




W bie¿¹cym numerze Medyka piszemy o problemie bardzo wa¿nym,
jakim jest przejœcie na emeryturê. Problem wywo³any zosta³ przez
Wniosek, zamieszczony na ³amach bie¿¹cego numeru, autorstwa
Pana Docenta Pietruskiego. Wnioskodawcy chcia³bym podziêkowaæ
za wywo³anie dyskusji. Myœlê, ¿e nie powinniœmy udawaæ, ¿e prob-
lem ten nie istnieje. Istnieje - jest ponadczasowy i wystêpuje
wszêdzie, gdzie ludzie pracuj¹. Przychodzi moment, kiedy ze stanowiska-
mi i prac¹ trzeba siê po¿egnaæ. Dla niektórych jest to szczególnie
trudna chwila - zw³aszcza dla nauczyciela, lekarza i naukowca, który
nierzadko traktuje swój warsztat i miejsce pracy, jak drugi dom. Pan
docent Pietruski proponuje w swoim wniosku przed³u¿enie okresu pra-
cy poza granicê wieku emerytalnego. Czy jest to mo¿liwe? Os¹dŸcie
Pañstwo sami. My poprosiliœmy o komentarze: znanego filozofa i bioe-
tyka - prof. Kopaniê z UwB, dwoje cenionych emerytowanych profe-
sorów naszej Uczelni - pani¹ prof. Kazanowsk¹ i prof. Furmana, a tak¿e
prof. Trojana, który wiêkszoœæ swojego ¿ycia zawodowego spêdzi³ poza
granicami kraju, a obecnie na sta³e mieszka nad Loar¹ we Francji.
Ponadto tezy Wniosku skomentowa³ "patrz¹cy z boku" i jak zawsze
widz¹cy wszystko w ostrym œwietle - nasz absolwent i by³y pracownik,
obecnie pracuj¹cy w USA - doktor Marek Kamiñski. Ja dodam, ¿e
zgodnie z informacjami otrzymanymi z Dzia³u Pracowniczego AMB
- na dzieñ dzisiejszy w Uczelni mamy 44 emerytowanych profesorów
i doktorów habilitowanych….i 1,5 miliona z³otych deficytu, nad którym
obecne w³adze Uczelni staraj¹ siê zapanowaæ.

Du¿¹ czêœæ stron bie¿¹cego Medyka poœwiêciliœmy rozwijaj¹cej
siê wspó³pracy pomiêdzy AM w Bia³ymstoku i Wydzia³em Medycznym
Uniwersytetu w Essen. Wspó³praca ta przybiera bardzo ciekawe formy
- na prze³omie czerwca i lipca mia³em du¿¹ satysfakcjê wraz z 27
kole¿ankami i kolegami z naszej Uczelni uczestniczyæ w I Szkole Letniej
Essen-Bia³ystok. Inicjatywa niezwykle po¿yteczna i nie maj¹ca w naszej
Uczelni precedensu. Zosta³a zrealizowana z sukcesem, w du¿ej
mierze dziêki staraniom naszego przyjaciela Wilfrieda Eberhardta, z
którym wywiad znajdziecie Pañstwo w "Rozmowie Miesi¹ca".

Wraz ze zbli¿aj¹cym siê nowym rokiem akademickim wprowadza-
my na ³amy Medyka nowy dzia³, zatytu³owany "Wspomnienia i re-
fleksje". Bêdziemy tu przypominaæ ma³o znane karty z ¿ycia naszych
nie¿yj¹cych profesorów. Na pocz¹tek pani prof. Wehr z Warszawy przy-
pomina m³odzieñczy, warszawski okres ¿ycia profesora Stefana
Niewiarowskiego. 

W dziale "Od historii do wspó³czesnoœci" bêdziemy starali siê za-
mieszczaæ ciekawe artyku³y dotycz¹ce przesz³oœci i teraŸniejszoœci
naszego piêknego Podlasia. Nie zdradzê tajemnicy, je¿eli powiem, ¿e
liczymy na wspó³pracê z najwiêkszym znawc¹ przedmiotu - prof.
Adamem Dobroñskim z UwB i prowadzonym przez niego Studenckim
Ko³em Naukowym. Na pocz¹tek proponujemy ciekawy artyku³ pióra
Pana Profesora.

Mi³o mi tak¿e zaprezentowaæ nowego redaktora M³odego Medyka
- Paw³a Szamborê. Pawe³ jest studentem IV roku Wydzia³u Lekarskiego
AMB i bêdzie, mam nadziejê, równie dobrze redagowa³ studenckie
strony, jak jego starsza kole¿anka - ju¿ lekarz Alicja Rydzewska-
Roso³owska.

Materia³y do numeru przyjmujemy
do dn. 10 ka¿dego miesi¹ca
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W ramach oficjalnej wspó³pracy za-
wartej pomiêdzy Akademi¹ Medyczn¹ w
Bia³ymstoku a Wydzia³em Medycznym
Uniwersytetu w Essen, w dniach 28.06 -
03.07.2003 roku, odby³a siê w Essen
pierwsza Medyczna Szko³a Letnia. Wziê-
³o w niej udzia³ 83 uczestników, w tym 27
z Bia³egostoku i 56 z Essen. Wydarzenie
to zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ przedsta-
wiciel Ministra Zdrowia, dyrektor Depar-
tamentu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
dr hab. Roman Danielewcz. Podczas wy-
k³adu inauguracyjnego, dyrektor Roman
Danielewicz zaprezentowa³ przegl¹d hi-
storii nauki europejskiej do czasów Kon-
ferencji Boloñskiej, a podczas sesji mery-
torycznych przedstawi³ wyk³ad nt. "The
storage of organs for transplantation". 

Podczas piêciu dni Szko³y odby³o siê
ponad 60 wyk³adów dotycz¹cych zarów-
no metod wspó³czesnej diagnostyki i te-

rapii, jak i wspó³czesnych trendów ba-
dawczych. Tematami wiod¹cymi Szko³y
Letniej by³y: onkologia, hematologia i
transplantologia. Wyk³ady, wy³¹cznie w
jêzyku angielskim, prowadzone by³y
przez 38 wyk³adowców niemieckich i 10
wyk³adowców z naszej uczelni. Ka¿dego
dnia zajêcia odbywa³y siê od godz. 9.00
do godz. 18.00. Pod wzglêdem meryto-
rycznym wszystkie przedstawione pre-
zentacje by³y na bardzo wysokim pozio-
mie. Chcia³bym podkreœliæ niezwyk³e
osi¹gniêcia Wydzia³u Medycznego Uni-
wersytetu w Essen, miêdzy innymi w
dziedzinie onkologii i transplantologii.
Mogli siê o tym przekonaæ uczestnicy z
Bia³egostoku podczas licznych wizyt i
zajêæ studyjnych w klinikach: Traumato-
logii, Chirurgii Ogólnej i Transplantacyj-
nej, Hematologii, Onkologii i Radiotera-
pii, Onkologii Dzieciêcej, Centrum Le-

czenia Chorób P³uc, Zak³adu Biologii
Molekularnej, Zak³adu Biologii Komór-
ki. Warto podkreœliæ, ¿e naukowcy z Bia-
³egostoku przeprowadzili indywidualne
rozmowy ze swoimi niemieckimi odpo-
wiednikami i nawi¹zali liczne kontakty
naukowe. Jest to szczególnie wa¿ne z
uwagi na miêdzynarodow¹ pozycjê jak¹
zajmuje Wydzia³ Medyczny Uniwersyte-
tu w Essen. Jest to drugi na œwiecie oœro-
dek medyczny w dziedzinie transplanto-
logii szpiku (po uniwersytecie w Seattle-
USA) i czo³owy oœrodek europejski w
transplantologii w¹troby, serca, p³uc i ne-
rek oraz medycyny urazowej. Na bazie
Uniwersytetu w Essen funkcjonuje za-
chodnio-niemieckie centrum leczenia
nowotworów. 

Wœród uczestników Szko³y Letniej
by³o 11 studentów, w tym 4 z Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku. Podczas
specjalnej sesji przedstawili oni tezy i
wyniki prowadzonych badañ nauko-
wych. Cztery prezentacje zosta³y wyró¿-
nione nagrodami po 2 500 Euro ka¿da,
ufundowanymi przez Dr. Werner Jac-
kstadt-Forschungspreis i Forschungs-
spreis der WAZ-Mediengruppe. Wœród
nagrodzonych by³y dwie prezentacje z
Bia³egostoku autorstwa Anny Bobrus (z
III Kliniki Chorób Dzieci) i Paw³a Kucia
(z Zak³adu Patofizjologii Ci¹¿y).

Warto podkreœliæ niezwyk³e zaanga-
¿owanie strony niemieckiej w organiza-
cjê tego wydarzenia, a szczególnie dr.
Wilfrieda Eberhardta i pani Rosemary
Prittwitz. Dziêki ich wysi³kowi, oprócz
intensywnych zajêæ merytorycznych,
ka¿dego dnia organizowane by³y wie-
czorne spotkania integracyjne w najcie-
kawszych miejscach Essen. Miêdzy in-
nymi, bardzo mi³ym akcentem by³a nie-
dzielna wycieczka statkiem po rzece
Ruhr zorganizowana dla uczestników
Szko³y. 

W imieniu wszystkich uczestników
Szko³y Letniej sk³adam serdeczne
podziêkowania sponsorom. Œrodki w
wysokoœci 30 tys. Euro z Fundacji Alfre-
da Kruppa i 30 tys. z³ z Fundacji Wspó³-
pracy Polsko-Niemieckiej pozwoli³y na
organizacjê Szko³y Letniej oraz ca³kowi-
te pokrycie przelotu i pobytu w Essen
grupy polskiej.

Jacek Nikliñski
(Autor jest dr. hab.

- prorektorem ds. nauki AMB)

PPierierwsza Medyczna Szko³a Letniawsza Medyczna Szko³a Letnia

W przerwie miêdzy wyk³adami. Od lewej stoj¹: dr Wilfried Eberhardt i dr hab.
Jacek Nikliñski.



MEDYK Bia³ostocki 8-9(10) 2003 5

... twierdzi dr WILFRIED EBERHARDT w rozmowie z Lechem Chyczewskim.

L.Ch.: Jak to siê sta³o, ¿e zainteresowa³eœ siê wspó³prac¹ z nasz¹ Akademi¹
Medyczn¹?

E.B.: Przez wiele lat miêdzy obiema uczelniami istnia³y kontakty dotycz¹ce
badañ nad rakiem p³uca. Kilkakrotnie spotka³em siê z doc. Nikliñskim i
dyskutowaliœmy nad prowadzonymi przez nas badaniami. Dodatkowo
obie nasze uczelnie bra³y udzia³ w du¿ej próbie klinicznej IALT. Ponadto
patomorfolodzy z obydwu uczelni: prof. Kurt Werner Schmid i prof. Lech
Chyczewski równoczeœnie pracowali nad ró¿nymi zagadnieniami z tej
dziedziny. Doc. Nikliñski wielokrotnie odwiedza³ nasz oœrodek pulmono-
logiczny, którego kierownikiem jest prof. Georgis Stamatis. To w³aœnie pod-
czas tych wizyt zrodzi³a siê idea, aby nawi¹zaæ formaln¹ wspó³pracê miêdzy
naszymi uczelniami. Naszym g³ównym celem mia³a byæ organizacja warsz-
tatów naukowych dla m³odych doktorantów, studentów, a tak¿e lekarzy i
wyk³adowców z obydwu instytucji. Chcielibyœmy w ten sposób zmobili-
zowaæ oraz zachêciæ m³odych naukowców do pracy i badañ w grupach in-
terdyscyplinarnych, a tak¿e w³¹czyæ w to ró¿ne kliniki i zak³ady z obu uczel-
ni.

L.Ch.: Organizuj¹c pierwsza Szko³ê Letni¹ potrzeba by³o znacznych
œrodków, aby pokryæ koszty podró¿y, zakwaterowania i zrealizowaæ
program naukowy i towarzyski dla 28 uczestników z Polski. Czy
mia³eœ k³opoty z uzyskaniem na ten cel funduszy?

E.B.: Muszê przyznaæ, ¿e ca³e przedsiêwziêcie zosta³o zorganizowane w
bardzo krótkim czasie. Bardzo du¿o zawdziêczamy Fundacji ALFRIED
KRUPP VON BOHLEN AND HALBACH, a zw³aszcza szefowi fundacji
prof. BERTHOLDOWI BEITZOWI. Kiedy dziekan naszej uczelni prof.
GROSSE-WILDE po raz pierwszy wyst¹pi³ o grant do Fundacji Kruppa,
prof. BEITZ osobiœcie i szybko zaakceptowa³ ideê wspólnego Polsko-
Niemieckiego Letniego Uniwersytetu, rozumiej¹c ¿e takie wydarzenie zbli¿y
znacznie obydwie uczelnie. Dla nas to by³o bardzo wa¿ne, gdy¿ w tym
samym czasie w Polsce poczyniono znaczne kroki, aby wst¹piæ do Unii
Europejskiej. 
Do pierwszych kontaktów miêdzy obydwoma regionami (Zag³êbiem Ruhry
i Podlasiem) dosz³o ju¿ 150 lat temu, kiedy to polscy górnicy przybyli w
okolice Zag³êbia Ruhry, podczas rewolucji przemys³owej. Obecnie
naszym celem by³o ponownie zbli¿enie regionów poprzez ideê wspólnych
badañ w dziedzinie medycyny. Pomog³o tak¿e to, ¿e KRUPP COMPANY,
teraz nazwana THYSSEN KRUPP Co. ma silne powi¹zania z krajami
Wschodniej i Œrodkowej Europy. Tak¿e prof. Beitz znany jest z wielu dzia³añ
na rzecz rozwoju kontaktów przemys³owych miêdzy Niemcami a krajami
Europy Wschodniej. To bardzo pomog³o w zrealizowaniu projektu wspó³pra-

cy miêdzy uczelniami. PóŸniej w³¹czy³y siê kolejni sponsorzy popieraj¹cy
ideê wspó³pracy naukowej: DR. WERNER JACKSTÄDT FOUNDATION
I WUPPERTAL. Fundacja Dr. Werner Jackstädt dzia³a bardzo aktywnie
na rzecz onkologii, pediatrii, okulistyki i nefrologii. Przedstawiciele Fundacji
zrozumieli doskonale ideê naszego projektu i otrzymaliœmy kilka grantów
na cele medyczne. Ponadto Dr. Werner Jackstädt Foundation ufunduje
m³odym polskim doktorantom szeœciomiesiêczne stypendia na pobyt w
klinikach i pracowniach naukowych Uniwersytu w Essen. Dodatkowo,
najwiêksze czasopismo ca³ego zag³êbia Ruhry - The WAZ and NRZ - razem
z WAZ-MEDIA GROUP ufundowa³o dwie nagrody dla polskich i
niemieckich studentów prezentuj¹cych swoje projekty naukowe. Dziêki
temu cztery osoby (student i studentka z Bia³egostoku i dwie studentki z
Essen) otrzyma³y nagrody pieniê¿ne za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹. To
wszystko pomo¿e dodatkowo zacieœniæ wspó³pracê miêdzy oœrodkami. 

L.Ch.: Jakie s¹ wg ciebie wyniki Szko³y Letniej?

E.B.: Tegoroczna Szko³a Letnia zapocz¹tkowa³a formalnie ca³¹ wspó³pracê.
By³o to bardzo wa¿ne, ¿eby poznaæ siê wzajemnie. Wa¿ne by³y wyk³ady
z obu oœrodków, które da³y pewien pogl¹d na zainteresowania poszczegól-
nych jednostek. W tym roku tematem przewodnim by³y BADANIA NAD
NOWOTWORAMI I ONKOLOGIA KLINICZNA - zarówno w dziedzinie
onkologii dzieciêcej jak i ludzi doros³ych (np. rak p³uca, okrê¿nicy, trzust-
ki oraz nowotwory uk³ady krwiotwórczego). Innym wa¿nym zagadnie-
niem by³a TRANSPLANTOLOGIA. Trzecia czêœæ ca³ego programu to
SERCE I KR¥¯ENIE, ze szczególnym naciskiem na patofizjologiê
chorób serca. Wszystkie wyk³ady by³y na najwy¿szym poziomie naukowym,
wzbudzi³y szerokie zainteresowanie i dyskusjê wœród uczestników. Wszyscy
jednomyœlnie ocenili, ¿e Letnie Warsztaty Naukowe doskonale spe³ni³y swo-
je zadanie i zachêci³y uczestników do interdyscyplinarnych badañ naukowych.

L.Ch.: Czy mia³eœ dotychczas jakieœ osobiste kontakty z Polsk¹?

E.B.: Moja rodzina, zarówno matka jak i ojciec, pochodzili ze Wschodnich
Prus (Mazury). W tamtym czasie by³a to czêœæ Niemiec. Po wojnie
musieli opuœciæ te tereny i przenieœli siê w³aœnie do Zag³êbia Ruhry. Po
raz pierwszy odwiedzili swoje rodzinne okolice w 1987, póŸniej w 1990 -
pe³ni obaw, w zwi¹zku ze zmianami jakie zasz³y od czasów wojny.
Mia³em przyjemnoœæ byæ z nimi podczas tych dwóch wyjazdów i wszyscy
byliœmy mile zaskoczeni wielk¹ goœcinnoœci¹ Polaków mieszkaj¹cych obec-
nie na tych terenach. Zaproszono nas nawet do domu, w którym mieszka³a
moja matka. Spêdziliœmy z rodzin¹, która tam obecnie mieszka, niedzielne
popo³udnie, zjedliœmy obiad i zaprzyjaŸniliœmy siê. PóŸniej moja matka
zaprosi³a córkê tych pañstwa do siebie, do Niemiec. Dziêki temu m³oda
Polka mog³a utrwaliæ niemiecki, którego uczy³a siê w szkole. Moi rodzice
pomogli jej tak¿e w znalezieniu pracy w Niemczech jako "au pair". I tak,
jak to siê zdarza w ¿yciu, dziewczyna wysz³a za m¹¿ za Niemca, którego
rodzice pochodz¹ z W³och. Obecnie oboje mieszkaj¹ w Niemczech. To chy-
ba dobry przyk³ad funkcjonowania UNII EUROPEJSKIEJ, gdzie mieszaj¹
siê kultury wszystkich krajów cz³onkowskich! PóŸniej by³em kilkakrotnie
na konferencjach naukowych w GDAÑSKU i WARSZAWIE. W tym
okresie (1987-2003) wasz kraj rozwija³ siê bardzo dynamicznie i obecnie
jest to bardzo prê¿ne, przemys³owo i ekonomicznie rozwijaj¹ce siê pañst-
wo. Jestem szczêœliwy, ¿e mam przyjació³ w Polsce, i ¿e mogê z nimi
wspó³pracowaæ.

L.Ch.: Dziêkujê bardzo za wyczerpuj¹ce wypowiedzi, a tak¿e za dzia³ania
na rzecz wspó³pracy naszych uczelni i integracji naszych krajów.

MMam przyjació³ w Polsceam przyjació³ w Polsce



Sk³adamy serdeczne podziêkowania
Fundacji Wspó³pracy Polsko - Niemiec-
kiej za sfinansowanie ze œrodków Repu-
bliki Federalnej Niemiec wyjazdu grupy
wyk³adowców, m³odych naukowców i
studentów z Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku na I Szko³ê Letni¹ Essen -
Bia³ystok, która odby³a siê w dniach 28
czerwca - 3 lipca 2003 roku w Essen.

Polscy organizatorzy Szko³y Letniej
Akademia Medyczna w Bia³ymstoku

Hiermit bedanken wir herzlich der
Stiftung für die deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit für Finanzierung aus der
Mitteln von der Bundesrepublik Deut-
schland der Kosten der Reise der Grup-
pe von Vorträger, jungen Wissenscha-
ftler und Sudenten von der Medizini-
schen Akademie Bia³ystok in die 1. Me-
dizinische Sommerschule Essen-Bia³y-

stok, die seit den 28.6. bis 3.7.2003 in
Essen organisiert wurde. 

Die polnischen Organsatoren der
Sommerschule Essen-Bia³ystok 

Sk³adamy serdeczne podziêkowania
Fundacji Alfrieda Kruppa "Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach", oraz
Fundacjom "Dr. Werner Jackstadt-For-
schungspreis" i "Forschungsspreis der
WAZ-Mediengruppe" za pomoc finan-
sow¹ w organizacji I Medycznej Szko³y
Letniej Essen-Bia³ystok, która odby³a
siê w dniach 28 czerwca - 3 lipca 2003
roku w Essen.

Polscy organizatorzy Szko³y Letniej
Akademia Medyczna w Bia³ymstoku

Hiermit bedanken wir herzlich der
Stiftung Alfried Krupp von Bohlen und

Neue Ruhr Zeitung (NRZ), pi¹tek, 4 lipca, 2003
Nagrody Medyczne Grupy WAZ przyznane

Na zakoñczenie pierwszej "Szko³y Medycznej" Uniwersytetów
w Bia³ymstoku (Polska) i Duisburg-Essen przyznano wczoraj po raz
pierwszy Nagrody Medyczne Grupy Medialnej WAZ, do której na-
le¿y tak¿e NRZ. Nagrodzeni Anna Bobrus (4 od prawej) i Pawe³
Kuæ (6 od lewej) otrzymali wyró¿nienia dotowane kwot¹ po 1500 Eu-
ro za swoje prace doktorskie. Prócz tego, dwie mieszkanki Essen Ju-
lia Radü (1 od prawej) i Siemke Müller (2 od prawej) uhonorowano
nagrodami "Fundacji Dr Wernera Jackstädt". Przy wrêczaniu nagród
obecni byli Redaktor Naczelny WAZ Uwe Knüpfer (1 od lewej), Prof.
Jacek Nikliñski z Uniwersytetu w Bia³ymstoku (2 od lewej), dr Wil-
fried Eberhardt (3 od lewej) i Prof. Siegfried Seeber (4 od lewej) z
Uniwersytetu Duisburg-Essen. W ramach Szko³y Letniej naukowcy
dyskutowali na tematy: "Uk³ad sercowo-naczyniowy", "Onkologia"
i "Transplantologia". Wspó³pracê miedzy Uczelniami jest wspiera-
na przez Fundacjê Alfried Krupp von Bohlen und Halbach.

MMedyczna Szko³a Letnia edyczna Szko³a Letnia 
w prasie niemieckiejw prasie niemieckiej

Halbach, der Stiftung Dr. Werner Jac-
kstadt-Forschungspreis, sowie der Sti-
ftung Forschungspreis der WAZ-Me-
diengruppe für die finanzielle Hilfe bei
der Organisation der 1. Medizinischen
Sommerschule Essen-Bia³ystok, die seit
den 28.6. bis 3.7.2003 in Essen organi-
siert wurde. 

Die polnischen Organsatoren der
Sommerschule Essen-Bia³ystok

Komitet Honorowy Szko³y Letniej
Essen-Bia³ystok

1.Prof. H. Grosse-Wilde, dziekan
Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu w
Essen

2.Prof. J. Górski, rektor Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku

Komitet Organizacyjny Szko³y Let-
niej Essen-Bia³ystok

1.Dr W. Eberhardt, Essen
2.Dr hab. J. Nikliñski, Bia³ystok
3.Doc. Vanhoefer, Essen
4.Prof. L. Chyczewski, Bia³ystok
5.Dr A. Eggert, Essen
6.Dr hab. W. Dêbek, Bia³ystok

Sekretariat Szko³y Letnej 
Essen-Bia³ystok

1.R. Prittwitz, Essen
2.Mgr M. Laudañska, Bialystok
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Uroczystoœæ otwarcia Szko³y Letniej Essen - Bia³ystok 2003. Od lewej siedz¹: prof. H. Grosse-
Wilde, dr W.Eberhardt i dr hab. R. Danielewicz.



Klinika Chirurgii Urazowej Uniwersytetu Duisburg-Es-
sen, kierowana przez prof. dr. Dietera Nast-Kolba, jest jed-
nym z najbardziej znanych i najlepszych oœrodków chirur-
gii urazowej w Europie. Prof. Nast-Kolb jest obecnie Prorektorem
ds. Studentów Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu Duis-
burg-Essen. Klinika znajduje siê w Centrum Chirurgicznym
II, na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Zatru-
dnia oko³o 20 lekarzy klinicystów i badaczy naukowych. W
sk³ad Kliniki wchodzi Zak³ad Badañ Klinicznych, kierowa-
ny przez prof. dr. Ulricha Schade (biolog), w którym pracu-
je siedmiu badaczy. Wiêkszoœæ z nich to m³odzi lekarze,
którzy przed rozpoczêciem specjalizacji z chirurgii urazowej
pracuj¹ w Zak³adzie oko³o trzech lat. 

Chirurgia urazowa w Niemczech jest jak dot¹d oddziel-
n¹ specjalnoœci¹ zabiegow¹, która nie jest ani ortopedi¹,
ani chirurgi¹ ogóln¹. Jest wydzielonym dzia³em chirurgii,
wyspecjalizowanym w leczeniu urazów narz¹dów klatki pier-
siowej, brzucha i narz¹du ruchu, urazów wielonarz¹do-
wych. 

Logicznie zaplanowane i sprawnie zorganizowane

W II Centrum Chirurgicznym, Klinika i Poliklinika Chi-
rurgii Urazowej ma do dyspozycji (wspólnie z innymi Kli-
nikami - Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Klatki Pier-
siowej, Serca i Naczyñ i Ortopedii) 11 doskonale wyposa¿onych
sal operacyjnych oraz niezwykle logicznie zaplanowany i
sprawnie dzia³aj¹cy system organizacyjny, podporz¹dko-
wany szybkiej diagnostyce i skutecznemu leczeniu urazów. 

Zespó³ dy¿uruj¹cy (trzech chirurgów urazowych, dwóch
ortopedów, trzech chirurgów ogólnych) mo¿e byæ w ci¹gu

kilkunastu minut uzupe³niony o potrzebn¹ liczbê lekarzy od-
powiedniej specjalnoœci. Specjalny szpitalny wewnêtrzny sy-
stem powiadamiania zespo³u dy¿uruj¹cego, tzw. "jeden czer-
wony guzik", umo¿liwia przybycie lekarzy do "sali wstrz¹sowej"
w ci¹gu dwóch do siedmiu minut. "Sala wstrz¹sowa" (Schoc-
kraum) wyposa¿ona jest w aparat rtg na szynie sufitowej,
szybk¹ (tzw. "such¹") ciemniê, usg, aparat do znieczulenia,
urz¹dzenia do resuscytacji i monitorowania pacjenta. W bez-
poœrednim s¹siedztwie znajduj¹ siê dwie sale operacyjnej
oraz szybki spiralny tomograf komputerowy o 16 g³owicach,
pozwalaj¹cy na zbadanie ca³ego cia³a w czasie poni¿ej 
1 minuty. 
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Westdeutsche Allgemeine Zeitung
(WAZ), Pi¹tek, 4 lipca, 2003

Nagroda naukowa 
dla lekarzy 
z Polski
Grupa Medialna WAZ ofiarowa³a 
3000 Euro

Dwie wybijaj¹ce siê doktorskie pra-
ce medyczne uczestników "Pierwszej Me-
dycznej Szko³y Letniej" wyró¿ni³a wczo-
raj Grupa Medialna WAZ nagrodami po
1500 Euro. 

Czeki przekaza³ Redaktor Naczelny
WAZ Uwe Knüpfer w sali wyk³adowej
Audimax w Szpitalu Klinicznym.

Studenci i m³odzi absolwenci z Bia-
³egostoku i Essen razem obradowali od
28 czerwca. Nagrody Grupy Medialnej

WAZ otrzyma³a dwójka polskich stu-
dentów: Anna Bobrus bada³a chorobê
refluksow¹ u dzieci, Pawe³ Kuæ przed-
stawi³ pracê na temat badañ nad rakiem. 

"Wysoki poziom wszystkich prac"
chwali³ Professor Gerd Heusch z Es-
sen. Redaktor Naczelny WAZ podkre-
œli³ znaczenie wymiany miêdzy przy-
sz³ym cz³onkiem UE - Polsk¹ i Niemcami.
Oboje zwyciêzcy otrzymali poza tym
- podobnie, jak dwie mieszkanki Es-
sen Julia Radü i Siemke Müller - na-
grody "Fundacji Dr Wernera Jackstädt".
Fundacja Alfried Krupp von Bohlen und
Halbach oraz Fundacja Wspó³pracy Pol-
sko-Niemieckiej wspar³y Szko³ê Let-
ni¹ finansowo. 

Przekazanie nagrody: (od lewej) 
Redaktor Naczelny WAZ Uwe Knüpfer, 
Prof. Gerd Heusch, Anna Bobrus,
Pawe³ Kuæ.

W najlepszym oœrodku chirurgii urazowej w Europie
(Wra¿enia z wizyty w Klinice Chirurgii Urazowej Centrum Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Essen 

w ramach I Medycznej Szko³y Letniej Essen-Bia³ystok)

W budynku II Centrum Chirurgicznego Szpitala Uniwersyteckiego w
Essen mieszcz¹ siê Kliniki: Chirurgii Urazowej, Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej, Ortopedii, Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyñ.
Na dachu znajduje siê l¹dowisko dla helikopterów.
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Tematyka badañ naukowych

Dzia³alnoœæ naukowa Kliniki Chirur-
gii Urazowej Uniwersytetu Essen-Duis-

burg obejmuje kliniczne, doœwiadczalne i
epidemiologiczne badania nastêpuj¹cych
zagadnieñ:
- Kliniczna, komórkowa i molekularna

p³aszczyzna patofizjologii i leczenia
ciê¿kich urazów oraz ich nastêpstw:
wstrz¹su, sepsy, ARDS, niewydolno-
œci wielonarz¹dowej.

- Wypracowanie naukowych podstaw sku-
tecznego postêpowania medycznego oraz
mo¿liwoœci i zakresu niezale¿nej oce-
ny jakoœci leczenia.

- Badania nad jakoœci¹ ¿ycia ludzi po ura-
zie.

- Badania nad biokompatybilnoœci¹ bio-
materia³ów oraz regulacj¹ wzrostu ko-
œci w ró¿nych warunkach zewnêtrznych.

- Ustalanie wytycznych leczenia ura-
zów wielonarz¹dowych. 

Zadania powy¿sze realizowane s¹ w
ramach programu kluczowego i innych
programów Niemieckiego Towarzystwa
Badañ Naukowych (Deutsche Forschung
Gemeinschaft, DFG), projektów finan-
sowanych przez ró¿ne fundacje, oraz w
ramach licznych projektów przez Uniwer-
sytet. 

Podstawê badañ doœwiadczalnych sta-
nowi grupa badawcza "Chirurgiczne ba-
dania naukowe Kliniki i Polikliniki Chi-
rurgii Urazowej", kierowana przez prof.
dr Ulricha Schade. Wywodzi siê ona z
finansowanej przez DFG klinicznej gru-
py badawczej "Niewydolnoœæ narz¹do-
wa i wstrz¹s". Dzia³alnoœæ zespo³u pro-
fesora Schade uzupe³niana jest przez
wspó³pracê z licznymi kooperantami z
Uniwersytetu Essen-Duisburg oraz licz-
nych innych instytucji. 

Aktywnoœæ badawcza grupy prof. Scha-
de skupia siê m.in. na: 
- immunomodulacji pourazowych zabu-

rzeñ odpowiedzi immunologicznej za
pomoc¹ GM-CSF, 
- badaniach funkcji i re-
gulacji receptorów Toll-
like w urazach i sepsie, 
- badaniach znaczenia
bia³ek szoku termicz-
nego w odpowiedzi im-
munologicznej na uraz, 
- badaniach ekspresji
genów makrofagalnych
myszy toleruj¹cych en-
dotoksynê, 
- identyfikacji genów (z
u¿yciem technik biolo-
gii molekularnej - klo-
nowanie subtrakcyjne)
aktywowanych w prze-
biegu tolerancji endo-

toksyny,
- badaniach przekaŸnictwa sygna³ów w

przebiegu tolerancji endotoksyny,
- biochemicznych badaniach okreœlonych

szlaków sygna³owych makrofagów
(NFkappa, MAP-kinase), czynnych w
przebiegu tolerancji endotoksyny,

- badaniach nad powstawaniem toleran-
cji endotoksyny u mutantów mysich z
mutacj¹ punktow¹ lub delecj¹ recepto-
ra toll-like 4 oraz u myszy knock-out, 

- analizie bia³ek w celu identyfikacji fi-
zjologicznych inhibitorów syntezy cy-
tokin po ciê¿kim urazie,

- biochemicznych badaniach we wstrz¹-
sie krwotocznym i urazach tkanek miêk-
kich u myszy z deficytami genowymi.

Imponuj¹ce osi¹gniêcia

Profesor Schade jest koordynatorem
stale rozwijaj¹cego siê programu klu-
czowego DFG "Modulacja immunologii i
metabolizmu po ciê¿kim ura-
zie tkanek", który skupia re-
nomowane niemieckie insty-
tucje naukowe dla osi¹gniêcia
nastêpuj¹cych celów: 
- Mo¿liwoœci iloœciowej oce-

ny zmian morfologicznych
i czynnoœciowych w tkan-
ce po urazie, mo¿liwoœci
ustalenia tkankowo-specy-
ficznych mechanizmów
uszkadzaj¹cych oraz zbada-
nie ich dynamiki interakcji
z organizmem gospodarza.

- Kompleksowe zbadanie re-
akcji immunologicznej i me-
tabolicznej w aspekcie jej

protekcyjnego / uszkadzaj¹cego i re-
paracyjnego / destrukcyjnego dzia³a-
nia oraz niewystarczaj¹cego / nadmier-
nego nasilenia. 

- Analiza wp³ywu reakcji immunologicz-
nej i metabolicznej na procesy zdrowie-
nia, jak te¿ identyfikacja specyficznych
faz przebiegu choroby pourazowej i zna-
lezienie odpowiednich do faz choroby
sposobów leczenia. 

Poszukiwania systemów oceny sku-
tecznoœci procesów postêpowania wyra-
Ÿnie poprawiaj¹ wyniki leczenia pacjen-
tów. Prace naukowe w ramach projektu
"Jakoœæ postêpowania w najciê¿szych ura-
zach" przynios³y w roku 2001 docentowi
S. Ruchholtzowi i profesorowi D. Nast-
Kolbowi pierwsz¹ nagrodê Landu Nor-
drhein-Westfalen oraz w³¹czenie ww. pro-
jektu do programu "Zdrowy Kraj
Nordrhein-Wesfalen w Sieci Europejskiej
WHO - Region Zdrowia". 

Klinika Chirurgii Urazowej Uniwer-
sytetu Essen-Duisburg jest cz³onkiem-za-
³o¿ycielem Spó³ki Akcyjnej "Polytrauma",
która rozwinê³a i prowadzi "Rejestr Ura-
zów Niemieckiego Towarzystwa Chirur-
gii Urazowej".

W ramach grupy badawczej "Medy-
cyna ratunkowa" Niemieckiego Towarzy-
stwa Chirurgii Urazowej, Klinika Chi-
rurgii Urazowej Uniwersytetu
Essen-Duisburg jest oœrodkiem wiod¹cym
w organizowaniu systematycznych prze-
gl¹dów wyników leczenia i formu³owa-
niu algorytmów postêpowania w urazach
w fazie przedszpitalnej.

Innym kluczowym zagadnieniem, którym
zajmuje siê Klinika profesora D. Nast-
Kolba jest naukowa analiza i tworzenie
projektu zewnêtrznej oceny "Narodowe-
go Rejestru Jakoœci Intensywnej Terapii",
realizowanego przez Interdyscyplinarn¹
Grupê Nadzoru Jakoœci Intensywnej Te-
rapii Sekcji Nauki i Badañ DIVI. 

Wizyta w Zak³adzie Badañ Klinicznych Chirurgii Urazowej. Od lewej:
prof. Dieter Nast-Kolb, dr hab. Wojciech Dêbek, prof. Jan Skowroñski,
prof. Ulrich Schade.

“Szybki” tomograf komputerowy u¿ywany do diagnostyki
ciê¿kich urazów wielonarz¹dowych. Uzyskiwane w czasie
poni¿ej 1 minuty obrazy CT ca³ego cia³a w postaci cyfrowej
przesy³ane s¹ w sieci komputerowej.
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Klinika Chirurgii Urazowej Uniwer-
sytetu Essen-Duisburg jest tak¿e oficjal-
nym partnerem "Szkoleniowo-Badawcze-
go Projektu "Vision 2003 - Internetowe
Adaptuj¹ce Inteligentne Systemy Autor-
skie Treningu Kooperacyjnego w Medy-
cynie". 

Warto rozwi¹zaæ na Podlasiu to, 
co jest nierozwi¹zane

Potencja³ i dotychczasowe osi¹gniê-
cia Kliniki Chirurgii Urazowej w Essen
s¹ imponuj¹ce. Organizacjê pracy Klini-
ki nale¿y traktowaæ jako rozwi¹zanie mo-
delowe, na którym mo¿na i trzeba siê wzo-
rowaæ w planowaniu i organizowaniu
pomocy najciê¿ej poszkodowanym. To ta-
cy pacjenci naj³atwiej umieraj¹, s¹ kale-
kami i ich leczenie jest najdro¿sze. Mo-
im zdaniem w³aœnie wokó³ przypadków
urazów musi skupiæ siê planowanie orga-

nizacji tzw. medycyny ratunkowej. War-
to przypomnieæ, ¿e liczba urazów w Pol-
sce stale wzrasta i prawie zawsze doty-
cz¹ one dzieci oraz ludzi w wieku
produkcyjnym. Szeroko rozumiane ura-
zy s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ zgonu w wieku
rozwojowym. 

Prof. D.Nast-Kolb oraz doc. S.Ruch-
holtz z Kliniki Chirurgii
Urazowej Uniwersytetu Du-
isburg-Essen bêd¹ goœæmi
32. Sympozjum Polskie-
go Towarzystwa Chirurgów
Dzieciêcych (Bia³ystok, 16-
18. 10.2003 r.). Wyk³ady
goœci z Essen s¹ bezpo-
œredni¹ konsekwencj¹
wspó³pracy nawi¹zanej w
trakcie Szko³y Letniej. Ma-
my nadziejê, ¿e bliska i sze-
roka kooperacja naszej Aka-
demii z oœrodkiem w Essen

wydatnie pomo¿e rozwi¹zaæ problemy bia-
³ostockiej i podlaskiej chirurgii urazowej
- jak dot¹d nierozwi¹zane. 

dr Wojciech Dêbek
(Autor jest dr. hab. 

- adiunktem w Klinice Chirurgii 
Dzieciêcej AMB)

OOczami m³odego lekarczami m³odego lekarzaza
Szko³a Letnia w Essen - relacja z wizyty delegacji pracowników Szko³a Letnia w Essen - relacja z wizyty delegacji pracowników AMBAMB

Podpisana umowa o wspó³pracy nau-
kowej pomiêdzy Akademi¹ Medyczn¹ w
Bia³ymstoku i jej odpowiedniczk¹ w Es-
sen przynios³a niedawno efekt w postaci
wizyty grupy pracowników i studentów
AM w tym w³aœnie mieœcie. Œmia³o mo¿-
na tê wizytê podsumowaæ jednym zda-
niem - kto tam nie by³, ten nie uwierzy.
Powodów jest kilka. To, co w tym wypad-
ku jest oczywistoœci¹ przytaczamy tylko z
kronikarskiego obowi¹zku.

Perfekcjonizm we wszystkim

Organizacja ca³ego pobytu by³a per-
fekcyjna. "Ordnung must sein" i kropka.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e punktualnoœæ,
szokuj¹ca dla wielu Polaków cecha na-
szych zachodnich s¹siadów nie jest jedy-
nie stereotypem. Ujmuj¹c rzecz w wielkim
skrócie: wed³ug momentów rozpoczêcia
poszczególnych punktów programu mo¿-
na by³o regulowaæ zegarki. Niektórzy to
robili!

Goœcinnoœæ !

Drugi powód jest ju¿ mniej oczywisty.
Goœcinnoœæ gospodarzy (dobry hotel, ko-
lacje w restauracjach, w których kuchnia
bynajmniej nie ogranicza siê do kie³basek

bawarskich i z³ocistego kufla itd.) by³a,
mo¿na by rzec,....s³owiañska. Essen jest
po³o¿one na terytorium wchodz¹cym nie-
gdyœ w sk³ad RFN, wiêc nie mo¿na siê tu
doszukiwaæ œladu wp³ywu kilkudziesiê-
cioletniej obecnoœci "bratniej" armii, która
uszczêœliwi³a swoj¹ obecnoœci¹ nas i mie-
szkañców by³ej NRD. Niemcom bardzo

zale¿a³o na tym, abyœmy poczuli siê jak u
siebie w domu i trzeba przyznaæ, ¿e w pe³-
ni siê im to uda³o.

Lekcja pokory

G³ówna czêœæ wizyty pozostawi³a pol-
sk¹ delegacjê czêœciowo w stanie os³upienia,

Pacjenci po ciê¿kich urazach trafiaj¹ do “sali wstrz¹sowej”
(Schockraum). Na zdjciu prof. Nast-Kolb, dyrektor Kliniki Chirurgii
Urazowej.

Zakoñczenie Szko³y odby³o siê w starym dworcu kolejowym, którego wnêtrza zaadoptowano
na elegancj¹ restauracjê. Od lewej siedz¹ m³odzi medycy: Pawe³ Kuæ, Adam Hermanowicz 
i Anna Bobrus.
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czêœciowo przygnêbienia. Zarówno metody, jak i sprzêt wyko-
rzystywane przez lekarzy w Essen wbi³y w pokorê ka¿dego, kto
myœla³, ¿e nie mamy siê czego wstydziæ. Tak¿e atmosfera panu-

j¹ca wœród wyk³adowców i wzajemna wspó³praca miêdzy klini-
kami by³a godna pozazdroszczenia. Mieliœmy mo¿liwoœæ ogl¹-
dania wyników doœwiadczeñ z u¿yciem najnowszych osi¹gniêæ
techniki w medycynie. Niemcy chcieli pokazaæ, co robi¹ i jakie
maj¹ mo¿liwoœci. Bez ¿adnych w¹tpliwoœci mieli siê czym po-
chwaliæ.

Podsumowanie mo¿e byæ tylko jedno. Gospodarze stanêli na
wysokoœci zadania pod ka¿dym wzglêdem. Pozostaje tylko
mieæ nadziejê, ¿e organizuj¹c rewizytê grupy niemieckiej w
Bia³ymstoku równie¿ bêdziemy potrafili zadowoliæ wymagaj¹-
cych s¹siadów. O poziom naukowy nie musimy siê martwiæ, bo
obie strony pal¹ siê do wspó³pracy. O goœcinnoœæ te¿ raczej mo-
¿emy byæ spokojni. Pozostaje jedynie kwestia œrodków, jakie
mo¿emy przeznaczyæ na zapewnienie atrakcyjnej rozrywki. Nie
da siê ukryæ, ¿e je¿eli nie spodoba siê im pa³ac Branickich, czy
jakoœæ sprzêtu, którego u¿ywamy, pozostanie chyba tylko "¯u-
brówka".

Adam Hermanowicz
(Autor jest lekarzem, 

rezydentem w Klinice Chirurgii Dzieciêcej AMB)

PProfesorowie - emeryci chc¹ dalej pracowaærofesorowie - emeryci chc¹ dalej pracowaæ
WNIOSEK w sprawie powo³ania w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku stanowiska

PROFESORA EMERYTOWANEGO

W naszym kraju dzieñ przejœcia na
emeryturê jest praktycznie koñcem ak-
tywnej kariery naukowej i zawodowej.
Profesorowie przekraczaj¹cy wiek eme-
rytalny odchodz¹ z uczelni zabieraj¹c
ze sob¹ du¿y zasób wiedzy, zdobywany
i gromadzony latami. Dalsze przebywa-
nie profesora na terenie zak³adu, kliniki,
nie jest uregulowane ¿adn¹ liter¹ prawa
i zale¿y wy³¹cznie od dobrej woli, i po-
wiedzmy kultury nastêpcy. Jest to trud-
no wymierna strata du¿ego i bardzo po-
trzebnego kapita³u wiedzy, który zgodnie
z wszelkimi prawami logiki i ekonomii
powinien byæ bezwzglêdnie wykorzysty-
wany, zarówno dla dobra chorego, jak i
rozwoju dzia³alnoœci naukowej uczelni i
kraju. 

Wed³ug szacunkowych danych licz-
ba lekarzy emerytów wynosi w Polsce od
13 do 16% ogó³u lekarzy, co stanowi w
przybli¿eniu jedn¹ szóst¹ naszej spo³ecz-
noœci. Je¿eli siê uwzglêdni ogromne do-
œwiadczenie tych ludzi, intelektualny wska-
Ÿnik bêdzie o wiele wy¿szy. Wielu kolegów
odchodz¹cych na emeryturê jest nie tyl-
ko w dobrym stanie fizycznym, ale przede
wszystkim posiada encyklopedyczne wia-
domoœci, tak bardzo potrzebne - powiedz-
my to otwarcie - nastêpcom. Ten inte-
lektualny kapita³ ³atwo mo¿na przeliczyæ
na wymierne œrodki finansowe.

Nie staæ nas na marnotrawstwo 
wiedzy

W krajach znacznie od nas zasobniej-
szych, gospodaruj¹ tym intelektualnym
bogactwem zdumiewaj¹co rozs¹dnie. Np.
we Francji wiek emerytalny jest tylko da-
t¹ administracyjnego uprawnienia do otrzy-
mywania emerytury  z jednego lub kil-
ku funduszy, na który op³aca³o siê sk³adki.
Zaprzestanie pe³nienia funkcji admini-
stracyjnej w uczelni nie ma nic wspól-
nego z dotychczasow¹ prac¹, która mo¿-
na kontynuowaæ ze zdwojon¹ efektywnoœci¹.
Na Wêgrzech, odchodz¹cy na emerytu-
rê profesor, kierownik kliniki czy zak³a-
du, ma prawo do pó³etatowego oficjalne-
go stanowiska profesora emerytowanego
( professor emeritus) w swoim dotych-
czasowym miejscu pracy, je¿eli tylko
tego pragnie, a nowy kierownik nie wy-
ra¿a sprzeciwu. Zachowuje pokój, pra-
cowniê, pomoc sekretarki, prowadzi pro-
gramy i uczestniczy w pracy zespo³u z
g³osem doradczym. Nie ingeruje w jakie-
kolwiek decyzje swego nastêpcy, z wy-
j¹tkiem sytuacji, gdy jest o to proszony 

Odchodz¹cy z uczelni czy oddzia³u,
zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e maj¹ mo-
ralny obowi¹zek sp³acania d³ugu ze swo-
jej wiedzy wobec m³odzie¿y a przede
wszystkim wobec przysz³ych pokoleñ.

Nie jesteœmy krajem bogatym  w su-
rowce i minera³y, ale jesteœmy bogaci w
wiedzê i doœwiadczenie naszych senio-
rów, które po prostu marnotrawimy. Od
wiedzy zale¿¹ sukcesy. Jej brak to w pro-
stej linii b³êdne decyzje i niezwykle ko-
sztowne niepowodzenia. Powinniœmy so-
bie z tego zdawaæ sprawê. Na nas spoczywa
obowi¹zek stworzenia prawnej mo¿liwo-
œci wykorzystania tego kapita³u.

Pomys³ godny pozazdroszczenia 

Wysokie chlubne miejsce jakie za-
jê³a nasza Akademia w ostatnim rankin-
gu nie pozosta³o niezauwa¿one. B¹dŸ-
my wiêc te¿ pierwsz¹ w Polsce Akademi¹,
która stworzy przedmiotowe stanowisko.
Nie ma ¿adnych obiektywnych przeszkód,
aby wobec istniej¹cej obecnie samodziel-
noœci naszych uczelni  stworzyæ, na wnio-
sek kogoœ z cz³onków Rady Wydzia³u i
moc¹ jej uchwa³y, stanowisko profesora
emerytowanego (professor emeritus), wzo-
rowanego np. na systemie wêgierskim. 

Psychika odchodz¹cego na emerytu-
rê jest wystawiona na najwiêksz¹ w ¿y-
ciu próbê, dlatego osoba taka musi mieæ
pewnoœæ, ¿e jest persona grata, ¿e jest
nadal cz³onkiem zespo³u. Dlatego te¿ sta-
nowisko profesora emerytowanego, aby
wype³nia³o powy¿sze za³o¿enia musi mieæ

Wizyta w laboratoriach Zak³adu Biologii Molekularnej. Od lewej: 
T. Musiuk, prof. E. Gubbins (kierownik Zak³adu), A. Bobrus, A. Rydzewska-
Roso³owska.



Szanowny Panie Profesorze
Przesy³am Panu moj¹ wypo-

wiedŸ na jeden z najwa¿niejszych
tematów, jakie nas mog¹ doty-
czyæ - przecie¿ wszyscy jesteœmy po-
tencjalnymi emerytami .

Z pozdrowieniami i wyrazami
szacunku 

Jerzy Kopania

Problem przejœcia pracownika na emeryturê ma zarów-
no wymiar osobisty, jak i spo³eczny. W wymiarze osobi-
stym jest to problem w istocie swej o charakterze moral-
nym; w wymiarze spo³ecznym zaœ ma on charakter prawny
i ekonomiczny. Rozpocznijmy od spo³ecznych aspektów kwe-
stii.

To, na jakich zasadach pracownik jest zatrudniany i zwal-
niany przez pracodawcê, reguluje prawo danego kraju. Pra-
wo polskie w stosunku do profesorów wy¿szych uczelni
stosuje tryb mianowania i ustala wiek emerytalny z dniem
ukoñczenia siedemdziesiêciu lat, pozostawia jednak uczel-
niom pewn¹ swobodê, dozwalaj¹c na zatrudnianie emerytów
w pe³nym lub czêœciowym wymiarze pracy, choæ zarazem
nak³ada istotne ograniczenia: tryb mianowania zast¹piony
zostaje umow¹ o pracê, pracownik emerytowany nie jest wli-
czany do minimum kadrowego danego kierunku, przede wszy-
stkim zaœ uczelnia nie otrzymuje z bud¿etu pañstwa œrodków
finansowych na takiego pracownika i musi op³acaæ go z
funduszy w³asnych. I tak dochodzimy do aspektu ekonomicz-

nego: uczelnia mo¿e zatrudniaæ pracowników w wieku
emerytalnym pod warunkiem, ¿e zdobêdzie na to pieni¹-
dze. Wnioski z tego wynikaj¹ dwa: (1) postulat utworzenia
stanowiska profesora emerytowanego nale¿y kierowaæ nie
do w³adz uczelni, lecz do w³adzy ustawodawczej kraju; (2)
do senatu danej uczelni mo¿na jedynie apelowaæ o dalsze za-
trudnianie pracowników w wieku emerytalnym, jednak se-
nat rozwa¿aj¹c apel, musi najpierw przeprowadziæ rzeteln¹
kalkulacjê finansow¹.

Wszystko ma swój kres

PrzejdŸmy do aspektu moralnego - najwa¿niejszego, ale
i najtrudniejszego. Emerytura jest problemem moralnym,
bo wpisana jest w nieuchronny bieg zdarzeñ ludzkiego
œwiata. W tym œwiecie wszystko, co ma swój pocz¹tek, mu-
si te¿ mieæ swój kres-poniewa¿ kiedyœ zaczêliœmy ¿yæ, kie-
dyœ bêdziemy musieli umrzeæ, a skoro kiedyœ zaczêliœmy pra-
cowaæ, kiedyœ bêdziemy musieli pracy zaprzestaæ. Cz³owiek
powinien przygotowywaæ siê na to, co nieuchronnie go
czeka, zazwyczaj jednak albo nie czyni tego, albo czyni
zbyt póŸno. £atwiej poj¹æ, dlaczego cz³owiek nie jest przy-
gotowany na odejœcie z ¿ycia i najczêœciej odczuwa, ¿e œmieræ
przychodzi za wczeœnie. Trudniej zrozumieæ, dlaczego
choæ jest dla nas oczywiste, ¿e musimy przygotowaæ siê do
tego, co robiæ bêdziemy po szkole czy po studiach, to nie
przygotowujemy siê do tego, co robiæ bêdziemy po ukoñcze-
niu siedemdziesi¹tego roku ¿ycia. Realizuj¹c siê w pracy
zawodowej, nie dopuszczamy do œwiadomoœci tej prostej
prawdy, ¿e bieg ¿ycia ma swoje kolejne etapy, w które po-
winniœmy wkraczaæ w sposób w³aœciwy - nie powinno byæ
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umocowanie prawne. Koszty stworzenia kilku takich pó³eta-
towych, czy nawet godzinowych szacownych stanowisk by-
³yby znikome w porównaniu z korzyœciami, jakie decyzja ta
w krótkim czasie zacznie przynosiæ. Znajd¹ siê te¿ szybko
naœladowcy. Niech oczy ca³ego naukowego kraju znów z za-
zdroœci¹ skieruj¹ siê w nasz¹ stronê. Poni¿ej przedstawiam.

Projekt wniosku o kreowanie w/w stanowiska

1) O stanowisko profesora emerytowanego móg³by ubiegaæ
siê ka¿dy odchodz¹cy na emeryturê profesor Akademii Me-
dycznej, je¿eli tego pragnie, a nowy kierownik nie zg³asza
sprzeciwu.

2) Profesor emerytowany zachowywa³by prawo do pokoju,
pracowni, biblioteki, pomocy laboratoryjnej i sekretariatu,
a tak¿e sali operacyjnej. 

3) Na ¿yczenie s³u¿y³by rad¹ i doœwiadczeniem w trudniej-
szych przypadkach klinicznych, diagnostycznych i nauko-
wych, i nie powinien tej pomocy odmówiæ. 

4) Uczestniczy³by na prawach doradcy i wspó³autorstwa w
dzia³alnoœci naukowej, oraz w posiedzeniach Rady Wydzia-
³u z g³osem doradczym bez prawa g³osowania.

5) Nie móg³by w ¿aden sposób i ¿adnej formie ingerowaæ w

dzia³alnoœæ administracyjn¹ i naukow¹ kierownika klini-
ki/zak³adu, chyba ¿e jest o to przez niego wyraŸnie popro-
szony.

6) Wynagrodzenie wynosi³oby pó³ etatu dotychczasowego upo-
sa¿enia bez dodatków.

7) Okres pracy nie by³by ograniczony, lecz wniosek powi-
nien byæ odnawiany co roku zgodnie z p. 1.

Na koniec cytat z Cycerona, który mimo wieków nic nie
straci³ ze swojej wymowy i idealnie pasuje do wniosku:

"...Mówiæ, zatem ¿e ludzie starzy nie mog¹ ju¿ braæ
udzia³u w czynnym ¿yciu, to tak jakby twierdziæ, ze na okrê-
cie sternik jest bezczynny, gdy¿ siedzi spokojnie na rufie trzy-
maj¹c ster w rêce, podczas gdy inni s¹ w ruchu, biegaj¹ na
wszystkie strony, wspinaj¹ siê na maszty, czerpi¹ wodê. Sta-
rzec, oczywiœcie nie robi tego, co robiæ mog¹ tylko ludzie
m³odzi, ale to co robi, jest o wiele wa¿niejsze i lepsze. Rze-
czy, bowiem prawdziwie wielkich nie dokonuje siê si³¹ fi-
zyczn¹ czy zrêcznoœci¹, gdy¿ wymagaj¹ one rozwagi i po-
wa¿nej dojrzalej decyzji..."

Jan Pietruski
(Autor jest dr. hab.

- redaktorem naczelnym Biuletynu Izby Lekarskiej)

Zrozumieæ rzeczywistoœæ
Komentarze



Od czterech lat jestem na eme-
ryturze, 45 lat przepracowa³em w
AMB i przyznajê, ¿e bezpoœrednio
po odejœciu z kliniki by³o mi trud-
no przystosowaæ siê do nowych

warunków. Szczególnie brakowa³o mi sali operacyjnej.
Obecnie jestem bardzo zadowolony, ¿e mogê robiæ to,

na co mam ochotê, a przede wszystkim nie muszê codzien-
nie œpieszyæ siê do s³u¿bowych obowi¹zków. Z satysfakcj¹
obserwujê jak zespó³ kliniki, w której tyle lat pracowa³em,
prowadzi na wysokim poziomie dzia³alnoœæ us³ugow¹, nau-
kow¹ i dydaktyczn¹. Uwa¿am, ¿e ambicj¹ ka¿dego kierow-
nika kliniki lub zak³adu powinna byæ troska o wychowanie
nastêpcy, który bêdzie kontynuowa³ rozpoczête dzie³a i za-
pewni prawid³owe dzia³anie placówki.

Przejœcie na emeryturê, po wieloletniej pracy na stano-
wisku kierownika, jest momentem stresuj¹cym. Przypuszczam,
¿e gdyby by³y mo¿liwoœci przed³u¿enia pracy na stanowi-
sku profesora emerytowanego, prawie wszyscy profesorowie,
którzy osi¹gnêli wiek emerytalny chêtnie skorzystaliby z tej
propozycji. By³aby to tak¿e okazja zarobienia kilkuset z³o-
tych, co nie jest obojêtne przy skromnych akademickich eme-
ryturach.

Autor w swoim wniosku s³usznie podkreœla, ¿e profesor-
emeryt posiada ogromn¹ wiedzê, doœwiadczenie naukowe i
zawodowe. Jednak pozostanie poprzedniego kierownika w
macierzystym miejscu pracy mo¿e wywo³aæ konflikty; je-
den z wieloletnim sta¿em i autorytetem, drugi rozpoczyna-
j¹cy dzia³ania na stanowisku kierownika. Taka wspó³praca

wymaga³aby du¿o ¿yczliwoœci, taktu i kultury, a wiadomo,
¿e w œrodowisku medycznym stosunki miêdzyludzkie uk³a-
daj¹ siê w myœl sentencji "homo homini lupus", a "medico
medici hupissimus". 

Nastêpn¹ spraw¹ zwi¹zan¹ z utworzeniem w AMB sta-
nowiska profesora emerytowanego s¹ fundusze. Powszech-
nie wiadomo, ¿e sytuacja finansowa Uczelni, podobnie jak
ca³ego kraju, jest z³a. Z tych powodów propozycja ta wyda-
je siê ma³o realna.

Uwa¿am, ¿e wa¿niejsz¹ spraw¹ od tworzenia miejsc
emerytom, jest zapewnienie pracy absolwentom, co umo¿li-
wi im szkolenia i uzyskanie specjalizacji i stopni naukowych.
Ca³y œwiat - i nasz kraj tak¿e - stawia na m³odzie¿, a nie na
odchodz¹cych na emeryturê. 

Proponujê, aby w naszych trudnych warunkach ekono-
micznych, emerytowani profesorowie AMB, jeœli chc¹ dalej
mieæ kontakt z klinik¹, czy te¿ zak³adem naukowym, utrzy-
mywali kole¿eñskie kontakty z zespo³em i nowym kierow-
nikiem.

¯yczê wszystkim emerytowanym profesorom naszej Uczel-
ni d³ugich lat ¿ycia w jak najlepszym zdrowiu. B¹dŸmy szczê-
œliwi, ¿e mogliœmy pracowaæ do 70 roku ¿ycia, a jeœli zdro-
wie nadal dopisuje, powinniœmy byæ podwójnie szczêœliwi. 

Marian Furman
(Autor jest prof. - emeryowanym kierownikiem

Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej AMB)
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Œwiat stawia na m³odzie¿

dla nas obojêtne, jak wkraczamy w nowy etap ¿ycia zawo-
dowego po zrobieniu doktoratu, po habilitacji, po uzyska-
niu tytu³u profesorskiego, a wiêc powinniœmy tak¿e odpo-
wiednio wczeœnie pomyœleæ, jak wkroczymy w wiek emerytalny.

Filozofom jest du¿o ³atwiej

To prawda, ¿e ³atwiej przejœæ na emeryturê profesorowi
historii czy filozofii, a o wiele trudniej profesorowi fizyki
czy medycyny - dla tych pierwszych miejscem pracy nau-
kowej jest archiwum czy biblioteka, nadal dla nich otwarte,
podczas gdy dla tych drugich jest to laboratorium czy klini-
ka i tego w³aœnie zostaj¹ pozbawieni. Ale przecie¿ nie do-
konuje siê to z zaskoczenia - jest wiele czasu na przygoto-
wanie siê. Powinniœmy tak budowaæ swoje relacje z ludŸmi,
aby dla swych uczniów i wspó³pracowników staæ siê i au-
torytetem, i przyjacielem, którego zawsze mile siê widzi w
dawnym miejscu pracy. Oczywiœcie nie tylko od nas to za-
le¿y i czêsto siê zdarza, i¿ szlachetny cz³owiek doœwiadcza
ludzkiej ma³ostkowoœci, a nawet pod³oœci. Taki jednak jest
ten œwiat i nic na to nie poradzimy. Musimy jedynie byæ œwia-
domi, ¿e stajemy siê pe³niejszymi ludŸmi, jeœli pog³êbiamy
swoje rozumienie œwiata, ludzi i samych siebie, a nie dlate-
go, ¿e sprawujemy funkcje kierownika zak³adu czy kliniki.

Odchodzenie od dzia³alnoœci zawodowej mo¿e tak¿e

dokonywaæ siê ewolucyjnie. Profesorowie medycyny s¹ nad-
to w lepszej sytuacji od profesorów dziedzin teoretycznych.
Stosunkowo nieliczni z tych drugich (g³ównie ekonomiœci i
prawnicy) mog¹ kontynuowaæ pracê dydaktyczn¹ w szko-
³ach niepublicznych, podczas gdy profesorowie medycyny
mog¹ nadal leczyæ w ró¿nego rodzaju niepublicznych za-
k³adach medycznych. Jest takich zak³adów coraz wiêcej, a
ich powstawanie i rozwój le¿y w interesie zarówno lekarzy,
jak i pacjentów. Wolno wiêc dojœæ do konkluzji, ¿e problem
emerytury powinien byæ przede wszystkim problemem nie
tych, którzy zbli¿aj¹ siê do siedemdziesi¹tki, lecz tych, którzy
w³aœnie wkraczaj¹ w trzydziesty rok ¿ycia.

Mo¿na do powy¿szego dodaæ jeszcze jedn¹ - trzeŸw¹,
choæ gorzk¹ - uwagê: dochody emeryta s¹ z regu³y ni¿sze.
Powiedzmy oglêdnie, ¿e w wypadku profesora medycyny
ta obni¿ka mo¿e byæ szczególnie znacz¹ca. Nie rozwijaj¹c
tego zagadnienia (zainteresowani dobrze je rozumiej¹), fi-
lozof mo¿e jedynie przypomnieæ, ¿e pieni¹dze nie stanowi¹
o sensie ¿ycia. I niech to nie zabrzmi ironicznie.

Jerzy Kopania
(Autor jest prof. dr. hab. - kierownikiem Zak³adu 

Bioetyki i Antropologii Filozoficznej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku)



W ramach dyskusji na temat ewen-
tualnego wniosku o powo³anie sta-
nowiska (a mo¿e raczej tytu³u) "pro-
fessor emeritus" pozwalam sobie na
kilka uwag. 

Odejœcie na emeryturê jest doœæ
trudne dla odchodz¹cego i niejednokrotnie ³¹czy siê z poczuciem
odosobnienia. To czas, kiedy przestajemy uczestniczyæ w dotych-
czasowym ¿yciu Uczelni, dodajmy - Uczelni, w której przez wie-
le lat by³o siê czynnym pracownikiem i z któr¹ w³aœciwie wi¹za³a
siê doœæ znaczna liczba prze¿ytych satysfakcji. Bywa te¿, ¿e uczu-
cie zmêczenia powodowa³o niekiedy wyra¿enie intencji: "och, do-
brze by³oby, ¿eby ju¿ by³a emerytura". Jednak, kiedy przyszed³ czas
emerytury, ten emerytowany profesor niejednokrotnie czuje siê zbêd-
ny, a mo¿e nawet odnosi wra¿enie, i¿ jest balastem. S¹dzê, i¿ "po-
zycja" emeryta - profesora jest zale¿na zarówno od kultury emery-
towanego, jak i jego nastêpcy. 

W szeregu innych krajów europejskich, jak i poza naszym
kontynentem istnieje tytu³ "professor emeritus" upowa¿niaj¹cy eme-
rytowanego do udzia³u czynnego w ¿yciu Uczelni. Takie rozwi¹-
zanie- w moim odczuciu- nie musi siê wi¹zaæ z wynagrodzeniem
finansowym, umo¿liwia jednak kontakt z asystentami, pozosta³y-
mi pracownikami naukowymi, jak te¿ pozwala zapoznaæ siê z no-
wymi osi¹gniêciami naukowymi. Z doœwiadczenia w³asnego, jak i
znajomych, wiem, ¿e zapraszanie emerytowanych profesorów do
udzia³u w posiedzeniach Rad Wydzia³u daje du¿¹ satysfakcjê. Po-

za tym, jestem przekonana, ¿e emerytowanym profesorom spra-
wia du¿¹ przyjemnoœæ pomoc w konkretnych sytuacjach ¿yciowych. 

Chyba trzeba sobie odpowiedzieæ na pytanie czy emerytowa-
ny profesor musi mieæ do dyspozycji swój gabinet, swoj¹ pracow-
niê i pomocniczy personel, jak np. sekretarka, technicy laborato-
ryjni i inni? S¹dzê, ¿e na to nie staæ szkó³ wy¿szych w bogatszych
od nas krajach. Myœlê te¿, ¿e ka¿dy nastêpca emeryta ma swoje
plany i swoj¹ problematykê naukow¹. Tak, wiêc bardzo du¿ej kul-
tury wymaga w³aœciwe u³o¿enie dzia³alnoœci i problematyki nau-
kowej obydwu zainteresowanych. Niew¹tpliwie wa¿ny jest dla eme-
rytowanego profesora problem dalszej pracy naukowej, ale musi
to byæ zaakceptowane przez aktualnego kierownika placówki, a mo-
¿e te¿ i w³adze Uczelni.

W moim odczuciu tytu³ "professor emetritus" by³by wynikiem
uznania tak dorobku naukowego emerytowanego, jak i umiejêtno-
œci odpowiedniego podejœcia do kszta³c¹cej siê m³odzie¿y. By³by
wiêc ten tytu³ wyrazem uznania za sw¹ pracê i postawê w okresie
poprzednim, bez "uszczuplania" finansów uczelni, pomieszczeñ i
aparatury, które jak dotychczas nie zawsze s¹ najlepsze. 

Wanda Kazanowska
(Autorka jest prof. - emerytowanym kierownikiem 

Zak³adu Profilaktyki Raka Narz¹du Rodnego Instytutu 
Matki I Dziecka w Warszawie z siedzib¹ w Bia³ymstoku

Przez wiele lat pracowa³a w Klinice Po³o¿nictwa 
i Chorób Kobiecych AMB) 
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Zgodnie z prawem obowi¹zuj¹cym
w Zachodniej Europie, opartym o
wytyczne Komisji Unii Europejskiej,
wiek emerytalny profesora rozpoczy-

na siê wraz z osi¹gniêciem 65 lat. Na proœbê zainteresowanego
mo¿na przejœæ na emeryturê wczeœniej - wraz z osi¹gniêciem
wieku 60 lat (mê¿czyŸni) i 55 lat (kobiety). Aktualnie przygo-
towywany jest projekt ustawy, który obni¿a ten wiek jeszcze o
5 lat. We Francji istniej¹ dwa wyj¹tki (oczywiœcie dla osób cie-
sz¹cych siê zdrowiem). Jeden dotyczy profesora obarczonego
wielodzietn¹ rodzin¹ - ten na w³asn¹ proœbê ma mo¿liwoœæ przej-
œcia na emeryturê w wieku 67, a nawet 68 roku ¿ycia. Drugi
wyj¹tek, to laureaci Nagrody Nobla. Teoretycznie maj¹ oni nie-
ograniczony okres pracy, natomiast praktycznie przechodz¹ na
w³asn¹ proœbê na emeryturê w wieku 70 - 75 lat. 

Profesor przechodz¹cy na emeryturê ma mo¿liwoœæ pracy
w instytucji pañstwowej w charakterze wolontariusza - oczywi-
œcie za zgod¹ odpowiednich w³adz. Otrzymuje wówczas od tych-
¿e w³adz honorowy tytu³ "profesor emerytus" - i nic poza tym.
Nie wchodzi w rachubê wynagrodzenie pod ¿adn¹ postaci¹.

W niektórych krajach Europy Zachodniej dla profesorów
emerytowanych chc¹cych uczestniczyæ w ¿yciu naukowym ist-
niej¹ stowarzyszenia profesorów emerytowanych. Cz³onkowie
tych stowarzyszeñ maj¹ jeden wspólny lokal, mo¿liwoœæ ko-

rzystania z czasopism naukowych, wydawania w³asnego perio-
dyku, mo¿liwoœæ odbywania cotygodniowych spotkañ. W³adze
stowarzyszenia zdobywaj¹ pieni¹dze na t¹ dzia³alnoœæ w ró¿ny
sposób: aplikuj¹ do ministerstwa, do prywatnych i pañstwowych
fundacji, sponsorów, zbieraj¹ sk³adki cz³onkowskie od stowa-
rzyszonych.

Podsumowuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e profesor na emerytu-
rze w krajach Europy Zachodniej nie ma mo¿liwoœci otrzymy-
wania pensji w pañstwowej uczelni, b¹dŸ z ministerstwa. Ma na-
tomiast nieograniczon¹ mo¿liwoœæ zarobkowania w prywatnych
instytucjach - czy to prywatnych uczelniach, czy te¿ - w przy-
padku lekarzy, w prywatnych instytucjach oferuj¹cych us³ugi
medyczne. 

Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e poniewa¿ Polska znajduje siê
w okresie fuzji z krajami Unii Europejskiej, w nied³ugim cza-
sie nasze polskie prawo - równie¿ to dotycz¹ce emerytur, musi
byæ kompatybilne z prawodawstwem unijnym.

Jerzy Trojan 
(Autor jest prof. w Narodowym Instytucie Zdrowia 

i Badañ Medycznych w Pary¿u, kierownikiem Katedry Ge-
noterapii w Bydgoszczy oraz Pracowni Genoterapii 

Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie). 

Laureaci Nagrody Nobla te¿ przechodz¹ na emeryturê 

Dlaczego emerytowany profesor czuje siê zbêdny
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Obecny numer Medyka poœwiêcony jest
w du¿ej czêœci dyskusji zainicjowanej "Wnio-
skiem" pióra doktora J. Pietruskiego na
temat powo³ania na AMB stanowiska
profesora emerytowanego. W zwi¹zku z
"Wnioskiem", Naczelny poprosi³ mnie o
przedstawienie amerykañskich doœwiad-
czeñ i rozwi¹zañ w tym wzglêdzie. Oba-
wiam siê, ¿e  niewiele to wniesie, jako ¿e
w USA ka¿da uczelnia rz¹dzi siê w³asny-
mi prawami. A zatem i przechodzenie
profesorów na emeryturê zale¿y od sytua-
cji poszczególnych uczelni i od sprawno-
œci intelektualnej i zawodowej zaintereso-
wanego.  Jest regu³a,  ¿e  jeœli zainteresowany
jest na tyle dobry, by otrzymaæ grant na
badania, to badania prowadzi tak d³ugo, jak
funduszy mu wystarcza. W medycynie, kli-
nicyœci dalej mog¹ leczyæ na zasadzie
prywatnej praktyki z czego nieliczni korzy-
staj¹. To wszystko. W Polsce profesor to
sprawa najwy¿szej rangi pañstwowej, po-
równywalna w swej donios³oœci z polity-
k¹ zagraniczn¹ i obronnoœci¹. I to nie sta-
nowisko, ale tytu³ pañstwowy, do¿ywotni
nadawany osobiœcie przez Prezydenta Rzy-
pospolitej. A zatem Wniosek dr.Piertu-
skiego powinien byæ skierowany do nawy¿-
szych w³adz RP, które ten socrealistyczny
prze¿ytek z niezrozumia³ych wzglêdów kul-
tywuj¹.

Skoro jednak “Wniosek” ten zosta³ skie-
rowany do AMB, z propozycj¹, by rozpa-
trzy³ go Senat, nie pozostaje nam nic inne-
go jak siê do niego rzetelnie ustosunkowaæ.
Niestety, szczegó³owa analiza jest tu nie-
mo¿liwa.  W swej istocie nie jest to wnio-
sek oparty na prezentacji rzeczywistego  pro-
blemu i  propozycji rzeczowych  rozwi¹zañ.
Jest to wiecowa demagogia pe³na niczym
nie popartych argumentów, czêsto wewnê-
trznie sprzecznych sloganów maj¹ca na
celu nie rozwi¹zanie istniej¹cego, ale
stworzenie nowego problemu porównywal-
nego do otwarcia przys³owiowej puszki Pan-
dory.

Amerykañskie ludowe porzekad³o po-
ucza: "Don`t fix it if ain`t broke"* (Nie na-
prawiaj czegoœ co nie jest zepsute). I tu

wyra¿am nawet nie nadziejê, ale przeko-
nanie, ¿e postawy prezentowane we “Wnio-
sku”, to margines wœród emerytów AMB,
z których wiêkszoœæ zas³uguje na rzeczy-
wisty, zas³u¿ony a nie prawnie zagwaran-
towany szacunek. Zacznijmy od pocz¹tku: 

...“W naszym kraju dzieñ przejœcia na
emeryturê jest praktycznie koñcem ak-
tywnej kariery naukowej i zawodowej.”...

Przejœcie na emeryturê mo¿e, ale nie
musi byæ koñcem naukowej dzia³alnoœci.
Jest to z pewnoœci¹ koniec w³adzy i przy-
wilejów zwi¹zanych z kierowniczym sta-
nowiskiem. Naprawdê wybitni specjaliœci,
jeœli tego pragn¹,  mog¹  dzia³alnoœæ kon-
tynuowaæ. W koñcu  nic nie stoi na prze-
szkodzie,  aby kierownik kliniki bêd¹cy rów-
nie¿ konsultantem np. firmy farmaceutycznej
na emeryturze konsultantem tym pozosta³.

Jeœli zaœ o powo³aniu go na konsultan-
ta decydowa³a nie tyle wiedza a stanowisko
(wp³yw na zakup leków za pieni¹dze po-
datników), rzeczywiœcie bêdzie to praktycz-
nie koñcem aktywnej kariery naukowej i
zawodowej, z czego zasadniczo nale¿y siê
cieszyæ. 

To samo dotyczy kontynuowania dzia-
³alnoœci klinicznej. Emeryt mo¿e dalej przyj-
mowaæ pacjentów w prywatnej przychodni.
Jeœli pacjenci szukali jego pomocy ze wzglê-
du na wiedzê i doœwiadczenie, odci¹¿enie
z obowi¹zków kierowniczych pozwoli na
pe³ne owej wiedzy wykorzystanie dla do-
bra chorego.  Jeœli zaœ pacjenci wybierali
profesora g³ównie ze wzglêdu na jego mo¿-
liwoœci dysponowania  ³ó¿kami i sprzêtem
w akademickich klinikach, to owej nagro-
madzonej latami wiedzy i zawodowych do-
œwiadczeñ doprawdy nie ma co ¿a³owaæ. 

...“Profesorowie przekraczaj¹cy wiek
emerytalny odchodz¹ na emerytury za-

bieraj¹c ze sob¹ du¿y zasób wiedzy, zdo-
bywany i gromadzony latami.”...

Zabieraj¹ ze sob¹ du¿y zasób wiedzy?
Na szczêœcie nie wszyscy. Prawdziwy na-
uczyciel akademicki przez ca³e swoje za-
wodowo aktywne ¿ycie przekazuje swoj¹
wiedzê uczniom i  nastêpcom. Po to by³ pro-
fesorem. Nie w momencie odejœcia na eme-
ryturê,  ale d³ugo przedtem jego wiedza i
doœwiadczenie powinny owocowaæ w dzia-
³alnoœci jego szeroko rozumianych uczniów.
Jeœli wiedza ta jest rzeczywiœcie unikalna,
emerytura jest idealnym czasem na utrwa-
lenie owej wiedzy na piœmie, by tak wspó³-
czeœni, jak i potomnoœæ po wsze czasy z
tej skarbnicy maj¹tku narodowego o wiel-
kiej wartoœci mogli korzystaæ.  Jedynym wa-
runkiem jest tu podstawowa umiejêtnoœæ
pos³ugiwania siê komputerem, któr¹ bêd¹-
cy obiektem troski autora “Wniosku” lu-
minarze nauki polskiej mam nadziejê z pew-
noœci¹ posiadaj¹. 

...”Dalsze przebywanie profesora na te-
renie zak³adu, kliniki, nie jest uregulowa-
ne ¿adn¹ liter¹ prawa i zale¿y wy³¹cznie
od dobrej woli, i powiedzmy kultury na-
stêpcy.”...

Uzale¿nianie poprawnych stosunków
pomiêdzy odchodz¹cym a nastêpc¹ od-
powiedzmy - kultury nastêpcy zak³ada, ¿e
profesor emeryt to uosobienie kultury i  tak-
tu, a nastêpca - choæ czêsto te¿ profesor -
niekoniecznie.  Prawda jest taka, ¿e dalsze
przebywanie profesora na terenie zak³adu,
kliniki, zale¿y w równym stopniu, jeœli nie
w decyduj¹cym od kultury owego emery-
ta. Przypomnijmy, ¿e owi nastêpcy to nikt
inny, ale uczniowie rzeczonych emerytów,
tak w sensie pokoleniowym, jak i indywi-
dualnym.  A zatem szacunek dla seniorów
to sprawa nie senackich postanowieñ, ale
miêdzypokoleniowej kultury, w kszta³towa-
niu której obecni emeryci maj¹ swój nie-
kwestionowany udzia³.

...”Jest to trudno wymierna strata du-
¿ego i bardzo potrzebnego kapita³u wiedzy,
który zgodnie z wszelkimi prawami logiki
i ekonomii powinien byæ bezwzglêdnie
wykorzystywany, zarówno dla dobra cho-
rego,  jak i rozwoju dzia³alnoœci nauko-
wej uczelni i kraju.”...

Dla  nas biologów wiarygodnoœæ opie-
ra siê na pomiarze. Jeœli strata kapita³u jest

MMoralnoœæ za pieni¹dzeoralnoœæ za pieni¹dze
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trudno wymierna to sk¹d wiadomo, ¿e w
ogóle tracony jest jakikolwiek kapita³.
Tym bardziej niezrozumia³ym jest stwier-
dzenie, ¿e powinien byæ bezwzglêdnie
wykorzystywany zgodnie z wszelkimi
prawami logiki i ekonomii. Zw³aszcza, ¿e
nie chodzi tu o jakieœ tam jedno czy dwa,
ale wszelkie prawa logiki i ekonomii?  Za-
cznijmy od logiki.

Prawa logiki umo¿liwiaj¹ jedno z dwóch:
bezwzglêdne stosowanie wymiernych war-
toœci (100km/h) albo wzglêdne operowanie
wartoœciami niewymiernymi (mo¿liwie naj-
szybciej). Proponowane we “Wniosku” bez-
wzglêdne wykorzystanie wartoœci trudno
wymiernych, to nie prawa logiki a logicz-
na sprzecznoœæ. Zreszt¹ nie ostatnia.

Podstawowe prawo  ekonomii uczy, ¿e
popyt determinuje poda¿. A zatem zgodnie
z wszelkimi prawami logiki i ekonomii na
rzeczywisty nawet trudno wymierny kapi-
ta³ zawsze by³,  jest i bêdzie popyt. Na ka-
pita³ zdewaluowany nie. Krótko mówi¹c,
¿adne uchwa³y nie przywróc¹ wartoœci gier-
kowskiej z³otówce, choæbyœmy nawet
ukoronowali na niej or³a i na reszce wybi-
li du¿e $$$.

Ale to dopiero pocz¹tek kapita³owej
ekwilibrystyki wnioskodawcy. W nastêp-
nym akapicie okazuje siê, ¿e ten ...”trud-
no wymierny intelektualny kapita³”... ³a-
two mo¿na przeliczyæ na wymierne œrodki
finansowe.  Jeœli tak ³atwo to dlaczego owe-
go przeliczenia wnioskodawca nie dokona³?
Nic tak nie przekonuje jak liczby. Wtedy
mo¿na by te wymierne œrodki finansowe
porównaæ z kosztami wprowadzenia wnio-
sku w ¿ycie, które to wnioskodawca zby-
wa nastêpuj¹cym stwierdzeniem.

...”Koszty stworzenia kilku takich pó³-
etatowych, czy nawet godzinowych szacow-
nych  stanowisk by³yby znikome w po-
równaniu z korzyœciami, jakie decyzja ta w
krótkim czasie zacznie przynosiæ.”...

Gdyby rzeczywiœcie o godziny cho-
dzi³o sprawa by³aby prosta, ale te godziny
to tylko drobna czêœæ kosztów wprowa-
dzenia w ¿ycie “Wniosku” w którym  rów-
nie¿ czytamy i to dwukrotnie, ¿e profesor
emerytowany zachowywa³by prawo do po-
koju, pracowni, biblioteki, pomocy labora-
toryjnej i sekretariatu, a tak¿e sali opera-
cyjnej. 

Biblioteka - proszê bardzo. Nawet mo¿-
na by w bibliotece wydzieliæ oddzielny stó³,
a nawet pokój dla emerytowanych profe-
sorów.  Zapewnienie reszty proponowanych
praw nasuwa zasadnicze trudnoœci. Skoro
emeryt ma zachowaæ gabinet  z sekretaria-
tem, nastêpcy trzeba stworzyæ nastêpny

gabinet z nastêpnym sekretariatem, czêsto
kosztem innych obecnie  z po¿ytkiem wy-
korzystywanych pomieszczeñ. W przy-
padku profesorów klinicystów, gabinety te
bêd¹ mno¿yæ siê kosztem sal chorych, których
to dobro tak emerytom, jak i wnioskodaw-
cy jest w koñcu tak  bliskie. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e koszty takiego rozgabine-
towania bêd¹ powa¿ne. Wrêcz niebotycz-
ne mog¹ byæ koszty prawa do laborato-
rium (odczynniki, sprzêt, personel). A¿e nas
wszystkich, a emeryta przede wszystkim
dotycz¹ prawa biologii, ów emeryt z ró¿-
nych wzglêdów po roku czy dwóch mo¿e
straciæ entuzjazm, czy si³y i  ca³y ten  olbrzy-
mi wysi³ek finansowy i  logistyczny pójdzie
na marne. Ca³¹ sprawê trzeba bêdzie odkrê-
caæ, ³¹cznie z likwidacj¹ ju¿ niepotrzebne-
go gabinetu, sekretariatu, zwolnieniem
obs³uguj¹cych emeryta pracowników. W
miêdzy czasie przyjdzie nowy uprawnio-
ny emeryt i ca³y proces trzeba zaczynaæ
od nowa, tyle ¿e w innej klinice czy zak³a-
dzie.  

Gdy  problem dotyczy dzia³alnoœci
wy³¹cznie naukowej, mo¿na go rozwi¹zaæ
stosunkowo prosto. Profesor ubiega siê o
pañstwowy czy prywatny grant na badania
i z tego grantu pokrywa konieczne koszty.
Sprawa jest natomiast znacznie trudniejsza
w przypadku zagwarantowania proponowa-
nych we “Wniosku” “praw klinicznych”.
Przecie¿ prawo do sali operacyjnej to tak-
¿e opieka przed  i  pooperacyjna. A co ze
specjalnoœciami  niezabiegowymi? Kto
bêdzie decydowa³ o przyjêciach do klini-
ki? A ¿e œrodki na s³u¿bê zdrowia s¹ ogra-
niczone, naturalnymi bêd¹ pytania czyje de-
cyzje bêd¹ wi¹¿¹ce w dostêpie do tych
œrodków: emeryta  czy nastêpcy? Skoro szef
kliniki odpowiada za wyniki leczenia w pod-
leg³ej mu jednostce, kto bêdzie odpowie-
dzialny za pacjentów emeryta,  który kie-
rownikowi nie podlega? By³oby to swoiste
prawnie usankcjonowane dwuw³adztwo.
Absurd nie maj¹cy precedensu w historii
nie tylko medycyny, ale zarz¹dzania w ogóle. 

Przed³u¿enie klinicznej dzia³alnoœci eme-
rytów prowadzi do pytania o kryteria na-
kazuj¹ce dzia³alnoœæ tê zakoñczyæ. “Wnio-
sek” stwierdza, ¿e:

...”Okres pracy nie by³by ograniczony
lecz wniosek powinien byæ odnawiany co
roku zgodnie z p. 1”...

Podstawow¹ cech¹ zwi¹zanego z wie-
kiem spadku sprawnoœci umys³owej jest
to, ¿e ostatnim, który go dostrzega jest ten,
którego spadek ten dotyczy. Powstaj¹ wiêc
pytania,  kto, kiedy i w jakiej formie ma za
dalsze us³ugi emerytowi podziêkowaæ.

Nowy kierownik?  Ten wed³ug wniosko-
dawcy móg³by to robiæ tylko raz  na rok.
A co w miêdzyczasie? Jakich u¿yæ argu-
mentów,  by nie uraziæ  nie dostrzegaj¹ce-
go obni¿enia swych mo¿liwoœci emeryta.
Niekorzystny wynik leczenia bêdzie tu ar-
gumentem ostatecznym, którego nale¿y za
wszelk¹ cenê unikn¹æ. W tê w³aœnie" wszel-
k¹  cenê"  wkalkulowane jest przechodze-
nie na emeryturê  lekarzy, wci¹¿ jeszcze
zawodowo sprawnych.  Jest to bezwzglê-
dnie jedynie etycznie dopuszczalna mo¿li-
woœæ. Dobro chorego, a nie troska o psy-
chikê odchodz¹cego na emeryturê stanowi
tu racjê nadrzêdn¹. Przechodzenie lekarzy
na emeryturê w stanie pe³nej sprawnoœci jest
jedyn¹ etycznie dopuszczaln¹  mo¿liwoœci¹.
Moralna dwuznacznoœæ  ka¿dego innego
rozwi¹zania jest zbyt oczywista, by siê na
tych ³amach dalej nad ni¹ rozwodziæ.   

...“Odchodz¹cy z uczelni czy oddzia³u,
zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e maj¹ moral-
ny obowi¹zek sp³acania  d³ugu ze swojej
wiedzy wobec m³odzie¿y a przede wszyst-
kim przysz³ych pokoleñ... pod warunkiem,
¿e: ...Wynagrodzenie wynosi³o by pó³ eta-
tu dotychczasowego uposa¿enia bez dodat-
ków.”...

Jak dotychczas wnioskodawca dla ce-
lów “Wniosku” zmodyfikowa³ prawa lo-
giki i ekonomii. Teraz proponuje now¹ de-
finicje moralnoœci, zgodnie z któr¹ za
wype³nienie moralnych zobowi¹zañ otrzy-
muje siê regularn¹ pensjê! Moralnoœæ za
pieni¹dze... A to wszystko miêdzy innymi
dlatego, ¿e:

...”Psychika odchodz¹cego na emery-
turê jest wystawiona na najwiêksz¹ w ¿y-
ciu próbê”...

Niekoniecznie. Ci, których w czasie ko-
lejnych etapów zawodowej kariery staæ
by³o na dystans do swojej w³asnej wa¿no-
œci, na momenty refleksji i krytycznej sa-
mooceny podchodz¹ do tej próby œwietnie
przygotowani. Oni te¿ z tej ”najwiêkszej ¿y-
ciowej próby” wychodz¹ nie tylko zwy-
ciêsko, ale co najwa¿niejsze - godnie.

* Forma gramatycznie niepoprawna(slang).
Poprawnie: Do not fix it if it is not broken.

Marek Kamiñski
(Autor jest absolwentem AMB. Obecnie

pracuje w Emergency Department: 
Myrtle Werth Hospital-Mayo Health 

System: Menomonie Wisconsin. USA)
Adres do korespondencji: 

mk@lomza.org
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Koñczy siê wyj¹tkowo ciep³e i s³o-
neczne lato. Pogoda z pewnoœci¹ dopisy-
wa³a wszystkim, którzy korzystali z
wypoczynku. Ci, którzy pracowali, mu-
sieli znosiæ upa³y w nie klimatyzowanych
najczêœciej miejscach pracy. Aby byæ na
bie¿¹co z wydarzeniami w kraju i na œwie-
cie, przynajmniej niektórzy z nas starali
siê wieczorami obejrzeæ wybrany ma-
gazyn informacyjny w naszej telewizji.
"Wiadomoœci", "Panorama", "Fakty" i
"Informacje" oko³o 60-80% antenowe-
go czasu przeznacza³y na relacje o zabój-
stwach, zamachach, wypadkach, sensa-
cjach wojennych, strajkach, aferach i
korupcjach. Po takiej dawce informa-
cyjnego horroru, trudno o dobre samopo-
czucie i normalny sen, chyba, ¿e ktoœ
zupe³nie zatraci³ wra¿liwoœæ na cudze nie-
szczêœcia. Mo¿na oczywiœcie tego nie
ogl¹daæ… 

Zdarzenie z lat studenckich, które za-
chowa³em w pamiêci, mog³oby byæ œwiet-
nym materia³em do takiej medialnej rela-
cji. Otó¿, w pierwszej po³owie wrzeœnia
1966 roku cz³onkowie Chóru AMB prze-
bywali w Rajgrodzie na pierwszym obo-
zie, podczas którego przygotowywaliœmy
ambitny program "Polskiej Muzyki Daw-
nej" z zamiarem wziêcia udzia³u w Kon-
kursie Chórów Studenckich w Szczeci-
nie. Atmosfera by³a wspania³a. Pomimo
intensywnych prób by³ równie¿ czas na
wypoczynek i rozrywkê. Na zakoñczenie
obozu zorganizowaliœmy zabawê, która
odby³a siê w budynku sto³ówki, stoj¹cym
tu¿ nad brzegiem jeziora Rajgrodzkiego.
Wszyscy chórzyœci uczestniczyli w zaba-
wie w strojach wieczorowych. Tañczyli-
œmy bowiem g³ównie tanga, walce, fokstro-
ty, slowfoxy itp. Niespodziewanie, podczas
najlepszej zabawy, ju¿ dobrze po pó³no-
cy, gruchnê³a wiadomoœæ, ¿e ktoœ na jezio-
rze wo³a o pomoc. Rzeczywiœcie, z odda-
li s³ychaæ by³o powtarzaj¹ce siê wo³anie.

- Pomocy! Pomocy! 
Dwóch kolegów - ratowników wyp³y-

nê³o niezw³ocznie ³ódk¹ na jezioro. Po pra-
wie godzinnej akcji ratowniczej do brze-
gu przyp³ynê³y dwie ³ódki, jedna z
ratownikami a druga z rozbitkami. Byli
to Jaœ i Marysia - nasi chórzyœci, tenor i
sopran, znakomite g³osy! Zziêbniêci, zu-
pe³nie przemoczeni, zawstydzeni, ale
niezwykle eleganccy - ona w wizytowej
czarnej sukni, koralach i w szpilkach, on
- w garniturze, bia³ej koszuli, krawacie i
w czarnych pó³butach. Powitaliœmy ich ra-
dosnymi wiwatami i œpiewami. 

Jak do tego dosz³o? Otó¿ podczas
zabawy Jaœ i Marysia postanowili wybraæ

siê na romantyczn¹ nocn¹ przeja¿d¿kê
³ódk¹. Na œrodku jeziora, wskutek naj-
prawdopodobniej jakiegoœ nieostro¿ne-
go manewru, wypadli oboje z ³ódki, która
na szczêœcie siê nie zatopi³a. Trzymaj¹c
siê jej mieli nadziejê, ¿e dop³yn¹ do brze-
gu, a kiedy okaza³o siê to niemo¿liwe,
zaczêli wo³aæ o pomoc. Wszystko skoñ-
czy³o siê szczêœliwie a nasi bohaterowie
na nastêpny dzieñ nie mieli nawet kata-
ru i nadal znakomicie œpiewali! Jestem
pewien, ¿e wszyscy uczestnicy tego obo-
zu dobrze pamiêtaj¹ to zdarzenie. 

Od tego czasu wiele chóralnych ma³-
¿eñstw siê skojarzy³o, jednak z tej m¹ki
chleba nie by³o. Czas pokaza³ bowiem,
¿e mimo wspólnych prze¿yæ, nie by³o da-
ne Jasiowi zaprowadziæ Marysiê na œlub-
ny kobierzec.

Ale wróæmy jeszcze raz do mediów.
W jaki sposób, na przyk³ad w telewizji,
przedstawiono by teraz to zdarzenie? A
oto przypuszczalna wersja: "Dwoje stu-
dentów medycyny uczestnicz¹cych w obo-
zie Chóru Akademii Medycznej z Bia³e-
gostoku wy³owiono minionej nocy z jeziora
Rajgrodzkiego. Oboje byli trzeŸwi i ubra-
ni wizytowo. Ich cia³a, nieco tylko oziê-
bione, by³y zupe³nie zdrowe. Przeprasza-
my, ¿e informujemy Pañstwa o zdarzeniu,
które zakoñczy³o siê szczêœliwie".

Antoni Sydor
(Autor jest dr. n. med., absolwentem 

i by³ym pracownikiem naukowym AMB,
- ordynatorem I Oddzia³u Chorób 

Wewnêtrznych i Nefrologii z Oœrodkiem
Dializ, Szpitala Wojewódzkiego 

w Tarnowie)

Romantycznoœæ jest zupe³nie niemedialna

Widok na Jez. Rajgrodzkie.
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TAK brzmi¹ pierwsze s³owa w do-
kumencie precyzuj¹cym cele konkur-

su w ramach "Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób
Uk³adu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2004 - POLKARD
2003" og³oszonego 10 lipca br. na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia. Przedmiotem konkursu by³ wybór realizatorów zadania obej-
muj¹cego wyrównanie dostêpu do wysokospecjalistycznych procedur
kardiologicznych niezale¿nie od miejsca zamieszkania, poprzez wy-
mianê lub uzupe³nienie bazy sprzêtowej.  Elementem tego programu
by³ zakup angiokardiografów. Ten etap programu Polkard 2003-2005
mia³ byæ pierwszym krokiem w kierunku wyrównania dostêpu do pro-
cedur wysokospecjalistycznych. Czy tak siê sta³o? Wystarczy spojrzeæ
na mapkê obrazuj¹c¹ rozmieszczenie  angiokardiografów w Polsce. 

Oœrodki zaznaczone serduszkami powsta³y przed 2001 rokiem, oœrod-
ki zaznaczone gwiazdkami powsta³y w roku 2001, a zaznaczone kó³ka-
mi bêd¹ wynikiem obecnego konkursu. W ocenie merytorycznej ofert
brano pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:

-  Doœwiadczenie w wykonywaniu œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie
kardiologii inwazyjnej, wyra¿aj¹ce siê w liczbie zabiegów przepro-
wadzonych w ostatnich dwóch latach. 

- Liczbê i kwalifikacje pracowników medycznych wykonuj¹cych œwiad-
czenia w zakresie kardiologii inwazyjnej. 

-  Gotowoœæ pe³nienia 24 - godzinnego dy¿uru pracowni hemodyna-
micznej. 

- Wspó³pracê ze zintegrowanym systemem ratownictwa medycznego. 
- Stopieñ zu¿ycia posiadanej aparatury. 
- Dostêpnoœæ do œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie kardiologii inwa-

zyjnej w ujêciu regionalnym - liczba angiokardiografów na 100.000
mieszkañców województwa. 

- Poziom referencji oœrodka kardiologicznego. 
- Stosunek liczby aktualnie wykonywanych zabiegów do liczby za-

biegów, które bêd¹ mog³y byæ wykonane w przypadku zakupu no-
wego angiokardiografu. 

- Gotowoœæ partycypacji w kosztach zakupu angiokardiografu - po-
twierdzon¹ stosownym oœwiadczeniem. 

Wyeksploatowany angiokardiograf  na Podlasiu

Wymienione punkty mia³y decydowaæ o przyznaniu œrodków na
zakup aparatury. Do konkursu przyst¹pi³ równie¿ Samodzielny Publicz-

ny Szpital Kliniczny AMB, spe³niaj¹cy  w pe³ni wszystkie kryteria po-
dane przez MZ. 

Województwo Podlaskie jest jedynym z województw, w którym funk-
cjonuje 24 godzinny program inwazyjnego leczenia zawa³u serca, opar-
ty na jedynym, wyeksploatowanym angiokardiografie. Wiele województw
posiadaj¹cych po kilka pracowni hemodynamicznych nie wprowadzi³o
dotychczas systemu 24 godzinnego inwazyjnego leczenia zawa³u, a w
ramach programu "wyrównuj¹cego dostêp" otrzyma³o kolejne aparaty.
Prawie w 100% zapotrzebowani¹ mieszkañców Podlasia na koronaro-
grafa oraz w 100% na zabiegi PTCA jest pokrywane przez dzia³alnoœæ
wys³u¿onego ju¿ angiokardiografu w Zak³adzie Kardiologii Inwazyjnej
AM w Bia³ymstoku. Wykonuje siê na nim w ci¹gu roku ponad 2000
koronarografii i 1000 angioplastyk (wg opinii technicznej, aparat ten
jest wyeksploatowany w 90%). Wiêcej ju¿ siê z tego urz¹dzenia nie da
wycisn¹æ. Na przenoœnym, funkcjonuj¹cym od roku aparacie dzia³aj¹-
cym w Szpitalu Wojewódzkim w £om¿y wykonuje siê ok. 200 korona-
rografii rocznie. Angiokardiograf zainstalowany w 1996 roku w Zak³a-
dzie Kardiologii Inwazyjnej SPSK AM w Bia³ymstoku kilkakrotnie w
ci¹gu roku ulega awariom z powodu wyeksploatowania poszczegól-
nych elementów. D³u¿sza awaria tego aparatu praktycznie pozbawia do-
stêpu do interwencyjnego leczenia chorób serca wszystkich mieszkañ-
ców Podlasia. Nale¿y przypomnieæ, ¿e od 2000 roku w ramach Systemu
Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego istnieje pe³en, 24 godzinny
dostêp do tego typu leczenia dla wszystkich mieszkañców naszego wo-
jewództwa. Program uruchomiony na Podlasiu jest jednym z nielicz-
nych funkcjonuj¹cych w kraju w obszarze makroregionu. Jego wymier-
nym efektem jest kilkukrotny spadek umieralnoœci z powodu zawa³u. Bez
sprawnie dzia³aj¹cej pracowni hemodynamiki nie mo¿na mówiæ te¿ o
prawid³owym funkcjonowaniu kardiochirurgii. W komunikacie Rzecz-
nika Prasowego Ministerstwa Zdrowia z dn. 5 sierpnia br. czytamy: "Odmo-
wa zakwalifikowania do grona realizatorów Szpitala Klinicznego w
Bia³ymstoku w bie¿¹cym roku nie przekreœla szans tego oœrodka na
uzyskanie œrodków na zakup aparatury w nastêpnym roku". 

Z danych, na które powo³uje siê Ministerstwo Zdrowia jednoznacz-
nie wynika, ¿e najwiêksza dostêpnoœæ inwazyjnych, kardiologicznych
procedur wysokospecjalistycznych by³a w nastêpuj¹cych województwach:
zachodniopomorskie, mazowieckie, œl¹skie, lubelskie. Te regiony otrzy-
ma³y œrodki na zakup nowych kardioangiografów.

Pan Krzysztof Jurgiel, Pose³ na Sejm RP, zaniepokojony wynikiem
konkursu wskazuje na nieprawid³owoœci w rozdysponowaniu œrodków
publicznych, polegaj¹ce m in. na:

- niestosowaniu zapisów zarz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 gru-
dnia  2002 r. w sprawie zasad prowadzenia prac nad przyjêciem i re-
alizacj¹ programów zdrowotnych,

- niestosowaniu czytelnych i porównywalnych zasad oceny poszcze-
gólnych kryteriów,

- porównywaniu niew³aœciwych wskaŸników,
- bazowaniu na nieaktualnych danych statystycznych

i postuluje o uniewa¿nienie rozstrzygniêcia konkursu i ponowne rozpa-
trzenie wszystkich ofert, po uprzednim usuniêciu nieprawid³owoœci.

Marek Rogowski 
(Autor jest dr. hab. - prorektorem ds. klinicznych AMB)

Wyrównanie dostêpu do wysokospecjalistycznych 
procedur kardiologicznych
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Uchwa³a Nr 3/2003 podjêta na posiedzeniu Rady Bibliotecznej w dniu 13.06.2003 r. w sprawie
zmiany zasad wypo¿yczania zbiorów  w Bibliotece G³ównej Akademii Medycznej

Uchwala siê  co nastêpuje:

§1

U¿ytkownik Biblioteki zobowi¹zany jest wykupiæ kartê biblioteczn¹. Studencka karta biblioteczna
wa¿na jest przez okres jednego roku akademickiego. Karta biblioteczna dla pozosta³ych u¿ytkowników
Biblioteki  zachowuje wa¿noœæ przez okres jednego roku (12 miesiêcy).

§2

Cena  karty bibliotecznej dla studenta - 5 z³
Cena karty bibliotecznej dla pozosta³ych u¿ytkowników   - 10 z³

§3

Pracownik Akademii Medycznej w Bia³ymstoku mo¿e wypo¿yczyæ 15 ksi¹¿ek na okres 6 miesiêcy, z
mo¿liwoœci¹ prolongaty, o ile ksi¹¿ka nie zostanie zamówiona przez innego u¿ytkownika.

§4

Student mo¿e wypo¿yczyæ 15 podrêczników na okres jednego semestru, z mo¿liwoœci¹ prolongaty na
nastêpny semestr.

§5

Czytelnik nie bêd¹cy pracownikiem Akademii Medycznej w Bia³ymstoku mo¿e wypo¿yczyæ 2 ksi¹¿ki
na okres 1 miesi¹ca.

§6

Biblioteka pobiera karê za przetrzymanie zbiorów w wysokoœci 0,50 z³ za ka¿dy dzieñ zw³oki.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2003 r.

ZZmiany zasad wypo¿yczaniamiany zasad wypo¿yczania
zbiorówzbiorów

Wprowadzenie w ¿ycie uchwa³y umo¿liwi profesjonaln¹
obs³ugê u¿ytkowników Biblioteki, zdyscyplinuje osoby przetrzy-
muj¹ce latami ksi¹¿ki oraz  wp³ynie na lepsze, bardziej
racjonalne wykorzystanie zbiorów.

Biblioteka planuje uruchomienie modu³u elektronicznej re-
zerwacji ksi¹¿ek. Aby us³uga zdalnego zamawiania ksi¹¿ek
do wypo¿yczenia by³a efektywna musi zostaæ wprowadzony
system kar za przetrzymywanie zbiorów. Tylko terminowo
zwracane ksi¹¿ki gwarantuj¹ sprawn¹ obs³ugê u¿ytkow-
ników. Takie rozwi¹zania stosuj¹ wszystkie biblioteki naukowe
pracuj¹ce w zintegrowanych systemach bibliotecznych. 

Biblioteki nie staæ na kupowanie wydawnictw dla jednego
czytelnika, który zwraca ksi¹¿kê po kilku latach, a czêsto dopiero
po ukazaniu siê nowszego wydania.

Na mocy podjêtej uchwa³y u¿ytkownicy bêd¹cy pracown-
ikami lub studentami naszej Uczelni mog¹ wypo¿yczyæ znacznie
wiêcej ksi¹¿ek ni¿ czytelnicy spoza  Uczelni. Biblioteka jest
finansowana wy³¹cznie ze œrodków Uczelni, uznano wiêc, ¿e
czytelników nale¿y potraktowaæ priorytetowo.

Danuta D¹browska-Charytoniuk
p.o. dyrektor Biblioteki G³ównej AMB
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W dniach 5-9 sierpnia 2003 Chór
Akademii Medycznej bra³ udzia³ w X
Miêdzynarodowym Konkursie Chóral-
nym w Neuchatel w Szwajcarii. Wy-
œpiewa³ II miejsce w kategorii chórów
mieszanych ( I i III miejsca nie przy-
znano). W konkursie bra³o udzia³ wiele
chórów z 12 pañstw, m.in.: z Bu³garii,
£otwy, Ukrainy, Japonii, W³och, Mo³-
dawii, Chorwacji. Miêdzynarodowe ju-
ry przyzna³o Grand Prix znakomitemu
zespo³owi Imusicapella z Filipin. Nato-
miast dodatkowym, wa¿nym wyró¿nie-
niem dla Chóru AMB by³a nagroda spe-
cjalna "Novum Castellum" za wykonanie
i interpretacjê utworu obowi¹zkowego
"Veni" norweskiego kompozytora Knu-
ta Nysteda.

Organizatorzy festiwalu zaplano-
wali ca³y pobyt zespo³u jak w przys³o-
wiowym "szwajcarskim zegarku". Plan
dnia by³ realizowany z dok³adnoœci¹, co
do minuty. Wiêc o kwadransie akademic-
kim mowy nie by³o. Je¿eli ju¿ - to kwa-
drans przed czasem by³ mile widziany.
Ka¿dy Chór mia³ do dyspozycji opieku-
nów, którzy pomagali zorganizowaæ
nieliczne minuty czasu wolnego, znaleŸæ
woln¹ salê na próbê chóru czy rozwi¹-
zaæ zaistnia³e problemy techniczne. Na-
szemu chórowi towarzyszy³y w trakcie
pobytu trzy przewodniczki: Doris, Vivia-
ne oraz Polka - Teresa, od lat mieszka-
j¹ca w Lozannie. Dziêki nim mogliœmy
bli¿ej poznaæ zwyczaje Szwajcarów za-
mieszkuj¹cych francuskojêzyczn¹ czêœæ

kraju, trochê
historii i prze-
konaæ siê o
specyfice i
piêknie tego
kraju. 

Pomimo
tropikalnych
wrêcz tempe-
ratur, od lat
nienotowa-
nych w tym
regionie Eu-
ropy, ¿al by-
³o opuszczaæ
piêkne mia-
sto po³o¿one
nad Jeziorem Neuchatel i Szwajcariê.
W dniu wyjazdu mieliœmy jeszcze oka-
zjê uczestniczyæ w mszy œwiêtej w ka-
plicy tamtejszej Polonii na terenie Szpi-
tala Providence. By³o to bardzo
wzruszaj¹ce wydarzenie, które jedno-
czeœnie stanowi³o formê po¿egnania z
Neuchatel.

Chór Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku pod kierownictwem prof. Bo-
¿enny Sawickiej rok 2003 mo¿e zali-
czyæ do bardzo owocnych pod wzglêdem
osi¹gniêæ, artystycznych. W kwietniu w
Ogólnopolskim Konkursie Pieœni Pasyj-
nej zdoby³ I miejsce w kategorii chórów
œwieckich oraz Grand Prix Konkursu,
pokonuj¹c m.in. tak silne zespo³y jak
chóry Akademii Muzycznych z Wroc³a-
wia, Katowic i Poznania. Przypomnij-

my równie¿, ¿e w maju br. na presti¿o-
wym XVII Miedzynarodowym Konkur-
sie w Warnie (Bu³garia) wyœpiewa³: II
miejsce w kategorii ch. Kameralnych,
zdobywaj¹c Srebrny Medal oraz III miej-
sce w kategorii ch. Mieszanych (Br¹zo-
wy Medal) - lepszy okaza³ siê wtedy je-
dynie San Antonio College Chamber
Choir z Walnut w kaliforni (USA). Z
Warny nasz zespó³ przywióz³ ponadto
satysfakcjonuj¹c¹ Nagrodê Specjaln¹ za
wykonanie utworu wspó³czesnego kom-
pozytora (Ave Maria Paw³a £ukaszew-
skiego). Konkurs w Warnie jest zalicza-
ny do tzw. "golden league" chóralistyki,
wchodz¹c w sk³ad korony konkursów
europejskich, obok imprez tego rodza-
ju w Tours, Arezzo, Gorizia, Debrece-
nie, Tolosie.

Na wszystkie konkursy obowi¹zy-
wa³a kwalifikacja wstêpna, tak wiêc sa-
mo uczestnictwo w konkursie mo¿na ju¿
by³o uznaæ za du¿e wyró¿nienie.

Uzyskane miejsca i nagrody by³y,
mimo wszystko, wielk¹ niespodziank¹
i ogromnym sukcesem dyrygent prof.
Bo¿enny Sawickiej, chórzystów i Uczel-
ni, jednoczeœnie gratyfikacj¹ za czas wy-
tê¿onej ca³orocznej pracy zespo³u. Udzia³
w dwóch konkursach zagranicznych i
poziom, jaki poœród silnej konkurencji
zaprezentowali medycy zaowocowa³ nie-
mal natychmiast zaproszeniami na ko-
lejne wa¿ne przysz³oroczne festiwale:
Tours we Francji i Cantonigros w Ka-
talonii.

Hanna Zaj¹czkiewicz
Jerzy Konstantynowicz

Kolejne Sukcesy Chóru AMB

Ostatnie wskazówki prof. Bo¿enny Sawickiej.

Z dum¹ prezentujemy nasz sukces.
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Nazwisko prof. dr. hab. Tadeusza
Dzier¿ykray-Rogalskiego œciœle wi¹-
¿e siê z Bia³ymstokiem. Razem z prof.
Kielanowskim by³ wspó³twórc¹ Aka-
demii Medycznej w 1950 roku. By³
pierwszym kierownikiem Zak³adu Ana-
tomii Prawid³owej i pierwszym dzie-
kanem Wydzia³u Lekarskiego w latach
1951-1953.

Profesor urodzi³ siê 19.09.1918 r.
w Warszawie, w rodzinie inteligenc-
kiej. Jego ojciec przed rokiem 1939 by³
konsulem w Prusach Wschodnich, w
latach 1946-1948 pe³ni³ funkcjê Mi-
nistra Pe³nomocnego RP w Norwegii,
zaœ w póŸniejszym okresie wyk³ada³ na
Uniwersytecie Warszawskim.

Tadeusz Dzier¿ykray-Rogalski uczê-
szcza³ do Gimnazjum im. Ksiêcia Józe-
fa Poniatowskiego w Warszawie. Po
uzyskaniu œwiadectwa dojrza³oœci w
1938 r. wst¹pi³ na Wydzia³ Matema-
tyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu War-
szawskiego. Po wybuchu drugiej woj-
ny œwiatowej wzi¹³ udzia³ w Kampanii
Wrzeœniowej 1939 r., zaœ w czasie
Powstania Warszawskiego by³ ¿o³nie-
rzem Zgrupowania "Baszta". Jednocze-
œnie od roku 1941 studiowa³ na tajnym
uniwersytecie w Szkole Zaorskiego.

W stopniu kapitana rezerwy

Po wyzwoleniu znalaz³ siê w sze-
regach Wojska Polskiego, a po zde-
mobilizowaniu w stopniu kapitana, przy-
st¹pi³ do pracy w Katedrze Antropologii
Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie. Równoczeœnie
studiowa³ na tym Uniwersytecie dwa
kierunki. W roku 1946 ukoñczy³ stu-
dia przyrodnicze, uzyskuj¹c stopieñ
magistra filozofii w zakresie biologii,
a w 1948 uzyska³ dyplom lekarza. W
rok po obronie pracy doktorskiej zo-
sta³ powo³any na stanowisko kierow-
nika Zak³adu Antropologii, w tworz¹-
cej siê Akademii Medycznej w Lublinie.
Jego dzia³alnoœæ naukowa w tym okre-
sie dotyczy³a problematyki antropo-
logicznej, g³ównie okresu neolitu i prac
morfologicznych.

Jak wspomina³ prof. T. Dzier¿ykray-
Rogalski, w Szkole tej prowadzi³ wy-
k³ady z anatomii prawid³owej prof.
Edward Loth, wybitny anatom i pato-
log. Student T. Dzier¿ykray- Rogalski
nie zda³ u niego egzaminu z anatomii.
Mo¿e, w³aœnie dlatego zosta³ póŸniej
anatomem i obj¹³ Katedrê Anatomii
Prawid³owej.

Wiosn¹ 1950 roku, prof. Tadeusz
Kielanowski, ówczesny rektor Uniwer-
sytetu im. Marii Curie-Sk³odowskiej w
Lublinie, mianowany na to samo sta-
nowisko w nowopowstaj¹cej Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku, zapropo-
nowa³ dr. T. Dzier¿ykray-Rogalskiemu
kierownictwo Zak³adu Anatomii Pra-
wid³owej. Propozycja zosta³a przyjêta
i pierwszy inauguracyjny wyk³ad z ana-
tomii prawid³owej odby³ siê 03.10.1950
roku.

W roku 1951 dr Tadeusz Dzier¿y-
kray-Rogalski habilitowa³ siê w za-
kresie antropologii na Wydziale Nauk
Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. Uzyska³ stopieñ docenta i ty-
tu³ kontraktowego profesora nadzwy-
czajnego. W latach 1951-53 by³
Dziekanem Wydzia³u Lekarskiego AMB.

Dzia³alnoœæ naukowa i spo³eczna 

Obok pracy dydaktycznej, Profesor
razem ze wspó³pracownikami konty-
nuowa³ badania antropologiczne, które
dotyczy³y ¿yj¹cej ludnoœci kaszubskiej
na pó³wyspie Helskim, ludnoœci Suwal-
szczyzny w ramach Kompleksowej Eks-
pedycji Jaæwieskiej, badañ szcz¹tków
kostnych grobów ca³opalnych g³ównie
Jaæwingów, zale¿noœci miêdzy typem
antropologicznym a zapadalnoœci¹ na
ró¿ne choroby i wreszcie prac nad an-
tropomorfologi¹ miêœni, i narz¹dów
wewnêtrznych. Ca³okszta³t badañ pro-

wadzonych pod kierownictwem prof.
T. Dzier¿ykray-Rogalskiego zaowoco-
wa³ licznymi pracami wydanymi dru-
kiem, a tak¿e siedmioma rozprawami
doktorskimi i jedn¹ rozpraw¹ habili-
tacyjn¹.

Mimo licznych obowi¹zków Profe-
sor wraz z innymi pracownikami w³¹-
czy³ siê do dzia³añ spo³ecznych na rzecz
miasta i regionu. Z inicjatywy rektora
prof. Tadeusza Kielanowskiego w 1950
roku powsta³ w Bia³ymstoku Oddzia³
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, a
jego przewodnicz¹cym zosta³ prof. T.
Dzier¿ykray - Rogalski. Szeroka dzia-
³alnoœæ w TWP pracowników Akade-
mii wp³ynê³a na popularyzacjê wie-
dzy wœród miejscowego spo³eczeñstwa.

Na uwagê zas³uguje dzia³alnoœæ
redaktorska Profesora. W latach 1950-
55 redagowa³ cztery pierwsze numery
informatora "Sk³ad osobowy i spis wy-
k³adów Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku". Zainicjowa³ powstanie kwar-
talnika antropologicznego "Cz³owiek
w czasie i przestrzeni", którego by³
redaktorem naczelnym w latach 1958-
64. W latach 1959-61 by³ redaktorem
naczelnym "Roczników Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku", a w latach
1961-76 redaktorem naczelnym "Rocz-
ników Bia³ostockich". W latach 1965-
77 pe³ni³ funkcjê redaktora, a nastêp-
nie w latach 1978-84 redaktora
naczelnego "Przegl¹du Antropologicz-
nego".

Uznanie miêdzynarodowe

W póŸnych latach piêædziesi¹tych
zainteresowania Profesora skierowa³y
siê na badania ludów Afryki. W wyni-
ku zawarcia odpowiedniego porozu-
mienia z oœrodkami naukowymi w Egip-
cie dosz³o do zorganizowania w latach
1959-1962 wspólnych Arabsko-Pol-
skich Wypraw Antropologicznych. Po-
œwiêcone one by³y badaniom antropo-
logicznym wspó³czesnej ludnoœci
arabskiej, a ich wyniki opublikowano
w czterotomowej publikacji. Podsumo-
waniem obu tych wypraw sta³o siê Miê-
dzynarodowe Sympozjum Afrykani-
styczne zorganizowane przez Polskie
Towarzystwo Antropologiczne w Bia-
³ymstoku we wrzeœniu 1962 roku.

W roku 1958 Tadeusz Dzier¿ykray-
Rogalski otrzyma³ tytu³ profesora nad-
zwyczajnego, a w roku 1969 profeso-
ra zwyczajnego. W roku 1962 Profesor
rozpocz¹³ œcis³¹ wspó³prac¹ z wybit-
nym archeologiem prof. Kazimierzem

prof. dr hab. Tadeusz
Dzier¿ykray-Rogalski

(1918-1998)
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Micha³owskim i przeniós³ siê do Zak³adu Archeologii Œród-
ziemnomorskiej PAN w Warszawie. Uczestniczy³ we wszy-
stkich pracach terenowych zak³adu w Egipcie i Sudanie.

Powszechnie znane s¹ prace ratownicze UNESCO w
zwi¹zku z budow¹ Tamy Assuañskiej. Prace z udzia³em pol-
skich archeologów i antropologów w Faras w latach 1963-
65 zyska³y uznanie miêdzynarodowe i nazwane zosta³y "cu-
dem z Faras". Znacz¹ce badania Profesora w zakresie
paleopatologii zapewni³y mu sta³y udzia³ w pracach miê-
dzynarodowego zespo³u paleopatologów, a badania nad tr¹-
dem zyska³y uznanie uczonych w wielu krajach. Zajmo-
wa³ siê równie¿ badaniem odcisków listewek skórnych z
r¹k i stóp mumii egipskich faraonów, które mia³o przy-
czyniæ siê do wyœwietlenia wzajemnego pokrewieñstwa
królów egipskich.

Dziêki swoim wieloletnim badaniom antropologicz-
nym w Egipcie i Sudanie, organizacji licznych sympo-
zjów i kongresów prof. T. Dzier¿ykray- Rogalski ugrunto-
wa³ pozycjê polskiej antropologii w Afryce. Nawi¹za³ w ten
sposób do badañ swoich wybitnych poprzedników prof.
Jana Czekanowskiego i prof. Edwarda Lotha. Niew¹tpliwie
pozycja ta zosta³a wzmocniona przez sta³¹ wspó³prac¹ na
terenie afrykañskim ze znakomit¹ szko³¹ archeologii œród-
ziemnomorskiej prof. Kazimierza Micha³owskiego.

Wyniki swoich wieloletnich badañ Profesor przedstawi³
w ponad piêciuset naukowych publikacjach, a tak¿e w re-
feratach wyg³aszanych na wielu konferencjach nauko-
wych oraz wyk³adach prowadzonych na zaproszenie ró¿-
nych polskich i zagranicznych oœrodków naukowych.

Literat i publicysta

Poza rozleg³¹ dzia³alnoœci¹ naukow¹ i popularnonauko-
w¹ na uwagê zas³uguje dzia³alnoœæ literacko-publicy-
styczna Profesora. Pod literackim pseudonimem Tadeusz
Dzier opublikowa³ dwa dzienniki z okresu wojny i histo-
riê odkrycia galerii wspania³ych malowide³ œciennych z Fa-
ras. A¿ trzech wydañ doczeka³a siê pozycja Profesora "Ryt-
my i antyrytmy biologiczne w ¿yciu cz³owieka". Inna pozycja
napisana wspólnie z El¿biet¹ Promiñsk¹ to "Zdolnoœci przy-
stosowawcze cz³owieka". Polskim badaniom antropologicz-
nym w Afryce poœwiêcona jest ksi¹¿ka "Polska Antropo-
logia w Afryce". Ostatnia pozycja wydana
przez Profesora to "Spotkania z uczo-
nymi" z roku 1995. S¹ tu krótko omówio-
ne sylwetki czterdziestu dwóch uczo-
nych o du¿ym autorytecie naukowym
i moralnym, a wœród nich kilku pro-
fesorów z Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku.

Liczne odznaczenia i wyró¿nienia

Za swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno woj-
skow¹ jak i naukow¹ uzyska³ liczne
odznaczenia i wyró¿nienia. Odznaczo-
ny zosta³ Orderem Virtuti Militari (Krzy¿
Srebrny), Krzy¿em Walecznych, Krzy-
¿em Partyzanckim, Warszawskim Krzy-
¿em Powstañczym, Krzy¿em Koman-
dorskim, Kawalerskim Orderem
Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em

Zas³ugi, Medalem "Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwia-
ta", Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem "Za
Zas³ugi dla AMB". Na posiedzeniu Senatu Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku 30.03.1988 roku prof. dr hab. T. Je-
lisiejew Kierownik Zak³adu Anatomii Prawid³owej przed-
stawi³a szeroko umotywowany wniosek o nadanie prof. T.
Rogalskiemu tytu³u naukowego doctora honoris causa na-
szej Uczelni. Senat jednomyœlnie podj¹³ uchwalê o nada-
niu tego tytu³u. Uroczystoœæ nadania doktoratu honorowe-
go odby³a siê w Akademii Medycznej 05.05.1989 roku.
Mowê laudacyjn¹ wyg³osi³a prof. T. Jelisiejew, a dyplom
wrêczy³ J.M. rektor Z. Puchalski.

Mi³oœnik jazzu i … jaszczurek

Po przejœciu na emeryturê Profesor dzia³a³ w wielu ko-
mitetach i organizacjach, miêdzy innymi w Komitecie Ba-
dañ Afryki, Azji i Ameryki £aciñskiej. Kultywowa³ swoje
zainteresowania, jak pisanie dzienników i opowiadañ be-
letrystycznych. Pasjonowa³ siê jazzem i histori¹ sztuki, mia³
w domu bogat¹ p³ytotekê jazzow¹. Uwielbia³ zwierzêta, w
jego domu zawsze by³y psy i koty, a nawet jaszczurki. Po-
stêpuj¹ca przewlek³a choroba doprowadzi³a 21.01.1998
do zgonu. Profesor zosta³ pochowany w rodzinnym gro-
bowcu na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie.

W swej ksi¹¿ce "Spotkania z uczonymi" prof. T. Dzier-
¿ykray- Rogalski wspomina: "Pierwsze lata pracy na Uczel-
ni by³y ciê¿kie. Mo¿e si³ nam dodawa³y dwie potê¿ne
rzeŸby Herkulesów stoj¹ce przy wejœciu do tej siedziby ma-
gnackiej? Moja przyjaŸñ z Tadeuszem Kielanowskim, wy-
bitnym humanist¹ i lekarzem przetrwa³a do jego œmierci,
jeszcze d³ugo po tym, gdy on, a póŸniej ja, opuœciliœmy Bia-
³ystok. Ale osta³o siê w nas coœ wspólnego - mi³oœæ do Aka-
demii i tego piêknego dziœ miasta".

Uczelnia nasza doceni³a du¿y wysi³ek i zaanga¿owanie
w dzie³o tworzenia i rozwoju Akademii Medycznej i ca³e-
go regionu, nadaj¹c obu Profesorom doktorat honorowy.

Mieczys³aw Sopek
(Autor jest dr. n. med. - emerytowanym pracownikiem

naukowym Zak³adu Anatomii Prawid³owej AMB)
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W po³owie paŸdziernika 1950 roku
stan¹³em przed obliczem rektora AMB
prof. T. Kielanowskiego. Nigdy nie za-
pomnê tego pogodnego jesiennego dnia,
gdy wa¿y³y siê ostatecznie moje losy.
Wrêczy³em rektorowi, oprócz zaœwiad-
czenia potwierdzaj¹cego zdanie egza-
minu wstêpnego, karteczkê z Minister-
stwa Zdrowia i ... zaœwiadczenie o
ukoñczeniu szkolnego kursu PCK, co mia-
³o potwierdzaæ moje medyczne zainte-
resowania. Rektor zerkn¹wszy na zaœwiad-
czenia zapyta³ jedynie o moje pochodzenie
spo³eczne - niestety, by³a to inteligencja
pracuj¹ca! Wówczas dowiedzia³em siê,
¿e moja skromna osoba zaburzy ustalo-
ne proporcje sk³adu socjalnego studen-
tów nowej uczelni, a wiêc ... by³ to no-
kaut i szok! Wszystko na nic! Zabrak³o
mi tchu. Rektor obserwowa³ to z ca³¹ po-
wag¹ i rozmowê zakoñczy³ krótko: "...no,
to niech kolega biegnie na wyk³ady". By-
³em oszo³omiony, nie pamiêtam czy zdo-
³a³em wyksztusiæ s³owa podziêkowania.
Wypad³em z gabinetu wprost na œcie¿kê
dziedziñca pa³acowego prowadz¹c¹ do
skrzyd³a z sal¹ wyk³adow¹, jedyn¹ wów-
czas w ca³ej uczelni. Ostro¿nie uchyli³em
wahad³owe, na bia³o pomalowane drzwi.
Trwa³ wyk³ad, a sala by³a wype³niona stu-
dentami, przed którymi ktoœ ubrany na
bia³o wskazywa³ jakieœ szczegó³y na ta-
blicy z ogromn¹ na zielono wymalowa-
n¹ koœci¹ krzy¿ow¹. Wtedy, po raz pierw-
szy us³ysza³em s³owa ³aciñskiej
nomenklatury. Wyk³adowc¹ okaza³ siê
prof. Tadeusz Dzier¿ykray-Rogalski, u
którego w pó³ roku póŸniej rozpocz¹-
³em pracê na 1/2 etatu jako demonstra-
tor.

Byle nie przesadziæ z gorliwoœci¹

Atmosfera podczas pierwszych
lat nauki w AM w Bia³ymstoku by³a
specyficzna. Sk³ada³y siê na ni¹ z jednej
strony gorliwoœæ studentów w nauce,
tak charakterystyczna dla m³odzie¿y wy-
wodz¹cej siê z lat powojennych oraz
coraz bardziej dotkliwe upolitycznianie
wszystkich dziedzin ¿ycia studenckie-
go. Dbali o to tzw. "aktywiœci" ZMP, par-
tyjni studenci oraz mniej lub bardziej
zakamuflowani konfidenci UB. Zarzuca-

ne przez nich sieci ogarnia³y coraz wiêk-
sz¹ iloœæ naszych kolegów, którym zle-
cano mniej lub bardziej uci¹¿liwe funk-
cje lub dorywcze zadania, jak np.: pe³nienie
obowi¹zków starostów grup studenckich,
nieustanne redagowanie gazetek œcien-
nych, przygotowywanie codziennych pra-
sówek, wykonywanie dekoracji do ob-
chodów rocznicowych, wyjazdy
propagandowe w "teren", przymusowe
uczestnictwo w chórze itd. Nawet prze-
rwy miêdzy wyk³adami wykorzystywa-
no na niezliczone "nadzwyczajne" zebra-
nia tzw. "masówki", na których oczekiwano
od nas poparcia lub potêpienia rezolucji
przygotowywanych uprzednio przez ZMP.
W³aœnie te "masówki" bywa³y miej-
scem usuwania z "szeregów" tzw. "wro-
gów klasowych" lub "wrogów ludu".
Wkrótce po takiej rezolucji potêpiaj¹cej
tych studentów relegowano ich z uczel-
ni. Nieustanne nagabywania do podejmo-
wania aktywnej pracy w ZMP w razie ko-
lejnej odmowy, grozi³y podpadniêciem
pod szczególny nadzór konfidentów i sta-
wa³y siê niebezpieczne, dla tych, którzy
mieli coœ do ukrycia. Nale¿a³o, zatem za-
wczasu szukaæ odpowiedniego zajêcia
"na niwie spo³ecznej"i w ten sposób chro-
niæ siê przed "³apank¹". Niszami prze-
trwania sta³y siê niektóre funkcje w
ZSP. Znalaz³em j¹ wraz z kilkoma inny-
mi kolegami w wydawnictwie skryptów
ZSP, a dodatkowym argumentem w odmo-
wach zajmowania siê zadaniami zlecany-
mi przez ZMP sta³a siê propozycja pra-
cy w charakterze demonstratora w Zak³adzie
Anatomii Prawid³owej Cz³owieka. Do-
tkliwy brak kadry dydaktycznej sprzyja³
tego rodzaju naborom i wkrótce wielu ko-
legów I roku rozpoczê³o swoje kariery
w ró¿nych  zak³adach  teoretycznych
uczelni. 

Z okien przedwojennej 
"æwiczeniówki"

W roku akademickim 1950/51 uczel-
nia mieœci³a siê w dwóch odremontowa-
nych skrzyd³ach pa³acu Branickich i w
przyleg³ym do niego gmachu dawnej Szko-
³y Æwiczeñ. Œrodkowa, g³ówna czêœæ pa-
³acu nadal by³a w ruinie otoczonej ju¿
szalunkami w zwi¹zku z zaczynaj¹cym

siê remontem. Nagle uœwiadomi³em so-
bie, ¿e wyznaczone mi miejsce w poko-
ju asystenckim to pomieszczenie mojej
dawnej klasy IIIc w przedwojennej "æwi-
czeniówce" i teraz znowu ogl¹dam przez
te samo okno te same drzewa w parku
pa³acowym.

Szczególne wra¿enie wywiera³y odbu-
dowane pomieszczenia zak³adu. Jeszcze
kilka lat temu mieœci³ siê tu Wojenny Szpi-
tal Sowiecki, a póŸniej buszowaliœmy z
kolegami po wypalonych murach. Ci¹g
wy³o¿onych kafelkami sal prosektoryj-
nych i korytarzy zupe³nie nie pasowa³
do tych wspomnieñ. W zak³adzie trwa³y
nadal prace wykoñczeniowe i wyposa¿e-
niowe. W poœpiechu koñczono magazy-
ny prosektoryjne w podziemiach, stale
dowo¿ono brakuj¹ce meble i szafy mu-
zealne na anatomiczne eksponaty. Zak³ad
znajdowa³ siê w okresie swego "status
nastendi", bez ¿adnych tradycji organi-
zacyjnych, a tym bardziej naukowych.
My, jako najm³odsi, pe³niliœmy rolê de-
monstratorów, pomagaliœmy w æwicze-
niach prosektoryjnych, przygotowywali-
œmy preparaty do æwiczeñ i do muzeum. 

Wœród najm³odszych kolegów i ko-
le¿anek przypominam sobie mi³ego i
uczynnego Ryœka Kinalskiego (wówczas
ju¿ po studiach WF),  Miecia Rukata  -
obaj doœæ szybko odeszli z zak³adu, Zdzi-
sia Korfela mego serdecznego przyja-
ciela. Wkrótce przy³¹czy³y siê bardzo
zdolne i sympatyczne studentki - kole-
¿anki Tamara Samkowicz (póŸniejszy kie-
rownik Zak³adu) i Irenka Ga³asiñska.
Wszyscy cieszyliœmy siê z pracy i z za-
pa³em oddawaliœmy siê pomocy w dy-
daktyce. W³aœciwi asystenci odpowie-
dzialni za zajêcia prosektoryjne rekrutowali
siê spoœród doœwiadczonych lekarzy ró¿-
nych specjalnoœci. W pamiêci utrwalili
mi siê szczególnie: dr Stanis³awa Bañ-
kowska - ftyzjatra, dr Bogus³aw Zalew-
ski - pediatra, dr Zbigniew Berger - la-
ryngolog i dr Mieczys³aw Omulecki -
laryngolog. 

Wybacz Staszku

Wœród zatrudnionych przypominam
sobie jednego  z najstarszych pracow-
ników - artystê grafika i rzeŸbiarza

Wspomnieñ czar
(Zak³ad Anatomii Prawid³owej Cz³owieka AMB za czasów 

profesora TADEUSZA DZIER¯YKRAYA-ROGALSKIEGO)
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Staszka Wakuliñskiego. Zak³ad zawdziê-
cza mu setki wspania³ych plansz i mo-
deli anatomicznych, oprawê ilustracyj-
n¹ preparatów muzealnych, a tak¿e
projekty plastyczne dla potrzeb zjazdów
i sympozjów organizowanych przez Za-
k³ad. Z przyjemnoœci¹ wspominam prze-
urocze spotkania przy kawie w pracow-
ni Staszka, gdy w czasie przerw w
æwiczeniach zbieraliœmy siê tam, aby w
atmosferze artystycznego nie³adu (wy-
bacz Staszku) ogl¹daæ, podziwiaæ lub
krytykowaæ wykonywane przez niego
prace. Pracownia ta pe³na wszelakich
przyborów, sztalug, rzeŸb modeli ana-
tomicznych, obrazów i eksponatów
pozostawa³a otwarta do póŸna. Przyja-
cielskie spotkania i dyskusje nad praca-
mi Staszka stanowi³y dla nas szczegól-
nie o¿ywcze oderwanie siê od codziennych
zajêæ. Wielu z nas obdarowanych przez
niego obrazami lub rzeŸbami, prze-
chowuje je z wdziêcznoœci¹ w swych
domach. 

Pop³och w podziemnym królestwie la-
borantów

Osobn¹ grupê pracowników Zak³a-
du stanowili laboranci. Starszy labo-
rant pan Stefan Witkowski, popularnie
zwany "Witosiem" by³ odpowiedzial-
ny...Za wyliczenia statystyczne zbiera-
nych przez lata materia³ów antropolo-
gicznych. Szalenie komunikatywny i
kole¿eñski by³ lubiany przez wszystkich.
Bra³ udzia³ w prowadzonych pod kie-
runkiem prof. Dzier¿ykray-Rogalskiego
wykopaliskach antropologicznych w
Czarnej Wielkiej i zbieraniu materia³ów
wœród ludnoœci kaszubskiej Pó³wyspu
Helskiego. Ogromne podziemie - króle-
stwo zak³adowego prosektorium nale¿a-
³o do pozosta³ych trzech laborantów -
s³u¿y³o do konserwowania, przecho-
wywania i magazynowania preparatów
anatomicznych i zw³ok. W tym okresie
nie uskar¿aliœmy siê na braki materia-
³ów prosektoryjnych, co zapewnia³o stu-
dentom wielu kolejnych lat mo¿liwoœci
preparowania. W podziemiach Zak³adu
pracowali od samego pocz¹tku bardzo
popularny wœród studentów pan Mi-
cha³ K³osowski, w cywilu fryzjer -
znany z doskona³ego ostrzenia stu-
denckich skalpeli. Nastêpnym laboran-
tem, niemal legend¹ Zak³adu by³ pan Ju-
lian Kalicki, starszy ju¿ i trochê dziwak.
Miewa³ on du¿e trudnoœci w ustalaniu
proporcji przy rozcieñczaniu formali-
ny, co w nastêpstwie wywo³ywa³o po-
p³och na salach prosektoryjnych. Dodat-

kow¹ cech¹ pana Juliana by³o czêste my-
lenie szykowanych do æwiczeñ prepara-
tów, skutkuj¹ce mi³ym dla studentów za-
mêtem i skracaniem æwiczeñ. Najmniej
barwn¹ postaci¹ by³ pan Konstanty Chu-
dzian, którego zdecydowanym celem ¿y-
ciowym by³o unikanie przemêczenia. Pa-
miêtam do dziœ jego postaæ opart¹
wygodnie o parapet któregoœ z bardziej
oddalonych okien Zak³adu. 

Profesor pracowa³ przy otwartych
drzwiach

My jako demonstratorzy, a póŸniej
m³odsi asystenci mieliœmy obowi¹zek
sta³ej pracy w prosektorium, gdzie w
oparach formaliny serwowanych przez
pana Juliana ¿mudnie przygotowywa-
liœmy preparaty anatomiczne. Najpiêk-
niej preparowali dr Omulecki ( jemu Za-
k³ad zawdziêcza istniej¹ce do dziœ muzeum
anatomiczne) i najm³odszy z nas, póŸniej-

szy niezwykle zdolny chirurg Adaœ Ma-
naczyñski. Du¿e umiejêtnoœci wyka-
zywa³y nasze kole¿anki z roku Tamara
Samkowicz i Irena Ga³asiñska.  Obie po
latach uzyska³y stopieñ doktora habili-
towanego.

Od pocz¹tku Zak³adem kierowa³
dr Tadeusz Dzier¿ykray-Rogalski
(póŸniejszy profesor), piastuj¹cy jed-
noczeœnie funkcjê pierwszego dzieka-
na. Profesor przychodzi³ do Zak³adu
póŸnym popo³udniem razem ze swym
psem Murz¹. Mia³ on zwyczaj pra-
cowaæ w gabinecie przy stale otwar-
tych drzwiach, tak, aby ka¿dy z pra-
cowników mia³ do niego swobodny
dostêp. Po kilku godzinach profesor
przenosi³ siê do pracowni antropolo-
gicznej i tam pozostawa³ do póŸnych
godzin.

Nowe pomys³y i nowe zarz¹dzenia

W³aœciwym organizowaniem pracy i
dydaktyk¹ zajmowa³a siê dr antropolo-
gii, adiunkt Krystyna Modrzewska. Zna-
mionowa³a j¹ wyraŸnie odczuwalna przez
nas zmiennoœæ nastrojów. £atwo mo¿na
by³o spotkaæ siê z jej mi³ym przyjê-
ciem, a nierzadko z ostr¹, k¹œliw¹ uwa-
g¹. By³a pe³na energii i stanowi³a istny
spirytus movens Zak³adu. Jej liczne, ale
te¿ czêsto zmieniaj¹ce siê zarz¹dzenia i
pomys³y, nierzadko sarkazm i celne po-
wiedzonka nadawa³y jej osobie swoistej
barwnoœci. Wybuchy gniewu koñczy³y
siê doœæ szybko wyciszeniem i zgod¹.
W sumie w Zak³adzie dominowa³a, przy-
najmniej w tych pierwszych latach ¿ycz-
liwa i kole¿eñska atmosfera. Adiunkt K.
Modrzewska w bliskiej wspó³pracy z pro-
fesorem Tadeuszem Dzier¿ykray-Ro-

galskim tworzyli zgrany zespó³, aczkol-
wiek wygl¹dem i sposobem bycia ró¿nili
siê bardzo. Profesora zapamiêta³em ja-
ko szczup³ego, wysokiego pana o dystyn-
gowanym wygl¹dzie i powœci¹gliwym,
lecz ciep³ym stosunku do wszystkich pra-
cowników. Adiunkt Modrzewska odzna-
cza³a siê nisk¹, krêp¹ sylwetk¹, zamaszy-
stymi, nieco nerwowymi ruchami. Porusza³a
siê charakterystycznym marszowym kro-
kiem. WyraŸnie preferowa³a mêski styl
ubierania siê. Odpowiada³a za dydakty-
kê, a z czasem przejê³a od profesora czêœæ
wyk³adów. Ona te¿ organizowa³a wiêk-
szoœæ prac zwi¹zanych z systematycznym
zbieraniem materia³ów antropologicz-
nych. Stopniowa jej bliska wspó³praca z
profesorem uleg³a rozluŸnieniu. Nie do-
ciera³o to do nas, ale pod koniec lat 50-
tych adiunkt K. Modrzewska, wówczas

Grupa znamienitych antropologów. Od lewej stoj¹: prof. Stolychwo, prof. Dzier¿ykray-
Rogalski, prof. Valois (z Francji) i prof. Czekanowski.
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ju¿ po ukoñczonych dodatkowo stu-
diach na Wydziale Lekarskim AMB bez
wyjaœnieñ, a nawet oficjalnego po¿e-
gnania opuœci³a Akademiê Medyczn¹ w
Bia³ymstoku i jak siê dopiero póŸniej oka-
za³o przenios³a siê do Lublina. W tym te¿
mniej wiêcej czasie zak³ad zaczêli opu-
szczaæ starsi koledzy, którzy maj¹c spe-
cjalizacje lekarskie, przenosili siê do
klinik. Organizacja i dydaktyka prze-
chodzi³a stopniowo na m³odszych kole-
gów, do których nale¿eli dr T. Samko-
wicz-Jelisiejew, dr Z. Korfel, dr I.
Ga³asiñska-Pomyko³ i ni¿ej podpisany.

Zas³ugi Profesora

Wiod¹c¹ tematyk¹ naukow¹ w la-
tach piêædziesi¹tych i wczesnych szeœæ-
dziesi¹tych stanowi³a w Zak³adzie antro-
pologia fizyczna. Gromadzono i
opracowywano znaleziska szkieletowe,
którymi zajmowa³ siê przede wszystkim
profesor Dzier¿ykray-Rogalski, zaœ pod
kierunkiem dr K. Modrzewskiej zbiera-
no materia³y dotycz¹ce rozwoju fizycz-
nego i wybranych cech somatycznych i
fizjologicznych m³odzie¿y studenckiej
AMB. Gromadzono równie¿ obserwa-
cje antropologiczne wœród Cyganów i
mieszkañców Pó³wyspu Helskiego. W la-
tach 1953/54 przy udziale archeologów

Uniwersytetu Toruñskiego profesor Dzier-
¿ykray-Rogalski kontynuowa³ prace wy-
kopaliskowe wczesnoœredniowiecznych
grobów uroczyska pod wsi¹ Czarna Wiel-
ka. Opracowywano materia³y antropo-
logiczne nadsy³ane przez inne oœrodki na-
ukowe w kraju. Zak³ad pod kierunkiem
profesora Dzier¿kray-Rogalskiego zdo-
³a³ w tym krótkim okresie zorganizowaæ
dwa ogólnopolskie zjazdy anatomów i
antropologów. Dziêki rozleg³ym kon-
taktom Profesora, Zak³ad odwiedzali licz-
ni goœcie z kraju i z zagranicy. W pa-
miêci utkwili mi m.in.: s³ynny antropolog
polskiego pochodzenia prof. J. Czeka-
nowski, prof. Valois z Muzeum Cz³owie-
ka w Pary¿u, prof. El Batrawi z Zak³a-
du Anatomii i Antropologii Uniwersytetu
w Kairze, doc. J. Suchy z Zak³adu An-
tropologii Uniwersytetu Karola w Pra-
dze, prof. Knut-Olof Falk z Katedry Fi-
lologii S³owiañskiej Uniwersytetu w Lund.
Nawi¹zane kontakty umo¿liwia³y ucze-
stnictwo profesora Tadeusza Dzier¿ykray-
Rogalskiego we wspólnej ekspedycji
archeologiczno-antropologicznej, kiero-
wanej przez prof. Kazimierza Micha³ow-
skiego na terenie Nubii oraz w delcie
Nilu. Oprócz tego profesor Dzier¿kray-
Rogalski wspó³pracowa³ z Polsko-Szwedz-
k¹ Ekspedycj¹ Jaæwiesk¹ na Suwalszczy-
Ÿnie, a ja dziêki temu mia³em mo¿liwoœæ

zwiedzenia Zak³adu Anatomii Prawi-
d³owej oraz Zak³adu Radiologii Uni-
wersytetu w Lund. Warto podkreœliæ, ¿e
wspó³praca ta mia³a miejsce w latach, gdy
wyjazdy naukowe za granicê by³y jeszcze
rzadkoœci¹. Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ profe-
sora Tadeusza Dzier¿ykray-Rogalskiego
by³o jego zaanga¿owanie w powstanie
Bia³ostockiego Towarzystwa Naukowe-
go, którego zosta³ póŸniej wieloletnim
przewodnicz¹cym. Rozwijana przez pro-
fesora wspó³praca z polskimi i zagranicz-
nymi oœrodkami antropologii i pokrew-
nymi oœrodkami archeologii wytworzy³a
szczególnie korzystne warunki nie tylko
dla wspó³pracy interdyscyplinarnej, ale
te¿ sta³a siê przyczyn¹ coraz d³u¿szych
jego pobytów poza Bia³ymstokiem. Przy-
jêcie przez niego funkcji w Polskiej Aka-
demii Nauk oraz udzia³ w wykopaliskach
w Egipcie i w Sudanie przyczyni³y siê
w koñcu do jego odejœcia do Warszawy.
Po odejœciu Profesora Pracowni¹ Antro-
pologii kierowa³a doc. dr hab. Tamara
Jelisiejew. 

Waldemar Szwaykowski
(Autor jest dr. n. med., by³ym 

adiunktem w Zak³adzie Anatomii 
Prawid³owej AMB)

Dla mnie to po prostu tata
(przedruk z Biuletynu Okrêgowej Izby Lekarskiej - Suplement Nr1/2000 Pierwsze lata Akademii Medycznej 
w Bia³ymstoku)

Profesor zwyczajny, dr
habilitowany medycyny, an-
tropolog, doktor honoris cau-
sa itp. - te tytu³y nie maj¹ dla
mnie wielkiego znaczenia i
nie s¹ dla mnie podstawow¹
rzecz¹. Dla mnie to przede
wszystkim ojciec. Dlatego,
choæbym nawet chcia³a, to
nie mogê pisaæ o jego osi¹-
gniêciach zawodowych. Dla
mnie to po prostu tata, który
uczy³ mnie, ¿e nie nale¿y
wk³adaæ r¹k do kontaktów,
mówiæ z pe³nymi ustami i ¿e

jeœæ trzeba przy pomocy no¿a i widelca... A potem, ¿e nale¿y
siê uczyæ, lecz nie byæ konformist¹ nawet wobec groŸnej pani
od polskiego.

Ojciec uwielbia³ zwierzêta, jazz i kobiety. W domu zawsze
by³o akwarium z patyczakami przywiezionymi z Egiptu, ¿aba-
mi i œwierszczami, by³y koty i psy, a nawet jaszczurki i natu-
ralnie wielka kolekcja p³yt jazzowych. Bardzo lubi³ polskie pio-
senki, zw³aszcza w wykonaniu takich s³aw jak Kiepura, Fogg,
czy wokalistek jazzowych Ewy Bem czy Urszuli Dudziak, dziê-

ki czemu do dziœ znam te teksty na pamiêæ, co nie jest doœæ
czêste w moim pokoleniu.

Jak tylko zaczyna³o siê robiæ ciep³o, jeŸdziliœmy na d³ugie
spacery do Puszczy Kampinoskiej, gdzie nagrywaliœmy g³osy
ptaków. W niedzielê rano ojciec zawsze jeŸdzi³ na tzw. "pchli
targ", gdzie nie móg³ siê oprzeæ kupowaniu staroci: piêknych
obrazów, starych mebli, grafik, poniewa¿ by³ te¿ wielkim ko-
neserem sztuki. Wspomnê te¿ o wyj¹tkowym nieco specyficz-
nym poczuciu humoru, bo chyba ka¿dy, kto pozna³ ojca, pamiê-
ta jego dowcipy. Np. na balu: udawanie z sugestywnym przera¿eniem,
¿e odkrêca mu siê sztuczna noga podczas tañca, czy symulo-
wanie duszenia siê oœci¹ ryby na wykwintnym przyjêciu. ¯a-
³ujê, ¿e tak ma³o skorzysta³am z tego, co bym mog³a. Mo¿e
by³am zbyt krn¹brna jako dziecko, a mo¿e po prostu za wcze-
œnie odszed³. Zreszt¹ zawsze jest za wczeœnie na umieranie.

Wspomnê jeszcze tylko, ¿e odk¹d pamiêtam, ojciec za-
wsze mówi³, ¿e nawet na jego pogrzebie zamiast marszów ¿a-
³obnych ma byæ muzyka jazzowa. Tê proœbê spe³ni³am. W ko-
œciele stoj¹c nad jego trumn¹, gdy us³ysza³am  Mood indygo
Duke Elingtona, choæ mo¿e nie licowa³o to z powag¹ sytuacji,
po prostu uœmiechnê³am siê do niego. Wierzê, ¿e i on wtedy
uœmiechn¹³ siê do mnie nuc¹c pod nosem. 

Paulina  Dzier¿ykray-Rogalska
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Profesor Stefan Niewiarowski dzia-
³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹ rozpocz¹³
w Zak³adzie Chemii Fizjologicznej Uni-
wersytetu Warszawskiego. W latach 1961-
1968 pracowa³ w AM w Bia³ymstoku, a w
latach 1969-2001 w Temple University w
Filadelfii (USA). Wspomnienia dotycz¹
okresu warszawskiego dzia³alnoœci Pro-
fesora.

Zaczynaliœmy nasz¹ pracê w Zak³a-
dzie Chemii Fizjologicznej Uniwersytetu
Warszawskiego, a od roku 1950 w Akade-
mii Medycznej w Warszawie, w okresie,
gdy byliœmy jeszcze studentami. Stefan Nie-
wiarowski by³ ju¿ na trzecim roku. Pro-
wadziliœmy æwiczenia ze studentami dru-
giego roku medycyny, a w nastêpnych latach
równie¿ ze studentami stomatologii. Powie-
rzano nam te¿ prowadzenie seminariów, a
po objêciu kierownictwa zak³adu przez pro-
fesora Józefa Hellera, niektórych wyk³a-
dów oraz udzia³ w kolokwiach i egzami-
nach. Oprócz tego zajmowaliœmy siê w³asn¹
prac¹ doœwiadczaln¹. Byliœmy wtedy "za-
stêpcami" asystentów, a po ukoñczeniu stu-
diów zostaliœmy "prawdziwymi" asysten-
tami

To nie by³y czasy, gdy mo¿na siê by³o
pos³ugiwaæ gotowymi zestawami odczyn-
ników. Niejedne trzeba by³o preparowaæ sa-
memu - substraty, koenzymy, czasem en-
zymy.

-Nasza praca prowadzi do rozpowszech-
nienia naukowych podstaw medycyny, dzia-
³amy na rzecz jej unowoczeœniania - mówi³
Stefan.

A my - czyli inne pracuj¹ce w zak³a-
dzie osoby z wykszta³ceniem lekarskim -
bardzo byliœmy z tego zadowoleni i dumni.
Jak widaæ takie mieliœmy inklinacje, takie
odczuwaliœmy chêci i powo³anie. Nie chcie-
liœmy zajmowaæ siê bezpoœrednio diagno-
styk¹ i terapi¹, ale za to próbowaliœmy wy-
jaœniaæ mechanizmy i patogenezê chorób.

Dziesiêæ pomys³ów w ka¿dym palcu

Stefan by³ - chyba nikogo tym nie obra-
¿ê - najwybitniejszy: nies³ychanie zdolny, z
pamiêci¹ niemal "fotograficzn¹", z wielkim
zami³owaniem i rozmachem do eksperymen-

towania, którego zasady i metody chwyta³
w okamgnieniu. Ju¿ jako bardzo m³ody
pracownik naukowy by³ nies³ychanie twór-
czy. Niektórzy mówili, ¿e w ka¿dym palcu
mia³ dziesiêæ dobrych pomys³ów. By³ ju¿ we
wczesnym okresie swej dzia³alnoœci bardzo
dobrze zorientowany w aktualnym piœmien-
nictwie, zarówno bezpoœrednio zwi¹zanym
z jego prac¹, jak równie¿ w ogólnych za-
gadnieniach biomedycznych. W zak³adzie
prowadzi³ przez d³u¿szy czas ko³o naukowe
studentów biologii, odbywaj¹cych u nas prak-
tyki przed egzaminem magisterskim.

Jego wczesnym zainteresowaniem by³y
enzymy proteolityczne. Wkrótce zaj¹³ siê
krzepniêciem krwi i fibrynoliz¹ i przy tej
tematyce pozosta³ ju¿ na zawsze. Zacz¹³ pra-

cowaæ w tej dziedzinie w Zak³adzie Chemii
Fizjologicznej Akademii Medycznej, a na-
stêpnie w Instytucie Hematologii, który by³
najpierw dodatkowym, potem g³ównym, a w
koñcu jedynym jego miejscem pracy w okre-
sie warszawskim. Wspó³pracowa³ przez wie-
le lat z Edwardem Kowalskim i Mari¹ Ko-
peæ. Stworzyli oni, wraz z innymi
wspó³pracownikami, wybitny oœrodek badañ
nad krzepniêciem i fibrynoliz¹.

Wbrew pozorom mocno st¹pa³ po 
ziemi

Jako cz³owiek Stefan sprawia³ wra¿e-
nie trochê nieobecnego, nie ca³kiem cho-
dz¹cego po ziemi. To by³y tylko pozory,
bo tak naprawdê jego poczucie rzeczywi-
stoœci by³o bardzo du¿e. Ale ta cecha po-

wodowa³a, ¿e niektórzy go nie doceniali,
wydawa³ im siê nawet œmieszny. Trzeba by-
³o g³êbiej dotrzeæ do umys³owoœci i cha-
rakteru tego cz³owieka po to, ¿eby dojrzeæ
jego prawdziwe wartoœci.

Zainteresowanie Stefana prac¹ nauko-
w¹ by³o tak intensywne, ¿e mo¿na z ca³¹
pewnoœci¹ powiedzieæ, ¿e jego ¿ycie wprost
nie mog³o siê inaczej potoczyæ. Czy da-
wa³o mu to pe³n¹ satysfakcjê? Nie jestem
pewna. Myœlê, ¿e jego wymagania by³y za-
wsze tak du¿e, ¿e wci¹¿ dostrzega³ jakieœ
braki i niedoci¹gniêcia, a otaczaj¹cy go
œwiat i ludzie czêsto stwarzali najrozmait-
sze utrudnienia i przeszkody, tak jak to siê
czêsto zreszt¹ zdarza w zetkniêciu z nie-
przeciêtnoœci¹.

Zapisa³ siê do chóru, chocia¿ nie umia³
œpiewaæ

Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e Stefan nie
nale¿a³ do osób zasklepionych w zaga-
dnieniach naukowych, by³ otwarty na ró¿-
ne dziedziny ¿ycia: literaturê, sztukê, filo-
zofiê, przyrodê.

Jego i moje ¿ycie mia³o bardzo wiele
punktów stycznych i dlatego mog³abym
przytoczyæ dla zachowania w pamiêci nie-
zmiernie du¿o opowieœci dotycz¹cych nie
tylko jego ¿ycia naukowego.

Oko³o po³owy lat piêædziesi¹tych -
wêdrujemy z plecakami, w których jest
odzie¿ i ¿ywnoœæ - w Bieszczadach s¹ szla-
ki, ale nie ma jeszcze schronisk. Spotyka
siê ma³o ludzi, bardzo du¿o natomiast ja-
gód i grzybów. Trochê boimy siê wilków i
¿mij. Ale na szczêœcie nas omijaj¹. Nasza

W zetkniêciu z nieprzeciêtnoœci¹ 
STEFAN NIEWIAROWSKI

refleksje
Wspomnienia

Od lewej: Marta Niewiarowska, Stefan Niewiarowski i Hanna Wehr (po³owa lat 
50-tych).

i
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grupa zdobywa g³ówne szczyty.
I po wielu latach - inne góry. Pada deszcz,

ale nie rezygnujemy i zdobywamy we
trójkê najwy¿szy (nie bardzo wysoki) szczyt
stanu Massachusetts. 

Zak³ad Chemii Fizjologicznej na Kra-
kowskim Przedmieœciu - koledzy wrócili
w³aœnie z miesiêcznych æwiczeñ wojsko-
wych i wci¹¿ je wspominaj¹. A¿ tu nagle
dostajê wezwanie na takie same æwicze-
nia zorganizowane po raz pierwszy dla
kobiet. Moi koledzy przeœcigaj¹ siê w udzie-
laniu mi dobrych rad. "Od razu zapisz siê
do chóru, ja tak zrobi³em i to by³o bardzo
dobre" - mówi Stefan, który umie zaœpie-
waæ tylko jedn¹ piosenkê i to fa³szywie. -

"A na wyk³adach siadaj zawsze na samym
koñcu sali". 

Na obchodach naszego absolutorium
Stefan odczyta³ u³o¿one przez siebie pam-
flety. Jeden z nich dotyczy³ zwyczaju pro-
fesora Micha³owicza - pediatry, który na
egzaminach bardzo czêsto lubi³ nawi¹zy-
waæ do problemów kosmologicznych. Brzmia³
on nastêpuj¹co:

Sk¹d¿e ja mog³em przypuszczaæ
Wstêpuj¹c na medycynê,
¯e bêdê studiowa³ kosmos 
Zamiast podawaæ rycynê,
Gdy bêdziesz lekarzem w Koby³ce,
A dziecko zaboli g³owa 

Pomyœl, co o tym s¹dzi
Najnowsza teoria kwantowa.

Bardzo mnie cieszy, ¿e zachowa³am tak
d³ugo w pamiêci te œmieszne wierszyki wraz
z wspomnieniem Tego, który od samego
pocz¹tku swojej dzia³alnoœci naukowej chcia³
rozwijaæ naukowe podstawy medycyny i
pozosta³ temu wierny a¿ do koñca swoich
dni.

Hanna Wehr
(Autorka jest prof. dr. hab. n. med.,

w Zak³adzie Genetyki, Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

Skoñczy³a siê pewna epoka genetyki
ANTONI HORST nie ¿yje

W dniu 14 lipca 2003 zmar³ w Poznaniu prof. zw. dr hab. med.
Antoni Horst, wybitny genetyk i naukowiec, cz³onek PAN, twórca i
wieloletni kierownik Zak³adu Genetyki Cz³owieka PAN w Poznaniu,
nauczyciel i wychowawca wielu genetyków. Z notki biograficznej
mo¿emy przeczytaæ: "Rektor Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu w latach 1956-1960, dziekan Wydzia³u Le-
karskiego w latach 1954-56, kierownik Zak³adu Patofizjologii Ogól-
nej i Doœwiadczalnej w latach 1950-74, w latach 1963-74 kierownik
Zak³adu Genetyki Cz³owieka Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, nastêpnie Polskiej Akademii Nauk w la-
tach 1974-1985. Zmar³y by³ wybitnym naukowcem, twórc¹ Zak³adu
Genetyki Cz³owieka w Akademii Medycznej oraz Instytutu Genetyki
Roœlin PAN. Nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleñ
studentów i m³odej kadry nauczycielskiej. Za ca³okszta³t dzia³alnoœci
naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i wychowawczej zosta³ odzna-
czony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazd¹".

Cz³owiek wielkiego umys³u

Kiedy zawiadomi³am kole¿ankê o œmierci Prof. Antoniego Hor-
sta - odpowiedzia³a- "wraz z jego odejœciem skoñczy³a siê pewna epo-
ka genetyki - ¿al". Ca³e œrodowisko genetyków w Polsce zna³o i sza-
nowa³o Profesora, cz³owieka wielkiego umys³u i serca, lekarza i naukowca,
walcz¹cego z broni¹ o Polskê i J¹ buduj¹cego. By³ czo³ow¹, dziœ ju¿
legendarn¹ postaci¹ genetyki cz³owieka. Organizowa³ pierwszy w Polsce
Zak³ad Genetyki Cz³owieka w Akademii Medycznej w Poznaniu, a
potem pierwszy Zak³ad Genetyki Polskiej Akademii Nauk, który uda-
³o mu siê przekszta³ciæ w Instytut parê miesiêcy przed œmierci¹. Jak
powiedzia³ podczas po¿egnania na cmentarzu jeden z jego wycho-
wanków - prof. Maciej Kurpisz: "Z prac naukowych nieod¿a³owane-
go Pana Profesora powsta³a ca³a biblioteka i przez nastêpne pokolenia
pracowników Instytutu, który zorganizowa³ bêdzie wzbogacana i roz-
wijana na takim poziomie, jakiego by ¿yczy³ nasz Profesor."

Moje pierwsze spotkanie z prof. Horstem by³o oczywiœcie po-
przez jego niezwyk³y i wówczas bardzo nowoczesny podrêcznik Pa-
tologii Ogólnej i Doœwiadczalnej, ale ju¿ w 1970r. bêd¹c jeszcze stu-
dentk¹ mog³am go poznaæ osobiœcie na konferencji naukowej Anomalie
Chromosomów Autosomowych, organizowanej w Bia³ymstoku przy
wspó³udziale Komisji Genetyki Cz³owieka Komitetu Cytopatofizjolo-

gii VI Wydzia³u Nauk Medycznych PAN. W nastêpnym roku goœcili-
œmy Profesora w Bia³ymstoku na Sympozjum: Wybrane zagadnienia
genetyczne w ginekologii i po³o¿nictwie w ramach XVIII Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jego wyk³ad pt. "Genetyka
wczesnych stadiów rozwojowych zap³odnionego jaja ludzkiego" po-
ruszy³ nas wszystkich mo¿liwoœciami leczenia niep³odnoœci ma³¿eñ-
skiej uwarunkowanej genetycznie. Profesor nawet nie przypuszcza³
jak dalece zaowocuje jego wizjonerstwo w naszym œrodowisku:
pierwsze dziecko z probówki w klinice profesora Mariana Szamato-
wicza w Bia³ymstoku, a kolejne w innym zespole badawczym u na-
szego profesora Lucjana Wiœniewskiego, dzia³aj¹cego ju¿ wówczas w
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

W rozwoju genetyki widzia³ przysz³oœæ medycyny

Profesor Horst potem wielokrotnie uczestniczy³ w naszych sym-
pozjach organizowanych w Bia³ymstoku i by³ zapraszany do przedsta-
wienia wyk³adów. Najbardziej mi utkwi³ w pamiêci jego wyk³ad, przed-
stawiony parê lat póŸniej 23 maja 1975 r. w Bia³ymstoku pt. "Rola
genetyki w rozwoju nauk medycznych". Przedstawi³ on swoj¹ wizjê,
jak badania molekularne mog¹ zmieniæ medycynê. By³am zafascyno-
wana tym, co nam przekazywa³ opisuj¹c ró¿norodnoœæ efektów klinicz-
nych wywo³ywanych poprzez patologiê hemoglobiny. Nawet nie s¹dzi-
³am, ¿e wizja Profesora o mo¿liwoœci badañ molekularnych wyjaœniaj¹cych

IX Konfenencja Cytogenetyczna w Bia³ymstoku w 1996 roku. Profesor
Horst na mównicy. Przy stole prezydialnym: prof. dr hab. Alina Midro.
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patogenezê chorób tak szybko siê sprawdzi w
praktyce. 

Prof. Lucjan Wiœniewski - kierownik na-
szego zak³adu ju¿ wtedy usi³owa³ wprowa-
dziæ tematykê mapowania genów do zadañ na-
ukowych realizowanych przez nasz zespó³.
Zosta³ zg³oszony projekt badawczy dotycz¹-
cy prowadzenia hodowli komórkowych my-
sio-ludzkich pod kierunkiem dr Tamary Œnie-
¿ek. Prof. Horst osobiœcie przyjecha³ oceniæ
jak nasz zespó³ jest przygotowany do realiza-
cji bardzo nowoczesnego, jak na owe czasy,
projektu. Szkoda, ¿e mimo Jego poparcia za-
brak³o nam wystarczaj¹cych œrodków finanso-
wych na realizacjê tego projektu.

Bardzo wa¿nym zadaniem Komitetu Pa-
tofizjologii, którym kierowa³ prof. Horst by³a
koordynacja i finansowanie badañ z genetyki
cz³owieka w ramach tzw. problemów wêz³o-
wych, w których braliœmy udzia³. Co roku mie-
liœmy okazjê wyje¿d¿aæ na konferencje nau-
kowo-sprawozdawcze, które odbywa³y siê w
Poznaniu. Mia³y one swój niepowtarzalny
klimat i ostry ton naukowych dyskusji. Prof.
Horst poprzez wymuszanie na nas osobistego
referowania swych wyników i osi¹gniêæ, wp³y-
wa³ bezpoœrednio na rozwój i popularyzacjê
genetyki w Polsce. Z czasem powsta³o nowe
œrodowisko osób dzia³aj¹cych na polu gene-
tyki cz³owieka. ¯al tylko, ¿e tak du¿o osób,
które wówczas pozna³am wyemigrowa³o z kra-
ju.

Przez wiele lat prof. Antoni Horst by³ prze-
wodnicz¹cym Komitetu Patofizjologii Komór-
ki Wydzia³u Nauk Medycznych PAN i dziêki
temu powsta³a Komisja Genetyki Cz³owieka,
której dzia³alnoœæ by³a inspirowana i kontro-
lowana przez Profesora. Miêdzy innymi Ko-
misja Genetyki Cz³owieka by³a organizatorem
serii regularnych spotkañ na Konferencjach
Cytogenetycznych. W Bia³ymstoku by³a zor-
ganizowana przez prof. dr. hab. Lucjana Wi-
œniewskiego wspomniana wczeœniej II Kon-
ferencja w 1970 roku, a w 1996 roku by³a IX
Konferencja Cytogenetyczna, któr¹ ju¿ sama
organizowa³am. Zastanawia³am siê, gdzie j¹
zorganizowaæ: w £añsku, Mierkach czy Miko-
³ajkach? Profesor Horst jednak powiedzia³:
"Kole¿anko, w Bia³owie¿y. Bêdziemy spaæ
choæby na ³awkach, ale w Bia³owie¿y" i tak siê
sta³o. Martwi³yœmy siê wówczas, ¿e baza
noclegowa w "Iwie" bêdzie uboga, ¿e obrady
musz¹ siê odbywaæ w sali kinowej, a jed-
nak... Bia³owie¿a ze swym piêknem z³otej je-
sieni i niebem iskrz¹cym tysi¹cem gwiazd
zafascynowa³a wszystkich, i pozwoli³a zatu-
szowaæ wszystkie niedogodnoœci. Znowu
profesor Horst mia³ racjê. To by³o wspania³e
miejsce na nasze sympozjum po³¹czone z ob-
chodami 30-letniej rocznicy istnienia genety-
ki cz³owieka na Bia³ostocczyŸnie. Prof. Horst
zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoœci¹, pomimo

niezbyt dobrego zdrowia po wypadku samo-
chodowym. Przywióz³ do Bia³owie¿y nawet
swoj¹ ksi¹¿kê autobiograficzn¹, która odkry-
³a dzia³alnoœæ profesora w szeregach Armii Kra-
jowej oraz kulisy zmagañ z kontrol¹ politycz-
n¹ na uczelni.

Pozosta³ ¿al

Ostatni raz widzia³am profesora przed dwo-
ma laty przy okazji XIX Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Genetycznego w Poznaniu. Prof.
Anna Latos-Bielañska zaprosi³a nas do siebie
na mi³y wieczór wspomnieñ. By³ wówczas

razem z nami œwiatowej s³awy angielski prof.
Ferguson-Smith ze swoj¹ ¿on¹ Mari¹, Polk¹
z pochodzenia. Dopiero wówczas poznaliœmy
jej zas³ugi poprzez dzia³alnoœæ w czasie stanu
wojennego na rzecz polskiej genetyki. Obecny
by³ prof. Jacek Zaremba, prof. Olga Haus, prof.
Bogdan Ka³u¿ewski, prof. Jan Lubiñski, prof.
Tadeusz Mazurczak. Ca³e nowe pokolenie pol-
skich profesorów z genetyki cz³owieka. Ka¿-
dy z nas móg³by siê podpisaæ jako uczeñ pro-
fesora Horsta. Odszed³ ju¿ prof. Ignacy Wald,
prof. Wac³aw Gajewski, prof. Henryk Hubner
oraz nasz prof. Lucjan Wiœniewski. Prof. Horst
trwa³ i zdawa³o siê, ¿e jest wieczny. Na doda-

tek ¿ywo interesowa³ siê sytuacj¹ ka¿dej pla-
cówki. Wypytywa³, podczas tego dla mnie
ju¿ ostatniego wieczora, o nasze trudnoœci i do-
radza³ jak rozwi¹zaæ niektóre problemy. Za-
wsze by³ mi ¿yczliwy. ̄ yczy³ mi, aby nasz Za-
k³ad Genetyki Klinicznej w Bia³ymstoku szybko
sta³ siê samodzieln¹ katedr¹ nauczaj¹c¹ stu-
dentów. Pragn¹³, abyœmy znaleŸli œrodki, by
nadal rozwijaæ badania naukowe we wspó³pra-
cy za wszystkimi oœrodkami krajowymi i
wieloma zagranicznymi, by nasza s³ynna ju¿
Polska Kolekcja Translokacji Chromosomo-
wych Wzajemnych mog³a funkcjonowaæ dla
dobra naszych pacjentów z rzadkimi choro-

bami genetycznymi i dla dobra nauki.
W dniu pogrzebu Profesora lipcowe nie-

bo zakry³y chmury. Kilkaset osób ze smutkiem
¿egna³o Profesora na cmentarzu. Urna z pro-
chami, ¿egnana ostatnim dotykiem córki, zo-
sta³a w ziemi. Niektórzy z nas uczestniczyli je-
szcze na popo³udniowej Mszy Œw. w koœciele
w jego dzielnicy. Skoñczy³a siê pewna epoka
- ¿al. 

Alina T. Midro
(Autorka jest prof. dr. hab. 

- kierownikiem Zak³adu Genetyki 
Klinicznej AMB)

Prof. Antoni Horst przemawia podczas IX Konferencji Cytogenetycznej w Bia³ymstoku w
1996r.
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PPodlaskie impresjeodlaskie impresje
Powoli przyzwyczajamy siê do

nowego kszta³tu województwa podla-
skiego. Nawet w arcymazowieckiej £om-
¿y mo¿na ju¿ us³yszeæ - my z Podla-
sia. Historykowi trudniej jest zaakceptowaæ
nowe granice regionów, skoro przez wie-
ki obowi¹zywa³y inne. Tamte powoli
"stawa³y siê", zyskiwa³y akceptacjê mie-
szkañców, stanowi³y element tradycji.
Te nowe czêsto zale¿¹ w du¿ej mierze
od bie¿¹cej gry politycznej, wp³ywów,
co poniektórych liderów, innych jeszcze,
sprzecznych wewnêtrznie si³. Jak ma
siê, zatem, nowe województwo podla-
skie do dawnego? Sk¹d jego geneza i
jakie zmiany zachodzi³y w ci¹gu wie-
ków? Zapraszam na wêdrówkê w cza-
sie po naszym regionie.

W Polsce przedrozbiorowej 

Podlasie nazywano niekiedy m³od-
szym bratem Mazowsza, uchodzi³o te¿
za ³¹cznik miêdzy Koron¹ Polsk¹ a
Wielkim Ksiêstwem Litewskim. To by-
³y tereny pogranicza miêdzy wschodem
i zachodem Europy, katolicyzmem i
prawos³awiem. Nic wiêc dziwnego,
¿e prawa do tej krainy roœcili sobie Ma-
zowszanie (Polacy), Krzy¿acy, Litwi-
ni, Rusini, a mo¿na jeszcze wspomnieæ
o wczeœniejszych najazdach JadŸwin-
gów, spokojnie usposobionej miej-
scowej ludnoœci bia³oruskiej, narasta-
j¹cych od XVIII w. zakusach
moskiewskich (rosyjskich i radziec-
kich). Sama nazwa pochodzi³a od stwier-
dzenia, ¿e by³y to obszary "pod Lacha-
mi" (Polakami), patrz¹c od strony Litwy
i Rusi.

Województwo podlaskie powsta³o
w 1513 r., potwierdzone zosta³o w 1520
r. i tê drug¹ datê uwa¿ano do niedaw-
na za wa¿niejsz¹. W latach 1565-66 z
tego du¿ego Podlasia wy³¹czono zie-
mie: brzesk¹, kamienieck¹ i kobryñsk¹,
które wraz z ksiêstwem turowsko-piñ-
skim utworzy³y odrêbne województwo
brzeskie-litewskie. W okrojonym, mniej-
szym województwie podlaskim pozo-
sta³y a¿ do koñca istnienia Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów trzy ziemie:
bielska (w niej Bia³ystok), drohicka (naj-
wiêksza) i mielnicka. W 1569 r., pod-
czas sejmu lubelskiego, ten w³aœnie ob-
szar przeniesiono definitywnie z Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego do Korony. 

Przyjrzyjmy siê dobrze granicom
dawnego "naszego" województwa. Obej-
mowa³o na pó³nocy Augustów, Rajgród
i Grajewo, na zachodzie przylega³o do
Mazowsza (po stronie podlaskiej po-
zostawa³y:Goni¹dz, Tykocin, Sura¿, Wy-
sokie zwane Mazowieckim, Ciechano-
wiec), od wschodu ledwie ogarnia³o
wiêkszoœæ powierzchni obecnego mia-
sta Bia³ystok (Wasilków, Supraœl i Za-
b³udów le¿a³y poza Podlasiem), tak¿e
Narew, Kleszczele i Boæki. Za to na po-
³udnie od Bugu do woj. podlaskiego do-
dano m.in. Miêdzyrzec, Soko³ów, Wê-
grów. Bug nie by³ wówczas granic¹
regionu, nad nim le¿a³a stolica woje-
wództwa - Drohiczyn, w którym w po-
³owie XIII w. koronowa³ siê ksi¹¿ê ru-
ski Daniel. Wyró¿nia³y siê jeszcze, prócz
wymienionych, grody: Brañsk (obocz-
na stolica Ziemi Bielskiej) i Knyszyn,
który król Zygmunt August wywy¿-
szy³ ponad miarê (czy rzeczywiœcie my-
œla³ o ustanowieniu tu namiastki stoli-
cy?). Hetman wielki koronny Jan Klemens
Branicki zadba³ o Bia³ystok, oprawê
swej wspania³ej siedziby. 

To dawne województwo podlaskie
by³o silnie zró¿nicowane pod wzglêdem
narodowoœciowym i wyznaniowym,
znaczne obszary nie nadawa³y siê do za-
siewów (lasy, piaski i karaski), pu-
szcze i rzeki utrudnia³y komunikacjê,
a nie przeszkadza³y zbytnio w najazdach

wrogów. Z ma³¹ doz¹ przesady mo¿na
powiedzieæ, ¿e by³a to miniaturka Rze-
czypospolitej. W takim regionie mog³y
powstawaæ wartoœci wielkie i orygi-
nalne, ale mog³o tak¿e dochodziæ do
konfliktów, izolowania siê spo³eczno-
œci i okolic, jeœli zanika³a cnota toleran-
cji. Wiele zale¿a³o od czynników ze-
wnêtrznych, niema³o i od w³adzy
regionalnej.

Dodajmy jeszcze, ¿e na s¹siednim
Mazowszu Pó³nocno-Wschodnim wy-
ró¿niano trzy ziemie: ³om¿yñsk¹ ze sto-
lic¹ o œwietnej przesz³oœci, wisk¹ i
nursk¹. By³o to królestwo drobnej szlach-
ty, licznej, bitnej, dba³ej o swoiœcie ro-
zumiany honor. Obecna Suwalszczyzna
(bez podlaskiego Augustowa), sokólskie
i nawet czêœæ Bia³egostoku do rzeki Bia-
³ej nale¿a³y przez ca³y okres staropol-
ski do województwa trockiego i Wiel-
kiego Ksiêstwa Litewskiego. Widomym
znakiem pogranicza pozostaje obecnie
herb miasta z Or³em i Pogoni¹. Wieœ
Suwa³ki pojawi³a siê dopiero z woli ka-
medu³ów wêgierskich w latach osiem-
dziesi¹tych XVII w. Do rzeki Narwi siê-

ga³o na ma³ym odcinku woj.
nowogródzkie, zaœ Puszcza Bia³owie-
ska znalaz³a siê w woj. brzesko-li-
tewskiego. Takie tu panowa³o pomie-
szanie granic, co jednak zbytnio nikomu
nie przeszkadza³o, bo jedno by³o prze-
cie¿ pañstwo, a ró¿nic siê nale¿y, by-
le piêknie.

Wielkie znaczenie tak¿e dla Pod-
lasia mia³o Wilno, znaczna by³a si³a
przyci¹gania Grodna i mniejsza, ale
te¿ istotna Brzeœcia Litewskiego. 

Ostatnie dwieœcie lat

Po III rozbiorze Polski rz¹dy na
omawianych terenach objêli Prusacy,
ale tylko do 1807 roku. Uk³ad miê-
dzy Napoleonem i carem Aleksan-
drem I sta³ siê dla naszego regionu
IV rozbiorem, bowiem obwód bia-
³ostocki podporz¹dkowano bezpoœre-
dnio Rosji. Granica pañstwowa na

niemal 110 lat oddzieli³a m.in. Uhowo
od zaœcianków ³apskich i Lipsk od D¹-
browy, siêga³a na wschodzie a¿ pod Cho-
roszcz, podzieli³a Ciechanowiec, Z cza-
sem w œwiadomoœci mieszkañców
utrwali³o siê okreœlenie Polska dla tere-
nów le¿¹cych na zachód od Narwi, na
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pó³noc od Biebrzy i na po³udnie od Bugu, a okreœlenie Ce-
sarstwo (Rosja) dla powiatów obwodu bia³ostockiego. Ci z
£ap swych s¹siadów zza Narwi przezywali "trebalami", a
w odpowiedzi mogli us³yszeæ, ¿e s¹ "przekami". Najbar-
dziej zyska³a na znaczeniu £om¿a jako stolica departamen-
tu. Jednak na kongresie w Wiedniu w 1815 r. miejsce Ksiê-
stwa Warszawskiego zajê³o Królestwo Polskie, a stolicê
województwa z £om¿y przeniesiono do Suwa³k. 

Wówczas te¿ z dawnego województwa podlaskiego po-
wiaty Wêgrów i Soko³ów pozosta³y w Królestwie Polskim
i to wystarczy³o, by patrioci warszawscy okrzyknêli Podla-
siem nowe województwo ze stolic¹ w Siedlcach. To, dlate-
go dziœ mamy Uniwersytet w Bia³ymstoku i Akademiê
Podlask¹ w Siedlcach. 

Interesuj¹ce procesy zachodzi³y w samym obwodzie bia-
³ostockim. Po przegranej 1831 roku car Miko³aj I postano-
wi³ ukaraæ Królestwo Polskie i wprowadzi³ granicê celn¹
miêdzy "Polsk¹" a Cesarstwem. W tej sytuacji niektórzy w³a-
œciciele zak³adów w³ókienniczych z okrêgu ³ódzkiego posta-
nowili przenieœæ swe firmy na teren obwodu, poczynaj¹c
od Supraœla i Choroszczy. Tak zacz¹³ siê formowaæ bia³o-
stocki okrêg przemys³u w³ókienniczego. Miejscowe w³adze
zaborcze sprzyja³y inwestycjom, a jednoczeœnie nasili³y ru-
syfikacjê. Po wybudowaniu w 1862 r. Kolei Warszawsko -
Petersburskiej Bia³ystok zyska³ miano "Manchesteru Pó³-
nocy" i m³odszego brata £odzi, by³ najbardziej fabrycznym
miastem w ca³ym genera³-gubernatorstwie wileñskim. Jed-
noczeœnie s³ab³y wiêzy Bia³egostoku z Warszaw¹ i Mazow-
szem £om¿yñskiem, miasto nabiera³o cech wschodnich,
dominowa³a w nim ludnoœæ ¿ydowska. 

I na obszarach Królestwa Polskiego carat ogranicza³ stop-
niowo wolnoœci. Po brutalnym st³umieniu powstania stycz-
niowego obca w³adza postanowi³a wzmóc kontrolê nad
spo³eczeñstwem. W tym to celu podwojono liczbê guberni,
obok suwalskiej pojawi³a siê i ³om¿yñska. Tu wczeœniej
powsta³y partie polityczne, rozwija³o siê tajne nauczanie,

realniejsze stawa³y siê marzenia o niepodleg³ej ojczyŸnie.
Wolnoœæ przysz³a w listopadzie 1918 r. (£om¿yñskie),

w lutym (Bia³ostockie) i sierpniu (Suwalskie) 1919 r., po-
tem trzeba by³o jej broniæ przed bolszewikami w 1920 r.
Powsta³o województwo zwane bia³ostockim, du¿e, nie tyl-
ko z £om¿¹, Ostrowi¹, Ostro³êk¹ (do marca 1939 r.) i Su-
wa³kami, ale tak¿e z Grodnem i Wo³kowyskiem. Jego stoli-
ca szybko odzyskiwa³a polski koloryt. To czasy ju¿ lepiej
znane. Za "pierwszego Sowieta" (1939-1941) tereny woj.
bia³ostockiego (poza Suwalskim) okrzykniêto tak zwan¹
Zachodni¹ Bia³orusi¹. Niemcy te¿ utrzymali wydzielony 
Bezirk Bialystok.

Po wojnie prowadzono nadal eksperymenty przy podzia-
³ach administracyjnych. W woj. bia³ostockim (z £om¿¹) miej-
sce Grodzieñskiego zajê³y powiaty mazurskie: E³k, Go³dap,
Olecko. W 1975 r. powrócono do trzech oddzielnych ma-
³ych regionów (województw): bia³ostockiego, ³om¿yñskie-
go i suwalskiego. Jeœli ktoœ w Polsce s³ysza³ o Podlasiu, to
o tym siedleckim. No, a teraz mamy now¹ wersjê woj. pod-
laskiego ze stolic¹ w Bia³ymstoku. Wypada siê cieszyæ, choæ
k³opotów nie brakuje. 

Plusy i minusy

Na pewno nasz region, to kraina wyj¹tkowej urody, z do-
minacj¹ wspania³ych puszcz, ³adnych rzek, zielona, przy-
chylna ludziom. Jest to piêkno u¿yteczne, sprzyja wypo-
czywaj¹cym, poetom i malarzom. Za ¿ywy symbol Podlasia
uchodzi potê¿ny ¿ubr, ale trzeba te¿ pamiêtaæ o wyj¹tkowych
typach sosen, œwierków i ja³owców, o krainie jezior. 

Bez w¹tpienia Podlasie mo¿e siê te¿ poszczyciæ bogat¹
histori¹, o czym ju¿ czêœciowo by³a mowa. £atwo tu przy-
wo³ywaæ ró¿ne ludy, wêdrowaæ œladami zagubionych kul-
tur, wielkich rodaków. S¹ liczne pola bitew, zachowa³y siê
cenne zabytki. Mimo dramatycznych zdarzeñ dziejowych
mieszkañcy zachowali jeszcze du¿o cech tradycyjnych, w

tym goœcinnoœæ. Kolejne pokolenia udowadnia³y, ¿e
Podlasiacy s¹ przyzwyczajeni do ciê¿kiej pracy.

Na ile mo¿na mówiæ o poczucie dumy regional-
nej, o silnej to¿samoœci podlaskiej? Obawiam siê, ¿e
mieszkaniec Polski centralnej i zachodniej ma³o wie
o naszym regionie. Pewnie s³ysza³ o piwie dojlidzkim,
mo¿e o "Jagiellonii", by³ przejazdem, lub na krótko
w Bia³ymstoku, a niektórzy mile wspominaj¹ wyciecz-
ki do Bia³owie¿y i wczasy nad jeziorami. To jednak
bardzo ma³o. Utar³o siê, ¿e jesteœmy regionem bied-
nym (fakt), wiêc i niezaradnym, zapóŸnionym w roz-
woju. Kto chce zrobiæ karierê, ten musi emigrowaæ do
Warszawy lub szukaæ dolarów za wielk¹ wod¹. Trze-
ba, wiêc lepiej zadbaæ o promocjê woj. podlaskiego.
W roli ambasadorów naszego Podlasia widzê i studen-
tów oraz absolwentów Bia³ostockiej Akademii Me-
dycznej.

Adam Dobroñski
(Autor jest prof. dr. hab. 

na Wydziale Historyczno-Socjologicznym 
Uniwersytetu w Bia³ymstoku)
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Adam czu³ siê w Edenie
bardzo samotny. Przeto Bóg zes³a³ na niego twardy sen, wyj¹³ mu
¿ebro i stworzy³ z niego niewiastê. I wtedy rzek³ Adam: " Ta dopiero
jest koœci¹ z moich koœci i cia³em z mego cia³a! Bêdzie siê zwa³a mê¿atk¹,
bo z mê¿czyzny zosta³a wziêta". Odt¹d ka¿dy mê¿czyzna opuszcza oj-
ca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê z niewiast¹ tak œciœle, ¿e staj¹ siê
jednym cia³em.

Wœród zwierz¹t ¿yj¹cych w Edenie najwiêksz¹ chytroœci¹ odznacza³
siê w¹¿. Skusi³ on niewiastê do skosztowania Owocu Zakazanego, a ta
namówi³a do tego mê¿a. I wtedy spad³y im ³uski z oczu, i zobaczyli, ¿e
s¹ nadzy. W zawstydzeniu - narwali liœci z pobliskiego figowca i za-
kryli nimi przyrodzenia. Ale có¿ mo¿na ukryæ pod figowym listkiem!
Bóg ukara³ ich za niepos³uszeñstwo srodze: wygnaniem z raju, utrat¹
nieœmiertelnoœci, mozoln¹ prac¹ do kresu ¿ywota. Niewiasta zaœ mia³a
rodziæ w boleœciach i pozostawaæ pod ca³kowit¹ w³adz¹ mê¿a. Przeto
Adam nada³ jej imiê Ewa, czyli " matka wszystkich ludzi". W¹¿ zaœ po
wieczne czasy mia³ siê czo³gaæ po ziemi i pozostawaæ w nieustaj¹cej
wojnie z cz³owiekiem.

Od tego czasu sta³a siê figa symbolem grzechu i fa³szywej skrom-
noœci. A przecie¿ by³a jednym z pierwszych drzew owocowych upraw-
ianych przez cz³owieka. Do Europy sprowadzili j¹ Grecy z Karii,
kwitn¹cego kraju Azji Mniejszej. Szybko zosta³a pokarmem niewol-
ników. St¹d " figê dostaæ" - oznacza tyle, co nic, a " figê pokazaæ" -
szyderstwo i drwinê. Gest " pokazywania figi" unieœmiertelnili Dante,
Rabelais i La Fontaine.  W wiedeñskiej Albertinie zobaczyæ mo¿na ry-
sunek piórkiem Dürera wiernie oddaj¹cy ów gest. " Figê ( w kieszeni)
mo¿na pokazaæ nawet królowi" - mawia³ Szekspir.

Figa naœladuje pojedynczy owoc, ale w rzeczywistoœci jest owocostanem
- zbiorem drobnych orzeszków otoczonych zmiêœnia³ym osadnikiem (
³odyg¹, na której osadzone s¹ liczne kwiaty). Osadnik, zale¿nie od odmi-
any, ma barwê oliwkow¹, brunatn¹ lub fioletowoczarn¹. Powstanie
owocostanu figi to bardzo skomplikowana sprawa. Drzewo wydaje
trzy rodzaje kwiatów: mêskie, ¿eñskie p³odne i ¿eñskie p³one ( gala-
sowe). Zapylenia dokonuje owad z rodziny b³onkówek, który sk³ada
jajeczka do wnêtrza kwiatów galasowych, ale jednoczeœnie przenosi
py³ek z kwiatów mêskich na s³upki kwiatów p³odnych. 

Figa, czyli figowiec karyjski wyrasta do wysokoœci dziesiêciu metrów.
Jego pok³adaj¹ce siê ga³êzie wydaj¹ trójklapowe liœcie jakby stwor-
zone do przykrycia "wstydliwych" czêœci cia³a. To cud, ¿e Pierwsi Rodzice

trafili w³aœnie na figowiec! Owocostan przypomina ma³¹ gruszkê lub -
jak kto woli - drobn¹, sprê¿yst¹ pierœ kobiec¹. 

Owoce podobne do figi (tzw. figi kaki) rodzi hurma wschodnia
rosn¹ca w Indiach, Chinach i na Sumatrze. Wygl¹dem przypominaj¹
pomidory, a smakiem - daktyle. Z jednego drzewa mo¿na zebraæ 500
kg owoców! Nic dziwnego, ¿e s¹ Ÿród³em najtañszego pokarmu.

Figowiec karyjski jest - jak ju¿ wiemy - bardzo p³odnym drzewem
owocowym. Ale jego krewniacy, nale¿¹cy do tego samego rodzaju Ficus
maj¹ opiniê drzew-dusicieli. Chocia¿by taki figowiec bengalski kie³ku-
je wysoko w konarach innych tropikalnych drzew z nasion zawleczonych
tam przez ptaki i nietoperze. Pocz¹tkowo jest niegroŸnym epifitem, ale
z czasem wytwarza liczne korzenie powietrzne, które spuszczaj¹ siê w
dó³, pe³zn¹c po pniu drzewa-podpory. Wkrótce cienkie i wiotkie pneu-
matofory grubiej¹, tworz¹c pozorne pnie. W Nerbuddach ( Indie)
roœnie gigant posiadaj¹cy 320 g³ównych i 3000 bocznych "pni", a te
dŸwigaj¹ olbrzymi¹ koronê. W cieniu takiego "zagajnika" mo¿e siê
schroniæ kilkanaœcie wsi - ok. 7 tysiêcy ludzi! Kiedy pneumatofory
umocuj¹ siê na dobre w glebie, zaczynaj¹ zrastaæ siê ze sob¹ w gruby
cylinder. Ten œciska drzewo-podporê tak mocno, ¿e umiera z powodu
ustania kr¹¿enia soków.

Ilona Lengiewicz
(Autorka jest adiunktem w Zak³adzie Biologii

Wydzia³u Farmaceutycznego)

LLISTEK FIGOWYISTEK FIGOWY

Rysunek: Jerzy Lengiewicz

Informujemy, ¿e “Medyk Bia³ostocki” jest sponsorowany przez:
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W paŸdzierniku bie¿¹cego roku mi-
ja 50 lat od powstania Kliniki Chorób
Nerwowych naszej Akademii. Jubile-
usz ten zostanie uczczony w listopadzie
poprzez uroczyst¹ sesjê historyczno-
naukow¹ zorganizowan¹ przez  Klinikê
Chorób Nerwowych AMB oraz Od-
dzia³ Bia³ostocki Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego. Poza czêœci¹ nauko-
wo-szkoleniow¹, uroczystoœci zaszczy-
c¹ pracownicy seniorzy (prof. Pryszmont,
doktorzy: Berger, Czerwiñska-Ciechan,
RzeŸnicka, Sopek, Lebensztejn), którzy
przypomn¹ czasy tworzenia Kliniki,
pocz¹tki jej funkcjonowania oraz dobre
(i z³e?) chwile spêdzone w jej murach.
Przedstawione te¿ zostan¹ dotychcza-
sowe osi¹gniêcia naukowe, dydaktycz-
ne i organizacyjne. 

Uroczystoœci po³¹czone bêd¹ z od-
s³oniêciem tablicy pami¹tkowej ku czci
twórcy bia³ostockiej neurologii klinicz-
nej - Profesora Zygmunta Kaniowskie-

go. Mamy nadziejê, ¿e planowan¹ im-
prezê zechc¹ zaszczyciæ Dzieci i Ro-
dzina Pana Profesora, W³adze Uczelni
oraz wszyscy zwi¹zani z Klinik¹ w prze-
sz³oœci, których ju¿ dzisiaj, równie¿ t¹
drog¹, serdecznie zapraszamy.

Dok³adne informacje zostan¹ prze-
kazane w terminie póŸniejszym.

dr hab. med. Wies³aw Drozdowski
Kierownik Kliniki Chorób 

Nerwowych 

Serdecznie zapraszamy do udzia³u 
w XXXII Sympozjum Sekcji Dzieciêcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów

Dzieciêcych, które odbêdzie siê w Bia³ymstoku w dniach 16-18 paŸdziernika 2003 r. 
Tematem przewodnim Sympozjum bêd¹ urazy narz¹dów jamy brzusznej i klatki piersiowej 

oraz postêpy w ich leczeniu. Swoje doœwiadczenia przedstawi¹ wyk³adowcy 
z wiod¹cych oœrodków chirurgii urazowej Polski i Niemiec. 

Organizatorem sympozjum jest Sekcja Dzieciêcej Chirurgii Urazowej 
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dzieciêcych. 

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem:
Klinika Chirurgii Dzieciêcej AM w Bia³ymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-247 Bia³ystok 

Tel. (85)7450921; Fax. (85)7450920; www.republika.pl/chirurgia_urazowa_ptchd

e-mail: klchdz@hotmail.com

dr hab. med. Wojciech Dêbek 
Przewodnicz¹cy 

Komitetu Organizacyjnego 
XXXII Sympozjum PTChD 

5500 lat Kliniki Chorób Nerwowychlat Kliniki Chorób Nerwowych

PPolskie Tolskie Towarzystwo Chirurgów Dzieciêcychowarzystwo Chirurgów Dzieciêcych
Sekcja Dzieciêcej Chirurgii UrazowejSekcja Dzieciêcej Chirurgii Urazowej

wwwwww.republika.pl/chirurgia_urazowa_ptchd.republika.pl/chirurgia_urazowa_ptchd

Dnia 2 wrzeœnia 2003 roku zmar³a Prof. dr hab. med. Eleonora Jankowicz,
Kierownik Kliniki Chorób Nerwowych AM w Bia³ymstoku w latach 1971 - 1994,
wieloletni cz³onek zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Neurologiczne-
go oraz Wieloletnia Przewodnicz¹ca Oddzia³u Bia³ostockiego Polskiego Towa-
rzystwa Neurologicznego.

Pani Profesor Jankowicz by³a autork¹ oko³o 200 prac naukowych, przede
wszystkim z zakresu neurologii klinicznej oraz nauczycielem i wychowawc¹
licznej rzeszy neurologów naszego województwa.

By³a wspania³¹, pracowit¹ i niezwykle uczciw¹ osob¹ o szerokich zaintere-
sowaniach naukowych i humanistycznych, posiadaj¹c¹ bogate doœwiadczenie
¿yciowe oraz wiedzê, któr¹ hojnie przekazywa³a wspó³pracownikom. 

Pani Profesor - pozostanie Pani w naszej pamiêci na zawsze jako osoba do
której zawsze mogliœmy zwróciæ siê z proœb¹ o radê w ka¿dej sytuacji.

W y c h o w a n k o w i e 
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W dniach 13-15 czerwca 2003 roku
pod patronatem JM Rektora Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku prof. Jana Gór-
skiego, odby³ siê III Miêdzynarodowy
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirur-
gii Rêki. Ceremonia otwarcia Kongresu
odby³a siê w Auli Wielkiej Pa³acu Bra-
nickich i zosta³a uœwietniona wyk³adem
inauguracyjnym prof. G. Hoopera pt. "Po-
cz¹tki Chirurgii Rêki". Ukazanie w wy-
k³adzie polskich korzeni tej dyscypliny,
jak równie¿ zwi¹zków z polskim Wydzia-
³em Lekarskim Uniwersytetu w Edynbur-
gu spotka³o siê z du¿ym zainteresowa-
niem ze strony s³uchaczy.

G³ównymi tematami kongresu by³y:
chirurgia nerwów obwodowych oraz chi-
rurgia stawu ramiennego. Aktualnoœæ
tematyki, atrakcyjna forma prezentacji
jak równie¿ obecnoœæ œwiatowych s³aw
wœród zaproszonych wyk³adowców w po-
³¹czeniu z nisk¹ op³at¹ zjazdow¹, spowo-
dowa³y frekwencjê siêgaj¹c¹ czterystu
osób, co jak na tak elitarn¹ specjalnoœæ
w Polsce jest liczb¹ wysok¹.

Niezwykle wysoki poziom obrad
dotycz¹cy chirurgii nerwów obwodowych
by³ zauwa¿ony przez wszystkich ucze-
stników. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³y wy-
k³ady twórcy mikrochirurgicznej szko³y
rekonstrukcji nerwów prof. Hanno Mil-
lesiego z Wiednia, chirurga, który wpro-
wadzi³ do medycyny klinicznej przeszcze-
py nerwowe.

Wyk³ady prof. H. Sakellaridesa z
Bostonu wsparte wyst¹pieniami goœci z
wiod¹cych zagranicznych i polskich oœrod-
ków (Bia³egostoku i Poznania) by³y do-
skona³ym dope³nieniem sesji dotycz¹cej
wspó³czesnych standardów operacyjnych
w rekonstrukcji nerwów obwodowych.

W obradach dotycz¹cych barku naj-
wiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê
wyk³ady prof. Copelanda z Wielkiej Bry-
tanii, twórcy najlepszej ca³kowitej en-
doprotezy stawu ramiennego i lidera chi-
rurgii barku. Prezentacje nowoczesnych
rozwi¹zañ operacyjnych zarówno w otwar-
tych, jak i artroskopowych, prezentowa-
ne by³y przez wielu uczestników z zagra-
nicy i z Polski. Wœród nowoœci
operacyjnych, najwiêksze zainteresowa-
nie oraz okazjê do dyskusji wzbudzi³ pre-
zentowany przez Klinikê Ortopedii i Trau-
matologii AMB w³asny sposób odtworzenia
1/3 ramienia w kompletnym ubytku ca-
³ej koñczyny górnej.  

Warto dodaæ, ¿e wœród tematów wol-
nych dominowa³y prezentacje zwi¹zane
z tematyk¹ mikrochirurgii lub tzw. chi-
rurgii ma³oinwazyjnej. Obrady toczy³y
siê sprawnie, zgodnie z programem, który

³¹cznie z wyk³adami zawiera³ 120 pre-
zentacji.

Refleksj¹, z jak¹ zapewne spotka³
siê ka¿dy z uczestników kongresu, jest
fakt ogromnego postêpu chirurgii rêki,
jak i jej coraz szerszych horyzontów. Fakt
ten potwierdzi³y równie¿ liczne dyskusje
w czasie spotkañ towarzyskich przy lamp-
ce wina.

Z przyjemnoœci¹ warto odnotowaæ
fakt, ¿e w trakcie wyborów nowego Za-
rz¹du Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Rêki Prezesem na nastêpn¹ kadencjê
zosta³ wybrany ponownie prof. Jan Skow-
roñski.

Klinika Ortopedii i Traumatologii
AM w Bia³ymstoku

IIIIII MIÊDZYNARODOWYMIÊDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO KONGRES POLSKIEGO 
TTOWOWARZYSTWARZYSTWAA CHIRURGII RÊKICHIRURGII RÊKI

Od lewej: prof. H. Millesi, prof. J. Skowroñski, prof. H. Sakellarides.

Nareszcie! Osiemnastowieczna
kapliczka Matki Boskiej Ostrobram-
skiej, znajduj¹ca siê w  Parku Pa³a-
cowym  przestanie niebawem stra-
szyæ obdartym tynkiem .

W³adze samorz¹dowe Bia³egosto-
ku podjê³y decyzjê o remoncie  ka-
pliczki.  Jak poinformowa³  Kurier
Poranny koszt tej inwestycji szaco-

wany jest na oko³o100 tysiêcy z³o-
tych, zaœ prace remontowe rozpocz-
n¹ siê  w przysz³ym roku.

Bardzo nas ucieszy³a ta  wiado-
moœæ, gdy¿ o sprawie niszczej¹cej
neogotyckiej œcianki pisaliœmy na ³a-
mach naszego pisma w artykule An-
ny Andrzejewskiej " Co dalej z mu-
rem parawanowym…" (Medyk

Bia³ostocki 3/2002) oraz poruszyli-
œmy ten temat w rozmowie z Ryszar-
dem Turem, Prezydentem Miasta Bia-
³egostoku (Medyk Bia³ostocki 2/2003).

- Jest oczywiste, ¿e nie mo¿na te-
go tak zostawiæ- powiedzia³ Prezy-
dent.

I jak tu nie wierzyæ W³adzy?

D.Œ.

Remont kapliczki
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Nominacje

Dnia 11 kwietnia 2003 roku Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej nada³ ty-
tu³ profesora nauk medycznych Pani dr
hab. JOLANCIE WYSOCKIEJ.

Jolanta Wysocka, lekarz, diagnosta
laboratoryjny, ur.01.01.1943 r w Hru-
bieszowie. W 1967 r. ukoñczy³a studia
na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku. Stopieñ nauko-
wy doktora uzyska³a w 1986r., doktora
habilitowanego 1993r. Od 1995r. kieru-
je Zak³adem Laboratoryjnej Diagnosty-
ki Pediatrycznej AM, który oprócz rea-
lizacji zadañ dydaktyczno - naukowych
pe³ni funkcje us³ugowo - diagnostyczne
dla SP Dzieciêcego Szpitala Kliniczne-
go. Zainteresowania naukowe Jolanty
Wysockiej dotycz¹ mechanizmów od-
pornoœci nieswoistej, g³ównie roli gra-
nulocytów obojêtnoch³onnych w tych
procesach oraz mechanizmów odporno-
œci swoistej w ró¿nych stanach klinicz-
nych ze szczególnym uwzglêdnieniem
oceny funkcji immunologicznej przero-
s³ych migda³ków gard³owych. Dorobek
naukowy Jolanty Wysockiej obejmuje
177 pozycji. Od 1997r jest kierowni-
kiem naukowym dwu ogólnopolskich
kursów z zakresu diagnostyki parazyto-
logicznej i odrêbnoœci diagnostyki labo-
ratoryjnej u dzieci. Uczestniczy³a w
pracach Komisji Akredytacyjnej Uczel-
ni Medycznych jako przedstawiciel Od-
dzia³ów Analityki Medycznej. Pani Pro-
fesor jest przewodnicz¹c¹ Senackiej
Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej
ds. Studentów. Jest cz³onkiem Polskie-
go Towarzystwa Diagnostyki Laborato-
ryjnej, Polskiego Towarzystwa Parazy-
tologicznego oraz cz³onkiem za³o¿ycie-
lem Kolegium Medycyny Laboratoryj-
nej w Polsce.

Przepraszamy

W wakacyjnym roztargnieniu
pope³niliœmy faux pas, a mianowicie po-
zbawiliœmy tytu³ów profesorskich: prof.
dr. hab. Jana Giedrojcia, prof. dr. hab.
Roberta Flisiaka, natomiast dr hab. El¿-
biecie Chyczewskiej nadaliœmy tytu³
profesorski wczeœniej ni¿ Prezydent
Rzeczpospolitej. Za pomy³ki przepra-
szamy!

Informujemy

JM Rektor AMB prof. dr hab. Jan Gór-
ski zosta³ powo³any 1 lipca 2003 roku,
na posiedzeniu plenarnym Komitetu Na-

uk Fizjologicznych
PAN, na zastêpcê
przewodnicz¹cego
Komitetu Nauk Fi-
zjologicznych PAN
oraz na przewodni-
cz¹cego Komisji
Miêœni. 

Prof. dr hab. Ida Kinalska w dniu 25
lipca 2003 roku, na posiedzeniu plenar-

nym Komitetu Pato-
fizjologii Klinicznej
PAN, zosta³a powo-
³ana na przewodni-
cz¹c¹ Komisji Endo-
krynologii, Diabeto-
logii i Przemiany
Materii.

Prof. dr hab. Maria Borawska, na ple-
narnym zebraniu Ko-
mitetu Chemii Anali-
tycznej PAN w dniu
26 czerwca br., zosta-
³a wybrana do sk³adu
tego Komitetu na
okres kadencji 2003-
2006.

Na posiedzeniu plenarnym Komitetu
Patofizjologii Klinicznej PAN w dniu 1

lipca br., prof. dr.
hab. Antoniego Ga-
brylewicza powo³a-
no na przewodnicz¹-
cego Komisji Ga-
stroenterologii i He-
patologii. Prof. Ga-
brylewicz zosta³

równie¿ zosta³ wybrany na cz³onka Ko-
mitetu Patofizjologii Klinicznej PAN.

Gratulujemy!

Prosimy o zg³oszenia innych osób,
które zosta³y wybrane do pe³nienia
funkcji przewodnicz¹cych i zastêpców
komitetów i komisji Wydzia³u Nauk
Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

Przeczytane

Narodowy Fundusz Zdrowia nie bêdzie
p³aci³ za œwiadczenia, które zak³ady opieki
zdrowotnej wykonaj¹ ponad okreœlony w
rocznej umowie limit. W województwie
podlaskim problem dotyczy m.in. oddzia-
³ów interny, neurologii i pediatrii. Przedsta-
wiciele NFZ upieraj¹ siê, ¿e iloœæ przyjmo-
wanych pacjentów nie mo¿e przekroczyæ
tej zapisanej w rocznym kontrakcie.

Pacjenci siê nie przejmuj¹ i choruj¹
jak najêci. Pewnie na z³oœæ kierownictwu
NFZ. Brak wspó³czucia dla pañstwa i je-
go skromnych mo¿liwoœci finansowych to
nasza skaza narodowa.

***

Pomys³ów na ratowanie s³u¿by zdrowia
jest wiêcej. Szczególnie wart podkreœlenia
jest ten zmierzaj¹cy do odebrania pracowni-
kom w niej zatrudnionych dodatków za wy-
s³ugê lat, pracê w nocy, niedzielê i œwiêta.
Ze szczególn¹ atencj¹ podchodz¹ do tego
pielêgniarki. Œrednio zostanie im odebrane
oko³o 300 z³, co przy 800 z³otowej pensji
jest sum¹ niebagateln¹. Ze ³zami w oczach
myœl¹, jakie oszczêdnoœci przyniesie to
s³u¿bie zdrowia.

Nie ma siê czemu dziwiæ. Ka¿dy by
siê wzruszy³, gdyby wiedzia³, jak bardzo
jego skromne przecie¿ pieni¹dze potrzeb-
ne s¹ Ministrowi Zdrowia. Ziarnko do
ziarnka i uzbiera siê nie na skromne Peu-
goty, ale z czasem i na Rolls-Royce'y. Kto
wie, mo¿e starczy te¿ na przebudowê
bram na ulicy Miodowej w Warszawie, w
któr¹ nowe ministerialne limuzyny mog¹
siê nie mieœciæ?

***

Rz¹d przyj¹³ kolejny program naprawy
ochrony zdrowia. Prawdopodobnie to jakiœ
(setny? dwusetny?) jubileusz, ale nie znê-
cajmy siê! Tym razem ma nast¹piæ czêœcio-
we umorzenie sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne i PFRON, dop³ata do odsetek od
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po¿yczek restrukturyzuj¹cych siê zak³a-
dów opieki zdrowotnej i czêœciowa ko-
mercjalizacja szpitali. Minister Zdrowia,
Leszek Sikorski sk³ania siê ku pomys³owi
przekszta³cenia szpitali w spó³ki akcyjne,
w których 85 proc. udzia³ów mia³by sa-
morz¹d lub skarb pañstwa a resztê pra-
cownicy.

Pomys³ mo¿e i dobry. Minister nie pod-
j¹³ jednak jednego, bardzo istotnego
w¹tku. Kto sp³aci d³ugi szpitali wobec
ZUS-u, hurtowni leków, zak³adów ener-
getycznych...? Pacjencie le¿¹cy w kory-
tarzu szpitalnym, mamy dla Ciebie z³e
wieœci - póki co bêdziesz to prawdopo-
dobnie w³aœnie Ty.

***

Ministerialna komisja podzieli³a niedaw-
no pieni¹dze na dziewiêæ angriografów,
które mia³y trafiæ do najbardziej potrze-
buj¹cych tego typu sprzêt oœrodków w
kraju. Okaza³o siê, ¿e cierpi¹ce na ich
chroniczny brak Podlasie do takich nie
nale¿y i fundusze trafi³y miêdzy innymi
do s³yn¹cych z biedy oœrodków w War-
szawie, £odzi i Wroc³awiu. Podlascy po-
s³owie zajêli siê t¹ spraw¹, zaœ urzêdnicy
Ministerstwa Zdrowia obiecali jeszcze raz
przyjrzeæ siê procedurze i wyjaœniæ
wszelkie nieprawid³owoœci.

Nawet najbardziej zdezelowana czaro-
dziejska kula przyzna³aby, ¿e nied³ugo
us³yszymy: "procedura by³a prawid³o-
wo, zaœ odwo³ania zosta³y rozpatrzone
negatywnie". Chyba, ¿e znowu ktoœ coœ
nagrywa³ na magnetofon.

***

Bia³ostockie szpitale mog¹ do bardzo d³u-
giej listy problemów, jakim musz¹ stawiæ
czo³a dopisaæ plagê z³odziejstwa. Chwila
nieuwagi personelu mo¿e kosztowaæ utra-
tê poœcieli, koca, telefonu lub kalkulatora.
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego wymienia ca³y katalog
przedmiotów znajduj¹cych siê w orbicie
zainteresowania z³odziei: sp³uczki, deski
klozetowe, umywalki, baterie,szczotki do
sedesu, no¿yczki, termometry, aparaty do
mierzenia ciœnienia.....Pacjenci s¹ w je-
szcze gorszej sytuacji, bowiem w przeci-
wieñstwie do personelu nie mog¹ siê bro-
niæ i na ogó³ s¹ w stanie, w którym trud-
no jest pilnowaæ rzeczy osobistych. W
przychodni MZOZ zdecydowano siê na-
wet na zatrudnienie ca³odobowej ochrony.

Przedstawiciel Komendy Miejskiej Poli-
cji w Bia³ymstoku t³umaczy, ¿e pomimo
licznych zg³oszeñ o kradzie¿ach skutecz-
na interwencja jest utrudniona, bowiem
na ogó³ nikt nie jest w stanie wskazaæ po-
tencjalnego z³odzieja.

Tym samym odkryliœmy, ¿e w bia³ostoc-
kich szpitalach pe³no jest dziwnie za-
chowuj¹cych siê ludzi, zaœ ka¿dy z nich
mo¿e byæ potencjalnym z³odziejem. Ten
omdla³y pewnie udaje i chowa ³up, zaœ
ten z zabanda¿owan¹ twarz¹ chce
ukryæ swoj¹ to¿samoœæ. I tylko odno-
œnie wysportowanego m³odzieñca w
lœni¹cym dresie mo¿na mieæ pewnoœæ,
¿e jest czysty, jak ³za. Bo zdrowy.

***

Podlascy aptekarze z wyj¹tkowym zapa-
³em uczestnicz¹ w akcji zbierania podpi-
sów pod projektem obywatelskiej inicja-
tywy ustawodawczej zmierzaj¹cej do do-
prowadzenia do zmiany prawa farmaceu-
tycznego. Chodzi z grubsza o to, aby w³a-
œcicielami aptek mogli byæ tylko farma-
ceuci, zaœ jedna apteka mia³aby przypa-
daæ na ok. 5 tys. mieszkañców.

S³usznie. Kapitalizm kapitalizmem, ale
sprawiedliwoœæ musi byæ po naszej
stronie. W³aœcicielem sklepu spo¿yw-
czego mo¿e byæ psycholog, kliniki me-
dycznej - ekonomista a centrum odno-
wy biologicznej chemik. Ale apteka to,
co innego. W³aœcicielem apteki mo¿e
byæ tylko farmaceuta. Jak szczerze
przyznaj¹ przedstawiciele komitetu
obywatelskiego, wiêkszoœæ aptekarzy
zbiera podpisy wœród rodziny i znajo-
mych. Niepojête.

***

Ponad 40 kandydatów na wydzia³ lekarski
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku zdo-
by³o na egzaminach wstêpnych wiêcej ni¿
100 punktów na 120 mo¿liwych. Jeden z
nich napisa³ nawet test tylko z jednym
b³êdem. W³adze uczelni ciesz¹ siê, ¿e ma-
j¹ tak zdoln¹ m³odzie¿. Rodzice osób,
które odpad³y nie podzielaj¹ ich zachwy-
tu i zarzekaj¹ siê, ¿e musia³ nast¹piæ prze-
ciek.

Chcieliœmy przeprowadziæ wywiad z
kandydatem, który zdoby³ 119 punk-
tów. Niestety by³ zajêty. Udziela³ prof.
DeBeykey'emu korepetycji z kardiochi-
rurgii?

***

Na kierunku po³o¿nictwa w Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku pozosta³o 16
wolnych miejsc. To nowy kierunek (tego-
roczny nabór by³ dopiero drugim) i nie
cieszy siê a¿ takim powodzeniem, jak po-
zosta³e. Jak twierdzi prof. Marek Kuli-
kowski, kierownik zak³adu po³o¿nictwa
AMB - nies³usznie. "Nasz dyplom hono-
rowany jest we wszystkich krajach Unii.
A tam jest du¿e zapotrzebowanie na spe-
cjalistów w tej dziedzinie. (...) I jeszcze
jeden argument - kadra w szpitalach siê
starzeje".

No w³aœnie. Same pozytywy. Po udziele-
niu tego wywiadu Pan prof. Kulikowski
bêdzie jednak musia³ stan¹æ twarz¹ w
twarz z paniami po³o¿nymi, które sta-
nowczo twierdz¹, ¿e maj¹ dopiero 18
lat. Odwagi Panie Profesorze! Teraz ju¿
trzeba wypiæ to piwo.

***

Per³a Bia³egostoku, pa³ac Branickich,
powoli nabiera powabu nale¿nego tak
wspania³emu niegdyœ miejscu. Od nie-
dawna turyœci mog¹ podziwiaæ nie tylko
zewnêtrzne elewacje, ale równie¿ wnê-
trze - schody, hol, kaplica i Aula Magma
s¹ do ich dyspozycji. Na koniec mo¿na
obejrzeæ ogród, który z miesi¹ca na mie-
si¹c coraz bardziej upodabnia siê do te-
go, który swego czasu cieszy³ oczy sa-
mego Hetmana Wielkiego Koronnego.
To jednak dopiero pocz¹tek, bowiem w
œwietle wypowiedzi rzecznika prasowe-
go AMB, Pana Prof. Lecha Chyczew-
skiego w dalszych planach jest otwarcie
muzeum farmacji i odrestaurowanie ka-
pliczki z obrazem Matki Boskiej Ostro-
bramskiej. Pa³ac Branickich stanie siê
wiêc tym, czy by³ onegdaj - prawdziwym
sercem Bia³egostoku. Co najwa¿niejsze
zaœ, bêd¹ to mogli doceniæ nie tylko stu-
denci, ale te¿ turyœci, bowiem planowane
jest równie¿ wydanie kolorowego folde-
ru dla turystów. 

Co cieszy najbardziej - studenci spêdz¹
m³odoœæ we wspania³ym budynku, oto-
czeni piêknem i przepychem. Niech im
te m³ode lata pozostan¹ w pamiêci na
d³ugo. Kiedy po raz kolejny sypi¹cy siê
z sufitu szpitalnego tynk oprószy im
g³owy, zamiast pomstowania bêd¹ mo-
gli z prawdziwym wzruszeniem otrzeæ
s³odk¹ ³zê wspomnieñ i dziarsko zabraæ
siê do pracy.
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Pomimo tego, ¿e wakacje jeszcze siê nie skoñczy³y,
nasz ''Medyk'' przygotowuje siê ju¿ do startu. Jak na pew-
no zauwa¿yliœcie, coœ siê tutaj zmieni³o, pojawi³y siê ja-
kieœ dziwne, nieznane osoby? W wielkiej polityce powie-
dziano by zapewne, ¿e zaistnia³a koniecznoœæ zmian
personalnych. U nas jest podobnie. W zwi¹zku z tym, ¿e
"stara kadra'' M³odego Medyka zaczyna powoli opu-
szczaæ uczelniane mury, nast¹pi³ czas pozyskania ''m³ode-
go narybku''.

Nazywam siê Pawe³ Szambora i jestem studentem IV
roku Wydzia³u Lekarskiego. Pan prof. Lech Chyczewski
powierzy³ mi zadanie skompletowania nowego zespo³u
redakcyjnego M³odego Medyka. Mam nadziejê, ¿e bêdê
móg³ liczyæ na Wasz¹ wspó³pracê, Drogie Kole¿anki i
Koledzy. Zachêcam do dzielenia siê z nami tym wszyst-
kim, co was drêczy i budzi wasz niepokój.

Ka¿dy cz³owiek ma w swoim ¿yciu takie okresy, kie-
dy chcia³by wykrzyczeæ ca³emu œwiatu prawdê. Chcia³by
wyrzuciæ swój ¿al, gniew, albo radoœæ... "Wolnoœæ ozna-
cza prawo twierdzenia, ¿e dwa i dwa to cztery" - powie-
dzia³ George Orwell.

Na takiej w³aœnie idei, idei dobrej informacji, chcia³-
bym budowaæ nowe oblicze ''M³odego Medyka". Bo naj-
trudniejsz¹ rzecz¹ w poszukiwaniu prawdy nie jest odnaj-
dywanie b³êdów innych, ale ich konstruktywna krytyka.
Tylko taka informacja, rzucaj¹ca inne œwiat³o na dowolne
zagadnienie ma sens i takiej prawdzie informacyjnej bê-
dziemy wierni.

W tym miesi¹cu ukazuje siê skrócona wersja MM,
lecz zapewniam, ¿e ju¿ w przysz³ym miesi¹cu wszystko
wróci do normy i znów bêdziecie mogli, mam nadziejê,
czerpaæ przyjemnoœæ z czytania naszych artyku³ów.        

Na razie jednak, ¿yczê wszystkim s³onecznej i pe³nej
przygód koñcówki wakacji oraz zupe³nie pozbawionego
przygód powrotu.

Do zobaczenia w paŸdzierniku.

Krzy¿ówka str. 42

Perypetie m³odego lekarza str. 40

Nad Niemnem str. 38

Essen 2003 str. 39

Nowe przygody Robinsona Crusoe str. 36

W TYM NUMERZE CZYTAJ:

Witajcie!
Owa paszportowa poza zosta³a umieszczona tylko
ze wzglêdów prezentacyjnych. W przysz³ym nu-
merze postaram siê o mniej formalny akt.
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PaŸdziernik dla studentów pierwszego ro-
ku jest zderzeniem z nowymi obowi¹zkami.
Kieruj¹c siê trosk¹ o Wasze zdrowie psychicz-
ne, Drogie Kole¿anki i Koledzy, postaramy
siê Wam objaœniæ zawi³oœci funkcjonowania
naszej Alma Mater.

Na pocz¹tek kilka najistotniejszych infor-
macji o Akademii. W sk³ad Uczelni wcho-
dz¹ jednostki naukowo-dydaktyczne, czyli za-
k³ady. Zajmuj¹ siê one dzia³alnoœci¹ naukow¹
i kszta³ceniem studentów. Ogólnie mo¿na je
podzieliæ na zak³ady teoretyczne i kliniczne
(kliniki).W ci¹gu pierwszych dwóch lat bê-
dziecie odbywali zajêcia jedynie w tych pierw-
szych. 

Nad ca³¹ Uczelni¹ czuwa JM Rektor -
prof. dr hab. n. med. Jan Górski. Jego za-
stêpcami s¹ Prorektorzy:

ds. Studenckich - prof. dr hab. n. med. An-
drzej D¹browski, 

ds. Nauki - dr hab. n. med. Jacek Nikliñ-
ski, 

ds.Klinicznych - dr hab. n. med. Marek
Rogowski.

Bardzo wa¿nymi komórkami w naszej
Uczelni s¹ Dziekanaty. Na ich czele stoj¹ Dzie-
kani, a zastêpuj¹ ich Prodziekani. Dziekanat
jest miejscem bardzo czêsto odwiedzanym
przez ka¿dego studenta (godziny urzêdowa-
nia: pon. wt. czw. pt. - 10.00-14.00). Ka¿da
z pañ sekretarek opiekuje siê innym rokiem
studiów i innym Oddzia³em. Wchodz¹c, za-
tem do Dziekanatu nale¿y podaæ nastêpuj¹-
ce informacje:

· rok studiów ( pierwszy)
· kierunek studiów (np. lekarski)
· tryb studiowania (np. dzienny)
Takie informacje pozwol¹ osobom tam

pracuj¹cym udzieliæ Wam szybkiej odpo-
wiedzi na nurtuj¹ce Was problemy. I niech
s³owa: dzieñ dobry, dziêkujê i do widzenia nie
budz¹ Waszego obrzydzenia.

Tylko spokojnie

Ka¿dy student pierwszego roku, na po-
cz¹tku paŸdziernika, jest zobowi¹zany do zg³o-
szenia siê po odbiór legitymacji studenckiej.
Przy czym, zg³aszaj¹c siê po takow¹ nale¿y
wnieœæ niewielk¹ op³atê (ok. 7 z³).

Jak zapewne wiecie, tu¿ po wpisaniu Was
na listê studentów jesteœcie przydzielani do
tzw. grup dziekañskich, oznaczonych symbo-
lami: A, B, C itd. Listy z przydzia³ami do
poszczególnych grup oraz plan zajêæ, po-
winny ukazaæ siê przed koñcem wrzeœnia na
tablicy og³oszeñ, przed Dziekanatem. Wywie-

szane s¹ one tylko wtedy, gdy wszystko za-
piête jest na ostatni guzik i zostanie zatwier-
dzone przez Dziekana. Nie obwiniajcie pañ
sekretarek, za ewentualne opóŸnienia w wy-
wieszaniu og³oszeñ, bowiem kieruj¹ siê one
w swojej pracy ide¹ sprawdzonej informa-
cji, która podlega wielokrotnej obróbce, a to
z kolei wymaga czasu i pracy. W Dziekana-
cie mo¿ecie za³atwiæ równie¿ inne wa¿ne spra-
wy:

- stemplowanie legitymacji (raz w semestrze);
- zdawanie kart egzaminacyjnych i indeksów;
- urlopy dziekañskie.

Zadbaj o swój byt 

Bardzo wa¿n¹ komórk¹ funkcjonuj¹c¹ na
Uczelni jest Dzia³ Spraw Studenckich ( Pa-
³ac Branickich, pokój nr 26). Pokój nr 26
jest ostoj¹ spokoju. Za takow¹ atmosferê od-
powiadaj¹ bardzo sympatyczne panie, które
zawsze s³u¿¹ profesjonaln¹ pomoc¹ w za-
kresie:

Miejsce w Domu Studenckim

Ubiegaj¹cy siê o miejsce w DS na rok
akademicki 2003/2004, proszeni s¹ o z³o¿e-
nie w pokoju nr 26, nastêpuj¹cych doku-
mentów:

I. Podanie lub wniosek o przyznanie miej-
sca w DS, dostêpny w Dziale Spraw Studenc-
kich i na stronie internetowej - www.amb.edu.pl
- link ''Studia i Studenci''

II. Zaœwiadczenie rodziców o dochodach
z ostatnich 3 miesiêcy

Termin sk³adania dokumentów

* Wydz. Lekarski - 30.07.2003r.
* Wydz. Farmaceutyczny - 30.07.2003r.
* Studia licencjackie - 15.09.2003r.

Stypendium Socjalne

Ubiegaj¹cy siê o stypendium socjalne
na semestr zimowy 2003/2004 zobowi¹zani
s¹ do z³o¿enia nastêpuj¹cych dokumentów:

I. Zaœwiadczenie z Urzêdu Skarbowego
o dochodach za 2002r. (lub PIT-y potwierdzo-
ne przez ww. Urz¹d)

ROLNICY - nakaz p³atniczy za 2002r.
(lub zaœwiadczenie o dochodach z Urzêdu
Gminy)

BEZROBOTNI - zaœwiadczenie z Urzê-
du Pracy

II. Zaœwiadczenie ze szko³y lub uczelni

rodzeñstwa ucz¹cego siê w szkole œredniej i
wy¿szej.

III. Potwierdzenie z Biura Meldunko-
wego o liczbie osób zamieszkuj¹cych we
wspólnym gospodarstwie domowym,

IV. Wniosek stypendialny mo¿na po-
braæ w Dziale Spraw Studenckich lub ze stro-
ny www.amb.edu.pl - link ''Studia i Studen-
ci''.

Termin sk³adania dokumentów zosta³ prze-
suniêty do koñca paŸdziernika br.

Skierowania na sto³ówkê 
(osoby zainteresowane proszone s¹ o zg³a-

szanie siê po ww. skierowania do DSS)
Ubezpieczenie 
(termin wnoszenia op³aty - do 15 gru-

dnia br.

Ksi¹¿ki nie bêd¹ siê ju¿ leniæ

Miejscem, które bêdziecie odwiedzali naj-
czêœciej w ci¹gu ka¿dego roku studiów jest
Biblioteka G³ówna i Czytelnia. Zmartwi³ Was
pewnie fakt, ¿e podrêczniki bêdziecie mogli
wypo¿yczyæ dopiero w paŸdzierniku, po odby-
ciu szkolenia bibliotecznego, kiedy trwaj¹ ju¿
zajêcia i tak naprawdê nie ma siê z czego
uczyæ. Otó¿ ju¿ od tego roku - jak zapewnia
dyrektor Biblioteki - Danuta D¹browska-Cha-
rytoniuk- zajêcia z zakresu szkolenia biblio-
tecznego bêd¹ odbywa³y siê w wiêkszych gru-
pach, co znacznie skróci czas bezpodrêcznikowej
udrêki. Istniej¹ plany zorganizowania powy¿-
szego szkolenia ju¿ we wrzeœniu, co umo¿li-
wi odebranie podrêczników tu¿ przed rozpo-
czêciem zajêæ.

Odbycie szkolenia bibliotecznego upo-
wa¿nia do odebrania karty bibliotecznej. Od
tego roku zostan¹ wprowadzone modyfikacje
w u¿ytkowaniu kart, obowi¹zuj¹ce wszyst-
kich studentów. Otó¿ ka¿dy z nas bêdzie zo-
bowi¹zany do reaktywacji karty, co pó³ roku
(w ka¿dym semestrze). Warunkiem reaktywa-
cji jest wniesienie symbolicznej op³aty 5 z³
(przy pierwszym odebraniu karty obowi¹zu-
je taka sama cena). Umo¿liwi to zorganizo-
wanie funduszy na zakup nowych podrêcz-
ników, które, jak wszyscy wiedz¹, nie nale¿¹
do najtañszych. Zostanie zmniejszony rów-
nie¿ limit wypo¿yczeñ z 20 pozycji do 15,
na okres jednego semestru. Oznacza to, ¿e bê-
dziemy musieli przed³u¿aæ termin wypo¿y-
czenia w ka¿dym kolejnym semestrze. Zmu-
si to wielu z nas do zwrócenia niepotrzebnych
ju¿ ksi¹¿ek, które mog¹ byæ pomocne in-
nym, zamiast leniæ siê na naszych przepe³nio-
nych pó³kach.

Nowe przygody Robinsona Cruzoe
czyli ABC dla studentów pierwszego roku
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Do czasu uzyskania karty bibliotecznej dyrektor Biblioteki G³ów-
nej zaprasza wszystkich studentów do korzystania z czytelni.

Je¿eli macie jakieœ pytania i w¹tpliwoœci, zapraszam na stronê
internetow¹ naszej Uczelni - www.Amb.edu.Pl. Pamiêtajcie rów-
nie¿, ¿e starsze kole¿anki i starsi koledzy, zawsze odpowiedz¹ na

ka¿de pytanie..., bowiem ka¿dy z nas by³ kiedyœ takim Robinsonem
Crusoe, jak Wy.

¯yczê powodzenia!
Pawe³ Szambora

REKTOR
Przeskakuje najwy¿sze budynki za jednym zamachem.
Jest silniejszy od lokomotywy.
Jest szybszy od pocisku.
Chodzi po wodzie.
Rozmawia z Bogiem.

PROREKTOR
Przeskakuje niskie budynki za jednym zamachem.
Jest silniejszy od lokomotywy parowej.
Czasami dogania pocisk.
Chodzi po wodzie, gdy morze jest spokojne.
Rozmawia z Bogiem, je¿eli otrzyma specjalne pozwolenie.

DZIEKAN
Przeskakuje niskie budynki z rozbiegu i o tyczce.
Jest prawie tak silny jak lokomotywa parowa.
Potrafi strzelaæ z pistoletu.
Chodzi po wodzie na krytym basenie.
Czasami Bóg zwraca siê do niego.

PRODZIEKAN
Ledwo przeskakuje bramê wjazdow¹.
Przegrywa z lokomotyw¹.
Czasami mo¿e trzymaæ broñ bez obawy o samookaleczenie.
Bardzo dobrze p³ywa.
Rozmawia ze zwierzêtami.

PROFESOR
Odbija siê na œcianach próbuj¹c przeskoczyæ jakikolwiek budynek.
Mo¿e zostaæ przejechany przez lokomotywê.
Nie dostaje amunicji.

Struktura uczelni
P³ywa pieskiem.
Mówi do œcian.

DOCENT
Patrzy na œciany, próbuj¹c znaleŸæ dziurê w ca³ym.
Zna lokomotywê, rozpoznaje j¹ ze 100m.
Nie ma pozwolenia na broñ.
P³ywa, naœladuj¹c profesora.
Czasami mówi do œcian, a czasami do siebie.

DOKTOR
Wbiega do budynków.
Rozpoznaje lokomotywê dwa na trzy razy.
Moczy siê pistoletem na wodê.
Utrzymuje siê na wodzie tylko dziêki kamizelce ratowniczej.
Be³kocze do siebie.

MAGISTER
Powoli, nieœmia³o wchodzi do budynków.
Omija lokomotywê, by nie straciæ ¿ycia w wypadku.
Nie pozwalaj¹ mu bawiæ siê zabawkami.
Nie umie p³ywaæ, nie wchodzi do wody.
Wydaje mu siê, ¿e nikt go nie s³ucha. 

PANI Z DZIEKANATU
Podnosi budynki i przechodzi pod nimi.
Zwala lokomotywê z torów.
£apie pocisk zêbami i go rozgryza.
Zamra¿a wodê jednym spojrzeniem...
...Jest Bogiem .

zebra³ Pawe³ G.

Pragnê serdecznie powitaæ w szeregach studenckich
wszystkich nowo przyjêtych ¯aków. Mam wielk¹ nadziejê,
¿e czas spêdzony na pog³êbianiu wiedzy medycznej pozwoli
ka¿demu z Was zrealizowaæ siê. Pamiêtajcie jednak, ¿e nie
sam¹ nauk¹ student ¿yje..., tak, wiêc wygospodarujcie czas
na jakieœ dodatkowe zajêcie, a mo¿e ktoœ z Was chcia³by do-
³¹czyæ do grona Chórzystów AMB? Serdecznie zapraszam!

Prezes Chóru AMB
Hanna Zaj¹czkiewicz
Tel. kom: 501 084 964

E-mail: haneczkaz@interia.pl

Zapraszamy 
do Chóru AMB
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Co by³o takiego nowatorskiego w Twoim referacie?

Temat mojego referatu dotyczy³ oznaczenia sulfonamidów
w miodach pszczelich. Badania trwa³y blisko pó³ roku i pro-
wadzi³em je w oparciu o metodê chromatografii cienkowar-
stwowej. Nowatorstwo w moich badaniach polega³o w³aœnie
na zastosowaniu po raz pierwszy tej metody, w tego typu ba-
daniach. Przyznam, ¿e nagroda by³a dla mnie du¿ym zasko-
czeniem, tym bardziej ¿e poziom prac prezentowanych na
konferencji by³ wysoki. Referat wyg³osi³em w jêzyku rosyj-
skim, co spotka³o siê z mi³ym przyjêciem.

Napisa³eœ, ¿e organizacja konferencji trochê szwankowa³a.

By³o trochê chaosu, ale przyznam, ¿e mnie to akurat nie
zaskoczy³o. Taka jest specyfika Wschodu. Znam te realia, bo-
wiem urodzi³em siê i przez pewien czas mieszka³em w Mo-
skwie. Znaczna czêœæ konferencji, w której uczestniczyliœmy

by³a poœwiêcona pamiêci akademika Jurija Ostrowskiego, co
zosta³o uwiecznione na dyplomie. By³o du¿o wznios³ych s³ów
i wspomnieñ. 

Jak oceniasz przygotowanie naszych studentów.?

Grupa polskich studentów zaprezentowa³a siê naprawdê
dobrze, o czym œwiadcz¹ chocia¿by zdobyte nagrody. W po-
równaniu z naszymi wschodnimi kolegami mamy znacznie
lepsze zaplecze techniczne i wiêksze mo¿liwoœci badawcze.

Co takiego powiedzia³ Wam Rektor Uniwersytetu Medycz-
nego w Grodnie?

Chwali³ nasz¹ wiedzê i nie ukrywa³, ¿e liczy na zaprosze-
nie z naszej strony.

Rozm. D.Œ.

Tu¿ na pocz¹tku kwietnia
odby³a siê Miêdzynarodowa Na-
ukowa Konferencja Studentów
Medycyny w Grodnie na Bia³o-
rusi. Na zaproszenie tamtejszego
Uniwersytetu Medycznego mia-
³em przyjemnoœæ, wraz z oœmio-
ma innymi studentami Wydzia-
³u Lekarskiego i Farmaceutycznego,
uczestniczyæ w obradach. Wszy-

scy uczestnicy zostali podzieleni na sekcje, zgodnie z tematyk¹ pre-
zentowanych prac. Jako student Wydzia³u Farmaceutycznego, zaj-
muj¹cy siê badaniem zanieczyszczeñ miodów lekami weterynaryjnymi,
zosta³em przydzielony do sekcji "Toksykologia i Farmakologia". 

Na konferencjê wyje¿d¿aliœmy w œrodku nocy, tak, aby
ju¿ o godzinie 9.30 czasu wschodnioeuropejskiego móc uczestni-
czyæ w pracy poszczególnych sekcji. Wczesne podró¿owanie nie wp³y-
nê³o dobrze na procesy myœlowe, tote¿ ostatkiem si³, posi³kuj¹c siê
has³em "Student potrafi", wyg³osi³em swój referat w jêzyku ojczy-
stym organizatorów. W tym samym dniu swoj¹ pracê przedstawia³a
tak¿e Marta Jab³oñska (wtedy jeszcze studentka VI roku Wydzia³u
Lekarskiego). Drugi dzieñ konferencji, by³ bardziej obfity w wyst¹-
pienia "naszych" studentów. Pokonuj¹c nerwy zwi¹zane ze zmian¹
przez ogranizatorów godziny i miejsca rozpoczêcia obrad poszcze-
gólnych sekcji, swoje prace prezentowali: Ma³gorzata Sawicka,
Marta Nowakowska, Bogumi³ Ramotowski, Anna Parfieniuk i Karol

Kramkowski. Na zakoñczenie dnia odby³o siê plenarne posiedzenie
uczestników konferencji. Posiedzenie pe³ne patosu, wznios³oœci i prze-
mów (typowych dla wschodnich s¹siadów) zakoñczy³o siê og³osze-
niem wyników i rozdaniem dyplomów. Najwy¿sze nagrody dostali:
Marta Jab³oñska (VI Lek.), Bogumi³ Ramotowski (IV Lek.) oraz ja. 

Po zakoñczeniu konferencji, "w kuluarach", rektor grodzieñ-
skiego Uniwersytetu Medycznego zamieni³ z nami kilka s³ów, chwa-
l¹c tematykê i poziom prezentowanych prac. By³o nam szczególnie
mi³o us³yszeæ to w naszym ojczystym jêzyku. 

Walentyn Pankiewicz

NAD NIEMNEM

Grupa polskich studentów na wysokim brzegu Niemna.

Krótko, zwiêŸle i na temat 

Walentyn
Pankiewicz
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Byle mieæ to za sob¹

Przyjechaliœmy do Essen w pi¹tek
27 czerwca. Jako ¿e by³a to pierwsza
letnia szko³a medyczna Bia³ystok - Es-
sen, nie bardzo wiedzieliœmy czego siê
spodziewaæ. Myœlê, ¿e nikogo równie¿
nie zdziwi, gdy napiszê, i¿ my - studen-
ci byliœmy pe³ni obaw. W koñcu dla nas
by³a to pierwsza zagraniczna konfe-
rencja. Ponadto towarzystwo naszych i
niemieckich profesorów, prezentacja do
wyg³oszenia po angielsku (niestety ostat-
niego dnia naszego pobytu) - mieliœmy
siê czym denerwowaæ. Chcieliœmy to
ju¿ mieæ za sob¹. Za to 4 lipca wyje¿-
d¿aliœmy niepocieszeni, ¿e tydzieñ mi-
n¹³ tak szybko.

Ordnung muss sein

Wróæmy jednak do pocz¹tku. Wszy-
stko by³o zorganizowane bezb³êdnie i
z niemieck¹ precyzj¹ zapiête na ostat-
ni guzik. Z lotniska odebra³y nas ta-
ksówki (same mercedesy!) i zawioz³y
do przyjemnego hotelu, gdzie ju¿ cze-
ka³y na ka¿dego listy powitalne od orga-
nizatora - przesympatycznego doktora
Eberhardta. Chwila odpoczynku i krót-
ka wyprawa na teren uczelni. Nastêp-
nie czas wolny (nie wiedzieliœmy je-
szcze, i¿ potem nie bêdzie go wcale),
który spêdziliœmy spaceruj¹c po mie-
œcie. Ju¿ w sobotê zaczê³a siê ciê¿ka,
ale jak¿e satysfakcjonuj¹ca praca. 

Wspomaganie kaw¹ i col¹ ranem,...

Sesje trwa³y od
9-tej do 19-tej. Prze-
widziane by³y dwie
pó³godzinne prze-
rwy na kawê i jed-
na godzinna na
lunch. Po zobacze-
niu programu do-
szliœmy do wniosku,
¿e nie damy rady.
Myliliœmy siê. Wy-
k³ady by³y fascynu-
j¹ce. M³odzi ludzie
(wiêkszoœæ z nich
profesorowie) mówi-
li z tak¹ pasj¹ i tak
piêkn¹ angielszczy-

zn¹, ¿e nie przestawaliœmy ich s³u-
chaæ. Równie burzliwe by³y dyskusje i
tu muszê przyznaæ, i¿ niemieccy stu-
denci mieli du¿o wiêcej odwagi, jeœli
chodzi o zadawanie pytañ. Mimo to, na-
uczyliœmy siê wiele, ka¿da sesja obfi-
towa³a w nowe informacje, ciekawe spoj-
rzenia na znany ju¿ temat lub pomaga³a

nam po prostu uporz¹dkowaæ wiedzê.
Szczególnie ciekawa by³a sesja poœwiê-
cona radiologii, gdzie Niemcy z dum¹
prezentowali obrazy wykonane za po-
moc¹ urz¹dzenia PET/CT i z trans-
plantologii, traktuj¹ca o przeszczepach
p³uc i w¹troby. Tak, wiêc wieczorem do
hotelu wracaliœmy pe³ni nowo nabytych
informacji i pe³ni energii (niech to ni-
kogo nie zdziwi, przez ca³y dzieñ po-

trafiliœmy wypiæ do 10 kaw i butelek
Coca-coli).

… a piwem, wieczorem

Niech nikt nie myœli, ¿e powrót do
hotelu oznacza³ szybkie pójœcie do
snu. Nic z tych rzeczy! Niemcy orga-

nizowali nam tak¿e wieczory. Spoty-
kaliœmy siê w ró¿nych knajpach (stu-
denci i profesorowie wspólnie), gdzie
kontynuowane by³y dyskusje na tema-
ty naukowe… i nie tylko. Przy okazji
degustowaliœmy wspania³e niemieckie
piwo (szczególnie polecam Weissbier).

Nocne wêdrówki po szpitalu, czyli 
kawy ci¹g dalszy

Na tym atrakcje siê nie koñczy-
³y. Ko³o godziny dziesi¹tej wieczo-
rem zwiedzaliœmy te¿ ró¿ne kliniki
(byliœmy oprowadzani przez ich sze-
fów), ja na przyk³ad odwiedzi³am Kli-
nikê Radiologii, Chirurgii i Zak³ad
Biologii Molekularnej. Ogrom labo-
ratorium i mnóstwo sprzêtu - to na
razie nasze marzenia. Oczywiœcie ko-
niec zwiedzania koñczy³ siê wymia-
n¹ pogl¹dów przy kawie.

Trochê kultury

To jeszcze nie wszystko. Co praw-
da doba ma tylko 24 godziny, a my
jednak trochê (choæ niewiele) spali-

ESSEN 2003

Tutaj kontynuowalimy dyskusje naukowe.

Grupa polskich uczestników Szko³y Letniej w Essen przed gmachem administracji uniwer-
syteckiego kampusu.
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Dosta³am zlecenie  od nowego redaktora  dzia³u
studenckiego Medyka, aby napisaæ artyku³: Co siê dzie-
je ze studentem medycyny po skoñczeniu studiów. Ha!
Temat jest zdecydowanie trudny i obszerny. Spróbujê
wypunktowaæ najwa¿niejsze rzeczy.

1. ZDJÊCIE 

Punkt pierwszy i najwa¿niejszy. WyobraŸcie sobie
- to zdjêcie bêdzie wam towarzyszy³o w dyplomie przez
resztê ¿ycia. Ponadto bêdzie na nie patrzy³o mnóstwo
ludzi (w sensie koledzy z roku, ich znajomi, rodzina
i tp . )  w nieœmier te lnym tableau.  Trzeba wygl¹daæ,
nieprawda¿? No w³aœnie. Czy wiecie ile to kosztuje?
Mogê was uœwiadomiæ. Do kosztów zdjêcia o wymia-
rach 6x9 cm nale¿y doliczyæ przynajmniej fryzjera i
inne zabiegi upiêkszaj¹ce. A co jeœli zdjêcie bêdzie
brzydkie? Na ile powtórek was staæ? Czasami trzeba
ich zrobiæ kilka. A pieni¹¿ki z nieba nie spadaj¹.

2. DOKUMENTY

Nastawcie siê na bieganinê. Do otrzymania dyplo-
mu trzeba podbiæ tak zwan¹ "obiegówkê". Standard:
akademiki, studium WF-u, organizacje studenckie…
zwiedzicie miejsca, których bez tego nie zobaczyli-
byœcie nigdy. Czy¿ to nie ekscytuj¹ce! Po otrzymaniu
dyplomu biegacie dalej. Zapewne taka iloœæ biegani-
ny przys³uguje nam z powodu braku zajêæ z wycho-

wania fizycznego, Izba Lekarska dba o nasz stan zdro-
wia. Szczególnie, i¿ potrzebne jest zaœwiadczenie od
lekarza medycyny pracy. Wszystko to dla jednej kil-
kustronicowej ksi¹¿eczki zwanej ograniczonym pra-
wem wykonywania zawodu, która za rok pójdzie na
makulaturê. Hip, hip, hura!

3. LEP

Zostawiam to bez wiêkszego komentarza, jako ¿e
nadal nie wiadomo czy mamy zdawaæ ten fantastycz-
ny wymys³ w³adz.

4. WRÊCZENIE DYPLOMÓW

Patrz punkt pierwszy pod wzglêdem finansów. Kre-
acja itp. Poza tym trzeba zaprosiæ ca³¹ rodzinê i wy-
pstrykaæ z piêæ klisz (chyba ¿e jesteœcie zaawanso-
wani technicznie i posiadacie aparat cyfrowy). Dziecko
doktorem! To nie zdarza siê codziennie.

5. BAL PODYPLOMOWY

W pewnym sensie tak¿e patrz punkt pierwszy. Ko-
szty, koszty, koszty. Trzeba op³aciæ bal, alkohol, ta-
ksówki, a przede wszystkim kreacjê (tak¿e fryzjera,
kosmetyczkê, ewentualnie dla mi³oœniczek br¹zu sola-
r ium) .  W koñcu  os ta tn i  r az  wszyscy  ( lub  p rawie
wszyscy) bawi¹ siê razem. 

Alicja Rydzewska-Roso³owska

PERYPETIE 
M£ODEGO LEKARZA

œmy, ale zd¹¿yliœmy jeszcze zwiedziæ
muzeum sztuki w Essen i pop³yn¹æ w
rejs statkiem po Rurze. Niesamowite
prze¿ycia, szczególnie, i¿ w czasie rej-
su œwieci³o s³oñce, mimo i¿ przez re-
sztê czasu pogoda by³a œrednia.

Godzina zero

Nadszed³ wreszcie przedostatni dzieñ
pobytu i ostatni dzieñ obrad, czyli rów-

nie¿ dzieñ naszych prezentacji. Zarów-
no my, jak i niemieccy studenci (z
którymi zd¹¿yliœmy siê ju¿ trochê za-
przyjaŸniæ) byliœmy przera¿eni. Cze-
kaliœmy a¿ wybije godzina zero. W
koñcu sta³o siê. Nie by³o tak Ÿle! W
mi³ej atmosferze ka¿dy z nas przed-
stawi³ swój temat i odpowiedzia³ na
zadane pytania. Jeszcze tylko rozda-
nie nagród i po¿egnalna kolacja z ho-
norami. To ju¿ by³ koniec. Ostatni dzieñ,

czyli wieczorny powrót do domu by³
ju¿ mêcz¹cy. Pewnie z braku takich
iloœci kawy i adrenaliny. Ju¿ nie mo-
gê siê doczekaæ, kiedy Niemcy przy-
jad¹ do nas.

Troszkê m¹drzejsza po Essen,
Alicja Rydzewska - Roso³owska
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W ostatnich kilku latach mo¿emy zaobserwowaæ gwa³-
towny wzrost czêstoœci wystêpowania nowej choroby. Po raz
pierwszy zosta³a ona opisana przez dr. Beera z Niemiec,
wiêc przyjê³o siê okreœlanie tej patologii nazwiskiem s³ynne-
go uczonego. Ze wzglêdu na szybkie rozprzestrzenianie, za-
gro¿enie epidemi¹ i niewiele publikacji na ten temat, posta-
nowi³em zaj¹æ siê tym niezwykle ciekawym przypadkiem.

Etiologia

Choroba atakuje w 90% ludzi m³odych. Jest bardzo po-
pularna wœród studentów i studentek bez wzglêdu na uczel-
niê. Choroba dotyka szczególnie osobników œrednich roczni-
ków studiów. Nie wiadomo dok³adnie, dlaczego odsetek
zachorowañ na I roku studiów jest o wiele ni¿szy, ni¿ na wy-
¿szych latach. Prawdopodobnie wynika to z okreœlonego try-
bu ¿ycia studentów i programu nauczania oraz kierunku stu-
diów. Dok³adne pod³o¿e nie jest znane. Przypuszcza siê jednak,
¿e znaczny wp³yw maj¹ czynniki takie jak: stres, zmiennoœæ
osobnicza, wiek, budowa fizyczna, p³eæ, stan od¿ywienia orga-
nizmu. Szczególny wzrost zachorowañ zanotowuje siê po
zdaniu egzaminu (nie jest regu³¹, z jakim wynikiem), równie¿
du¿y odsetek wyst¹pienia objawów choroby ujawnia siê po ko-
lokwiach (tak samo jak w przypadku egzaminów nie jest
wa¿ny wynik). W ciê¿szym stadium choroby osobniki o sil-
niejszej odpornoœci potrafi¹ po kilku dniach zwalczyæ objawy
choroby dziêki uk³adowi odpornoœciowemu. Symptomy cho-
roby, nie wiadomo z jakiego powodu, nasilaj¹ siê podczas prze-
bywania w miejscach ciemnych i szczególnie g³oœnych (dys-
koteki, prywatki, puby). 

Objawy, przyczyny i postêpowanie terapeutyczne:

I. objaw: piwo jest bez smaku, koszula z przodu mokra, utra-
ta apetytu, "anemia piwna"
przyczyna: usta zamkniête lub piwo skierowane do nieodpo-
wiedniej czêœci twarzy
leczenie: wycofaj siê do toalety i potrenuj przed lustrem
II.objaw: stopy zimne i mokre
przyczyna: kufel trzymany pod nieodpowiednim k¹tem
leczenie: obróæ kufel tak, aby otwór by³ skierowany ku sufi-
towi
III.objaw: piwo wyj¹tkowo blade i bez smaku
przyczyna: kufel jest pusty
leczenie: poproœ kogoœ, ¿eby ci kupi³ nastêpne
IV.objaw: usta pe³ne niedopa³ków
przyczyna: przewróci³eœ siê na bar
leczenie: trzymaj siê baru
V.objaw: pod³oga jest rozmazana, zaburzenia ostroœci widze-

nia, widzenie potrójne
przyczyna: patrzysz przez dno pustego kufla, jesteœ ju¿ "po
kilku", powoli "film ci siê zacina"
leczenie: poproœ kogoœ, ¿eby kupi³ ci nastêpne lub ¿eby we-
zwa³ ci taksówkê
VI.objaw: œciana vis a vis pokry³a siê œwiate³kami
przyczyna: kufel jest pusty, potrzebujesz zwiêkszonej dawki
leczenie: poproœ kogoœ, ¿eby ci kupi³ nastêpne piwo
VII.objaw: nagle zrobi³o siê ciemno
przyczyna: bar jest zamkniêty
leczenie: ustal z barmanem swój adres
VIII.objaw: pod³oga siê rusza
przyczyna: jesteœ wynoszony
leczenie: upewnij siê czy nios¹ ciê do nastêpnego baru
IX.objaw: taksówka pokrywa siê kolorowymi wzorami
przyczyna: konsumpcja piwa przekroczy³a dopuszczalny limit
leczenie: zas³oñ usta, staraj siê dojechaæ do domu, by ciê nie
wyrzucili z samochodu w po³owie drogi
X.objaw: urojenia, gwa³towny spadek temperatury cia³a, wy-
dajê ci siê, ¿e jesteœ sam w pomieszczeniu i to nagi
przyczyna: zosta³eœ teleportowany najprawdopodobniej
przez policjê do Izby WytrzeŸwieñ
leczenie: dopiero teraz siê zacznie…, gdy wytrzeŸwiejesz…

Rokowanie

W 88 % pomyœlnie. Choroba ustêpuje ca³kowicie, na ogó³
po kilu dniach, w zale¿noœci od indywidualnych cech osobni-
czych. U niektórych nie wystêpuj¹ skutki uboczne, innym
dnia nastêpnego wydaje siê, ¿e toczyli walkê z Go³ot¹. Cza-
sami wskazane jest wziêcie zwolnienia z pracy i wypoczynek
w ³ó¿ku. Uczestnictwo w æwiczeniach nie jest wskazane, ze
wzglêdu na zainteresowanie swoj¹ osob¹ innych studentów i
wyk³adowców. Niektórzy mog¹ przestraszyæ siê wygl¹du
chorego powracaj¹cego do zdrowia.

Osobniki mniej odporne nie potrafi¹ zwalczyæ infekcji.
Jedynym lekarstwem w skrajnych przypadkach jest utrata œrod-
ków niezbêdnych do ¿ycia i rozwoju choroby, inaczej "p³yn-
noœci finansowej" lub tak¿e potocznie "sp³ukanie siê". Istnie-
je jeszcze rzadki przypadek, gdy zainfekowana osoba, z
syndromem "sp³ukania" zarazi inn¹ osobê mutacj¹ swojego wi-
rusa - syndrom "sponsora" lub potocznie syndrom "jelenia".
Zainfekowany osobnik nie wiadomo, z jakiego powodu ³¹czy
siê emocjonalnie z osob¹ z syndromem "sp³ukania" i wspól-
nie próbuj¹ zwalczyæ chorobê. Objawy mog¹ siê pog³êbiæ.
Postêpowanie terapeutyczne w tym przypadku nie jest je-
szcze do koñca poznane. Trwaj¹ badania naukowe dotycz¹ce
tego problemu.

Pawe³ Grabala

Kufel piwa lub ch³op pod sto³em

Choroba Beer`a
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Poziomo :

1. Dzia³ medycyny, rozpoznawanie i
leczenie chorób mózgu, mó¿d¿ku,
rdzenia.
4. Ludzik
8. Pomocnica szefa
9. Zmaterializowanie siê projektów,
zamierzeñ
10. Mia³a ch³opca z drewna~mieszkan-
ka grodu pod Wawelem
11. Drobny, nag³y ruch - np. powieki
lub struny
12. Chiñski masa¿~leczenie przez
uciskanie
13. Np. Bosfor~³¹czy dwa mo-
rza~np.Dardanele
15. Igrzyska ku czci Nerona
16. Zarz¹dzanie
18. Zapora
20. Dzia³ chirurgii zajmuj¹cy siê le-
czeniem serca
25. Filologia Wschodu
26. Zawieruszenie siê~przepadniê-
cie~zapodzianie siê
27. Nekroza, miejscowe obumarcie
tkanek spowodowane niedokrwie-
niem, oparzeniem 
28. Pochodne kwasu siarkowego

Pionowo :

2. Wydanie przestêpcy innemu pañ-
stwu
3. Przezornoœæ~roztropnoœæ, powœci¹-
gliwoœæ~oglêdnoœæ, rozwaga~nigdy
nie zawadzi
5. Skaleczenie~zarysowanie skóry~za-
draœniêcie
6. Mieszkaniec Wielkopolski
7. Grupa owadów z rodziny ¿uko-
watych (20 000 gat.)
14. Jedn.natê¿enia~podstawowa jed-
nostka pr¹du elektrycznego w uk³a-
dzie SI 
16. Trunkowy na³óg~zami³owanie
do napojów wyskokowych
17. Jednoosobowa cela w wiêzie-
niu.~oddzielny pokój, w którym umie-
szcza siê osoby podejrzane o cho-
robê zakaŸn¹.
19. Dobrowolne lub przymusowe zrze-
czenie siê w³adzy przez panuj¹cego
21. Kaloryfer.
22. Strugarka.
23. Cukier gronowy~gronowa s³o-
dycz~cukier prosty
24. Pianowa, proszkowa lub tetro-
wa~przenoœny sprzêt po¿arniczy

Rozwi¹zanie krzy¿ówki prosimy przesy³aæ na adres redakcji “Medyka” do dnia
30 paŸdziernika 2003 r. Do wygrania NAGRODA KSI¥¯KOWA, do wyboru z
poni¿szych propozycji:

Diagnostyka laboratoryjna, Podrêcznik dla studentów medycyny
Jeremiasz J. Tomaszewski

Profesor dr hab. med. Jeremiasz J. Tomaszewski jest kierownikiem Zak³adu Biochemii
Klinicznej i Toksykologii Œrodowiska AM w Lublinie.
W podrêczniku przedstawiono podstawy patobiochemiczne ró¿nych chorób, których wykry-
cie umo¿liwiaj¹ specjalistyczne badania laboratoryjne. Wyniki tych badañ u³atwiaj¹ nie tylko
diagnostykê, lecz tak¿e postêpowanie lecznicze i jego monitorowanie, przyczyniaj¹c siê do
szybkiego powrotu do zdrowia.
Obecne wydanie tego bardzo popularnego i cenionego podrêcznika jest równie¿ adresowane
do studentów medycyny, fachowych pracowników laboratoriów analitycznych oraz lekarzy.

Biologia Podrêcznik dla studentów kierunków medycznych
pod redakcj¹ W³odzimierza  N. Jarygina 

Jest to podrêcznik biologii ogólnej i teoretycznej, w którym autorzy staraj¹ siê pokazaæ
z³o¿onoœæ ¿ycia poprzez ró¿norodne zale¿noœci typu przyczyna-skutek. Takie spojrzenie wa-
runkuje atrakcyjnoœæ poznawcz¹ ksi¹¿ki. W centrum zainteresowania autorów jest cz³owiek,
który jest jednak traktowany jako jeden z wielu gatunków podlegaj¹cych tym samym uniwer-
salnym prawom natury. Na uwagê zas³uguje ogromne bogactwo i przemyœlany dobór zaga-
dnieñ szczegó³owych, a zw³aszcza nowatorski sposób interpretacji zjawisk. Dodatkowym wa-
lorem jest stosunkowo niewielka objêtoœæ ksi¹¿ki wobec znacznej ró¿norodnoœci poruszanych
zagadnieñ.

English in Medical Practice Jêzyk angielski w medycynie
Jonathan P. Murray, Jerzy Radomski, W³odzimierz Szyszkowski

Jest to wyj¹tkowa ksi¹¿ka-przewodnik, przygotowana przez zespó³ lekarzy brytyjskich
i polskich dla lekarzy i studentów medycyny wyje¿d¿aj¹cych do pracy lub na studia medycz-
ne do jednego z krajów anglojêzycznych. Jest niezast¹pionym Ÿród³em wiedzy o jêzyku i
zwyczajach panuj¹cych w s³u¿bie zdrowia w Wielkiej Brytanii i praktyczn¹ pomoc¹ w szyb-
kim znalezieniu w³aœciwszego, prostszego lub bardziej precyzyjnego s³owa, a nawet ca³ego
zwrotu lub zdania w jêzyku medycyny - po angielsku.

CZAS RELAKSU
z Wydawnictwem Lekarskim PZWL






