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Cześć Wszystkim! Mówi Paulina Lipiec, a to jest podkast Polski Daily. Z góry dzisiaj przepraszam, bo mam 

trochę chrypkę. Obudziłam się dzisiaj rano z bólem gardła i kaszlem. Mam nadzieję, że nie mam 

koronawirusa... ale na wszelki wypadek zostanę w domu. No własnie. Wszyscy teraz mówimy o 

koronawirusie. Media bombardują nas informacjami z każdej strony. Sama ciągle sprawdzam informacje, 

ile jest nowych przypadków, ile osób umarło i ciągle mam nadzieję, że liczba osób, które wyzdrowiają 

zacznie szybko rosnąć. Wiele krajów jest pod ogromną presją, ich służby medyczne pracują na najwyższych 

obrotach. W Polsce, chociaż nie ma jeszcze wykrytych wielu przypadków, myślę, że to z powodu braku 

testów, rząd podjął drastyczne działania. Zamknął granice dla wszystkich cudzoziemców, którzy nie mają 

prawa pobytu w Polsce, zamknął szkoły, bary, restauracje, kina i ograniczył wszystkie spotkania do 

maksymalnie pięćdziesięciu członków. Polacy przyjęli to z szacunkiem. I sama muszę przyznać, że chociaż 

nie jestem fanką obecnego rządu, to myślę, że podjęli dobrą decyzję, słuszną decyzję. Lepiej chuchać na 

zimne, niż obudzić się z ręką w nocniku. Oczywiście chuchać na zimne to znaczy reagować wcześniej, zanim 

jest wybuch, jakaś bomba, a obudzić się z ręką w nocniku to znaczy zdać sobie sprawę z problemu za 

późno.  

Ponieważ mamy taką sytuację, jaką mamy, postanowiłam, że odcinek tego podkastu też będzie się wiązać 

z chorobami. Nie dlatego, żeby jakoś Was przestraszyć, tylko dlatego, że przez to całe czytanie o epidemii, 

dowiedziałam się kilku interesujących faktów o historii epidemii w Polsce. To co? Zaczynamy?  

W 1962 roku historyczka Elizabeth Carpentier opublikowała podsumowanie badań historycznych nad 

epidemią czarnej śmierci w Europie. Czarna Śmierć to inaczej dżuma, choroba bakteryjna, która 

spowodowała bardzo wiele śmierci w Europie. Mówi się, że w XIV wieku zabiła nawet połowę populacji 

Europy. W książce pani Carpentier była mapa. Ta mapa miała pokazywać, obrazować, gdzie było najwięcej 

zachorowań na dżumę. Na tej mapie tereny Polski i Czech były zielone. Według badań epidemia nie dotarła 

na te tereny.  

Brzmi to miało wiarygodnie, ale od tego momenty zbudowała się taka legenda, że w Polsce krół zastosował 

specjalne metody, specjalne środki, żeby jego poddani nie chorowali na dżumę. Czy to była prawda? To 

jest mało prawdopodobne, bo w tamtych czasach król nie dysponował żadnymi środkami, żeby zapobiec 

epidemii, żeby nie dopuścić do epidemii. Nie było ani rozbudowanej opieki medyczne, chociaż to i tak by 

nic nie pomogło, bo wtedy nie było antybiotyków, ani granic, których ktoś tak naprawdę pilnował, nie było 

też paszportów, więc ludzie poruszali się bez większych problemów.  
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Ponieważ dżuma przyszła do Europy prawdopodobnie z Azji, drogą morską, czyli morzem, na statkach 

handlowych, pierwszymi ofiarami tej choroby, byli ludzie z miast nad morzem, z miast portowych. Potem 

jednak bardzo szybko ta choroba weszła w środek lądu. Na przykład rzekami. Być może wiecie, że dżumą 

można się było zarazić od pcheł. Pchły, czyli takie małe insekty, które możemy czasem znaleźć na psach i 

kotach, przenosiły chorobę. Także oczywiście, Polska nie miała aż tak dużego dostępu do morza, ale 

choroba przyszła, trochę później, ale przyszła.  

W 2004 roku inny historyk, norweski history Ole Benetiktow opublikował swoją książkę na temat historii 

czarnej śmierci. Twierdził w niej, że jak najbardziej. W Polsce też była dżuma. A jak to udowadnia? W 

interesujący sposób. Historycy to jednak bystrzy ludzie. Powiedział, że robotnicy nawet w Krakowie w tym 

okresie, czyli około 1350 roku zarabiali dużo więcej niż wcześniej. To znaczy było mniej ludzi, więc mogli 

podnieść swoje ceny. Po drugie ceny zboża spadły. Dlaczego? Zboże to jest taka żółta, złota roślina, z której 

robi się mąkę. Dlaczego ceny zboża spadły? Bo było mniej ludzi, którzy potrzebowali chleba oczywiście. 

Poza tym w całej Europie i również w Polsce zwiększyła się ilość lasów. W Polsce nie aż tak dużo, bo tylko 

o 10%, ale i to już wystarczyło, żeby udowodnić, że jednak w Polsce ludzie też chorowali, a król Kazimierz 

Wielki jednak nie był magicznym władcą.  

Od tej pierwszej epidemii dżumy, choroba wracała co 10 lat. Mamy konkretne dowody na to, że między 

1550 a 1749 rokiem w Toruniu było XVI epidemii dżumy. Wyobrażacie to sobie? Co kilka lat znowu wracała 

epidemia. Co ciekawe najwięcej osób umierało w ciepłe i słoneczne dni. Wielu biednych trafiało do 

szpitala, bogaci byli leczeni w domach, ale na ich domach musiał być krzyż, biały krzyż, żeby informować 

innych ludzi, że tutaj choruje osoba, że tutaj ktoś choruje na dżumę.  

Na ulicach można było zobaczyć trupy kobiet, czyli martwe kobiety z małym dzieckiem. I co ciekawe, 

niemowlęta nie chorowały na dżumę. Dlaczego? Prawdopodobnie mleko ich matek zawierało 

szczepionkę. Niestety oczywiście te dzieci zostały sierotami.  

Niektórzy biedni ludzie próbowali leczyć się na własną rękę, sami. Na przykład ziołami, czosnkiem, octem 

i oczywiście alkoholem. Na niewiele to się zdawało.  

Do początku XVIII wieku każdego chrześcijanina grzebano na cmentarzu w obecności księdza, ale już 

później tak wiele osób umierało, że grzebano ich wszystkich razem, we wspólnych grobach. Bez księdza.  

Oczywiście jak w przypadku każdej epidemii ludzie pytali Boga, dlaczego mamy tę chorobę. Wiele osób 

wierzyło, że to z powodu grzechów. I dlatego organizowali różne procesje. Niektórzy wierzyli również, że 
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to wina Żydów. Jeśli coś złego było w historii to zawsze była to wina Żydów. Z tego powodu niestety wielu 

Żydów straciło życie.  

Tym, co dopiero pomogło rozprawić się z dżumą, były antybiotyki i szczepionka. Jeszcze w XX wieku dżuma 

pojawiała się. Na przykład w Chinach była epidemia, ale co roku choruje na nią też kilka osób na przykład 

w Stanach Zjednoczonych.  

Inną chorobą, która naprawdę doskwierała Polakom, która była dużym problemem dla Polaków był syfilis 

oczywiście. Jest z tym związana jeszcze jedna legenda. Mówi się, że pacjentką zero, która przywiozła syfilis 

do Polski była żona zarządcy Wawelu, czyli zamku w Krakowie. Ta kobieta pojechała na pielgrzymkę do 

Rzymu i wróciła z chorobą. Zaraziła nią swojego męża i tak już poszło. To stało się w 1495 roku, czyli tuż 

po tym jak Krzysztof Kolumb wrócił z Ameryki. Czyli dużo czasu nie potrzebowali Polacy, żeby wywołać 

epidemię syfilisu. Chorowało na niego wielu sławnych Polaków. Między innymi Barbara Radziwiłłówna.  

Barbara Radziwiłłowna była szlachcianką, bogatą kobietą, która żyła w XVI wieku. Według legend była 

bardzo piękną kobietą. Być może dlatego zakochał się w niej polski król Zygmunt II August. W tamtych 

czasach ślub poddanej z królem był tak zwanym mezaliansem, był niemożliwy. Dlatego młody król ożenił 

się z Barbarą w tajemnicy, w sekrecie. Kiedy dowiedziała się o tym jego matka, królowa Bona, nota bene 

królowa Bona pochodziła z Włoch i dzięki niej mamy w Polsce kalafior, kapustę i karczochy. Kiedy o ślubie 

w sekrecie dowiedziała się matka króla, królowa Bona, wściekła się. Nie chciała, żeby żoną jej syna była 

jakaś przeciętna kobieta. Poza tym Barbara Radziwiłłówna miała trochę złą famę (reputację). Mówiło się, 

że była rozpustna i miała wielu kochanków. To nie przeszkadzało królowi. W końcu Zygmunt August 

sprawił, że Barbara została koronowana. Oficjalnie została królową Polski. Ich szczęście jednak nie trwało 

zbyt długo, bo Barbara zachorowała i pół roku po koronacji umarła. Niektórzy historycy mówili, że to 

królowa Bona otruła swoją synową, ale inni z powodu analizy symptomów są pewni, że kobieta umarła na 

syfilis. Poza tym na syfilis chorowali też król Jan III Sobieski i jego żona. Jeśli nie pamiętacie, kim był król 

Jan III Sobieski to był ten król, który 1683 wygrał bitwę pod Wiedniem i Polacy są z niego bardzo, bo 

zatrzymał muzułmanów przed wejściem do Europy.  

Kolejną chorobą, która naprawdę doskwierała Polakom była gruźlica. Wielu słąwnych Polaków na nią 

umarło, ale na pewno znacie tego jednego. Fryderyk Chopin. Niestety w jego czasach gruźlica była chorobą 

nieuleczalną. Żaden doktor nie mógł na nią nic poradzić. Również dwóch fantastycznych polskich poetów 

zmarło na tę chorobę – Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Gruźlica czasami wraca, jak możecie wiedzieć, 

chociażby wśród dzieci, które są nieszczepione.  
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I jeszcze na koniec ciekawostka. W książce „Sławnych Polaków choroby” Ludwik Stomma napisał, że 

największą chorobą Polaków, która powodowała wiele śmierci, był alkoholizm. Polacy szczególnie w 

czasach sarmackich, czyli w XVI/XVII/XVIII wieku jedli i pili bardzo dużo. I też z tego powodu umierali. W 

sumie to tak jak dzisiaj.  

To już koniec tego odcinka podkastu. Mam nadzieję, że ten mały element polskiej historii był dla Was 

ciekawy. Zapraszam Was na mojego Facebooka – Polski Daily, Instagrama @polski_daily, żebyśmy mogli 

nawiązać kontakt. Możecie zawsze do mnie napisać, jeśli macie jakieś pomysły na nowe odcinki, bardzo 

chętnie wysłucham Waszych sugestii. 

To już koniec i bomba, kto nie słuchał ten trąba! Cześć! 
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