




Mówi siê, najczêœciej o s¹siedzie, ...ale
ma szczêœcie… Szkoda tylko, ¿e tak rzad-
ko powiedzenie to tyczy siê nas samych. A
przecie¿ mieæ szczêœcie, to nic innego jak
mieæ dobrego opiekuna w postaci swojego anio³a. Znajomy twierdzi,
¿e anio³y s¹ na wagê z³ota - tak rzadko s¹ spotykane. Od dzisiaj
przekonacie siê Pañstwo, ¿e to co mówi znajomy, mija siê ewiden-
tnie z prawd¹. A to dziêki panu Aleksandrowi Grzybkowi. Ten
bia³ostocki artysta malarz jest twórc¹ niebanalnych, pe³nych wyrazu
i swoistego piêkna anio³ów. Anio³ów z dusz¹. Dusze tych niebiañ-
skich stworzeñ artysta wynajduje wœród pokancerowanych, starych
desek pochodz¹cych z rozbiórki wal¹cych siê, wiekowych domów,
szop, spichlerzy. Z tych sp³owia³ych od s³oñca, wymytych przez
deszcze i osmaganych przez wiatry deszczu³ek w pracowni twórcy
powstaj¹ najprawdziwsze anio³y. Anio³y, które ³¹cz¹ przesz³oœæ z
teraŸniejszoœci¹ i z przysz³oœci¹. Anio³y, które s¹ ponadczasowe - a
wiêc na pewno prawdziwe. Wywiad z interesuj¹cym twórc¹ i fo-
tografie anio³ów znajdziecie Pañstwo w bie¿¹cym numerze Medyka. 

O anio³y zapytaliœmy tak¿e W³odzimierza Cimoszewicza - w
wywiadzie przeprowadzonym przez nasz¹ now¹ redakcyjn¹ kole¿ankê
Sylwiê Bartuœ - przyby³¹ do nas a¿ z Krakowa. Okazuje siê, ¿e by³y
minister spraw zagranicznych, a obecny marsza³ek Sejmu RP, jak
przysta³o na tak eksponowan¹ osobê - ma a¿ kilka anio³ów. Zdradzi³
nam zreszt¹, ¿e jednym z nich jest anio³ autorstwa Aleksandra Grzybka.
Wizerunek tego dobrego ducha wisi na œcianie i czuwa w puszczañ-
skim domu pana marsza³ka. Mo¿e to jest klucz do zagadki nur-
tuj¹cej nas wszystkich - dlaczego zjawisko utraty zaufania spo³ecznego
przez opcjê polityczn¹, z której wywodzi siê nasz rozmówca, jego
siê nie ima. Pan Marsza³ek, jak stare wino, z ka¿dym rokiem na-
biera znaczenia i jest w coraz wiêkszej cenie. Kiedy zada³em py-
tanie o fenomen Cimoszewicza naszemu rektorowi, który jak wszyscy
wiemy, chodzi po ziemi, us³ysza³em krótk¹ odpowiedŸ  - Cimoszewicz
nale¿y do grona uczciwych polityków. Wystarczy? Mo¿e i tak. Ale
anio³y z pewnoœci¹ musz¹ czuwaæ. 

A nasz rektor ….. na szczêœcie chodzi po ziemi. Dziêki temu z
ziemi wyrastaj¹ ju¿ mury trzeciego skrzyd³a gmachu PSK, a tak¿e
Centrum Medycyny Doœwiadczalnej - solidnej bazy do pracy naukowej
dla klinik. Kwesti¹ dni jest "przyklepanie" przez Ministerstwo Zdrowia
funduszy inwestycyjnych na budowê kliniki neonatologii wraz z re-
montem kliniki ginekologii.  Powsta³ w uczelni trzeci wydzia³ i stu-
dia anglojêzyczne. Zreformowano dzia³ nauki. Nawi¹zano szereg kon-
taktów z zagranicznymi uniwersytetami, co zaowocowa³o organizacj¹
ju¿ drugiej szko³y letniej Bia³ystok-Essen. W najbli¿szym czasie
nasi studenci bêd¹ mogli odbywaæ sta¿e w dalekiej Japonii - o czym
równie¿ piszemy w tym numerze Medyka. Roczniki AMB - pismo,
któremu grozi³ status biuletynu uczelnianego, po przeobra¿eniu zys-
ka³o najwy¿sz¹ punktacjê w ocenie KBN/Index Copernicus. Podsumowanie,
w telegraficznym skrócie, tych i innych dokonañ nas wszystkich, zna-
jdziecie Pañstwo tak¿e w kalendarium wydarzeñ minionego roku, za-
mieszczonym na ³amach obecnego numeru. Znajdziecie tam tak¿e
wypunktowane niedostatki i bol¹czki, których nie brakuje w naszej
uczelni. Mimo wszystko - to dobre podsumowanie minionego roku
i optymistyczne wkroczenie w Nowy Rok. Jeszcze jeden dowód, ¿e
anio³y czuwaj¹. I oby czuwa³y jak najd³u¿ej. 
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KKLINIKALINIKA CHORÓB P£UC CHORÓB P£UC 
I GRU•LICYI GRU•LICY AMB AMB 

linika Chorób P³uc powsta³a w listopadzie 1951 roku. Jej za³o-
¿ycielem oraz pierwszym kierownikiem by³ prof. dr hab. Tade-

usz Kielanowski, który by³ równie¿ za³o¿ycielem i pierwszym rekto-
rem Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Klinikê Ftyzjatryczn¹, z
trzydziestoma dwoma ³ó¿kami, zorganizowano w budynku Szpitala Miej-
skiego przy ulicy Piwnej 14. Lata 1951-1955 to okres organizowania
od podstaw diagnostyki i terapii chorób uk³adu oddechowego, szcze-
gólnie gruŸlicy, która stanowi³a w tym okresie najwiêksze zagro¿enie
epidemiologiczne. W tym samym okresie prof. T. Kielanowski zak³ada
Towarzystwo Ftyzjatryczne. Od stycznia 1957 roku obowi¹zki kierow-
nika kliniki przejmuje doc. W³adys³aw Prêgowski, internista, pulmono-
log z d³ugim sta¿em torakochirurgicznym u prof. W. Rzepeckiego. Po
trzech latach w 1960 roku klinikê przeniesiono do budynku przy ulicy
Lenina 3/5, gdzie zwiêkszono bazê ³ó¿kow¹ do 62 (15 sal). W 1966 ro-
ku klinika po raz ostatni zmienia swoj¹ siedzibê i zostaje przeniesiona
do pawilonu "E" Szpitala ZakaŸnego im. K. D³uskiego przy ulicy ¯u-
rawiej 14, gdzie znajduje siê do dzisiaj. 

Docent W. Prêgowski udoskonala metody diagnostyczne ze
szczególnym uwzglêdnieniem badañ bakteriologicznych pr¹tka. Wpro-
wadza nowe metody leczenia gruŸlicy p³uc i organizuje pracownie: ki-
nezyterapii, aerozoloterapii i terapii zajêciowej. W latach 70-tych
wprowadza na szerok¹ skalê walkê z na³ogiem palenia papierosów. We
wrzeœniu 1973 roku odby³ siê XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Ftyzjopneumonologicznego w Bia³ymstoku.

W grudniu 1980 roku funkcjê kierownika kliniki przej¹³ prof. dr hab.
med. Edmund Kowal. Klinika zmieni³a nazwê na Klinikê Chorób P³uc
i GruŸlicy, co by³o konieczne ze wzglêdu na zdecydowan¹ zmianê pro-
filu leczenia chorych. Coraz wiêkszym problemem diagnostyczno-te-
rapeutycznym sta³y siê nieswoiste choroby uk³adu oddechowego jak:

rak p³uca, zw³óknienia p³uc, zapalenia p³uc i oskrzeli oraz niewydol-
noœæ oddechowa. Do diagnostyki zostaje wprowadzona najnowsza me-
toda badañ endoskopowych - bronchofiberoskopia (1988r.) oraz p³uka-
nie oskrzelowo-pêcherzykowe - BAL. Rozwija siê immunodiagnostyka
chorób œródmi¹¿szowych, a do terapii zostaje wprowadzone leczenie cy-
toredukcyjne raka p³uca. 

Od 1 paŸdziernika 1988 roku funkcjê kierownika kliniki przejê³a
prof. dr hab.med. El¿bieta Chyczewska, która jednoczeœnie pe³ni funk-
cjê przewodnicz¹cej PTFP oraz Konsultanta Wojewódzkiego ds. Cho-
rób P³uc.

Obecny sk³ad osobowy kliniki stanowi¹: kierownik kliniki: prof. dr
hab. E. Chyczewska, adiunkci: dr med. Robert Mróz, dr med. Woj-
ciech Naumnik, dr med. Tomasz I¿ycki-Herman, dr med. Ewa Œwi-
dziñska - zastêpca ordynatora. Asystenci: dr med. Ma³gorzata Korni-
luk, dr med. Beata Panek-Penpicka, dr med. Barbara Janczarek, lek med.
Jan Czaban i dr med. Maria Ossoliñski - st. specjalista, Wojciech Ku-
cejko - doktorant, mgr Bo¿ena Fenczyszyn - pielêgniarka oddzia³owa
i Helena Basiur - sekretarka. Szeœcioro pracowników posiada specjali-
zacjê II stopnia z chorób p³uc, dziewiêcioro z chorób wewnêtrznych i
dwoje z alergologii.

Klinika posiada 46 ³ó¿kowy oddzia³, w którym znajduje siê Pra-
cownia Bronchoskopowa, Pracownia Spirometryczna, Pracownia Fi-
zykoterapii, Inhalatornia, Punkt Cytostatyczny i Laboratorium Immu-
nologiczne.

Klinika Chorób P³uc i GruŸlicy jest jedynym oœrodkiem referen-
cyjnym regionu pó³nocno-wschodniego w zakresie chorób p³uc i gru-
Ÿlicy. Jako pierwsza w tym regionie (1988r.) rozpoczê³a badania bron-
chofiberoskopowe oraz p³ukanie oskrzelowo-pêcherzykowe
(Broncho-Alveolar Lavage-BAL) w diagnostyce chorób uk³adu odde-
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(Rozmawiaj¹ prof. dr hab. El¿bieta Chyczewska- kierownik
Kliniki Chorób P³uc i GruŸlicy AMB i Danuta Œlósarska)

Przy kawie lub herbacie mi³o jest zapaliæ papierosa. Zapalimy
pani profesor?
Nigdy. 
Pani poprzednicy byli bardziej liberalni. S³ysza³am, ¿e profesor
T. Kielanowski, za³o¿yciel tej kliniki, lubi³ sobie popaliæ?
Profesor W. Prêgowski tak¿e. Na ka¿dym zdjêciu zamieszczonym
w kronice kliniki jest z papierosem albo z fajk¹. PóŸniej, kiedy ju¿
doœwiadczy³ na sobie skutków palenia, zacz¹³ zwalczaæ ten na³óg.
Mnie wystarczy, gdy z konsekwencjami nikotynizmu spotykam siê
na co dzieñ w swojej pracy zawodowej. Moi pacjenci uzale¿nieni
od nikotyny cierpi¹ na konkretne choroby.
Jakie?
Na pierwszym miejscu jest POCHP czyli obturacyjna choroba p³uc,
która nie leczona doprowadza do pe³nego inwalidztwa. Spustosze-
nie wœród palaczy sieje tak¿e rak p³uca. W momencie wykrycia
znajduje siê ju¿ w takim stadium zaawansowania, ¿e rokowanie jest
niepomyœlne.
W Polsce, w tzw. rankingu chorób œmiertelnych rak p³uca znaj-
duje siê na pierwszym miejscu.
Jest to zwi¹zane poœrednio z niew³aœciwie zorganizowan¹ opiek¹ zdro-
wotn¹ w naszym kraju. Nale¿y dodaæ jednak, ¿e postaæ przedinwa-
zyjna raka p³uca jest w ogóle niewykrywalna na œwiecie. Guz poja-
wia siê dopiero póŸniej, poprzedzaj¹ go zmiany w obrêbie komórek.
Inicjacjê nowotworow¹ na szczeblu komórki mog¹ wykryæ tylko
badania molekularne, a one s¹ bardzo drogie i w Polsce dopiero za-
czynaj¹ siê rozwijaæ. 
Pani profesor, ale ju¿ nawet ten niewinny kaszel, chrypka mog¹
sugerowaæ, ¿e w naszym organizmie dzieje siê coœ z³ego?
Jak najbardziej. Je¿eli pacjent zg³asza swojemu lekarzowi rodzinne-
mu dolegliwoœci typu suchy, mêcz¹cy, napadowy kaszel, który nie
ustêpuje mimo leczenia, a pacjent jest osob¹ pal¹c¹, to konieczne
jest wykonanie przeœwietlenia klatki piersiowej....
Tak, tylko lekarz rodzinny przeliczy sobie pieni¹dze i dojdzie do
wniosku, ¿e mu siê to nie kalkuluje, bo wykonanie badania ob-
ci¹¿a jego bud¿et.
I tu zaczyna siê problem. Szkolimy lekarzy rodzinnych, uczulamy
ich, aby baczniej analizowali dolegliwoœci na które skar¿¹ siê pa-

cjenci, ale na tym nasze mo¿liwoœci siê koñcz¹. Skierowanie do
specjalisty wydaje lekarz rodzinny.
Wychodzi na to, ¿e ten brzydki socjalizm bardziej dba³ o nasze
zdrowie. Wtedy przynajmniej badania rentgenowskie by³y obo-
wi¹zkowe.
Odst¹piliœmy od zdjêæ ma³oobrazkowych, bo jest to metoda ma³o czu-
³a, bardzo kosztowna i absolutnie nie odgrywaj¹ca istotnej roli w
profilaktyce raka p³uca. Aby wykryæ jednego chorego w badaniu
profilaktycznym, nale¿a³oby przebadaæ 1000 osób. To mija siê z ce-
lem, bo koszty by³yby ogromne, a efekty znikome. Wiêkszy po¿y-
tek odnios³yby badania przesiewowe na wyselekcjonowanej grupie
osób, predysponowanej do zachorowania na raka p³uca, czyli na
wieloletnich palaczach tytoniu. Profilaktyka to przede wszystkim
zwalczanie tego na³ogu.
Wiem, ¿e ju¿ od dawna pani klinika prowadzi szerok¹ akcjê an-
tynikotynow¹. Czy forma pogadanek dla m³odzie¿y nie jest
prze¿ytkiem?
Problem palenia jest problemem globalnym. Mówi siê ju¿ nawet o
epidemii, która roœnie wraz z ubóstwem spo³eczeñstwa. Nikotyna
daje mo¿liwoœæ prze¿ycia euforii, zapomnienia. Minimalizuje na okre-
œlony czas stres. Bardzo czêsto inicjacja tytoniowa rozpoczyna siê do-
piero w wieku doros³ym. Jest coraz wiêcej pal¹cych kobiet. Pro-
blem ten dotyczy np. oko³o 56% matek samotnie wychowuj¹cych
dzieci. Aby uœwiadomiæ wszystkim palaczom, poczynaj¹c od dzieci
i m³odzie¿y zabójcze skutki palenia musimy im o tym powiedzieæ,
daæ im przyk³ad. Przekonaæ ich, ¿e wzorców, które wynieœli z domu
i ze szko³y (pal¹ równie¿ nauczyciele) nie nale¿y powielaæ.
Pani profesor, a nie dra¿ni pani widok pacjentów, których pani le-
czy, którzy dorobili siê choroby na skutek paleniapapierosówi którzy
id¹ na klatkê schodow¹ szpitala, aby sobie puœciæ dymek.
Dra¿ni i dlatego t³umaczymy, wyjaœniamy, prosimy. Czêœæ pacjen-
tów bierze sobie to do serca i przynajmniej stara siê ograniczyæ iloœæ
wypalanych papierosów. To jest na³óg, pojawia siê g³ód nikotynowy
i rozumiem, ¿e bardzo trudno jest rzuciæ palenie tak z dnia na dzieñ.
Gdybym wprowadzi³a zakaz palenia, pacjent znalaz³by sposób jak
go omin¹æ. Walkê z nikotyn¹ nale¿y rozpocz¹æ od koncernów tyto-
niowych, zmniejszyæ produkcjê, zwiêkszyæ odprowadzane podatki
z tego tytu³u, zwiêkszyæ koszty paczki papierosów. W szpitalu, w mo-
jej klinice, jest ju¿ za póŸno na walkê z na³ogiem.
Pani profesor, kiedy zapyta³am pani mê¿a co pani lubi robiæ w
wolnym czasie, bez chwili zastanowienia odpowiedzia³ "praco-
waæ".
Zawód lekarza tak poch³ania, ¿e rzeczywiœcie mam ma³o czasu na
coœ innego. Czêsto wyrêczam córkê w obowi¹zkach domowych,
aby mog³a wiêcej czasu poœwiêciæ na pracê naukow¹. Obserwujê,
¿e coraz m³odsi ludzie coraz szybciej osi¹gaj¹ tytu³y naukowe. To
bardzo dobrze, bo im cz³owiek m³odszy tym wiêcej ma pomys³ów,
mo¿liwoœci i zdrowia.
Œwiêta rozumiem przygotowuje pani sama. Co jest specjalno-
œci¹ prof. Chyczewskiej?
Pochodzimy z mê¿em z P³ocka, wiêc ca³a nasza rodzina mieszka w
tamtych stronach. Ja jako nestorka rodziny w Bia³ymstoku, matka i
babcia organizujê wigiliê u siebie. Zawsze przygotowujê ryby pod
ró¿n¹ postaci¹, ³azanki z miodem i makiem, groch z kapust¹, a tak-
¿e fasolkê w sosie beszamelowym. Tak jak moja babcia i moja ma-
ma robiê zupê owocow¹ z suszu i koniecznie z w³asnorêcznie robio-
nym makaronem.

SSSSkutki nikotynowej euforii
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chowego. Jako jedyny oœrodek w Polsce wykorzystuje BAL w diagno-
styce raka p³uca oraz w ocenie efektów leczenia. Klinika zajmuje siê kom-
pleksow¹ diagnostyk¹ i chemioterapi¹ raka p³uca poprzez zastosowanie
najnowszych metod pobierania materia³u: biopsja kleszczykowa - TBB,
przezoskrzelowa biopsja cienkoig³owa - TBNA (2000r.), przezoskrzelo-
wa kleszczykowa biopsja p³uca - TBB (2001r.), transtorakalna biopsja
p³uca i op³ucnej - TTNB. Dziêki powy¿szym metodom jako jedyni w
regionie, prowadzimy kompleksow¹ diagnostyk¹ i leczenie œródmi¹¿szo-
wych chorób p³uc ze szczególnym uwzglêdnieniem Sarkoidozy - BBS,
Idiopatycznego Zw³óknienia P³uc - IPF oraz Alveolitis Alergica - AZPP.
Bezwzglêdnym priorytetem w diagnostyce chorób uk³adu oddechowe-
go s¹ badania bronchoskopowe, które dziêki ogromnemu doœwiadcze-
niu personelu lekarskiego sta³y siê podstaw¹ diagnostyki. Poza tym kli-
nika wdro¿y³a bronchoskopiê interwencyjn¹ do protezowania górnych
dróg oddechowych przy pomocy stentów (2002 r.), udra¿niania oskrze-
li oraz usuwania cia³ obcych. Du¿ym problemem w pulmonologii s¹
choroby prowadz¹ce do przewlek³ej niewydolnoœci oddechowej wyma-
gaj¹ce przewlek³ej tlenoterapii, któr¹ w 1986 roku klinika wprowadzi³a
do leczenia w ca³ym regionie, w warunkach domowych (DLT). Nastêp-
nym problemem rozwi¹zywanym kompleksowo jest gruŸlica uk³adu
oddechowego, a od 1988 roku zapalenie naczyñ p³ucnych i zatorowoœæ
p³ucna. W 2000 roku klinika, jako pierwsza w kraju, wprowadzi³a do
badañ diagnostycznych metodê indukowanej plwociny (IP) wykorzy-
stywan¹ g³ównie w diagnostyce zaka¿eñ uk³adu oddechowego, w cho-
robach œródmi¹¿szowych p³uc oraz w POCHP.

Asystenci kliniki odbywaj¹ sta¿e naukowo-szkoleniowe z zakresu
bronchoskopii inwazyjnej w Niemczech oraz z zakresu biologii moleku-
larnej w Edynburgu. Klinika œciœle wspó³pracuje w dziedzinie diagnosty-
ki, terapii oraz badañ naukowych z Zak³adem Klinicznej Biologii Mole-
kularnej i Klinik¹ Torakochirurgii AMB.

W ramach szkolenia podyplomowego organizowane s¹ w klinice
kursy specjalizacyjne z zakresu chorób p³uc, sta¿e podyplomowe, kierun-
kowe indywidualne i grupowe internistów i pulmonologów oraz lekarzy
rodzinnych. W klinice odbywaj¹ siê cotygodniowe posiedzenia naukowe,
comiesiêczne posiedzenia PTFP regionu podlaskiego i raz w roku Ogól-
nopolskie Sympozjum Pulmonologiczne "BRONCA" w Bia³owie¿y. Po-
za tym klinika bierze czynny udzia³ w powszechnym szkoleniu podyplo-
mowym lekarzy z zakresu chorób p³uc na posiedzeniach PTL, TIPi AGORA.
W ramach doskonalenia zawodowego z zakresu chorób p³uc i szkodliwo-
œci palenia tytoniu organizowane s¹ sesje wyjazdowe z wyk³adami dla le-
karzy w terenie. W ramach szerzenia oœwiaty zdrowotnej, a szczególnie
szkodliwoœci palenia papierosów klinika uczestniczy w programach ra-
diowo-telewizyjnych oraz organizuje "Pogadanki antynikotynowe" dla m³o-
dzie¿y w szko³ach ponadpodstawowych.

Klinika Chorób P³uc i GruŸlicy AMB prowadzi szkolenia lekarzy z
zakresu bronchofiberoskopii i p³ukania oskrzelowo-pêcherzykowego (BAL)
oraz metod inwazyjnych: pobieranie bioptatów z oskrzeli (TBNA) i biop-
tatów z p³uc (TBB).

Klinika prowadzi wyk³ady i æwiczenia dla studentów V roku wy-
dzia³u lekarskiego, IV roku wydzia³u stomatologii i II roku pielêgniar-
stwa.

G³ówne kierunki pracy naukowo-badawczej kliniki dotycz¹: poszu-
kiwania nowych markerów biologicznych i immunologicznych w raku p³u-
ca, procesów kancerogenezy w p³ucach i ich markerów, immunopatoge-
nezy chorób œródmi¹¿szowych p³uc, patogenezy zw³óknieñ p³uc, wp³ywu
dymu papierosowego na uk³ad oddechowy i biologiê komórki.

El¿bieta Chyczewska
(Autorka jest prof. dr. hab. med.

- kierownikiem Kliniki Chorób P³uc i GruŸlicy AMB)

JJ ESZCZE CHWILAESZCZE CHWILA
Informujê, ¿e 29 listopada 2004 r. o godz. 17.00, w sali wyk³adowej Colle-

gium Pathologicum, odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Stowarzyszenia Absol-
wentów i Przyjació³ Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Jako przewodnicz¹-
cy zebrania przypomnia³em przyby³ym, ¿e idea powo³ania Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjació³ AMB, by³a podnoszona w poprzednich latach przez
wiele osób, które w sposób szczególny odczuwa³y wiêŸ z nasz¹ uczelni¹. Ka¿-
dy z absolwentów cz¹stkê swego ¿ycia i serca pozostawi³ w tutejszych pracow-
niach, zak³adach i klinikach . Wielu z nas chêtnie spotyka siê, nawet po wielu la-
tach, z kolegami z okresu studiów. Z przyjemnoœci¹ uczestniczy w kolejnych
zjazdach poszczególnych roczników. Dlatego powo³ane Stowarzyszenie mo¿e
staæ siê wspania³ym forum wymiany doœwiadczeñ, dzielenia siê wspomnienia-
mi, odnowienia wiêzów kole¿eñskich oraz przyjaŸni sprzed wielu lat. 

Omawiaj¹c cele Stowarzyszenia, zaproponowa³em by po przeprowadzeniu
wyborów cz³onków Zarz¹du Stowarzyszenia, wszystkie wybrane osoby zapo-
zna³y siê z projektem statutu, a nastêpnie na najbli¿szym zebraniu, na którym
ukonstytuuje siê Zarz¹d, przedyskutowano poszczególne rozdzia³y, paragrafy i
punkty statutu. Propozycja zosta³a przyjêta. 

W g³osowaniu tajnym wybrano prezesa Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du oraz
cz³onków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³ AMB.
Prezesem Zarz¹du wybrano mnie, cz³onkami Zarz¹du zostali koledzy - Lech Chy-
czewski, Janusz Dziêcio³, Jan Górski, El¿bieta Krajewska-Ku³ak, Jan Prokopo-
wicz, El¿bieta Skrzydlewska, Stanis³aw Terlikowski, Krzysztof Worowski, cz³on-
kami Komisji Rewizyjnej koledzy - Wojciech Dêbek, Marek Kulikowski, Bogus³aw
Sawicki. 

***
W goœcinnym Zak³adzie Pielêgniarstwa Ogólnego, 26 grudnia 2004 r.

odby³o siê pierwsze posiedzenie Zarz¹du Stowarzyszenia Absolwentów i Przy-

jació³ Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. 
Pierwszym punktem porz¹dku obrad by³o powierzenie w drodze wyboru,

poszczególnych funkcji cz³onkom Zarz¹du. Wiceprezesem Zarz¹du zosta³ kole-
ga Krzysztof Worowski, sekretarzem kole¿anka El¿bieta Krajewska-Ku³ak, skarb-
nikiem kole¿anka El¿bieta Skrzydlewska. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej po-
wierzyli obowi¹zki Przewodnicz¹cego Komisji koledze Markowi Kulikowskiemu.

Po ukonstytuowaniu siê Zarz¹du Stowarzyszenia, zebrani szczegó³owo prze-
analizowali projekt statutu Stowarzyszenia. Po przedyskutowaniu proponowane
uwagi i poprawki naniesiono. Po ostatecznej redakcji projekt jeszcze raz bêdzie
przedstawiony cz³onkom Zarz¹du do ostatecznej akceptacji.

Koledzy Krzysztof Worowski oraz Jan Prokopowicz zobowi¹zali siê do opra-
cowania deklaracji cz³onkowskiej. Postanowiono, ¿e deklaracja cz³onkowska
bêdzie dostêpna równie¿ na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjació³ AMB. 

Przedyskutowano równie¿ projekt pieczêci i emblematu Stowarzyszenia,
który znajdzie siê na wszystkich dokumentach Stowarzyszenia oraz odznace
Stowarzyszenia.

W trakcie posiedzenia d³ugo dyskutowano nad ró¿nymi sposobami odszu-
kania i dotarcia do absolwentów Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Postano-
wiono, ¿e informacja o powstaniu Stowarzyszenia powinna byæ nag³oœniona w
mediach lokalnych, biuletynach okrêgowych izb lekarskich oraz propagowana
wœród kolegów i znajomych w Polsce i za granic¹.

Postanowiono, ¿e kolejne zebranie Zarz¹du bêdzie zwo³ane po przygoto-
waniu dokumentacji Stowarzyszenia w celu rejestracji w s¹dzie.

Marek Szczepañski
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³ Akademii Medycznej w Bia³ymstoku

do zarejestrowania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³ AMB
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czasie dzisiejszej uroczystoœci zostan¹ wrêczone listy gratu-
lacyjne laureatom Nagród Ministra, dyplomy za zajêcie pierw-

szych trzech miejsc w rankingu cytowañ, w rankingu "Impact Fac-
tor" oraz rankingu liczby prac opublikowanych w czasopismach
rejestrowanych w systemie Medline, Nagrody Rektora I, II i III
stopnia za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne w roku 2003. Zwy-
czajowo, uroczystoœæ t¹ rozpoczyna s³owo wstêpne. Dzisiaj zrobiê od-
stêpstwo od tej zasady i w telegraficznym skrócie przedstawiê Pañ-
stwu najwa¿niejsze, aktualne sprawy uczelni oraz ich uwarunkowania.
Zacznê, oczywiœcie, od studentów.

Liczba studentów w naszej uczelni wzros³a w ci¹gu ostatnich piê-
ciu lat z 2027 do 3517 (czyli o oko³o 75%) (ryc. 1).  

Ryc. 2 przedstawia dane dotycz¹ce poszczególnych wydzia³ów.
Na Wydziale Lekarskim z Oddzia³em Stomatologii liczba studentów
utrzymuje siê na sta³ym poziomie i waha siê w granicach 1400.
Liczba ta obejmuje studentów kierunku lekarskiego oraz stomatolo-
gii. Nie obejmuje studentów tych kierunków, które wy³¹czono z te-
go wydzia³u i w³¹czono do utworzonego w roku 2003 Wydzia³u Pie-
lêgniarstwa i Ochrony Zdrowia. Liczba studentów na tym wydziale
wynosi³a 89 osób w roku 1999 i wzros³a do 1238 osób w roku bie-
¿¹cym. Nale¿y podkreœliæ, ¿e na Wydziale Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia nauczanie odbywa siê a¿ na siedmiu kierunkach co bardzo
ró¿nicuje programy nauczania, a tym samym zwiêksza wymagania
w stosunku do kadry nauczaj¹cej. Na Wydziale Farmaceutycznym
liczba studentów w roku 1999 wynosi³a 575, zaœ w roku 2004 wzro-
s³a do 852 osób. Nale¿a³oby oczekiwaæ, ¿e za tak ogromnym wzro-

stem liczby studentów i kierunków nauczania pójd¹ w œlad odpo-
wiednio zwiêkszone nak³ady, tak jeœli chodzi o zwiêkszenie liczby na-
uczycieli jak te¿ powierzchni dydaktycznej i wyposa¿enia. Zw³aszcza
¿e jak dobrze wiemy, na kierunkach medycznych nauczanie wyma-
ga bazy laboratoryjnej i klinicznej, nie zaœ tylko kredy, tablicy czy
komputera. Niestety, nic takiego siê nie sta³o. Pomimo solennych
zachêt i zapewnieñ ze strony bardzo wysokich przedstawicieli resor-
tu zdrowia sk³adanych w latach 2000-2001, kiedy to tworzono nowe
kierunki nauczania we wszystkich uczelniach medycznych w Pol-
sce. Podkreœlam tu, ¿e we wszystkich uczelniach medycznych, a nie
tylko w naszej. 

Ryc. 3 przedstawia strukturê zatrudnienia w naszej uczelni.
Liczba etatów, ogó³em, jest sta³a od lat i waha siê oko³o 1170. Licz-
ba nauczycieli akademickich wzros³a w ostatnich dwu latach o 35
osób i odby³o siê to dziêki redukcji zatrudnienia w pionie nie nau-
czycieli. Chcia³bym tu wyjaœniæ, ¿e grupa nie nauczycieli jest nie-
s³usznie, potocznie, nazywana administracj¹. Nies³usznie i mylnie,
gdy¿ œciœle w administracji zatrudnionych jest 108 osób (w tym per-
sonel administracyjny rektoratu, prorektoratów, dziekanatów, DS.-
ów). Inne osoby tej grupy to technicy, rzemieœlnicy, sprz¹taczki, po-
rtierzy i inne osoby z tzw. obs³ugi.

Muszê równie¿ podkreœliæ, ¿e powierzchnia dydaktyczna nie ule-
g³a zwiêkszeniu. Nie rozpoczêto te¿ ¿adnej inwestycji dydaktycznej.
Tak wiêc zwiêkszenie liczby studentów i kierunków nauczania spo-
wodowa³o wzrost niedoborów etatowych (np. w Zak³adzie Zdrowia
Publicznego niedobór 15 a w Zak³adzie Fizjologii 7 etatów) oraz po-
gorszenie warunków nauczania. 

ZZamiast wstêpu

W
(Przemówienie JM Rektora AMB prof. dr. Jana Górskiego wyg³oszone z okazji wrêczenia 

nagród Ministra Zdrowia i nagród Rektora pracownikom naukowo-dydaktycznym AMB)
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Dotacja dydaktyczna z Ministerstwa Zdrowia uleg³a znacz¹ce-
mu wzrostowi w latach 2002-2004 (ryc. 4). Jednak¿e dotacja ta po-
krywa³a zaledwie ustawowy wzrost p³ac. Z dotacji tej na inne po-
trzeby dydaktyczne pozostawa³o w latach 2002-2004 zaledwie
oko³o miliona z³otych. Bie¿¹ca dzia³alnoœæ uczelni finansowana by-
³a wiêc g³ównie z przychodów w³asnych. Tworz¹ je odpisy, op³aty
ze studiów wieczorowych i zaocznych, wynajmy pomieszczeñ i in-
ne formy dzia³alnoœci. Bilans finansowy zrównowa¿ony w latach 1999-
2000, zamkn¹³ siê kwot¹ -0.4mln w roku 2001 i a¿ -2.5mln w roku
2002. W kolejnym roku wszystkie zobowi¹zania zosta³y sp³acone i
uzyskano niewielk¹ nadwy¿kê (160 tys.), któr¹ przeznaczono na fi-
nansowanie dzia³alnoœci w roku nastêpnym. W roku bie¿¹cym
wszystkie zobowi¹zania p³acone s¹ równie¿ na bie¿¹co. 

Niestety, za wzrostem liczby studentów nie nad¹¿a fundusz po-
mocy materialnej studentom. W roku 2001 wynosi³ on 6.9miliona, zaœ
w roku 2004 7.1 miliona.

Obserwujemy bardzo ¿ywe zainteresowanie naszych nauczycie-
li zdobywaniem stopni i tytu³ów naukowych. Odpowiednie dane
liczbowe przedstawiono na ryc. 5. Bardzo wysoka liczba profesorów
i doktorów habilitowanych na ogóln¹ liczbê nauczycieli oraz liczbê
studentów w naszej uczelni, stawia nas w absolutnej czo³ówce kra-
jowej. Ma te¿ bardzo du¿e znaczenie w kategoryzacji uczelni. Po-
twierdza s³usznoœæ realizowanej w uczelni na przestrzeni lat polity-

ki naukowej i kadrowej.
Przyk³adamy najwy¿sz¹ wagê do funkcjonowania Biblioteki G³ów-

nej AMB. G³ówne dzia³ania skierowaliœmy na jej informatyzacjê (ryc.
6). W efekcie tych poczynañ wzros³a niepomiernie dostêpnoœæ do cza-
sopism naukowych oraz szybkoœæ uzyskiwania informacji nauko-
wej. Dodaæ nale¿y, ¿e z wiêkszoœci tych dobrodziejstw korzystaæ
mo¿emy ze wszystkich komputerów sieci uczelnianej, a wiêc w
swoich pracowniach czy te¿ gabinetach. Ofertê naszej biblioteki po-
równaæ ju¿ mo¿na do najlepszych bibliotek w kraju. 

Przewidywane (a obecnie ju¿ rzeczywiste) cz³onkostwo w Unii
sk³oni³o nas do podjêcia szeregu dzia³añ wyprzedzaj¹cych i dostoso-
wuj¹cych. Najwa¿niejsze zrealizowane przedsiêwziêcia przedsta-
wiono na ryc. 7. Dodam tu jeszcze, ¿e w Dziale Nauki pracuj¹ oso-
by kompetentne równie¿ w sprawie doradztwa w zakresie ubiegania
siê o naukowe granty unijne. 

Nowy zespó³ redakcyjny Roczników pod kierownictwem prof.
Jacka Nikliñskiego przekszta³ci³ Roczniki w czasopismo miêdzyna-
rodowe. Zmieniono te¿ ca³kowicie szatê graficzn¹ pisma (ryc. 8).
Pismo uzyska³o najwy¿sz¹ punktacjê "Index Copernicus" oraz
KBN. Zdaniem zespo³u redakcyjnego (podzielanym przeze mnie)
istnieje koniecznoœæ zmiany tytu³u czasopisma. Tytu³ obecny nie jest
zrozumia³y dla autorów spoza kraju.

Niew¹tpliwym osi¹gniêciem kierowanego przez prof. Lecha Chy-
czewskiego zespo³u redakcyjnego jest aktualna wersja Medyka Bia-
³ostockiego (ryc. 9). Pismo cieszy siê nies³abn¹cym uznaniem. U pod-
staw jego le¿y rzetelnoœæ, wysoki poziom, zró¿nicowana, ciekawa
treœæ artyku³ów jak te¿ dzia³ studencki redagowany przez samych
studentów. 

Znacz¹cych zmian dokonano na poszczególnych wydzia³ach. Wy-
³¹czenie z Wydzia³u Lekarskiego kierunków, które wesz³y w sk³ad
Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia pozwoli³o w³adzom te-
go wydzia³u na skoncentrowanie siê wokó³ szerokiej gamy zadañ ksz-
ta³cenia lekarzy oraz lekarzy dentystów. Umo¿liwi³o tak¿e skupienie
uwagi na procedurach nadawania stopni i tytu³ów naukowych. 

Na Wydziale Lekarskim z Oddzia³em Stomatologii utworzono no-
we jednostki (ryc. 10). Szczególnie szerokie dzia³ania dostosowuj¹-
ce program nauczania do wymogów unijnych przeprowadzono na Od-
dziale Stomatologii. Wymaga³y one wielu zmian, które ogólnie 

Zakupiono i wdro¿ono system biblioteczny ALEPH 500

Wdro¿ono system przesy³ania elektronicznego  odbitek 

Udostêpniono online kilka tysiêcy czasopism
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scharakteryzowaæ mo¿na jako zmniejszenie liczby godzin przezna-
czanych dotychczas na nauczanie lekarskie i przesuniêcie ich na na-
uczanie œciœle stomatologiczne. W obrêbie wydzia³u przesuniêto 12
etatów na potrzeby Oddzia³u Stomatologii. Pomyœlnie zakoñczy³a
siê praca zespo³u pod kierownictwem prof. Andrzeja D¹browskiego
powo³anego do organizacji oddzia³u nauczania na Wydziale Lekar-
skim w jêz. angielskim. Zespó³ korzysta³ z nieustannej pomocy pa-
na dziekana prof. Macieja Kaczmarskiego. Zadawane jest czasami py-
tanie - po co nam ten oddzia³? OdpowiedŸ jest bardzo prosta.
Oddzia³ Anglojêzyczny nale¿a³o utworzyæ ju¿ wczeœniej. Zostali-
œmy, poza Bydgoszcz¹, jedyn¹ uczelni¹ medyczn¹ nie kszta³c¹c¹ w
jêzyku angielskim. Nie przynosi³o nam to oczywiœcie chwa³y. Oddzia³
wzmacnia wiêc presti¿ uczelni. Wymaga te¿ od nauczycieli dobrej
znajomoœci jêz. angielskiego i co wa¿ne ci¹g³ego jego u¿ywania. Stwa-
rza mo¿liwoœæ dodatkowych zarobków zaanga¿owanym w dydakty-
kê nauczycielom, a tak¿e zwiêkszy przychód uczelni. I wreszcie, co
wa¿ne, stwarza mo¿liwoœæ bezpoœrednich, sta³ych kontaktów naszych
studentów ze studentami z innych krajów.

G³ówne osi¹gniêcia na Wydziale Farmaceutycznym przedsta-
wiono na ryc. 11. Szczególne znaczenie dla wydzia³u (a tym samym
uczelni) ma uzyskanie przez ten wydzia³ uprawnieñ do nadawania
stopnia doktora nauk farmaceutycznych. Stawia to wydzia³ w rzê-
dzie najlepszych w kraju. Zapewnia szybki rozwój kadry naukowej.
Wydzia³ pozyska³ te¿ drug¹, wrêcz niezbêdn¹ salê wyk³adow¹.

Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia utworzyliœmy w ro-
ku 2003. W jego sk³ad wesz³o kilka kierunków funkcjonuj¹cych do-
tychczas na Wydziale Lekarskim oraz jeden kierunek z Wydzia³u
Farmaceutycznego. Liczbê jednostek wydzia³u przedstawia ryc. 12.
Utworzono te¿ now¹ jednostkê administracyjn¹, a mianowicie Dzie-
kanat tego wydzia³u. Wydzia³ boryka siê z ogromnymi problemami,
zarówno lokalowymi jak te¿ etatowymi. Czynimy wszystko co mo¿-
liwe by ³agodziæ te problemy.

Truizmem jest twierdzenie, ¿e bez inwestycji nie ma rozwoju.
Za najwa¿niejsze potrzeby uznaliœmy koniecznoœæ budowy budynku
dydaktyczno - naukowego dla nowego wydzia³u, budowy nowych kli-
nik i przebudowy niektórych segmentów PSK-a oraz budowê Cen-
trum Medycyny Doœwiadczalnej. Analiza mo¿liwoœci zdobycia odpo-
wiednich funduszy wykaza³a, ¿e najmniejsze szanse istnia³y na
pozyskanie œrodków na budowê budynku dla nowego wydzia³u.
Dalsze zabiegi o realizacjê tego planu musieliœmy niestety od³o¿yæ
na dogodniejszy moment. Skoncentrowaliœmy wiêc dzia³ania na
PSK-a i Centrum. Dzia³ania te skoñczy³y siê pomyœlnie. We wrze-
œniu br. Minister Zdrowia wyrazi³ zgodê na otwarcie tytu³u inwesty-
cyjnego dla PSK-a na sumê 26.6 miliona z³. Zadania, które zostan¹
zrealizowane w ramach tego tytu³u wyszczególniono na ryc. 13. 

Jego realizacja ma korzystne skutki "uboczne"- pozwoli na prze-
znaczenie dotychczasowych pomieszczeñ Kliniki Chirurgii Szczê-
kowo-Twarzowej oraz holu na pierwszym piêtrze PSK-a na inne ce-
le. Dziêki pozyskanym ostatnio funduszom unijnym ukoñczona zostanie
w PSK-a budowa Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego. Wkrótce roz-
pocznie w PSK-a pracê drugi koronarograf. Œrodki na jego zakup i
instalacjê pochodz¹ z Ministerstwa Zdrowia, Urzêdu Marsza³kow-
skiego oraz Urzêdu Miasta Bia³ystok (odpowiednio 2.5, 0.5 i 0.5mi-
liona z³). Chcia³bym podkreœliæ z ca³ym naciskiem, ¿e prowadzone
przez nas inwestycje szpitalne s³u¿¹ nie tylko do naszych celów dy-
daktycznych i naukowych. G³ównym beneficjentem tych inwestycji
s¹ mieszkañcy miasta Bia³egostoku i województwa podlaskiego.
Jest to wk³ad naszej uczelni w poprawê jakoœci i profilu œwiadczeñ
medycznych w województwie. 

Czynimy intensywne zabiegi o uzyskanie drugiego tytu³u inwe-
stycyjnego dla PSK-a. W jego ramach wybudowano by Klinikê Ne-
onatologii, przebudowano Klinikê Ginekologii oraz Blok Operacyj-
ny Po³o¿niczo-Ginekologiczny. Koszt realizacji tego projektu skalkulowano
na kwotê 15 milionów z³. Na dzieñ dzisiejszy, sprawa uzyskania te-
go tytu³u wydaje siê byæ przes¹dzona. 

W uczelni braknie pomieszczeñ do hodowli i doœwiadczeñ na
zwierzêtach laboratoryjnych. Dotychczasowe, rozrzucone w ró¿-
nych budynkach pomieszczenia nie spe³niaj¹ ju¿ norm i musz¹ zo-
staæ zamkniête. Nie muszê dodawaæ, ¿e oznacza³o by to katastrofê
dla uczelni. Stworzyliœmy koncepcjê budynku Centrum Medycyny
Doœwiadczalnej. Na jego budowê i wyposa¿enie pozyskaliœmy 6 mi-

Utworzono:

Klinikê Geriatrii

Zak³ad Stomatologii Spo³ecznej i Profilaktyki

Zak³ad Propedeutyki Stomatologii

Klinikê Pediatrii i Zaburzeñ Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y

Oddzia³ Anglojêzyczny

Ryc. 10. Najwa¿niejsze zamiany na Wydziale Lekarskim z Oddzia³em
Stomatologii

Uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia dr n. farmaceutycznych

Utworzono: 
Studium Kszta³cenia Podyplomowego

Samodzieln¹ Pracowniê Biofarmacji

Zak³ad Syntezy i Technologii Œrodków Leczniczych

Ryc. 11. Najwa¿niejsze zmiany na Wydziale Farmaceutycznym.

Kliniki - 5

Zak³ady - 10

Studium - 1

Dziekanat
Ryc. 12. Jednostki Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia

PSK – uzyskano w Ministerstwie Zdrowia tytu³ inwestycyjny, który 
obejmuje:

budowê Kliniki Rehabilitacji

budowê Kliniki Chirurgii Szczêkowo -Twarzowej

budowê nowego holu, wind i przebudowê ci¹gów komunikacyjnych

ukoñczenie kapitalnego remontu Bloku Operacyjnego

= 26.6 ml
PSK - Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy – 4 mln (UE)

PSK - Koronarograf - ³¹cznie 3.5 mln

DSK - 1 mln na termomodernizacjê (UE)

Ryc. 13. Fundusze na inwestycje szpitalne.

3 mln z KBN

3 mln z UE

Ryc. 14. Œrodki na budowê Centrum Medycyny Doœwiadczalnej.
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okrocznie, w jeden z pi¹tkowych li-
stopadowych dni, w Akademii Medycz-

nej odbywa siê podnios³a uroczystoœæ -
wrêczanie dyplomów ukoñczenia studiów
(dyplomów lekarskich i lekarzy dentystów).
W imieniu w³adz dziekañskich witam Was
bardzo serdecznie, Kole¿anki i Koledzy Ab-
solwenci Wydzia³u Lekarskiego i Oddzia³u
Stomatologii.

Witam Wasze Rodziny, Przyjació³ i Naj-
bli¿szych, którzy przybyli z Wami na dzisiej-
sz¹ uroczystoœæ. 

Po raz 49-ty w historii Wydzia³u Lekar-
skiego i po raz 31-szy w historii Oddzia³u
Stomatologii wrêczamy dyplomy ukoñcze-
nia studiów - studiów bardzo trudnych i
czasoch³onnych.

Wasz dyplom, Drodzy Absolwenci, jest
dzisiaj dokumentem uprawniaj¹cym nie tyl-
ko do odbycia sta¿u, jest tak¿e, od tego ro-
ku, niezbêdny do przyst¹pienia do Lekarskie-
go Egzaminu Pañstwowego obowi¹zuj¹cego
obecnie wszystkich absolwentów kierunku
lekarskiego, a od kwietnia 2005 równie¿ le-
karzy dentystów. Dopiero po zdaniu LEP-u
uzyskacie prawo wykonywania zawodu i mo¿-
liwoœæ ubiegania siê o otwarcie specjalizacji.

Dla wielu z Pañstwa obecnych tu na sa-
li, a nie maj¹cych bli¿szego kontaktu z me-
dycyn¹, droga od zamys³u jej studiowania do
etapu koñcowego (po odbytych studiach) -
mam tu na myœli zarówno przysz³e miejsce
pracy jak i specjalizacjê - wydaje siê nadzwy-
czaj trudna i naje¿ona przeszkodami, które
nale¿y sukcesywnie pokonywaæ. 

I tak jest w rzeczywistoœci, bo studia
medyczne nie s¹ przeznaczone dla ludzi o
przeciêtnych aspiracjach; studia medyczne s¹
dla ludzi zdolnych, pracowitych, wytrwa³ych.

Z uznaniem wiêc patrzmy dziœ na naszych
absolwentów - lekarzy i lekarzy dentystów.

Na dowód tego stwierdzenia siêgnê do
kilka danych:
· przed szeœcioma laty studia na kierunku

lekarskim rozpoczyna³o 173 studentów,
dziœ dyplom lekarski otrzymuj¹ 164
osoby.

· przed piêcioma laty studia stomatologicz-
ne rozpoczyna³o 60 studentów, dyplom
lekarza dentysty otrzymuje dzisiaj 48
osób. 
Honorowy Dyplom JM. Rektora Akade-

mii Medycznej (œrednia nie ni¿sza ni¿ 4,75)
otrzymuje 7 osób na Wydziale Lekarskim, zaœ
dyplomy z ocen¹ bardzo dobr¹ 5 lekarzy i 7
lekarzy dentystów.

Wœród naszych absolwentów mamy rów-
nie¿ tych, którzy nie tylko osi¹gnêli najlep-
sze wyniki w nauce, ale umiejêtnie godzili
obowi¹zki studenta z zainteresowaniami po-
zamedycznymi, przynosz¹c sw¹ dzia³alnoœci¹
i sukcesami chlubê naszej uczelni. 

Wœród tych najlepszych - siedmioro ab-
solwentów œpiewa³o w chórze, piêcioro pra-
cowa³o na rzecz rozwoju studenckiego ru-
chu naukowego, s¹ te¿ tacy, którzy notowali
sukcesy sportowe (w dru¿ynie siatkówki i ko-
szykówki), s¹ tak¿e dzia³acze Samorz¹du i
Parlamentu Studenckiego, a tak¿e innych agend
studenckich.

Podkreœlaj¹c Wasze osi¹gniêcia Kole¿an-
ki i Koledzy, chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e wy-
braliœcie na miejsce studiów niez³¹ polsk¹
uczelniê medyczn¹. Rokroczne rankingi wy-
kazuj¹, ¿e Akademia Medyczna w Bia³ymsto-
ku plasuje siê zawsze na dobrym miejscu. 

Trzeba dodaæ, ¿e koñcowe efekty dy-
daktyczne, których wyk³adnikiem w tym ro-
ku s¹ wyniki pierwszego Lekarskiego Egza-
minu Pañstwowego - wyró¿niaj¹ absolwentów
naszej uczelni. Wystarczy siêgn¹æ do donie-
sieñ lokalnej prasy: w informacji zatytu³o-
wanej "Zdali bez wstydu" (GW) czytamy -
"Absolwenci bia³ostockiej Akademii Medycz-
nej mog¹ mieæ powody do zadowolenia. Ty-
le samo punktów, co bia³ostoccy medycy zdo-
byli absolwenci renomowanego Collegium
Medicum UJ". 

Akademia, w której rozpoczynaliœcie stu-
dia przed piêcioma lub szeœcioma laty, dziœ,
kiedy je koñczycie - nie jest ju¿ t¹ sam¹ uczel-
ni¹. U¿ywaj¹c tego sformu³owania mam na
myœli nie tylko przywracanie do dawnej œwiet-
noœci zewnêtrznego wygl¹du pa³acu Branic-

kich, czy konserwacjê symbolu naszej uczel-
ni - Herkulesów (dowód wielkiej troski Pa-
na Rektora). Dokonuj¹ siê tu zasadnicze zmia-
ny organizacyjne i programowe. Rozpoczynaliœcie
studia w uczelni dwuwydzia³owej, koñczy-
cie je w uczelni trójwydzia³owej. Od bie¿¹-
cego roku akademickiego trwa nauczanie me-
dycyny dla studentów zagranicznych w jêzyku
angielskim. 

Wszystkie Wydzia³y zosta³y poddane bar-
dzo surowej i wnikliwej ocenie procesu dy-
daktycznego, metod nauczania, warunków stu-
diowania i warunków bytowych studentów
przez uprawnione agendy ogólnopolskie - Ko-
misje Akredytacyjne. W wyniku tej oceny
Uczelnia nasza uzyska³a stosowne certyfika-
ty akredytacyjne, niezbêdne do dalszego na-
uczania medycyny, stomatologii, farmacji i
pielêgniarstwa. Ca³y proces przygotowania
poszczególnych wydzia³ów do tej oceny ³¹-
czy³ siê g³ównie z wdro¿eniem programów
nauczania dostosowanych do wymogów unij-
nych. 

Dziœ w naszej akademii minima progra-
mowe Wydzia³u Lekarskiego i Oddzia³u
Stomatologii s¹ identyczne jak w krajach UE.
Tak¿e nauczanie przedmiotowe jest porów-
nywalne, ukierunkowane na umiejêtnoœci prak-
tyczne, które student musi posi¹œæ w trakcie
studiów. Opracowano ich szczegó³owy wy-
kaz, który sukcesywnie jest wdra¿any na po-
szczególnych latach. 

Przyst¹pienie Polski do tzw. deklaracji bo-
loñskiej w 1999 roku spowodowa³o, ¿e pol-
skie szko³y wy¿sze zobowi¹zane zosta³y do
aktywnego uczestnictwa w procesie przemian,
zgodnych z kierunkami przyjêtymi w wielu
krajach Europy. 

W trakcie tej kadencji dziekañskiej pra-
cowaliœmy i pracujemy nadal nad adaptacj¹
systemu szkolenia zawodowego zgodnego z
wymogami europejskimi i œwiatowymi, m.in.
poprzez przyjêcie czytelnych i porównywal-
nych systemów oceniania programów i stu-
dentów.

Zosta³ ju¿ opracowany w naszej uczelni
System ECTS (European Credit Transfer 

WWyj¹tkowe studia yj¹tkowe studia 
dla wyj¹tkowych osóbdla wyj¹tkowych osób

lionów z³ (ryc.14). Czynimy starania o dalsze 2 miliony. Budowa
zosta³a ju¿ rozpoczêta. 

Szczególna wagê przywi¹zujemy do kontynuowania remontu pa-
³acu. Do pa³acu wszyscy mamy stosunek uczuciowy i zale¿y nam by
jak najszybciej przywróciæ mu dawne piêkno. Postêp prac renowa-
cyjnych jest ogromny. W ci¹gu ostatnich dwóch lat pozyskaliœmy na

remont 0.7 miliona od G³ównego Konserwatora Zabytków. Drugie
tyle wy³o¿yliœmy ze œrodków w³asnych. Ponadto, za kwotê 125 tys.
z³ wykonaliœmy kapitalny remont niszczej¹cych, najstarszych rzeŸb
w Bia³ymstoku, a mianowicie XVIII-wiecznych rzeŸb Herkulesów. 

Na zakoñczenie tego krótkiego przegl¹du naszych dzia³añ ¿yczê
uczelni by przynios³y one zamierzone owoce. 

R

- to opinia prof. dr. hab. Macieja Kaczmarskiego - dziekana Wydzia³u Lekarskiego wyra¿ona przy okazji 
wrêczania   dyplomów tegorocznym absolwentom AMB. Poni¿ej tekst przemównienia dziekana.
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AAAAbsolwenci 
AMB 2004

Wydzia³ Lekarski AMB

Kierunek lekarski 

Abramowicz Pawe³, Adamczuk Anna, Ba-
durak- Skibiñska Justyna Anna,Bañkow-
ska- Guszczyn Emilia, Bia³ob³ocki Robert,
Biedawska Joanna Leokadia, Bielak Ka-
tarzyna, Bielewicz Agnieszka, Bigder
Joanna Jadwiga, Bryl Pawe³, Bujnowski
Krzysztof, Czarnecki Artur Micha³, Choj-
nowska Joanna, Chomañska Urszula, Chwiej
Krystian, Daniluk Iwona, Dêbrowska -
Wójcik Joanna, Dobkowska Anita, Domu-
rat Marian, Dowgier Julita, Dulik Kata-
rzyna Barbara, Dzienis Katarzyna Agnie-
szka, Ejsmont Beata, Fiedorczuk Kinga,
Gacko Tomasz Daniel, Ga³ko Tomasz, Ga-
³êziowska Monika, Gola Katarzyna, Go-
stkowska Anna Maria, Gostkowski Ma-
ciej Józef, GoŸdzikiewicz Joanna, Góralczyk
Anna, Górski Stanis³aw, Grygorczuk Agnie-
szka, Guszcz Tomasz, Guszczyn Tomasz,
Iwaniuk Andrzej, Jackowski Tomasz, Ja-
siñska Agata, Jaworowska Joanna, Jero-
min Agnieszka, Jod³owska Kamila Anna,
Juchimiuk Marcin, Kalisiewicz Artur, Ka-
³aska Monika Jadwiga, Karwowski Ma-
ciej, Kazimierska Katarzyna, Kierdelewicz
Ewa, Kijewska Sylwia, Kiluk Tomasz, Ki-
sielewski Rafa³, Klejna Katarzyna Julia,
Klimiuk Miros³awa, Ko³b -Sielecki Jaro-
s³aw, Konopiñski Maciej Tomasz, Ko-
roœ- Mieronowicz Karolina, Kowalczuk -
Krystoñ Monika, Kownierowicz Urszu-
la, Kozicka Katarzyna, Ko¿uch Marcin,
Kuæ Aneta, Kucharski Micha³, Kuczyñska
Ma³gorzata, Kuzia Renata, Lach Maciej
Piotr, Laszkiewicz Justyna Anna, Leœnie-
wicz Tomasz, Lewandowska Ilona, Lew-
czuk £ukasz, £achmacka Iwona, £ubiñ-
ska Emilia, £uczaj Agata, Makara Kinga,
Makowiecki Adam, Maksiñska Magdale-
na, Ma³yszko Bartosz W³adys³aw, Mar-
kowska Monika, Mas³owska Hanna, Ma-
zur Anna, Mazurek Maria Ludwika,
Miachalak Pawe³, Miacha³owska Sylwia,
Mianowska Anna Iwona, Michalska An-
na, Michalski Piotr Andrzej, Mickiewicz
Barbara Patrycja, Morawska Justyna, Mu-
szyñska Agnieszka, Mu¿y³o Eliza Magda-
lena, Napora Katarzyna, Niedba³a Ewa,
Niedziela Aleksandra Ewa, Nienartowicz
Andrzej Jan, Noga Urszula, Nowacka
Agnieszka, Nowak- Krajcarz Sabina Bar-
bara, Nowakowska Marta, Olejnik Sylwia
Teresa, Olszewska Magdalena, Olszewski 

System), który opiera siê na zasadzie wzajem-
nego zaufania miêdzy wspó³pracuj¹cymi uczel-
niami wy¿szymi, a którego celem jest zali-
czanie zajêæ odbywanych w innych uczelniach.
Ka¿da uczelnia stosuj¹ca system ECTS zo-
bowi¹zuje siê do udostêpnienia informacji o
programie zajêæ z ka¿dego przedmiotu reali-
zowanego przez studentów w innej uczelni
oraz o liczbie punktów kredytowych przypi-
sanych do danego przedmiotu.

Wprowadzenie zatem systemu transferu
punktów kredytowych pozwala na jasne przed-
stawienie zasad zaliczania i odbywania stu-
diów za granic¹ lub w innych polskich uczel-
niach.

Wielu z Was ju¿ dzisiaj skorzysta³o z
niektórych innowacji, m.in. z mo¿liwoœci uzy-
skania dyplomu nie tylko w jêzyku polskim,
ale tak¿e w jêzyku angielskim lub francuskim. 

Wkrótce otrzymacie suplement do dyplo-
mu, który bêdzie potwierdzeniem Waszego
przygotowania zawodowego i przepustk¹ do
pracy w krajach unijnych. Akcesja bowiem
do Unii Europejskiej otworzy³a Wam grani-
ce i stworzy³a teoretycznie bogate oferty za-
trudniania lekarzy i stomatologów, szczegól-
nie tych, którzy nie widz¹ czytelnych perspektyw
swojej przysz³oœci lub nie akceptuj¹ co-
dziennej rzeczywistoœci naszego kraju.

To wszystko dzia³o siê na Waszych oczach,
przy œcis³ej wspó³pracy z w³adzami dziekañ-
skimi i z samorz¹dem studenckim.

Serdecznie Wam za to dziêkujê, a zmia-
ny które przed chwil¹ omówi³em spowodo-
wa³y, ¿e dyplom, który otrzy-
mujecie dzisiaj nabiera innej
wartoœci.

Drogie Kole¿anki i Ko-
ledzy,

Dzisiejszy uroczysty
dzieñ jest dniem radoœci, bo
znajduje on wymierny wy-
raz w sformu³owaniu "fi-
nis coronat opus" - koniec
wieñczy dzie³o.

Jest te¿ dniem zawie-
raj¹cym elementy smutku;
opuszczacie bowiem mury
szko³y, w którym spêdzili-
œcie niezwykle wa¿ny frag-
ment Waszego ¿ycia. 

Ma miejsce równie¿ ofi-
cjalny moment rozstania z
tymi, którzy starali siê prze-
kazywaæ Wam niezbêdn¹
wiedzê medyczn¹, przygo-
towuj¹c Was do wybrane-
go zawodu, a tak¿e pilno-
wali formalnej strony
Waszego kszta³cenia. 

W imieniu w³adz uczel-
ni dziêkuje Wam za wybór

Bia³egostoku i naszej Akademii na miejsce
studiów. 

Przysz³ymi osi¹gniêciami zawodowymi,
naukowymi, dydaktycznymi czy organizacyj-
nymi w s³u¿bie zdrowia - wspomagajcie
Wasz¹ szko³ê, przysparzajcie jej dumy i chwa-
³y. Podtrzymujcie z ni¹ kontakt w formie wspó³-
pracy naukowej i klinicznej, a tak¿e jako cz³on-
kowie powstaj¹cego Stowarzyszenia
Absolwentów AMB.

W imieniu Zespo³u Dziekañskiego, pra-
cowników Dziekanatu i swoim w³asnym dziê-
kujê tym studentom, którzy przez lata naszej
kadencji codziennie nas wspomagali we wspól-
nych dzia³aniach. Szczególnie ciep³o dziê-
kujê Staroœcie Wydzia³u Lekarskiego dokto-
rowi Jaros³awowi Sieleckiemu oraz Staroœcie
kierunku stomatologicznego doktorowi Grze-
gorzowi Hajdukowi, jednoczeœnie przedsta-
wicielom Samorz¹du i Parlamentu Studenc-
kiego. 

Dziêkujê cz³onkom chóru, cz³onkom STN,
AZS i innych agend studenckich.

¯yczê Wam pomyœlnego startu w ¿ycie
zawodowe, a w szczególnoœci znalezienia w³a-
œciwego miejsce pracy.

¯yczê pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym i
rodzinnym. 

Pozdrawiam Waszych najbli¿szych.

prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski
Dziekan Wydzia³u Lekarskiego AMB
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Micha³, Opolski Marcin, Opoñska Barbara, Ostasz Andrzej, Osu-
chowska Ewa Ma³gorzata, Ow³asiuk Piotr, Parfieniuk Anna, Paw-
lak Sylwia El¿bieta, Pawlak - Zalewska Wioletta Edyta, Pecu-
szok Pawe³ Miros³aw, Piaœcik Bart³omiej, Pikto-Pietkiewicz
Wojciech Karol, Piwoñska Emilia, Plewa Katarzyna, Pogorzel-
ska Joanna, Pop³awska Anna Dorota, Pop³awski Andrzej, Pro-
tas Piotr Tomasz, Przedmojska Lidia, Przyborek Marta Edyta,
Przytu³a Luiza, Radecki Pawe³, Radziszewska Sylwia, Ramo-
towski Bogumi³, Ratajek Magdalena, Rêdzio Magdalena Danu-
ta, Romanowska Anna, Rozkres - Bobrowska Ma³gorzata, Sa-
fiejo Kamil, Sajewicz Micha³, Sar Marcin, Sawicka Edyta, Sawicki
Robert, Siedlecka Edyta, Siemieniako Andrzej, Siergiejko
Grzegorz, Sitko Marta, Skarzyñski Sebastian, Sprycha- Bacz-
kura Ewa Justyna, Strumi³o Julia, Strzelecka Marzena Jadwiga,
Sudnik Urszula, Szczepañski Micha³, Szczêch Agnieszka, Szew-
czyk Katarzyna, Szmur³o Robert Tomasz, Szumielewicz Mariusz
Wojciech, Œwidnicka Agnieszka Katarzyna, Tokarewska Joanna,
Tyszko Katarzyna Anna, Tomaszewski Maciej, Walêdziak Mar-
cin, Wasilczuk Maciej, Waœniewska Katarzyna, Wiœniewska Mag-
dalena, Witkowska Jolanta, Wolaniecka Maria, Wo³kowicz
Aneta, Wo³owik Eliza, WoŸniak Marta Krystyna, Wysocka Urszu-
la, Zabielska Aneta, Zawacka Ma³gorzata, Zieliñski Krzysztof
Rafa³, Zimnoch Marta Maria

Kierunek lekarsko-dentystyczny 

B³asiñski Piotr, Bielecka-Moñko Edyta Iwona, Buæko Agnieszka,
Chorzewski Marcin Andrzej, Chruszczyk Maciej, Czjakowska
Wies³awa, Æwikliñska Katarzyna Ewa, Dani³owicz Estera, Dem-
bowska Agnieszka, Dobkowska Izabela Maria, Golubiewska An-
na, Grygo Ewa Ma³gorzata, Grygucis Natalia, Gryglaszewska
Agnieszka, Hajduk Grzegorz, Herud Anna, Jacuñski Piotr, Jur-
czuk Justyna, Koch Bogus³aw, Ko³cio Ma³gorzata, Ko³tu-Skib-
niewska Monika Gra¿yna, Kompiewska Anna, Korytnicka Mo-
nika Justyna, Kowalczyk Agnieszka, Kuc Anna Ewa, Liwartowska
Nina Maria, Lizner Magdalena, Malec Piotr, Ma³yszko Marta,
Markowska Agnieszka, Nacewicz Justyna, Niewiñski Emil,
Perkowska Magdalena, Poniatowicz Adrianna, Pó¿niak Anna,
Pietrosiuk Agnieszka, Prawdzik Katarzyna, Reæko Marta, So-
baniec Stefan Marek, Sitnicka Anna Maria, Suchcicka Anna,
Szczêsna Ewa, Szpak Piotr Marcin, Œwitkiewicz Joanna Kata-
rzyna, Wêda Anna El¿bieta, Wieczorek Agnieszka, Wiliñska Iwo-
na, Zowczak Klaudia Magdalena

Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia 

Pielêgniarstwo (studia zaoczne magisterskie)

Bo¿ena Androsiuk, Bernarda Bagiñska, Edyta Bañkowska, Ma³-
gorzata B¹czek, Anna Bobrowska, Agata Bogdañska, Beata Bo-
nifatiuk, Izabela Bonifatiuk, Anna Borsuk, Helena Bruszewska,
Anna Maria Chojnowska, Joanna Cichocka, Beata El¿bieta Da-
nilczuk, Emilia Anna D¹browska, Magdalena Dereñ, Lucyna
Drozd, Bo¿ena Fiedorowicz, Ewa Fiertek, Irena Gibas, Lidia
Gontarska, Danuta Bo¿ena Gogo³ek, Ma³gorzata Góralczyk,
Anna Grabowiecka, Agata Grabowska, Ma³gorzata Groch, Urszu-
la Jakonczuk, Adriana Jarosz, Anna Jermo³aj, Ewa Jusiel, Bo-
¿ena Kamiñska, Anna Kasperuk, Marzena Barbara Konopka,
Dorota Kosiorek, Ma³gorzata Kowalczuk, Bo¿ena Koz³ow-
ska, Eugenia Gra¿yna Laszkiewicz, Gra¿yna £ukaszuk, Joan-

na Mackiewicz-Koszorek, Marzena Madejska, Beata Maliszew-
ska, Anna Marczuk, Bo¿ena Agnieszka Mikiewicz, Lucyna M³y-
narczyk, Agnieszka Molska, Bo¿ena Nowodworska, Edyta
Olszañska, Barbara O³tarzewska, Marzanna Panfiluk, Urszula
Perkowska, Beata Porêba, Joanna Porowska, Barbara Py³ko,
Ewa Puczkowska, Anna Raducha, Marta Ramuszewicz, Doro-
ta Rataj, Marta Anna Roszkowska, Sylwia Rz¹ca, Ewa Sako-
wicz, Raisa Sapie¿yñska, Bo¿ena Sieñko, Irena So³oguba, Ire-
na Stepaniuk, Katarzyna Elwira Stupak, El¿bieta Szarejko, Irena
Szwed, Aneta Szymañska, Beata Szymczuk, Jolanta Dorota
Œwiêciñska, Ewa Taranta, Marzena Halina Urbaszek, Tomasz
Roman Wardowicz, Ewa Wasilewska, Katarzyna Malgorzata
Wasilewska, Miros³awa Wasilewska, Ma³gorzata Weryk, An-
na Wiœniewska, Ma³gorzata Izabela Wróblewska, Ma³gorzata
Zalewska, El¿bieta Zatorska, Beata Zieliñska, Jolanta Zieliñ-
ska, 

Kierunek- pielêgniarstwo (Licencjat)

Marta Babiñska, Alicja Bagiñska, Agnieszka Bielemuk, Rena-
ta Maria Chmura, Urszula Chomczyk, Joanna Ejzak, Monika
G³owacka, Adam Goliñski, Anna Golonko, Alicja Go³êbiew-
ska, Justyna Go³êbiewska, Maciej Górski, Danuta Grzesiak,
Marta Joanna Halicka, Anna Jaros³awska, Urszula Kamieñ-
ska, Anna Karpiñska, Ma³gorzata Kozak, Anna Koz³owska,
Magdalena Kurianowicz, Justyna Kurz¹tkowska, Agnieszka
Krzêtowska, Aleksandra Katarzyna Majewska, Justyna Mali-
nowska, Edyta Mnich, Iwona Nasuto, Agnieszka Ploñska,
Marzena Putra, Joanna Romanowska, Barbara Rutkowska, Ma³-
gorzata Ruszkiewicz, Magdalena Sienkiewicz, Katarzyna Tom-
kiel, Marta Wiœniewska, Gabriel ¯urawski

Zdrowie publiczne, specjalnoœæ dietetyka

Marta Bo³truczuk, Emilia Borzym, Julita Charytoniuk, Marta
Czeka³o, Marta Jakubowska-Halicka, Agnieszka Gromadzka,
Dominika Grzegorczyk, Katarzyna Guzowska, Marta Kalinow-
ska, Urszula Kowalska, Katarzyna Krysztopowicz, Marta Le-
szczyñska, Ma³gorzata Maækowiak, Marta Nowak, Agnieszka
Olechnicka, Magdalena Maria Pawlak, Emilia Joanna Pawlu-
czuk, Iwona P³ocica, Urszula Pryzmont, Iwona El¿bieta Sa-
wicz, Emilia Sikorska, Agnieszka Siwa, Edyta Szerszeno-
wicz, Aneta Tarnowska, Maria Karolina Trams, Marta Anna
Wa³amaniuk, Paulina Emilia Zdanowicz, 

Fizjoterapia (licencjat)

Micha³ Berski, Justyna Bia³oszewski, Artur Bieroza, Bartosz
Andrzej Borowski, Anna Bruszewska, Magdalena Bujnowska,
Katarzyna Ciszewska, Piotr Czaban, Magdalena Czêstochow-
ska, Anna Deorocka, Marzena D³u¿niewski, Lucyna Dorosz,
Diana Gawêcka, Katarzyna Gliñska, Dorota Hypiak, Anna Ja-
kubowska, Ma³gorzata Janczewska, Anna Kacprzyñska, Piotr
Kaluta, Katarzyna Kamiñska, Patryk K³os, Dariusz Koszycki,
Agnieszka Kukie³ko, Bartosz Lenkiewicz, Agnieszka Makal,
Agnieszka Mañkowska, Przemys³aw Mañkowski, Joanna Ma-
ksymiuk, Joanna Aleksandra Matysiuk, Anna Misiukiewicz, An-
na Niemyska, Katarzyna Nieroba, Krystian Rafa³ Mnich, Edy-
ta Olêdzka, Karol Piñkowski, Monika Remizow, Apolonia Joanna
Skrudlik, Monika Wa³kuska, Tomasz Sebastian Wieczorek, Syl-
wia Winkiewicz, Anna Wybranowska, Agnieszka Wysocka,
Urszula Wysocka.
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TTADEUSZ  KIELANOWSKIADEUSZ  KIELANOWSKI
adeusz Kielanowski urodzi³ siê 12
wrzeœnia 1905 roku we Lwowie, w

rodzinie lekarskiej. Od najm³odszych
lat przejawia³ zami³owania do nauk przy-
rodniczych, a tak¿e literackie, muzycz-
ne i malarskie. Zarówno dom rodzinny
jak i rodzinne miasto stwarza³y mo¿li-
woœæ realizacji tych zainteresowañ. Zna-
jomoœæ jêzyków: angielskiego, francu-
skiego, niemieckiego oraz rosyjskiego,
ukraiñskiego i w³oskiego, umo¿liwia³a
mu kontakty ze œwiatem.

Po kilkuletnim pobycie we Francji,
zdaniu matury w Nancy oraz odbyciu kil-
ku lat studiów prawniczych i z zakresu
nauk politycznych w Pary¿u, powróci³ do
rodzinnego Lwowa. Œladem ojca podj¹³
studia na wydziale lekarskim Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza. W 1931 roku uzy-
ska³ dyplom doktora wszechnauk lekar-
skich. W latach 1931-1937 by³ asystentem
w Zak³adzie Anatomii Patologicznej, a w
latach 1937-1939 asystentem II Kliniki
Chorób Wewnêtrznych UJK we Lwowie.
W tym czasie odby³ sta¿e naukowe w
oœrodkach uniwersyteckich Austrii, Fran-
cji i Niemiec. 

W okresie II wojny œwiatowej by³ ko-
lejno ordynatorem Kliniki Chorób P³uc
Pañstwowego Instytutu Medycznego i
Miejskiej Kliniki Chorób P³uc we Lwo-
wie. W tym czasie prowadzi³ dzia³al-
noœæ konspiracyjn¹ w lwowskich oddzia-
³ach Armii Krajowej. Niós³ pomoc lekarsk¹
rannym i chorym cz³onkom organizacji.
W uznaniu zas³ug zosta³ odznaczony Krzy-
¿em Armii Krajowej.

W roku 1944 zosta³ zmobilizowany
do Wojska Polskiego i przeniesiony do
Lublina. Tu, po demobilizacji podj¹³ dzia-
³alnoœæ organizatorsk¹, dydaktyczn¹ i na-
ukow¹ w nowo utworzonym Uniwersy-
tecie im. Marii Curie-Sk³odowskiej.
Wyk³adem, wyg³oszonym w dniu 3 stycz-
nia 1945 roku, rozpocz¹³ nauczanie me-
dycyny na terenie powojennej Polski. Pro-
wadzi³ wyk³ady z patologii ogólnej,
patomorfologii i chorób p³uc. W UMCS
uzyska³ stopieñ naukowy docenta i tytu³
profesora nadzwyczajnego. Pe³ni³ w
nim funkcjê kierownika Kliniki Chorób
P³uc (1945-1950), dziekana Wydzia³u Le-
karskiego (1946-1948) i rektora (1948-
1950).

Dalszy etap dzia³alnoœci Tadeusza Kie-
lanowskiego to organizacja Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku, dziesi¹tej w kra-

ju, z kolejnym 500-setnym wydzia³em le-
karskim na œwiecie. Obj¹³ w niej funk-
cjê rektora. Bia³ystok nie móg³ poszczy-
ciæ siê bogat¹ spuœcizn¹ wieków, nie
posiada³ tradycji uniwersyteckich. Wpraw-
dzie okolicznoœæ utworzenia uniwersyte-
tu nadarzy³a siê nagle i nieoczekiwanie
ju¿ wczeœniej, kiedy to 30 kwietnia
1945 roku na bia³ostocki dworzec kole-
jowy przyby³ "repatriacyjny transport uni-
wersytecki" z Wilna. Zbieg niekorzyst-
nych okolicznoœci, z³a wola w³adz, brak
œwiadomoœci potrzeby utworzenia uczel-
ni, niechêæ do przybyszów z kresów, unie-
mo¿liwi³y powstanie uniwersytetu. "Trans-
port" pod¹¿y³ dalej, do Torunia i da³
pocz¹tek Uniwersytetowi Miko³aja Ko-
pernika. 

W pocz¹tku lat piêædziesi¹tych Bia-
³ystok le¿a³ w gruzach, wœród których
snuli siê znêkani wojn¹ i kolejnymi
okupacjami nieliczni mieszkañcy, spra-
gnieni odmiany losu, nadziei, perspek-
tyw. Powo³anie uczelni przypada na miej-
sce i czas temu nie sprzyjaj¹cy, w mieœcie
ubogim w fachowe kadry, obiekty me-
dyczne, jest jednym z paradoksów i uczy,
¿e mierzenie si³ na zamiary prowadzi
do sukcesów, jeœli wykonawców o¿ywia-
j¹ dostateczne silne przekonania o s³u-
sznoœci sprawy. Dziêki staraniom profe-
sora, dawny pa³ac Branickich sta³ siê
siedzib¹ w³adz Akademii, kilku zak³adów
naukowych i biblioteki. WAkademii zna-
leŸli siê zdolni dydaktycy i ekspery-
mentatorzy, reprezentanci nauk podsta-
wowych i klinicznych, absolwenci
przedwojennych uniwersytetów Lwowa
i Wilna, a tak¿e Krakowa, Poznania i War-
szawy. Szczególnie du¿¹ pomoc¹ w orga-

nizacji uczelni s³u¿y³ Minister Zdrowia
Jerzy Sztachelski i kierownik Wojewódz-
kiego Wydzia³u Zdrowia - dr Witold
Stasiewicz. Pozyskana w latach 1950-
1955 kadra naukowa oraz stworzona
baza dydaktyczna i kliniczna uczyni³a
Bia³ostock¹ Akademiê sprawnie dzia³a-
j¹c¹, równorzêdn¹ w porównaniu do in-
nych uczelni medycznych w Polsce. Aka-
demia da³a blask pokrytemu bliznami
miastu, wstêpuj¹cemu na nowe œcie¿ki
przeznaczenia. 

Trudnoœci jednak nie brakowa³o. Ich
zapis znajduje siê choæby w przemówie-
niach inauguracyjnych Profesora zamie-
szczonych w corocznie wydawanym "Sk³a-
dzie Osobowym i Programie Wyk³adów
AMB". Ówczesn¹ atmosferê w uczelni
oddaje, napisana w stylu socrealistycz-
nym, ksi¹¿ka Jerzego Stefana Stawiñskie-
go "Herkulesy" i wiersz Wiktora Woro-
szylskiego pt. "Bia³ystok".

Tadeusz Kielanowski by³ cz³owiekiem
œwiatopogl¹dowo neutralnym, bezpartyj-
nym, poszukuj¹cym prawdy. ¯y³ skro-
mnie, nie zabiega³ o zarobki i zaszczy-
ty. Jego bia³ostockie mieszkanie stanowi³
pokoik znajduj¹cy siê na poddaszu odbu-
dowanego lewego skrzyd³a pa³acu Bra-
nickich. We wczesnych godzinach ran-
nych krz¹ta³ siê wœród murarzy
odbudowuj¹cych pa³ac i budynek Col-
legium Primum, buduj¹cych gmach Col-
legium Universum, obiekty klinik i Dom
Studenta. PóŸniej prowadzi³ wyk³ady. Ci,
którzy mieli mo¿noœæ ich s³uchaæ podzi-
wiali ogrom wiedzy i piêkny jêzyk pol-
ski, jakim siê pos³ugiwa³. W Bia³ymsto-
ku znalaz³ towarzyszkê ¿ycia grodniankê
- Zofiê Zieliñsk¹. Tu przyszed³ na œwiat
ich syn Maciej. 

Z biegiem czasu narasta³y w uczelni
ró¿ne czynniki negatywne, nasila³a siê
koniecznoœæ ci¹g³ej lawiracji pomiêdzy
prowadz¹cymi rozgrywki polityczno-per-
sonalne.

Pod koniec 1955 roku Tadeusz Kie-
lanowski opuœci³ Bia³ystok i przeniós³ siê
do Gdañska. Obj¹³ kierownictwo Klini-
ki Chorób P³uc, które sprawowa³ do przej-
œcia na emeryturê w roku 1975. 

Nie podj¹³ siê wiêcej obowi¹zków
organizacyjnych i administratorskich i za-
j¹³ siê ca³kowicie prac¹ naukow¹ i pu-
blikatorsk¹. Wyda³ podrêczniki: "Prope-
deutyka medycyny" (1961), "Elementy
etiologii gruŸlicy cz³owieka" (1965), "Od-

T
Wspomnienia w setn¹ rocznicê urodzin
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powiedzialnoœæ uczonych, dylemat nau-
ki wspó³czesnej" (1970), "Rozmyœlania
o przemijaniu" (1973), "Etyka i deonto-
logia lekarska" (1980). Opublikowa³
ponad 100 oryginalnych prac naukowych
i liczne artyku³y popularno-naukowe z
zakresu patologii ogólnej, kliniki gruŸli-
cy p³uc, stanów terminalnych, etyki le-
karskiej i historii medycyny. 

Tadeusz Kielanowski posiada³ zna-
miona wielkoœci. By³ postaci¹ niezwykle
barwn¹, swym stylem bycia sprawia³,
¿e wiêkszoœæ kadry i studenci darzyli
go ogromnym szacunkiem. Dorobek ksi¹¿-
kowy i publikatorski sprawi³y, ¿e sta³
siê wybitnym przedstawicielem filozofii
i humanistyki medycznej w Polsce, i

poza jej granicami. By³ cz³onkiem wie-
lu towarzystw naukowych krajowych i
zagranicznych, jako jedyny w historii
lekarz polski by³ cz³onkiem koresponden-
tem Académie Nationale de Médecine
w Pary¿u.

W uznaniu zas³ug Akademia Medycz-
na w Bia³ymstoku (1965) i Akademia Me-
dyczna w Lublinie (1975) nada³y Tade-
uszowi Kielanowskiemu godnoœæ Doctor
Honoris Causa. Wstêpn¹ uchwa³ê o nada-
nie mu doktoratu Hororis Causa podj¹³
tak¿e, w koñcu lat siedemdziesi¹tych, Se-
nat Wojskowej Akademii Medycznej w
£odzi, niestety kierownictwo polityczne
wojska nie wyrazi³o akceptacji tej kan-
dydatury.

Profesor posiada³ braci: Leopolda -
aktora teatrów wileñskich, Jana - profe-
sora Instytutu Fizjologii i ̄ ywienia Zwie-
rz¹t PAN w Jab³onnie oraz siostrê Józe-
fê - pracownika biblioteki uniwersyteckiej
w Lublinie.

Historiê rodu Kielanowskich, na tle
panoramy wiekowych dziejów Lwowa,
Lublina, Bia³egostoku i Gdañska opisa³
Profesor w ksi¹¿ce wspomnieniowej "Pra-
wie ca³y wiek dwudziesty" (1982).

Zmar³ 6 maja 1992 roku w Gdañ-
sku.

Krzysztof Worowski

RRomantyczna decyzjaomantyczna decyzja

profesor Tadeusz Kielanowski:
Dzieciñstwo: Urodzi³em siê we
Lwowie 12 wrzeœnia 1905 roku ja-
ko drugie dziecko lekarza, Boles³a-
wa. Dom nasz by³ zamo¿ny, od
dziecka mówi³em po niemiecku i po
francusku. Kiedy mia³em lat 10,
s¹dzono, ¿e bêdê wirtuozem. Ale
kiedy mia³em lat 14 uzna³em, ¿e
muzyka to czysta forma, ¿e nie ma

w niej treœci i ¿e nigdy bym ¿ycia takiej pustej formie nie po-
œwiêci³. W roku 1921 wys³ano mnie z grup¹ 18 prymusów z
ca³ej Polski do Nancy we Francji, gdzie w internacie, w
bardzo surowej dyscyplinie spêdzi³em dwa lata. Tam zda³em
te¿ maturê. Po maturze chcia³em studiowaæ medycynê, ale
ojciec, koledzy ojca, wszyscy moi koledzy i znajomi we Lwo-
wie, dok¹d przyjecha³em na wakacje, krytykowali mój za-
miar, a nawet wyœmiewali. "Po co ci to? ¯eby ca³e ¿ycie cu-
dz¹ nêdzê ogl¹daæ? A œwiat przed tob¹ otwarty, znasz jêzy-
ki, zostañ dyplomat¹...". 
Spotkanie z noblistk¹: Z okazji obchodzonej przez ca³y œwiat
XXV rocznicy odkrycia radu wybraliœmy na walnym zebra-
niu cz³onkiem honorowym Towarzystwa pani¹ Mariê Sk³o-
dowsk¹-Curie. Wydaliœmy mnóstwo pieniêdzy na druk piêk-
nego dyplomu i poszliœmy do naszej uczonej do domu. Dy-
plomu nie przyjê³a, nie poprosi³a abyœmy usiedli, tylko
oœwiadczy³a szorstko, ¿e zbrzyd³y jej ju¿ te ho³dy. Stwierdzi-
³a, ¿e nale¿a³o o niej pamiêtaæ wtedy kiedy by³a m³oda i
biedna, a nie dziœ. Wyszliœmy jak zmyci. A ja zaœ pomyœla³em
po raz pierwszy, ale nie ostatni w ¿yciu, ¿e gdybym mia³ zo-
staæ w przysz³oœci uczonym czy profesorem, nie we wszyst-
kim naœladowa³bym ludzi sk¹din¹d wielkich i znakomitych.
Medycyna: Moja decyzja porzucenia kariery prawniczej i
"dyplomatycznej" by³a szokiem dla ojca i wielu osób z krê-
gu znajomych i krewnych we Lwowie. Przesta³em byæ dla
nich interesuj¹cy, sta³em siê zwyk³ym sztubakiem rozpoczy-
naj¹cym studia medyczne. Pracowa³em jako lekarz ca³¹

wojnê. Jako ¿e z poborów szpitalnych nie mo¿na by³o ¿yæ
nawet najskromniej, praktykowa³em prywatnie, zarabiaj¹c
tak¿e trochê w naturze, w postaci: jajek, kur, ryb. Ba! - pa-
rê razy nawet gêsi. Zdarzy³o mi siê mieæ wœród pacjentów
ukraiñskiego ch³opa analfabetê, który umia³ zarabiaæ
mnóstwo pieniêdzy hurtowym handlem owocami. Dope³nia³
u mnie odmê, doskonale p³aci³, ale tytu³owa³ mnie... panem
kardyna³em! Nie mia³em pojêcia, sk¹d mu to przysz³o na
myœl. By³ to mój najwy¿szy tytu³ w ¿yciu i nawet tytu³ magni-
ficencji ju¿ mi nie zaimponowa³ w przysz³oœci.

docent Jan Pietruski:
To by³o nie do pomyœlenia, ¿eby w Bia-
³ymstoku powo³aæ coœ takiego jak wy-
¿sza uczelnia. Ca³e miasto liczy³o oko-
³o 60 tysiêcy mieszkañców, a ca³y re-
gion, po utracie Wilna, by³ w³aœciwie
ja³owy.

profesor Tadeusz Kielanowski:
Akademia Medyczna w Bia³ymstoku: Propozycja budowania
nowej akademii w Bia³ymstoku wyda³a mi siê interesuj¹ca,
choæ nie zna³em miasta, o którym znaj¹cy je sprzed wojny
lub obecnie wyra¿ali siê albo z przek¹sem, albo ze œmie-
chem. Pojecha³em tam w marcu 1950 r. (do marca urzêdo-
wa³em wci¹¿ jako rektor UMCS) samochodem Sztachelskie-
go i zobaczy³em spalone miasteczko, ze spalonym pa³acem,
którego odbudowê dopiero rozpoczêto, a który mia³ byæ
odrestaurowany wraz z przylegaj¹c¹ doñ du¿¹ dawn¹ szko-
³¹ z epoki carskiej, baz¹ przysz³ej akademii. Prymityw szpi-
tali by³ taki, ¿e w zakaŸnym le¿a³y nawet kobiety z mê¿czy-
znami na jednej sali ("chorym na tyfus, pó³przytomnym al-
bo nieprzytomnym to nie przeszkadza"), a nie wszystkim
chorym na internie badano mocz... Lublin, nawet ten, który
zastaliœmy bezpoœrednio po okupacji w 1944 roku, by³ w sto-
sunku do Bia³egostoku europejsk¹ stolic¹. Po Bia³ymstoku
oprowadza³ mnie dr Witold Stasiewicz, kierownik Woje-
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wódzkiego Wydzia³u Zdrowia, cz³owiek mi³y, bardzo kultu-
ralny, a - jak siê mia³em póŸniej przekonaæ - znakomity
organizator i w ka¿dym znaczeniu cz³owiek bardzo m¹dry.
Kiedy mu oœwiadczy³em, ¿e moim zdaniem w tym mieœcie -
nie tylko w ogóle nie posiadaj¹cym gazowni, ale maj¹cym
zupe³nie niedostatecznie sprawne wodoci¹gi i tak s³ab¹
elektrowniê, ¿e ¿arówki wieczorem rzeczywiœcie siê tylko
"¿arzy³y" - akademii medycznej stworzyæ siê nie da. Doktor
Stasiewicz posmutnia³ i zaproponowa³, abym na po¿egnanie
pojecha³ jeszcze zobaczyæ w okolicy miasteczko Supraœl, ja-
koby ciekawe i piêkne. Zanim przebyliœmy jednak tych oko-
³o dziesiêciu kilometrów, zobaczy³em coœ, za czym têskni³em
boleœnie od wielu lat: prawdziwy, piêkny, stary las, prze-
piêkny las puszczy Knyszyñskiej, podchodz¹cy pod sam Bia-
³ystok.

docent Jan Pietruski:
Jak opowiada³ profesor Stasiewicz, profesor Kielanowski
wróci³ po kwadransie i powiedzia³ " Ja tu zostajê panie profe-
sorze" 

profesor Tadeusz Kielanowski:
By³a to najbardziej romantyczna, najbardziej lekkomyœlna,
rzek³bym najbardziej polska decyzja w moim ¿yciu. Fakt two-
rzenia akademii medycznej, a wiêc uczelni akademickiej, w
Bia³ymstoku mnóstwo ludzi przyjê³o z niewiar¹, ze œmiechem,
z kpinami, a nawet z pewnego rodzaju z³oœci¹. Dla wielu ludzi
ze œrodowisk akademickich by³o rzecz¹ zaskakuj¹c¹, ¿e ow¹
inicjatywê rz¹du i partii, ów niewydarzony - jak mówiono -
pomys³ realizuje profesor habilitowany, by³y dziekan i rektor
uniwersytetu, wprawdzie m³odego, ale przecie¿ "prawdziwe-
go". Z istnieniem UMCS ju¿ siê bowiem na ogó³ pogodzono.
Ktoœ wpad³ na pomys³, ¿e zosta³em przeniesiony do Bia³ego-
stoku za karê i pyta³ mnie, co ja takiego w Lublinie zbroi³em?

Zofia Kielanowska - ¿ona:
Pracowa³am w Wydziale Zdrowia Urzê-
du Wojewódzkiego w Bia³ymstoku. Moje-
go przysz³ego mê¿a przyprowadzi³ profe-
sor Stasiewicz. Powiedzia³: "ta panienka
bêdzie z panem rektorem pracowa³a. Od-
dajemy j¹ razem z etatem. Pisze na ma-
szynie". Tylko ¿e ja nie umia³am pisaæ na

maszynie. W ci¹gu trzech dni siê nauczy³am. W dziekanacie
przepracowa³am dwa lata. Potem Tadeusz Kielanowski zosta³
moim mê¿em.

M¹¿ wiêkszoœæ czasu spêdza³ na budowie, by³ ju¿ na niej o
pi¹tej rano. Musia³ wszystkiego sam dogl¹dn¹æ, zna³ wszyst-
kich kierowników budowy i robotników. Mówi³ nawet, ¿e ¿a³u-
je, ¿e nie zosta³ architektem albo budowniczym. 

profesor Tadeusz Kielanowski:
Pierwszym nauczycielem akademickim, którego pozyska³em
do nowej uczelni i nak³oni³em do objêcia kierownictwa kate-
dry anatomii prawid³owej, choæ z wykszta³cenia by³ magi-
strem antropologii i doktorem medycyny, by³ 32-letni wówczas
Tadeusz Dzier¿ykray-Rogalski, wybitny afrykanista paleopa-
tolog. By³ m³ody, pracowity, pe³en inwencji. Zbudowa³ na-
prawdê piêkny zak³ad naukowy, pe³ni³ funkcjê pierwszego
dziekana uczelni oraz zainicjowa³ pierwsze na tych ziemiach
prace badawcze, których celem by³o poszukiwanie grobow-
ców i œladów kultury materialnej wymar³ego narodu Jaæwin-

gów. Pierwszym krajowym zjazdem naukowym, jaki siê odby³
w Bia³ymstoku w oparciu o Akademiê, by³ zorganizowany
przez Dzier¿ykraya -Rogalskiego zjazd anatomów.
Drugim wspó³pracownikiem, tym razem ochotnikiem, by³ bio-
chemik, przyrodnik, botanik, profesor zwyczajny UMCS - dr
Witold S³awiñski, który obj¹³ katedrê biologii. Poza uczelni¹
rozwin¹³ od razu ¿yw¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i popularyzacyj-
no-naukow¹.
Nadszed³ moment w roku 1955, w którym pierwsi absolwenci
bia³ostockiej akademii mieli otrzymaæ dyplomy. Minister Szta-
chelski w tym dniu uhonorowa³ mnie Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.

doktor Teresa Kurowska:
Jestem absolwentk¹ pierwszego rocznika

akademii. Studia rozpoczê³am w paŸdzier-
niku 1950 roku. Egzamin wstêpny zdawali-
œmy siedz¹c na rusztowaniach w spalonym
pa³acu Branickich. Nie by³o nawet krzese³.
Siedzieliœmy na nadpalonych, poplamio-

nych farbami taboretach i ³awkach. Nikomu to nie przeszka-
dza³o. W pamiêci pozosta³ mi wysoki brunet, to by³ w³aœnie
profesor Kielanowski, który podszed³ do mnie i spyta³: "Kole-
¿anko, siedzi tu pani jak na inkwizycji (musia³am wygl¹daæ na
bardzo przera¿on¹). A' propos, co to jest inkwizycja?" Wiêcej
pytañ mi nie zadano.

profesor Ida Kinalska:
Zdawa³am na studia w 1952 roku, profe-
sor Kielanowski ju¿ od dwóch lat by³ w
Bia³ymstoku. Kiedy wpuszczano nas do
auli, gdzie by³ egzamin, ka¿dy z tego t³u-
mu chcia³ zaj¹æ dogodne miejsce. Zrobi³
siê straszny rozgardiasz. Postawi³am krok

i... polecia³am w jak¹œ otch³añ. Poci¹gnê³am ze sob¹ dwie ko-
le¿anki, które trzyma³am za spódnice. Spad³yœmy po tych krê-
tych schodach a¿ do piwnicy. Rozbi³am g³owê. Do tej pory
mam pami¹tkê. Gdy zakrwawiona wysz³am z tej dziury, wszy-
scy ju¿ zaczêli pisaæ. A ja przez pierwsz¹ godzinê p³aka³am i
œmia³am siê na przemian. W pewnym momencie podszed³ do
mnie przystojny mê¿czyzna i powiedzia³: "Dziecko, to ty wpa-
d³aœ do tej dziury? ChodŸ pisaæ do sto³u prezydialnego, tam
jest woda do picia" "Oj nie, nie" zaprotestowa³am, bo przecie¿
nie mog³am opuœciæ siedz¹cych obok kole¿anek, z którymi w
razie czego mog³yœmy siê wspieraæ. Tu¿ po egzaminie rektor
wezwa³ mnie do siebie. Sz³am przera¿ona, bo nie wiedzia³am
o co chodzi. "Dziecko - najlepsza praca. Chcê ci pogratulo-
waæ" powiedzia³ rektor. I chocia¿ zda³am na studia, nie oby³o
siê bez problemów. Mój ociec przebywa³ w Anglii, a ja wcze-
œniej by³am zes³ana na Syberiê. To by³y argumenty przema-
wiaj¹ce na moj¹ niekorzyœæ. Profesor Kielanowski powiedzia³
mi, ¿e jeœli takich osób nie bêd¹ przyjmowaæ to on ju¿ nie wie
kto tak naprawdê powinien studiowaæ. 

doktor Józef KuŸmiñski:
Ja zosta³em wyrzucony z uczelni w 1953
roku, za to, ¿e by³em w Armii Krajowej i
chodzi³em do koœcio³a na Studium Wy-
¿szej Wiedzy Religijnej. Mia³em wtedy
dwóch kolegów: jednego prawdziwego
a drugiego, mo¿na powiedzieæ "przy-

szywanego". I ten drugi zacz¹³ mnie namawiaæ na opuszcze-
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nie Polski, mówi³, ¿e nie ma dla mnie tu miejsca. Ale zanim
wyjadê powinienem jeszcze wysadziæ w powietrze pomnik
¿o³nierzy sowieckich na Plantach i pa³ac Branickich. Mój
przyjaciel podpowiedzia³ mi, ¿e to musi byæ jakiœ "lewy je-
gomoœæ". Zaczêliœmy go obserwowaæ. I po dwóch tygo-
dniach zauwa¿yliœmy go wchodz¹cego do Urzêdu Bezpie-
czeñstwa. W takiej sytuacji widzieliœmy go dwa razy. Posze-
d³em do rektora Kielanowskiego. "Kolego KuŸmiñski, ja to
za³atwiê" - powiedzia³ rektor. I za³atwi³. 

profesor Ida Kinalska:
Na drugim roku studiów bardzo ciê¿ko zachorowa³am. Le¿a-
³am na sali koedukacyjnej w okropnym szpitalu zakaŸnym przy
ulicy Sosnowej. Jako ¿e by³ to szpital zakaŸny moja mama nie
mog³a mnie odwiedzaæ. Kiedy rektor siê o tym dowiedzia³, za-
cz¹³ do mnie przychodziæ ka¿dego dnia. Dzwoni³ tak¿e do mo-
jej mamy, ¿eby poinformowaæ j¹ jak ja siê czujê. To by³o nie-
spotykane. ¯eby rektor interesowa³ siê losem zwyk³ej student-
ki? Nigdy póŸniej nie spotka³am ani takiego rektora, ani takie-
go profesora. 

doktor Teresa Kurowska:
Rektor pamiêta³ wszystkie nasze imiona i nazwiska. Nie zwra-
ca³ siê do nas w tak oficjalnej formie jak: pani, pan, kolego.
Umia³ sobie zjednywaæ ludzi. 

Zofia Kielanowska - ¿ona:
W czasie naszej wspólnej pracy zdarza³y siê œmieszne sytua-
cje. Pamiêtam, ¿e kiedyœ przyszed³ strasznie zrozpaczony ch³o-
piec. Mówi³, ¿e spóŸni³ siê na egzamin wstêpny, bo nie chcieli
go wczeœniej puœciæ z wojska. By³o ju¿ po egzaminach. Wziê-
³am wiêc jego papiery i zaczê³am szukaæ rektora. Znalaz³am
go na zabawie u studentów. Wy³uska³am go spoœród tañcz¹-
cych i mówiê: "To mój kuzyn, spóŸni³ siê, ale to bêdzie znako-
mity student". A rektor: "Twój kuzyn? Dobra, bierzemy go".
Pamiêtam te¿ tak¹ dziewczynê, któr¹ w³adze kaza³y wyrzuciæ,
poniewa¿ jej ojciec po wojnie zosta³ w Londynie. A ona oprócz
tego, ¿e by³a dobr¹ studentk¹ to jeszcze lata³a samolotem. Gdy
przelatywa³a nad pa³acem, zawsze macha³a skrzyd³ami, a
wtedy studenci bili jej brawo. M¹¿ za³atwi³ jej, przez ministra,
przeniesienie do innej uczelni. Po trzech miesi¹cach wróci³a
na akademiê do Bia³egostoku. 

Innym razem m¹¿ wzruszony opowiada³ mi o pewnym
ch³opcu, o ma³o inteligentnej twarzy. Taki z wygl¹du typ cz³o-
wieka nieudanego. Ten ch³opak wyzna³ , ¿e nie wie czy jest do-
brze przygotowany do odpytywania, poniewa¿ jest mu ciê¿ko
siê uczyæ. "Dlaczego?" spyta³ Kielanowski a on na to, ¿e nie
by³o ju¿ dla niego miejsca w akademiku, wiêc ju¿ od piêciu ty-
godni uczy siê na dworcu. M¹¿ narobi³ rabanu i umieœcili te-
go ch³opaka w akademiku. Okaza³o siê, ¿e to by³ bardzo dobry
student. A przy okazji stwierdzi³, ¿e nie mo¿na nigdy cz³owie-
ka oceniaæ po wizerunku zewnêtrznym. Kiedyœ przysz³a te¿ ja-
kaœ kobietka ze wsi i mówi; "Panie rehtorze, mój synek siê nie
dosta³, bo ju¿ nie ma miejsc. Ale ja bym bardzo chcia³a prosiæ,
panie rehtorze, on mo¿e na stoj¹co siê uczyæ." Ta kobieta wy-
obra¿a³a sobie, ¿e miejsce na studiach to jest coœ podobnego
do miejsca w przedziale poci¹gu. Znalaz³o siê dla niego to
miejsce. Studia skoñczy³. 

profesor Tadeusz Kielanowski:
Zrozumia³em, ¿e czas ju¿ najwy¿szy, by zacz¹æ ¿yæ normalnie,
zaj¹æ siê swoim lekarskim i nauczycielskim zawodem, coœ na-

pisaæ i coœ wydaæ, i przestaæ stanowiæ wreszcie tarczê strzel-
nicz¹ dla zawistnych, intrygantów i psychopatów. Sztachelski
obieca³ mi wiêc, ¿e mnie zwolni z funkcji rektora od nowego
roku akademickiego i przyj¹³ moje podanie. 

Zofia Kielanowska - ¿ona:
Wyjechaliœmy do Gdañska. Pewnego dnia m¹¿ przyprowadzi³
do domu- jako "ojciec" - studenta, Murzyna. Wszyscy wyje-
chali z akademika na œwiêta a on zosta³ sam. M¹¿ traktowa³
go ja syna a Eliasz mówi³ do nas, "mamo, tato". Pamiêtam, ¿e
œwietnie tañczy³, zw³aszcza na pochodzie pierwszomajowym
odziany w krakowski strój. 

Maciej Kielanowski - syn:
W Gdañsku ojciec za³o¿y³ pierwszy w
Polsce telefon zaufania. Znalaz³ bar-
dzo wielu chêtnych, którzy chcieli za
darmo s³uchaæ osób zdesperowanych,
ale jednoczeœnie od razu pojawi³y siê
g³osy, po co on to robi, skoro nie ma z
tego bezpoœrednich korzyœci. Pytano
nawet, czy mo¿e chce jak¹œ pensjê albo
samochód s³u¿bowy? Ojciec by³ tak¿e
ekspertem medycznym w sprawie usta-

wy o przerywaniu ci¹¿y. Stronê koœcieln¹ reprezentowa³ m³o-
dy ksi¹dz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ojciec
twierdzi³, ¿e by³ to bardzo inteligentny, œwietnie pisz¹cy i bar-
dzo m¹drze formu³uj¹cy myœli cz³owiek. Pokazywa³ nawet li-
sty od tego ksiêdza. Nazywa³ siê Karol Wojty³a. Listy zaginê³y
przy przeprowadzce z jednego mieszkania do drugiego. 

profesor Tadeusz Kielanowski:
Zwyk³y przypadek, najzwyklejszy zbieg okolicznoœci, jakiœ za-
miar, który siê powiód³ albo w³aœnie nie powiód³, wp³ywaj¹
czêsto w sposób decyduj¹cy na ¿ycie ka¿dego z nas. Losy lu-
dzi mojego pokolenia, które prze¿y³o dwie wojny œwiatowe,
zale¿a³y od kierunku, w jakim przypadek kaza³ lecieæ poci-
skom karabinowym i od³amkom bomb. Mnie los pozwoli³ do-
¿yæ staroœci, choæ w drugiej wojnie nosi³em nawet mundur
polskiego ¿o³nierza, a m³odoœæ i wiek dojrza³y spêdza³em
wœród chorych na chorobê zakaŸn¹ i zabójcz¹. 
Profesor Tadusz Kielanowski zmar³ w 1992 roku w Gdañsku

doktor Teresa Kurowska:
Czêsto wspominamy profesora Kielanowskiego i zastanawia-
my siê czy jego portret wisz¹cy przy wejœciu do rektoratu Aka-
demii Medycznej wystarczy? Tych portretów jest coraz wiêcej.
S¹ one przesuwane coraz dalej i dalej. Czo³owe miejsca zaj-
muj¹ nowe twarze i obawiam siê, ¿e przyjdzie taki moment,
kiedy postaæ Profesora Kielanowskiego odejdzie w zapomnie-
nie. A przecie¿ to on by³ wspó³budowniczym Akademii, on
stworzy³ Bia³ystok jako miasto akademickie i wreszcie to on
rozpocz¹³ to wszystko.

Oprac. redakcyjne na podst. audycji dokumentalnej pt.
"Profesor. Opowieœæ o Tadeuszu Kielanowskim" autorstwa
DARIUSZA KUCIA, dziennikarza Polskiego Radia Bia³ystok,
lekarza rodzinnego, absolwenta AMB. Audycji mo¿na wys³u-
chaæ na stronie internetowej http://www.radio.bialy-
stok.pl/portrety
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WWspólny toast za pomyœlnoœæspólny toast za pomyœlnoœæ

LL epszyepszy, ale dalej, ale dalej
niedoskona³yniedoskona³y

Kontrakt wynegocjowany przez dyrekcjê Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Aka-
demii Medycznej jest o 18 % wiêkszy ni¿ wynego-
cjowany w styczniu 2004 r. Globalnie o 12,5 mln
z³. Jest to najlepszy kontrakt w historii Szpitala Kli-
nicznego. Kontrakt nie rozwi¹zuje problemu kole-
jek na planowane zabiegi. Problem ten jest bardzo
widoczny w Klinice Ortopedii i Traumatologii, gdzie
czas oczekiwania na planowe zabiegi implantacji pro-
tez biodrowych wynosi ok. 3 lat. 

Jeœli chodzi o poradnie specjalistyczne, to kon-
trakt na 2004 r. wynosi 4.550.000 z³, a w 2005 r.
4.600.000 z³, jest wy¿szy o 1 %. Nie ma mo¿liwo-
œci likwidacji kolejek oczekuj¹cych.

Bogus³aw Poniatowski
Dyrektor PSK-a

os sprawi³, i¿ w Brukseli podczas zja-
zdu ISTH (International Society on Th-

rombosis and Haemostasis) w 1987 roku, pla-
kat ówczesnego doc. Micha³a Myœliwca s¹siadowa³
z plakatem naukowca z dalekiej Japonii, prof.
Akikazu Takada. Od s³owa do s³owa wywi¹-
za³a siê rozmowa podczas której obaj pano-
wie zadeklarowali chêæ wspó³pracy. Owocem
tej dyskusji by³a propozycja wyjazdu na sty-
pendium do Hamamatsu University School of
Medicine w Japonii m³odego pracownika z Kli-
niki Nefrologii dr. n. med. Andrzeja Rydzew-
skiego. Podczas swojego piêtnastomiesiêcz-
nego pobytu w Japonii dr Rydzewski pracowa³
w Zak³adzie Fizjologii kierowanym przez prof.
Akikazu Takadê- doktora honoris causa na-
szej Alma Mater. Kolejni stypendyœci Monbu-
sho w Zak³adzie Fizjologii Hamamatsu Univer-
sity School of Medicine to: dr Micha³ Pietraszek
z Zak³adu Farmakodynamiki, dr Jolanta Ma-
³yszko z Kliniki Nefrologii, dr Robert Pawlak
z Zak³adu Farmakodynamiki, dr Tomasz Hry-
szko  z Kliniki Nefrologii i Transplantologii
oraz dr med. Dariusz Pawlak z Zak³adu Farma-
kodynamiki. 

W sierpniu 1991 roku odby³o siê pierwsze
polsko-japoñskie sympozjum "Hemostasis and
Circulation" w Hamamatsu organizowane przez
prof. A. Takadê, zaœ w czerwcu 1995 w Kra-
kowie drugie polsko-japoñskie sympozjum do-
tycz¹ce problemów kr¹¿enia i hemostazy orga-
nizowane przez prof. A. Takadê oraz prof. W.
Buczko i prof. M. Myœliwca z Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku.

Na uroczystoœci rozpoczêcia roku akade-
mickiego 1993/1994 prof. Akikazu Takada otrzy-

ma³ tytu³ doktora honoris causa naszej uczelni
przyznany mu w lipcu 1991 roku.

Doktor Andrzej Rydzewski oraz dr Jolan-
ta Ma³yszko na podstawie dorobku naukowe-
go oraz po zdaniu egzaminów doktorskich uzy-
skali tytu³ "Doctor of Philosophy in Medical
Sciences" (Ph.D.) Hamamatsu University Scho-
ol of Medicine.

Dziêki ogromnej ¿yczliwoœci i pomocy rek-
tora AMB - prof. Jana Górskiego i prof. Yo-
shio Kawashima ju¿ 1995 roku zosta³a podpi-
sana umowa o wspó³pracy i wymianie naukowej
pomiêdzy Zak³adem Fizjologii Hamamatsu Uni-
versity School of Medicine, kierowanym
przez prof. A. Takadê oraz Klinik¹ Nefrologii
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, kierowa-
n¹ przez prof. M. Myœliwca w ramach wspó³-
pracy miêdzy rz¹dami Polski i Japonii. W
tym¿e samym roku zosta³o zorganizowane dru-
gie polsko-japoñskie sympozjum, tym razem w
Krakowie, w centrum kultury japoñskiej Man-
gha, z udzia³em wybitnych naukowców ja-
poñskich i polskich. W czerwcu 2000 roku prof.
Takada wraz z zespo³em zorganizowa³ 15th
International Congress on Fibrinolysis and Pro-
teolysis, który odby³ siê w Hamamatsu. Polsko-
japoñskim akcentem w ramach tego presti¿o-
wego zjazdu by³o satelitarne japoñsko-polskie
sympozjum "Hemostasis, kidney diseases and
hypertension", podczas którego prof. M. My-
œliwiec, prof. W. Buczko i dr hab. Jolanta Ma-
³yszko z naszej uczelni oraz inni naukowcy z
Polski (m.in. R. Gryglewski i C. Cierniewski)
wyg³osili referaty oraz przewodniczyli se-
sjom. Dziêki wspó³pracy polsko-japoñskiej oraz
grantom naukowym w zjeŸdzie tym umo¿li-

wiono uczestnictwo m³odym naukowcom z na-
szej uczelni. Po przejœciu na emeryturê prof.
A. Takady, w kwietniu 2002 roku nowym kie-
rownikiem Zak³adu Fizjologii w Hamamatsu
zosta³ prof. Tetsumei Urano, dotychczas piastu-
j¹cy funkcjê docenta w tym zak³adzie. Nie by³
to jednak koniec wspó³pracy, ale raczej po-
cz¹tek nowej drogi i prób poszerzenia zakresu
wymiany naukowej i osobowej. Podczas pry-
watnej bytnoœci Jolanty i Jacka Ma³yszko w Ja-
ponii i  dziêki osobistemu zaanga¿owaniu prof.
Urano,  dosz³o   do spotkania z rektorem -
prof. Toshihiko Terao i prorektorem ds. wspó³-
pracy miêdzynarodowej - prof. Arata Ichiyama.
Dotyczy³o one mo¿liwoœci przekszta³cenia
wspó³pracy miêdzyzak³adowej w miêdzyuczel-
nian¹ (przed wyjazdem do Japonii nasze w³a-
dze uczelni, w szczególnoœci JM Rektor prof.
Jan Górski i prorektor prof. Jacek Nikliñski,
udzieli³y "b³ogos³awieñstwa" i jednoczeœnie za-
deklarowa³y pomoc i otwartoœæ). 

Od tej pory zaczê³a siê wymiana listów, e-
maili pomiêdzy w³adzami naszej uczelni i Ha-
mamatsu University School of Medicine. Fi-
nalnym efektem by³o podpisanie umowy o
wspó³pracy w kwietniu tego roku przez rekto-
ra naszej uczelni oraz rektora Hamamatsu
University School of Medicine. Umo¿liwia ona
wymianê naukow¹ dla pracowników nauko-
wych, a studentom mo¿liwoœæ odbywania prak-
tyk wakacyjnych w Polsce i w Japonii.

Uroczyste chwile 

W dniu 13 listopada 2004 przypada³o
30-lecie za³o¿enia Uniwersytetu w Hama-

L
Historia podpisania umowy o wspó³pracy z Hamamatsu University School of Medicine w Japonii
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matsu. Na t¹ uroczystoœæ rektor prof. Terao za-
prosi³ rektora naszej uczelni wraz z osob¹ to-
warzysz¹c¹. Otrzymuj¹c zaproszenie na wy-
jazd do Hamamatsu czu³am siê bardzo wyró¿niona
i zaszczycona. Wszystkie koszty pobytu
wraz z podró¿¹ zosta³y pokryte przez stronê

japoñsk¹. Po wyl¹dowaniu na
lotnisku w Nagoi (ok. 100 km od
Hamamatsu) prof. Urano zawióz³
nas najpierw na obiad do ma³ej
w³oskiej restauracji a potem na
powitanie z rektorem Terao. W
Rektoracie zebrali siê wszyscy
zaproszeni goœcie zagraniczni,
przedstawiciele uczelni wspó³-
pracuj¹cych z Hamamatsu Uni-
versity School of Medicine (trzy
uczelnie z Chin, trzy z Bangla-
deszu, jedna z Polski, niestety
przedstawiciele z Freiburga nie
mogli przybyæ na uroczystoœæ).
Wszyscy udaliœmy siê nad jezio-
ro Hamana, by podczas rejsu stat-
kiem podziwiaæ widowiskowy
zachód s³oñca. Po powrocie otrzy-
maliœmy plan przyjêcia powitalnego. Ze
zdziwieniem  rektor zobaczy³, i¿ ma wyg³o-
siæ przemówienie. Poradzi³ sobie z tym, w
jêzyku angielskim, znakomicie, dziêkuj¹c za
dotychczasow¹ wspó³pracê, mówi¹c o przy-
sz³ych planach i dziel¹c siê wra¿eniami z pierw-
szych godzin pobytu w Japonii. Podczas przy-
jêcia przewa¿a³y dania kuchni europejskiej,
g³ównie francuskiej. W trakcie przyjêcia za-
prezentowano tak¿e tradycyjn¹ japoñsk¹ mu-
zykê - gran¹ na koto - rodzaju harfy. Ku na-
szemu zdziwieniu na zakoñczenie mia³a miejsce

kolejna ceremonia-wrêczania prezentów. Ka¿-
dy z przyby³ych rektorów otrzyma³ upominek-
obraz ze œwiêt¹ gór¹ Japoñczyków- Fud¿i.
Sk³adaj¹c podziêkowanie goœæ dawa³  swój
prezent, który od razu by³ wszystkim  pre-
zentowany. Mo¿e zabrzmi to nieskromnie, ale

wrêczony przez nas  obraz pa³acu Branic-
kich-siedziby Akademii Medycznej namalo-
wany w kolorze sepii wzbudzi³ powszechny
zachwyt. Tym bardziej ¿e tylko nieliczne uczel-
nie na œwiecie mog¹ poszczyciæ siê podobn¹
siedzib¹. Obecnie jest on ozdob¹ Rektoratu

Sobota 13 listopada to by³ ten uroczysty
dzieñ poœwiêcony obchodom 30-lecia uczel-
ni. Przed uroczystoœci¹ z trzydziestego  piê-
tra hotelu Okura przez okna restauracji podzi-
wialiœmy przepiêkn¹ panoramê Hamamatsu,

okoliczne pagórki, kompleks uniwersytecki.
Niestety niewielkie zamglenie nie pozwoli³o
nam dostrzec w oddali góry Fud¿i. Podobno
trzeba mieæ szczêœcie, gdy¿ ten wulkan li-
cz¹cy 3776 m wysokoœci jest bardzo kapry-
œny i rzadko udaje siê go zobaczyæ w pe³nej

krasie, a w szczególnoœci z po-
kryt¹ œniegow¹ czap¹ szczytem.
Sama ceremonia 30-lecia, to
oczywiœcie przemówienia w³adz
uczelni, przedstawicieli w³adz
miasta i prefektury (odpowie-
dnik naszego województwa).
Uwagê nasz¹ przyku³ wyk³ad
pierwszego rektora uniwersyte-
tu, obecnie maj¹cego 93 lata.
Dotyczy³ on roli zdrowia w
¿yciu i jego wp³ywu na jakoœæ
¿ycia. Przez 90 minut zebrani
mieli okazjê nie tylko podziwiaæ
niesamowit¹ sprawnoœæ umy-
s³ow¹ i fizyczn¹, ale tak¿e je-
go bardzo pogodny stosunek do
otaczaj¹cego œwiata i bogate pla-
ny na przysz³oœæ (napisanie gran-
tu na program promocji zdro-
wia na kolejne 5 lat).  Warto
wiedzieæ, ¿e w  Japonii  ¿yje
najwiêcej stulatków. Wieczorem

kolejne przyjêcie, tym razem w hotelu Mei-
tetsu, w samym centrum miasta dla ok. 300
samodzielnych obecnych i by³ych pracowni-
ków naukowych Uniwersytetu. Najpierw oczy-
wiœcie przemówienia, potem prezentacja go-
œci zagranicznych, ³¹cznie z wyjœciem na
podium, przemówienie w imieniu zaproszo-
nych goœci rektora jednej z chiñskich uczel-
ni. Przemówienie by³o po chiñsku z t³umacze-
niem na japoñski. I kolejna ceremonia- otwarcie
beczek z sake. Wywo³ywano po kolei, jakby
do tablicy, poszczególnych profesorów, by³e-

Pod wodospadem Shiraito u podnó¿a góry Fud¿i (Fuji) z prof. Urano - kierownikiem Zak³adu
Fizjologii i prof. Kanayama - kierownikiem Kliniki Ginekologii,rektor AMB - prof. Jan Górski 
i prof Jolanta Ma³yszko.

Podczas posi³ku w japoñskiej restauracji prof. Jan Górski bardzo stara siê dorównaæ prof. Urano
w trudnej sztuce pos³ugiwania siê pa³eczkami. 



MEDYK Bia³ostocki 12(23) 2004 19

Wschodni element

Chcia³bym zwróciæ uwagê na pewn¹ szcze-
góln¹ cechê Wilna. Jest to miasto semantycz-
nego nieporozumienia. Kiedy nazywaj¹ Wil-
no historyczn¹ stolic¹ Litwy, nie jest to œcis³e,
bo w ci¹gu kilku stuleci by³o stolica Wielkie-
go Ksiêstwa Litewskiego, a by³ to organizm
polityczny zupe³nie inny ni¿ pañstwa narodo-
we. Zwa¿ywszy na to, ¿e ludnoœæ tego olbrzy-
miego pañstwa by³a przewa¿nie prawos³awna
i pos³ugiwa³a siê jêzykiem nie litewskim, ale
starobia³oruskim czy staroukraiñskim, nie mo-
g³o to pozostaæ bez konsekwencji dla jego
stolicy. Wydaje mi siê, ¿e historycy maj¹
pewn¹ trudnoœæ w przedstawieniu sobie Wil-
na jako osady prawos³awnych kupców, z
wielk¹ liczb¹ drewnianych prawos³awnych cer-
kwi. U historyków zarówno polskich, jak i li-
tewskich mo¿na zauwa¿yæ chêæ pomniejsze-

nia elementu wschodniego, czemu trudno siê
dziwiæ, skoro propaganda rosyjska lubi³a
podkreœlaæ odwieczn¹ s³owiañskoœæ miasta.
Ale nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e si³¹ przyci¹ga-
nia elementu wschodniego by³a znaczna, sko-
ro kalendarz wschodni regulowa³ ¿ycie i han-
del wileñskich kupców i dopiero w XVII wieku
rada miejska sk³ada siê w po³owie z prawo-
s³awnych i w po³owie ze zwolenników kalen-
darza zachodniego, czyli katolików oraz pro-
testantów.

Wilno jako miasto graniczne - bo zbudo-
wano je na granicy cywilizacji Bizancjum i
Rzymu. Wielkie Ksiêstwo, a nastêpnie polsko-
litewska Rzeczpospolita d³ugo opiera³y siê sku-
tecznie Moskwie, a¿ do prze³omu, który mo-
im zdaniem nast¹pi³ w roku 1655. Wtedy
terytorium Polski najechali Szwedzi, natomiast
od wschodu ruszy³a armia rosyjska i zajê³a Wil-
no. Rosjanie podpalili miasto i dokonali ma-

sowej rzezi jego mieszkañców. Dopiero w ro-
ku 1661 zostali z Wilna wyparci. Mo¿na te wy-
darzenia uznaæ za pocz¹tek ekspansji rosyjskie-
go imperium, którego kolejne dzia³ania w Wilnie
wprowadzi³y pojêcie rusyfikacji. Niestety, je-
steœmy w tym punkcie Europy, w którym prze-
rzucano siê pojêciami: polonizacja, rusyfika-
cja, litwinizacja. Pamiêtam opowieœci mego
ojca, który chodzi³ do gimnazjum w Wilnie.
Wszystkie lekcje by³y w jêzyku rosyjskim, ³¹cz-
nie z lekcjami religii, ale ksi¹dz siê do tego
nie stosowa³, jedynie na wypadek inspekcji ka-
za³ nauczyæ siê na pamiêæ kilku zdañ historii
œwiêtej i wywo³any uczeñ wstawa³, g³adko
recytuj¹c zawsze to samo: "Abraham sidie³ w
swojej pa³atkie...".

Litewska gorliwoœæ w litwinizacji Wilna
mo¿na zrozumieæ, choæ tutaj pewne mityczne
wyobra¿enia mia³y przeciwko sobie kilka
stuleci historii. Kiedy Litwa znalaz³a siê w 

go rektora, obecnego, etc. Ka¿dy dosta³ hap-
pio - mêskie kimono koloru niebieskiego z
czerwonymi i bia³ymi wzorami oraz m³otek
drewniany. I na komendê wszyscy uderzyli
w ogromne beczki z sake (beczki mieszcz¹ce
po ok. 50 litrów wina ry¿owego s³u¿¹cego
do szczególnych ceremonii). Wieka odpad³y
w wyniku silnego uderzenia i ka¿demu nale-
wano po kieliszku tej sake. Wspólny toast -
kampai za pomyœlnoœæ i rozpoczê³a siê w³a-
œciwa czêœæ przyjêcia, czyli czêœæ kulinarna.
Serwowano dania japoñskie - g³ównie suszi i
saszimi i dania kuchni europejskiej (czasem
w modyfikacji japoñskiej). Ca³e przyjêcia trwa-
³o, zgodnie z planem przedstawionym wcze-
œniej, dok³adnie 2 godziny.

U podnó¿a góry Fud¿i

Kolejny dzieñ to wyprawa zagranicznych
goœci podzielonych na dwie grupy: grupa przed-
stawicieli uczelni chiñskich oraz prof. Ichiy-
ama pojecha³a podziwiaæ pó³wysep Izu s³yn¹-
cy z gor¹cych Ÿróde³- onsen, zaœ grupa mówi¹ca
po angielsku (w tym my) - mia³a pojechaæ nad
wodospad Shiraito (Shiraito-taki) u podnó¿a
góry Fud¿i. Towarzyszy³ nam prof. Urano,
prof. Kanayama - kierownik Kliniki Gineko-
logii, asystentka Kliniki Ginekologii oraz dwie
studentki (jedna z nich przedtem skoñczy³a so-
cjologiê i studia dziennikarskie, pracuj¹c ja-
ko dziennikarka, druga zaœ spêdzi³a 4 lata we

Francji w Lille doskonal¹c jêzyk francuski).
Pogoda by³a wspania³a, bezchmurne niebo,
s³oñce wysoko, temperatura ponad 20oC.
Wymarzona aura na zwiedzanie. Zatrzymali-
œmy siê na jednym z postojów na autostra-
dzie (Fud¿i), z którego mo¿na podziwiaæ wspa-
nia³¹ sylwetkê wulkanu, pokrytego œniegiem.
Jest tam te¿ niewielka wystawa-przyroda na
Fud¿i oraz cztery pory roku Fud¿i. Oczywi-
œcie pami¹tkowe zdjêcia i zjechaliœmy z au-
tostrady (Tomei highway czyli Tokio-Nago-
ja- Meishin) w kierunku wodospadu. Shiraito
znaczy bia³e wstêgi (white strips), gdy¿ kil-
kanaœcie stru¿ek sp³ywa góry tworz¹c jezior-
ko, latem praktycznie s¹ to cieniutkie stru¿ki,
jesieni¹ znacznie szersze. Poza tym koloro-
we liœcie naoko³o dodaj¹ jeszcze uroku temu
miejscu. Nie jest to najwy¿szy wodospad w
Japonii (najwy¿szy jest Kegon mierz¹cy po-
nad 140 m w Parku Narodowym Nikko, na
pó³noc od Tokio, gdzie pochowany jest szo-
gun Tokugawa). Ale pora roku (mieni¹ce siê
wszystkimi barwami drzewa), szum spadaj¹-
cej wody, nieopodal œwiêta góra Fud¿i doda-
j¹ uroku temu miejscu. Wieczorem zostaliœmy
zaproszeni przez prof. Ichiyama i prof. Ura-
no na kolacjê do ekskluzywnej japoñskiej re-
stauracji w Grand Hotelu (drugi obok Okura
wysokiej klasy hotel w Hamamatsu). Pomiê-
dzy kolejnymi potrawami kuchni japoñskiej
toczy³y siê rozmowy o kszta³cie i zakresie przy-
sz³ej wspó³pracy, wymianie studentów i pra-

cowników naukowych.
W ostatnim dniu pobytu prof. Urano po-

kaza³ swój Zak³ad Fizjologii, przedstawi³ za-
kres pracy naukowej, swoje osi¹gniêcia, jed-
noczeœnie opowiedzia³ o nowym systemie
nauczania zintegrowanego na uczelni. Mieli-
œmy tak¿e mo¿liwoœæ obejrzenia Photonics
Center, w którym powstaj¹ nowe mikrosko-
py oparte o technologiê fotonow¹, która umo¿-
liwia ocenê zjawisk w czasie rzeczywistym
(np. agregacji p³ytek etc). Jest to szansa dla
naszych pracowników naukowych, by np. czêœæ
pracy wykonaæ w Japonii, a dokoñczyæ w Pol-
sce. Otwiera to jednoczeœnie nowe mo¿liwo-
œci poznawcze. Po¿egnaliœmy Uniwersytet w
Hamamatsu, koñcz¹c obiadem w restauracji
s³ynnej z dañ z wêgorza (jezioro Hamana ob-
fituje w wêgorze, zaœ unagi pie czyli wêgorz
z grila podany na ry¿u to tutejszy przysmak).
Podczas powrotnego lotu z Nagoi przez Tokio
do Frankfurtu mogliœmy jeszcze raz podziwiaæ
piêkn¹ sylwetkê Fud¿i, wygl¹da³a ta góra
niesamowicie, wierzcho³ek pokryty œniegiem,
a poni¿ej warstwa chmur. Mieliœmy szczêœcie,
wed³ug Japoñczyków, mog¹c na po¿egnanie
jeszcze raz zobaczyæ œwiêt¹ górê.  

Jolanta Ma³yszko
(Autorka jest prof. dr. hab. 

w Klinice Nefrologii i Transplantologii 
z Oœrodkiem Dializ AMB)

WWWW ilnoi lno
Wyk³ad Czes³awa Mi³osza wyg³oszony na Literackim Szczycie w Wilnie, 1-4.10.2000r.

cz. II

Wêdrówki po kresach
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posiadaniu Wilna w roku 1939, dzia³a³ w
mieœcie Uniwersytet Stefana Batorego, moja
alma mater. Szczyci³ siê on swoim pochodze-
niem od akademii jezuickiej, której statut za-
twierdzi³ król Stefan Batory, i od s³awnego uni-
wersytetu czasów romantyzmu, zamkniêtego
przez w³adze rosyjskie po polskim powstaniu
1831 roku. Tak wiele temu uniwersytetowi
zawdziêczam, ¿e by³bym niewdziêcznikiem,
gdybym nie poczuwa³ siê do lojalnoœci wo-
bec jego profesorów. Otó¿ moim zdaniem li-
kwidacja tego uniwersytetu w 1939 roku, z dnia
na dzieñ, rozporz¹dzeniem administracyjnym
w³adz Litwy przedwojennej, by³a b³êdem, gdy¿
w³aœnie œrodowisko profesorów tego uniwer-
sytetu zachowa³o przywi¹zanie do
tradycji Wielkiego Ksiêstwa i sprze-
ciwia³o siê nacjonalizmowi pol-
skiemu, dla którego Wilno by³o po
prostu czêœci¹ Polski. W tym wypad-
ku abstrakcyjny pomys³ jak najszyb-
szej litwinizacji zderza³ siê z orga-
nicznym rytmem miasta jako
wielojêzycznej mozaiki. Gdyby uni-
wersytet dalej dzia³a³, przyczyni³by
siê zapewne, budz¹c litewski patrio-
tyzm niezale¿nie od narodowoœci, do
duchowej integracji Wilna z ca³oœci¹
Litwy. Oczywiœcie takie "gdyby" tra-
c¹ wagê wobec wydarzeñ, jakie wkrót-
ce nast¹pi³y, czyli wobec sowieckiej
okupacji.

Zatopione miasto

Mogê odgadn¹æ, ¿e Günter Grass,
ile razy przyje¿d¿a do Gdañska,
czuje to samo co ja w Wilnie, bo
jest to jego miasto i zarazem nie
jest. I myœlê, ¿e literaci polscy mie-
szkaj¹cy w Gdañsku i o tym mie-
œcie pisz¹cy s¹ dla niego jak dla
mnie litewscy literaci tu, w Wil-
nie. W naszej czêœci Europy ¿ycie
wielu ludzi zosta³o zmienione wsku-
tek masowych ruchów ludnoœci, które mia-
³y miejsce przy koñcu wojny. Decyzj¹ Stali-
na Polska zosta³a przesuniêta na zachód,
wygnano niemieck¹ ludnoœæ ca³ych wielkich
miast: Gdañska, Wroc³awia, Szczecina, a do
domów i mieszkañ, je¿eli ocala³y, wprowa-
dzili siê wygnañcy ze wschodu, z Wilna i
Lwowa. Wystarczy trochê wyobraŸni i wspó³-
czucia, ¿eby oceniæ wyj¹tkowoœæ i drama-
tyzm tych przymusowych wêdrówek, w
tych rozmiarach, jak daleko wstecz siêga³a
ludzka pamiêæ, nieznanych. Minê³o od tam-
tego czasu ponad pó³ wieku, a jednak nadal
¿yjemy psychologicznymi nastêpstwami
dekretów, które dla nas, nauczonych doœwiad-
czeniem Boœni i Kosowa, nosi³y wszelkie ce-
chy czystki etnicznej.

Jako obserwator literatury polskiej zau-
wa¿y³em, zarówno w poezji, jak w prozie, jak
bardzo trwa³a jest trauma wygnania z miejsc
rodzinnych, choæby to by³y miejsca wspomi-
nane tylko przez rodziców albo dziadków. Za-
razem jednak wystêpuje zjawisko trudne do
teoretycznego ujêcia, z³o¿one i uczuciowo po-
wik³ane. Jest to próba znalezienia w³asnych ko-
rzeni w nowym miejscu przez nawi¹zanie
myœlowego kontaktu z ludŸmi minionymi,
kiedyœ chodz¹cymi po tych samych ulicach. Po-
lak w Gdañsku na przyk³ad stoi wobec kultu-
ry niemieckiej nawarstwiaj¹cej siê w ci¹gu wie-
lu wieków i obecnej w ka¿dym architektonicznym
szczególe. Dobrze, je¿eli jest on wielbicielem

Schopenhauera, bo za ig³ê kompasu prowadz¹-
c¹ w przesz³oœæ mo¿e obraæ dom rodzinny fi-
lozofa. Czy te¿, jak to zrobi³ Stefan Chwin w
powieœci "Hanneman", wyobraziæ sobie pasa-
¿erów ostatniego statku opuszczaj¹cego nie-
miecki Gdañsk, zatopionego przez sowieck¹
³ódŸ podwodn¹.

Przesz³oœæ, o której mówi³em na pocz¹t-
ku, ta przesz³oœæ, która na ka¿dym kroku
przypomina o sobie starymi kamieniami Gdañ-
ska czy Wilna, wzywa naszej wspó³czuj¹cej po-
mocy, to znaczy prawdomównoœci, kiedy my-
œlimy i piszemy o tym, co by³o. U³atwi³o to
znikniêcie komunistycznej Polski, która po-
s³ugiwa³a siê propagandowymi sloganami o
"odwiecznie polskich ziemiach odzyskanych".
Polacy, którzy nazywaj¹ siebie gdañszczana-

mi albo wroc³awianami, bo w tych miastach
up³ynê³o ich dzieciñstwo i m³odoœæ, nie próbu-
j¹ ju¿ niczego udowadniaæ i zdaj¹ siê uczyæ sza-
cunku dla dziedzictwa. Aotrzymali to dziedzic-
two dziêki pracy wielu niemieckich pokoleñ.

Nie wiem, co myœl¹ dzisiaj wileñscy Litwi-
ni, a zw³aszcza ich poeci i prozaicy. S¹ tutaj,
pomijaj¹c nieliczne wyj¹tki, przybyszami i dla-
tego nie mog¹ unikn¹æ stawiania sobie pew-
nych pytañ dotycz¹cych w³asnej to¿samoœci.
Œwiadomie poruszam teraz sprawê bardzo
drastyczna. Sentymentalny patriotyzm sk³ania
ich do radoœci i triumfu, bo odzyskana zosta³a
stara stolica Litwy. Szukaj¹ te¿ œladów litew-
skoœci zachowanych pod pokostem polonizacji

i szczyc¹ siê litewskim pochodze-
niem architekta Gucewicza. A prze-
cie¿ wiedz¹ zarazem, ¿e to tylko
powierzchnia, s³owa na po¿ytek pu-
bliczny, i ¿e ka¿dy z nich musi upo-
raæ siê w samym sobie z o wiele
trudniejszym problemem - jak uznaæ
to ca³e dziedzictwo za swoje, jak w³¹-
czyæ siê w ³añcuch nastêpuj¹cych
po sobie pokoleñ w tym mieœcie. Mo-
¿e to dokonaæ siê jedynie przez po-
szukiwanie prawdy, i to nie tylko
prawdy o datach i wydarzeniach,
ale emocjonalnej prawdy poszcze-
gólnych ludzi, którzy tu ¿yli. Byæ mo-
¿e sprawdzianem by³aby tu zdolnoœæ
empatii i dziêki niej napisanie bio-
grafii, na przyk³ad jakiegoœ prawo-
s³awnego kupca z XVI wieku czy
cz³onka lo¿y masoñskiej Gorliwy Li-
twin w roku 1820.

I na zakoñczenie mego referatu
pos³u¿ê siê przyk³adem, który wska-
zuje, jak trudno jest wnikn¹æ w praw-
dê, je¿eli jest ona cudz¹ prawd¹ in-
nego cz³owieka. Istnieje obraz
namalowany przez wileñskiego ma-
larza, dla mnie przejmuj¹cy. Jego au-
tor Ludomir Œlendziñski by³ jed-
nym z najbardziej znanych malarzy

Wilna w okresie miêdzywojennym. Przez pe-
wien czas naucza³ rysunku w mojej szkole, na-
stêpnie prowadzi³ swoj¹ pracowniê na uniwer-
sytecie. By³ rdzennym wilnianinem i synem
dynastii malarzy - malarzami byli jego ojciec
i dziadek. Otó¿ Œlendziñski, opuszczaj¹c Wil-
no w roku 1945, namalowa³ nieco baœniowy
portret miasta jako feerii wie¿ koœcielnych i
ob³oków. Nazwa³ to "Oratorium". Obraz jest
przechowywany w muzeum dzie³ Œlendziñ-
skiego w Bia³ymstoku. Ja osobiœcie nazwa³-
bym "Oratorium" hymnem pochwalnym na
czeœæ piêkna architektury wileñskiej, a zara-
zem pieœni¹ ¿alu. I ten lament wygnañca po-
zostanie na zawsze w historii miasta, kiedy nikt
ju¿ nie bêdzie pamiêtaæ o podziale na zwyciêz-
ców i zwyciê¿onych.

Oratorium. Wyjœcie z Wilna, 1944. L. Sleñdziñski.



d kilku tygodni otula nas nastrój Bo¿ego Narodzenia. Wystrojone choinki  zagoœci³y na wystawach sklepów, banków,  g³ównych
urzêdów a nawet na korytarzach Akademii Medycznej. Nasze myœli kr¹¿¹ wokó³ rodziny, œwi¹t i oczywiœcie prezentów od anio³ka.

Trudno w tej magicznej scenerii nie rozmyœlaæ o anio³ach.
Dzisiaj spotykamy siê z Aleksandrem Grzybkiem, artyst¹ plastykiem, twórc¹ piêknych anio³ów, wystawianych miêdzy innymi w

niedu¿ej galerii przy Rynku Koœciuszki w Bia³ymstoku, miejscu pe³nym niezwyk³ych przedmiotów. To miejsce idealnie pasuje do naszej
dzisiejszej rozmowy - o anio³ach.

Pana Grzybka zasta³am przy malowaniu kolejnego anio³a, nie przypominaj¹cego wcale zwiewnych piêknych postaci z koœcielnych ma-
lowide³. 
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AAnio³y z niezgrabnymi nogaminio³y z niezgrabnymi nogami

Dlaczego rzeŸbi pan i maluje w³aœnie anio³y? Czy to jakaœ nowa moda?
A mo¿e œwi¹teczny sezon?
Anio³y s¹ tu przez ca³y rok. Nie. To nie ma nic wspólnego z Bo¿ym Naro-
dzeniem, chocia¿ rzeczywiœcie ludzie kupuj¹ je czasem na prezent. Dla mnie
to siê zaczê³o jakieœ 15 lat temu. Wtedy jakiœ Niemiec kupi³ ode mnie takie-
go anio³a. Zrobi³em nastêpnego i nastêpnego.  Sama idea wywodzi siê ze
sztuki sakralnej i mojego ulubionego Œredniowiecza. Starych œwi¹tyñ oœwie-
tlanych œwiat³em œwiec. To taki bardzo ludzki okres. Anio³ to dla mnie te¿
kolejny etap zainteresowania form¹ graficzn¹ postaci, kiedyœ ludzkiej, a teraz
to przybra³o formê anio³a.
Ró¿norodne postacie anio³ów mo¿na odnaleŸæ przede wszystkim w Bi-
blii, ale te¿ w przes³aniach, literaturze,  sztuce, filmie a w nawet grach
komputerowych. Najczêœciej mówi siê o nich, ¿e s¹ pos³annikami Boga,
zwiastunami i poœrednikami miêdzy Bogiem a ludŸmi. Przybieraj¹ po-
staæ grubiutkich cherubinków, smuk³ych archanio³ów, serafinów i zna-
nego nam anio³a stró¿a. Kim s¹ pana anio³y?
Anio³y opiekuj¹ siê nami. S¹ nam dane przez Boga, bez wzglêdu na to czy te-
go chcemy, czy nie. Bez wzglêdu na rasê, religiê czy narodowoœæ. Dlatego
ka¿dy cz³owiek ma swojego anio³a, który siê nim opiekuje. Moje anio³y s¹ tak
ró¿ne jak my ludzie. S¹ niedoskona³e, czasem smutne lub zadumane, i mo¿na
powiedzieæ, ¿e wcale nie s¹ pospolicie piêkne. 
(Dowodem niech bêdzie pani, która akurat odwiedzi³a galeriê, ogl¹dnê³a  jed-
n¹ z figur i  powiedzia³a, ¿e jak na anio³a, to móg³by mieæ zgrabniejsze nogi)
Ale¿ s¹ piêkne! Maj¹ coœ magicznego w sobie… 
Oczywiœcie tak (œmiech). Bo moje anio³y po prostu ju¿ istniej¹, maj¹ swoj¹
historiê jeszcze zanim je wyrzeŸbiê i pomalujê ze wzglêdu na specyficzny
materia³, który wykorzystujê. Ka¿dy anio³ powstaje z takich zwyk³ych sta-
rych desek ze starych rozebranych ju¿ domów i stodó³. Dla mnie to najwa¿-
niejsze elementy ludzkiej historii. Dom rodzinny, w którym siê wychowuje-
my i stodo³a, spichlerz czy cokolwiek to bêdzie, które tê rodzinê ¿ywi¹. Mam
wiêc anio³y, które przesi¹k³y histori¹ ludzi, ich ¿yciem, tym wszystkim cze-
go by³y œwiadkiem. Czasem s¹ to deski z dziurami po œrucie, otarciami, sê-
kami, gwoŸdziami, odbitymi w drewnie razami. Ja je tylko na nowo o¿y-
wiam, daje im nowe wcielenie, przed³u¿aj¹c ich rolê w rolê anio³a, opiekuna.
Niektóre z nich maj¹ po sto, dwieœcie lat, i mo¿na sobie wyobraziæ jak wie-
le widzia³y. 
Pozwala pan wiêc przetrwaæ starym deskom z domów naszych dziad-
ków i pradziadków lub z innych starych zabudowañ, które nie mog¹ byæ
ju¿ deskami i daje im pan postaæ anio³a, aby mog³y dalej trwaæ przy ko-
lejnych pokoleniach. To piêkne mieæ takiego anio³a, który nosi w sobie
ducha minionych czasów, œlady ¿ycia naszych przodków. Sk¹d pan zdo-
bywa taki materia³? Czy s¹ to konkretne zamówienia? Ktoœ przynosi
star¹ desk¹, aby mu zrobiæ anio³a?
Oczywiœcie nie jest to takie proste. Deski najczêœciej dostajê od znajomych,
którzy wiedz¹, ¿e kocham stare drewno. Ktoœ tam wie, ¿e jest gdzieœ szopa
do rozbiórki i ¿e mo¿e móg³bym to drewno wykorzystaæ. Czasami, ale to
rzadko, ktoœ przynosi deskê z dawnego domu i wtedy ja mu wyrzeŸbiê anio-
³a, najczêœciej dotyczy to jednak moich przyjació³ lub rodziny. Taka deska to
rzeczywista historia rodziny, a ja nadaje tym obiektom nowe ¿ycie. Nawet

niektórzy pracownicy Akademii Medycznej maj¹ takie swoje anio³y. O!
Mam nawet tak¹ deskê spod P³ocka, ze œrutem powbijanym g³êboko w
drewno. W³aœciciel tej deski pamiêta jeszcze jak strzelali z wiatrówki do tej
stodo³y. (Wstaje i przynosi piêknego anio³a, z zachowan¹ nienaruszon¹ struk-
tur¹ starej deski nabitej œrutem)
Dodatkowo, ¿eby zrobiæ anio³a ja sam muszê to najpierw prze¿yæ, wyciszyæ
siê. To nie odbywa siê jak  w fabryce. (œmiech) Ale oczywiœcie mogê wyko-
naæ takiego anio³a dla kogoœ na desce pamiêtaj¹cej historiê jego rodziny. 
Czy ma pan swojego ulubionego anio³a? Takiego, którego nie sprzeda³-
by pan nikomu?
Mia³em takiego anio³a jakiœ czas temu. By³ ze mn¹ jakiœ czas. Bardzo go lu-
bi³em, taki by³.... koœlawy. Nie wiem czemu w³aœnie on by³ mi taki bliski,
mo¿e w³aœnie przez t¹ niedoskona³oœæ. Podarowa³em go znajomemu. Z anio-
³ami to jest tak, ¿e pieni¹dze nie s¹ tu najwa¿niejsze, wa¿na jest osoba, która
tego anio³a potem ma. Prawda jest taka, ¿e to ja najpierw lubiê tego nowego
anio³a, a potem oddajê go w dobre rêce. I tylko dobre! To naprawdê czuæ.
Nie spotka³em siê jeszcze, ¿eby osoba kupuj¹ca anio³a by³a z³a. 
Wróæmy do Bo¿ego Narodzenia. Anio³y towarzysz¹ ca³ej mistycznej hi-
storii narodzenia Jezusa, od zwiastowania po przybycie pasterzy do Be-
tlejem. Czy tegoroczne Bo¿e Narodzenie ma swojego specjalnego anio³a?
Moje anio³y nie s¹ przypisane ani konkretnym œwiêtom, ani okazjom. Nawet
te zamówione na  jak¹œ okazjê s¹ po prostu moimi anio³ami. Nie da siê zro-
biæ anio³a z jakiegoœ tam powodu. Te anio³y nios¹ przes³anie o przemijaniu,
a dodatkowo maj¹ nadane to niematerialne nowe ¿ycie. A ¿e ludzie daj¹ so-
bie te anio³y z jakichœ okazji, to jest to symbol jakiejœ specjalnej opieki. Bar-
dzo lubiê, kiedy ludzie daruj¹ sobie moje anio³y z jakiejœ okazji- rocznicy
œlubu, obrony pracy dyplomowej…  
Czy myœli pan, ¿e wspó³czesny cz³owiek potrzebuje anio³a?
Oczywiœcie! Dopiero teraz potrzeba nam anio³a. Anio³a i wiary, g³êbokiej
wiary! Jeszcze w Polsce to jakoœ ludzie trzymaj¹ siê wiary, ale to co siê dzie-
je na œwiecie… Naprawdê bardzo nam potrzeba anio³ów i ich opieki. Zre-
szt¹, anio³y to te¿ ludzie. Anio³y s¹ wœród nas tak jak i œwiêci.
A czy pan ma swojego anio³a? Czy próbowa³ pan go zmaterializowaæ,
wyrzeŸbiæ?

O

Autor na tle swoich prac. Fot. A.W.
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ŒŒWIÊTA W LESIE, A POD CHOINK¥
CIEP£E SKARPETKI

Z W³odzimierzem Cimoszewiczem, jeszcze Ministrem Spraw
Zagranicznych, rozmawiali Sylwia Bartuœ i Lech Chyczewski.

Panie Ministrze, spotykamy siê w przeddzieñ tradycyjnego spotka-
nia wigilijnego pracowników Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
i w atmosferze œwi¹t, proszê nam powiedzieæ jak Minister Spraw
Zagranicznych spêdza Bo¿e Narodzenie?
Bardzo tradycyjnie i zawsze z rodzin¹. Niestety, moje doros³e dzie-
ci s¹ daleko w œwiecie i nie dojad¹ na œwiê-
ta. Jest to taki czas w roku, w którym naj-
bardziej odczuwamy z ¿on¹ ich brak.  Te
œwiêta spêdzimy  z rodzicami ¿ony, z jej
siostr¹, siostrzenicami, czyli  w ca³kiem
sporej gromadce i oczywiœcie przy choin-
ce,   w Kalinówce,  w naszym gospodar-
stwie. A w pierwszy dzieñ œwi¹t wyru-
szymy do puszczy, ¿eby spotkaæ siê z
naszymi braæmi mniejszymi (œmiech).
A nie boi siê Pan Minister, znany nam  z
zami³owania do polowania i biegania po
lesie, co powiedz¹ Panu zwierzêta w noc
wigilijn¹?
Moje zami³owanie do polowania jest tro-
chê przesadzone. Bierze siê to st¹d, ¿e ró¿-
ne organizacje ³owieckie wykorzystuj¹ trochê moj¹ osobê i moje
stanowisko do patronowania obchodów ró¿nych œwi¹t i rocznic. A ja
ju¿ od dwóch lat nie mia³em sztucera w rêce. Trudno mnie, wiêc,
nazwaæ czynnym myœliwym. Chocia¿ nie ukrywam, ¿e nie mam we-
wnêtrznego sprzeciwu przed polowaniem. Przyroda i œrodowisko s¹
dla mnie szalenie wa¿ne.
Dzisiaj g³ównie odpoczywam w Puszczy Bia³owieskiej po ciê¿kiej i
stresuj¹cej pracy.
Sprawy publiczne i polityki zagranicznej s¹ niezwykle ciê¿kie i stre-
suj¹ce. Nie wyobra¿am sobie tej pracy bez odpoczynku i szansy na
pozbycie siê tego chronicznego stresu.
Wracaj¹c do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i tradycji obdarowywania siê
prezentami. Czego ¿yczy³by Pan sobie w tym roku pod choinkê?
Najchêtniej pary ciep³ych skarpetek i koszuli flanelowej, swetra….
Czyli tego, co jest moim ulubionym strojem w czasie pobytu poza
miastem (œmiech).
Zaskakuj¹ce, ¿yczy Pan sobie tego, co internauci wybrali jako naj-
bardziej nie lubiane prezenty gwiazdkowe.
No, jakbym dosta³ takie zwyczajne skarpetki do garnituru, to bym
siê obrazi³… Ale jak dostanê grube we³niane skarpety do butów, w
których  chodzê  po œniegu, to bardzo chêtnie. 

A czego ¿yczy³by Pan Polakom?
¯eby nie spotka³o ich w te œwiêta nic przykrego. Chcia³bym ¿eby-
œmy pamiêtali, ¿e nie wszyscy mog¹ te dni spêdziæ radoœnie. Powin-
niœmy pamiêtaæ, ¿e obok nas ¿yj¹ ludzie chorzy, bezdomni, którzy po-
trzebuj¹ naszej pomocy.
Proszê nam  opowiedzieæ o Pana trzech osobistych anio³ach Bo¿ego
Narodzenia, z przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci. Tych z czasów
Pana dzieciñstwa, z tego 2004 roku i aniele przysz³oœci za jakieœ 

10 lat.
Oczywiœcie w dzieciñstwie moim anio³em
by³a moja mama. Z ni¹ spêdza³em naj-
wiêcej czasu. By³em jedynakiem i oboje
moi rodzice byli bardzo opiekuñczy, cho-
cia¿ by³a to opiekuñczoœæ po³¹czona z bar-
dzo wysokimi wymaganiami.  Te najbar-
dziej ciep³e chwile kojarz¹ mi siê z postaci¹
mamy, która by³a mi emocjonalnie bli¿sza.
Mój tata by³ wojskowym. Ja wychowa-
³em swoje dzieci trochê inaczej, chocia¿
one czasem mówi¹ coœ innego (œmiech).
Tegoroczne Bo¿e Narodzenie zwi¹zane jest
z osob¹  mojego serdecznego przyjaciela
Anatola Wakuluka, którego pierwszy raz
ju¿ z nami nie bêdzie w te œwiêta, cho-

cia¿ duchowo bêdzie oczywiœcie obecny. 
Natomiast anio³y przysz³oœci…hmmm.... Powiem to po raz pierw-
szy publicznie- jestem od niedawna dziadkiem. I to od razu podwój-
nym. Moje wnuczki s¹ ju¿ w wieku 5 i 7 lat, bo zosta³y adoptowane
przez moj¹ córkê. I ze wzglêdu na to, ¿e córka mieszka za granic¹,
niestety znamy siê tylko dziêki rozmowom przez telefon i zdjêciom.
Mam nadziejê, ¿e siê wkrótce osobiœcie poznamy. Za te dziesiêæ lat
to w³aœnie one, moje wnuczki bêd¹ anio³ami naszej rodziny.
Co Pan Minister s¹dzi o usuwaniu symboli religijnych i œwi¹tecz-
nych we wspó³czesnym œwiecie. Mieliœmy ostatnio okazjê œledziæ 
w mediach konflikty i dyskusje o swobodach religijnych we Fran-
cji i w USA.
Jestem zdecydowanie przeciwny takim dzia³aniom, bez wzglêdu na
to, jakiej tradycji to dotyczy. Jest to wynik fa³szywie rozumianej po-
prawnoœci politycznej. Fa³szywej, dlatego ¿e trzeba zrozumieæ, ¿e w
ró¿nicuj¹cych siê kulturowo, religijnie i etnicznie spo³eczeñstwach
wysoko rozwiniêtego œwiata a szczególnie Europy, jedyn¹ metod¹
unikniêcia konfliktu jest szeroko rozumiana wzajemna akceptacja-
czyli coœ wiêcej ni¿ zwyk³a tolerancja. Zaprzeczeniem tej idei jest nie-
chêæ do elementów jakiejkolwiek tradycji, jakiejkolwiek grupy.
Kilka miesiêcy temu mia³em okazjê braæ dzia³ w konferencji na te-

Minister W. Cimoszewicz z autork¹ wywiadu.

Tak, czujê, ¿e mam swojego anio³a. Nie potrafiê go namalowaæ, bo go nie
widzia³em. To jest takie poczucie opieki i szczêœcia. Ka¿dy z nas powinien
mieæ takie poczucie. Chcia³bym, ¿eby ka¿dy czu³ swojego anio³a.
Jakie ma pan plany na przysz³oœæ, czy pozostanie pan wierny anio³om? 
Nie zrezygnuje z anio³ów. Oczywiœcie bêdê  robi³ tak¿e inne rzeczy, ale
chcia³bym pokazywaæ anio³y w ró¿nych miejscach. Mam taki pomys³, ¿eby
zrobiæ wystawê na prawdziwym œniegu, ca³e zastêpy anio³ów na œniegu. Mi-
stycznie i duchowo, a przy tym plastycznie. Anio³y s¹ nam bardzo potrzeb-
ne. S¹ nawet elementem wystroju wnêtrz. Robi³em ju¿  anio³a drogowskaz,
anio³a na kamieniu i specjalnego do jakiegoœ du¿ego salonu. By³y te¿ malut-

kie anio³y. Planujê pokazaæ anio³y w ró¿nych miastach Polski, pokazaæ je lu-
dziom. Mo¿e w przysz³ym roku pojadê z wystaw¹ do Chorzowa
Chcia³bym kiedyœ zrobiæ ca³y wystrój do koœcio³a z anio³ami. Tak od pocz¹t-
ku do koñca, ale to nie takie proste i nie mam odwagi.
Bêdziemy panu kibicowaæ, chêtnie zobaczymy zastêpy anio³ów na prawdzi-
wym œniegu. Tymczasem ¿yczymy prawdziwie anielskich Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenie i pomyœlnoœci pod opiek¹ pana anio³ów.

Rozmawia³a Sylwia Bartuœ
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rowadzenie dokumentacji medycznej re-
guluje rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia

z dnia 30.07.2001 r. w sprawie rodzajów indy-
widualnej dokumentacji medycznej, sposobu
jej prowadzenia oraz szczegó³owych warun-
ków jej udostêpniania (Dz. U. 2001 r., Nr 83,
poz. 903). Rozporz¹dzenie to dotyczy doku-
mentacji medycznej lekarzy udzielaj¹cych
œwiadczeñ zdrowotnych poza zak³adami
opieki zdrowotnej.

Pojêcie indywidualnej dokumentacji 
medycznej

Indywidualn¹ dokumentacj¹ medyczn¹ s¹
zbiory dokumentów medycznych, zawieraj¹-
cych dane i informacje, dotycz¹ce stanu zdro-

wia pacjenta oraz udzielanych œwiadczeñ
zdrowotnych. 

Dokumentem medycznym jest ka¿dy fi-
zycznie wyodrêbniony noœnik informacji,
który zawiera co najmniej oznaczenie pacjen-
ta, pozwalaj¹ce na ustalenie jego to¿samoœci;
oznaczenie lekarza, który sporz¹dzi³ doku-
ment; dane odnosz¹ce siê do stanu zdrowia
pacjenta lub udzielonych œwiadczeñ zdrowot-
nych oraz datê sporz¹dzenia.

Rodzaje dokumentacji medycznej

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia dzieli
dokumentacjê na wewnêtrzn¹, przeznaczon¹
dla lekarza, na któr¹ sk³ada siê historia zdro-
wia i choroby oraz zewnêtrzn¹, przeznaczon¹
dla pacjenta danego lekarza. Dokumentacj¹
zewnêtrzn¹ s¹: skierowania do szpitala lub in-
nego zak³adu opieki zdrowotnej, skierowania
na badania diagnostyczne i konsultacje, za-
œwiadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie
oraz inne dokumenty o podobnym charakte-

rze i przeznaczeniu. Dokumentacjê tak¹ sta-
nowi te¿ karta przebiegu ci¹¿y.

Dokumentacja wewnêtrzna

Historiê zdrowia i choroby zak³ada siê
przy udzielaniu œwiadczenia zdrowotnego po
raz pierwszy. Lekarz w³¹cza do prowadzonej
dokumentacji wewnêtrznej kopie przedsta-
wionych przez pacjenta dokumentów me-
dycznych lub odnotowuje zawarte w nich in-
formacje, istotne dla procesu diagnostycznego
lub leczniczego. Dokument medyczny w³¹-
czony do dokumentacji wewnêtrznej nie mo-
¿e byæ z niej usuniêty. 

Historia zdrowia i choroby zawiera po-
grupowane: 
1) dane identyfikuj¹ce pacjenta jak: nazwisko

i imiê, datê urodzenia, oznaczenie p³ci,
adres, numer PESEL - je¿eli zosta³ nada-
ny, a w przypadku noworodka - numer
PESEL matki; 

2) dane identyfikuj¹ce lekarza udzielaj¹cego 

"O gwiazdo betlejemska
zaœwieæ na niebie mym!
Tam szukam Ciê wœród nocy,
têskniê za œwiat³em Twym".

Od 14 lat na dziedziñcu pa³acowym Aka-
demii Medycznej w Bia³ymstoku przekazy-
wany jest ogieñ z Betlejem. W tej œwi¹tecz-
nej  uroczystoœci uczestniczy m³odzie¿ harcerska
z  rodzicami, w³adze koœcielne, w³adze
miejskie i wojewódzkie. Œwiat³o Chrystusa
przywo¿one corocznie przez skautów austriac-
kich z Betlejem jest przekazywane harcerzom
polskim w Tatrach na £ysej Polanie. Dalej
wêdruje  na Wawel, potem  na Jasn¹ Górê,
do Warszawy, a tak¿e  do Bia³egostoku. Na-
stêpnie ogieñ Chrystusa jest niesiony przez
harcerzy tam, gdzie ludzie czekaj¹ na sym-

bol ciep³a, pokoju i nadziei. Tradycj¹ sta³o
siê, i¿ p³onie on na sto³ach wigilijnych.
Uroczystoœæ ta wpisa³a siê na sta³e w trady-
cjê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, w tradycjê  na-
szego  miasta, regionu, w siedzibê naszej
uczelni.

W tym roku  uroczyste zapalenie ogni-
ska na dziedziñcu pa³acu Branickich odby³o
siê 23.12.2004r. o godzinie 16.00. 

prof. dr hab. Wojciech Sobaniec
harcmistrz

BBBBetlejemskie Œwiate³ko Pokoju
2004

Temida i Eskulap

PPPP rowadzenie dokumentacji medycznejrowadzenie dokumentacji medycznej

mat islamu w Europie. Postanowi³em tam odwo³aæ siê do naszej hi-
storii. W Polsce szlacheckiej, szlachta katolicka, muzu³mañska i pra-
wos³awna mia³y takie sama prawa i wolnoœci. Muzu³manie wspó³-
wybierali polskich królów, mimo ¿e prowadziliœmy przecie¿ przez
lata wojny. Ale wewn¹trz kraju potrafiliœmy budowaæ spo³eczeñstwo
w oparciu o zasadê akceptacji. Prawid³ow¹ postaw¹ wobec odmien-
noœci, oczywiœcie tej nie agresywnej, jest akceptacja.

Podlasie jest tego najlepszym przyk³adem. Nie ma w Polsce drugie-
go takiego miejsca o  podobnej mozaice kulturowej. Oczywiœcie i tu
s¹ pewne problemy i  konflikty, ale mimo wszystko uda³o siê nam
unikn¹æ powa¿nych sporów na tle kulturowym i religijnym.

Dziêkujemy serdecznie za rozmowê i ¿yczymy Rodzinnych Œwi¹t w
Kalinówce.

P
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iszê to w po³owie grudnia a wiêc na-
le¿a³oby z³o¿yæ tradycyjne ¿yczenia

co niniejszym czyniê. Nie wa¿ne czy
dotr¹ one do Pañstwa przed, czy po Œwiê-
tach. Wa¿ne, ¿e s¹ legalne, i ¿e wci¹¿
jeszcze mogê ¿yczyæ Pañstwu weso³ych
Œwiat Bo¿ego Narodzenia.  Tu w USA,
¿yczenia takie by³yby bardzo ryzykow-

ne, a redaktor naczelny skierowa³by do
mnie dyskretn¹ sugestiê,  by "o ile to mo¿-
liwe " (if at all possible) usun¹æ Bo¿e Na-
rodzenie z tych ¿yczeñ. Same œwiêta wy-
starcz¹. Gentlemani nie rozmawiaj¹ o
szczegó³ach. A najlepiej, to tematu œwi¹t
w ogóle nie  poruszaæ. Wspomnienie Bo-
¿ego Narodzenia na ³amach oficjalnego
pisma pañstwowej (stanowej) szko³y me-
dycznej grozi³oby natychmiastowym ata-
kiem ze strony lewo-faszystowskich kul-
tów i sekt walcz¹cych pod kilkoma, pozornie
ró¿nymi, sztandarami.

Pierwszy sztandar to konstytucyjnie
zagwarantowana separacja pañstwa i
koœcio³a. Egzekwowanie tego rozdzia³u

uros³o w USA do rangi  nowej religia, a
w³aœciwie anty-religii. ¯yczenia takie,
w ich mniemaniu, by rozdzia³ ten dra-
stycznie naruszy³y. 

***

Prym w egzekwowaniu rozdzia³u wie-
dzie tu ACLU (American Civil Liber-
ties Union) - prywatna organizacja sku-
piaj¹ca kap³anów tej antyreligii. Organizacja
ta uros³a do rangi symbolu amerykañskie-
go lewo-faszyzmu. Przynale¿noœæ do AC-
LU politycy sobie nawzajem wytykaj¹
albo siê ni¹ szczyc¹. Wszystko zale¿y
od politycznego kontekstu. ACLU zaj-
muje siê przypadkami gdzie rozdzia³ pañ-

œwiadczeñ zdrowotnych oraz lekarza kie-
ruj¹cego: nazwisko i imiê, numer prawa
wykonywania zawodu, a w przypadku le-
karza wykonuj¹cego zawód w formie in-
dywidualnej praktyki lekarskiej, indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej lub grupowej praktyki lekarskiej -
równie¿ numer wpisu do rejestru, prowa-
dzonego przez w³aœciw¹ okrêgow¹ radê
lekarsk¹ oraz podpis lekarza; 

3) informacje o ogólnym stanie zdrowia i
istotnych chorobach oraz problemach me-
dycznych pacjenta. Dokonuje siê tu wpi-
sów o: przebytych powa¿nych chorobach,
chorobach przewlek³ych, pobytach w
szpitalu, zabiegach chirurgicznych, szcze-
pieniach i stosowanych surowicach, uczu-
leniach oraz obci¹¿eniach dziedzicznych;

4) informacje o poradach ambulatoryjnych
lub wizytach domowych. Zawieraj¹ one:
datê porady ambulatoryjnej lub wizyty
domowej, dane z wywiadu i badania
przedmiotowego, informacjê o zleconych
badaniach diagnostycznych lub konsulta-
cjach, adnotacje o zleconych zabiegach,
przepisanych lekach lub materia³ach me-
dycznych, wyniki badañ diagnostycznych
lub konsultacji, opis udzielonych œwiad-
czeñ zdrowotnych, rozpoznanie choroby,
problemu zdrowotnego lub urazu, adnota-
cje o orzeczonym okresie czasowej nie-
zdolnoœci do pracy oraz dane identyfiku-
j¹ce lekarza.

Ostatni¹ czêœci¹ historii zdrowia i choro-
by jest ocena œrodowiskowa, na któr¹ sk³ada-
j¹ siê dane uzyskane na podstawie wywiadu i
dotycz¹ce np. wykonywanego zawodu czy
zagro¿eñ zdrowia w miejscu zamieszkania,

jeœli ma to znaczenie dla oceny stanu zdrowia
pacjenta.

Dla kobiet w ci¹¿y prowadzi siê kartê
przebiegu ci¹¿y na zasadach okreœlonych w §
13 rozporz¹dzenia.

Sposób prowadzenia dokumentacji 
medycznej

Dokumentacjê medyczn¹ prowadzi siê w
formie pisemnej. Jednak¿e mo¿e ona byæ
równie¿ sporz¹dzana i utrwalana na kompute-
rowych noœnikach informacji. Prowadzenie
dokumentacji w tej formie wymaga przecho-
wywania podpisanych przez lekarza wydru-
ków. Zarówno dokumentacja w formie pisem-
nej jak i komputerowej musi byæ przechowy-
wana w sposób zapewniaj¹cy jej poufnoœæ,
zabezpieczenie przed dostêpem osób nieupo-
wa¿nionych oraz przed zniszczeniem lub za-
gubieniem.

Dokumentacja winna byæ czytelna, zatem
kolejne wpisy, opatrzone dat¹ oraz podpisem
lekarza, sporz¹dza siê w porz¹dku chronolo-
gicznym, zaznaczaj¹c koniec ka¿dego wpisu.
Wpis nie mo¿e byæ usuniêty, a jeœli zosta³ do-
konany b³êdnie, powinien byæ skreœlony oraz
opatrzony dat¹ skreœlenia i podpisem lekarza.
Ka¿d¹ stronê dokumentacji indywidualnej
oznacza siê, co najmniej imieniem i nazwi-
skiem pacjenta. 

Lekarz, który sporz¹dzi³ dokumentacjê
przechowuje j¹ w formie skatalogowanej
przez  10 lat, licz¹c od koñca roku kalendarzo-
wego, w którym sporz¹dzono ostatni wpis o
udzielonych œwiadczeniach zdrowotnych. W
przypadku zgonu pacjenta na skutek uszko-
dzenia cia³a lub zatrucia, okres ten wyd³u¿a
siê do 30 lat, licz¹c od koñca roku kalendarzo-

wego, w którym nast¹pi³ zgon. Po up³ywie
powy¿szych terminów dokumentacjê nale¿y
zniszczyæ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy identy-
fikacjê pacjenta, którego dotyczy³a.

Udostêpnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacjê udostêpnia siê na wniosek
osoby uprawnionej, czyli pacjenta, jego przed-
stawiciela ustawowego, osoby upowa¿nionej
przez pacjenta lub uprawnionych podmiotów w
rozumieniu odrêbnych przepisów. W razie
œmierci pacjenta dokumentacjê przedstawia siê
osobie upowa¿nionej przez niego. Powinna byæ
ona udostêpniona w formie wypisów, odpisów
lub kopii, chyba ¿e uprawniony podmiot za¿¹-
da  orygina³u. W razie wydania orygina³u doku-
mentacji nale¿y zastrzec jej zwrot, pozostawia-
j¹c jednoczeœnie sobie jej kopiê. Lekarz jest
obowi¹zany wyjaœniæ w sposób przystêpny i
zrozumia³y treœæ poszczególnych wpisów za-
wartych w dokumentacji.

Je¿eli dokumentacja jest niezbêdna do za-
pewnienia dalszego leczenia, a zw³oka w jej
wydaniu mog³aby naraziæ pacjenta na szkodê
na zdrowiu, lekarz mo¿e wydaæ j¹ tak¿e innemu
lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestni-
cz¹cym w udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych. 

Dokumentacja przewidziana do zniszcze-
nia mo¿e zostaæ wydana na wniosek ww. osób
uprawnionych, o czym nale¿y osoby te albo pa-
cjenta pouczyæ. 

Udostêpnienie dokumentacji wewnêtrznej
nastêpuje w sposób zapewniaj¹cy zachowanie
ochrony danych osobowych i za pokwitowa-
niem odbioru. 

Marek Hermanowicz
(Autor jest aplikantem adwokackim)

ZZZZakazane ¿yczeniaakazane ¿yczenia

P



MEDYK Bia³ostocki 12(23) 2004 25

stwa i koœcio³a choæby pozornie naruszo-
no. St¹d przy okazji ka¿dego Bo¿ego Na-
rodzenia toczy siê w USA kilkanaœcie a
mo¿e i kilkadziesi¹t procesów s¹do-
wych o zakaz ustawiania szopek na pu-
blicznych placach. W jakimœ miastecz-
ku czy wsi  ustawiano corocznie od
kilkudziesiêciu lat szopki na placu przed
ratuszem. Nikomu to nigdy nie przeszka-
dza³o, a¿ wreszcie znajdzie siê  taki
ktoœ kto zawiadomi ACLU.  Zaczyna
siê nierzadko wieloletnia prawna batalia.
W koñcu miasteczko przegrywa. Szop-
kê przenosi siê  na s¹siedni¹ prywatn¹
posesjê. Wszystko zostaje wiêc praktycz-
nie tak samo, za wyj¹tkiem uszczuplone-
go stanu miejskiej kasy i powiêkszone-
go stanu kont bankowych zaanga¿owanych
w tê bataliê prawniczych firm. 

Od czasu do czasu ktoœ podejmuje ak-
cjê indywidualn¹. Nagle media zaczy-
naj¹ siê entuzjazmowaæ rodzicem s¹-
dz¹cym publiczn¹ szko³ê o to, ¿e narazi³o
jego czy jej dziecko na stres s³uchania
kolêd czy patrzenia na szopkê.  W wy-
niku doznanego stresu latoroœl  straci³a
apetyt, czuje siê wyobcowana i na nowo
zaczê³a siusiaæ w pi¿amkê. Robi siê wiel-
ki raban. Media tr¹bi¹ na okr¹g³o.  Ro-
dzic, albo czêœciej reprezentuj¹cy go pra-
wnik, udziela wywiadów obiecuj¹c walkê
do koñca, równoczeœnie solennie zapew-
niaj¹c, ¿e chodzi tu nie tyle o ma³ego
Toma, ale o wszystkie amerykañsko-
ateistyczne dzieci. Prawnik reprezentu-
j¹cy szko³ê obiecuje rozpatrzenie skar-
gi. Trwa to wszystko najwy¿ej kilka dni
a potem cichnie  równie szybko jak siê
pojawi³o. A to g³ównie, dlatego ¿e do-
bro Toma i wszystkich ma³ych ateistów
stanowi wartoœæ prawie najwy¿sz¹. Jedy-
ne coj¹ przewy¿sza to liczba zer na cze-
ku ugodowego rozwi¹zania (settlement)
zaoferowanego przez szko³ê, której nie
op³aci siê wdawaæ w legalistyczn¹ bata-
liê. 

***

Afery te dotycz¹ wy³¹cznie symbolik
czy tradycji chrzeœcijañskich, a zw³aszcza
katolickich. Symbole i tradycje niechrze-
œcijañskie, mimo ¿e religijne, s¹ pu-
blicznie wystawianie i za publicznie
pieni¹dze nauczane, jako ¿e w rozumie-
niu lokalnych sêdziów jest to nie religia
a ekspresja kulturowo-etnicznej ró¿no-
rodnoœci czyli divresity. 

Wyznawcy  diversity to podsekta kul-
tu  politycznej poprawnoœci - political

correctness. Wyznawanie ró¿norodnoœci
jest nie tylko politycznie  poprawnie,
ale wrêcz chwalebne. Chodzi tu o ró¿-
norodnoœæ etniczn¹, kulturow¹, seksual-
n¹, obyczajow¹ itp. W szko³ach ró¿no-
rodnoœci uczy siê na przyk³adach w rodzaju
ma³ej Jane, nieakceptowanej przez inne
dzieci za to, ¿e ma dwóch tatusiów albo
dwie mamusie. Bardziej egzotyczne uk³a-
dy pseudorodzinne te¿ s¹ pochwalane.
Wolê ich sobie nie wyobra¿aæ. Zw³aszcza
w kontekœcie Œwi¹t.

Ze wzglêdu na polityczn¹ popraw-
noœæ, w szko³ach publicznych na trady-
cyjnych bo¿onarodzeniowych akademiach
zabroniono dzieciom œpiewania kolêd.
Œpiewaj¹ neutralne kawa³ki o reniferkach,
ba³wankach, dzwoneczkach, choinkach i
œniegu. Jeœli ju¿ odwa¿¹ siê na kolêdê
to zrównowa¿¹ j¹ natychmiast murzyñ-

sk¹  przyœpiewk¹ plemienia Zulu, arab-
sk¹ serenad¹ na zakoñczenie ramadanu,
¿ydowsk¹ piosenk¹  o zapalaniu hanuk-
kowych œwiec i chiñskim poematem œpie-
wanym z okresu dynastii Xong Fu. W re-
zultacie œwi¹teczna akademia w wiejskiej
szkole gdzie chiñczyków, arabów i ¿y-
dów widuje siê wy³¹cznie w telewizji,
wygl¹da jak akademia z okazji urodzin
Kofi Anana,  przed któr¹ dzieci opi³y
siê nieco sfermentowanym sokiem z wi-
nogron. 

***

Podstawowym napêdem  politycznej
poprawnoœci jest nadwra¿liwoœæ na  mniej-
szoœciow¹ innoœæ. Dlatego te¿ ¿yczenia
Merry Christmas  jeszcze kilkanaœcie
lat temu s³yszane w sklepach, biurach czy
szpitalach nale¿¹ dziœ do historii. W koñ-
cu, wœród odbiorców ¿yczeñ mog¹ byæ
ateiœci, ¿ydzi, mahometanie, hindusi, ta-

oiœci, naturaliœci, sataniœci, których ¿ad-
ne Christmas, czyli Bo¿e Narodzenie, nie
obchodzi. Najrozs¹dniejsi okazali siê ̄ y-
dzi. Mniej wiêcej w po³owie grudnia przy-
pada teologicznie drugo- a mo¿e nawet
i trzeciorzêdne Œwiêto Œwiate³ - Hanuk-
kah. Z tej okazji zapala siê œwiece na w
siedmioramiennym œwieczniku (meno-
ra). Œwieczki na œwieczniku, œwieczki na
choince - œwietnie. Hanukkah nobilito-
wano w jeœli nie religijnej, to przynaj-
mniej w zwyczajowej wa¿noœci i oto
¿ydowskie dzieci maj¹ swoje niby-cho-
inki. Ameryka zyska³a dwa œwiêta obok
siebie i to obchodzone przez dwie ró¿ne
religie - miêdzywyznaniowy politycznie
poprawny  okres œwi¹t - Holiday Sea-
son. Wiêc zaczêto sobie ¿yczyæ "Happy
Holiday Season". Nie na d³ugo. Szybko
przypomnieli o sobie przede wszystkim
ateiœci, potem mahometanie, hindusi,
taoiœci, naturaliœci, sataniœci. Zw³aszcza
ci pierwsi (ci ostatni siê nie ujawniaj¹)
zaprotestowali przeciw ¿yczeniom  opar-
tym na judeochrzeœcijañskiej tradycji,
której nie tylko nie uznaj¹, ale wrêcz zwal-
czaj¹. W zwi¹zku z tym wyrzucono z
wiêkszoœci ¿yczeñ "holidays" czyli œwiê-
ta. Coraz czêœciej s³yszy siê "Season's
Greetings" czyli ¿yczenia z okazji pory,
której siê na wszelki wypadek nie nazy-
wa. ¯yczenia bez okazji tylko pozornie
s¹ ¿yczeniami bez sensu. W istocie sta-
nowi¹ one spe³nieniem ¿yczeñ lewo-fa-
szystowskiej mniejszoœci. Gdyby uzyska-
li wiêkszoœæ, wszelkie ¿yczenia by³yby
zakazane.  Przynajmniej tu w USA.

***

Jak ma siê ma pod tym wzglêdem
sytuacja  w Polsce - nie wiem i na wszel-
ki wypadek nie chcê wiedzieæ, by nie roz-
wiewaæ idyllicznych z³udzeñ. Póki co ¿y-
czê tym, którzy w Niego wierz¹ pogodnych,
duchowo owocnych Œwi¹t upamiêtniaj¹-
cych Jego narodziny. Tym, którzy w Nie-
go nie wierz¹, ¿yczê nie tylko tego same-
go, ale i tym bardziej. 

Marek Kamiñski
(Autor jest absolwentem AMB. Obecnie

pracuje w Emergency Departament: Myrtle
Wert Hospital - Mayo Health System: 

Menomonie Wisconsin.USA)
Adres do korespondencji: mk@lomza.org)
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tanis³aw Jan Konturek urodzi³ siê w
1931 r. w Zakliczynie nad Dunajcem.

Ukoñczy³ studia na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Krakowie w 1955
r., z odznaczeniem.  Jeszcze jako student
medycyny, rozpocz¹³ w 1954 r. pracê w
Katedrze Fizjologii AM. w Krakowie.  W
1960 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk
medycznych, a w 1963 r. stopieñ dokto-
ra habilitowanego.  Tytu³ profesora nad-
zwyczajnego otrzyma³ w 1970 r., a pro-
fesora zwyczajnego w 1972 r.  W 1969 r
zosta³ kierownikiem Zak³adu Fizjologii
Klinicznej i dyrektorem Instytutu Fizjo-
logii AM. w Krakowie i na tym stanowi-
sku pozostawa³ do czasu przejœcia na eme-
ryturê, tj. do 2002 r.  Odby³ liczne szkolenia
i sta¿e zagraniczne.  Miêdzy innymi, prze-
bywa³ na stypendium podoktorskim NIH,
Bethesda, USA i w Zak³adzie Fizjologii
UCLA, Los Angeles, a nastêpnie wielo-
krotnie jako "visiting professor" w za-
k³adach fizjologicznych uniwersytetów w
USA, np. w Los Angeles, Galvestonie,
Texas, Oklahomie, Rochester, Columbia
oraz w Europie (Münster i Erlangen RFN,
Liverpool Anglia).

Od 1989 r. pe³ni³ funkcjê prorektora
ds. nauki Akademii Medycznej w Kra-
kowie, a po powrocie Akademii do Uni-
wersytetu Jagielloñskiego, sprawowa³
funkcjê dziekana Wydzia³u Lekarskiego,
a nastêpnie prorektora ds.  Collegium Me-
dicum UJ i przewodnicz¹cego Konfe-
rencji Rektorów Akademii Medycznych
w Polsce.  Przez dwie kadencje pe³ni³
funkcjê Prezesa Polskiego Towarzystwa
Fizjologicznego, a nastêpnie przewodni-
cz¹cego Œwiatowej Organizacji Gastro-
enterologicznej (OMGE) na kraje Euro-
py i Afryki.  Jest przewodnicz¹cym Rady
Redakcyjnej Journal of Physiology and
Pharmacology, czasopisma cytowanego
w Current Contents od 1996 roku.  Jest
cz³onkiem rzeczywistym Polskiej Akade-
mii Nauk i cz³onkiem Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci. 

W 1995 roku profesor dr hab. Stani-
s³aw Konturek otrzyma³ tytu³ doctora
honoris causa Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku. Promotorem by³ prof. zw. dr
hab. Antoni Gabryelewicz.   Trzy lata
póŸniej godnoœæ t¹ przyzna³ mu równie¿
Uniwersytet we Wroc³awiu. Profesor
jest tak¿e posiadaczem  licznych nagród
i wyró¿nieñ, otrzyma³ miêdzy innymi Na-
grodê im. A. Jurzykowskiego w 1977 r i
Nagrodê Fundacji na Rzecz Nauki Pol-
skiej w 1995 r.

G³ówne zainteresowania naukowe Pro-
fesora dotycz¹ fizjologii uk³adu pokarmo-
wego oraz gastroenterologii doœwiadczal-

nej i klinicznej.  Jest autorem lub wspó³-
autorem 870 prac, w tym 830 prac ory-
ginalnych w zakresie gastroenterologii do-
œwiadczalnej w jêzyku angielskim.  Zajmuje
czo³ow¹ pozycjê w rankingu ogólnopol-
skim w zakresie cytowañ i Impact Fac-
tor (cytowania SCI 1965-2004  = 14761;
Impact Factor 1965-2004 = 1424). Jest
autorem wielotomowego podrêcznika "Fi-
zjologia cz³owieka" oraz redaktorem i
wspó³autorem nagrodzonego podrêczni-
ka "Gastroenterologia i hepatologia kli-
niczna".

Profesor Stanis³aw J. Konturek zawsze
zajmowa³ siê wiod¹cymi zagadnieniami
fizjologii i fizjopatologii przewodu pokar-
mowego.  Wspó³pracowa³ z najwybitniej-
szymi naukowcami zagranicznymi, w tym
z Mortonem I. Grossmanem, czo³owym
gastroenterologiem z USA.

Wyjaœni³ miêdzy innymi niektóre me-
chanizmy regulacji wydzielania ¿o³¹d-
kowego poprzez enterogastrony obecne
w górnym odcinku jelita cienkiego. Wy-
kaza³, ¿e czynnik o silnym dzia³aniu ha-
muj¹cym sekrecjê ¿o³¹dkow¹ - urogastron,
obecnie znany tak¿e jako czynnik wzro-
stu naskórka (EGF), wydzielany ze œli-
n¹, ma podstawowe znaczenie w goje-
niu uszkodzeñ trawiennych poprzez
zwiêkszanie proliferacji komórek nab³on-
ka ¿o³¹dkowego. Wykaza³ równie¿, ¿e
dzia³anie niektórych leków, np. sukralfa-
tu lub soli bizmutu, polega czêœciowo na
ich wi¹zaniu siê z EGF, co przyspiesza

procesy gojenia uszkodzonej b³ony œlu-
zowej ¿o³¹dka. Wa¿nym odkryciem by³o,
¿e adaptacja b³ony œluzowej ¿o³¹dka do
uszkadzaj¹cego dzia³ania niesteroidowych
leków przeciwzapalnych, alkoholu, stre-
su i innych czynników szkodliwych wi¹-
¿e siê ze wzmo¿on¹ proliferacj¹ komórek
b³ony œluzowej pod wp³ywem zwiêk-
szonej ekspresji czynników wzrostowych,
a szczególnie EGF.  Infekcja bakteri¹ He-
licobacter pylori (H.pylori) upoœledza tê
zdolnoœæ adaptacji ¿o³¹dka, natomiast mo¿-
na j¹ przywróciæ likwiduj¹c tê infekcjê.
Wyjaœni³ tak¿e zjawisko "hartowania" ¿o-
³¹dka i trzustki przez krótkotrwa³e okre-
sy niedokrwienia, prowadz¹ce do wzro-
stu aktywnoœci w³ókien czuciowych i
generowania tlenku azotu oraz prostaglan-
dyn, warunkuj¹cych zwiêkszon¹ opornoœæ
tych narz¹dów na czynniki uszkadzaj¹-
ce.  Ponadto udowodni³, ¿e hormony z
grupy gastrynowo-cholecystokininowej
wykazuj¹ nie tylko dzia³anie pobudzaj¹-
ce sekrecjê ¿o³¹dkow¹ i trzustkow¹, ale
tak¿e wywieraj¹ wp³yw ochronny na b³o-
nê œluzow¹ ¿o³¹dka za poœrednictwem re-
ceptorów cholecystokininowych w ner-
wach czuciowych zaopatruj¹cych ¿o³¹dek.
Wykazanie korelacji miêdzy ekspresj¹ ge-
nów czynników wzrostowych, a produk-
cj¹ prostaglandyn i tlenku azotu pozwo-
li³o zrozumieæ fundamentalne zjawiska
zwi¹zane z ochron¹ b³ony œluzowej ¿o-
³¹dka.

Znaczn¹ czêœæ swoich badañ poœwiê-
ci³ zagro¿eniu organizmu przez infekcjê
¿o³¹dka rozpowszechnionym patogenem
H.pylori, któremu przypisuje siê udzia³
nawet w rozwoju raka ¿o³¹dka.  Wykaza³,
¿e g³ównym czynnikiem ryzyka w roz-
woju zaburzeñ wydzielniczych ¿o³¹dka
u ludzi zaka¿onych przez H. pylori jest
zahamowanie uwalniania somatostatyny
w wyniku dzia³ania cytotoksyn bakteryj-
nych.  Bardzo istotnym by³o odkrycie,
¿e po eradykacji bakterii wzmaga siê uwal-
nianie czynników wzrostowych, co pro-
wadzi do przyœpieszenia procesu gojenia
owrzodzeñ ¿o³¹dkowo-dwunastniczych
poprzez stymulacjê fibroblastów tkanki
ziarninowej.  Niemniej wa¿nym by³o
odkrycie, ¿e d³ugotrwa³a infekcja H. py-
lori i towarzysz¹cy jej wzrost poziomu
gastryny prowadz¹ pocz¹tkowo do prze-
rostu komórek nab³onkowych b³ony œlu-
zowej ¿o³¹dka i jelita grubego, która z
czasem przechodzi w atrofiê z apoptoz¹
i dysplazjê, a w koñcu w zmiany nowo-
tworowe. 

Wyjaœnienie roli melatoniny w mecha-
nizmach ochronnych ¿o³¹dka i trzustki,
roli leptyny w kontroli wydzielania ¿o-

prof. Stanis³aw J. Konturek

S



MEDYK Bia³ostocki 12(23) 2004 27

prof. Antoni Gabryelewicz
(Doktor h.c. AMB, by³y kierownik 

Kliniki Gastroenterologii AMB. 
Obecnie na emeryturze)

Cz³onek Polskiej Akademii Nauk, dok-
tor honoris causa kilku akademii medycz-
nych, laureat "Polskiego Nobla", dziekan
i prorektor Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego, prezes Polskiego To-
warzystwa Fizjologów, redaktor i cz³onek
komitetów redakcyjnych czasopism nauko-
wych i zagranicznych et cetera, et cetera.

A jednoczeœnie autor ponad 850 publi-
kacji naukowych, wielu podrêczników, je-
den z pierwszych w rankingach na najlep-
szego polskiego naukowca w dziedzinie
nauk biologicznych (14991 cytowañ).

To wszystko odnosi siê do jednego cz³o-
wieka - profesora Stanis³awa Konturka.

Znam Profesora od ponad trzydziestu
lat. Ju¿ w latach siedemdziesi¹tych jego po-
pularnoœæ by³a wiêksza w Kalifornii ni¿ u
nas. Profesor Morton Grossman, jeden z
najwiêkszych fizjologów œwiata w zakre-
sie gastroenterologii, z du¿ym entuzjazmem

wypowiada³ siê o wynikach pracy prof. Kon-
turka. Zdobyte doœwiadczenia w USA
profesor Konturek przeniós³ do Instytutu
Fizjologii Akademii Medycznej w Krako-
wie. Na podkreœlenie zas³uguje œcis³y zwi¹-
zek prowadzonych badañ z naukami kli-
nicznymi, co stwarza³o mo¿liwoœæ
praktycznego zastosowania uzyskanych wy-
ników.

W krótkim czasie zgromadzi³ wokó³
siebie grono zdolnych ludzi, którym udzie-
li³ siê jego entuzjazm naukowy. Profesor
Konturek jest bardzo wymagaj¹cy - ale
chêtnie dzieli siê swoim doœwiadczeniem
i wiedz¹ z innymi. Presti¿ Profesora jest
magnesem przyci¹gaj¹cym do udzia³u w
polskich kongresach najwiêksze autoryte-
ty nauki œwiatowej. Przyk³adem tego mo-
¿e byæ zorganizowane w 2003 roku Sym-
pozjum "On Brain - Gut Axis", na które
ze wszystkich stron œwiata przyjecha³o
34 wybitnych naukowców. Otrzymali oni
na tê okolicznoœæ zaprojektowany przez
profesora Konturka, medal pami¹tkowy z
podobiznami polskich fizjologów - odkryw-
ców: Napoleona Cybulskiego, Leona Po-
pielskiego, Walerego Jaworskiego, Adol-
fa Becka i Jerzego Kaulbersza. Profesor
stara siê stale propagowaæ w œwiecie osi¹-
gniêcia polskiej nauki i jej d³ug¹, znacz¹-
c¹ historiê.

Zawsze podziwiam jego dalekowzrocz-
noœæ, wyobraŸniê naukow¹, odwagê, pre-
cyzjê warsztatow¹, samodyscyplinê i nie-

wiarygodn¹ wprost pracowitoœæ. Kartezjañ-
ski sposób jasnego, wyrazistego widzenia
i formu³owania pogl¹dów, wyczucie hierar-
chii wa¿noœci w aktualnym stanie wiedzy
daje mu przoduj¹c¹ pozycjê w nauce.

A teraz bardzo prywatne refleksje. Od
wielu lat prof. Konturek zalicza mnie do
grona swoich przyjació³. Jest to bardzo cen-
ne, ale i zobowi¹zuj¹ce. Ka¿dego roku w
marcu spotkamy siê w Zakopanem. Nigdy
ani œnie¿yce, ani go³oledŸ, ani ¿adne spra-
wy urzêdowe, czy nawet niedyspozycje
fizyczne nie zak³óci³y tej tradycji. Profe-
sor jest œwietnym narciarzem. Nawet mnie
wywiód³ na czarny szlak w szwajcarskich
Alpach, (co ¿ony okreœli³y jako lekkomy-
œlnoœæ, - ale!).

Z pasj¹ prawie równ¹ naukowej, lubi
zg³êbiaæ tajemnice starych zegarów. Jest
mi³oœnikiem sztuki - zw³aszcza okresu M³o-
dej Polski.

Jest zakochany w Krakowie. Nikt inny
nie potrafi tak ciekawie pokazywaæ piêk-
na i niezwyk³oœci tego miasta.

Ma olbrzymie poczucie humoru. Lubi
uchodziæ za "galicyjskiego centusia", stra-
sz¹c goœci, ¿e umieœci ich w schronisku Bra-
ta Alberta. Ale naprawdê w³aœnie w Krako-
wie goœcie przyjmowani s¹ tak-jak na ten
Królewski Gród przystoi.

W nauce powinno siê unikaæ u¿ywa-
nia przymiotników wielki, wybitny. O
profesorze Konturku mo¿na jednak po-
wiedzieæ, ¿e jest  gigantem. 

³¹dkowego i trzustkowego oraz przyj-
mowania pokarmu, znaczenia progastry-
ny i gastryny oraz ich receptorów w roz-
woju raka jelita grubego, wyjaœnienie roli
osi jelitowo-mózgowej oraz peptydów ha-
muj¹cych i pobudzaj¹cych ³aknienie w
kontroli przyjmowania pokarmu i wydzie-
lania egzo- i endokrynnego ¿o³¹dka i trzu-
stki dope³nia tê niezwykle bogat¹ listê
osi¹gniêæ, maj¹cych obok znaczenia po-
znawczego tak¿e liczne aspekty praktycz-
ne.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e te
nadzwyczajne osi¹gniêcia mo¿liwe by³y
dziêki stworzeniu autentycznej szko³y na-
ukowej, grupuj¹cej licznych zdolnych pra-
cowników, którzy w pracy w tym zespo-
le pod kierunkiem charyzmatycznego
przewodnika, znaleŸli swoje powo³anie i
poczucie sensu pracy, wykraczaj¹ce po-
za miarê w³asnych sukcesów, chocia¿ i
tych by³o niema³o. 

Zwi¹zki Profesora z nasza uczelni¹,
g³ównie poprzez Klinikê Gastroenterolo-
gii datuj¹ siê od chwili jej powstania w
1970 r. Uczestniczy³ on czynnie w posie-
dzeniach Sekcji Gastroenterologicznej,
w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Ga-
stroenterologicznego (PTGE) a tak¿e w
spotkaniach Grupy Trzustkowej PTGE,
organizowanych w Bia³ymstoku i jego oko-
licach.  Odwrotnie, pracownicy Kliniki
Gastroenterologii z jej kierownikiem na
czele byli zapraszani na Sympozja Gastro-
enterologii Eksperymentalnej, Inter Con-
gress of Physiological Sciences, XIII Eu-
ropean Pancreatic Club, na miêdzynarodowe
spotkania na temat roli osi mózgowo-trzew-
nej w funkcjonowaniu przewodu pokar-
mowego i inne spotkania z naukowcami
zagranicznymi, organizowane przez Pro-
fesora, gdzie mogli przedstawiæ swoje osi¹-
gniêcia. W wyniku realnej wspó³pracy Pro-
fesora z Klinik¹ Gastroenterologii AMB

ukaza³o siê 10 prac, a z Klinik¹ Hemato-
logii AMB trzy prace na aktualne tematy
dotycz¹ce miêdzy innymi cytoprotekcji
prostaglandynowej, regulacji wydzielania
trzustkowego i ¿o³¹dkowego z udzia³em
tlenku azotu araz wp³ywu EGF na funk-
cjê p³ytek krwi.

W ci¹gu tych d³ugich lat, profesor Sta-
nis³aw J. Konturek okaza³ siê wypróbo-
wanym przyjacielem naszej uczelni i na-
szej kliniki, promuj¹cym jej osi¹gniêcia
na forum krajowym i miêdzynarodowym.
Jest dla nas wielk¹ satysfakcj¹ i zaszczy-
tem mieæ tak wybitnego Uczonego i wiel-
kiej miary Cz³owieka w gronie dokto-
rów honoris causa naszej uczelni.

Jan W. Dlugosz
(Autor jest prof. dr. hab. 

w  Klinice  Gastroenterologii 
i Chorób Wewnêtrznych AMB)

GGigant naukiigant nauki
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prof. Andrzej D¹browski
Kierownik Kliniki Gastroenterologii i

Chorób Wewnêtrznych AMB.

Profesora Stanis³awa Konturka spo-
tka³em po raz pierwszy przed 20 laty.
By³em wówczas m³odym pracowni-
kiem naukowo-klinicznym, podczas gdy
Profesor osi¹gn¹³ w³aœnie szczyt swo-
jej s³awy naukowej. Trzeba przyznaæ, ¿e
szczyt ten utrzyma³ siê przez kilka
dziesiêcioleci jego pracy badawczej, co

jest swego rodzaju ewenementem i sta-
wia profesora Konturka wœród elitarne-
go grona wybitnych postaci nauki schy³-
ku XX wieku. Doktor honoris causa naszej
uczelni ma charyzmatyczn¹ osobowoœæ
i zawsze emanowa³ ogromn¹ energi¹. Je-
go entuzjazm do pracy szybko udziela
siê osobom, które siê z nim zetkn¹. Na
wyg³aszanych przez niego wyk³adach,
sale s¹ zawsze pe³ne po brzegi. Wszy-
scy s³uchaj¹ z zapartym tchem i szybko
wybaczaj¹ Profesorowi to, ¿e nierzad-
ko przekracza czas przeznaczony na wy-
st¹pienie. Profesor Konturek, od kilku-
dziesiêciu lat cieszy siê wielkim, i co
nale¿y podkreœliæ - autentycznym - uzna-
niem zagranicznych œrodowisk nauko-
wych. Od lat nadawa³ ton pionierskim
badaniom z zakresu gastroenterologii do-

œwiadczalnej i by³ inspiratorem œwiato-
wego postêpu w tej dziedzinie nauki.
Muszê tu dodaæ, ¿e Profesor by³ za-
wsze œwiadom swojej wartoœci i umia³
to spo¿ytkowaæ, bryluj¹c na œwiatowych
kongresach. Kilka razy mia³em przyjem-
noœæ i zaszczyt wspó³uczestniczyæ w
takich spotkaniach. W latach osiemdzie-
si¹tych, gdy Polska by³a powszechnie
postrzegana jako kraj trzeciego œwiata,
by³o to dla m³odych ludzi prze¿ycie ogro-
mnie dowartoœciowuj¹ce. Dostarcza³o
motywacji niezbêdnej do wytê¿onej pra-
cy, która daje owoce nierzadko dopiero
po wielu latach. Dzisiaj, wci¹¿ podzi-
wiam profesora Konturka za niespo¿y-
t¹ energiê i wiem, ¿e jeszcze nie raz ocza-
ruje nas swoim wyk³adem lub kolejnym
odkryciem naukowym. 

JJeszcze nie raz nas oczarujeeszcze nie raz nas oczaruje

EEEElektroda Klemensiewicza

Z historii nauk farmaceutycznych

o najbardziej rozpowszechnio-
nych technik analizy elektroche-

micznej nale¿y potencjometria. Metoda
ta wymaga u¿ycia dwóch elektrod - wska-
Ÿnikowej (pomiarowej) i porównawczej.
W roku 1906 M. Cremer zauwa¿y³, ¿e
na granicy faz cienkiej membrany szkla-
nej i roztworu zawieraj¹cego jony H+
powstaje ró¿nica potencja³ów. Prace prze-
prowadzone w tym zakresie przez Frit-
za Habera, Niemca urodzonego we Wro-
c³awiu i polskiego fizykochemika Zygmunta
Klemensiewicza w 1909 roku dopro-
wadzi³y do skonstruowania elektrody
szklanej. Elektroda szklana jest powszech-
nie stosowan¹ elektrod¹ wskaŸnikow¹,
zarówno do pomiarów pH, jak i do mia-
reczkowania alkacymetrycznego. Jest
to rurka szklana z przytopion¹ na koñ-
cu cienkoœcienn¹ banieczk¹ ze specjal-
nego szk³a elektrodowego, która stano-
wi w³aœciw¹ elektrodê. Wewn¹trz rurki
i banieczki znajduje siê elektrolit (zwy-
kle 0,1 mol/l HCl) oraz wyprowadzaj¹-
ca elektroda chlorosrebrowa. Dzia³anie
elektrody polega na tym, ¿e na granicy
zetkniêcia siê membrany szklanej z
roztworem zawieraj¹cym jony wodoro-
we powstaje ró¿nica potencja³u, które-

go wielkoœæ jest funkcj¹ stê¿enia jonów
H+ w roztworze. 

Zygmunt Aleksander Klemensiewicz
urodzi³ siê 24 kwietnia 1886 roku w Kra-
kowie jako syn Roberta, nauczyciela szkó³
œrednich i Marii Józefy, literatki i t³u-
maczki dzie³ z jêzyków skandynawskich.
W 1892 roku rodzice przenieœli siê do
Lwowa i tu Z. A. Klemensiewicz ukoñ-
czy³ szko³ê œredni¹. W gimnazjum lwow-
skim by³ prymusem, który ,,ma³o co siê
uczy³, a wszystko umia³", a jako znako-

mity matematyk ,,dochodzi³ do dobre-
go wyniku najczêœciej inn¹ drog¹ ni¿ na-
uczyciel", który nieraz mia³ o to do nie-
go pretensje, ¿e ,,zawsze chce byæ
oryginalny". Studiowa³ chemiê, fizykê
i matematykê na Wydziale Filozoficz-
nym Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Szczególny wp³yw wywar³ na
jego dalsze zainteresowania prof. M. Smo-
luchowski. Znalaz³o to wyraz w póŸniej-
szych zainteresowaniach Klemensiewi-
cza problemami fizyki statystycznej. W
lipcu 1908 roku otrzyma³ stopieñ dok-
tora filozofii w zakresie chemii na pod-
stawie rozprawy: Chlorek antymonowy
jako rozczynnik jonizuj¹cy. Jako stypen-
dysta Wydzia³u Krajowego, udaje siê
do Karlsruhe i podejmuje pracê w in-
stytucie kierowanym przez prof. F. Ha-
bera. W latach 1908-1909 skonstruowa³
s³ynn¹ elektrodê szklan¹. Profesor K. Go-
stkowski podaje niezwykle interesuj¹cy
szczegó³ z jego pobytu u prof. F. Habe-
ra. Klemensiewicz, otrzyma³ bardzo skrom-
ne miejsce w przepe³nionej doktoranta-
mi pracowni, zaj¹³ siê konstrukcj¹ elektrody,
nad któr¹ Haber d³ugo pracowa³ bez re-
zultatów. W rekordowo krótkim czasie,
dwóch tygodni, cel zosta³ osi¹gniêty. Na-
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pe³ni³o to wielk¹ radoœci¹ prof. Habera,
który go publicznie wobec wszystkich
doktorantów uœciska³. Potwierdza to zre-
szt¹ sam Klemensiewicz w liœcie do prof.
M. Dole z 1949 roku, dodaj¹c jeszcze:
,,Haber by³ tak przejêty moim sukcesem,
¿e proponowa³ mi najtrudniejsze doœwiad-
czenia w przekonaniu, ¿e ja potrafiê wszy-
stko."

Po powrocie do kraju Z. A. Kle-
mensiewicz przed³o¿y³ rozprawê habi-
litacyjn¹ i prowadzi³ wyk³ady, jako do-
cent prywatny Uniwersytetu Jana
Kazimierza oraz pracowa³ jako nauczy-
ciel w szkole œredniej.

W 1913 roku Klemensiewicz wyje¿d¿a
w ramach stypendium fundacji Carneg-
gie-Curie do Instytutu Radowego Sorbo-
ny w Pary¿u, gdzie pracuje a¿ do wybu-
chu I wojny œwiatowej, jako jeden z nielicznych
Polaków, pod kierownictwem Marii Sk³o-
dowskiej-Curie. Na podstawie zachowane-
go listu  Klemensiewicza do prof. M. Smo-
luchowskiego mo¿emy odtworzyæ warunki,
w których pracowa³. Oto wyj¹tki z tego
listu: ...,,Pracujê stale w instytucje ... buda
jest wstrêtna ... i okropny nieporz¹dek ...
wszystko jest na mojej g³owie ... i trzeba
sobie radziæ samemu ... mimo tych wszy-
stkich braków pracuje mi siê dobrze i bar-
dzo jestem rad z pobytu ..."

W latach 1919-1939 Z. A. Klemen-
siewicz by³ profesorem Politechniki Lwow-
skiej.

Klemensiewicz nale¿a³ do pionierów
polskiego taternictwa i narciarstwa wy-
sokogórskiego. By³ wspó³za³o¿ycielem
i d³ugoletnim prezesem Karpackiego To-
warzystwa Narciarskiego, sw¹ dzia³al-
noœci¹ obj¹³ potê¿ny ³uk Karpat od Bie-
szczad poprzez Gorgany i Czarnohorê a¿
po Alpy Rodniañskie. Jako  wspó³za³o-
¿yciel i cz³onek lwowskiego ,,Himalaja
Club", a nastêpnie przewodnicz¹cy Sek-
cji Turystycznej Towarzystwa Tatrzañ-
skiego przedsiêbierze w bardzo szczu-
p³ym gronie pionierskie i samodzielne,
bez udzia³u przewodników, wyprawy ta-
trzañskie. Klemensiewicz jest  autorem
przewodników i prac z zakresu teorii
taternictwa, a tak¿e wspó³redaktorem pe-
riodyku górskiego  "Taternik". By³ on
tak¿e organizatorem Miêdzynarodowych
Zawodów Narciarskich w Polsce. Nie-
chêtnie udziela³ zwolnieñ swoim pracow-
nikom, lecz gdy celem zwolnienia by³
wyjazd w góry, nigdy nie odmawia³.

Zawierucha wojenna rzuci³a Klemen-
siewicza w g³¹b Zwi¹zku Radzieckie-
go. Sk¹d przez Bliski Wschód dostaje siê
do Anglii. W Londynie zajmuje siê na-
uczaniem fizyki i organizacj¹ Politech-

niki Polskiej, gdzie zostaje mianowany
profesorem zwyczajnym i cz³onkiem Ra-
dy Akademickich Szkó³ Technicznych.
Politechnika Polska mia³a wtedy piêæ wy-
dzia³ów i oko³o 1000 studentów. Po jej
reorganizacji i utworzeniu Polish Uni-
versity College pracuje w nim a¿ do za-
mkniêcia uczelni w 1951 roku.

Do kraju Z. A. Klemensiewicz wró-
ci³ w kwietniu 1956 roku. Z m³odzieñ-
czym zapa³em zaj¹³ siê organizacj¹ spe-
cjalnoœci energetyka j¹drowa na Wydziale
Mechaniczno-Energetycznym Politech-
niki Œl¹skiej  w Gliwicach oraz Kate-
dry Fizyki J¹drowej na tej uczelni. Jego
praca da³a szybkie rezultaty, bo ju¿ w
dwa lata póŸniej zosta³o uruchomione la-
boratorium fizyki j¹drowej i rozpoczê³y
siê wyk³ady dla studentów tej specjalno-
œci.

Zmar³ 25 marca 1963 roku. Zosta³
pochowany na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.

Agnieszka Krupkowska
(Autorka jest mgr. chemii, 

asystentem w Zak³adzie Analizy 
Instrumentalnej AMB)

HHHHAJNÓWKAAJNÓWKA - - MIASTMIASTOO WW TÊCZYTÊCZY

Miasta naszego regionu

o zadziwiaj¹ce, jak przy tak nie-
d³ugiej historii mog³o nagroma-

dziæ siê a¿ tyle stereotypów, pomówieñ
i zaskakuj¹cych ocen. Na pocz¹tku i
d³ugo, d³ugo by³a prapuszcza, potem
zaczê³y siê zdarzenia prowokowane przez
ludzi, dobrej i z³ej reputacji, z ró¿nymi
metrykami i doœwiadczeniami. 

Na styku krain

Z prapuszczy ci¹gn¹cej siê od ba-
gien poleskich po Niemen i Biebrzê
wydzielono Puszczê Bielsk¹, która szyb-
ko ginê³a pod toporami osadników. Po-
zosta³a natomiast w stanie niemal natu-
ralnym s¹siednia Puszcza Bia³owieska,
w³¹czona wprawdzie w 1520 roku w
obszar województwa podlaskiego, ale po
1566 roku zaliczona do nowego woje-
wództwa brzeskiego. Na jej zachodnich,
pogranicznych rubie¿ach, na uroczysku
Skrobos³awka osadzono stra¿nika i to

miejsce zwaæ zaczêto Hajnowszczyzn¹.
Od kiedy? Ju¿ w pierwszej po³owie
XVI stuleciu, a mo¿e dopiero w pocz¹t-
kach XVII wieku? Na pewno w 1709
roku by³ tam stra¿nik Hrehory Prokopo-
wicz zobowi¹zany do pilnowania porz¹d-
ku w tej czêœci puszczy, chronienia "zwie-
rza i drzewa wszelakiego". Z czasem
przybywa³o tu strzelców i osoczników,
nadal prawa natury górowa³y nad pañ-
stwowymi polskimi, a po 1795 roku -
rosyjskimi.

O HajnowszczyŸnie g³oœniej zrobi³o
siê w 1831 roku. W Królestwie Polskim
trwa³a wojna polsko-rosyjska, jako na-
stêpstwo powstania listopadowego. Chcia-
no dzia³ania zbrojne przerzuciæ tak¿e na
teren by³ego Wielkiego Ksiêstwa Li-
tewskiego, wesprzeæ tamtejszych pa-
triotów. W tym celu ruszy³ w rejon Trok
i Wilna korpusik genera³a Dezyderego
Ch³apowskiego, licz¹cy oko³o 700 pie-
szych i konnych oraz 2 dzia³a. Podjazd

wys³any przez Ch³apowskiego dotar³ do
Brañska i Bielska Podlaskiego, gdzie wziê-
to trochê broni i zdobyto informacje o
przeciwniku. Dwudziestego trzeciego ma-
ja 1831 r. Polacy z zaskoczenia od stro-
ny Dubin i Berezowa zaatakowali obóz
rosyjski gen. Lindena roz³o¿ony w³a-
œnie pod Hajnowszczyzn¹. Sukces by³
pe³ny, w poœcigu drog¹ do Bia³owie¿y
wziêto ponoæ a¿ czterystu wrogów, zdo-
byto dzia³o i tysi¹c karabinów. Dodaæ
trzeba koniecznie, ¿e byli ju¿ wówczas
w Puszczy Bia³owieskiej i liczni powstañ-
cy, rekrutuj¹cy siê g³ównie z miejsco-
wych strzelców. Jednym z dowódców "le-
œnych" by³ Jakub Szretter, urodzony w
HajnowszczyŸnie.

Kolejne wa¿kie fakty z dziejów tej
miejscowoœci, to utworzenie tu w 1856
roku leœnictwa i osadzenie rodzin ch³op-
skich, co da³o pocz¹tek wsi Hajnówka.
W 1893 roku zbudowano ma³e koszary
wojskowe, a rok póŸniej poci¹g  wje-
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cha³ na hajnowski dworzec myœliwski.
Od tej chwili zacz¹³ siê tu przyspieszo-
ny ruch, budowano drogi, posz³y w ruch
pi³y tartaczne. Kalkulacje wojskowych
sprawi³y, ¿e przez Hajnówkê poprowa-
dzono na pocz¹tku XX wieku dwutoro-
w¹ liniê kolejow¹ od Siedlec do Wo³ko-
wyska i dalej na Lidê, Po³ock. Miejscowoœæ
dziêki temu zyska³a murowany dworzec,
otwierano sklepy, warsztaty, przybywa-
³o mieszkañców. Tak to ³aska carska do-
brze pos³u¿y³a Hajnówce i okolicy, a
zwi¹zków ówczesnych z Bia³ymsto-
kiem trudno by³oby siê dopatrzeæ.

Wojenne kaprysy

Car da³, car zabra³, bo latem 1915
roku Rosjanie spalili dworzec kole-
jowy, a co gorsze popêdzili czêœæ
mieszkañców na wschód skazu-
j¹c ich na kilkuletni¹ poniewier-
kê. Nowi w³adcy niemieccy po-
stawili cel jasny: pozyskaæ jak
najwiêcej z zasobów puszczañ-
skich, waliæ drzewa, pi³o-
waæ je w dwóch tartakach,
uruchomiæ terpentyniar-
niê i fabrykê suchej de-
stylacji drewna, wywoziæ
co siê da na front oraz do
Vaterlandu. W tym celu
zbudowano tak¿e sieæ ko-
lejek w¹skotorowych, a
do robót œci¹gano tysi¹ce
jeñców i ludnoœæ z pobliskich
wsi. Rozwój? Tak, ale jakim
kosztem i w czyim interesie!
Podobnie dzia³o siê zreszt¹ i
w innych rejonach, na przyk³ad
w Czarnej Wsi, o czym ju¿ pisa-
³em.

Dary leœne potrzebne by³y i odra-
dzaj¹cej siê Rzeczypospolitej. Przejêto
zak³ady przemys³u drzewnego, chciano
uruchomiæ w nich produkcjê, brakowa-
³o jednak robotników. Trochê mê¿czyzn
wróci³o z Rosji, osadzano emigrantów -
kombatantów, czyniono zachêty wobec
okolicznych mieszkañców, ale to wszy-
stko by³o za ma³o. Zaczêto zatem werbo-
waæ bezrobotnych z miast centralnej Pol-
ski, z dzielnic Warszawy, z £odzi,
Lubelszczyzny i nawet Wileñszczyzny.
Atutem by³a praca i niez³y zarobek, prze-
ra¿a³y natomiast prymitywne warunki
bytowania. Tak powsta³a w Hajnówce
nowa "wie¿a Babel", obok gwar wscho-
dnich i tak zwanego jêzyka prostego mo¿-
na by³o us³yszeæ "mowe z Targówka i
Pelcowizny", zaœpiewy kresowe, niemiec-
kie wtrêty w ¿argonie ¿ydowskim, ru-

sycyzmy z rodowodem carskim. I tak zo-
sta³o przez dziesiêciolecia.

Przybysze przywieŸli ze sob¹ tak¿e
odmienne tradycje, wzorce kulturowe,
opcje polityczne i co oczywiste - wy-
znania, odniesienia do pañstwowoœci pol-
skiej. Za spraw¹ "bie¿eñców" (wracaj¹-
cych z Rosji Radzieckiej) i polskich
oraz ¿ydowskich zwolenników wizji so-
cjalizmu  nabra³y w Hajnówce wyrazi-
stoœci barwy czerwone, ale te¿ o ró¿-
nych odcieniach. Najbardziej znanym ich
reprezentantem sta³ siê m³ody pose³
Polskiej Partii Socjalistycznej Stanis³aw
Dubois.

Pozosta³y do dziœ opowieœci o tej oso-
bie, ¿arliwej w przekonaniach, autentycz-
nie dba³ej o los proletariuszy hajnow-
skich (wyst¹pi³ tu nawet w roli ojca
chrzestnego). Zieleñ rzuca³a siê w oczy
na ka¿dym kroku, bardziej jednak za spra-
w¹ natury, ni¿ ludowców. Czerñ, to
miêdzy innymi szaty ksiê¿y katolickich
i prawos³awnych oraz wyznawców moj-
¿eszowych. Swe problemy mieli i wspo-
mniani "biali", zw³aszcza byli podko-
mendni gen. Stanis³awa Bu-³ak-Ba³achowicza,
bohatera wojny 1920 roku. W³adze pol-
skie stara³y siê pomóc ochotnikom ze

wschodnim rodowodem, kierowano ich
miêdzy innymi do  pracy przy wyrêbie
lasów w okolicach Bia³owie¿y i Hajnów-
ki. Gen. S. Ba³achowicz i jego brat Józef,
te¿ genera³, mieli udzia³y w tartaku w
Hajnówce. Noc¹ z 12 na 13 czerwca 1923
r. na drodze z Hajnówki do Bia³owie¿y
kilku uzbrojonych osobników zatrzyma-
³o wóz, którym jecha³ Józef Ba³achowicz.
Pad³ strza³ karabinowy i genera³ zgin¹³
na miejscu. Prawdopodobnie zamachow-
com chodzi³o o zabicie Stanis³awa Bu-
³ak-Ba³achowicza, a za tym morderstwem
sta³ wywiad sowiecki. 

Powstawa³o miasto

Po 1919 roku Hajnówka nale-
¿a³a do powiatu bia³owieskiego, a

po jego likwidacji do powiatu
bielskiego województwa bia³o-

stockiego. Problemem zrazu
najwa¿niejszym by³y mie-
szkania. Przepisy zabrania-
³y samowolnego wznosze-
nia baraków, ale nie mo¿na
te¿ by³o burzyæ ju¿ stoj¹-
cych. Upowszechni³ siê
zatem proceder nocnych
inwestycji. Przysz³y w³a-
œciciel domu gromadzi³
materia³y, a robotnicy w
ci¹gu nocy stawiali szkie-
let "obiektu", po czym mu-
rarz wyprowadza³ komin po-

nad dach. Œciany wznoszono
z desek, miêdzy które sypano

trociny. W latach 30. inicjaty-
wê budowania okazalszych ba-

raków przejê³y w³adze wspiera-
ne przez dyrekcje tartaków. Tak

powstawa³y "dzielnice" w Hajnówce.
Dziwiæ mog³y ich nazwy. By³a zatem m.in.
lumpenproletariacka "Z³odziejówka", od-
dalona od centrum "Gubernia", "¯abia
Górka" i dawniejszej metryki "Kozi Prze-
skok" (od przeskakuj¹cych ulicê sa-
ren?). Nazwa "Mazury" wskazywa³a na
przybyszów z Mazowsza. W s¹siedztwie,
na terenie wsi Dubiny, powsta³a "Placów-
ka". Najzamo¿niejsi zamieszkiwali przy
ulicy Targowej, tu sta³y i domy dwupiê-
trowe, te¿ niemal wy³¹cznie drewniane.
Korzystnie zmienia³a siê tak¿e ulica Li-
powa, wybrukowana w 1932 roku.

Tak mo¿na wyliczaæ d³ugo dowody
rozwoju Hajnówki. Przymilnie mówiono
nawet, ¿e to "druga Gdynia", na pewno
drugi co do wielkoœci oœrodek przemy-
s³owy w województwie. W 1939 roku
osada liczy³a a¿ 17 tysiêcy mieszkañców, 

Cerkiew œw. Trójcy w Hajnówce.
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inê³o 40 lat, odk¹d lud Moj¿esza
opuœci³ Egipt. Wyros³o nowe po-

kolenie Izraelitów, pokolenie wychowa-
ne w twardych warunkach, pod groŸb¹
ci¹g³ych utarczek z pustynnymi nomada-
mi. Czêœæ z nich osiad³a w mijanych mia-
stach-pañstwach: Kadeszu (dzisiejsza Sy-
ria ), Edomie i Moabie (dzisiejsza Jordania),
zasymilowa³a siê z miejscow¹ ludno-
œci¹ przyjmuj¹c jej religiê i obyczaje. Ci
najbieglejsi w wojennym rzemioœle, za-
hartowani jak stal, z uporem d¹¿yli do
podboju Kanaanu, ich Ziemi Obiecanej.

Król Moabitów Balaak z niepoko-
jem obserwowa³ potê¿n¹ armiê Izraeli-
tów. Nie czu³ siê na si³ach wyst¹piæ prze-
ciw niej orê¿nie, postanowi³ wiêc uciec
siê do magii. Wys³a³ poselstwo do czar-

noksiê¿nika o imieniu Balaam, który mie-
szka³ w Petor nad Eufratem. Hojne dary
skusi³y maga, wsiad³ wiêc na wiern¹ oœli-
cê i ruszy³ w dalek¹ podró¿. Ale Bóg czu-
wa³ nad ludem Moj¿esza. Z Jego pole-
cenia stan¹³ na goœciñcu anio³ z dobytym
mieczem i zagrodzi³ drogê Balaamowi.
Widzia³a go tylko oœlica. Na widok œwie-
tlistej zjawy stanê³a dêba, poczem ru-
szy³a w pole. Mag na pró¿no ok³ada³ nie-
szczêsne zwierzê kijem, za nic nie chcia³o
wejœæ na goœciniec. Po kolejnym bole-
snym razie przemówi³a ludzkim g³o-
sem, wtedy winowajcy spad³y ³uski z oczu
i czym prêdzej zawróci³ do Mezopota-
mii. Od tego czasu sta³ siê osio³ Balaa-
ma metafor¹ cz³owieka upokarzanego i
poni¿anego, który wreszcie odzyskuje
godnoœæ i broni swoich racji.

Tymczasem Moj¿esz do¿ywa³ 120 lat.
Wiedzia³, ¿e z wyroku Boga nie osi¹-
dzie w Kanaanie. Tu¿ przed œmierci¹
wspi¹³ siê na szczyt  góry Nebo (dzi-
siejsza Jordania), aby ostatnim spojrze-
niem ogarn¹æ Ziemiê Obiecan¹, kraj mle-
kiem i miodem p³yn¹cy, odwieczn¹ ojczyznê
Izraela. Jak na d³oni widzia³ Jordan p³y-
n¹cy ku oleistej tafli Morza Martwego,

a w jego dolinie gaje oliwne i rozleg³e
winnice, zaroœla palm daktylowych i sa-
dy pe³ne fig i granatów. Ujrza³ pola psze-
nicy i jêczmienia i stubarwne ³¹ki gorz-
ko pachn¹ce majerankiem i miêt¹. Zobaczy³
te¿ potê¿ne sykomory, tak wroœniête w
pejza¿ sennych miasteczek, jak nasze li-
py, czy kasztanowce.

Sykomora, zwana oœl¹ fig¹ to dziw-
ne drzewo. Jej boczne ga³êzie mocno opla-
taj¹ pieñ, dlatego ³atwo na ni¹ wejœæ (naj-
bardziej znan¹ sykomor¹ jest ta, na
któr¹ wspi¹³ siê celnik Zacheusz  chc¹-
cy ujrzeæ przechodz¹cego Jezusa). Roœli-
na wyrasta do 15 metrów wysokoœci, roz-
ga³êzia siê ju¿ od podstawy grubego pnia,
a jej korona daje du¿o g³êbokiego cie-
nia.  Liœcie ma podobne do morwy, kwia-
ty - niepozorne lecz liczne, owoce - ¿ó³-
to-bia³e, zielono pr¹¿kowane, nieco
drobniejsze od figi, doœæ ciê¿kostrawne.
Aby oœle figi by³y jadalne, na kilka dni
przed zerwaniem nale¿y je naci¹æ na szczy-
cie. Najnowsze badania w Tel -Awiwie
wykaza³y, ¿e naciête owoce wydzielaj¹
du¿o etylenu, który przyœpiesza ich doj-
rzewanie. Nacinanie sykomor jest tak sta-
re, jak ich uprawa, szczególnie w doli-

OO SIO£ BALAAMA
I JEGO FIGA

czyli wiêcej ni¿ niektóre miasta powia-
towe. Przybywa³o miejsc pracy, od 1932
roku trwa³a rozbudowa Zak³adów Drzew-
nych, nadal jednak dobrze mieli siê i miej-
scowi rolnicy, a wiêkszoœæ robotników
trzyma³a œwinki, kozy, drób, tak¿e kro-
wy "defilowa³y" ulicami. Zadbano o szko-
³y, dum¹ napawa³a zw³aszcza Pañstwo-
wa Szko³a Przemys³u Drzewnego, powsta³a
w 1924 roku. S³awy Hajnówce przyspo-
rzy³ Tadeusz Rakowiecki, autor dwuto-
mowego dzie³a "Drogi planet i komet".
Dzie³o samouka sta³o siê podrêczni-
kiem akademickim, a jego autor móg³ za-
imponowaæ tak¿e posiadaniem okaza³ej
biblioteki. Do tego typu ozdobników
zaliczyæ nale¿y równie¿: Towarzystwo
Hajnówki, Dom Leœnika, liczne stowa-
rzyszenia i organizacje (Towarzystwo
Uniwersytetów Robotniczych), zespo³y
artystyczne, miejscowych spo³eczników,
sportowców. Du¿o tego, jak na miejsco-
woœæ bez praw miejskich, powstaj¹c¹ ¿y-
wio³owo, targan¹ namiêtnoœciami. 

I znów wielkie zmiany

Historycy, w tym Witold Tatarczyk,
autor monografii o Hajnówce, opisali epi-
zody z wrzeœnia 1939 roku, rz¹dy sowiec-
kie (wywózki na Sybir), a po nich nie-
mieckie. Przemys³ by³ potrzebny obu
okupantom, z nim i niewolnicza si³a ro-
bocza. Bliskoœæ puszczy sprzyja³a par-
tyzantom, przybywa³o ofiar, zag³adzie
uleg³a ludnoœæ ¿ydowska. Pogorszy³y siê
i relacje miêdzyludzkie.

18 lipca 1944 roku nast¹pi³o wedle
jednych wyzwolenie, a wedle innych
ponowne zniewolenie. Trzeba by³a odbu-
dowywaæ zniszczony przemys³, po raz
kolejny rekrutowaæ za³ogi. Tym razem
wiêkszoœæ nowych mieszkañców przy-
by³a z pobliskich wiosek, tym samym
wzrós³ udzia³ wyznawców prawos³a-
wia, wzmocni³y siê œrodowiska okreœla-
ne  mianem bia³oruskich. Z Bielska
Podlaskiego i Bia³egostoku sz³y dyrek-
tywy do szybszego utrwalania tzw. de-

mokracji ludowej, co w praktyce ozna-
cza³o wzmocnienie propagandy PPR i ter-
roru, któremu przewodzi³o UB. W 1951
roku Hajnówka zyska³a prawa miejskie,
a w 1954 roku sta³a siê stolic¹ powiatu.
Powrócono do sloganu "czerwonej Haj-
nówki", bo to siê dobrze sprzedawa³o, za-
pewnia³o przychylnoœæ w³adz i dodat-
kowe œrodki bud¿etowe. Czy rzeczywiœcie
owa czerwieñ by³a tu a¿ tak powszech-
na i akceptowana? To ju¿ temat na dys-
kusjê o najnowszych dziejach tego "tê-
czowego miasta", któremu ¿yczmy, by
nawi¹zywa³o do ró¿nych kolorów i nie
rezygnowa³o z ambitnych planów.

Adam Dobroñski 
(Autor jest prof. dr. hab. - pracuje 

na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku)
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nie Nilu. Liczne p³askorzeŸby i freski w
grobowcach egipskich przedstawiaj¹ ciê-
cie drzew, zbiór "oœlich fig", piramidy
owoców w papirusowych koszach. Prze-
trwa³y pieœni na czeœæ sykomory poœwiê-
cone Hator - staroegipskiej bogini mi³o-
œci. Zachowa³y siê te¿ resztki owoców i
ulistnionych ga³¹zek w grobowcach fa-
raonów, z³o¿one tam niegdyœ jako po-
¿ywienie ofiarne.

Moj¿esz zna³ ofiarê, jak¹ trzeba bê-
dzie z³o¿yæ, aby posi¹œæ Ziemiê Obie-
can¹: tu¿ za Jordanem piêtrzy³y siê wa-
rowne mury Jerycha, pierwszej potê¿nej
stra¿nicy u bram Kanaanu. 

Ilona Lengiewicz
(Autorka jest dr. - adiunktem w Zak³adzie

Biologii Wydzia³u Farmaceutycznego AMB)
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CCCChoroba, horoba, 
która nie zna granicktóra nie zna granic

uroregionalne Warsztaty Kardiologicz-
ne "Standards and new trends in the

treatment of the acute coronary syndromes"
za nami. Odby³y siê w dniach 19-20 listopa-
da w Bia³ymstoku. Patronat honorowy objê-
li: Minister Zdrowia - Marek Balicki, Mar-
sza³ek Województwa Podlaskiego - Janusz
Krzy¿ewski oraz Rektor Akademii Medycz-
nej w Bia³ymstoku prof. Jan Górski. Te  nie-
zwyk³e warsztaty -jak to podkreœla³ JM Rek-
tor w powitalnym wyst¹pieniu-  zosta³y
zorganizowane po raz pierwszy dziêki fundu-
szom UE. Euroregionalny Oœrodek ds. Badañ
i Edukacji dzia³aj¹cy na bazie Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku uzyska³ œrodki z
programu Wspólnoty Europejskiej w ra-
mach Narodowego Programu dla Polski PHA-
RE 2002. Wygra³ konkurs pokonuj¹c przy tym
licznych konkurentów.     

Przez dwa dni Aula Magna wype³niona
by³a lekarzami z Podlasia, a tak¿e kardiolo-

gami i kardiochirurgami z Grodna, Miñska,
Wilna i  Kowna. 

"Ostre zespo³y wieñcowe (OZW)" to
obecnie wiod¹cy temat w kardiologii. Stano-
wi¹ one bardzo powa¿ny problem kliniczny,
o czym mówi³  w referacie  wprowadzaj¹-
cym  prof. W. Musia³. S¹ najgroŸniejsz¹ po-
staci¹ choroby wieñcowej, choroby, która
nie zna granic. Ze wzglêdu na czêstoœæ wy-
stêpowania i zagro¿enie atakuje ona  i zabi-
ja tak na wschodzie, jak i zachodzie Europy.
Ma³o jest dziedzin kardiologii w których po-
stêp w ostatnich latach jest tak dynamiczny,
a standardy postêpowania tak szybko siê  dez-
aktualizuj¹. Niestety, rzeczywistoœæ sprawia,
¿e realizacja zaleceñ polskich czy europej-
skich towarzystw kardiologicznych napoty-
ka  trudnoœci. Sukces terapii zapewnia spraw-
ne postêpowanie, nowoczesna aparatura i nowe
leki, a tak¿e odpowiednia œwiadomoœæ pacjen-
tów i lekarzy. Konieczne s¹ te¿  znaczne  œrod-

ki finansowe. W Polsce, jak wynika z da-
nych przedstawionych przez profesora Mu-
sia³a, tylko ok. 15% chorych z OZW leczo-
nych jest interwencyjnie. Lepiej jest w przypadku
zawa³u serca, gorzej w innych postaciach
OZW. To jednak wszystko wierzcho³ek "góry
lodowej", stwierdzi³ profesor.

Docent B. Sobkowicz rozwinê³a problem
akcentuj¹c zagro¿enie (tak¿e ¿ycia) jakie stwa-
rza OZW, zarówno w okresie szpitalnym, jak
i w ci¹gu dalszych trzech miesiêcy. St¹d ko-
niecznoœæ stratyfikacji ryzyka, aby intensyw-
nymi dzia³aniami obj¹æ w pierwszej kolejno-
œci osoby najbardziej nara¿one. Takie standardy,
oparte na wielooœrodkowych miêdzynarodo-
wych programach zosta³y ju¿  opracowane.
Problem stanowi ich upowszechnienie. Podob-
ne trudnoœci napotykaj¹ koledzy w Grodnie,
mieœcie licz¹cym ponad 300 tysiêcy mieszkañ-
ców, gdzie dopiero myœli siê o tworzeniu
pracowni hemodynamiki. Mówi³ o tym w swo-

"STANDARDY I NOWE TRENDY W LECZENIU OSTRYCH ZESPO£ÓW WIEÑCOWYCH" 
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im referacie poœwiêconym postêpom w le-
czeniu OZW prof. W. Pyroczkin. 

Doktor S. Dobrzycki przedstawi³  dzia-
³aj¹cy od 1999 r. na Podlasiu program 24-
godzinego interwencyjnego leczenia zawa³u
serca. W tym zakresie nasze województwo
ma du¿e osi¹gniêcia. Ponadto, co jest uni-
kalne w skali kraju, leczenie chorych z za-
wa³em na Podlasiu zintegrowano z wprowa-
dzanym systemem ratownictwa medycznego,
wykorzystuj¹c jego transport ko³owy i lotni-
czy. W latach 2002 -2004  siedmiuset chorych
z zawa³em objêtych zosta³o specjalnym pro-
gramem badawczym finansowanym przez
KBN.  Obecnie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e le-
czenie interwencyjne zawa³u, wspomagane
nowoczesn¹ farmakoterapi¹, jest najlepsz¹
opcj¹ postêpowania. Redukuje ono œmiertel-
noœæ dwu,- trzykrotnie do ok. 4-5%. Szcze-
gólnie wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ te¿ nowe leki
przeciwp³ytkowe z grupy blokerów  GP 2b/3a.
Mówi³ o tym  kolejny wyk³adowca, dr P. Kra-
lisz. W ramach wspomnianego programu KBN
mieliœmy mo¿liwoœæ oceny jednego z nich. 

Dalsz¹ czêœæ obrad wype³ni³y wyk³ady
dotycz¹ce roli kardiochirurga w leczeniu
wybranych chorych z OZW. Problemy te przed-
stawi³ nasz goœæ z  Niemiec, prof. H. Jakob.
Docent T. Hirnle omówi³ z kolei mo¿liwoœci
chirurgicznego leczenia powik³añ zawa³u ser-
ca, a prof. R. Benetis z Kowna operacyjne me-
tody terapii niewydolnoœci serca w przebie-
gu choroby wieñcowej.    

Po pierwszym dniu poœwiêconym wy-
branym zagadnieniom teoretycznym z kar-
diologii przyszed³ czas na "czêœæ praktycz-
n¹" warsztatów.  Uczestnicy mogli "na ¿ywo"
(dziêki bezpoœredniej transmisji) ogl¹daæ z
sali operacyjnej zabieg plastyki zastawki mi-
tralnej, wykonywany przez prof. Benetisa
(Kowno) i dr. R. Jackowskiego (Bia³ystok).
Operacjê komentowali prof. Jakob i doc.
Hirnle. Niezwykle spektakularne by³o œle-
dzenie poszczególnych faz rekonstrukcji
zastawki, jak i ocena jej efektu przezprze-
³ykowym badaniem echokardiograficznym.
W przerwie prof. S. Sack z Essen przedsta-
wi³ referat odnoœnie nowych metod  lecze-
nia OZW. Zwróci³ uwagê na rolê zatorowo-
œci w zakresie mikrokr¹¿enia, mog¹cej
prowadziæ do upoœledzenia perfuzji. Powo-
duj¹ je elementy blaszki mia¿d¿ycowej
uruchamiane w wyniku angioplastki, a chro-
ni¹ specjalne urz¹dzenia zatrzymuj¹ce.
Niezwykle ciekawe s¹  doœwiadczenia kli-
niki w  Essen z wewn¹trznaczyniow¹ ultra-
sonografi¹ (IVUS) w ocenie stopnia stabil-
noœci blaszki mia¿d¿ycowej. 

Nastêpnie odby³ siê pokaz angioplasty-
ki w wykonaniu dr.  Kralisza i dr. K. Nowa-
ka, komentowany przez dr. Dobrzyckiego i
prof. Musia³a. Choremu  z OZW i zmianami
w dwóch têtnicach wieñcowych, implantowa-
no dwa stenty metalowe i uwalniaj¹cy. Wy-
bór taktyki postêpowania by³ dyskutowany z
widowni¹  i komentowany. 

Warsztaty zosta³y doskonale zorganizo-
wane, a  siedziba Akademii, pa³ac Branic-
kich stanowi³ godn¹ oprawê spotkania.  Ja-
koœæ materia³ów informacyjnych by³a
przygotowana  na europejskim poziomie.
Sprawnie funkcjonowa³y: symultaniczne
t³umaczenie na jêzyk angielski jak i teletran-
smisje ze Szpitala Klinicznego. 

Z prawdziw¹ satysfakcj¹ nale¿y stwier-
dziæ, ze warsztaty uzmys³owi³y "rewolucjê"
jaka zasz³a w podlaskiej kardiologii. Bia³y-
stok z oœrodka, który w po³owie lat 90-tych,
wobec braku mo¿liwoœci diagnostycznych i
terapeutycznych wysy³a³ chorych poza wo-
jewództwo sta³ siê placówk¹, która nowo-
czeœnie i kompleksowo leczy chorobê wieñ-
cow¹. Co wiêcej ma mo¿liwoœci szkolenia
innych. Mimo licznych niedoskona³oœci, ogro-
mu problemów i ograniczeñ, z jakimi bory-
kamy siê na co dzieñ napawa to nas  praw-
dziwym optymizmem. Wydaje siê, ¿e ju¿ teraz
Akademia Medyczna w Bia³ymstoku zdoby-
³a znacz¹c¹ pozycjê, jako euroregionalne cen-
trum spotkañ i wymiany doœwiadczeñ leka-
rzy Europy Wschodniej i Zachodniej. Warto
by³oby,  aby t¹ pozycjê umocni³a w najbli¿-
szych latach XXI wieku.

Jacek Nikliñski
(Autor jest prof. dr. hab. 

- prorektorem ds. nauki AMB)
W³odzimierz Musia³

(Autor jest prof. dr. hab. 
- kierownikiem Kliniki Kardiologii AMB)



Z Senatu 

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2004r
zosta³y podjête uchwa³y w sprawach:

- nadania medalu  "Za Zas³ugi dla Akade-
mii" prof. Bo¿ennie Sawickiej

- powo³ania Uczelnianej Komisji Rekruta-
cyjnej i zatwierdzenia sk³adów Wydzia-
³owych Komisji Rekrutacyjnych na rok
akademicki 2005/2006

- uszczegó³owienia zasad rekrutacji na rok
akademicki 2005/2006

- zasad przyznawania nagrody im. Profe-
sora Jakuba Chlebowskiego

- w sprawie przyst¹pienia AMB do realiza-
cji projektu - Wyposa¿enie Centrum Me-
dycyny Doœwiadczalnej AMB w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

- ustalenia wysokoœci wskaŸnika rozlicza-
nia kosztów poœrednich Funduszu pomo-
cy materialnej studentom

- przeznaczenia w roku akademickim
2004/2005 œrodków pozabud¿etowych na
dodatkowe wynagrodzenie za prowadze-
nie zajêæ w jêzyku angielskim

- zmian w Statucie Samodzielnego Dzie-
ciêcego Szpitala Klinicznego AMB

Zosta³y pozytywnie zaopiniowane  wnio-
ski o mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego:

- prof. dr hab. Anny Bodzenty-£ukaszyk w
Klinice Alergologii i Chorób Wewnêtrz-
nych

- prof. dr. hab. Henryka Dudka w Zak³a-
dzie Pielêgniarstwa Klinicznego

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali
wniosek dyrektora Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Klinicznego AMB w sprawie
outsourcingu us³ug radiologicznych.

Senat wyrazi³ zgodê na zawarcie umowy
o wspó³dzia³aniu z Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko-
³¹  Informatyki i Przedsiêbiorczoœci w £om-
¿y

Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu

Nominacje

Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski
nada³ tytu³y profesorskie doktorom habilito-
wanym: Milenie D¹browskiej, Maciejowi
JóŸwikowi, El¿biecie Krajewskiej-Ku³ak,
Marynie Krawczuk -Rybak, Jackowi Nikliñ-
skiemu.

Milena D¹browska ukoñczy³a studia na
Oddziale Analityki Medycznej Wydzia³u Far-
maceutycznego Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku w 1983 roku. Po ukoñczeniu stu-
diów podjê³a pracê w Zak³adzie Diagnostyki
Hematologicznej AMB. Od roku 1996 pe³ni
funkcjê kierownika tego zak³adu. Jest specja-
list¹ analityki klinicznej. W 1987 roku uzy-
ska³a stopieñ doktora nauk przyrodniczych
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycz-
nej w Bia³ymstoku, a w 1993 roku otrzyma³a
stopieñ doktora habilitowanego nauk me-
dycznych w zakresie biologii medycznej. W
trakcie swojej pracy odby³a szereg szkoleñ
krajowych i zagranicznych, m.in. w Instytu-
cie Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Hum-
boldta w Berlinie i w oœrodku badawczym
firmy Technicon w Wiedniu, dwuletni sta¿
naukowy w University of Michigan and VA
Medical Center w Ann Arbor, USA. Jest au-
torem 78 prac opublikowanych w recenzowa-
nych naukowych czasopismach medycznych.
Jej zainteresowania badawcze koncentruj¹
siê wokó³ zagadnieñ dotycz¹cych mechani-
zmów regulacji apoptotycznej œmierci ko-
mórek nowotworowych i nienowotworo-
wych. Od 2001 roku jest cz³onkiem Wydzia-
³owej Komisji Programowej AMB, a od 2002
roku cz³onkiem Komisji Akredytacyjnej
Uczelni Medycznych, powo³anej przez Kon-
ferencjê Rektorów Uczelni Medycznych dla
opracowania standardów kszta³cenia na kie-
runkach studiów medycznych. Jest laureatem
wielu nagród, a w tym nagrody Ministra
Zdrowia i presti¿owej nagrody im. Prof. Jana
Sznajda za Wybitne Osi¹gniêcia w Dziedzi-
nie Diagnostyki Laboratoryjnej, ustanowio-
nej przez Fundacjê Rozwoju Diagnostyki La-
boratoryjnej i Roche Diagnostica Polska. Mi-
lena D¹browska jest cz³onkiem zarz¹du
g³ównego Polskiego Towarzystwa Diagno-
styki Laboratoryjnej, cz³onkiem kolegium re-
dakcyjnego kwartalnika "Diagnostyka Labo-
ratoryjna". Jest równie¿ cz³onkiem kolegium

Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, kieruj¹c
w ramach tego stowarzyszenia Grup¹ Robo-
cz¹ ds. Hematologii. Od szeœciu lat pe³ni
funkcjê cz³onka zarz¹du Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Hematologów i Transfuzjolo-
gów. Jest prodziekanem Wydzia³u Farmaceu-
tycznego Akademii Medycznej w Bia³ymsto-
ku. 

Maciej JóŸwik, lekarz, specjalista II
stopnia z po³o¿nictwa i ginekologii; ur. 9
sierpnia 1962, Bia³ystok; studia: Wydzia³ Le-
karski AMB 1986. Dnia 26.05.1992 obroni³
publicznie rozprawê doktorsk¹ pt.: "Ocena
zawartoœci glikogenu w tkankach pêcherza
moczowego i miêœniowym dnie miednicy w
wysi³kowym nietrzymaniu moczu u kobiet".
W lutym 1993 odby³ szkolenie ultrasonogra-
ficzne we Frauenklinik der Medizinischen
Hochschule w Hanowerze, Niemcy. Od lipca
1993 do czerwca 1994 przebywa³ jako sty-
pendysta Ligue de Lutte le Cancer w centrum
szpitalnym Val d'Aurelle w Montpellier we
Francji. Dziêki temu uzyska³ tytu³ Asystenta
Zagranicznego Uniwersytetu Montpellier.
Doktor hab. od 1999 roku. Adiunkt Kliniki
Ginekologii AMB 1998-nadal. Tematyka na-
ukowo-badawcza: fizjologia p³odu; nie trzy-
manie moczu u kobiet; rak gruczo³u sutkowe-
go. Zainteresowania: narciarstwo, turystyka,
sztuka œredniowieczna. 

El¿bieta Krajewska-Ku³ak, lekarz der-
matolog-wenerolog, studia na Wydziale Le-
karskim AMB ukoñczy³a w 1985 roku. Sto-
pieñ doktora nauk medycznych uzyska³a w
1994 roku na podstawie rozprawy "Wp³yw
wybranych blokerów kana³ów wapniowych i
inhibitorów kalmoduliny na grzyby dro¿d¿o-
podobne. Badania in vitro i in vivo". W 1999
roku otrzyma³a stopieñ doktora habilitowane-
go. Od 2000 roku jest kierownikiem i zara-
zem organizatorem Zak³adu Teorii Pielê-
gniarstwa AMB. Od 2003 roku pe³ni funkcjê 
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prodziekana Wydzia³u Pielêgniarstwa i
Ochrony Zdrowia AMB i  eksperta Pañstwo-
wej Komisji Akredytacyjnej. Profesor jest au-
tork¹ 339 prac naukowych, promotork¹ 5
rozpraw doktorskich, 17 prac magisterskich i
2 prac licencjackich.  Jest tak¿e cz³onkiem
Komitetu Naukowego czasopism " Dermato-
logia Kliniczna  i Pielêgniarstwo XXI wie-
ku". Nale¿y do wielu towarzystw nauko-
wych, jest inicjatork¹  i cz³onkiem komitetu
za³o¿ycielskiego Akademickiego Stowarzy-
szenia Polskich Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Oprócz dzia³alnoœci naukowej, która dotyczy
mikologii eksperymentalnej i klinicznej,
prof. Ku³ak- Krajewska jest organizatork¹
licznych akcji charytatywnych m.in.  na rzecz
œwietlic szpitalnych, na rzecz Towarzystwa
Przyjació³ Chorych Hospicjum, na rzecz
dzieci z zespo³em Downa i mózgowym pora-
¿eniem dzieciêcym

Maryna Krawczuk-Rybak jest bia³o-
stoczank¹, po ukoñczeniu Wydzia³u Lekar-
skiego Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
rozpoczê³a pracê w II Klinice Chorób Dzieci.
Stopieñ doktora nauk medycznych uzyska³a
w 1979r na podstawie rozprawy pt. "Studium
morfologiczno - kliniczne sznura pêpowino-
wego w ci¹¿y fizjologicznej" (by³a to konty-
nuacja prac badawczych rozpoczêtych w Stu-
denckim Kole Naukowym, pod kierunkiem
prof. Wiktora £otockiego).

W czasie zatrudnienia w II Klinice Chorób
Dzieci swoje zainteresowania naukowe skie-
rowa³a na problem oty³oœci, nadciœnienia  têt-
niczego, cukrzycy jako czynników ryzyka
przedwczesnego rozwoju mia¿d¿ycy. W roku
1988/89 przebywa³a na stypendium rz¹du
francuskiego w Pary¿u. W roku 1995 uzyska-
³a tytu³ doktora habilitowanego na podstawie
dorobku i rozprawy nt. "Rozwój  angiopatii
cukrzycowej u dzieci i m³odzie¿y w œwietle
zaburzeñ gospodarki t³uszczowej".

Od roku 1998 jest zatrudniona na stanowi-
sku kierownika Kliniki Onkologii Dzieciêcej,
któr¹ organizowa³a od podstaw. Badania nau-
kowe w Klinice Onkologii Dzieciêcej dotycz¹
problemu  powik³añ w trakcie i po leczeniu
p/nowotworowym (zaburzenia immunolo-
giczne, hormonalne, uk³adu kostnego, nerko-
we, p³ucne).

Jest wspó³autorem 130 publikacji i 117
doniesieñ zjazdowych oraz kompendium pe-

diatrii dla studentów wydzia³u lekarskiego.
Jest specjalist¹ II0 w zakresie pediatrii oraz

specjalist¹ onkologii i hematologii dzieciêcej.
Jest konsultantem wojewódzkim w zakresie
onkologii i hematologii dzieciêcej. 

Jacek Nikliñski urodzi³ siê 14. 04. 1963
roku. W latach 1982 - 1988 studiowa³ na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku.  Dyplom lekarza uzyska³ w 1988 ro-
ku. W 1991 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk
medycznych, a w 1999r. stopieñ doktora habi-
litowanego. Jest specjalist¹ chirurgii klatki
piersiowej, pracuje w  Klinice Chirurgii Klatki
Piersiowej AM w Bia³ymstoku. Na okres ka-
dencji 2002-2005 pe³ni funkcjê prorektora ds.
nauki AMB. Od roku 2003 pe³ni funkcjê dy-
rektora Euroregionalnego Medycznego
Oœrodka ds. Badañ i Edukacji oraz prezesa Za-
rz¹du Organizacji Œrodowiskowej Akademic-
kiego Zwi¹zku Sportowego w Bia³ymstoku
Jest redaktorem naczelnym Roczników Aka-
demii Medycznej w Bia³ymstoku. Jego doro-
bek naukowy obejmuje 140 publikacji, g³ów-
nie w czasopismach anglojêzycznych. W la-
tach 1995-1997 by³ stypendyst¹ rz¹du amery-
kañskiego w Narodowym Instytucie Raka
USA. Odby³ ponadto szereg sta¿y zagranicz-
nych w renomowanych oœrodkach w Niem-
czech, Francji i Hiszpanii. Za osi¹gniêcia nau-
kowe by³ nagrodzony  Zespo³ow¹ Nagrod¹
Naukow¹ Wydzia³u Nauk Medycznych Pol-
skiej Akademii Nauk oraz czterokrotnie Ze-
spo³ow¹ Nagrod¹ Ministra Zdrowia. 

Przeczytane

Szli w milczeniu, z twarzami stê¿a³ymi i
groz¹ w oczach. Szli ubrani na czarno, kolor
ten jako jedyny oddawa³ bowiem powagê
chwili i historyczny charakter nieprawoœci,
jakiej siê na nich dopuszczono. W rêkach nie-
których z nich mo¿na by³o dostrzec gazety, w
których nag³ówki krzycza³y: "z³apani na
LEP" (traf chcia³, ¿e powszechnie znanym z
profesjonalizmu i fantazji polskim dziennika-
rzom tylko to jedno skojarzenie przysz³o na
myœl). Na miejscu czeka³y na nich testy, które
mia³y sprawdziæ.... tak, drogi czytelniku - ich
wiedzê nabyt¹ na studiach.

Spoœród 134 absolwentów AMB, którzy
przyst¹pili do egzaminu nie zda³o go dziewiêæ
osób.

Nie ma w jêzyku polskim s³ów, które
mog³yby dostatecznie obrazowo opisaæ
skalê pod³oœci, jaka mia³a miejsce. Czarny
kolor ubrañ to doprawdy wyraz spokoju
ducha i spolegliwoœci m³odych lekarzy.
W³aœciwsza by³aby chyba g³odówka albo
strajk okupacyjny. Jak mo¿na sprawdzaæ
wiedzê, która ju¿ raz by³a sprawdzana?!
Parafrazuj¹c klasyka - widocznie mo¿na,
skoro sprawdzono.

I nie ma tu znaczenia fakt, ¿e wielu
spoœród tych, którzy zdali egzamin tu¿ po
uzyskaniu cenzurki zmieni³o zdanie na je-
go temat i stwierdzi³o, i¿ dobrze siê sta³o,
¿e ich umiejêtnoœci zosta³y jeszcze raz, ofi-
cjalnie potwierdzone.

Wczeœniejsze wype³nienie przez niektóre
szpitale kontraktu z NFZ przynios³o skutek, o
którym nikt wczeœniej nie pomyœla³. Taki np.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny sta³
siê Mekk¹ dla.... ekshibicjonistów. Nie to, ¿e-
by prze¿ywa³ jakiœ ich najazd, nie w tym
rzecz. Problem pojawi³ siê, gdy w œwiec¹cych
pustkami ze wzglêdów finansowych oddzia-
³ach pojawili siê spragnieni wiedzy studenci
ze stomatologii oraz z trzeciego i pi¹tego roku
wydzia³u lekarskiego. Pacjentów jest ma³o -
studentów du¿o. Zdarza siê, ¿e na jednego pa-
cjenta przypada trzech studentów, którzy chc¹
go zbadaæ. W szpitalu trwa wiêc rozbieranie
na ca³ego. Studenci ze zdziwieniem stwierdzi-
li, ¿e: "Nie jest tak Ÿle. Pacjenci s¹ wyrozu-
miali, rozbieraj¹ siê i daj¹ siê badaæ tyle razy,
ile potrzeba.(...) Mo¿e na ginekologii pacjent-
ki siê buntuj¹, na internie nie jest Ÿle".

Z kronikarskiego obowi¹zku: nie za-
notowano przypadków pacjentek wybie-
gaj¹cych z gabinetów ginekologicznych.
Trudno powiedzieæ, czy jest to bardziej
wyraz ich rezygnacji, czy wynik przyjêcia
przez nie pozycji, z której trudno siê ze-
rwaæ do biegu.

Zarz¹d Województwa Podlaskiego roz-
dysponowa³ ponad 20 mln z³ na inwestycje w
ochronie zdrowia ze œrodków Unii Europej-
skiej.  Samodzielny Publiczny Szpital Kli-
niczny w Bia³ymstoku dostanie z tego 3,9
mln z³ na dokoñczenie budowy szpitalnego
oddzia³u ratunkowego, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Bia³ymstoku za 3,2 mln
wstawi nowe windy, zaœ Bia³ostockie Cen-
trum Onkologii otrzyma 3,3 mln z³ na moder-
nizacjê i wyposa¿enie w sprzêt specjalistycz-
ny. Spore kwoty wspomog¹ równie¿ m.in.
bia³ostockie pogotowie.

Politycy, którzy kojarzyli przyst¹pie-
nie Polski do Unii Europejskiej z Targowi-
c¹ w wiêkszoœci przypadków nie chc¹ siê
przyznaæ do b³êdu. Byæ mo¿e zmieni¹ zda-
nie, gdy przejad¹ siê np. nowym, sfinanso-
wanym z unijnych funduszy ambulansem.
Oczywiœcie nie ¿yczymy im tego. Tym bar-
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dziej ¿e mogliby zostaæ tym ambulansem
dowiezieni do jednostki sfinansowanej tyl-
ko i wy³¹cznie z naszych swojskich, praw-
dziwie polskich funduszy.

52 - letni anestezjolog dy¿uruj¹cy w szpi-
talu w £apach mia³ pecha. "Obchucha³" pa-
cjenta tak skutecznie, ¿e ten zawiadomi³
stró¿ów porz¹dku. Stosowne urz¹dzenie
znajduj¹ce siê na ich wyposa¿eniu wykaza³o,
¿e anestezjolog znieczuli³ siê na 1,5 promila.
Lekarz mia³ II stopieñ specjalizacji, 25 - letni
sta¿ pracy i dobr¹ opiniê. Nie o ni¹ potyka³
siê jednak wysiadaj¹c z radiowozu, a o w³a-
sne nogi. Wstyd na ca³¹ Polskê.

W E³ku z kolei lekarka pogotowia ratun-
kowego udziela³a pomocy medycznej pasa-

¿erowi autobusu komunikacji miejskiej ma-
j¹c we krwi 2 promile alkoholu.

Przebi³ j¹ lekarz bia³ostockiego pogoto-
wia ratunkowego, który w centrum Bia³ego-
stoku spowodowa³ kolizjê drogow¹ maj¹c we
krwi 2,35 promila. Jecha³ po pracy, prywat-
nym samochodem.

Trudno tu o dowcipny komentarz, wiêc
go nie bêdzie. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e
je¿eli walczy siê o wiêksze pieni¹dze i inwe-
stycje powo³uj¹c siê na presti¿ s³u¿by zdro-
wia i misjê, jak¹ ma ona spe³niaæ warto by-
³oby samemu zadbaæ o dobr¹ opiniê o œro-
dowisku lekarskim.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
ujawni³ wyniki przeprowadzonej w ca³ym

kraju kontroli stacji dializ. Ze skontrolowa-
nych 177 stacji oszukiwa³o 72 bior¹c pieni¹-
dze za lek EPO, którego w rzeczywistoœci pa-
cjenci nie dostawali. Wygl¹da³o to w skrócie
tak, ¿e NFZ dawa³ szpitalowi pieni¹dze na
lek, ale dyrektor go nie kupowa³. Chorzy do-
stawali anemii i trzeba im by³o robiæ transfu-
zjê krwi. Jak stwierdzi³ prezes Miller: "Cho-
rzy na tym nie ucierpieli, bo nie wszyscy dia-
lizowani musz¹ dostawaæ EPO". Czasami bo-
wiem "dobra s³u¿ba medyczna poparta jest
nieuczciwoœci¹ finansow¹. I dlatego trzeba j¹
kontrolowaæ".

Je¿eli taka s³u¿ba "poparta" jest na
dodatek nieuczciwoœci¹ finansow¹, to pa-
cjenci na pewno mog¹ spaæ spokojnie. 

Styczeñ

5 stycznia
- Utworzono Biuro Karier AMB.

9, 12 i 13 stycznia
- Pierwszy etap wyborów kandydatów do Zespo³u Nauk Me-

dycznych Komitetu Badañ Naukowych pi¹tej kadencji.

16 stycznia
- Prezydent RP nada³ tytu³ naukowy profesora nauk medycz-

nych Janowi Karczewskiemu.

16-17 stycznia
- Konferencja naukowa nt. "I Bia³ostockie Dni Gastroenterolo-

gii". Organizator: prof. dr hab. Andrzej D¹browski.

18 stycznia
- Pierwszych 37 absolwentów otrzyma³o œwiadectwo ukoñcze-

nia Podyplomowego Studium Prawa, Organizacji i Zarz¹dza-
nia w Ochronie Zdrowia. 

19 stycznia
- Utworzono stanowisko specjalisty ds. studiów anglojêzycz-

nych.

21 stycznia
- Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Wojciecha Miku³y z Od-

dzia³u Urazowo-Ortopedycznego Centrum Rehabilitacji im.
prof. Mariana Weissa w Konstancinie.

- Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Dariusza Pawlaka z Za-
k³adu Farmakodynamiki AMB.

22 stycznia
- Zmiana nazwy "Klinika Neurologii Dzieciêcej" na "Klinika

Neurologii i Rehabilitacji Dzieciêcej".

24 stycznia
- IV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Reumatolo-

gicznej Polskiego Towarzystwa Immunologii Doœwiadczalnej
i Klinicznej nt. "Aktualne problemy immunopatogenezy cho-
rób reumatycznych oraz leczenie - m.in. lekami biologiczny-
mi". Organizator: prof. dr hab. Stanis³aw Sierakowski.

Luty

1 luty
- Mgr in¿. Ryszard Kuczyñski zosta³ powo³any na stanowisko

Dyrektora Administracyjnego AMB.

18 luty
- Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Joanny Matowickiej-

Karnej z Zak³adu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej
AMB.

- Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. "Mo¿liwoœci wspó³-
czesnej nefrologii na progu XXI wieku". Organizator: prof. dr
hab. Micha³ Myœliwiec.

27 luty
- Wrêczenie dyplomów absolwentom Wydzia³u Pielêgniarstwa

i Ochrony Zdrowia.

Marzec

5 marca
- Prof. dr hab. Zbigniew Puchalski otrzyma³ godnoœæ Doctor

Honoris Causa Akademii Medycznej we Wroc³awiu.

16 marca
- Przeniesienie Kliniki Neonatologii z Wydzia³u Lekarskiego

na Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB.
- Zniesiono Katedrê Otolaryngologii AMB.

KKrronika onika AMBAMB
20042004

(ah)
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24 marca
- Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. "Nowe technologie me-

dyczne w otolaryngologii". Organizator: dr hab. Marek Rogow-
ski.

26 marca
- Jubileusz 50-lecia Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w

Bia³ymstoku.

30 marca
- Utworzono Zak³ad Pielêgniarstwa Pediatrycznego na Wydziale

Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB.
- Posiedzenie Oddzia³u Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Oto-

laryngologów Chirurgów G³owy i Szyi nt. "Nowe technologie
medyczne w otolaryngologii". Organizator: dr hab. Marek Ro-
gowski.

Kwiecieñ

3 kwietnia
- III Miêdzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne Wschód-Zachód,

z udzia³em kardiologów z Grodna, ze Lwowa, Miñska i Wilna.
Organizator: prof. dr hab. W³odzimierz Musia³.

5 kwietnia
- Przekszta³cenie Zak³adu Propedeutyki Pediatrii w Klinikê Pedia-

trii i Zaburzeñ Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y AMB.

6-7 kwietnia
- Odby³ siê drugi etap wyborów kandydatów do Zespo³u Nauk

Medycznych Komitetu Badañ Naukowych pi¹tej kadencji.
Cz³onkiem Zespo³u zosta³ prof. dr hab. Marian Szamatowicz.

7 kwietnia
- Warsztaty nt. "Pokonajmy mukowiscydozê". Patronat naukowy:

prof. dr hab. Maciej Kaczmarski, dr n. med. Alina Minarowska.

16 kwietnia
- Prezydent RP nada³ tytu³ naukowy profesora nauk medycznych

Annie Bodzencie-£ukaszyk, El¿biecie Chyczewskiej i Wies³a-
wowi Drozdowskiemu.

17 kwietnia
- I Ogólnopolska Konferencja nt. "Zaburzenia seksualne - postêpy

w leczeniu". Organizator: dr hab. Barbara Darewicz.

21 kwietnia
- Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. "Urologia nie musi byæ

inwazyjna". Organizator: dr hab. Barbara Darewicz.

22-24 kwietnia
- IX Spotkanie Komisji Diabetologii, Endokrynologii i Przemiany

Materii Komitetu Patofizjologii PAN nt. "Problemy kardiolo-
giczne z cukrzycy". Organizator: prof. dr hab. Ida Kinalska.

26 kwietnia
- W Zak³adzie Klinicznej Biologii Molekularnej otwarto Pracow-

niê Genoterapii.

27 kwietnia
- Profesor Jan Stasiewicz, prezes Okrêgowej Izby Lekarskiej w

Bia³ymstoku, otrzyma³ odznaczenie Pro Gloria Medici. 

28 kwietnia
- Kolokwium habilitacyjne dr n. med. El¿biety Anny Tryniszew-

skiej z III Kliniki Chorób Dzieci AMB.

Maj

5 maja
- Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. S³awomira Andrzeja Pance-

wicza z Kliniki Chorób ZakaŸnych i Neuroinfekcji AMB.
- Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Urszuli Marii £ebkowskiej z

Zak³adu Radiologii AMB.

12 maja
- Prof. dr hab. Marian Szamatowicz zosta³ wybrany na cz³onka Ko-

mitetu Badañ Naukowych pi¹tej kadencji zespo³u Nauk Medycz-
nych.

14-15 maja
- Pogonalia studentów uczelni bia³ostockich.

17 maja
- Prof. dr hab. Jerzy Pa³ka zosta³ wybrany na Przewodnicz¹cego

Oddzia³u Bia³ostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego na czas kadencji 2004-2006.

19 maja
- Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Wojciecha £ebkowskiego z

Kliniki Neurochirurgii AMB.
- Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. "Okulistyka dzieciêca:

nowe mo¿liwoœci diagnostyczne i terapeutyczne". Organizator:
prof. dr hab. Alina Bakunowicz-£azarczyk.

20 maja
- Spotkanie JM Rektora prof. dr. hab. Jana Górskiego z medalista-

mi Mistrzostw Polski Akademii Medycznych z lat 2002-2004.

Czerwiec

2-5 czerwca
- VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Organiza-

tor: prof. dr hab. Micha³ Myœliwiec.

6 czerwca
- Zmar³ prof. dr hab. Jan Giedrojæ.
- Prof. dr hab. Micha³ Myœliwiec zosta³ wybrany do pe³nienia funk-

cji przewodnicz¹cego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

11-13 czerwca
- VIII Sympozjum SPIN - sekcji p³odnoœci i niep³odnoœci Polskie-

go Towarzystwa Ginekologicznego nt. "Niep³odnoœæ - dowody
naukowe i praktyka medyczna". Organizator: dr hab. Waldemar
Kuczyñski.

14 czerwca
- Powo³ano Bia³ostocki Oddzia³ Wszechnicy Diabetologicznej z

przewodnicz¹c¹ Danut¹ Roszkowsk¹. 
16 czerwca
- Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Eugeniusza Tarasowa z Za-

k³adu Radiologii AMB.
16-19 czerwca
- XXXVII Zjazd Radiologów Polskich w Miko³ajkach. Organiza-

tor: prof. dr hab. Jerzy Walecki.
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30 czerwca
- Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Ireny Kasackiej z Zak³adu Histologii

i Embriologii AMB.
- Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Roberta Latosiewicza z Kliniki Re-

habilitacji AMB.
- Decyzj¹ Rady Wydzia³u Lekarskiego Klinika Alergologii i Chorób We-

wnêtrznych zosta³a przeniesiona z Wydzia³u Lekarskiego na Wydzia³ Pie-
lêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB.

Lipiec

3-6 lipca
- Drugi Medyczny Uniwersytet Letni Bia³ystok - Essen.

Sierpieñ

28-29 sierpnia
- VPodlaska Biesiada Miodowa, Kurowo. Wspó³udzia³ - Zak³ad Bromato-

logii AMB.

Wrzesieñ

5-8 wrzeœnia
- Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

Miko³ajki. Organizator: prof. dr hab. Maciej Szmitkowski.

16-16 wrzeœnia
- XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemi-

ków. Organizator: Lech Chyczewski.

24-26 wrzeœnia
- II Bia³ostocki Festiwal Nauki i Sztuki. 

25 wrzeœnia
- Konferencja Szkoleniowo-Naukowa nt. "Interna w praktyce lekarskiej".

Patronat naukowy: prof. dr hab. Micha³ Myœliwiec.

30 wrzeœnia
- Jubileusz 50-lecia Zak³adu Medycyny S¹dowej AMB.

PaŸdziernik

1 paŸdziernika
- Przeszli na emeryturê: prof. dr hab. Micha³ JóŸwik, prof. dr hab. Zdzis³aw

Piotrowski, prof. dr hab. Zbigniew Puchalski i dr hab. Andrzej Litorowicz.

4 paŸdziernika
- Inauguracja Roku Akademickiego 2004-2005.

6 paŸdziernika
- Dr Jerzy Kamiñski ust¹pi³ ze stanowiska Dyrektora Pañstwowego Szpita-

la Klinicznego AMB.
- Dr Bogus³aw Poniatowski zosta³ powo³any na stanowisko Dyrektora Pañ-

stwowego Szpitala Klinicznego AMB.
7-9 paŸdziernika
- XXXIII Sympozjum Sekcji Dzieciêcej Chirurgii Urazowej Polskiego To-

warzystwa Chirurgów Dzieciêcych nt. "Postêpy i trudnoœci w leczeniu
urazów u dzieci". Organizator: prof. dr hab. Tomasz Lenkiewicz, dr hab.
Wojciech Dêbek .

27 paŸdziernika
- Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. "Radioizotopy mog¹ byæ przyja-

zne". Organizator: prof. dr hab. Franciszek Rogowski.

Listopad

3 listopada
- Pierwsza na Wydziale Farmaceutycznym obrona pracy doktorskiej z za-

kresu nauk farmaceutycznych. Doktorant:  mgr farm. Pawe³ Sienkiewicz.

19-20 listopada
- Euroregional Workshop on Cardiology - standards and new trends in the

treatment of the acute coronary syndromes. Organizatorzy: prof. dr hab.
Jacek Nikliñski, prof. dr hab. W³odzimierz Musia³, dr hab. Tomasz Hirn-
le, dr n. med. S³awomir Dobrzycki.

24 listopada
- Nadzwyczajne posiedzenie Oddzia³u Bia³ostockiego Polskiego Towarzy-

stwa Lekarskiego inauguruj¹cego 100-lecie urodzin pierwszego Rektora
AMB - prof. dr. hab. Tadeusza Kielanowskiego.

- Konferencja Naukowa "Choroby p³uc - problemem globalnym". Organi-
zator: prof. dr hab. El¿bieta Chyczewska.

26 listopada
- Wrêczenie dyplomów tegorocznym absolwentom AMB.

29 listopada
- Zebranie za³o¿ycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³ AMB.

Prezesem stowarzyszenia zosta³ wybrany dr hab. n. med. Marek Szcze-
pañski.

30 listopada
- Prezydent RPnada³ tytu³ naukowy profesora nauk medycznych Maciejo-

wi JóŸwikowi, Marynie Krawczuk-Rybak, Zenonowi Mnichowi, Bogu-
s³awowi Sawickiemu. 

Grudzieñ

2 grudnia 
- Wrêczenie nagród naukowych i dydaktycznych JM Rektora AMB.

15 grudnia
- Kolokwium habilitacyjne dr n. med. El¿biety Kulikowskiej-Karpiñskiej z

Zak³adu Toksykologii AMB.
- Kolokwium habilitacyjne  dr n. med. Anny £ukasiewicz-Hussain z Za-

k³adu Toksykologii AMB.

16 grudnia
- Prezydent RP nada³ tytu³ naukowy profesora nauk medycznych Milenie

D¹browskiej, El¿biecie     Krajewskiej- Ku³ak i Jackowi Nikliñskiemu.

20 grudnia
- Prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz otrzyma³ godnoœæ Doctor Ho-

noris Causa AMB.
- Promocja doktorów nauk oraz wrêczenie dyplomów doktora habilitowa-

nego.
- Prof. Bo¿enna Sawicka - dyrektor Chóru AMB oraz  dr Krzysztof Gutt-

man - sekretarz Zespo³u Nauk Medycznych KBN otrzymali medal "Za
Zas³ugi dla Akademii Medycznej w Bia³ymstoku".

21 grudnia
- Op³atek akademicki pracowników AMB.

Krzysztof Worowski
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Œpiewaj¹ce tournée str. 40

Wstêpniak str. 39

W TYM NUMERZE CZYTAJ:
W œrodê i w czwartek rozpoczyna siê wielkie ruszenie.

Braæ nasza opuszcza wschodnie rubie¿e i pogr¹¿a siê w stuko-
cie kó³ poci¹gów i przecudownym zapachy spalin autobusów.
Wszystko tylko po to by, choæ na chwilê zobaczyæ bliskich.
Ci, którzy nie wyje¿d¿aj¹, nie zrozumiej¹ nigdy tu³aczki.

Grudniowy numer prezentuje siê trochê nostalgicznie,
bo wspominamy to, co wydarzy³o siê w ostatnich kilku
miesi¹cach. Na pocz¹tek artyku³ Leszka i kilka s³ów o os-
tatnich Schodkach. Mo¿e s³owa nie oddaj¹ uroku, jaki to-
warzyszy³ temu wieczorowi, ale ci, którzy byli, widzieli i
s³uchali, nie bêd¹ mieli wiêkszych problemów z prawid³ow¹
analiz¹ wspomnieñ naszego kolegi.

S³ów kilka o chórze. Artyku³ czeka³ na swoj¹ kolej, ju¿
od zesz³ego numeru. Wydaje nam siê jednak, ze okres
przedœwi¹teczny jest najlepszym czasem by go wreszcie za-
prezentowaæ.

Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie maj¹ planów na
ostatni dzieñ roku MMS przygotowa³a zestawienie informa-
cji o wielkim ekranie i wielkiej scenie. Serdecznie pole-
camy.

W kalendarzu ju¿ prawie zima, na witrynach skle-
powych choinki i lampki, a œniegu wci¹¿ nie ma. Pozostaje
tylko bia³y py³ w aerozolu. Z okazji Œwi¹t, ¿yczyæ wiêc mo¿emy
tylko i wy³¹cznie obfitoœci prawdziwej wschodniej zimy i
szczêœliwej podró¿y.

M l o d y
M e d y k

Problemy bobasów str. 42

/

Co z t¹ kultur¹? str. 41
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Œpiewaj¹ce wakacje! Tak mo¿na okreœliæ letnie tour-
née Chóru Akademii Medycznej w  Bia³ymstoku. 

W marcu br. zostaliœmy zakwalifikowani na dwa
presti¿owe konkursy: 5 Miêdzynarodowy Konkurs w Mil-
tenbergu w Niemczech oraz 22 Miêdzynarodowy Festi-
wal Cantonigros w Hiszpanii. Konkursy uda³o siê po³¹-
czyæ i w ten sposób wyjechaliœmy na dwutygodniowe
tournee po Niemczech, Francji i Hiszpanii.

W Miltenbergu w przes³uchaniach konkursowych bra-
³o udzia³ szeœæ chórów z: Chin, W³och, £otwy, Turcji, Wê-
gier i Polski. Ka¿dy zespó³ wykonywa³ utwór obowi¹z-
kowy, którym by³a "Ave Maria" Franciszka Liszta oraz
utwory z okresu baroku, renesansu i utwór wspó³czesne-
go kompozytora.

Zdobyliœmy Srebrny Dyplom!!! A tak  nasz wystêp
opisa³a niemiecka prasa (Bote vom Untermain):

"To, na co czekaliœmy pokaza³ nam 6 goszcz¹cy chór
AMB, Polska. Wreszcie, zaserwowano nam to, za czym
têskniliœmy - porywaj¹cy, p³yn¹cy z serca wystêp - cu-
downy chór ¿eñski, prawdziwi mê¿czyŸni - nie jakieœ
cherlawe glosy, soczyste tenory i z si³¹ basy, które siê
s³yszy, kiedy s¹ naprawdê potrzebne. Jeszcze   jedn¹ sta-
r¹ m¹droœæ œpiewacz¹ postawili sobie Polacy za cel -
dŸwiêk wychodzi³ z oczu! I  nie by³o to tylko piêkne do
ogl¹dania, ale i  do s³uchania. Z dwoma diamentami w
programie Nystedtem  i Rachmaninovem  mieli Polacy
na koniec zapewniony aplauz."

(Antonina Calasse)

Oprócz wystêpów konkursowych koncertowaliœmy
w koœcio³ach, aulach, a tak¿e w  szkole. W ten oto spo-
sób  chcieliœmy podziêkowaæ mieszkañcom Miltenbergu
za bardzo ciep³e i ¿yczliwe przyjêcie. By³a to  dla nas te¿

œwietna okazja do  zaprezentowania polskiej kultury.
I te wystêpy nie pozosta³y bez echa w prasie nie-

mieckiej. 

"Kiedy chór œpiewa tak dobrze i fascynuj¹co nie
trzeba rozumieæ jêzyka chórzystów. Pi¹tkowy wieczór zgro-
madzi³ wielu s³uchaczy, którzy wype³nili prawie po brze-
gi koœció³ œw. Trójcy w Kleinheubach, aby wys³uchaæ
wystêpu Chóru Akademii Medycznej z Polski."

"Uzdolnieni  g³osowo i wysoce zmotywowani polscy
chórzyœci zatroszczyli siê o bogaty program. Ci m³odzi
ludzie, którzy wyst¹pili zarówno, jako chór mieszany jak
i ¿eñski pod¹¿ali z uwag¹ za swoimi muzycznymi kierow-
niczkami -  prof. Bo¿enn¹ Sawick¹ i Ann¹ Moniuszko.
Zaprezentowano utwory klasyczne i ludowe. Cudowna by-
³a jasna barwa sopranów i ciemne, pe³ne brzmienie al-
tów i dŸwiêcznych basów, ale tak¿e p³ynnoœæ interpreta-
cji tekstu (frazowanie). Szczególnie zachwyca³o prowadzenie
melodii. Zachwycaj¹ce by³o dynamiczne i czyste, Ave
Maria £ukaszewskiego, które rozbrzmia³o wokó³ koœcio-
³a. Czu³o siê wyraŸnie  kontakt chóru z dyrygentem. Z uczu-
ciem, lekkoœci¹ zaœpiewano Ostatniego Mazura, z rado-
œci¹ zinterpretowano polski taniec narodowy Krakowiak".  

(Manfred Seemann)

Srebrny Dyplom rozbudzi³ nasze apetyty. W drodze
do Hiszpanii odwiedziliœmy Lyon we Francji, gdzie kon-
certowaliœmy w Polskiej Misji Katolickiej. Nastêpnego
dnia  w Lourdes swoim œpiewem oprawiliœmy liturgiê
dla blisko 3000 chorych. Wykonuj¹c na dwa chóry "Ave
Maria" Paw³a £ukaszewskiego  podbiliœmy serca kilku ty-
siêcy pielgrzymów z ca³ego œwiata.

Hiszpania powita³a nas s³oneczn¹ pogod¹, na któr¹ 

Œpiewaj¹ce tournée chóru
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czekaliœmy niecierpliwie. W porównaniu do pochmurnego nieba w
Niemczech tu delektowaliœmy siê ciep³em i widokiem otaczaj¹cych
zewsz¹d Pirenejów.  

Do Cantonigros - ma³ej wioski po³o¿onej na wysokoœci 1500 m
n.p.m przyjecha³y 52 chóry z dwudziestu dziewiêciu krajów, m.in. z
tak egzotycznych miejsc jak: Indonezja, Wenezuela, Indie, Filipiny,
Korea. Na piêæ dni ta kataloñska wioska zamieni³a siê w oazê miê-
dzynarodowej chóralistyki. Podobnie jak na konkursie w Niem-
czech, równie¿ i ten konkurs wymaga³ od chórów wykonania utwo-
ru obowi¹zkowego. Tym razem by³ to utwór   Cantate Domino: H.
Schutza. Mimo zmêczenia uda³o siê nam utrzymaæ bardzo dobr¹
formê,  zajêliœmy trzecie miejsce.  Wiêcej szczêœcia mia³y chóry z
Indonezji (2 miejsce) i S³owenii (1 miejsce). Warto podkreœliæ, i¿
ró¿nica w punktacji miêdzy pierwszym a trzecim miejscem wynosi-
³a zaledwie 4 punkty.

Po wakacyjnej przerwie w paŸdzierniku  chór wzi¹³ udzia³ w ko-
lejnym Miêdzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi z
którego przywieŸliœmy II miejsce.

Wszystkie sukcesy chóru (oprócz wakacyjnych zdobyczy by³y je-
szcze m.in. w grudniu br. I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie
Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie, w czerwcu Grad Prix III Miêdzyna-
rodowego Konkursu w Barczewie ) to niew¹tpliwie zas³uga I dyry-

genta Chóru Akademii Medycznej -prof. Bo¿enny Sawickiej i II dy-
rygenta Anny Moniuszko  a tak¿e  korepetytora Joanny Zamory. 

Chór AMB podczas ka¿dej podró¿y godnie reprezentuje Polskê,
Podlasie i nasz¹ uczelniê. Dowody uznania publicznoœci i gratulacje
po wystêpach s¹ dla nas chórzystów sowit¹   nagrod¹ , a  jednocze-
œnie mobilizacj¹ do dalszej pracy. Wyjazd nie móg³by siê odbyæ bez
pomocy finansowej rektora Akademii Medycznej w Bia³ymstoku i
wsparcia Urzêdu Miasta w Bia³ymstoku, za co ogromnie dziêkuje-
my!!!

Hanna Zaj¹czkiewicz
Prezes Chóru AMB
Tel.501 084 964

Potrzebujemy nowych piêknych g³osów,
które wzmocni³yby ju¿ istniej¹cy sk³ad chóru,
b¹dŸ wype³ni³y lukê po chórzystach-absolwen-
tach, którzy opuszczaj¹  Bia³ystok i wracaj¹

w swoje rodzinne strony. Wszystkich, którzy chc¹ staæ siê cz³onkami
Chóru AMB zapraszam œpiewaj¹co.

Próby chóru: poniedzia³ek i czwartek o godz.19.00 w pa³acu
Branickich. 

Zarz¹d Chóru Akademii Medycznej w Bia³ymstoku pragnie serdecznie podziêkowaæ panu profesorowi Januszowi Dziêcio³owi oraz
wszystkim pracownikom Zak³adu Anatomii Prawid³owej AMB za ¿yczliwoœæ i okazan¹ pomoc w przes³uchaniach do Chóru AMB pier-
wszego roku. Dziêki tej inicjatywie mogliœmy wy³oniæ zdolnych muzycznie studentów, którzy ju¿ zasilili szeregi œpiewaj¹cych medyków.

Co do kultury...
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ników, gdzieœ siê wybraæ, coœ zobaczyæ czy pos³u-
chaæ. Przecie¿ nie mo¿na bez przerwy tkwiæ w jed-
nym miejscu...

Bardzo chcieliœmy odpowiedzieæ na potrzeby stu-
dentów i zamieœciæ na ³amach "Medyka" repertuar
bia³ostockich kin, teatrów oraz filharmonii, ale
"Medyk" to miesiêcznik w zwi¹zku z czym ciê¿ko
jest zamieœciæ wszystko w jednym numerze. Co wiê-
cej repertuar zajmuje zbyt wiele miejsca, a my nie
chcemy dublowaæ wiadomoœci z dzienników czy
tygodników. 

Chcemy jednak u³atwiæ Wam dostêp do takich in-
formacji.

Po pierwsze, jak ju¿ wspomnia³am, ca³a oferta
kulturalna znajduje siê w gazetach lokalnych, wiêc
najproœciej jest nabyæ lokalny dziennik, z którego do-
datkowo dowiedzieæ siê mo¿na co siê dzieje w re-
gionie. Polecam. Je¿eli nie chcecie, przy pozyski-
waniu takich informacji wydawaæ pieniêdzy (nigdy
nie ma ich zbyt wiele), mo¿ecie skorzystaæ z nastê-
puj¹cych stron intrnetowych:

· www.stopklatka.pl  -  tu znajduje niemal¿e wszy-
stko co siê dzieje w bran¿y kinowej

· www.teatrdramatyczny.bialystok.pl  - strona in-
ternetowa Teatru Dramatycznego      im. A. Wê-
gierki w Bia³ymstoku

· www.btl.bialystok.pl  - strona internetowa Bia-
³ostockiego Teatru Lalek

· www.filharmonia.bialystok.pl - strona interne-
towa Filharmonii Bia³ostockiej

· www.bialystokonline.pl 

Zwa¿ywszy na to, ¿e ka¿dy student na naszej
uczelni ma dostêp do internetu, myœlê, ¿e nie bêdzie-
cie mieli trudnoœci z odnalezieniem potrzebnych in-
formacji. Myœlê, ¿e dotrzecie do w³aœciwych miejsc.
Nie przegapicie premier! Mo¿e nawet ktoœ z Was
odwa¿y siê podzieliæ z nami wra¿eniami. Zachê-
cam do przesy³ania recenzji...

MMS
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!!!  Schodki  !!!

No i zaczyna siê. Godzina dwudziesta. Widownia na Sa-
li. Nerwowo biegamy w kuluarach naszego klubu. Widzê
twarze trochê przestraszone, niepewne, ale promieniuj¹ce
entuzjazmem. Sam podobnie siê czuje. Jak bêdzie? Czy roz-
ruszamy naszych starych bywalców i nowych goœci? Czy
wszystko wypali? Dzisiaj jest trudniej, bo przecie¿  nie ma
ju¿ z nami Bodzia, Kapiszona, Egona, Bia³ej, Agi.To oni
tworzyli artystyczny trzon naszego klubu. Teraz wszystko
spad³o na nas. Wiêksza odpowiedzialnoœæ, ale i wiêksza ra-
doœæ z ka¿dej minuty udanego wystêpu.

Wszyscy na scenê!  

Starym zwyczajem zbieramy siê niczym dru¿yna siat-
karska i zagrzewamy siê do boju. Schodki! Schodki! Schod-
ki! Schodki!! Zaczynamy! Wszyscy na scenê! S³ychaæ star¹
jak Klub "Piwniczkê" - "Piwniczko, piwniczko nasza tralala-
la!!!" Uœmiechniête twarze i ¿yczliwe spojrzenia na widow-
ni, dodaj¹ odwagi. 

Sceniczny debiut Karola

Na pierwszy ogieñ idzie Karol (Dj Frankie z reszt¹) z
"Imprez¹ u £ysego".  To jego sceniczny debiut. Ws³uchujê
siê w reakcjê widowni. Œmiej¹ siê? Jeszcze nie, ale, ale…za-
czyna siê! Karol zachêcany reakcj¹ widowni nabiera coraz
wiêcej odwagi. Pierwszy numer. ¯eby tylko "poszed³"!
Wszystko zaczyna nabieraæ odpowiedniej barwy. Karol
uœmiechniêty zbiega ze sceny. Co dalej? W kanciapie ner-
wówa. Sowa i Czekolada - nasze stylistki walcz¹ ze strojami.
Nie widaæ ich na scenie, ale robi¹ kawa³ dobrej roboty. 

" Dialog pielêgniarek". Marta i Rydzu. Strój Rydza od
razu wzbudzi³ œmiech na sali. Potem zmodyfikowana wersja
"Mniej ni¿ zero",  "Po co tam melodia".

Problemy bobasów

Na scenie pojawi³a siê tak¿e grupka weso³ych bobasów,
z których ka¿dy mówi³ wierszyk o trapi¹cych ich proble-
mach natury naukowej. "Kino" w ¿artobliwy sposób ukaza-

³o co mo¿e ³¹czyæ i dzieliæ piêæ jak¿e niepodobnych do sie-
bie, postaci. Dresiarza z bejzbolem, ch³opa ze wsi, homose-
ksualistê, ksiêdza i ¯yda. Nie by³o dialogów, jedynie myœli
bohaterów nagrane wczeœniej, surowo, b¹dŸ wrêcz "pie-
szczotliwie" oceniaj¹ce "k³opotliwego" s¹siada z fotela obok.
A w tle œcie¿ka dŸwiêkowa z dialogami z  "Psów" W³adys³a-
wa Pasikowskiego. 

Zdecydowaliœmy siê tak¿e na chwilê smutnej refleksji.
"Gdzie tamte akademiki". Pewnego rodzaju muzyczn¹
podró¿ sentymentaln¹.

…Serce gryzie nostalgia, weso³o by³o tu
Impry zamiast wkuwania, tu nie by³ taki grób
Hotel cichych pokoi, w portierni Maria œpi
Ju¿ odchodz¹ powoli, wspomnienia tamtych dni..

…Gdzie s¹ tamte balangi , gdzie ludzie z tamtych lat?
Dziœ brygada kablarzy swój w³asny widzi œwiat
Spory, k³ótnie, zatargi, niezgody wielki kram

Jednak Pani Kierownik, wybacza jeszcze
nam…

No to pasztet

No w³aœnie. Co siê sta³o z tamtym aka-
demikiem? Wspominam nasz Dom Studenta sprzed paru lat.
To by³ faktycznie Dom. Stanowiliœmy pewn¹ wspólnotê. ̄ y-
cie kwit³o w nim szczególnie w pi¹tki. By³o to centrum ¿y-
cia studenckiego. Pomimo zró¿nicowania mieszkañców aka-
demika, nie by³o wiêkszego problemu ze znalezieniem
wspólnego jêzyka. A teraz? Szerzy siê donosicielstwo, tele-
fony do kierownictwa akademika, w³adz uczelni. Ambicje s¹
potrzebne, ale walka szczurów ju¿ od samego pocz¹tku nie
wró¿y nic dobrego. 

Ci¹g dalszy nast¹pi³

Nastêpny numer to wirtuozeria instrumentów dêtych.
"W murowanej piwnicy" wymieszane z marszem i rock n'
roll'em w najbardziej wyrafinowanym smaku. 

Potem "Koncert ¯yczeñ", "Ko³o gospodyñ wiejskich",
"S³uchowisko". A na koniec szlagier naszych "Schodków",
czyli "Disco Polo". Aw roli naszych gwiazd Kie³bik i Rydzu.
W tym miejscu nie mogê przemilczeæ faktu, i¿ Kie³bik pomi-
mo zakoñczenia studiów nadal jest z nami. Dziêkujemy Ci
Jarku.

Tak w du¿ym skrócie przedstawia³y siê nasze ostatnie
"Schodki". Ci, którzy nie byli, niech ¿a³uj¹.  Nastêpny kaba-
ret ju¿ wiosn¹. Zapraszamy.

Leszek Rudzki
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