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CAŁE ŻYCIE TRENOWAŁEM UMYSŁ

Włodzimierz Wojciech Ptak

i Andrzej M. Kobos

O młodych latach

Andrzej MichAł Kobos [AMK] – Panie Profesorze, rozumiem że pochodzi 
Pan z „twardej” rodziny spod Krakowa. Proszę opowiedzieć o swoich latach 
kształtujących.

WłodziMierz Wojciech PtAK [WWP] – W drugim pokoleniu pochodzę Bień-
czyc, dzisiaj w obrębie Nowej Huty. Zachowała się fotografia rodziny Mar-
cjanny i Franciszka Ptaków z r. 1917. Ich ludowe stroje znajdują się obecnie  
w Muzeum Etnograficznym. Mój dziadek był tam wtedy najbogatszym chło-
pem; czterdzieści lat później mógłby uchodzić za obraz typowego „kułaka”. 
Miał nawet karczmę, ale był i posłem do Sejmu Galicyjskiego. Ogromne 
chłopisko. Niektórzy mówili – o arystokratycznym wyglądzie. Teraz ma ulicę 
w Bieńczycach. Ptaków było w XIX wieku wielu, niektóre rodziny herbowe.1 
Dziadek zmarł, gdy ja miałem kilka lat. 

1 Gdy w 1986 r. zostałem wybrany do Polskiej Akademii Nauk (pisano wtedy o tym  
w prasie), dostałem list od kogoś z Bydgoszczy, który pytał mnie, jakim herbem się pieczętuję. 
Odpisałem mu, że żadnym – i na tym urwała się nasza korespondencja. (WWP)
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 Podczas wojny natrafiłem na resztki jego biblioteki; to był chyba 1942 r., 
miałem wtedy 13 lat. Wśród książek dziadka znalazłem książkę z 1906 r., któ-
ra uwarunkowała mnie na przyszłość: Studja o doktrynach socjalnych chrześ
cijaństwa Yves Guyot’a – książkę bardzo krytyczną wobec religii. W dużej 
mierze, to ta książka spowodowała, że stałem się niewierzący. W tym sensie 
dziadek wpłynął na mnie, chociaż zupełnie pośrednio.
 Dziadkowie mieli syna Wojciecha, który skończył Politechnikę we Lwo-
wie, a później był inżynierem kolejowym w Krakowie. To był mój Ojciec. 
Ja urodziłem się 1928 r. Ojciec znał biegle niemiecki i francuski. W 1936 r. 
zaproponowano mu wysokie stanowisko we francusko-polskim towarzystwie 
kolejowym w Bydgoszczy. Przenieśliśmy się więc do Bydgoszczy. Nawiasem 
mówiąc, wtedy w Bydgoszczy moim szkolnym kolegą był Czesław Radzi-
kowski. Przyjaźniliśmy się i nadal się przyjaźnimy. Jest moim najstarszym 
przyjacielem. 
 W wrześniu 1939 przyszła tragedia – na wszystkich. Z czteropokojowego 
mieszkania wróciliśmy do Krakowa, do pokoju z kuchnią. Straciliśmy wszystko. 
Ojciec zaczął chorować. Zmarł tuż po wojnie na zawał serca, przed moją maturą.
 Ojciec był również skrzypkiem-samoukiem. Mało tego – mnie i siostrę 
zmuszał do gry na skrzypcach. Nie przejawiałem większych talentów w tym 
kierunku, niemniej jednak w Bydgoszczy chodziłem do konserwatorium.  
W Krakowie podczas wojny byłem uczniem Stanisława Syrewicza, koncert-
mistrza Filharmonii Krakowskiej. W końcu tej nauki grałem całkiem dobrze. 
Gdy Ojciec zmarł musiałem myśleć o utrzymywaniu się. Umiejętność gry na 
skrzypcach bardzo mi się wtedy przydała. 

O studiach medycyny

WWP – Miałem przyrodnicze zainteresowania. Od kogoś dostałem mikroskop, 
sam zrobiłem sobie teleskop, bardzo kiepskiej jakości, ale mogłem oglądać 
Księżyc. Na tajne komplety podczas wojny nie chodziłem. Od 1943 r. praco-
wałem jako robotnik budowlany, a później uczeń ślusarski. W 1946 r. zdałem 
maturę jako eksternista. Najpierw chciałem zostać astronomem. Przed wojną 
były znane książki z dwóch serii popularno naukowych – dotąd je mam. Czy-
tałem książki z astronomii Jamesa Jeansa, które bardzo mi się podobały. Czy-
tałem nawet Arthura S. Eddingtona, którego jednak nie całkiem rozumiałem, 
gdyż – jako fizyk i filozof – był bardzo trudny w czytaniu. Ogromne natomiast 
wrażenie zrobiła na mnie znakomita popularyzatorska książka Historia natu
ralna jednego pierwotniaka Jana Dembowskiego, po raz pierwszy wydana  
w 1922 r. Jej autor, biolog z Wilna, był po wojnie członkiem komunistycznego 
establishmentu, w latach 1952-1956 pierwszym prezesem Polskiej Akademii 
Nauk.
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 Wahając się kim zostać, zdecydowałem się, że pójdę w kierunku bio-
logicznym, że zostanę lekarzem. Zdawałem na medycynę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i na Uniwersytecie Wrocławskim. W obu uczelniach mnie przy-
jęto. Zostałem w Krakowie.
 Studia rozpocząłem w 1946 r. Podczas studiów, z kolegami z różnych 
uczelni utworzyliśmy zespół muzyczny. Grywaliśmy na zabawach, niekiedy 
na weselach, co przynosiło całkiem przyzwoity dochód, pozwalający na utrzy-
manie się, choć była to działalność sezonowa, tylko w sezonie tanecznym. 
Poza tym robiłem ludziom zastrzyki. 
 Teoretyczne przedmioty zdawałem na bardzo dobrze. Na pierwszym roku 
zdałem egzamin z fizyki u profesora Henryka Niewodniczańskiego, który do-
piero co przyjechał do Krakowa. Pamiętam, dał mi stopień celujący. Potem 
było już gorzej. Doszedłem do wniosku, że jednak medycyna interesuje mnie 
mniej niż początkowo myślałem.

AMK – Ale skończył Pan medycynę?

WWP – Tak. Absolwentem medycyny zostałem w 1951 r. Ale wcześniej moje 
zainteresowania biologiczne skrystalizowały się na mikrobiologii i bakterio-
logii. Niestety, ówczesna bakteriologia na Akademii Medycznej w Krakowie 
była słaba. Być może jej kierownik, profesor Stanisław Legeżyński (z Wilna), 
był dobrym bakteriologiem, ale charakterologicznie bardzo trudnym człowie-
kiem. Z powodów osobistych przeniósł się później do Białegostoku.

O służbie w wojsku

AMK – Nie został Pan na Akademii Medycznej?

WWP – Nie. W 1951 r. zacząłem pracować w Nowej Hucie w laboratorium 
analitycznym służby zdrowia i tam pracowałem przez rok. W 1952 r. ówcze-
sne władze doszły do wniosku, że zagraża nam wojna światowa i zrobiono 
brankę do wojska. Z mojego roku właściwie wszystkich powołano do wojska 
i wysłano do jednostki w Poznańskiem. Usiłowałem bronić się tym, że mam 
rodzinę ze strony matki w Stanach Zjednoczonych, co było o tyle prawdą, że, 
owszem, kiedyś miałem – ale już wszyscy wymarli bezpotomnie. Argument 
amerykańskiej rodziny nie pomógł mi. Pomagał natomiast inny (i chyba po-
maga do dzisiaj), ale ja go nie stosowałem. Kilku kolegów, bodajże sześciu 
– niewątpliwie hetero – symulowało homoseksualizm. Wojsko tego nie lubi. 
Natychmiast ich zwolniono. Natomiast mój argument amerykańskiej rodziny 
zaszkodził mi, bo doszli do wniosku, że jestem politycznie podejrzany. Nie 
wzięto mnie do wojska, tylko – ale umundurowanego wojskowo, jako porucz-
nika – skierowano mnie do wówczas niemal przymusowej dla młodych ludzi 
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paramilitarnej organizacji roboczej Służba Polsce (SP). Pierwszy przydział 
miałem w Jeleniej Górze, gdzie budowano, a właściwie już uruchamiano tzw. 
Celwiskozę. Produkcja włókien wiskozowych (m.in. waty) była bardzo trują-
ca. Pamiętam śmierć dwóch osób, które weszły do jakichś pomieszczeń.
 Później skierowano mnie do jednostki Służby Polsce w Leśnicy pod Wro-
cławiem. Niedługo potem zgłosiłem się do Instytutu Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej, do profesora Ludwika Hirszfelda. Profesor przyjął mnie do 
swego Instytutu jako wolontariusza. Miałem pracować jako wirusolog u dra 
Henryka Makowera, bardzo przyzwoitego człowieka. Ale bardzo niedługo się 
tym cieszyłem. Po dwóch czy trzech tygodniach przerzucono mnie do Służby 
Polsce w Katowicach.

AMK – Powiedział Pan, że z wojska wysłali Pana do Służby Polsce jako po
dejrzanego politycznie. Czy miał Pan z tego powodu jakieś kłopoty?

WWP – Nie. W Jeleniej Górze byłem np. w następującej sytuacji: głośnik 
w moim pokoju był podłączony do węzła radiowego, gdzie zaprzyjaźniony 
człowiek wieczorem łapał Radio Wolna Europa i puszczał mi do tego tzw. 
„kołchoźnika”. To był wczesny okres nadawania Radia Wolna Europa. Pamię-
tam moment, gdy tą drogą usłyszałem: „zmarł największy zbrodniarz, jakiego 
wydała ludzkość”…
 W Katowicach wpadłem z deszczu pod rynnę, bo nie miałem konkretnej 
jednostki, tylko zostałem kontrolerem medycznym jednostek Służby Polsce 
na Górnym Śląsku i w Opolskiem. Sześć dni w tygodniu przebywałem poza 
Katowicami. 
 W 1954 r. zaczęto likwidować Służbę Polsce. Wtedy skierowano mnie 
z powrotem do wojska. Sądziłem, że zrobią mi na złość i wyślą do jakiegoś 
odległego garnizonu w lesie. Ale nie. Skierowano mnie do Bydgoszczy. Na 
Pomorzu było wtedy najwięcej wojska. Przypuszczalnie mieliśmy stanowić 
„pięść”, która ruszy na Zachód. W Bydgoszczy byłem przez dwa miesiące; 
przydzielono mnie do przychodni, abym leczył dzieci, na czym się nie znałem. 
W wojsku przecież działało się na rozkaz – „macie być pediatrą”.
 Zrządzeniem – nazwijmy to – Opatrzności zgłosiła się do mnie jakaś 
dziewczynka z owsikami, którą uprzednio bezskutecznie leczono. Miałem na 
biurku radziecki poradnik lekarski, w którym wyczytałem, że owsiki najlepiej 
leczyć środkiem dezynfekcyjnym – fioletem gencjany. Więc przepisałem jej 
to. Po pewnym czasie zostałem wezwany do jakiegoś pułkownika, szefa kadr 
okręgu wojskowego w Bydgoszczy. Zameldowałem się. – „Siadajcie. Chcia-
łem wam podziękować, że wyleczyliście moją córkę z owsików”. Odetchną-
łem. – „A gdzie chcielibyście iść? – bo musimy zrobić wam jakiś przydział. 
Mogę was skierować do Szczecina albo do Torunia, jako lekarza jednostki”. 
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Pomyślałem sobie, że w Szczecinie jest Akademia Medyczna… – „To do 
Szczecina, proszę, obywatelu pułkowniku”. – „Dobrze”.
 Od 1954 r. byłem w Szczecinie i od 1954 r. zacząłem pisać podania  
o zwolnienia z wojska, na które najpierw mi nie odpowiadano, a potem od-
pisywano, że podanie chwilowo nie może być rozpatrzone. W 1956 r., już za 
Gomułki, dano mi nadzieję, że „takie sprawy zostaną uregulowane”. 

AMK – To był okres, kiedy zwolniono z wojska wielu lekarzy. Znałem trzech 
takich w Wadowicach, przyszli bodaj z Mazur.

WWP – Tak to było. Ja właśnie bałem się, że wyślą mnie do Gołdapi... Szcze-
cin był wówczas jeszcze bardzo zniszczony. Mieszkałem w jakiejś ledwo od-
nowionej, ale obszerniejszej kwaterze oficerskiej. Pracowałem w jednostce  
i praktycznie nie było szansy na pracę zgodną z moimi zainteresowaniami. 
Ale znowu zdarzył się przypadek nie do przewidzenia. Gdy jechałem sanitarką 
wojskową (bardzo wysoką), najechała na nas inna sanitarka. Wypadłem z wy-
sokości może 1,5 metra i uderzyłem biodrem o ziemię. Straciłem przytomność. 
Gdy ją odzyskałem, nachylał nade mną facet z innej sanitarki i usłyszałem jak 
mówił: – „z nim jest niedobrze, z ucha leje mu się krew, chyba ma złamanie 
podstawy czaszki”. Zawieźli mnie do szpitala wojskowego. Okazało się, że 
wypadając wybiłem boczną szybę i było to tylko rozcięcie ucha. Miałem na-
tomiast złamane biodro i nogę. Zakuto mnie całego w gips na dwa miesiące.

Potem dano mi dwa miesiące urlopu. Przyjechałem do Krakowa, bo tutaj 
mieszkała Matka. Przez te dwa miesiące (które trochę przedłużyłem, wstrzy-
kując sobie lipopolisacharyd, który wywołuje gorączkę i… dostałem ekstra 
zwolnienie na dwa tygodnie) pracowałem w Zakładzie Mikrobiologii Aka-
demii Medycznej przy ul. Czystej. Z moim przyjacielem – Jankiem Bobrem, 
kolegą ze studiów, przez te dwa miesiące zrobiliśmy trzy przyzwoite prace na-
ukowe, które opublikowaliśmy w Polskim Tygodniku Lekarskim – ówcześnie 
najlepszym polskim czasopiśmie medycznym, z długą tradycją. To był 1955 r. 
Wtedy nie publikowało się prac za granicą – było to niemożliwe. 

Jedna z tych prac (pierwsza moja)2 była na temat „Próba odruchowo-
warunkowego zahamowania objawów wstrząsu anafilaktycznego”. To jest 
wstrząs po podaniu białka po raz drugi (coś podobnego do napadu alergii, np. 
astmy), wywołany przyczynami immunologicznymi. Nie wchodząc w szcze-
góły, wytworzony odruch warunkowy, który jest typową manipulacją układem 

2 Observation on the action of hibernation and neuroplegic drugs in experimental tetanus. 
Bobr J., Ptak W. Pol Tyg Lek (Wars). 1956 Sep 24; 11(39):1679-80.

Notabene, referencje w tym tekście wybrał profesor Włodzimierz Ptak. Skopiowane 
zostały z serwisu internetowego PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) i stąd za-
chowany jest ich styl. (AMK)
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psychicznym, może modyfikować przebieg wstrząsu. Układ nerwowy wpływa 
w wyraźny sposób na układ immunologiczny i vice versa – układ immunolo-
giczny wysyła sygnały do układu nerwowego. Jest to dwustronna informacja, 
sprzężenie.3 Pracę tę robiliśmy na świnkach morskich – czysty pawłowizm. 
Później Amerykanie zrobili to samo, tylko lepiej. Pozostałe dwie prace4 były 
na temat hipotermii. Wtedy był to temat dnia, gdyż hipotermia miała poten-
cjalne znaczenie w leczeniu wstrząsu pourazowego (np. w czasie wojny).

AMK – Czy to była medycyna doświadczalna?

WWP – Tak, medycyna doświadczalna. Medycyna praktyczna – w sensie le-
czenia – mnie nie interesowała i nie interesuje.

AMK – Może słowo o doktorze Janie Bobrze? 

WWP – Janek Bóbr (1920-1969) po wojnie, po wyjściu z oflagu znalazł się w 
Bolonii, gdzie zapisał się na medycynę. Pochodził z dobrej rodziny – potomek 
tej, co to „niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi…”. Miał lewicowe poglądy, 
a jego wujostwo, profesorostwo Stołyhwowie, pracowali na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Na trzecim roku, tych studentów, którzy tego chcieli, repatriowa-
no do Polski. Tak spotkaliśmy się na Akademii Medycznej w Krakowie i za-
przyjaźniliśmy się. Prowadził pionierskie w Polsce badania w zakresie zakażeń 
gronkowcami i tzw. zakażeń szpitalnych. 2 kwietnia 1969 zginął w katastrofie 
samolotowej na Policy w Zawoi, z wielką szkodą dla polskiej mikrobiologii.

AMK – W pewnym momencie zaczął robić Pan doktorat...

WWP – To było później. W 1957 r. zwolniono mnie z wojska. Zatrudniono 
mnie na Akademii Medycznej w Szczecinie, w Zakładzie Patologii. Musiałem 
zmienić zainteresowania z mikrobiologii. Zająłem się własnym tematem, tzw. 
brunatną tkanką tłuszczową. To nie jest taka tkanka tłuszczowa, jaka rośnie 
nam na brzuchu. U młodych form, u płodów, szczególnie gryzoni, jest bardzo 
obficie rozrośnięta. Jej funkcja nie była wcześniej znana. Podejrzewałem, że 
ze względu na budowę morfologiczną, nieco przypominającą nadnercza, może 
mieć coś wspólnego z hormonami sterydowymi. Zająłem się więc izolacją 
hormonów sterydowych z brunatnej tkanki tłuszczowej u chomików syryj-
skich, u szczurów i myszy, posługując się m.in. chromatografią. Byłem jednym  

3 Przykładowo, pacjentowi, który jest uczulony na zapach kwiatu, gdy pokazać sztuczny 
kwiat, może dostać napadu astmy. (WWP)

4 Course of experimental anaphylactic shock in paraheldyde anesthesia. Bobr J, Ptak W. 
Pol Tyg Lek (Wars). 1955 Sep 12; 10(37):1213-4; 

Observation on the action of hibernation and neuroplegic drugs in experimental tetanus. 
Bobr J, Ptak W. Pol Tyg Lek (Wars). 1956 Sep 24; 11(39):1679-80. 
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z pierwszych w Polsce, którzy zaczęli robić chromatografię sterydów. Za te 
prace dostałem Nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.5 
 W 1961 r. złożyłem pracę doktorską. Moim promotorem w Szczecinie 
był profesor Janusz Mąkowski. Ciekawa postać. Poznaniak wywieziony do 
Auschwitz, gdzie przesiedział cztery lata. Służył tam Niemcom za świnkę 
morską. Różnego typu pochodne sulfatiazolu testowano na nim jako lek na 
rozmaite bakterie wstrzykiwane podskórnie – stąd miał mnóstwo blizn. Mą-
kowskiego za jakieś przewinienie wsadzono do klatki, jak ks. Maksymiliana 
Kolbego, z tym, że jego wyciągnięto po dwóch dniach. Był człowiekiem nie-
zwykłej prawości osobistej, ale złamanym. 
 W 1961 r. przeniosłem się do Krakowa. W 1962 r. z Krakowa dojechałem 
do Szczecina na obronę tej pracy. Obrona odbyła się przedziwnie – pewnie nie 
powinienem używać tytułu „doktor”. Promotor Mąkowski wyjechał do Pary-
ża, dwóch recenzentów nie dojechało: profesor Zajączek, ówcześnie poseł, 
był z wizytą parlamentarzystów w Chinach, a drugi recenzent, z Lublina, nie 
dojechał. Nie było nikogo, kto wiedziałby, na jaki temat zrobiłem i napisałem 
pracę. Dziekan Krechowiecki, anatom, jednak zadecydował: „nie będziemy 
pana odsyłać z powrotem, przejmę funkcje pańskiego promotora”. Miałem 
jednakże kłopoty na egzaminie z filozofii. Mój egzaminator, filozof szcze-
ciński, był bardzo czerwonym marksistą, a ja przyznałem mu się od razu, że 
jestem zwolennikiem pozytywizmu logicznego. To go dotknęło, zaczął mnie 
maglować. W końcu powiedział: „bardzo słabo to wypadło, ale ponieważ pan 
tu dojechał…” Miałem już wtedy lat 34 – przez wojsko. Zmarnowałem pięć lat 
życia. W tym wieku moi dwaj pierwsi współpracownicy byli już docentami.

O pracach w National Institute for Medical Research w Londynie

AMK – Po doktoracie wyjechał Pan do Londynu

WWP – Nie tak zaraz. W 1967 r. wyjechałem na stypendium British Council 
do Londynu. Mój ówczesny szef, profesor Zdzisław Przybyłkiewicz, miał za-
kodowane poczucie pewnego porządku, sekwencji zdarzeń. Ten, kto później 
został zatrudniony, powinien zrobić doktorat czy habilitację później, tzn. po 
tych, którzy pracowali u niego wcześniej, niezależnie od tego, co kto sobą 
reprezentował. Nie popierał mnie w staraniach o wyjazd, choć opublikowałem 

5 Chromatographic studies on steroid hormones in the brown tissue. Ptak W. Acta Physiol 
Pol. 1960 Sep-Dec; 11:864-5;

Chromatographic studies on steroid hormones appearing in the brown fat tissue. Ptak W. 
Endokrynol Pol. 1962 Mar-Apr; 13:111-22;

The steroid hormone synthesis In the Brown adipose tissue of mice. Ptak W. Experientia. 
1965 Jan 15; 21:26-7.
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już był kilkanaście prac. Jednakże dostałem stypendium British Council. Spę-
dziłem je w znakomitym towarzystwie. Byliśmy z Alkiem Kojem w tej samej 
instytucji, National Institute for Medical Research. Pracowaliśmy sto metrów 
od siebie. Od tego okresu przyjaźnię się z Alkiem Kojem; bardzo wysoko 
cenię go jako uczonego. 
 W Anglii, w National Institute for Medical Research w ciągu tych dziesię-
ciu miesięcy zrobiłem pięć prac, opublikowanych niedługo później; w czterech 
z nich byłem pierwszym autorem, trzy były znaczące. W jednej z nich opi-
sałem metodę testowania jednej z najczęściej używanych reakcji immunolo-
gicznych, tzw. nadwrażliwość kontaktową.6 Metoda ta jest dotąd używana na 
całym świecie.
 To jeszcze nie była ściśle immunoregulacja, ale wprowadzenie nowej me-
tody mierzenia reakcji immunologicznej. Praca w Nature7, w 1969 r., była na 
temat ewentualnego przedłużenia przeżywalności przeszczepów. W tej pracy 
zaproponowałem podanie myszy pewnych produktów bakteryjnych, które po-
wodują limfocytozę, czyli wyrzucenie limfocytów na obwód. Wtedy podanie 
surowicy antylimfocytalnej sprawi, że limfocyty, jako łatwiej dostępne w krwi 
niż w węźle, zostaną wybite. Wykazałem, że w istotny sposób odsuwa to od-
rzucanie przeszczepu. U ludzi jednak byłoby to trudne do odtworzenia.

O habilitacji

WWP – Gdy wróciłem z Londynu do Krakowa miałem gotową pracę habili-
tacyjną. Wspomniany już tu mój ówczesny szef kazał mi czekać w kolejce, 
co trwałoby pewnie dziesięciolecia. Sytuację jednak znała pani profesor Jani-
na Kowalczykowa, patolog, osoba bardzo wysoko ceniona, z której zdaniem 
ogromnie się liczono. W pewnym momencie wtrąciła się w moją sytuację. 
Powiedziała Przybyłkiewiczowi, że ma utalentowanego człowieka, który speł-
nia wszystkie kryteria. W 1970 r. bez żadnych kłopotów zrobiłem habilitację  
w dziedzinie patologii. Jednym z recenzentów był profesor Julian Aleksandro-
wicz, który napisał bardzo pochlebną recenzję mojej pracy. 
 Tu dygresja. W późniejszych latach spierałem się z profesorem Aleksan-
drowiczem, ponieważ stosował pewne działania terapeutyczne, które mi się 
nie podobały, jak dyskusyjne stosowanie leków supresyjnych. Kiedyś skry-

6 Contact and delayed hypersensitivity in the mouse. I. Active sensitization and passive 
transfer. Asherson GL, Ptak W. Immunology. 1968 Sep; 15(3):405-16; 

Contact and delayed hypersensitivity in the mouse. II. The role of different cell popula-
tions. Ptak W, Asherson GL. Immunology. 1969 Nov; 17(5):769-75.

7 Improved graft survival after treatment with Bordetella and anti-lymphocyte serum. 
Ptak W, Festenstein H, Asherson GL, Denman AM. Nature. 1969 Jun 14; 222(5198):1083-5. 
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tykowałem go za to publicznie. Byłem już profesorem, gdy miałem ładną 
rozmowę z profesorem Aleksandrowiczem. Zacząłem, „Panie Profesorze, jako 
naukowiec, ja…”. Przerwał mi mówiąc – „Są trzy kategorie ludzi zajmujących 
się nauką: naukowcy, to są ci, którzy biorą próbówki, coś do nich nalewają; są 
uczeni, tacy jak pan; i wreszcie – proszę pana – są mędrcy”. Ktoś mi potem 
wytknął, że nie odpowiedziałem mu – tym mędrcem jest właśnie pan profe-
sor”. Aleksandrowicz rzeczywiście miał w sobie coś z mędrca. 

O pracach w Yale University

AMK – Później zaczął Pan dość regularnie jeździć do Yale University i publi
kować w najlepszych czasopismach wykonane tam prace.

WWP – Drugi raz wyjechałem za granicę poprzez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO), do której złożyłem podanie. Miałem już spory dorobek. 
Otrzymałem roczne stypendium do Department of Pathology, Yale University 
School of Medicine w New Haven, CT. Zrobiłem tam szereg prac, rozpoczą-
łem współpracę trwającą wiele lat. Do Yale University jeździłem przez 25 lat 
– od 1974 r. do 1999 r., tj. do emerytury. Byłem tam 26 razy, spędziłem tam  
w sumie siedem lat. Potem sam zrezygnowałem z tych wyjazdów. Jeszcze 
kilka tygodni temu otrzymałem z Yale propozycję przyjazdu na dwa miesiące, 
gdyż mają problem, w którym ja akurat pracowałem. Podziękowałem za za-
ufanie, ale jestem już bardzo stary pan.
 Mam nawet swego rodzaju pretensję do służb ubowskich – mną nikt 
się nie zainteresował, nie poproszono mnie o żadne spotkanie, nie zapytano 
mnie: „po co pan tam jeździ?”, nie poproszono: „a może by pan nam coś do-
niósł?”.

Dygresja…

AMK – Odkładałem to pytanie, ale skoro sam Pan to poruszył… Trudna to 
dygresja, ale może warto ją zrobić w naszej rozmowie. Nie wszyscy Pana 
lubią. Dlaczego?

WWP – Rzeczywiście, tak jest, ale jeśli chodzi o liczbę ludzi mi niechętnych, 
to mieszczę się chyba w średniej krajowej. Może chodzi o otwarte mówienie 
tego, co myślę? Na przykład w r. 1980 w Dzienniku Polskim zrobiono wywiad 
z paroma profesorami, w tym ze mną – bardzo przeciwko ówczesnym wła-
dzom. Wszyscy byliśmy za daleko idącymi zmianami, ale każdy z nas widział 
je inaczej. Ja jestem człowiekiem niewierzącym. A tu „Solidarność” z mszami 
i pokropkami... Uważałem, że polityka uczelni, korzystna dla uczelnianej „So-
lidarności”, nie zawsze była korzystna dla samej uczelni.
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 Od czasu do czasu życzliwi usiłują „dorabiać mi gębę”, mimo że do ZMP 
nie należałem, to partii nie należałem, nie miałem kontaktów z UB i SB. I w 
ogóle nie miałem odruchów stadnych. Byłem i jestem zaprzyjaźniony z pro-
fesorem Tadeuszem Popielą. Uważam go za człowieka, który z krakowskiej 
Akademii Medycznej zrobił instytucję naprawdę liczącą się w nauce. Popiela, 
kiedy został rektorem, postanowił, że zrobi wszystko, aby młodych, utalento-
wanych ludzi popierać. Wyjeżdżaliśmy, kiedyśmy chcieli, nie dlatego, że nas 
reżim kochał, tylko dlatego, że Popiela niejednokrotnie nas krył i wysyłał na 
własną odpowiedzialność. Jedną rzecz chciałbym tu dodać: nie ma takiego 
dobrego uczynku, który nie zostałby ukarany.
 Wie Pan, kiedyś się mną w Ameryce zainteresowano. Pewnego dnia w 
laboratorium zadzwonił do mnie szef, Gershon, prosząc bym przyszedł, bo ma 
gości. Zanim wszedłem, wyszło od niego dwoje młodych ludzi – przyglądnęli 
mi się, ja im się też przyglądnąłem. Potem Gershon powiedział mi, że byli to 
agenci FBI, którzy pytali, dlaczego tak często przyjeżdżam.
 Będąc w Stanach, dostałem kiedyś zaproszenie na konferencję do Genewy 
na temat immunologii noworodków. Poleciałem z Nowego Jorku do Genewy 
i z powrotem z Genewy do Nowego Jorku. W opublikowanym w Genewie 
sprawozdaniu z tej konferencji napisano – zgodnie z prawdą: „W. Ptak, USA”. 
Powiedział mi potem Popiela, że przyszło do niego dwóch panów z wiadomej 
instytucji (już o tym wiedzieli!), mówiąc, że jeżdżą sobie ludzie za granicę, 
nie przyznają się do polskości, pewnie chcą tam zostać.

Back to Yale…

AMK – Wracając do Yale University – zaczął Pan tam pracować z limfocy
tami…

WWP – Już wcześniej pracowałem nad wewnętrznymi mechanizmami regu-
lacji odpowiedzi układu immunologicznego – nad problemem, jak sam się 
reguluje. Opublikowaliśmy z Polski kilka prac o tym.8 Jest oczywiste, że to 
dlatego przyjęto mnie na Yale, gdy wyraziłem chęć przyjechania tam. W Yale 
początkowo kontynuowałem problematykę przywiezioną z Polski, w szcze-
gólności badania nad wpływem makrofagów na funkcje limfocytów. W ciągu 
kilku miesięcy zrobiłem pięć prac, opublikowanych następnie w czołowych 

8 Transformation of hamster macrophages into giant cells with antimacrophage serum. 
Ptak W, Porwit-Bòbr Z, Chlap Z. Nature. 1970 Feb 14; 225(5233):655-7; 

Cytophilic antibody and the regulation of the immune response. Ptak W, Pryjma J. Eur 
J Immunol. 1971 Nov; 1(5):408-10; 

The macrophage in the antibody-mediated suppression of the humoral response. Pryjma 
J, Ptak W, Szybiński Z, Sarnowicz K. Int Arch Allergy Appl Immunol. 1972; 43(1):107-17.



393Całe życie trenowałem umysł

czasopismach amerykańskich i brytyjskich9. Polubili mnie, doszli do wniosku, 
że Ptak jest dobry i wydajny. Szefem Department of Pathology był wówczas  
Richard K. Gershon, niedoszły noblista, w trzecim pokoleniu polski Żyd. 
Zmarł na raka płuc w 1983 r., mając lat pięćdziesiąt. Byliśmy blisko zaprzy-
jaźnieni; spędziłem z nim ostatnie miesiące jego życia. Czasem żartował do 
mnie – „You’re too inteligent not to be Jewish”. 

AMK – Jest coś w tym…, ale nie Pan jeden. Proszę powiedzieć coś więcej  
o limfocytach, którymi Pan się zajmował.

WWP – Limfocyty T, o których wiemy, że są ważne, to limfocyty Tαβ. Mają 
receptor, który rozpoznaje antygen złożony z części α i β. Współdziałałem  
w odkryciu drugiej populacji limfocytów, Tγδ, które mają receptory składające 
się z części γ i δ. Nie bardzo było wiadomo, do czego służą. W szeregu na-
szych prac10, opublikowanych w latach 1990. we współpracy z Yale, wykazali-
śmy, że limfocyty Tγδ służą jako limfocyty regulacyjne. Nie jest to ich jedyna 
funkcja, ale tą zajęliśmy się. Pokazaliśmy, że mogą służyć jako limfocyty ha-
mujące odpowiedź immunologiczną, a w pewnych sytuacjach jako limfocyty 
wzmagające odpowiedź immunologiczną, tj. siłę reakcji immunologicznej. To 
jest osiągnięcie, którego nie mam powodu się wstydzić.
 Najważniejszym problemem z mojego punktu widzenia – bo dotąd się tym 
zajmuję – jest zjawisko kontrasupresji. Opublikowałem na ten temat kilkadzie-
siąt prac w czołowych czasopismach immunobiologicznych. To jest idea, którą 
sformułował Richard K. Gershon, gdy odkrył limfocyty supresyjne. Zasuge-

9 Immunosuppression Effected by Macrophage Surfaces. Ptak W, Gershon RK. J Im
munol. 1975 Nov; 115(5):1346-50;

Functional inactivation of suppressor T cells by heat-killed macrophages. Gershon RK, 
Eardley DD, Ptak W. Nature. 1976 Jul 15; 262(5565):216-7;

Interference with the transmission of T cell-derived messages by macrophage mem-
branes. Ptak W, Naidorf KF, Gershon RK. J Immunol. 1977 Aug; 119(2):444-9;

Intermediary role of macrophages in the passage of suppressor signals between T-cell 
subsets. Ptak W, Zembala M, Gershon RK. J Exp Med. 1978 Aug 1; 148(2):424-34.

10 Gamma delta T cells in normal spleen assist immunized alpha beta T cells in the adop-
tive cell transfer of contact sensitivity. Effect of Bordetella pertussis, cyclophosphamide, and 
antibodies to determinants on suppressor cells. Askenase PW, Szczepanik M, Ptak M, Paliwal 
V, Ptak W. J Immunol. 1995 Apr 15; 154(8):3644-53;

Immune or normal gamma delta T cells that assist alpha beta T cells in elicitation of con-
tact sensitivity preferentially use V gamma 5 and V delta 4 variable region gene segments. Ptak 
W, Szczepanik M, Ramabhadran R, Askenase PW. J Immunol. 1996 Feb 1; 156(3):976-86;

Gamma delta T cells from tolerized alpha beta T cell receptor (TCR)-deficient mice 
inhibit contact sensitivity-effector T cells in vivo, and their interferon-gamma production in 
vitro. Szczepanik M, Anderson LR, Ushio H, Ptak W, Owen MJ, Hayday AC, Askenase PW. 
J Exp Med. 1996 Dec 1; 184(6):2129-39.
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rował wtedy, że dla równowagi w układzie immunologicznym nie może być 
tak, że mamy limfocyt, który odpowiada pozytywnie na antygen oraz limfo-
cyt, który hamuje odpowiedź immunologiczną. Ze względów dynamicznych 
byłby to bardzo nietrwały układ. Musi być jakiś limfocyt, który przeciwdziała 
supresji; nazwał go limfocytem kontrasupresyjnym. Nie było jednak jasne, co 
powoduje powstanie limfocytów kontrasupresyjnych.
 Wtedy zaświtało mi w głowie, że ja już zaobserwowałem takie zjawisko, 
ale nie wiedziałem, jak je zinterpretować. Kilka lat wcześniej opublikowali-
śmy pracę11 na temat kompleksów antygen-przeciwciało, jak wpływają one na 
odpowiedź typu komórkowego, czyli odpowiedź, w której biorą udział tylko 
limfocyty T. Okazało się, że te kompleksy immunologiczne wzmagają odpo-
wiedź immunologiczną. 
 Gdy sobie to przypomniałem, stało się dla mnie jasne, że może być tak, 
iż kompleksy immunologiczne antygen-przeciwciało pomagają powstać lim-
focytom kontrasupresyjnym, które z kolei pomagają limfocytom Tαβ – re-
agującym. Ten mechanizm indukowania kontrasupresji przez kompleksy im-
munologiczne jest czymś ważnym w moim życiorysie naukowym. Ukazało 
się kilkanaście prac na ten temat, m.in. z Richardem Gershonem i z drugim 
wielkim uczonym amerykańskim Charlesem Janeway’em12.
 Yale nie ma szczęścia. Następca Gershona, Charlie Janeway, zmarł na 
lymphomę mózgu mając lat 60. Wielka szkoda. Był również uważany za przy-
szłego noblistę. 

AMK – Zajmował się Pan również cukrzycą…

WWP – O cukrzycy u zwierząt opublikowałem kilka prac, m.in. jedną w  
Nature.13 Zajmowałem się regulacją odpowiedzi immunologicznej w cukrzycy 
doświadczalnej.

11  Split unresponsiveness to trinitrophenyl (TNP) determinant. Suppression of anti-TNP 
antibody responses by sensitization with picryl chloride. Rózycka D, Ptak W. Immunology. 
1978 Aug; 35(2):229-35.

12  Suppression and contrasuppression in the induction of contact sensitivity by the admin-
istration of cellbound antigen-antibody complexes. Ptak W, Bereta M, Ptak M, Iverson GM, 
Green DR. J Immunol. 1985 Oct; 135(4):2312-8;

Immunoregulatory role of Ig isotypes. I. Induction of contrasuppressor T cells for contact 
sensitivity responses by antibodies of the IgM, IgG1, and IgG3 isotypes. Ptak W, Flood PM, 
Janeway CA Jr, Marcinkiewicz J, Green DR. J Immunol. 1988 Aug 1; 141(3):756-64;

Immunoregulatory role of Ig isotypes. II. Activation of cells that block induction of 
contact sensitivity responses by antibodies of IgG2a and IgG2b isotypes. Ptak W, Janeway 
CA Jr, Flood PM.

13  Development of specific suppressor cells in hypoinsulinaemic mice. Ptak W, Rewicka 
M, Kollat M. Nature. 1980 Jan 10; 283(5743):199-200; 

Deficiency of contrasuppressor lymphocytes in alloxan-diabetic mice. Ptak W, Rewicka 
M, Ptak M, Gryglewski A. Clin Immunol Immunopathol. 1986 Jan; 38(1):13-21.
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AMK – Opublikował Pan blisko 200 prac, większość w znanych międzynarodo
wych czasopismach naukowych, immunologicznych w szczególności. Zapewne 
trudno mówić o jednym Pańskim opus magnum.

WWP – Niezupełnie. Nie mówiłem tu o naszych podstawowych badaniach nad 
mechanizmami działania limfocytów supresyjnych. Uważam, że najważniej-
sze moje prace dotyczą limfocytów Tγδ i kontrasupresji. Pracowaliśmy i pra-
cujemy na tym dalej, ciągle możemy w tej problematyce coś nowego pokazać. 
W styczniu 2009 m.in. z profesorem Marianem Szczepanikiem opublikowa-
liśmy w Journal of Immunology pracę14, w której wykazujemy, że limfocyty 
kontrasupresyjne można również indukować nakładając na skórę antygen plus 
pewne produkty bakteryjne. 

Ta praca z naskórnym działaniem bakterii jest dość ważna. Jej wynik 
wskazuje, że obecność flory bakteryjnej na skórze pozwala regulować odpo-
wiedź immunologiczną na równocześnie obecne antygeny. Przyjęto nam tę 
pracę do Journal of Immunology bez żadnych zastrzeżeń i poprawek. Nasze 
wyniki podtrzymują hipotezę higieny, mówiącą w uproszczeniu, iż nadmierna 
czystość szkodzi. Dzieci, które bez przerwy szoruje się mają większą szansę, 
że rozwiną nieprawidłową odpowiedź immunologiczną, że będą alergiczne. Po 
prostu brud jest do czegoś potrzebny.

Dotknęliśmy także nowego tematu, tzn. funkcji immunologicznej kwasu 
rybonukleinowego. RNA bierze udział w regulacji odpowiedzi immunologicz-
nej. Już wykazaliśmy, iż niektóre mechanizmy hamujące odpowiedź immu-
nologiczną związane są z uwalnianiem przez komórkę tzw. małego interferu-
jącego RNA. Nadal współpracujemy z Yale na ten temat. Jeszcze nie mamy 
z tego publikacji. Obecnie w Yale przebywa „mój” ostatni docent, profesor 
Krzysztof Bryniarski.

AMK – Wiedza o kontrasupresji w układzie immunologicznym jest siłą rzeczy 
wiedzą, która powinna doprowadzić do jakiejś terapii u ludzi. Jakie są poten
cjalne zastosowania tych odkryć? Jedna gałąź jest oczywiście nowotworowa, 
gdzie chyba należy podwyższać odpowiedź barierę immunologiczną, a z dru
giej strony są choroby, np. skóry, gdzie trzeba ją obniżać.

WWP – Są sytuacje, w których powinniśmy działać alternatywnie. Najtrud-
niej jest manipulować selektywnie. Innymi słowy, aby zwiększając odpowiedź 
immunologiczną nie zwiększać równocześnie supresji i na odwrót. Tak wy-
cyzelowanych metod jeszcze nie ma, chociaż powoli do nich zbliżamy się.  

14  Epicutaneous immunization with protein antigen in the presence of TLR4 ligand in-
duces TCR alpha beta+CD4+ T contrasuppressor cells that reverse skin-induced suppression 
of Th1-mediated contact sensitivity. Ptak W, Majewska M, Bryniarski K, Ptak M, Lobo FM, 
Zajac K, Askenase PW, Szczepanik M. J Immunol. 2009 Jan 15; 182(2):837-50.
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U myszy indukcja kontrasupresji wydaje się zwiększać oporność na indukcję 
nowotworów.15

Pod wieloma względami, nie tylko odpornościowymi, jesteśmy podobni 
do myszy. Wiemy tylko, że u myszy możemy zjawiska regulacji odpowiedzi 
immunologicznej odtwarzać. Stąd to, co robimy, ma potencjalne możliwo-
ści terapeutyczne. Ale ja nie mam praktycznego umysłu, umiejętności prze-
rzucania tego na praktyczne zastosowania. Jestem odległy od praktycznych 
zastosowań medycyny, do czego pewnie przyczynił się mój długi pobyt w 
wojsku, gdzie – przynajmniej w latach 1950. – leczyło się olejem rycynowym 
i aspiryną.

Spojrzenia w bok

AMK – Nanotechnologia będzie kolejną ogromną zmianą w terapiach...

WWP – Tak, choć to już nie moje życie. Jeżeli porównamy, czym leczono  
w XIX wieku lub później nawet... Właściwie nie leczono. Lekarz, to był pan 
w tużurku, który przychodził i pocieszał, działał na zasadzie placebo, psycho-
logicznie. Liczba możliwych leków, była praktycznie żadna. Wszystko zaczęło 
się być może od salvarsanu, który coś leczył – kiłę, ale do leków na choroby 
serca był jeszcze kawał drogi. Jako ciekawostka: wyczytałem, że w latach 
1940. leczono nadciśnienie Stalina – człowieka, który mógł prawie wszystko 
– zastrzykami kamfory

AMK – Pytanie z inspiracji profesora Jerzego Vetulaniego. Płód jest immuno
logicznie obcym ciałem, a przeżywa w matce, a matka z nim.

WWP – Pracowałem nad tym, opublikowałem o tym kilkanaście prac.16 Istnie-
je chyba piętnaście mechanizmów, które bardzo skutecznie umożliwiają, aby 
matka i płód siebie tolerowali.

AMK – Czyli również supresja układu immunologicznego?

15  Prevention of tumor growth and enhancement of cell-mediated immunity by an anti-
gen-specific contrasuppressor factor from a T cell hybridoma. Friedman AM, Ptak W, Freed-
man J, Green DR, Flood PM. Prog Clin Biol Res. 1989; 288:281-8.

16  Macrophages in mouse placenta: morphologic and functional identification. Moska-
lewski S, Ptak W, Strzyzewska J. J Reticuloendothel Soc. 1974 Jul; 16(1):9-14;

Demonstration of cells with igg receptor in human placenta. Moskalewski S, Czarnik Z, 
Ptak W. Biol Neonate. 1975; 26(3-4):268-73;

Suprression of local graft-versus-host reactions by mouse fetal and newborn spleen cells. 
Skowron-Cendrzak A, Ptak W. Eur J Immunol. 1976 Jun; 6(6):451-2;

Fetal suppressor cells. Their influence on the cell-mediated immune responses. Ptak W, 
Skowron-Cendrzak S. Transplantation. 1977 Jul; 24(1):45-51;

Ontogenic development of contrasuppression. Skowron-Cendrzak A, Rybczynska Z, Ger-
shon RK, Ptak W. Proc Natl Acad Sci USA. 1983 Aug; 80(16):5052-5.
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WWP – Oczywiście, m.in. prze limfocyty supresyjne. Obustronnie – matka  
i płód działają, przesyłają sobie wzajemnie własne limfocyty. U matki limfocy-
ty płodu mogą zachować się przez całe dziesięciolecia; matka wytworzyła na 
nie tolerancję. Podobnie płód może przyjąć i zachować przez dziesięciolecia 
limfocyty matki. Wspomniałem tu moje chromatograficzne badania wpływu 
sterydów. Opublikowaliśmy m.in. prace na temat wpływu sterydów produko-
wanych przez łożysko na odpowiedź immunologiczną. Jest cały szereg białek 
produkowanych przez matkę i płód, które działają hamująco na odpowiedź 
immunologiczną. Żyworodność, to jest sztuka – mechanizm zapobiegający, 
który został w ewolucji bardzo skutecznie rozwinięty i to dość wcześnie; 
funkcjonuje nie tylko u ssaków, ale już u niektórych gadów, a nawet ryb, co 
oczywiście nie oznacza identyczności działania.

AMK – Tu może tkwić tajemnica wielu spraw, np. odrzutów po transplantacji 
organów.

WWP – Oczywiście. Marzeniem każdego transplantologa jest znalezienie spo-
sobów, które pozwoliłyby wytworzyć trwałą tolerancję na przeszczep. To, co 
stosuje się obecnie – dalekie jest od tego ideału.

AMK – Miał Pan kiedyś w Krakowie wykład na tzw. „magistrackich lekcjach 
zdrowia” o epidemiach. Przeżycie podczas epidemii jest kwestią immunolo
giczną. Wisi nad nami, ponoć tuż tuż, świńska grypa – wirus H1N1. 

WWP – Kiedyś rzeczywiście mówiłem o epidemiach. Powiedziałem wtedy, 
że epidemia opisana przez Mickiewicza w balladzie Alpuhara w Konradzie 
Wallenrodzie (jeżeli w ogóle epidemia tam wtedy była), była epidemią tyfusu 
plamistego, a nie dżumy, której wówczas w Europie nie było. To, co przekazał 
Almanzor, to mogły być zakażone wszy, a nie zatruty oddech.

Co do grypy. Nie mamy szczepionki, ponadto szereg wirusów ulega stałej 
zmianie antygenowej. Wymieniają się genetycznym materiałem. Świnia służy 
jako bardzo gościnne miejsce dla przyjęcia wirusa własnego, ptasiego i ludz-
kiego. Te mogą przetasować swoje geny i powstanie hybryda, która może być 
wyjątkowo niesympatyczna. 

W przypadku wirusa HIV, skutkiem jego niezwykłej zmienności nadal nie 
bardzo wiadomo, jak podejść do szczepionki. 

Profesor Jan Kostrzewski, epidemiolog, uważał, że do epidemii, oprócz 
bakterii, musi być jeszcze genius epidemicus – duch epidemii, czyli czynniki 
zewnętrzne, które pozwolą się bakteriom uzewnętrznić – tu wchodzą w grę 
warunki życia.

AMK – Tak, ale ktoś przeżywał wielkie epidemie ospy, dżumy, cholery…, więc 
mechanizm immunologiczny u niektórych musiał sobie z nimi radzić.
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WWP – Oczywiście, u niektórych. Mickiewiczowi się nie udało. Siostra mojej 
Matki zmarła w Ameryce na hiszpankę.

AMK – Całkiem niedawno wydał Pan podręcznik immunologii.

WWP – W 2009 r. z moją żoną Marią Ptak i profesorem Marianem Szczepani-
kiem wydaliśmy podręcznik Podstawy immunologii17 dla studentów, lekarzy  
i biologów. Chodziło nam w nim o to, aby z gąszczu informacji wyłowić in-
formacje istotne, a nie podawać do nauczenia się wszystkiego, co jest na dany 
temat wiadome. Chcieliśmy także, aby podręcznik był tani, co się niekoniecz-
nie udało, łatwo dostępny dla studentów. Jestem przecież lewicowcem.

Spojrzenie w tył

AMK – Jaka jest tajemnica tego, że jest Pan ciągle aktywny naukowo? Zwykle, 
od pewnego progu wieku uczeni zajmują się popularyzacją, piszą pamiętniki, 
filozofują itp.

WWP – Mam chłopskie pochodzenie, to wyrabia twardość. Jeden dziadek 
był chłopem, drugi majstrem w fabryce papierosów „Cygar fabryce” przy ul. 
Dolnych Młynów w Krakowie. Całe życie trenowałem umysł. Uczyłem się  
np. wierszy na pamięć, począwszy od Mickiewicza, skończywszy na Maja-
kowskim. Miałem świetną pamięć.

Ciągle pociąga mnie praca naukowa, choć może mniej niż niegdyś. Dla-
tego w późniejszym okresie odmawiałem wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. 
W Krakowie mogę sobie regulować pracę: 3-4 godziny dziennie, a tam praco-
wałem 14-16 godzin na dobę. Tego już nie dam rady.

Natomiast wracam do mojego dawnego hobby – filozofii, religioznaw-
stwa, historii. Wszystkim równolatkom polecam trzykrotne w ciągu dnia spa-
cery z psem.

Rozmowa w Krakowie 5 czerwca 2009;
tekst autoryzowany 9 września 2009.
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