




W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny mia³em przedzi-
wne spotkanie. Wczesnym rankiem, prawie w œrodku miasta
- bo na zapleczu ulicy Mickiewicza, w zau³ku ulicy Jagielloñskiej
- przelecia³y tu¿ nad moj¹ g³ow¹ dwie dzikie gêsi. Ptaki le-
cia³y samotnie. Dostojnie macha³y skrzyd³ami, z charak-
terystycznym donoœnym gêganiem. Lecia³y nie wysoko i nie
w kluczu - jak to zwykle bywa. Bardzo nisko, tu¿ nad g³ow¹.
By³ to na tyle niezwyczajny widok, ¿e dawa³ pretekst do ró¿nych
przypuszczeñ. Mo¿e ptaki od³¹czy³y od klucza, bo coœ je
spotka³o niezwyk³ego i - nie daj Bo¿e - z³ego. WyraŸnie szu-
ka³y miejsca do przymusowego, awaryjnego l¹dowania. Tak,
jak to bywa czasami z samolotem, który uleg³ awarii. Czy¿by
w biedzie jeden nie chcia³ opuœciæ drugiego? Wszak¿e ich
zgodny i skoordynowany lot pozwala³ przypuszczaæ, ¿e stanowi³y
nierozerwaln¹ parê - stad³o, w którym jeden ptak gotów by³
poœwiêciæ siê dla drugiego. Ten niezwyk³y widok i przyk³ad
ptasiego poœwiêcenia i solidarnoœci zapad³ gdzieœ g³êboko w
sercu i nasuwa³ dalsze pytania i refleksje. Czy jest jeszcze
miejsce dla przyrody w jej dzikim wydaniu? Przecie¿ œwiat,
opanowany przez cz³owieka, tak gwa³townie siê skurczy³, ¿e
widok dzikich gêsi szukaj¹cych schronienia na zapleczu
ruchliwej ulicy Mickiewicza, by³ tak niezwyk³y, ¿e niemal¿e
surrealistyczny. Có¿, trzeba siê pogodziæ z realiami rzeczy-
wistoœci. Wszystko siê zmienia. Zmieni³ siê równie¿ park
okalaj¹cy pa³ac Branickich. Nie ma ju¿ w nim chaszczy. Drzew
jest znacznie mniej, ni¿ za moich studenckich czasów. Nie
œpiewaj¹ s³owiki, a sowy i nietoperze, które jeszcze na pocz¹tku
lat 70-tych wpada³y czasami przez otwarte okna do pomieszczeñ
Zak³adu Anatomii Patologicznej w gmachu Collegium Primum
gdzieœ siê wynios³y - nie wiadomo gdzie. O wioœnie w parku
Branickich pisze w bie¿¹cym Medyku, z niew¹tpliwym
znawstwem, ale i sentymentem, Ania Worowska. Nie tylko
pisze, ale tak¿e ilustruje przedwioœnie w parku na swoich
piêknych fotografiach. Opowieœci o wioœnie dope³nia histo-
ria odbudowy Pa³acu, opowiedziana przez czynnego œwiadka
historii tamtych powojennych czasów - Pana Zenona Filipczuka
- architekta, który pracowa³ w ekipie zajmuj¹cej siê restau-
racj¹ obecnej siedziby naszej Alma Mater.

Wraz z nadejœciem wiosny rodz¹ siê nowe nadzieje. Myœlê,
¿e zaczynaj¹ siê wy³aniaæ solidne podstawy budowy takich
nadziei i perspektyw tak¿e dla naszej Uczelni. Pisz¹ o nich w
Medyku rektor Górski i jego pomocnicy. Te solidne pod-
stawy, to uzyskanie przez Wydzia³ Farmacji uprawnieñ do
nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych, wejœcie
AMB do programu Unii Europejskiej Socrates Erasmus oraz
uplasowanie siê Roczników AMB na bardzo dobrym miejscu
na liœcie rankingowej 100 najlepszych czasopism indeksowanych
w Medline. To dobre wiadomoœci dla nas wszystkich.       

Materia³y do numeru przyjmujemy
do dn. 10 ka¿dego miesi¹ca
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linika Nefrologii AMB powsta³a
w czerwcu 1980 roku na bazie

Oœrodka Dializ Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku. Oœrodek ten dzia³a³ w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. K. D³uskiego przy Klinice Obserwa-
cyjno-ZakaŸnej AMB. By³ to pierwszy
oœrodek prowadz¹cy leczenie nerkoza-
stêpcze w pó³nocno-wschodnim regio-
nie Polski. Tworzyli go prof. Aleksander
Pop³awski oraz dr n. med. Wac³aw Bu-
³hak. 
Pocz¹tkowo
obejmowa³
on swoim
z a s i ê g i e m
by³e woje-
w ó d z t w a
bia³ostockie
i olsztyñ-
skie. Oœro-
dek pocz¹t-
kowo dys-
pononowa³
dziewiêcio-
ma ³ó¿kami
i siedmioma
stanowiska-
mi dializa-
cyjnymi. W
roku 1989
zwiêkszono
bazê ³ó¿ko-
w¹ Kliniki
do trzydziestu piêciu ³ó¿ek, a liczbê sta-
nowisk dializacyjnych do jedenastu.
Wzros³a równie¿ liczba chorych dializo-
wanych w Klinice z piêtnastu osób do
szeœædziesiêciu.

Od marca 1989 roku wspólnie z
Klinik¹ Chirurgii Naczyñ i Transplan-
tacji, kierowan¹ przez prof. Stanis³a-
wa G³owiñskiego rozpoczêto w oœrod-
ku bia³ostockim program transplanta-
cji nerek. W paŸdzierniku 1994 roku
podjêto w Klinice leczenie chorych z
przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek me-
tod¹ ci¹g³ej ambulatoryjnej dializy
otrzewnowej, a od stycznia 1996 roku
metod¹ automatycznej dializy otrzew-
nowej. Liczbê stanowisk dializacyj-
nych zwiêkszono do osiemnastu. 

W 2003 roku Klinika zmieni³a na-
zwê na Klinikê Nefrologii i Transplan-
tologii z Oœrodkiem Dializ. Liczbê

stanowisk dializacyjnych zwiêkszono
do dwudziestu czterech.

W Klinice wykonuje siê pe³ny za-
kres diagnostyki i leczenia przewle-
k³ych chorób nerek i ostrej niewydol-
noœci nerek, nadciœnienia têtniczego,
leczenie nerkozastêpcze (hemodializo-
terapia, hemodiafiltracja, dializa
otrzewnowa, opieka nad pacjentami
po transplantacji nerki). Obecnie w
Klinice znajduje siê 38 ³ó¿ek nefrolo-

gicznych
i 24 sta-
nowiska
do hemo-
d i a l i z y.
K l i n i k a
dysponu-
je najnowoczeœniejszym sprzêtem do
dializ, porównywalnym do tego, jaki-
mi dysponuj¹ najlepsze oœrodki œwia-
towe.

Od chwili powstania Kliniki trzech
pracowników uzyska³o tytu³ naukowy
profesora, piêciu stopieñ naukowy
doktora habilitowanego i osiemnastu
doktora nauk medycznych.

Pracownicy Kliniki odbywali sta¿e
naukowe i kliniczne w Wielkiej Bryta-
nii, Niemczech, W³oszech, Stanach
Zjednoczonych, Izraelu, Japonii oraz
Francji.

Od 1991 roku przy Klinice dzia³a
Fundacja Rozwoju Dializoterapii i
Transplantacji "Nerka".

Klinika Nefrologii i Transplantolo-
gii z Oœrodkiem Dializ AMB od 2003
roku jest Oœrodkiem Szkoleniowym-
ERA-EDTA (Europejskiego Towarzy-
stwa Nefrologicznego) w dziedzinie
nefrologii i nadciœnienia tetniczego.
Prowadzi te¿ specjalizacje w dziedzi-
nie nefrologii oraz transplantologii
klinicznej. G³ówne zainteresowania
naukowe Kliniki to: hemostaza w cho-
robach nerek, osteodystrofia nerkowa,
powik³ania sercowo-naczyniowe u pa-
cjentów z chorobami nerek. Zespó³
Kliniki opublikowa³ ponad 250 prac
naukowych w wiêkszoœci w piœmien-
nictwie zachodnim

Klinika Nefrologii i Transplantolo-
gii wspó³pracuje naukowo z Zak³adem
Fizjologii Hamamatsu University

School of Medicine w Japonii, Insty-
tutem Mario Negri we W³oszech, De-
partment of Laboratory Medicine and
Pathobiology, University of Toronto,
Kanada oraz zak³adami AMB: Zak³a-
dem Farmakodynamiki, Zak³adem
Klinicznej Biologii Molekularnej i Za-
k³adem Endokrynologii Ginekologicz-
nej. 

Oprac. na podst. folderu Kliniki
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(- odwa¿nie stwierdza prof. dr hab. MICHA£ MYŒLIWIEC

- kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Oœrodkiem Dializ AMB,
w rozmowie z Danut¹ Œlósarsk¹).

Panie Profesorze widzia³am na wystawie ³adn¹ sukienkê. By³a bardzo
droga. Pomyœla³am sobie, ¿e mog³abym j¹ kupiæ, gdybym tak sprze-
da³a nerkê. Pieniêdzy pewnie starczy³oby mi jeszcze na kilka innych
kreacji. 
W Polsce nie mo¿na sprzedaæ nerki. Polskie prawo nie pozwala nawet na
oddanie swojej nerki osobie, z któr¹ nie ³¹czy nas pokrewieñstwo. W s¹-
dzie trzeba udowodniæ, ¿e miêdzy dawc¹ a biorc¹ istnieje silny zwi¹zek
psychiczny. Na œwiecie s¹ wprawdzie kraje w których handluje siê nerka-
mi. W Indiach cena dochodzi nawet do 25 tys. dolarów. Ja tego procederu
nie akceptujê.
Nie poruszy³am tego tematu bez powodu. Ostatnio znalaz³am w inter-
necie ofertê sprzeda¿y nerki. Podany by³ numer telefonu. Sprawdzi-
³am i okaza³o siê, ¿e ten m³ody cz³owiek - s¹dz¹c po g³osie -znalaz³ siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej. Uzna³, ¿e w ten sposób rozwi¹¿e swoje pro-
blemy. W koñcu ma dwie nerki, jednej mo¿e siê pozbyæ.
Przynajmniej raz w miesi¹cu otrzymujê list z tak¹ propozycj¹. Ostatnio
napisa³ do mnie mê¿czyzna, który nie ma z czego utrzymaæ czwórki dzie-
ci. OdpowiedŸ moja jest standardowa - polskie prawo nie pozwala oddaæ
nerki za pieni¹dze. Nerka nie jest narz¹dem szcz¹tkowym. Do koñca nie
wiadomo, czy mo¿na tak bezkarnie dla zdrowia jej siê pozbyæ. Uwa¿am,
¿e przede wszystkim do przeszczepów powinniœmy wykorzystywaæ ka¿d¹
nadaj¹c¹ siê nerkê od osób zmar³ych.
No w³aœnie, w Austrii i w Niemczech ratuje siê w ten sposób ¿ycie œre-
dnio 50 osobom na milion, a jak wygl¹da sprawa transplantacji w
Polsce?
Na tle krajów europejskich jesteœmy w œrodku. U nas liczba pobrañ wyno-
si czternaœcie na milion, w Czechach czterdzieœci. Naszym problemem nie
jest brak nerek, ale raczej brak zgody rodziny na pobranie ich od zmar-
³ych. Wprawdzie w polskim prawie istnieje pojêcie tzw. zgody domniema-
nej, czyli ¿e je¿eli cz³owiek za ¿ycia nie z³o¿y³ zastrze¿enia w centralnym
rejestrze, to znaczy, ¿e wyrazi³ zgodê. Rodzina powinna byæ tylko powia-
domiona o pobraniu od zmar³ego okreœlonych organów, jednak my i tak
zawsze pytamy o zgodê bliskich. Wtedy zaczynaj¹ siê problemy. 
Zaraz, ale mówi³ Pan, Panie Profesorze, ¿e problem dawców mamy roz-
wi¹zany?
To tylko teoria.
£adna.
Tak, tylko jak wszystko w Polsce ma niewiele wspólnego z praktyk¹.
Uwa¿am, ¿e je¿eli katolicka Hiszpania, która jest na pierwszym miejscu
pod wzglêdem wykonanych transplantacji poradzi³a sobie z tym proble-
mem, to my te¿ mo¿emy.

Mo¿e zapisy prawne powinna wspieraæ szeroko rozumiana edukacja
spo³eczeñstwa?
Dwa lata temu, zorganizowaliœmy wspólnie z biskupem Ozorowskim kon-
ferencjê poœwiêcon¹ problemom moralnym i etycznym transplantacji. Uzna-
³em, ¿e duchowieñstwo ma tu ogromn¹ rolê do spe³nienia, jest to przecie¿
grupa silnie opiniotwórcza. By³a pe³na sala zainteresowanych, wielu ksiê-
¿y, wielu wybitnych mówców w tym ks. prof. Morciniec z katedry Etyki
Uniwersytetu Opolskiego.
Czy s¹ jakieœ wymierne skutki tej konferencji, czy skoñczy³o siê na
gadulstwie? 
Wiele zagadnieñ poruszanych na tej konferencji uda³o nam siê opubliko-
waæ. Poza tym biskup Ozorowski obieca³, ¿e bêdziemy zapraszani do se-
minarium duchownego na seminaria. Do tej pory nie byliœmy tam jeszcze
ani razu. Chyba bêdê musia³ przypomnieæ Jego Ekscelencji obietnicê.
Wszyscy s¹ zadowoleni, tylko efekty s¹ ma³o wymierne.
To prawda. Transplantacja wymaga zaanga¿owania siê wielu ludzi, spraw-
nej komisji, sprawnego koordynatora transplantacji, którego zadaniem jest
miêdzy innymi nawi¹zywanie bezpoœredniego kontaktu z rodzin¹ osoby
zmar³ej. Pomijaj¹c Warszawê, dla nas dobrym wzorcem mog¹ byæ oœrod-
ki w Szczecinie i w Bydgoszczy. Dla przyk³adu: w Bydgoszczy w roku
ubieg³ym przeprowadzono 114 transplantacji nerek, a u nas tylko 26. 
Dwa lata temu œwiat obieg³a wiadomoœæ, ¿e badaczom znanej firmy bio-
technologicznej uda³o siê wyhodowaæ w laboratorium funkcjonuj¹c¹
¿yw¹ nerkê.
Zapyta³em niedawno wybitnego genetyka z Niemiec, czy mo¿na wyhodo-
waæ nerkê z komórek macierzystych. Odpowiedzia³, ¿e owszem, ale z ko-
mórek zarodkowych. Przypominam, ¿e z zarodka wyhodowano ucho,
oko. Osobiœcie uwa¿am, ¿e medycyna, mimo wielu zastrze¿eñ ze strony ko-
œcio³a, bêdzie rozwija³a siê w tym kierunku. Je¿eli coœ w medycynie sta-
wa³o siê mo¿liwe, to jak pokazuje historia zawsze siê spe³nia³o.Konieczne
s¹ jednak dyskusje na temat etycznych ograniczeñ tych badañ.
Kiedy umawialiœmy siê na wywiad powiedzia³ Pan, ¿e promowanie
siebie Pana nie interesuje. 
Mnie promocji nie potrzeba, ale zawsze chêtnie porozmawiam o Klinice,
zw³aszcza, ¿e mam jeden z najlepszych zespo³ów w Polsce.
Ka¿dy kierownik tak myœli.
Wiem, tylko, ¿e ja mogê to podeprzeæ argumentami. Mamy jeden z naj-
wiêkszych wskaŸników cytowañ w naszej Akademii. Jesteœmy w czo³ów-
ce naukowców publikuj¹cych w dobrych czasopismach zachodnich. Pod
moj¹ opiek¹ wyros³o dwóch profesorów, czterech docentów, wielu dokto-
rów.
Rodzi siê konkurencja, a to jest bardzo niebezpieczne.
Ja jestem z tego zadowolony. Od momentu, kiedy zrozumia³em œwiat sta-
ra³em siê otaczaæ ludŸmi najlepszymi. Jeœli chodzi o dobór asystentów je-
stem satrap¹.
Ale Pana ¿ycie to chyba nie tylko Klinika? Czym siê Pan zajmuje po
wyjœciu z pracy?
Nefrologi¹ (œmiech). Mam coraz mniej czasu na s³uchanie muzyki kla-
sycznej i na sport. Moje ¿ycie pozazawodowe, to przede wszystkim rodzi-
na, ¿ona, dzieci. I to jest mój azyl.
Ale rodzina chyba nie serwuje Panu na obiad nerek w sosie œmietano-
wym?
Bardzo lubiê nerki, ale w sosie koperkowym. Œwietnie przyrz¹dza je mo-
ja ¿ona.

KK onkurencja mile widzianaonkurencja mile widziana
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dniu 4 marca 2004 r. Komisja Europejska przyzna³a
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku Kartê ERASMU-

SA upowa¿niaj¹c¹ do uczestnictwa w Programie Unii Europej-
skiej SOCRATES ERASMUS. 

Jesieni¹ 2003 r. nasza Uczelnia, jako ostatnia z akademii me-
dycznych w Polsce, z³o¿y³a wniosek do programu Sokratesa. Wnio-
sek ten sk³ada³ siê z dwóch zasadniczych czêœci:

1) szczegó³owej informacji na temat dzia³alnoœci dydaktycznej i
naukowej Uczelni, 

2) dok³adnego opisu prowadzonej przez Uczelniê wspó³pracy
miêdzynarodowej oraz przedstawienie strategii realizacji
przez Uczelniê polityki europejskiej w zakresie kszta³cenia.

Otrzymana przez Akademiê Medyczn¹ w Bia³ymstoku Kar-
ta ERASMUSA upowa¿nia nasz¹ Uczelniê do wnioskowania do
Unii Europejskiej o fundusze na realizacjê projektów zwi¹za-
nych przede wszystkim z wymian¹ studentów i kadry dydak-
tycznej. Korzyœci z uczestnictwa programie ERASMUS dobrze
ilustruj¹ dane z Akademii Medycznej w Gdañsku (informacja
dostêpna na stronie internetowej AMG). Uczelnia ta uczestniczy
w tym Programie od pocz¹tku jego istnienia i otrzyma³a znacz¹-
ce wsparcie finansowe na wymianê studentów i nauczycieli aka-
demickich. Suma przyznanych Akademii Medycznej w Gdañsku
funduszy w pierwszym roku udzia³u w Programie ERASMUS
tj. w 1998 roku wynios³a 64.978,- Euro, w nastêpnym roku a¿
82.275,- Euro. Pozwoli³o to na podpisanie przez t¹ Uczelniê 20
umów bilateralnych z uniwersytetami partnerskimi, stworzenie
systemu transferu punktów (ECTS), i wysy³anie za granicê 32 stu-

dentów, jak równie¿ 12 nauczycieli akademickich z wyk³adami
dla studentów.

SOCRATES jest programem Unii Europejskiej, w ramach
którego Wspólnota "przyczynia siê do podnoszenia poziomu
edukacji" poprzez szereg dzia³añ realizowanych w œcis³ej wspó³-
pracy z Pañstwami Cz³onkowskimi (art. 149 i 150 Traktatu o
Unii Europejskiej).

Program SOCRATES dzia³a w Europie od 1995 r. Druga fa-
za programu zosta³a zatwierdzona na lata 2000-2006.

ERASMUS jest czêœci¹ programu SOCRATES, który ma na
celu podnoszenie poziomu kszta³cenia i wzmacnianie jego euro-
pejskiego wymiaru w szko³ach wy¿szych. Uczelnie uczestnicz¹-
ce w Erasmusie maj¹ mo¿liwoœæ:

- realizowania wymiany studentów,
- realizowania wymiany wyk³adowców,
- prowadzenia dzia³añ zwi¹zanych z promocj¹ i organizacj¹ wy-

miany studentów i wyk³adowców,
- wprowadzenia systemu punktowego, wzorowanego na euro-

pejskim systemie transferu punktów (ECTS),
- opracowania nowych programów nauczania we wspó³pracy

z partnerami zagranicznymi,
- organizowanie i udzia³ w projektach wspó³pracy uczelnianej

w obszarach wspólnych zainteresowañ.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e uczestnictwo w Programie SOCRA-
TES ERASMUS u³atwia naszej Uczelni dostosowanie systemu
kszta³cenia do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. 

Prof. dr hab. Jan Górski 
Rektor AMB

akoñczy³ siê kolejny pomyœlny etap
rozwoju Wydzia³u Farmaceutycz-

nego AMB. Centralna Komisja do Spraw
Tytu³u i Stopni Naukowych w dniu 23 lu-
tego 2004 roku wyda³a decyzjê o uzyska-
niu przez nasz Wydzia³ uprawnieñ do dok-
toryzowania w zakresie nauk
farmaceutycznych. Wydarzenie to za-
tem inspiruje do podsumowania i podzie-
lenia siê ze œrodowiskiem akademickim
refleksjami.

W lipcu tego roku minie 27 lat od
powo³ania Wydzia³u Farmaceutycznego
z Oddzia³em Medycyny Laboratoryjnej

Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. W
pocz¹tkowym okresie Wydzia³ prowadzi³
kszta³cenie magistrów analityki medycz-
nej, a od 1986 r. magistrów farmacji. Kie-
runek farmaceutyczny istnieje zatem 18
lat. Mo¿na zadaæ pytanie czy dopiero
18 lat czy a¿ 18 lat? 

Osi¹gniêcia w zakresie kszta³cenia ka-
dry i dokonania naukowe pracowników
Wydzia³u umo¿liwi³y dopiero w roku 2000
uzyskanie uprawnieñ do nadawania stop-
nia naukowego doktora nauk medycz-
nych w zakresie biologii medycznej.
Nast¹pi³o to po 23 latach ciê¿kiej pracy

naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
wszystkich nauczycieli akademickich Od-
dzia³u Medycyny Laboratoryjnej. Tyle
czasu potrzeba by³o, by stworzyæ i wpro-
wadziæ w ¿ycie zasady organizacji Wy-
dzia³u, zbudowaæ infrastrukturê do dzia-
³alnoœci dydaktycznej i naukowej oraz
wykszta³ciæ od podstaw specjalistyczn¹
kadrê dydaktyczno-naukow¹. 

Wydzia³ Farmaceutyczny od osiem-
nastu lat czyni³ starania, aby sprostaæ wy-
maganiom kadrowym, zapewniaj¹cym
uzyskanie uprawnieñ do doktoryzowania
w zakresie nauk farmaceutycznych. Od 

SSOCRAOCRATES ERASMUSTES ERASMUS --
to nowe mo¿liwoœci dla to nowe mo¿liwoœci dla AMBAMB

MMaamy uprawnienia do doktormy uprawnienia do doktoryzowaniayzowania
w zakrw zakresie nauk farmaceutycznychesie nauk farmaceutycznych

W
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1990 roku dzia³ania w tym kierunku zo-
sta³y zintensyfikowane, prowadz¹c do
wykszta³cenia specjalistycznej kadry z
zakresu nauk farmaceutycznych. Ogrom-
na rzesza nauczycieli akademickich
Wydzia³u Farmaceutycznego uzyska³a
stopnie naukowe doktora i doktora ha-
bilitowanego nauk farmaceutycznych
na wydzia³ach farmaceutycznych innych
uczelni medycznych w Polsce. W ostat-
nich piêciu latach awanse naukowe do-
tyczy³y 3 tytu³ów profesorskich nauk far-
maceutycznych, 3 stopni naukowych

doktora hab. n. farm. oraz 20 stopni
doktora n. farm.

Aktualnie w sk³ad Rady Wydzia³u Far-
maceutycznego wchodzi dziesiêciu pe³-
noetatowych, samodzielnych pracowni-
ków naukowych z zakresu nauk
farmaceutycznych (w tym 3 z tytu³em
profesora), jeden prof. n. farm. zatrudnio-
ny na stanowisku kierownika Zak³adu
Farmakognozji na 3/4 etatu (nie wlicza-
ny do minimum kadrowego) oraz wielu
profesorów innych dyscyplin, wybitnych
specjalistów z zakresu nauk medycznych

i farmaceutycz-
nych, wzmacnia-
j¹cych specjali-
styczne kom-
petencje Rady Wy-
dzia³u Farmaceu-
tycznego, ale nie
wliczanych do mi-
nimum kadrowe-
go.

Nauczyciele
akademiccy Wy-
dzia³u Farmaceu-
tycznego reprezen-
tuj¹ ró¿ne spe-
cjalnoœci nauk far-
maceutycznych i
medycznych w za-
kresie: chemii, bio-
logii, farmakolo-
gii, farmakognozji,
bromatologii, che-
mii leków, immu-
nologii, mikrobio-
logii, toksykologii,
technologii posta-
ci leku, syntezy i

technologii œrodków leczniczych. Kadra
dydaktyczna, odpowiedzialna za reali-
zacjê treœci programowych z zakresu tech-
nologii postaci leku posiada specjaliza-
cje zawodowe I i/lub II stopnia. 

Tematyka naukowo-badawcza Wy-
dzia³u dotyczy szerokiego wachlarza spe-
cjalnoœci medycznych i farmaceutycz-
nych. W ci¹gu ostatnich trzech lat Wydzia³
Farmaceutyczny realizowa³ ponad 20 gran-
tów KBN i oko³o 80 prac statutowych.
W tym okresie ³¹czny dorobek nauko-
wy Wydzia³u Farmaceutycznego obejmo-
wa³ oko³o 300 prac oryginalnych o ³¹cz-
nym IF ponad 200. Jakkolwiek wiêkszoœæ
prac dotyczy zagadnieñ medycznych, to
jednak co najmniej 70 publikacji (IF - po-
nad 80) z tego okresu dotyczy tematyki
wybitnie farmaceutycznej. Prace o tema-
tyce farmaceutycznej dotycz¹ miêdzy in-
nymi:

- syntezy pro-leków i antybiotyków
przeciwnowotworowych

- syntezy inhibitorów topoizomeraz
- mechanizmów dzia³ania farmakolo-

gicznego i cytotoksycznoœci leków
- zanieczyszczeñ ¿ywnoœci i œrodowi-

ska
- toksykologii metali, alkoholi i le-

ków
- izolacji i charakterystyki flawonoi-

dów
- farmakologii chorób serca, kr¹¿enia

i krzepniêcia krwi.

Prace te opublikowano w renomowa-
nych czasopismach o profilu farmaceu-
tycznym, np.: Arch. Pharmacy Pharma-
col. Med. Chem., Clin. Chimica Acta,

7MEDYK Bia³ostocki 03(16) 2004
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oczniki Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku w roku 2003 uka-

za³y siê w nowym formacie, szacie
graficznej i jakoœci edytorskiej zgod-
nej z rekomendacjami Index Coper-
nicus.

Wydanie 48/2003 zawiera ponad
50% prac zewnêtrznych, w tym licz-
ne prace z renomowanych oœrodków
zagranicznych. Czasopismo dostêp-
ne jest w wersji elektronicznej na
stanie http://www.roczniki-amb.com

z pe³nymi pracami w
formacie PDF.

Wszystkie prace
przesz³y wnikliwy pro-
ces recenzencki, w wy-
niku którego tzw. wska-
Ÿnik odrzutu ("rejection
rate") wyniós³ 50%.

Wydanie 48/2003
poddane zosta³o wnikli-
wemu procesowi recen-
zenckiemu przez gre-
mia indeksuj¹ce.  W
styczniu br. tom 48/2003
zosta³ zaindeksowany
przez Index Medi-
cus/Medline. W lutym
bie¿¹cego roku ukaza³
siê ranking czasopism
indeksowanych w ra-
mach Index Copernicus,
jak równie¿ nowa punk-
tacja KBN. Roczniki
AMB uzyska³y maksy-
maln¹, dla czasopism
indeksowanych w Me-

dline, punktacjê KBN - 5 punktów,
oraz 7.96 punktów wg Index Coper-
nicus (IC), co stanowi prawie 2-krot-
n¹ wartoœæ z poprzedniego roku. Tak
wysoka punktacja uplasowana Rocz-
niki AMB na bardzo wysokich po-
zycjach w rankingu Index Coperni-
cus:  czwarte miejsce spoœród
wszystkich czasopism indeksowa-
nych w Medline, oraz 51 miejsce
spoœród czasopism indeksowanych
w Current Contents. 

Wobec powy¿szego nasze czaso-
pismo sta³o siê nie tylko najlepszym
czasopismem spoœród naukowych
periodyków wydawanych przez kra-
jowe uczelnie medyczne, lecz tak-
¿e wyprzedzi³o w rankingu szereg
uznanych polskich i miêdzynaro-
dowych tytu³ów (ranking 100 naj-
lepszych czasopism, dostêpny na
stronie internetowej Index Coper-
nicus, publikujemy poni¿ej). 

Jacek Nikliñski
(Autor jest dr. hab. 

- Prorektorem ds. Nauki AMB)

WWWWysoka punktacjaysoka punktacja
Roczników Roczników Akademii Medycznej Akademii Medycznej 

w Bia³ymstokuw Bia³ymstoku

Eur. J. Pharmacol., IL Farmaco, Phar-
mazie, J. Physiol. Pharmacol., Naunyn-
Schmiedeberg's Arch. Pharmacol., Arch.
Toxicol., Toxicology, Toxicol. Appl. Phar-
macol., Toxicol. Letters, Food Chem. To-
xicol., Eur. J. Clin. Nutrition, Metal
Ions Biol. Med., Fitoterapia, Pol. J. Phar-
macol., Pol. J. Chem., Pol. J. Env. Stu-
dy i innych.

O wysokim poziomie dzia³alnoœci na-
ukowo-badawczej Wydzia³u w zakresie
nauk farmaceutycznych œwiadcz¹ nastê-
puj¹ce fakty:
- uzyskanie przez Wydzia³ Farmaceu-

tyczny I kategorii KBN (wg kategory-
zacji wydzia³ów farmaceutycznych prze-
prowadzonej przez KBN w 2002 r.)

- wysoki IF publikacji o tematyce far-
maceutycznej (przewy¿szaj¹cy doro-
bek innych wydzia³ów farmaceutycz-
nych w Polsce w analogicznym okresie).

Od osiemnastu lat Wydzia³ Farmaceu-
tyczny kszta³ci kadry farmaceutyczne s³u-
¿¹c potrzebom edukacyjnym i zdrowot-
nym mieszkañców Bia³egostoku, ziemi
podlaskiej i Polski. Do chwili obecnej dy-
plomy magistra farmacji otrzyma³o oko-
³o 600 absolwentów. W celu dalszego 
kszta³cenia kierunkowego nasi absolwen-
ci zmuszeni byli do przeprowadzania prze-
wodów doktorskich na obcych wydzia-
³ach farmaceutycznych. Co najmniej 25
naszych absolwentów uzyska³o stopieñ

doktora nauk farmaceutycznych na wy-
dzia³ach farmaceutycznych akademii me-
dycznych w Warszawie, Lublinie, Kato-
wicach, £odzi i Gdañsku. Dziêki uzyskaniu
przez Wydzia³ Farmaceutyczny Akade-
mii Medycznej w Bia³ymstoku upraw-
nieñ do doktoryzowania w zakresie na-
uk farmaceutycznych absolwenci kierunku
farmaceutycznego, a tak¿e innych kie-
runków zyskuj¹ szansê dalszego, kierun-
kowego rozwoju naukowego w rodzi-
mej Uczelni. 

Jerzy Pa³ka
(Autor jest prof. dr. hab. n. farm. 

- Dziekanem Wydzia³u Farmaceutycznego AMB)
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:: 100 najlepszych czasopism wg Index Copernicus (fragment listy)::  

  Tytu³ czasopisma ISSN 
INDEX 

COPERNICUS 
KBN  Info 

47  Acta Chromatographica 1233-2356  10.00 7    
48  Medical Science Monitor 1234-1010  9.85 5    
49  Orvosi Hetilap 0030-6002  8.66 5    
50  

International Journal of Occupational Safety and 
Ergonomics 1080-3548  8.29 5    

51  Annales Academiae Medicae Bialostocensis 0067-6489  7.96 5    
52  Nuclear Medicine Review 1506-9680  7.91 5    
53  Folia Morphologica 0015-5659  7.66 5    
54  Postêpy Higieny i Medycyny Doœwiadczalnej 0032-5449  7.21 5    
55  Acta Microbiologica Polonica 0137-1320  7.01 5    
56  International Urology and Nephrology 0301-1623  6.93 5    
57  Psychiatria Polska 0033-2674  6.92 5    
58  Journal of Applied Genetics 1234-1983  6.87 5    
59  Central European Journal of Public Health 1210-7778  6.87 5    
60  Pathology Oncology Research 1219-4956  6.72 5    
61  Acta Chirurgiae Plasticae 0001-5423  6.67 5    
62  Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 0001-6837  6.62 5    
63  Polish Journal of Pathology 1233-9687  6.57 5    
64  Acta Physiologica Hungarica 0231-424X  6.57 5    
65  Annals of Transplantation 1425-9524  6.49 5    
66  Postêpy Biochemii 0032-5422  6.42 5    
67  Klinika Oczna 0023-2157  6.42 5    
68  Iranian Journal of Madical Sciences 0253-0716  6.34 5    
69  Polski Merkuriusz Lekarski 1426-9686  6.32 5    
70  Annals of Hepatology 1665-2681  6.28 5    
71  Polskie Archiwum Medycyny Wewnêtrznej 0032-3772  6.18 5    
72  Medycyna Pracy 0465-5893  6.12 5    
73  Polish Journal of Radiology 0137-7183  6.12 5    
74  Wiadomoœci Lekarskie 0043-5147  6.09 5    
75  Otolaryngologia Polska 0030-6657  6.08 5    
76  Haema 1108-2682  6.07 5    
77  Central European Journal of Immunology 1426-3912  6.07 5    
78  Folia Cardiologica 1507-4145  6.02 5    
79  Casopis Lekaru Ceskich 0008-7335  6.02 5    
80  Chirurgia Narz¹dów Ruchu i Ortopedia Polska 0009-479X  6.02 5    
81  Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 1217-8950  5.97 5    
82  Reproductive Biology 1642-431X  5.97 5    
83  Medycyna Doœwiadczalna i Mikrobiologia 0025-8601  5.93 5    
84  Postêpy Biologii Komórki 0324-833X  5.92 5    
85  Acta Chirurgica Hungarica 0231-4614  5.87 5    
86  Polski Przegl¹d Chirurgiczny 0032-373X  5.84 5    

87  Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 1509-3492  5.82 5    
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ZZZZ uznaniem o "Rocznikach uznaniem o "Rocznikach 
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku"Akademii Medycznej w Bia³ymstoku"

oczniki Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku - czasopismo in-

deksowane w MEDLINE/ Index Me-
dicus i Chemical Abstracts, ukazuje
siê systematycznie od 1955 r. Od 1992
roku publikacje ukazuj¹ siê w jêzy-
ku angielskim. Zamieszczane w nim
artyku³y to w wiêkszoœci oryginalne
prace doœwiadczalne i kliniczne, do-
tycz¹ce ró¿nych dziedzin nauk bio-
medycznych. Do roku 2002 zamie-
szczane by³y g³ównie prace pochodz¹ce
z Akademii Bia³ostockiej. Sporadycz-
nie w Rocznikach zamieszczali swo-
je prace autorzy z innych oœrodków
krajowych czy zagranicznych. Wobec
powy¿szego czasopismo mia³o cha-
rakter pisma lokalnego.

Zastrze¿enia dotycz¹ce staranno-
œci edytorskiej, braku formy elektro-
nicznej czasopisma, a przede wszy-
stkim lokalnego charakteru czasopisma
by³y g³ówn¹ przyczyn¹ obni¿enia punk-
tacji Index Copernicus i KBN w ostat-
nim roku.

Przed³o¿ony do recenzji tom 48
Roczników Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku, wydany w 2003 roku,
jest czasopismem zupe³nie zmienio-
nym w porównaniu do poprzednich
wydañ. Obecnie czasopismo ukazuje
siê w formacie A4 na papierze kre-
dowym, w nowej szacie graficznej i
jakoœci edytorskiej, zgodnej z wszel-
kimi rekomendacjami miêdzynarodo-
wymi. Tekst prac drukowany jest w
formie dwukolumnowej, ryciny i ilu-
stracje s¹ wysokiej jakoœci z uwzglê-
dnieniem zdjêæ kolorowych. Rada na-
ukowa ma charakter miêdzynarodowy
i sk³ada siê z uznanych autorytetów
krajowych i miêdzynarodowych. Spo-
œród 58 cz³onków, 33 pochodzi ze zna-
nych oœrodków zagranicznych i 16 z
oœrodków krajowych o wysokiej re-
nomie. Instrukcja dla autorów jest po-
szerzona o "Editorial Policy" i zawie-
ra wszystkie niezbêdne informacje dla
autorów o zasadach publikacji prac.
W obecnym wydaniu, zawieraj¹cym
31 prac, 50% pochodzi z oœrodków
zewnêtrznych, 25% z renomowa-
nych oœrodków zagranicznych, w tym
po³owa z udzia³em wspó³autorów z

AMB. Œwiadczy to dobitnie o prze-
kszta³ceniu pisma z lokalnego, w pi-
smo o charakterze miêdzynarodowym
i integruj¹cym wa¿ne centra naukowe
w kraju i zagranic¹. Zdecydowana
wiêkszoœæ prac ma charakter orygi-
nalny, w tym 3 dotycz¹ badañ klinicz-
nych i 1 badañ doœwiadczalnych. Tym
niemniej zamieszczono tak¿e 2 ob-
szerne prace pogl¹dowe autorstwa zna-
nych autorytetów œwiatowych, sta-
nowi¹ce mniej ni¿ 10% ca³oœci rocznika.
Prace zagraniczne miêdzy innymi po-
chodz¹ z przoduj¹cych oœrodków w
Pary¿u, Amsterdamie, Barcelonie,
Istambule, Tibilisi itp. Wszystkie pra-
ce dotycz¹ aktualnych problemów roz-
wi¹zywanych w innych oœrodkach
œwiatowych o uznanej renomie w tym
terapii genowej, oraz nowych technik
operacyjnych i transplantologicznych.

Szczególn¹ uwagê zwraca struktu-
ryzowany abstrakt pracy i przejrzy-
stoœæ prezentacji wyników w tabelach
jak równie¿ jakoœæ rycin, w czêœci ko-
lorowych, co znakomicie poprawia
odbiór i jest zgodne z analogiczn¹ ten-
dencj¹ w najlepszych pismach œwia-
towych. Du¿¹ wagê przywi¹zuje siê
do w³aœciwej analizy statystycznej wy-
ników i starannego doboru aktualne-
go piœmiennictwa. Z uznaniem nale-
¿y odnotowaæ bardzo dobry styl i jêzyk
angielski prezentowanych prac. War-
to podkreœliæ, ¿e od tego tomu Rocz-
niki ukazuj¹ siê równie¿ w wersji elek-
tronicznej:
http://www.roczniki-amb.com, ze stre-
szczeniami i pe³nym tekstem prac w
formacie PDF, co umo¿liwia dostêp
do treœci prac na ca³ym œwiecie. Na
szczególne podkreœlenie zas³uguje tak-
¿e wnikliwy proces anonimowych 2-
3 recenzji w kwalifikowaniu prac do
druku, zobowi¹zuj¹cy recenzentów do
oceny wed³ug szczegó³owo wymie-
nionych kryteriów odnoœnie zasadno-
œci i celu badañ, metod badawczych,
poprawnoœci wniosków, dokumenta-
cji, piœmiennictwa, sposobu napisa-
nia, sugestii co do modyfikacji pra-
cy. Recenzje przeprowadzane s¹ przez
uznane autorytety krajowe i miej-
scowe w odpowiednich dziedzinach,

zaœ dziêki œcis³ej selekcji, odsetek
odrzucanych prac wyniós³ prawie 50%
(dane uzyskane od Redaktora Naczel-
nego). Natomiast zakwalifikowane
prace spe³niaj¹ wszelkie kryteria
wymagane od wartoœciowej i nowo-
czesnej publikacji naukowej.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e zgo-
dnie z informacj¹ obecn¹ na stronie
internetowej Index Copernicus punk-
tacja czasopisma wydawanego w no-
wej wersji wyniesie w 2004 roku 7.9
punktów (stanowi to prawie 2-krot-
ny wzrost w porównaniu do ubieg³e-
go roku).

Powy¿sze przes³anki pozwalaj¹ wy-
snuæ wniosek, ¿e dziêki ogromnej pra-
cy i zaanga¿owaniu nowego Redak-
tora Naczelnego i Komitetu
Redakcyjnego, "Roczniki Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku" wesz³y w
now¹ fazê rozwoju jakoœciowego,
rokuj¹cego uzyskanie jeszcze lepszych
rezultatów w przysz³oœci. W zwi¹z-
ku z tym otwiera siê szansa na znacz-
ny wzrost ich znaczenia w promocji
nie tylko lokalnych, ale i krajowych
osi¹gniêæ w œwiecie, a tak¿e w inte-
gracji wysi³ków miêdzynarodowych
w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych proble-
mów w zakresie podstawowych i
stosowanych dziedzin nauk biome-
dycznych.

Zarówno wartoœæ merytoryczna,
jak i szafa graficzna obecnych Rocz-
ników w sposób wybitnie korzystny
ró¿ni siê od Roczników z poprzednie-
go okresu.

Na podkreœlenie zas³uguje te¿ re-
gularnoœæ publikowania roczników.
Uwzglêdniaj¹c wartoœæ merytoryczn¹
prac, bardzo starann¹ szatê graficzn¹
i szeroki zakres tematyczny publika-
cji, jak równie¿ ich pochodzenie, uwa-
¿am, ¿e czasopismo bardzo korzyst-
nie wyró¿nia siê na tle krajowych
periodyków, zatem kontynuacja jego
wydawania jest ze wszech miar po-
¿¹dana. 

Prof. dr hab. Stanis³aw Konturek 
Katedra Fizjologii
Collegium Medicum UJ

(Annales Academiae Medicae Bialostocensis)

R
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DDWIE UROCZYSTOŒCI -
JEDNO WZRUSZENIE

zieñ 27 lutego 2004 roku by³ bar-
dzo wa¿nym dniem dla spo³eczno-

œci pielêgniarskiej AM w Bia³ymstoku. By³
dniem pierwszej uroczystoœci czepkowa-
nia i rozdania dyplomów na nowym, ist-
niej¹cym od wrzeœnia ubieg³ego roku
Wydziale Pielêgniarstwa i Ochrony Zdro-
wia, a jednoczeœnie jednym z najwa¿niej-
szych dni w ¿yciu 42 studentów II roku
pielêgniarstwa i 18 studentów po³o¿nictwa
oraz absolwentów studiów zaocznych.
Dniem prze³omowym, radosnym, a jed-
noczeœnie pe³nym powagi.

W tym dniu po³¹czone zosta³y dwie
uroczystoœci. Jedna z nich, czepkowanie,
rozpoczyna³a start w ¿ycie zawodowe, dru-
ga, rozdanie dyplomów absolwenta, by³a
podsumowaniem czteroletniej ciê¿kiej
nauki.

Ceremonia³ czepkowania by³ w Aka-
demii Medycznej w Bia³ymstoku prowa-
dzony po raz trzeci dla studentów pielê-
gniarstwa i po raz pierwszy dla studentów
po³o¿nictwa. Symbolika tej uroczystoœci
jest bardzo wymowna. W Polsce po raz
pierwszy czepek i uroczystoœæ czepkowa-
nia pojawi³y siê w 1911 roku w pierwszej
szkole pielêgniarskiej w Krakowie. 

Czepek i przysiêga s¹ symbolami przy-
nale¿noœci studentów do spo³ecznoœci
pielêgniarskiej i po³o¿niczej, pierwszego
ich wtajemniczenia w arkana tych piêk-
nych zawodów. Przyjmuj¹c czepek studen-
ci poœwiadczali, ¿e s¹ œwiadomi swych obo-
wi¹zków wobec pacjenta, a w uroczystym
przyrzeczeniu oddali to, co pielêgniarka i
po³o¿na powinna w przysz³oœci ofiaro-
waæ innym: poœwiêcenie i zaanga¿owanie,
m¹droœæ i wiedzê, bezinteresownoœæ i od-
danie, s³u¿enie drugiemu cz³owiekowi w
podtrzymaniu i zachowaniu jego zdrowia

oraz ¿ycia, ale tak¿e skromnoœæ i mi³oœæ
wobec drugiego cz³owieka.

Ten wyj¹tkowy dzieñ by³ tak¿e momen-
tem rozstania ze studentami studiów za-
ocznych na kierunku pielêgniarstwo. Czter-
dziestu dziewiêciu absolwentów opuœci³o
w tym dniu mury naszej uczelni, ju¿ z ty-

tu³em magistra pielêgniarstwa. Ta grupa
osób, jako pierwszy rocznik naszych stu-
dentów, uczestniczy³a od pocz¹tku w tru-
dach zwi¹zanych z tworzeniem najpierw
Oddzia³u, a potem Wydzia³u Pielêgniar-
stwa. Byli na uczelni w chwilach trud-
nych i radosnych, dzielnie znosili ró¿ne
niedogodnoœci, jakie nios³o za sob¹ two-
rzenie od podstaw nowego kierunku stu-
diów. Osobiœcie zwróci³am siê do nich z
proœb¹, aby przystêpuj¹c do pracy jako ma-
gistrowie pielêgniarstwa pamiêtali, ¿e na-

bierze ona praw-
dziwej wartoœci
tylko wtedy, gdy
towarzyszyæ jej
bêd¹ sta³e d¹¿e-
nia do pog³êbia-
nia wiedzy, zdo-
bywania nowych
doœwiadczeñ,
dzielenie siê wie-
dz¹ z m³odszy-
mi, mniej do-
œwiadczonymi
kole¿ankami i

ci¹g³e wzbogacanie w³asnej sfery ducho-
wej. Przytoczy³am tak¿e s³owa doc. Fran-
ciszki Bakun, dyrektor Szko³y Pielêgniar-
skiej istniej¹cej przy AMB w latach
1956-1958, które kiedyœ przy podobnej oka-
zji wypowiedzia³a do swoich studentów:
"szpital - choæ jest miejscem szkolenia, nie

jest zwyk³ym warsztatem pracy, a pacjent
to nie jest obojêtny obiekt czy model do
wykonania æwiczenia! Musicie pamiêtaæ,
¿e jest to cierpi¹cy cz³owiek, który liczy
na Wasz¹ pomoc i jej potrzebuje. Od te-
go, w jaki sposób ta pomoc bêdzie udzie-
lana, bêdzie zale¿a³ jego dalszy los i po-
wrót do zdrowia." 

Na zakoñczenie w³adze Wydzia³u ¿y-
czy³y studentom i absolwentom, aby pra-
ca w zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej da-
wa³a im jak najwiêcej satysfakcji i radoœci,
¿eby czuwaj¹c noc¹ i dniem nad tym co
dla chorego najwa¿niejsze, nad jego ¿y-
ciem, zawsze mieli okazjê by chroniæ go,
nieœæ mu pomoc w bezradnoœci, cierpie-
niu i w wydobywaniu w nim si³y do wal-
ki z chorob¹, a absolwentkom by te trzy
literki "mgr" przed nazwiskiem pozwoli³y
im na spe³nienie oczekiwañ i pragnieñ,
jakie mia³y przed rozpoczêciem studiów.

El¿bieta Krajewska-Ku³ak
(Autorka jest dr. hab. 

- prodziekanem Wydzia³u Pielêgniarstwa i
Ochrony Zdrowia AMB)

D

Od lewej w pierwszym rzêdzie stoj¹ w³adze dziekañskie Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia: dr hab. El¿bieta Krajewska-Ku³ak - prodziekan, prof. dr hab. Jan Karczewski -
dziekan oraz dr n. med. Robert Latosiewicz - prodziekan.

Absolwentki studiów zaocznych Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony 
Zdrowia.
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Anna German - pielêgniarka oddzia-
³owa na Oddziale Otolaryngologii Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolonego im.
J. Œniadeckiego w Bia³ymstoku.

Myœlê, ¿e rzeczywiœcie te trzy literki
"mgr" przed nazwiskiem zaczynaj¹ byæ
coraz bardziej istotne przy kontynuo-
waniu zawodu pielêgniarki, jak rów-
nie¿ s¹ bardzo u¿yteczne przy awanso-
waniu. Ale nie chodzi tylko o sam tytu³.
Studiowanie umo¿liwia podniesienie kwa-
lifikacji, zdobycie nowych umiejêtno-
œci, poznanie wielu ciekawych ludzi i po-
szerzenie grona znajomych. Ja mia³am
œwiadomoœæ tych wszystkich aspektów.
Zdawa³am sobie sprawê, ¿e po dwudzie-
stu paru latach pracy w zawodzie pie-
lêgniarki moja wiedza wymaga uzupe³-
nienia i poszerzenia, gdy¿ jedn¹ z domen
medycyny jest zmiennoœæ w czasie. Kie-
dy otwarto studia pielêgniarskie na Aka-
demii Medycznej w Bia³ymstoku moje
marzenia siê spe³ni³y. Co wiêcej, skoñ-
czenie studiów umo¿liwi³o mi awans.
W ubieg³ym roku zosta³am wybrana, w

drodze konkursu, na stanowisko pielê-
gniarki oddzia³owej na Oddziale Oto-
laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w
Bia³ymstoku. 

Justyna Sawicka - studentka II roku
pielêgniarskich studiów licencjackich.

To bardzo wzruszaj¹ca uroczystoœæ. Dzi-
siaj, podczas œlubowania zda³am sobie spra-
wê, ¿e zaczyna siê coœ, tak na powa¿nie.
Bardzo ¿a³ujemy z kole¿ankami, ¿e symbo-
lem pasowania do zawodu pielêgniarki
jest tylko przypiêta do ubrania odznaka czep-
ka. Ten tradycyjny czepek dodawa³ nam uro-
ku i kobiecoœci. Szkoda, ¿e nie mamy na to
wp³ywu. Ale w czepku czy bez niego w tym
zawodzie najwa¿niejsze jest to, aby siê w
nim odnaleŸæ. Ja jestem absolwentk¹ Wy-
dzia³u Pedagogiki i Psychologii Uniwersy-
tetu Bia³ostockiego, ale dopiero teraz bê-
d¹c studentk¹ pielêgniarstwa mam pewnoœæ,
¿e dokona³am w³aœciwego wyboru.

Docent dr hab. Franciszka Bakun
- pierwsza dyrektorka Szko³y Pielêgniar-

skiej istniej¹cej przy AMB w latach 1956-
1958.

Pani Docent okazuje siê, ¿e braku-
je nam takiej prawdziwej ceremonii
czepkowania.

Dla mnie czepek jest symbolem przy-
nale¿noœci do zawodu, symbolem skrom-
noœci, poœwiêcenia i mi³oœci. Sama je-
stem zaskoczona, ¿e od jakiegoœ czasu
przesta³ byæ obecny na g³owach pielê-
gniarek, i to nie tylko na tego typu ce-
remoniach. Pielêgniarki przesta³y go no-
siæ nawet na dy¿urach w szpitalach.
Pyta³am prof. Krajewsk¹ - Ku³ak, a
tak¿e absolwentki dlaczego tak siê sta-
³o i wyt³umaczono mi, ¿e przede wszy-
stkim zadecydowa³y wzglêdy ekonomicz-
ne. Koszty szycia czepków s¹ bardzo du¿e.
Podobno równie¿ pielêgniarki skar¿y³y
siê, ¿e od noszenia czepka maj¹ proble-
my zwi¹zane z wypadaniem w³osów. W
moich wspomnieniach pielêgniarki po-
zosta³y w mundurach i z elegancko spiê-
tymi w³osami.

Absolwenci Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
2003/2004

Kierunek - pielêgniarstwo (studia zaoczne)
Uroczystoœæ wrêczenia dyplomów w dniu 27 lutego 2004r.

Bobrzycka Gra¿yna, Brzósko Ma³gorzata, Bytner - Lendzioszek Ewa, Chilkiewicz Irena, D³ugo³êcka Izabela, Filimo-
niuk Maria, German Anna, Go³ko Bernadeta, Jakoniuk Joanna, Kobus Gra¿yna, Konecka Katarzyna, Kowalczuk Kry-
styna, Krot El¿bieta, Krystoñ-Serafin Mariola, Kulikowska Agata, £apuæ Dorota, £awniczek Iwona, Maksymiuk Iwona,
Malinowska Anna, Marciniak El¿bieta, Matejczuk Alina Dorota, Moss Edyta Urszula, Okoczuk Edyta, Parafianowicz
Jolanta, Perkowska Agnieszka, Pogorzelska Danuta Alicja, Puczkowska Renata, Pu¿uk Ma³gorzata, Roszkowska Agnie-
szka, Rudzik Katarzyna, Rzepnicka Barbara, Sala Danuta, Sanik Katarzyna Teresa, Seweryn Bo¿ena, Sobolewska
Agnieszka, Stawowczyk Bo¿ena Ma³gorzata, Szoka Danuta, Szymañska Lidia, Œwierzbiñska Katarzyna Marzena, Tara-
siuk Barbara, Toczyd³owska Agnieszka, Trykozko Ewa, Tymiñska Lucyna Anna, Wasilewska Agata, Wasilko El¿bieta,
Wojcieszuk Joanna, Woron Hanna, Wyszyñska Urszula.
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Proszê o ocenê obecnego systemu ochrony zdrowia. Czy wed³ug Pana
Rektora spe³nia on zasadê racjonalnej gospodarki?
Nie ma jednoznacznych dobrych rozwi¹zañ obecnego systemu ochrony
zdrowia w Polsce. To, ¿e trzeba go reformowaæ wynika z orzeczenia Try-
buna³u Konstytucyjnego. Wydaje siê, ¿e potrzebne jest tutaj porozumienie
ponadpartyjne, bo suma 30 miliardów z³otych jaka jest w systemie ochro-
ny zdrowia w Polsce nie jest dzisiaj racjonalnie wydatkowana.
Jak¹ widzi Pan rolê Pañstwa w zakresie zabezpieczenia zdrowotnego?
Z punktu widzenia teorii ekonomicznej us³ugi medyczne dla spo³eczeñ-
stwa s¹ tzw. dobrami merytorycznymi, czyli mog¹ byæ œwiadczone zarów-
no przez sektor publiczny, jak i przez sektor prywatny. Mo¿liwoœci finan-
sowe pañstwa s¹ ograniczone i dlatego obecnie w Polsce istnieje pilna
potrzeba okreœlenia podstawowego koszyka us³ug medycznych, które by-
³yby œwiadczone bezp³atnie przez pañstwo. Na pewno w tym zakresie po-
trzebna jest odwaga polityczna, bo czêœæ us³ug medycznych dla spo³e-
czeñstwa zostanie uznana jako p³atna, st¹d sama zmiana podejœcia do ochrony
zdrowia w Polsce jest dzisiaj najwiêkszym problemem. 

Czy zak³ad opieki zdrowotnej powinien funkcjonowaæ tak jak nor-
malne przedsiêbiorstwo?
Tak, to ¿e rodzaj œwiadczonych us³ug medycznych ma swoj¹ specyfikê
nie zmienia niczego w kwestii zarz¹dzania ZOZ-em, bowiem ka¿de
przedsiêbiorstwo ma swoj¹ specyfikê i dla ka¿dego przedsiêbiorstwa
opracowuje siê odrêbn¹ taktykê i strategiê zarz¹dzania.
Czy dzia³anie dla zysku powinno byæ celem funkcjonowania zak³adu
opieki zdrowotnej?
W d³ugim horyzoncie czasu ka¿da organizacja powinna osi¹gn¹æ
przewagê korzyœci nad kosztami, st¹d w krótkim okresie nawet przed-
siêbiorstwa produkcyjne mog¹ nie osi¹gn¹æ zysku. Brak zysku w d³u-
gim horyzoncie czasu w ZOZ-ie mo¿e oznaczaæ, ¿e w danym wymia-
rze lokalnym ten konkretny ZOZ nie by³ potrzebny. Je¿eli jakiekolwiek
przepisy, b¹dŸ rzeczywiste potrzeby spo³eczne uzasadniaj¹ funkcjono-
wanie takiego ZOZ-u, to musia³by byæ tutaj uruchomiony system re-
kompensat. Jak widaæ nie jest to problem ³atwy, a ponadto jest on
dyskusyjny.

Panie Docencie, Stowarzyszenie Absol-
wentów i Przyjació³ AMB powsta³o po
czêœci po to, aby absolwenci naszej uczelni
utrzymywali kontakt ze swoj¹ Alma Mater.
Czy by³ to jedyny cel powo³ania tego Sto-
warzyszenia?
Pomys³ powo³ywania takich stowarzyszeñ ma
wielusetletni¹ tradycjê. Próbujemy j¹ prze-
transponowaæ na grunt polski, staraj¹c siê wy-
eliminowaæ patologie, które naros³y wokó³ te-
go typu inicjatyw na szeroko rozumianym
Zachodzie. Nie chcemy tworzyæ nieformal-
nych inicjatyw grup ludzi wzajemnie siê po-
pieraj¹cych. Naszym celem jest utrzymanie
kontaktów z uczelni¹, której pragniemy odwdziê-
czyæ siê za najpiêkniejsze i najbardziej owoc-
ne w wiedzê lata naszego ¿ycia. Poza tym
chcielibyœmy, aby nasza inicjatywa stanowi-

³a w przysz³oœci platformê wymiany doœwiad-
czeñ miêdzy absolwentami AMB, pracuj¹cy-
mi w ró¿nych oœrodkach naukowych i w ró¿-
nych miejscach.
Wielusetletnia tradycja takich inicjatyw ma
równie¿ czysto ekonomiczne i - nie bójmy
siê tego s³owa - snobistyczne oblicze. Prze-
cie¿ finansuj¹cy te inicjatywy byli absol-
wenci mog¹ liczyæ w zamian na: powiedz-
my skromny skwer swego imienia. W Polsce
nie mo¿emy nawet marzyæ o takiej sytua-
cji. Jak w zwi¹zku z tym Stowarzyszenie
widzi kwestiê finansowania jego dzia³alno-
œci?
Oczywiœcie nie mo¿emy liczyæ (przynaj-
mniej na razie) na takie formy finansowania.
Obecnie finansujemy siê de facto sami - g³ów-
nie ze sk³adek cz³onków Stowarzyszenia. Nie-

w¹tpliwie jednak podstawowym Ÿród³em fi-
nansowania s¹ datki wp³acane przez przyja-
ció³ Stowarzyszenia. Nie chodzi tu jednak o
naszych absolwentów, ale osoby poczuwaj¹-
ce siê z innych wzglêdów do wdziêcznoœci,
czy sympatii wobec uczelni - równie¿ akto-
rów i polityków.
Kiedy Stowarzyszenie rozpocznie swoj¹ dzia-
³alnoœæ i kiedy chêtni bêd¹ mogli zg³osiæ swój
akces?
Obecnie koñczymy pracê nad opracowaniem
statutu. Kolejnych kilka tygodni zajmie reje-
stracja i rozpoczêcie prac. Obiecujê jednak, ¿e
na pocz¹tku wakacji bêdziemy gotowi do dzia-
³ania.

Rozmawia³ Adam Hermanowicz

RRRRuszamy na
pocz¹tku wakacji

( - obiecuje doc. MAREK SZCZEPAÑSKI, œwie¿o powo³any Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³ AMB).

Pytania do eksperta

Profesor zw. dr hab. Marian Noga (ur. 1946 w Nowym S¹czu) - rektor Akademii Ekonomicz-
nej we Wroc³awiu od 1999 roku, wczeœniej w latach 1995- 1999 dziekan Wydzia³u Gospodarki Na-
rodowej tej uczelni. Obecnie senator z Dolnego Œl¹ska, cz³onek Rady Polityki Pieniê¿nej, autor 120
publikacji naukowych, m.in. dwóch podrêczników. Zajmuje siê teori¹ wzrostu gospodarczego, po-
miaru dobrobytu spo³ecznego. Na studiach podyplomowych w Bia³ymstoku wyk³ada³ podstawy eko-
nomiki zdrowia.

Profesor Marian Noga goœci³ w Bia³ymstoku w dniach 6 i 7 lutego. G³ównym powodem wizy-
ty by³a inauguracja Studiów Podyplomowych "Zarz¹dzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia". Z tej
okazji profesor wyg³osi³ wyk³ad pt."Alokacja zasobów finansowych w gospodarce a instytucje ste-
ruj¹ce kapita³em (prezentacja realizacji zadañ pañstwa w stosunku do podmiotów ochrony zdrowia
ze szczególnym uwzglêdnieniem ubezpieczeñ zdrowotnych). W czasie swojego pobytu w Bia³ym-
stoku prof. Noga spotka³ siê z Wicemarsza³kiem Województwa Podlaskiego Krzysztofem To³wiñ-
skim i przedstawicielami Podlaskiego Klubu Biznesu oraz Izby Przemys³owo-Handlowej.
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WWWWstydliwa pustka

Jakich trzech podstawowych dzia³añ nale¿y dokonaæ, aby pobudziæ
gospodarkê?
Polska gospodarka potrzebuje: uporz¹dkowania finansów publicznych, aby
w stosunkowo krótkim czasie zmniejszyæ deficyt bud¿etu pañstwa poni-
¿ej 3% PKB, osi¹gniêcia i utrzymanie tempa wzrostu PKB na œrednio-
rocznym poziomie 5%, po to aby doganiaæ rozwiniête pañstwa UE i
œwiata, opracowania i realizowania w³aœciwego programu walki z bezro-
bociem.
Czy polityka monetarna ma rzeczywiœcie taki du¿y wp³yw na rozwój
gospodarczy, czy te¿ wiêksze znaczenie ma polityka fiskalna?

Wszelkie badania naukowe, jak i historia gospodarcza œwiata pokazuj¹,
¿e w dowolnej gospodarce najlepsza jest kombinacja polityki monetarnej
i polityki fiskalnej czyli tzw. policy mix (polityka mieszana). S¹dzê, ¿e w
Polsce nic nowego nie wymyœlimy i powinniœmy umiejêtnie stosowaæ za-
równo politykê monetarn¹ jak i fiskaln¹ w celu stymulowania rozwoju
gospodarczego.

Rozmawia³ Dariusz Wasilewski 

Szanowne Kole¿anki, Szanowni Koledzy! 

W Akademii Medycznej w Bia³ymstoku istnieje kolekcja zabytkowych przedmiotów i dokumentów upa-
miêtniaj¹ca poczynania dawnych farmaceutów i ucz¹ca przysz³ych.

Niestety, medycy nie mog¹ pochwaliæ siê podobnymi zbiorami. Kolekcja dr. Józefa KuŸmiñskiego zosta-
³a utracona na rzecz innej uczelni i w dziedzinie historii medycyny nasz region zieje wstydliw¹ pustk¹. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e powinniœmy jak najprêdzej rozpocz¹æ gromadzenie wszelkich materia³ów i przedmio-
tów zwi¹zanych z uprawianiem zawodu lekarza, lekarza stomatologa, pielêgniarki i po³o¿nej. Pozwoli to uchro-
niæ od zapomnienia dzia³ania naszych poprzedników i w sposób usystematyzowany ukazaæ dzieje zawodów
medycznych na dawnych i obecnych Kresach.

Zwracam siê z apelem i proœb¹ do Szanownych Kole¿anek i Kolegów o informacje o przedmiotach i do-
kumentach, które mog³yby byæ przekazane do tworzonego w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku Muzeum
Historii Medycyny i Farmacji. Gdyby jednak Pañstwo nie mogli rozstaæ siê z posiadanymi pami¹tkami, to
uprzejmie proszê o informacje o ich posiadaniu. Dziêki temu moglibyœmy wykonaæ kopie dokumentów, a
przedmioty wypo¿yczyæ do planowanych w przysz³oœci wystaw tematycznych. Proœba dotyczy tak¿e aparatu-
ry, instrumentów i dokumentów, które ju¿ bezu¿yteczne, wci¹¿ mog¹ zalegaæ magazyny i archiwa szpitali czy
przychodni.

Utworzenie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Akademii Medycznej, w pa³acu Branickich, jest
inicjatyw¹ w³adz Uczelni, a szczególnie Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Jana Górskiego.

Informacje proszê kierowaæ na adres: 
Akademia Medyczna w Bia³ymstoku, Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji, ul Kiliñskiego
1, 15-089 Bia³ystok, tel. 0857485467, e-mail Andrzej.6889519@pharmanet.com.pl 
lub:  Zak³ad Patofizjologii Ci¹¿y AMB, tel. 0857468352, Barbara Twarowska, Regina Koz³owska.

dr hab. Andrzej Litorowicz
Kierownik Samodzielnej Pracowni 
Historii Medycyny i Farmacji AMB



dy piszê ten tekst, mija dok³adnie tydzieñ od mo-
mentu oficjalnej premiery filmu "The Passion of

the Christ" w USA. Do dziœ obejrza³y go miliony Amery-
kanów. Miliony nie mog¹ doczekaæ siê, by go zobaczyæ go
po raz drugi. Wiêkszoœæ jest zgodna, ¿e to nie film ale wy-
darzenie kulturalne, religijne, spo³eczne a mo¿e i nawet po-
lityczne. 

Gdy siê ten tekst uka¿e, "Pasjê" bêd¹ wyœwietlaæ w
bia³ostockim Kinie "Pokój." Pokój - po aramejsku (jêzyk
filmu): Szalom. Pierwsze s³owo po Zmartwychwstaniu.

Geneza 

Rok 1991. Mel Gibson. The sexiest man alive. Mi-
liony dolarów i wielbicieli. Na ka¿de skinienie ma co
chce i jeszcze wiêcej. Sam nie wie czego jeszcze chcieæ.
Ma wiêcej ni¿ wszystko. Czyli nic. Oto ten ksi¹¿ê im-
perium zwanego œwiatow¹ kinematografi¹, zamiast roz-
party na ksi¹¿êcym tronie zach³ystywaæ siê w³asna
wielkoœci¹ przechyla siê przez parapet okna wie¿owca
gotowy do skoku. "I was on a top of spiritual bankrupt-
cy" -wyznaje. Szczyt materialnego powodzenia kulmi-
nacj¹ duchowego bankructwa. Wodruchu rozpaczy siê-
ga po Bibliê. A ¿e siê mêczy, medytuje mêkê. The rest
is history. Areszta nale¿y do historii, nie tylko kina ale i
Ameryki. 

Podwójne "the"

W "Pasji" Mela Gibsona zaskakuje wszystko, po-
cz¹wszy od tytu³u: "The Passion of the Christ." Dlacze-
go "the Christ", a nie po prostu Christ czyli Chrystus.
Przedimek "the" wyra¿a unikalnoœæ, jedynoœæ nastêpu-
j¹cego po nim rzeczownika. O dziwo, moim amerykañ-
skim znajomym niuans ten umyka. Mówi¹ po prostu
"The Passion of Christ." Skoro jednak Gibson zdecydo-
wa³ siê na to dodatkowe "the," zrobi³ to celowo. Jest w
tym dodatkowym "the" przes³anie i to raczej bezkom-
promisowe. 

S³owo Christ czyli Chrystus we wspó³czesnym an-
gielskim spe³nia rolê czegoœ w rodzaju nazwiska w ze-
stawieniu z imieniem Jezus. Dwa tysi¹ce lat temu, Jezus 
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bowi¹zek uzyskania zgody na œwiad-
czenie zdrowotne nie mo¿e pozostawaæ

w sprzecznoœci z podstawowym zadaniem leka-
rza, jakim jest udzielenie pomocy lekarskiej w ka¿-
dym przypadku, gdy zw³oka w jej udzieleniu
mog³aby spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty
¿ycia, ciê¿kie uszkodzenie cia³a, ciê¿ki rozstrój
zdrowia. Dotyczy to równie¿ innych nag³ych przy-
padków.

Interwencja medyczna bez zgody pacjenta lub
innego podmiotu uprawnionego do wyra¿enia tej
zgody jest mo¿liwa w trzech przypadkach, które
przewiduje Ustawa o zawodzie lekarza. W ka¿-
dym z nich lekarz powinien przed rozpoczêciem
leczenia skonsultowaæ siê, o ile jest to mo¿liwe, z
innym lekarzem, najlepiej tej samej specjalnoœci
oraz dokonaæ odpowiednich adnotacji w dokumen-
tacji medycznej. O wykonanych czynnoœciach
nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ pacjenta, przed-
stawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub
s¹d opiekuñczy.

* Niezw³oczna pomoc lekarska

Badanie lub udzielenie pacjentowi innego
œwiadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest
dopuszczalne, je¿eli wymaga on niezw³ocznej
pomocy lekarskiej, a ze wzglêdu na stan zdrowia
lub wiek nie mo¿e wyraziæ zgody oraz nie ma mo¿-
liwoœci porozumienia siê z jego przedstawicie-
lem ustawowym lub opiekunem faktycznym (art.
33 ust. 1 ust.zaw.lek.). Na podstawie tego przepi-
su lekarz mo¿e wykonaæ badanie lub inne œwiad-

czenie zdrowotne nie bêd¹ce zabiegiem opera-
cyjnym. Nie mo¿e jednak zastosowaæ metody le-
czenia czy diagnostyki stwarzaj¹cej podwy¿szo-
ne ryzyko dla pacjenta.

* Ryzyko utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerb-
ku na zdrowiu

Lekarz mo¿e wykonaæ czynnoœci medyczne
stwarzaj¹ce podwy¿szone ryzyko bez zgody przed-
stawiciela ustawowego pacjenta b¹dŸ zgody w³a-
œciwego s¹du opiekuñczego, gdy zw³oka spowo-
dowana postêpowaniem w sprawie uzyskania zgody
grozi³aby pacjentowi niebezpieczeñstwem utraty
¿ycia, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego
rozstroju zdrowia (art. 34 ust. 7 ust.zaw.lek).

W sytuacji zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia czyn-
noœci medyczne o podwy¿szonym ryzyku mo¿na
wykonaæ równie¿ bez zgody samego pacjenta, je-
œli znajduje siê on w stanie wy³¹czaj¹cym mo¿li-
woœæ podjêcia decyzji.

* Zmiana zakresu b¹dŸ metody leczenia

Je¿eli w trakcie wykonywania zabiegu ope-
racyjnego albo stosowania metody leczniczej lub
diagnostycznej wyst¹pi¹ okolicznoœci, których nie-
uwzglêdnienie grozi³oby pacjentowi niebezpie-
czeñstwem utraty ¿ycia, ciê¿kim uszkodzeniem
cia³a lub ciê¿kim rozstrojem zdrowia, a nie ma
mo¿liwoœci niezw³ocznego uzyskania zgody pa-
cjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, le-
karz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmieniæ

zakres zabiegu b¹dŸ metody leczenia lub diagno-
styki w sposób umo¿liwiaj¹cy uwzglêdnienie tych
okolicznoœci (art. 35 ust. 1 ust.zaw.lek.).

W sprawie lekarza, który otrzyma³ zgodê na
usuniêcie guza na lewych przydatkach, a w trak-
cie zabiegu usun¹³ prawe przydatki i macicê S¹d
Najwy¿szy orzek³, i¿ jeœli lekarz operuj¹cy stwier-
dzi po otwarciu jamy brzusznej inny stan rzeczy
ni¿ wynika³ z badañ klinicznych, mo¿e on w
pewnych wypadkach przekroczyæ zakres zgody na
zabieg udzielonej przez pacjenta. Mo¿e to jednak
nast¹piæ tylko w wypadkach szczególnych, gdy
nieprzeprowadzenie koniecznego zabiegu grozi³o-
by ¿yciu pacjenta, albo gdy chodzi o nieznaczn¹
a niezbêdn¹ korekturê projektowanego zabiegu
(wyrok SN z dnia 29.12.1969 r., II CR 551/69, OSP
1970/11/224).

Przedstawione powy¿ej przypadki interwen-
cji medycznej bez zgody maj¹ charakter ogólny i
odnosz¹ siê do sytuacji, gdy brak jest decyzji, a nie
gdy jest ona odmowna. Ponadto polskie prawo do-
puszcza w wielu sytuacjach czynnoœci medyczne
przy braku zgody i wbrew woli pacjenta. Doty-
czy to leczenia chorób psychicznych, wenerycz-
nych, zakaŸnych, przeciwdzia³ania alkoholizmo-
wi i narkomanii oraz skazanych odbywaj¹cych kary
pozbawienia wolnoœci. Warunki pomijania woli
pacjenta oraz stosowania wobec niego przymusu
leczenia okreœlaj¹ odrêbne ustawy.

Marek Hermanowicz
(Autor jest prawnikiem - pracuje 

w kancelarii adwokackiej w Bia³ymstoku)
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by³o jednym ze zwyczajnych, rozpowszechnionych
w ówczesnym Izraelu imion mêskich. Termin Chry-
stus (gr. Christos) to s³owo oznaczaj¹ce d³ugo wycze-
kiwanego Mesjasza. Lata pomiêdzy mniej wiêcej 50
r. p.n.e. i 132 r. n.e. to apogeum owego wyczekiwania,
okreœlonego po fakcie przez historyków Judaizmu ja-
ko okres fa³szywych mesjaszy. Pretendenci do tego
tytu³u pojawiali siê co chwila w Jerozolimie i okoli-
cach obiecuj¹c g³ównie wyzwolenie z rzymskiej nie-
woli. Najwiêkszy z nich to Szymon Wielki, który w
132 roku przepêdzi³ Rzymian. Uznano go Chrystu-
sem i przechrzczono na Bar Kochba, czyli Syn Gwia-
zdy. W euforii bito monety z napisem "pierwszy rok
ery mesjañskiej." Drugiego roku nie by³o. Rzymskie
legiony po³o¿y³y kres mesjañstwu Syna Gwiazdy, a
ci, co tê rzeŸ prze¿yli zmienili imiê niedosz³ego me-
sjasza z Bar Kochba na Bar Koseba, czyli Syn K³am-
stwa. 

Poniewa¿ "Pasja" rozgrywa siê w tamtych rea-
liach dodanie "the" przed Christ wyra¿a mesjañskie
spe³nienie w Jezusie z Nazaretu. The Christ - Zbawi-
ciel. Jedyny prawdziwy. Twój. Tak samo mówimy np.
o wszechœwiecie: the universe. Mo¿esz sobie fanta-
zjowaæ o innych wszechœwiatach. Mo¿esz je nawet
po swojemu nazywaæ. Ale gdy s³owo "universe" po-
przedzisz przedimkiem "the" to wiadomo, o który
chodzi. Ten jedyny, który nas wszystkich dotyczy, bez
wzglêdu na to siê komuœ podoba czy nie.

Wojna

Pierwszy zarzut skierowany przeciwko filmowi
to antysemityzm. Publicyœci, g³ównie z New York Ti-
mes, zanim jeszcze film zobaczyli ju¿ zarzucili mu
wzbudzanie antysemickich sentymentów. Krytycy
nie ukrywali swoich ¿ydowskich korzeni. Zdumiewa-
³a zawziêtoœæ tych ataków i ich bezzasadnoœæ. 

W obronie filmu stanêli równie¿ i ¯ydzi. Podob-
nie jak i wtedy. W filmie jest scena zakrzyczenia i wy-
pêdzenia cz³onów Sanhedrynu protestuj¹cych prze-
ciwko skazaniu. Tym razem ¿ydowskich obroñców
Pasji zakrzyczeæ siê nie da³o. Na ich czele stan¹³ po-
wszechnie szanowany, konserwatywny komentator
radiowy, Michael Medved, prywatnie wieloletni pre-
zydent ortodoksyjnej ¿ydowskiej kongregacji w Seat-
tle. W artykule "Krzy¿owanie Mela Gibsona" (Crucy-
fying Mel Gibson) opublikowanym na ³amach tygo-
dnika "American Enterprise" napisa³:

"Po¿a³owania godnym jest fakt, ¿e wojna o "Pa-
sjê" mo¿e rzeczywiœcie sprowokowaæ wznowienie nie-
nawiœci do ¯ydów. Ta wrogoœæ nie bêdzie jednak skie-
rowana na odleg³e i egzotyczne postacie odgrywaj¹-
ce w filmie swe zbrodnicze role, ale na nieprzemyœla-
ne knowania i machinacje wspó³czesnych nam ¿y-
dowskich przywódców, których arogancja i krótko-
wzrocznoœæ doprowadzi³a do tej tragicznej, niepo-
trzebnej i nie do wygrania wojny w œrodkach maso-
wego przekazu (public relation war)."

W ramach tej wojny Gibson udzieli³ kilku wy-
wiadów. Najwa¿niejszy zebra³a Diane Sawyer. Poka-
za³a go w czasie najwy¿szej ogl¹dalnoœci sieæ ABC
na trzy dni przed premier¹. 

Sawyer: A wiêc kto ukrzy¿owa³ Chrystusa?
Gibson: On dobrowolnie cierpia³ i umar³ za nasze

grzechy. My wszyscyœmy Go ukrzy¿owali i krzy¿ujemy.
Ja w pierwszym rzêdzie. To moje rêce trzymaj¹ gwóŸdŸ
i m³ot. On cierpia³ za grzechy ca³ej ludzkoœci. Przesz³e,
teraŸniejsze i przysz³e".

Pani Sawyer nieomal skrzywi³a siê z niesmakiem.
Grzechy? Samo s³owo jest nieestetyczne. Nie mówi¹c o
znaczeniu. Nie mia³a pojêcia o czym Gibson mówi i tak
naprawdê j¹ to zupe³nie nie interesowa³o. ¯yje w innej
rzeczywistoœci. Wrêcz na innej planecie. 

Niespodzianka dla Marsjan

Kolejne pytanie pani Sawyer poprzedzono wypo-
wiedzi¹ siwego faceta przedstawionego jako by³ego
ksiêdza imieniem Dominik. Nazwiska nie uchwyci³em.
Zarzuci³ on "Pasji," ¿e jest wyjêta z kontekstu. ̄ adnego
wprowadzenia, wyjaœnienia, narracji. Zupe³nie nie wia-
domo sk¹d i po co to cierpienie. "Gdybym by³ Marsja-
ninem i ogl¹da³ ten film, nie wiedzia³bym zupe³nie dla-
czego tak Go katowano" - zakoñczy³ sw¹ tyradê pan
Dominik.

A¿ siê prosi³o o z³oœliwoœæ. Gibson siê jednak po-
wstrzyma³. Uœmiechn¹³ siê ciep³o i z wyrozumieniem.
Minimalne uniesienie brwi: 

- Zgadzam siê. Dla Marsjanina ... 
W innym wywiadzie:
- A co bêdzie jak film splajtuje? Stracisz masê for-

sy. (30 milionów)? Bêdziesz skoñczony w Hollywood.
Gibson: - Jest mi to zupe³nie obojêtne (I do not

care). Ten film jest wyrazem moich religijnych przeko-
nañ. Czasami mam wra¿enie, ze Bóg mnie powo³a³
g³ównie po to bym zrobi³ ten w³aœnie film. 

Albo:
- Czy kiedykolwiek bêdziesz w stanie wybaczyæ

tym co na ciebie tak perfidnie napadaj¹?
Gibson: - Ale¿ ja im ju¿ dawno wybaczy³em. Jak-

¿e móg³bym inaczej. Przecie¿ to jest film o dobrowol-
nej ofierze, mi³oœci, i wybaczeniu. 

Jak Mistrz. Wybacza im, bo nie wiedz¹ co czyni¹.
Rzeczywiœcie nie wiedzieli, i dalej nie wiedz¹.

Ca³y ten przed i popremierowy, prasowo-telewizyjny
jazgot pokazuje, jak bardzo amerykañskie lewicowe

elity dominuj¹ce w prasie, telewizji i w kinie (publi-
cystyka radiowa jest przewa¿nie konserwatywna),
odseparowa³y siê w swoim przeintelektualizowanym
sceptycyzmie od ogólnoamerykañskich odczuæ. Jak-
by ¿yli na Marsie. “Pasja” w ci¹gu pierwszego wee-
kendu zarobi³a 125 milionów. Drugi wynik w historii
amerykañskiego kina. A oni, wszystko wiedz¹cy,
przewidywali klapê. Np. Marsjanin z przedostatniego
tygodnika TIME twierdzi³ z ca³a powag¹, ¿e nastolet-
ni ch³opcy, stanowi¹cy powa¿ny procent kinowej pu-
blicznoœci nie pójd¹ na film bo dla nich wa¿ne jest,
¿eby bohater "fought back" czyli "odpowiedzia³ cio-
sem na cios." A skoro znudzone ma³olaty film olej¹,
Gibson splajtuje. Dziœ wiadomo, ¿e nie splajtowa³. To
jednak Marsjan nie deprymuje. Tak wiêc, w najnow-
szym TIME inny Marsjanin twierdzi, ¿e po projekcji
na której by³, ludzie nie zalewali siê ³zami. Znaczy to,
¿e Gibson finansowo wygra³ ale jako artysta poniós³
ca³kowit¹ klêskê. A wiêc oni, Marsjanie, trafnie prze-
widzieli przegran¹. Nie szkodzi, ¿e przegra³ w wymy-
œlonej na tê okazjê konkurencji objêtoœci wylanych
³ez. Konkurencja wyj¹tkowo na czasie bo w³aœnie na
Marsie "Spirit" odkry³ wodê. A wiêc jeszcze d³ugo
bêd¹ mieli co laæ.

Film

Filmowi zarzuca siê, ze jest brutalny. ¯e szokuje,
choæ teoretycznie nie powinien. W koñcu wiêkszoœæ
widzów wie o co chodzi. Wielu z nas zna Pasjê na pa-
miêæ jako Drogê Krzy¿ow¹. Opisy ewangelistów s¹
reportersko zwiêz³e i emocjonalnie powœci¹gliwe. W
czasach gdy by³y pisane nikt nikomu nie musia³ t³u-
maczyæ co to znaczy biczowanie i ukrzy¿owanie.
Wystarczy³o has³o. Nam obraz zacieraj¹ popularne
graficzne wyobra¿enia Stacji Mêki Pañskiej. Zwykle
Jezus stoi w czystej szacie, wyprostowany, z jakby w
œrodku pustym krzy¿em na ramieniu. Wiemy, ¿e wie-
lokrotnie upada³. Istot¹ upadku jest ruch i dŸwiêk. A
do tej pory mieliœmy tylko statyczne obrazy czy rzeŸ-
by. Pasja ukazuje ciê¿ar tego krzy¿a w³aœnie poprzez
dynamikê upadków i ich odg³os. Przedtem Go jednak
ubiczowano. Brutalnoœæ rzymskiego biczowania nie
mieœci siê w naszej wyobraŸni. Wydaje nam siê, ¿e
nie by³o to takie straszne, skoro Chrystus na wszyst-
kich znanych nam krzy¿ach ma tylko rany po gwoŸ-
dziach, w³óczni i cierniach. Reszta skóry jest nienaru-
szona. A przecie¿ na krzy¿u umiera³ Cz³owiek, które-
go zaledwie kilka godzin przedtem potwornie skato-
wano. Do tego umiera³ najstraszliwsz¹ z wówczas
znanych œmierci. Tego te¿ nie jesteœmy sobie w stanie
wyobraziæ. S¹ sytuacje nie do opisania i nie do wyo-
bra¿enia. Na przyk³ad rozpacz matki nad umieraj¹-
cym synem. Widzia³em to trzykrotnie. W tym na
ekranie tylko raz.

Marek Kamiñski 
(Autor jest absolwentem AMB. 

Obecnie pracuje w Emergency Depar-
tarment: Myrtle Wert Hospital-Mayo 

Health System: Menomonie Wisconsin.USA)
Adres do korespondencji: mk@lomza.org
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P.S.
Niniejszym chcia³bym serdecznie podziêkowaæ

ks. prof. Wojciechowi Michniewiczowi (Wy¿sze Semi-
narium Duchowne w Bia³ymstoku) za uœciœlenie biblij-
nych aspektów powy¿szych rozwa¿añ. 

Sprostowanie

Mój lutowy felieton jest przyk³adem potwierdzaj¹-
cym stare ludowe porzekad³o "Co nagle to po diable" al-
bo jak siê tu mawia haste makes waste. Wys³a³em go w
ostatniej chwili, w wersji bez polskich znaków i bez ty-
tu³u. Tak wiêc tytu³ "Recepta na rozum", nadany w po-

œpiechu przez redakcjê, ¿adn¹ miar¹ nie mia³ sugerowaæ
zamiaru uczenia kogokolwiek rozumu. Jeœli w ogóle, to
tytu³ ten stosuje siê do mojego rozumu, po który posze-
d³em za póŸno - to znaczy teraz, kiedy  muszê napra-
wiaæ skutki w³asnej opiesza³oœci. W wyniku nieautory-
zowanej korekty zakrad³o siê kilka b³êdów, w tym jeden
powa¿ny, a to dlatego ¿e w dowcipie.

Powinno byæ:
Nazywamy ich (prawników) "ambulance chasers"

- goni¹cy za karetkami (w nadziei na za³apanie poszko-
dowanego pacjenta). Kr¹¿¹ o nich równie¿ niezbyt wy-
bredne dowcipy.

- Co to jest? Br¹zowo-be¿owe, mi³e w dotyku i
najlepiej siê prezentuje na prawniku?

- Rottweiler.
By³o:
- Co to jest? Br¹zowo-be¿owe, mi³e w dotyku i

najlepiej siê prezentuje na trawniku?
- Rottweiler.

Prawnik, trawnik. Z drugiej strony co za ró¿nica.
W tak zwanych dobrych dzielnicach za strzy¿enie jed-
nego i drugiego fachowcy bior¹ co najmniej 50 dola-
rów.

M. Kamiñski

CCukierki, guziki i rakiety
tym zwariowanym œwiecie trze-
ba siê mocno nag³owiæ, ¿eby bez-

krytycznie nie ulec sugestiom podawa-
nym przez mass media, a niekiedy tak¿e
przez wykszta³cone "dobrze zorientowane"
osoby. Oto prosty przyk³ad. Aktualny œwiat
oparty jest na prawie i mass mediach,
przepraszam - mass mediach i prawie, które
w zale¿noœci od oczekiwañ ró¿nej w³adzy,
(a najczêœciej wszelkich tak zwanych grup
nacisku), wiernie jej s³u¿¹, za odpowiedni¹
"ga¿ê", oczywiœcie. Nie wystarczy dzisiaj
byæ uczciwym cz³owiekiem, b¹dŸ uczciwie
prowadziæ porz¹dn¹ firmê, trzeba siê umieæ
tak zabezpieczyæ prawnie, ekonomicznie i
medialnie, ¿eby nikt siê nie przyczepi³ i nie
oszkalowa³, ¿e coœ zosta³o zrealizowane
nieuczciwie. Uczciwoœæ, szczeroœæ, prosto-
linijnoœæ trzeba bez przerwy udowadniaæ,
bez przerwy k³aœæ przed wszystkimi swo-
je rêce i argumentowaæ, ¿e to s¹ rêce czy-
ste. Ale jak znajdzie siê ktoœ, z "bezintere-
sown¹ agresj¹" w sercu, komu zale¿y na
opluciu np. konkurenta (konkurencyjn¹ fir-
mê) i powie - nie, te czy tamte rêce s¹ brud-
ne, i zechce k³amliwie opisaæ "coœ" w po-
czytnej gazecie obrzucaj¹c kogoœ b³otem,
to mo¿na byæ prawie pewnym, ¿e tego
b³ota ju¿ siê nie zmyje prawdopodobnie
do koñca ¿ycia. Oczywiœcie trzeba siê po-
tem s¹dziæ, przekonywaæ, pisaæ sprostowa-
nia. Przewa¿nie nic to jednak nie daje - pra-
sa i media orzek³y - jesteœ winny i nie ma
odwo³ania. A je¿eli nawet jakieœ sprosto-
wanie siê znajdzie, to napisane drobnym
drukiem na ostatniej stronie gazety, które-
go i tak zazwyczaj nikt nie przeczyta.
Najczêœciej taka procedura "obrzucania b³o-
tem" przebiega jako prasowa kampania pro-
wadzona przez nierzetelnych, ¿¹dnych sen-
sacji dziennikarzy. Nastêpuje wrêcz
"wykañczanie" ofiary ze szczególn¹ za-

ciêtoœci¹. Dla zasady - jakaœ w³adza, jacyœ
dziennikarze, przepraszam dziennikarze,
potem w³adza, a ju¿ na pewno wynajmo-
wani przy takich okazjach prawnicy, maj¹
zawsze racjê. Nie ma ludzi niewinnych -
paragrafy na wszystko siê znajd¹. Ju¿ to
chyba kiedyœ wielokrotnie przerabialiœmy.
I znowu uczciwi ludzie, którzy w ¿yciu
nie pomyœleli nawet o nieuczciwoœci, mu-
sz¹ np. p³aciæ za coœ czego nie zrobili, al-
bo za coœ, co wygl¹da³o, ¿e zrobili, ale nie
potrafi¹ udowodniæ, ¿e tak nie by³o. Mass
media mog¹ przeg³osowaæ, ustaliæ, wyna-
leŸæ itd. itd. I nie znajdzie siê nikt, kto
uderzy siê w czo³o i powie - chwileczkê,
co wy ludzie czynicie? Wykañczany jest
cz³owiek "Bogu ducha winny", nie podej-
rzewaj¹cy nawet, ¿e mo¿e byæ o coœ podej-
rzany, tylko dlatego, ¿e wykañczaj¹ca ma-
szynka zosta³a wprawiona w ruch przez
kogoœ, komu siê nieszczêœnik narazi³. I me-
chanizm dzia³a, krêci siê. Aferki na u¿y-
tek lokalny i afery na skalê kraju. Ale czy
wszystkie s¹ one rzetelnie przeanalizowa-
ne, czy tylko krzykliwie ukazane, po-
trzebne aktualnej takiej czy innej w³adzy,
albo aktualnej opozycji? A mo¿e i komuœ
z zewn¹trz? Czy pewnym krêgom w Eu-
ropie nie jest na rêkê ukazanie jakiegoœ pañ-
stwa, jako kraju nieprzebranych nieuczci-
wych machinacji, korupcji, handelku. A
mo¿e to tylko pozory w porównaniu z in-
nymi "rozwiniêtymi" krajami, w których
tylko lepiej dzia³a doskonalony latami i po-
koleniami system kamufla¿u i "strojenia siê
w piêkne piórka" miêdzy innymi z pomo-
c¹ dawno ukszta³towanych relacji z publi-
katorami, i "us³u¿nymi ludŸmi", maj¹cy-
mi w g³êbi duszy tendencjê do bezinteresownej
agresji.
Udowodnienie uczciwego postêpowania
w ¿yciu mo¿e byæ "nieco utrudnione".

Prosty przyk³ad odpowiedniego stwarzania
sytuacji "do specjalnego opisu" w mass me-
diach. - Sk¹d masz cukierek? - Kupi³em. -
Na pewno? A mo¿e ukrad³eœ? - Nie, kupi-
³em. - A w jakim sklepie? - Opodal, na ro-
gu ulicy. - A masz œwiadków na to? -
Oczywiœcie, sprzedawcê. On mnie zna. Mo-
¿e poœwiadczyæ. - No dobrze, ale w takim
razie sk¹d mia³eœ pieni¹dze? - Jak to sk¹d?
Zarobi³em. Przecie¿ pracujê. - Tak, a w
jakiej firmie? Pewnie jakiejœ podejrzanej -
Sk¹d¿e, przecie¿ nawet otrzyma³a pañstwo-
we wyró¿nienie. - Co? Wyró¿nienie? Za-
pewne jest to jakiœ kamufla¿ rz¹dowej afery.
Kto jest prezesem firmy? Z jakiego ugru-
powania? Z kim powi¹zany? Mo¿e jednak
przyznasz siê dobrowolnie, ¿e prowadzi-
cie nielegalne interesy, dziêki którym ma-
cie, a¿ tak dobre rezultaty i wyró¿nienie.
Trzeba to bêdzie przeœledziæ. Mo¿e jakieœ
zaleg³oœci podatkowe? Mo¿e przemyt? Mo-
¿e zwi¹zek z mafi¹? Chyba napiszemy
coœ na ten temat. - Ciekawe, doros³y facet
a kupi³ cukierka? Nie jest to sprawa tak
oczywista jak siê wydaje. Po serii artyku-
³ów w prasie zapewne zg³osz¹ siê ludzie,
którzy maja coœ do powiedzenia na temat
tej firmy. Niew¹tpliwie jest to kolejna afe-
ra, facet kupuje cukierki. Na pewno coœ
siê za tym kryje. Ju¿ przed kilku laty
ugrupowanie, do którego nale¿y prezes
firmy, by³o finansowane przez koncern pro-
dukuj¹cy guziki. Trzeba sprawdziæ, czy nie
by³y to aby guziki do mundurów wojsko-
wych. Ciekawe czyjego wojska? Mo¿e woj-
ska np. w Iraku. No to jesteœmy w domu.
Mamy kolejn¹ aferê. Faceci, którzy kupu-
j¹ cukierki prowadz¹ nielegalny handel bro-
ni¹ z Irakiem. To jest dobry tytu³. Co pro-
szê?, ¿e nie broni¹ a guzikami. Nigdy nic
nie wiadomo. Zreszt¹ to ju¿ nie bêdzie mia-
³o znaczenia, guziki, czy broñ. A w³aœnie - 

W
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co z tymi znalezionymi rakietami? To jed-
nak chyba nie chodzi³o o guziki. I tak da-
lej, i tak dalej. Byle sensacyjne tytu³y, by-
le mo¿na by³o zaj¹æ gawiedŸ czymœ nowym,
kolejn¹ afer¹, kolejnym powodem do dys-
kredytacji cz³owieka, instytucji czy nawet
pañstwa. I wszystko jest w porz¹dku. Nie-
rzetelni dziennikarze bez ¿enady i dla sa-
mej sensacji napisz¹ wszystko. Nie maj¹
ograniczeñ ani moralnych, ani prawnych.
Elastycznoœæ prawa dziennikarskiego jest
zastanawiaj¹ca i czasem przera¿aj¹ca. Ten
obusieczny miecz mo¿e w jednych przy-
padkach wykazaæ rzeczywist¹ aferê i obiek-
tywnie s³usznie obna¿yæ prawdê o ludziach
i instytucjach dotychczas "nie do ruszenia",

a z drugiej strony mo¿e byæ to broñ na us³u-
gach wcale nie obiektywnych ekip i s³u-
¿yæ do spo³ecznej eliminacji przeciwników.
W dawnych czasach pytano "A komu to s³u-
¿y?". Ano w³aœnie - komu? Czy¿ nie uk³a-
da siê obraz w pewn¹ ca³oœæ - im wiêcej
potwierdzonych czy niepotwierdzonych afer
lub tylko tzw. przekrêtów, im wiêcej ga-
dania o korupcji czy pomawiania o korup-
cjê, tym mniejsza wartoœæ osoby, instytu-
cji, firmy, w koñcu pañstwa. Czy nie chodzi
niektórym europejskim, niezbyt oficjalnym
grupom nacisku, o to, aby do Europy wpu-
szczaæ, ale na kolanach. Na wszelki wy-
padek zróbmy z jakiegoœ tam kraiku zepsu-
te jab³ko, ze skorumpowanymi aferzystami,

w skrzyni zdrowych owoców Europy, które
nie powinno decydowaæ w pe³ni o swojej
przysz³oœci. Trzeba to jab³ko albo wyelimi-
nowaæ, albo prowadziæ za r¹czkê, a mo¿e
nawet na smyczy. No i chêtni do pomocy
siê znajd¹. Je¿eli bêdziecie pos³usznie iœæ
na œciœle wymierzonym sznurze, to wszy-
stko bêdzie OK. A jak nie, no to bêd¹ re-
perkusje.....Czy¿ w tej sytuacji nie powin-
niœmy zrobiæ jak najwiêcej, aby obraz nas
samych móg³ byæ odebrany lepiej ni¿ do-
tychczas? Czy staniemy na wysokoœci za-
dania? Czas poka¿e. 

Jan S³oneczny

rofesor Breddin otrzyma³ tytu³ doctor hono-
ris causa Akademii Medycznej w Bia³ym-

stoku w roku 1991. Wnioskodawc¹ nadania tytu³u i
promotorem by³ ówczesny kierownik Kliniki Hema-
tologii - prof. zw. dr hab. Micha³ Bielawiec.

Hans Klaus Breddin urodzi³ siê 17 paŸdzierni-
ka 1928 roku w Kolonii w Niemczech w rodzinie
inteligenckiej. Matka by³a doktorem geografii, ojciec
docentem w Zak³adzie Geologii Stosowanej. Z ca-
³¹ pewnoœci¹ mia³o to wp³yw na póŸniejsze huma-
nistyczne zainteresowania profesora Breddina. Pierw-
sze lata szkolne spêdzi³ w Aachen i Kempten.
Studia medyczne rozpocz¹³ w 1947 roku w Dillin-
gen, kontynuuj¹c naukê przez kolejne dwa lata na
Uniwersytecie w Regensburgu i w latach 1949-
1952 na Uniwersytecie Maksymiliana w Monachium.
Do roku 1957 pracowa³ w Klinice Chorób Wewnê-
trznych w Aachen, a od 1957 roku, a¿ do czasu
odejœcia na emeryturê w Centrum Medycyny We-
wnêtrznej Uniwersytetu J.W. Goethego we Frank-
furcie nad Menem. W Uniwersytecie tym przeszed³
wszystkie szczeble awansu pracownika naukowego,
a¿ do stopnia profesora medycyny, który uzyska³ w
1972 roku. Rok wczeœniej zosta³ mianowany kie-
rownikiem Kliniki Angiologii Centrum Medycyny
Wewnêtrznej Uniwersytetu J.W. Goethego we Frank-
furcie nad Menem. W koñcu lat osiemdziesi¹tych
obj¹³ funkcjê dyrektora Miêdzynarodowego Instytu-
tu Zakrzepicy i Chorób Naczyñ we Frankfurcie, sku-
piaj¹cego g³ównie naukowców niemieckich i ame-
rykañskich. WInstytucie prowadzone s¹ badania nad
wprowadzeniem nowych leków przeciwzakrzepo-
wych, naczynioaktywnych i przeciwp³ytkowych. 

G³ówne tematy zainteresowañ naukowych
profesora Breddina dotycz¹ roli p³ytek w procesie
hemostazy i zakrzepicy, mechanizmu dzia³ania prze-
ciwzakrzepowego heparyny, substancji heparynopo-
dobnych i hirudyny, klinicznych badañ nad czynni-
kami przeciwzakrzepowymi, badañ nad wskaŸnikami
procesu mia¿d¿ycowego oraz nad nieinwazyjnymi
metodami stosowanymi w diagnostyce i leczeniu
mia¿d¿ycy. Dorobek naukowy Profesora liczy kil-
kaset prac pogl¹dowych, oryginalnych i podrêczni-
ków. 

Profesor H.K. Breddin jest aktywnym cz³on-
kiem wielu towarzystw naukowych o zasiêgu zarów-
no krajowym jak i miêdzynarodowym. Wœród nich
nale¿y wymieniæ: Niemieckie Towarzystwo Inter-
nistów, Niemieckie Towarzystwo Hematologów, To-
warzystwo Koagulologów, Miêdzynarodowe Towa-
rzystwo Angiologów, Miêdzynarodowe Towarzystwo
Zakrzepicy i Hemostazy, Naddunajsk¹ Ligê Przeciw
Zakrzepicy i Niemieckie Towarzystwo Badañ nad
Mia¿d¿yc¹. Profesor przewodniczy³ komitetom orga-
nizacyjnym licznych kongresów naukowych. 

Profesor H.K. Breddin by³ kierownikiem i ko-
ordynatorem wielu miêdzynarodowych progra-
mów badañ klinicznych nad zapobieganiem i le-
czeniem powik³añ zakrzepowych, takich jak:
German-Austrian-Myocardial Infarction Trial with
ASA, European TIMI Study, European Fraxiparine
Study, IRNAP-Trial, PARD-Study i HAPARG-
Study. Jest równie¿ cz³onkiem komitetów redakcyj-

nych czasopism naukowych m.in.: VASA, Angio,
Hamostaseologie, Innere Medizin, Der Krankenhau-
sarzt.

Klinika i laboratoria kierowane przez profeso-
ra Breddina prowadzi³y i nadal prowadz¹ szerok¹
wspó³pracê z polskimi oœrodkami hematologiczny-
mi.

Rok 1987 by³ pocz¹tkiem wspó³pracy z Klini-
k¹ Hematologii AM w Bia³ymstoku. Wramach wspól-
nie prowadzonych badañ dotycz¹cych choroby za-
krzepowej i zarostowych chorób naczyñ krwionoœnych,
trzech pracowników kliniki odby³o dwuletnie sty-
pendia we Frankfurcie. Zaowocowa³o to pracami ha-
bilitacyjnymi i licznymi publikacjami m.in. w: Th-
rombosis and Haemostasis, Thrombosis Research,
Inflammation Research czy Blood Coagulation and
Fibrinolysis. Profesor wielokrotnie odwiedza³ nasz¹
Klinikê. Wspó³pracowa³ równie¿ z wybitnymi pol-
skimi koagulologami, profesor Mari¹ Kopeæ i pro-
fesorem Stanis³awem £opaciukiem. 

Profesor Breddin jest cz³owiekiem niezwyk³ej
pogody ducha. Odprê¿a siê kiedy staje za sterem i
czuje wiatr w ¿aglach. Jest to jego druga, po nauce,
pasja. ¯egluje po morzach i jeziorach, i nigdy - na-
wet podczas krótkiej roboczej wizyty w Bia³ymsto-
ku - nie potrafi³ sobie odmówiæ chocia¿by jednego
rejsu po mazurskich jeziorach. Jest równie¿ mode-
larzem - marynist¹. Lubi opowiadaæ o swoich ma-
leñkich stateczkach. Profesor jest postaci¹ nader
ciekaw¹. Wielki naukowiec, humanista a przy tym
cz³owiek bardzo skromny, ¿yczliwy ludziom, goto-
wy zawsze do pomocy, lubiany przez pacjentów i
wspó³pracowników. Zmêczony czy to praktyk¹ le-
karsk¹, czy te¿ prac¹ naukow¹ wchodzi na strych
swojego domu, gdzie uruchamia dziecinn¹ kolejkê.
Zajmuje ona ca³e poddasze. Wracaj¹c z kolejnych
naukowych wypraw, Profesor dostawia nowe loko-
motywy, wagony, stacje. 

Janusz K³oczko 
(Autor jest prof. dr. hab. - kierownikiem 

Kliniki Hematologii AMB)

prof. Hans Klaus Breddin
(ur. 17.10.1928 r.)

P
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rofesor Hans Klaus Breddin by³ moim
szefem przez 2,5 roku (12.1991-03.1994).
W tym czasie mia³em przyjemnoœæ poznaæ

go nie tylko jako wybitnego naukowca, ale te¿
wspania³ego cz³owieka z pasj¹ oddaj¹cego siê wie-
lu swoim zainteresowaniom. Pomimo du¿ego ob-
ci¹¿enia obowi¹zkami zawodowymi (kierowa³ on
dwoma oddzia³ami klinicznymi, przyjmowa³ am-
bulatoryjnie pacjentów, planowa³ i organizowa³
próby kliniczne) znajdywa³ czas na budowanie me-
trowej d³ugoœci modelu ¿aglowca (tylko i wy-
³¹cznie z samodzielnie wykonanych wszystkich
czêœci), na budowê sterowanego mikroprocesorem
modelu kolejki o powierzchni ok. 8 m2, hodowlê

rybek w kilkusetlitrowych akwariach, czy te¿ upra-
wê przydomowego ogrodu. Do dziœ, mimo coraz
bardziej zaawansowanego wieku, Profesor nadal
czynnie uprawia sport: zim¹ narciarstwo alpejskie,
wiosn¹ wêdrówki po górach, a latem ¿eglarstwo,
w tym tak¿e po Morzu Œródziemnym. Profesor
Breddin znany jest równie¿ z zami³owania do szyb-
kiej jazdy samochodem. Podczas mojej pierwszej
zimy spêdzonej we Frankfurcie, narzeka³ czêsto na
z³¹ jakoœæ posiadanych opon zimowych, ponie-
wa¿ by³y dopuszczone do jazdy z maksymaln¹ prêd-
koœci¹ "tylko" do 190 km/h. Oczywiœcie, kolejnej
zimy prof. Breddin zamontowa³ opony, które nie
mia³y wy¿ej wymienionej wady. 

Piotr Radziwon
(Autor jest dr. hab. - dyrektorem Podlaskiego

Centrum Krwiodawstwa)

¯̄̄̄ycie na najwy¿szych ycie na najwy¿szych oobrbrotachotach
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PPPP o pro prostu damaostu dama
refleksje

Wspomnienia

i

styczniowym numerze Medyka prze-
czyta³em wspomnienia pióra prof. J.

Janicy i dr. T. JóŸwika o prof. Marii Byrdy. Pragnê
do nich dodaæ kilka moich wspomnieñ z dawnych
lat. Zna³em prof. Byrdy doskonale jeszcze z cza-
sów, gdy by³em m³odym asystentem w Klinice
Laryngologii, w czasach, gdy w Akademii znali
siê niemal wszyscy asystenci. Dystans miêdzy
starszymi a m³odszymi pracownikami naukowy-
mi nie by³ wielki, byliœmy po prostu m³odszymi
kolegami. Rzecz trudna do uwierzenia w dzisiej-
szej ogromnej uczelni, ale tak rzeczywiœcie by³o. 

Z profesor Mari¹ Byrdy spotyka³em siê wie-
lokrotnie przez kilka lat z okazji opiniowania
spraw s¹dowych, w których do orzeczenia po-
trzebna by³a opinia laryngologa. Mimo ¿e zaga-
dnienia laryngologiczne nie by³y jej wystarczaj¹-
co bliskie, orientowa³a siê w nich zadziwiaj¹co
dobrze. By³a to osoba o delikatnym przyjaznym
uœmiechu, ujmuj¹ca niezwykle eleganckim spo-
sobem bycia, który udziela³ siê i by³ po prostu wy-
born¹ lekcj¹ zachowania siê. By³a ¿yczliwa, ale
wymagaj¹ca.Nie mia³a feudalnego stosunku do
studentów, mimo ¿e jak g³osi³a fama, podchodzi-
³o siê do tego ostatniego na studiach egzaminu nie
jeden raz. 

Przy jakiejœ okazji zapyta³em Profesor jak to
jest z tymi egzaminami z medycyny s¹dowej?
Wyjaœni³a najproœciej i najkrócej jak mo¿na: "nie
ucz¹ siê, a materia³ trzeba mieæ opanowany, bo po
to siê studiuje". Maj¹c œwiadomoœæ skrupulatno-
œci Profesor, przygotowywa³em siê do ka¿dego

spotkania nadzwyczaj starannie, znaj¹c niemal na
pamiêæ ka¿d¹ stronê grubych akt. Gdy przycho-
dzi³em do Zak³adu o umówionej godzinie, nigdy
nie zdarzy³o siê, abym musia³ czekaæ. Wszystko
by³o przygotowane i od pierwszego zdania jakie
wypowiedzia³a mo¿na by³o mieæ pewnoœæ, ¿e jest

doskonale zorientowana w najtrudniejszych spra-
wach. 

Zajmowaliœmy siê sprawami, które by³y bez
¿adnych wyj¹tków bardzo trudne. Do ³atwych nie
anga¿owa³o siê profesorów medycyny s¹dowej z
innych Akademii. Gdy teczka nadesz³a do Zak³a-
du, przysy³ano j¹ wkrótce do mnie do kliniki z li-
stem od prof. Byrdy z proœb¹ o zwrócenie w okre-
œlonym terminie. By³y to przewa¿nie grube akta,

dotycz¹ce wiêzionych, ¿yj¹cych lub zmar³ych, z
mnóstwem najrozmaitszych za³¹czników, opinii,
orzeczeñ, nie rzadko do powtórnego rozpatrzenia.
Ka¿da z tych spraw musia³a byæ, co jest oczywi-
ste, nadzwyczaj dok³adnie zbadana, oceniona i za-
mkniêta w okreœlonym czasie. 

Opracowywaliœmy wspólnie koñcowe wnio-
ski i orzeczenie, zachowuj¹c zawsze jak najdalej
id¹cy obiektywizm. Profesor by³a ca³kowicie od-
porna na jakiekolwiek sugestie z zewn¹trz, do te-
go stopnia, ¿e nikt nawet nie próbowa³ o czymœ
takim pomyœleæ. Te po prostu nie istnia³y. S³ynny
prof. Jan Olbrycht myli³ siê mówi¹c, ¿e kobieta
nie mo¿e byæ medykiem s¹dowym i bieg³ym.
Profesor Byrdy by³a zaprzeczeniem tej opinii, byæ
mo¿e tym wyj¹tkiem potwierdzaj¹cym regu³ê.
Jak s¹dzê, Olbrycht ju¿ wczeœniej zmieni³ swoje
zdanie, za czym przemawia pozostanie Marii Byr-
dy w krakowskim Zak³adzie Medycyny S¹dowej
u tego znanego z surowoœci profesora.

Gdy Profesor odesz³a od nas, bardzo mi jej
zabrak³o. Tego przyjaznego nie tylko dla m³odzie-
¿y niekwestionowanego autorytetu. Osoby, do
której nieraz zwraca³em siê po radê i która nigdy
mi jej nie odmawia³a. By³y to rady dobre i ¿yczli-
we. 

Jan Pietruski
(Autor jest obecnie red. nacz. Biuletynu Izby 

Lekarskiej. Przez wiele lat pracowa³ na stanowisku
docenta w Klinice Otolaryngologii AMB)

W

(Uzupe³nienie do portretu prof. Marii Byrdy - doctor h.c. AMB)
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Polsce jest oko³o 6 mln kobiet
w okresie oko³omenopauzal-

nym. Uwa¿a siê, ¿e liczba ta bêdzie siê
zwiêkszaæ w zwi¹zku z masowym wpro-
wadzeniem zachowañ prozdrowotnych i
popraw¹ standardu ¿ycia. Wymienione
zjawiska wyd³u¿y³y œredni¹ wieku ko-
biet, jak równie¿ czas ich ¿ycia zawodo-
wego. Obecnie coraz czêœciej na okres
oko³o- i pomenopauzalny przypada nie-
mal po³owa ¿ycia kobiety. W okresie po-
menopauzalnym szczególnego znaczenia
nabieraj¹: utrzymanie jakoœci ¿ycia lub
zapobieganie jego pogarszaniu w wyniku
procesu starzenia. 

Hormonaln¹ terapiê zastêpcz¹ (HTZ)
stosuje siê w ró¿nej formie od kilkudzie-
siêciu lat. Podniesienie jakoœci ¿ycia po-
przez zniesienie objawów klimakterium,
jak równie¿ pozytywne skutki d³ugofalo-
we, wp³ywaj¹ce na jakoœæ ¿ycia kobiet,
takie jak leczenie i zapobieganie osteopo-
rozie czy chorobom serca i naczyñ s¹
g³ównymi celami leczenia zastêpczego. 

Wœród grupy kobiet po menopauzie,
najczêstsz¹ przyczynê zgonów stanowi¹
choroby uk³adu kr¹¿enia. Ryzyko zacho-
rowania na chorobê niedokrwienn¹ serca
u kobiet po 50 roku ¿ycia wynosi 46%,
natomiast prawdopodobieñstwo zachoro-
wania na raka sutka wynosi 10%, a na ra-
ka endometrium 2,6%. Wed³ug danych
amerykañskich, co druga kobieta umiera
z powodu choroby serca lub udaru
mózgu, natomiast jedna na 25 z powodu
raka sutka. Paradoksalnie jednak, najczê-
stsz¹ przyczyn¹ braku akceptacji hormo-
nalnej terapii zastêpczej (HTZ) lub jej
przerwania jest strach przed nowotwo-
rem z³oœliwym.

Dowody dotycz¹ce odleg³ych korzy-
œci i zagro¿eñ zwi¹zanych z d³ugotrwa-
³ym stosowaniem estrogenów i gestage-
nów maj¹ zró¿nicowan¹ wiarygodnoœæ.
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e najlep-
szym Ÿród³em rzetelnych, naukowych
dowodów s¹ prawid³owo zaprojektowa-
ne badania kliniczne z randomizowan¹
grup¹ kontroln¹, obejmuj¹ce dostatecz-
nie liczn¹ grupê pacjentów.

W ostatnio opublikowanym, du¿ym
bo obejmuj¹cym oko³o 28 tys. pacjentek
badaniu WHI (Women's Health Initiati-

ve), podwa¿ono istnienie korzystnych
efektów profilaktycznych HTZ w odnie-
sieniu do uk³adu kr¹¿enia. Czêœæ badania
obejmuj¹ca stosowanie terapii estrogeno-
wo-progestagenowej zosta³a przerwana
ze wzglêdu na znamienne statystycznie
zwiêkszenie czêstoœci wystêpowania
chorób kr¹¿enia, udaru mózgu, epizodów
zakrzepowo-zatorowych, jak równie¿ ra-
ka sutka. Pomimo powa¿nych i przema-
wiaj¹cych do wyobraŸni dzia³añ niepo¿¹-
danych HTZ, nale¿y mieæ œwiadomoœæ,
¿e w badaniu WHI wzrost czêstoœci wy-
stêpowania choroby wieñcowej i jej po-
wik³añ dotyczy³ niewielkiej liczby pa-
cjentek [JAMA 2002; 288:321]. Bez-
wzglêdna liczba takich pacjentek by³a na
tyle ma³a, ¿e wyniki analizy bior¹cej pod
uwagê te same pacjentki, ale dotycz¹cej
obserwacji d³u¿szej o 4 miesi¹ce, nie wy-
kaza³y statystycznych znamiennoœci
[NEJM 2003; 349:523]. Dodatkowo, za-
obserwowano, ¿e pomimo zwiêkszenia
siê czêstoœci raka sutka wœród kobiet sto-
suj¹cych HTZ, œmiertelnoœæ zwi¹zana z
tym rakiem by³a mniejsza. Pytanie, czy
HTZ powoduje powstanie raka sutka de
novo, czy te¿ przyspiesza wzrost ko-
mórek nowotworowych ju¿ istniej¹cych,
pozostaje bez odpowiedzi.

Badania WHI i HERS (The Heart and
Estrogen/Progestin Replacement Study),
pomimo zarzucanych im niedostatków
metodologicznych, s¹ jednak najszer-
szym obecnie dostêpnym Ÿród³em wie-
dzy dotycz¹cym skutków stosowania
hormonalnej terapii zastêpczej. Poprze-
dnie dane, mówi¹ce o zdecydowanie wi-
docznym ochronnym wp³ywie HTZ na
choroby serca i œmiertelnoœæ z nimi zwi¹-
zan¹ pochodzi³y g³ównie z badañ obser-
wacyjnych, które - jak dowiedziono - nie
by³y adekwatne w ocenie krótko-, jak i
d³ugofalowych skutków stosowania
HTZ. W zwi¹zku z tym, obecnie uwa¿a
siê, ¿e wskazania do podjêcia HTZ nale-
¿y ograniczyæ do terapii nasilonych obja-
wów wypadowych lub osteoporozy, re-
zygnuj¹c przy tym z profilaktycznego za-
stosowania terapii hormonalnej. W przy-
padku wyst¹pienia wskazañ do leczenia,
obecnie zaleca siê przepisywanie mo¿li-
wie najmniejszych dawek preparatów

hormonalnych, jak równie¿ mo¿liwie
krótkie ich stosowanie. 

W USA hormonaln¹ terapiê zastêpcz¹
stosuje obecnie ponad 10 mln kobiet. Fe-
deralny Urz¹d Rejestracji ¯ywnoœci i Le-
ków (FDA) rozpocz¹³ ostatnio kampaniê
informacyjn¹, której g³ównym przes³a-
niem jest zalecenie, by kobiety decydo-
wa³y siê na tak¹ terapiê po dok³adnym
przeanalizowaniu ryzyka i korzyœci z niej
wynikaj¹cych. 

W zaleceniach Œwiatowej Organiza-
cji Zdrowia, dotycz¹cych odstawiania
HTZ ostrzega siê przed pochopnym za-
przestaniem stosowania terapii. Przerwa-
nie leczenia powinno siê odbywaæ pod
œcis³ym nadzorem lekarskim. WHO za-
chêca równoczeœnie do zastosowania
"sprawdzonych, dawno stosowanych i ta-
nich" alternatywnych metod zapobiega-
nia chorobom serca, osteoporozie i no-
wotworom. Do najwa¿niejszych z nich
nale¿¹ aktywnoœæ fizyczna, zaprzestanie
palenia, ograniczenie picia alkoholu i
zdrowa dieta, wzbogacona w odpowie-
dnie dawki wapnia i witaminy D.

FDA, we wspó³pracy z Narodowymi
Instytutami Zdrowia i Departamentem
Zdrowia USA opracowa³a listê podsta-
wowych informacji na temat hormonal-
nej terapii zastêpczej oraz krótki przewo-
dnik z zaleceniami jej stosowania. Mate-
ria³y te opublikowano na stronie interne-
towej FDA: http://www.fda.gov/wo-
mens/menopause/. 

W œwietle najnowszych danych doty-
cz¹cych korzyœci i ryzyka zwi¹zanych ze
stosowaniem hormonalnej terapii zastêp-
czej, ka¿dorazowa decyzja o rozpoczêciu
leczenia powinna byæ podejmowana
przede wszystkim przez sam¹ pacjentkê.
Lekarz powinien przedstawiæ jej wszyst-
kie zalety i potencjalne wady takiej tera-
pii oraz poprowadziæ leczenie w sposób
maksymalnie zmniejszaj¹cy ryzyko wy-
st¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych.

Tadeusz Laudañski
(Autor jest prof. dr. hab. - kierownikiem

Zak³adu Patofizjologii Ci¹¿y AMB)
Piotr Pierzyñski

(Autor jest dr. n. med. w Zak³adzie
Patofizjologii Ci¹¿y AMB)

HHormonalna terapia zastêpcza
w œwietle ostatnich badañ

Co nowego w dziedzinie nauk biomedycznych
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ednym z najwa¿niejszych osi¹gniêæ
pocz¹tku XX wieku by³o opracowa-

nie przez Michai³a Semenowicza Cwie-
ta (1872-1919) chromatografii. Uczony
mia³ œwiadomoœæ znaczenia tej metody
w nauce. Pisa³, ¿e istotnym warunkiem
owocnego badania jest posiadanie od-
powiedniej metodyki. 

Urodzi³ siê w Asti we W³oszech, ja-
ko syn W³oszki z domu Dorozza i Se-
mena Niko³ajewicza Cwieta, urodzone-
go w Czernihowie. Do pocz¹tku XVIII
wieku jego przodkowie nosili nazwisko
Koladyñski (Ko³odyñski?). Zmienili je
na Cwiet, po st³umieniu przez Piotra I po-
wstania hetmana Mazepy (Jana Ko³odyñ-
skiego), z obawy przed represjami. W XX
wieku bracia i siostra Michai³a Cwieta
powrócili do nazwiska Koladyñski. Na-
zwiska te funkcjonuj¹ w literaturze pol-
skiej. Mo¿liwe, ¿e rodzina twórcy chro-
matografii mia³a polskie koneksje.

Kszta³ci³ siê w Lozannie, a nastêp-
nie studiowa³ nauki przyrodnicze na Uni-
wersytecie Genewskim. W 1896 roku uzy-
ska³ doktorat w zakresie botaniki. Nastêpnie
uda³ siê do Petersburga. Jednak jego szwaj-
carskie stopnie naukowe nie zosta³y przez
carsk¹ biurokracjê uznane. Ponownie uzy-
ska³ stopieñ magistra na Uniwersytecie
w Kazaniu w 1901 roku. Ze wzglêdu na
s³ab¹ znajomoœæ jêzyka rosyjskiego nie
móg³ znaleŸæ pracy ani w Petersburgu,
ani w Moskwie, czy innym mieœcie uni-
wersyteckim. Na zaproszenie prof. Dimi-
tra I. Iwanowskiego, pod koniec roku
1901, podj¹³ pracê w Uniwersytecie War-
szawskim, gdzie pracowa³ najpierw ja-

ko asystent, a od 1907 roku jako profe-
sor botaniki. Od roku 1908 by³ profeso-
rem botaniki i mikrobiologii Politechni-
ki Warszawskiej.

Zainteresowania M. S. Cwieta kon-
centrowa³y siê wokó³ metod izolowania
chlorofilu i innych barwników roœlinnych.
W trakcie prowadzonych badañ zaob-
serwowa³, ¿e niepolarne rozpuszczalni-
ki nie ekstrahuj¹ z liœci barwników,
chocia¿ maj¹ w³aœciwoœæ ich rozpuszcza-
nia. Zjawisko to wyjaœnia³ adsorpcj¹ barw-
ników na strukturach komórki roœlinnej.
Efektem przeprowadzonych obserwacji
by³o podjêcie prób wykorzystania adsorp-
cji zachodz¹cej na strukturach roœlinnych
do rozdzia³u barwników w warunkach la-
boratoryjnych. Rozwa¿ania te stanowi³y
podwaliny chromatografii - metody roz-
dzia³u mieszanin zwi¹zków barwnych i
nie posiadaj¹cych barwy. 

Nowa technika badawcza po raz pierw-
szy przedstawiona zosta³a na posiedze-
niu Warszawskiego Towarzystwa Przy-
rodniczego w dniu 21 marca 1903 roku.
Dzieñ ten uwa¿a siê za oficjaln¹ datê
pocz¹tku metody chromatograficznej. W
tym te¿ roku Cwiet og³osi³ swoj¹ pracê
w XIV tomie "Prac Warszawskiego To-
warzystwa Naukowego - Dzia³ Biologia".
Terminu ,,chromatografia" (z greckiego:
chroma - barwa, grapho - malujê, piszê)
i "chromatogram" - s³upek z asorben-
tem z rozdzielonymi na nim substancja-
mi, u¿y³ Cwiet dopiero w pracach opu-
blikowanych w 1906 roku.

Cwiet tak opisywa³ pierwsze swoje
próby: “Jeœli roztwór chlorofilu w ete-
rze naftowym s¹czyæ przez kolumnê ad-
sorbentu (u¿ywam g³ównie wzglêdem wap-
nia, który mocno ubijam w w¹skiej szklanej
rurce), to barwniki rozdzielaj¹ siê i
uk³adaj¹ siê od góry do do³u w ró¿nie za-
barwione warstwy, poniewa¿ mocniej ad-
sorbuj¹ce siê barwniki wypieraj¹ s³a-
biej adsorbowane i zmuszaj¹ je do przejœcia
w dó³. Rozdzia³ ten jest praktycznie zu-
pe³ny, je¿eli, po przep³yniêciu roztworu
barwnika, przepuœciæ przez kolumnê ad-
sorpcyjn¹ czysty rozpuszczalnik. Podob-
nie jak promieñ œwiat³a w widmie, tak
ró¿ne sk³adniki mieszaniny barwników
rozdzielaj¹ siê na kolumnie wype³nionej
wzglêdem wapnia i mo¿na je oznaczyæ ja-
koœciowo i iloœciowo.” Po rozdziale 

uczony wypycha³ adsorbent z kolumny
i dzieli³ na poszczególne barwne strefy.
Nastêpnie przez ekstrakcje ka¿dego pa-
sma z osobna, za pomoc¹ odpowiednie-
go rozpuszczalnika, przeprowadza³ po-
szczególne sk³adniki do roztworu. Po
odparowaniu rozpuszczalnika otrzymy-
wa³ dany sk³adnik w stanie czystym. Zna-
czenie metody nie zosta³o jednak doce-
nione przez wspó³czesnych Cwietowi.
Niektórzy nawet kwestionowali j¹, praw-
dopodobnie dlatego, ¿e by³ botanikiem.
Byæ mo¿e metoda Cwieta wydawa³a siê
zbyt prosta chemikom, przyzwyczajonym
do ¿mudnych ekstrakcji, destylacji i
krystalizacji. Metodê chromatograficz-
n¹ skrytykowa³ nawet znany badacz chlo-
rofilu, Leon Marchlewski, ówczesny pro-
fesor chemii fizjologicznej na Uniwersytecie
Jagielloñskim. Znany biochemik niemiec-
ki R. Willstätter, dowodzi³, ¿e w czasie
rozdzielania barwników na kolumnie chro-
matograficznej chlorofil ulega rozk³a-
dowi, gdy¿ wêglan wapnia wp³ywa ni-
szcz¹co na jego strukturê. 

Z historii nauk biomedycznych
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wyniku II wojny œwiatowej na te-
renie Bia³egostoku w gruzach leg³o

ponad trzy czwarte budynków mieszkal-
nych. Szacunkowo te¿ podaje siê, ¿e na Bia-
³ostocczyŸnie dzia³ania wojenne spowodowa-
³y zniszczenie lub uszkodzenie osiemdziesiêciu
procent stanu zabytków architektonicznych.
Na ten budz¹cy przera¿enie stan rzeczy no-
wo powstaj¹ca lokalna w³adza administracyj-
na zareagowa³a bardzo szybko. W czasie, gdy
na zachodnich ziemiach Polski trwa³y jeszcze
dzia³ania wojenne, w Bia³ymstoku ju¿ po-
wo³ano Wojewódzki Urz¹d Konserwatorski.
Stanowisko wojewódzkiego konserwatora za-
bytków powierzone zosta³o in¿. W³adys³awo-
wi Paszkowskiemu, który przyby³ z Wilna.
Sprawa zabytków nie by³a mu obca, gdy¿

do 1945r. kierowa³ robotami konserwator-
skimi prowadzonymi przy wileñskim zamku
i placu katedralnym. 

W 1946r. bia³ostocki Urz¹d Konserwator-
ski wzmocni³o powstanie Pañstwowej Pra-
cowni Konserwacji Zabytków Architektury,
kierowanej przez mgr. in¿. arch. Stanis³awa
Bukowskiego. Pracownicy tej pracowni, z po-
wodu braków kadrowych, rekrutowali siê spo-
œród absolwentów bia³ostockiej szko³y bu-
dowlanej.

Odbudowa dzie³a polskiego baroku

Priorytetem przedsiêwziêæ konserwator-
skich by³y prace zwi¹zane z rekonstrukcj¹ i
odbudow¹ zespo³u pa³acowo-parkowego Bra-

nickich w Bia³ymstoku. Na pierwsze miej-
sce wysuniêty zosta³ pa³ac, poniewa¿ nale-
¿a³ do najokazalszych i najcenniejszych
dzie³ polskiego baroku w Polsce. Jego zni-
szczenie by³o dotkliw¹ strat¹ nie tylko ze
wzglêdu na dziedzictwo kulturowe, ale rów-
nie¿ ze wzglêdu na jego wyj¹tkowe znacze-
nie dla rozwoju miasta. Ta znacznie zniekszta³-
cona w ci¹gu XIX wieku, dawna rezydencja
magnacka zwana "Polskim Wersalem" albo
"Wersalem Podlaskim" w trakcie II wojny
œwiatowej uleg³a zniszczeniu w siedemdzie-
siêciu procentach. Sp³onê³y wszystkie wnê-
trza, runê³y stropy, przepaleniu uleg³y mury
i kolumny. Ju¿ w 1945r. rozpoczêto wywo-
¿enie z obiektu gruzu, a w Pracowni Kon-
serwacji Zabytków podjêto prace nad rekon-

AArchitektoniczne dzieje
rezydencji Branickich

Po wybuchu I wojny œwiatowej Po-
litechnika Warszawska, w której praco-
wa³ Cwiet, zosta³a ewakuowana do Do-
rpatu (Tartu), a nastêpnie do Ni¿nego
Nowogrodu i do Worone¿a. Cwiet zmar³
26 czerwca 1919 roku. Cmentarz, na
którym spocz¹³, uleg³ w czasie II wojny
œwiatowej zniszczeniu. W roku 1922 ode-
sz³a œmierci¹ samobójcz¹ jego ¿ona He-
lena Cwiet z domu Trusiewicz.

Chromatografia zosta³a zapomniana
na wiele lat. Ponownego ,,odkrycia" chro-
matografii dokonali na pocz¹tku lat
trzydziestych chemicy z Heidelberga - R.
Kuhn i E. Lederer, zajmuj¹cy siê równie¿
barwnikami naturalnymi. Natknêli siê oni
na t³umaczenie ksi¹¿ki Cwieta poœwiê-
conej barwnikom, gdzie znaleŸli szcze-
gó³y dotycz¹ce chromatografii. Rozdzie-
lili oni metod¹ chromatograficzn¹
karotenoidy. Od tej pory zacz¹³ siê szyb-
ki rozwój metody chromatograficznej,
która znajdowa³a coraz powszechniej-
sze zastosowanie w ró¿nych dziedzi-
nach badañ naukowych. 

Paul Karrer w 1947 roku na Kongre-
sie Miêdzynarodowej Unii Chemii Czy-
stej i Stosowanej (IUPAC) tak okreœli³
zas³ugi Cwieta: ¯adne inne odkrycie nie
wywar³o tak wielkiego wp³ywu i nie roz-
szerzy³o tak bardzo zakresu badañ che-
mika - organika jak chromatograficzna
analiza Cwieta. Gdyby nie ta nowa me-
toda, postêp w badaniach witamin, hor-
monów, karotenoidów i wiele innych
zwi¹zków naturalnych nie by³yby tak

szybki i nie osi¹gnê³yby tak znacz¹cych
wyników. Chromatografia pozwoli³a wy-
kazaæ ogromn¹ ró¿norodnoœæ zwi¹zków
o podobnej budowie w przyrodzie.

Pe³ny rozwój chromatografii i szero-
kie jej zastosowanie nast¹pi³o w latach
czterdziestych. Dwaj m³odzi angielscy
chemicy, Archer J. P. Martin i Richard
L. M. Synge, usprawnili metodê chroma-
tograficzn¹ tak, ¿e z jej pomoc¹ mo¿na
by³o rozdzielaæ bardzo ma³e iloœci sub-
stancji u¿ywaj¹c bardzo prostych urz¹-
dzeñ. Ten rodzaj chromatografii nazwa-
li chromatografi¹ podzia³ow¹ w uk³adzie
ciecz-ciecz osadzona na sta³ym noœni-
ku, którym w tym przypadku by³a bibu-
³a, a rozdzielanymi substancjami miesza-
nina aminokwasów. Œwiat naukowy wysoko
oceni³ ich osi¹gniêcia w dziedzinie chro-
matografii. Uhonorowani zostali oni w
roku 1952 nagrod¹ Nobla. Wielu innych
póŸniejszych laureatów nagrody Nobla
pos³ugiwa³o siê tak¿e chromatografi¹, ja-
ko metod¹ badawcz¹. 

Bywa, ¿e nawet niewielkie z pozoru
odkrycie mo¿e siê w przysz³oœci okazaæ
kamieniem milowym w rozwoju nauki
lub techniki. Od odkrycia chromatogra-
fii przez Michai³a Cwieta min¹³ wiek i
dzisiaj trudno by³oby znaleŸæ dziedzinê
nauk przyrodniczych, czy technicznych,
w której analiza chromatograficzna nie
odgrywa³aby istotnej roli. Chromato-
grafia rozwinê³a siê tak bardzo, ¿e w isto-
cie mówimy o ca³ej dziedzinie wiedzy,
która doczeka³a siê niezwykle obszernej

bibliografii, specjalistycznych czasopism,
monografii i podrêczników. Dzisiaj nie
tylko chemik, ale tak¿e in¿ynier, biolog,
farmaceuta, lekarz, jeœli sami nie wyko-
rzystuj¹ technik chromatograficznych, to
na pewno korzystaj¹ z wyników analiz
chromatograficznych. Obecnie chroma-
tografia jest najbardziej rozpowszechnio-
n¹ metod¹ rozdzielania mieszanin, izola-
cji i identyfikacji ró¿norodnych substancji
i ich oznaczania iloœciowego, pocz¹wszy
od mieszaniny gazów do zwi¹zków wiel-
kocz¹steczkowych. Stosowane s¹ takie
jej techniki jak: chromatografia bibu³o-
wa, cienkowarstwowa, kolumnowa -
adsorpcyjna, jonowymienna, typu sita
molekularnego, gazowa, wysokociœnie-
niowa chromatografia cieczowa, chroma-
tografia powinowactwa. Stosowana jest
czêsto w sprzê¿eniu z czu³ymi i dok³ad-
nymi metodami instrumentalnymi - spek-
trofotometri¹, spektrometri¹ masow¹ i in-
nymi detektorami dostosowanymi do
rodzaju rozdzielonych i oznaczanych sub-
stancji.

W 1993 roku na œcianie bu-
dynku Uniwersytetu Warszawskiego umie-
szczona zosta³a tablica informuj¹ca, ¿e w
tych murach Michai³ Semenowicz Cwiet
dokona³ odkrycia metody chromatogra-
ficznej.

Agnieszka Krupkowska
(Autorka jest mgr. chemii, asystentem 

w Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB)
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strukcj¹ obiektu z za³o¿eniem adaptowania go
na pa³ac kultury ludowej. Projekt opracowa³
in¿. Bukowski i pod jego kierownictwem mia-
³a przebiegaæ odbudowa obiektu. Mimo roz-
gardiaszu powojennego zdobyto materia³y iko-
nograficzne i inwentaryzacyjne. 
Najwartoœciowsze to:

- inwentaryzacja architektoniczna budyn-
ku, wykonana przed II wojn¹ œwiatow¹,
a otrzymana z Zak³adu Architektury Po-
litechniki Warszawskiej 

- odbitki zbiorów graficznych króla Stani-
s³awa Augusta, przechowywane w Gabi-
necie Rycin Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego 

- archiwalia inwentarzowe zwi¹zane z Bia-
³ymstokiem i Wersalem Podlaskim, które
od lat przedwojennych kompletowa³ dr
Jan Glinka.

Nowe przeznaczenie pa³acu

Projekt odbudowy pa³acu mia³ przywróciæ
mu szatê z okresu jego najwiêkszej œwiet-
noœci tj. z po³owy XVIII wieku. W realiza-
cji zak³adano zachowanie oryginalnych ele-
mentów obiektu. Pomimo starañ, nowe
przeznaczenie budynku nasunê³o koniecznoœæ
wprowadzenia drobnych odchyleñ od stanu
historycznego. 

W 1950r. w³adze terenowe zadecydo-
wa³y o przekazaniu pa³acu dla potrzeb po-
wsta³ej Akademii Medycznej w Bia³ymsto-
ku. Decyzjê tê skrytykowa³ in¿. Bukowski,
co zaowocowa³o odsuniêciem go, na pe-
wien czas, od kierowania odbudow¹ obiek-
tu.

Przystosowanie pa³acu do nowej funkcji
ograniczy³o siê do wprowadzenia kilku
œcianek dzia³owych i kilku punktów sanitar-

nych, nie naruszaj¹c elementów wartoœcio-
wych z punktu widzenia zabytkowego. Naj-
powa¿niejsz¹ zmianê stanowi³o utworzenie
du¿ej jednoprzestrzennej auli, w sk³ad której
wesz³a historyczna sala balowa oraz cztery
s¹siaduj¹ce z ni¹ saloniki. W trakcie prac po-
rz¹dkowych i budowlanych zwi¹zanych z pa-
³acem, pod jego lewym skrzyd³em, na tere-
nie obecnej ma³ej auli, odkryto w lecie 1948r.
wczesnoœredniowieczne palenisko kamienne
ze œladami budynku drewnianego, co wska-
zuje na zamieszkanie tych terenów ju¿ w ów-
czesnych czasach. Œlady tego odkrycia zosta-
³y szczegó³owo zainwentaryzowane przez in¿.
Filipczuka. Badanie murów pozbawionych
tynków pozwoli³o odtworzyæ dzieje budo-
wy pa³acu od pierwotnego gotyckiego za-
meczku, wzniesionego przez Wiesio³owskich
w XVI w. poprzez jego rozbudowê w XVII
i na prze³omie XVII-XVIII w., a¿ po szczy-
towy kszta³t obiektu z po³owy XVIII w. W
ramach odbudowy pa³acu zosta³y ods³oniête
charakterystyczne, historyczne œlady archi-
tektoniczne, i tak np. z pierwotnego za-
meczku pozostawiono bez otynkowania go-
tyckie okno ostro³ukowe do piwnicy w elewacji
ogrodowej. Dla podkreœlenia prac Tylmana
z Gamaren ods³oniêto niszê zasklepion¹ kon-
chowo w elewacji ogrodowej oraz rustykê na
wewnêtrznej stronie podcieni w elewacji fron-
towej.

W tym okresie dzia³alnoœci bia³ostoc-
kiej Pracowni Konserwacji Zabytków wyko-
nano te¿ projekty rekonstrukcji innych obiek-
tów, m.in.:

- dawnego pa³acyku goœcinnego Branickich
w Bia³ymstoku, popularnie zwanego "Do-
mem Koniuszego"

- póŸnobarokowego pa³acyku w Choroszczy
bêd¹cego letni¹ rezydencj¹ Branickich.

Autorem tych projektów by³ in¿. Bukow-
ski. 

Rozs¹dek bia³ostockich architektów

W roku 1950 zarz¹dzeniem Ministra Kul-
tury i Sztuki zosta³o powo³ane Pañstwowe
Przedsiêbiorstwo "Pracownie Konserwacji Za-
bytków" w Warszawie. Przedsiêbiorstwo to
wch³onê³o pracownie architektoniczne dzia-
³aj¹ce przy wojewódzkich urzêdach konser-
watorskich. Bia³ostock¹ pracowniê w³¹czono
do oddzia³u warszawskiego i ponadto zorga-
nizowano jednostkê do wykonywania robót
konserwatorsko-budowlanych, która przejê-
³a odbudowê pa³acu Branickich. Bia³ostocka
Pracownia Projektowa zatrudnia³a w tym cza-
sie: dwóch architektów (in¿. Stanis³aw Bu-
kowski i in¿. Zenon Filipczuk), dwóch kon-
serwatorów, którzy bêd¹c zatrudnionymi w
pracowni ukoñczyli studia na bia³ostockiej
WSI (in¿. Jan Siedlecki i in¿. Tadeusz Soko-
³owski) oraz okresowo zatrudnionych koszto-
rysantów. Sk³ad pracowni by³ wystarczaj¹-
cy, aby wykorzystywaæ limity (zmniejszaj¹ce
siê z roku na rok) na dzia³alnoœæ w sferze
zabytków, uzyskiwane przez wojewódzkie-
go konserwatora. W tym czasie ze strony w³adz
lokalnych pojawi³a siê sugestia wyprosto-
wania ul. Mickiewicza, która przechodz¹c
przez przypa³acowy dziedziniec wstêpny ³¹-
czy³aby siê z obecnym placem Jana Paw³a
II. Sprzeciw wobec tego pomys³u zg³osi³
in¿. Bukowski i Urz¹d Konserwatorski. Dla
podbudowania szkodliwoœci tego pomys³u,
pracownia opracowa³a plan zagospodarowa-
nia zabytkowego terenu œródmieœcia Bia³ego-
stoku. £¹cznie z zespo³em gmachów Akade-
mii Medycznej teren ten obejmowa³ powierzchniê
oko³o 41 ha. Miejscowe w³adze wycofa³y
siê ze swojej sugestii. W 1954r. w oparciu o 

Wygl¹d pa³acu Branickich i obecnego Collegium Primum bezpoœrednio po zakoñczeniu wojny.



(Kilka pytañ do architekta Zenona Filipczuka)
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Kim by³ Stanis³aw Bukowski?
By³ przede wszystkim bardzo sympa-
tycznym cz³owiekiem. PrzyjaŸniliœmy
siê oraz wiele lat razem pracowaliœmy.
Czêsto bywaliœmy u siebie, w moim do-
mu wisz¹ obrazy jego ¿ony. Bukowski
by³ pierwszym architektem na Bia³o-
stocczyŸnie. Przed wojn¹ skoñczy³ Wy-
dzia³ Architektury na Uniwersytecie
Warszawskim. Na krótko przed wybu-
chem wojny wyjecha³ do Wilna. Œci¹-
gn¹³ go tam prof. Romuald Gut. Po za-

koñczeniu dzia³añ wojennych przyje-
cha³ do Polski. Wtedy ju¿ mówi³o siê o
odbudowie pa³acu. Bukowski by³ bar-
dzo dobrym specjalist¹.
Dlaczego sprzeciwia³ siê przekazaniu
pa³acu na siedzibê Akademii Medycz-
nej?
Kiedy powsta³ ten pomys³, by³ ju¿ opra-
cowany projekt odbudowy pa³acu z
przeznaczeniem na dom kultury ludo-
wej. Usytuowanie w tym miejscu uczel-
ni powodowa³o koniecznoœæ wprowa-

dzenia wielu przeróbek. Bukowski oba-
wia³ siê, ¿e w³adze nowej uczelni nie bê-
d¹ siê odpowiednio troszczyæ o zabytek.
Twierdzi³, ¿e tak reprezentacyjny budy-
nek powinien s³u¿yæ ca³emu miastu.
Stan¹³ okoniem i na pewien czas zosta³
pozbawiony kierownictwa.
By³ cz³owiekiem z zasadami.
Niew¹tpliwie.
Ale nagrodê dosta³ ktoœ inny. 
Wszyscy byliœmy zdegustowani i zasko-
czeni. Jemu te¿ by³o bardzo przykro. 

ZZapach niepo¿¹danyapach niepo¿¹dany

plan Bia³egostoku G. Beckera z r. 1799 i ry-
ciny z Gabinetu Rycin UW oraz projekt hi-
storyczny prof. Cio³ka, jak równie¿ zachowa-
ne œlady w terenie, zosta³ opracowany przez
in¿. Filipczuka szczegó³owy projekt zagospo-
darowania terenu zabytkowego zespo³u pa-
³acowo-parkowego Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku. W projekcie uwzglêdniono
zmniejszony teren zabytkowego parku o ode-
brane w latach trzydziestych, na aleje plant
miejskich, obrze¿a wzd³u¿ ulic Legionowej
i Akademickiej. Autor opracowania wykona³
te¿ projekt ogrodzenia terenu parkowego i
wchodz¹cego w jego ci¹g tzw. pawilonu
w³oskiego. 

Branicki o twarzy Bukowskiego

W uznaniu osi¹gniêæ twórczych pracow-
ni w roku 1956 Dyrekcja PKZ wyst¹pi³a do
Komitetu ds. Urbanistyki i Architektury o
przyznanie pracownikom nagród za wybitne
prace projektowe w dziedzinie twórczoœci
urbanistycznej i architektonicznej. We wnio-
sku ujêto m.in. nastêpuj¹ce opracowania ar-
chitektoniczne: plan zagospodarowania tere-
nu o pow. 41 ha tj. zabytkowego œródmieœcia
Bia³egostoku ³¹cznie z zespo³em gmachów
obecnej Akademii Medycznej - autorzy Sta-
nis³aw Bukowski i Zenon Filipczuk i projekt
architektoniczno-budowlany (rekonstrukcja)
by³ego pa³acu Branickich, obecnie Akade-
mii Medycznej w Bia³ymstoku autorstwa Sta-
nis³awa Bukowskiego.

Ku ogólnemu zaskoczeniu nagroda za pro-
jekt rekonstrukcji pa³acu Branickich przyzna-
na zosta³a profesorowi z Torunia. W³adze kon-
serwatorskie usi³owa³y w nastêpnym roku
przeforsowaæ nagrodê dla in¿. Bukowskie-
go. Niestety bezskutecznie, gdy¿ nie jest mo¿-
liwe dwukrotne przyznawanie nagrody za to

samo dzie³o. W tej sytuacji w³adze konserwa-
torskie postanowi³y przynajmniej moralnie
zrekompensowaæ w³aœciwemu projektanto-
wi oczywist¹ krzywdê. Zespó³ artystów
rzeŸbiarzy PKZ kierowany przez Stanis³awa
Kiliszka, pracuj¹cy nad wystrojem rzeŸbiar-
skim pa³acu i parku zosta³ zobligowany do
nadania rzeŸbionemu popiersiu - prawdopo-
dobnie hetmana Branickiego ustawionemu na
tympanonie fasady g³ównej pa³acu od strony
parku, rysów twarzy in¿. Bukowskiego. RzeŸ-
ba ta, wobec sprzeciwu w³adz lokalnych co
do jej ustawienia, zosta³a w tajemnicy prze-
transportowana i bez rozg³osu zamontowana
na przeznaczonym jej miejscu. 

W omawianym okresie w pracowni wy-
konano równie¿:
- projekt odbudowy dawnej zbrojowni "ce-

khauz" hetmana (rekonstrukcja parteru i
u¿ytkowe zagospodarowanie poddasza)
- autor in¿. Z. Filipczuk

- projekty wnêtrz tzw. "gabinetów królew-
skich" (obecny rektorat) opracowane przez
in¿. Z. Filipczuka

Dobiegaj¹ce koñca prace przy odbudowie
zespo³u pa³acowo-parkowego Branickich oraz
bulwersuj¹ca sprawa z nagrod¹ pañstwow¹
zadecydowa³y o z³o¿eniu przez in¿. Bukow-
skiego z pocz¹tkiem 1957r. rezygnacji z dal-
szej pracy w PKZ. Kierownictwo pracowni
powierzone zosta³o mgr. in¿. arch. Zenono-
wi Filipczukowi. 

Skutki braku pieniêdzy

Zmniejszaj¹ce siê ci¹gle limity finanso-
we, uzyskiwane przez Urz¹d Konserwator-
ski na konserwacjê zabytków, doprowadzi³y
do tego, ¿e wojewódzki konserwator zabyt-
ków przeznacza³ je tylko na inwentaryzacjê

architektoniczn¹ zabytkowych obiektów. Ta-
ka polityka, bez w¹tpienia potrzebna ze wzglê-
dów zachowawczych i przysz³oœciowych,
ale ma³o twórcza i nie zaspokajaj¹ca aspira-
cji projektantów, ujemnie oddzia³ywa³a na ze-
spó³ pracowni. Dyrekcja PKZ wobec zmniej-
szaj¹cych siê efektów ekonomicznych pracowni
te¿ nie by³a zainteresowana utrzymaniem bia-
³ostockiej placówki projektowej i z koñcem
1960r. zadecydowa³a o jej likwidacji. 

Pojawiaj¹ca siê perspektywa wzrostu
zapotrzebowania na us³ugi w zakresie wy-
konawstwa rekonstrukcyjno-budowlanego na
terenie województwa bia³ostockiego sk³oni-
³a Dyrekcjê PPPKZ do zorganizowania z dniem
1.01.1980r. swego samodzielnego oddzia³u w
Bia³ymstoku. Trzonem oddzia³u by³o wyko-
nawstwo budowlane, a powsta³a pracownia
projektowa jego podbudow¹. Na kierownika
pracowni projektowej powo³any zosta³ in¿.
Mieczys³aw Majewski, a zespó³ projektowy
sk³ada³ siê z trzydziestu osób. Pracownia re-
alizowa³a obiekty z terenu województwa,
ale równie¿ prace zwi¹zane z pa³acem Bra-
nickich. Opracowany zosta³ projekt wystro-
ju wnêtrza g³ównej auli Akademii Medycznej
oraz kaplicy pa³acowej. Projekt kaplicy sta-
nowi rekonstrukcjê stanu zabytkowego, nato-
miast aula, zawieraj¹ca przestrzeñ dawnej sa-
li balowej i czterech pierwotnych saloników
pa³acowych, otrzyma³a nowy wystrój - utrzy-
many w stylu barokowo-rokokowym. Oba
projekty opracowa³ mgr in¿. arch. Igor Jañ-
czuk.

Dzia³alnoœæ bia³ostockiego oddzia³u PPP-
KZ skoñczy³a siê wraz z upadkiem gospodar-
ki socjalistycznej. 

Wspomina³ architekt
Zenon Filipczuk
Nr ewid.2655/58
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Zawa¿y³y wzglêdy polityczne. W tym
czasie "chodzi³y" ró¿ne plotki.
A jakie?
Nie powiem.
Proszê. Plotki bywaj¹ bardzo intere-
suj¹ce.
Mówiono, ¿e ten, który dosta³ nagrodê
nigdy nie by³ w Bia³ymstoku. Prawdo-
podobnie zaprojektowa³ tylko dwoje
drzwi do auli pa³acu. Projekt nawet nie
zosta³ zrealizowany.
Bukowskiemu zaproponowano nie-
konwencjonaln¹ rekompensatê.
Stanê³o na tym, ¿e rzeŸba hetmana bê-
dzie mia³a twarz Bukowskiego. Trochê
go to nawet ubawi³o, ale rekompensata
by³a w¹tpliwa. To przecie¿ by³ dorobek
jego ¿ycia.
Jak Pan dzisiaj ocenia stan pa³acu
Branickich?

Myœlê, ¿e jest zupe³nie dobrze, chocia¿
wydaje mi siê, ¿e jest zbyt intensywnie
u¿ytkowany. Jako zabytek wysokiej kla-
sy- mo¿na go porównaæ do pa³acu w Wi-

lanowie - powinien byæ bardziej wyeks-
ponowany. Tak nie jest i szkoda. W Bia-
³ymstoku pachnie prowincj¹

Rozm. D.Œ.

Miasta naszego regionu

CCHOROSZCZAÑSKIE MEANDRY
Ma³o które miasto ma wpisane w swo-

je dzieje tak liczne i zasadnicze zmiany.
Z³oœliwcy, co mniej posmakowali historii
regionalnej, powtarzaj¹ przy byle okazji, ¿e
Choroszcz to mieœcina i sypialnia Bia³ego-
stoku, a do tego wiadomo ... pensjonat dla
psychicznych. W krêgach emerytalnych
opowiada siê á propos anegdotê z 1972 ro-
ku, kiedy Bia³ystok prze¿ywa³ emocje
przeddo¿ynkowe. W roli gospodarza œwiêta
plonów mia³ wyst¹piæ towarzysz nad towa-
rzyszami, czyli sam Edward Gierek. Bia³o-
stocki komitet organizacyjny, wœród wielu
tematów, podj¹³ problem przyjêcia podo-
¿ynkowego dla I sekretarza KC PZPR wraz
ze œwit¹. Zastanawiano siê nad wyborem
miejsca owego pompatycznego obiadu dla
wybrañców i zdecydowano siê na pa³acyk
w Choroszczy, cudeñko, o którym jeszcze
opowiem. Wszystko zosta³o przygotowane
w najdrobniejszych szczegó³ach i na jed-
nym z ostatnich ju¿ spotkañ komitetu któryœ
z bia³ostockich aktywistów zauwa¿y³ z
przek¹sem: "Gierek w Choroszczy?". Na-
tychmiast podjêto decyzjê o zmianie miej-
sca, by udaremniæ wszelakie wredne skoja-
rzenia. 

Popuszczañska Choroszcz

Na pocz¹tku by³y wielkie bory, w nich
dobrze siê czu³y siê nie tylko dzikie zwie-
rzêta, ale i duchy pogañskie. Miejscowi wy-

znawcy bo¿ków oddawali im czeœæ zw³a-
szcza na wzgórzu Œwitkowszczyzna, dziœ
zwanym Babi¹ Gór¹. W puszczy znajdowa-
li ponadto spokój uciekinierzy, ofiary prze-
granych bitew i ³upieskich wypraw; chwali-
li sobie te strony tak¿e bartnicy, smolarze,
drwale, ³owcy pozyskuj¹cy skóry i wszelkie
inne leœne dobra. Ten stan zacz¹³ siê zmie-
niaæ stopniowo od 1437 roku, kiedy to pu-
szczê zwan¹ Choroszcz¹ otrzyma³ we w³a-
danie Piotr z Gumowa. Ten¿e wójt tykocki
w 1456 r. zadba³ o pierwszy koœció³, który
wyposa¿y³ w 2 w³óki gruntu i 2 karczmy.
Osadnictwo przyspieszyli od koñca XV
wieku Chodkiewicze, pada³y wiêc sosny i
dêby, przybywa³o domostw, m³ynów, folu-
szów. Stanê³a tak¿e za spraw¹ mnichów su-
praskich cerkiew unicka. I wreszcie w 1507
roku - niemal o dwa wieki wczeœniej od
Bia³egostoku - Choroszcz otrzyma³a od
Zygmunta I Starego prawa miejskie! Wów-
czas nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e to dobra
bia³ostockie le¿¹ ko³o Choroszczy. Krzy¿o-
wa³y siê tu szlaki handlowe, przybyli
pierwsi ¯ydzi, odbywa³y siê targi. Pod ko-
niec XVI stulecia miasto liczy³o ju¿ oko³o
1200 mieszkañców.

Szczêœcie sprzyja³o nadal Choroszczy,
bo od wielmo¿nych Chodkiewiczów miasto
przesz³o w rêce potê¿nych Paców. Jeden z
nich - Miko³aj Stefan, wojewoda trocki, po-
tem kasztelan, a na koniec biskup wileñski
(!) - sprowadzi³ tu w 1654 r. zakon domini-

kanów. Notabene, dobrodziej "bia³ych bra-
ci" ufundowa³ im siedzibê tak¿e w Wilnie,
obecnie uznawan¹ za najbardziej polski ko-
œció³ w mieœcie na Wili¹, a historycznie
zwi¹zany miêdzy innymi z wieszczem Ada-
mem.

Dominikañska obecnoœæ

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Micha³ Ste-
fan Pac zadba³ nale¿ycie o mnichów choro-
skich (choroszczañskich). Oprócz bardzo
okaza³ej sumy pieniê¿nej uposa¿y³ ich we
wsie: Barszczewo, Jeroniki, Krupniki, £y-
ski, Ogrodniki, Sienkiewicze i Ruszczany i
da³ jeszcze spory maj¹tek miejski. Toæ to
bardzo rozleg³y obszar, wówczas ju¿ dobrze
zagospodarowany, a do tego piêknie wypo-
sa¿ony przez naturê, co mogê osobiœcie po-
twierdziæ, bo tam przebiegaj¹ moje szlaki
rowerowe. 

Niestety, nadesz³y gorsze i ca³kiem z³e
czasy. W czasie szwedzkiego "potopu"
przeci¹ga³y przez Podlasie obce oraz zdra-
dzieckie wojska, szala³y zarazy, dziesi¹tko-
wana ludnoœæ ucieka³a w lasy. Jakby tego
by³o ma³o, to w 1683 r. sp³onê³a Choroszcz
wraz ze starym koœcio³em, obs³ugiwanych
ju¿ przez dominikanów. Micha³ Stefan Pac
zbudowa³ szybko nastêpn¹ œwi¹tyniê i w
niej znalaz³ siê obraz chyba zakupiony w
Rzymie, dzie³o w³oskiego baroku. Przedsta-
wiony na nim Chrystus dŸwigaj¹cy krzy¿

In¿. Stanis³aw Bukowski - architekt, który kierowa³
odbudow¹ pa³acu Branickich.

RzeŸba hetmana o rysach in¿ Bukowskiego
umieszczona w czêœci ogrodowej odbudowanego
Pa³acu Branickich.
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wzrusza³ i skruchê w sercach wznieca³, jak
zauwa¿y³ jeden z mnichów. Kiedy w 1707 r.
wybuch³ jeszcze jeden wielki po¿ar, to ¿o³-
nierzom bior¹cym udzia³ w akcji ratowni-
czej uda³o siê wynieœæ obraz Ukrzy¿owania
z koœcio³a dominikañskiego w Choroszczy.
Uznano to za cud i pisano, ¿e za spraw¹

Matki Boskiej ogieñ oszczêdzi³ osoby wy-
nosz¹ce œwiêtoœci.

Kolejna odbudowa œwi¹tyni dokona³a
siê z udzia³em œrodków i starañ nowego
w³aœciciela miasta i dóbr. By³ nim od 1703
r. Stefan Miko³aj Branicki, wojewoda pod-
laski, który wczeœniej uzyska³ wreszcie sta-
tus miejski dla Bia³egostoku. Zatem Chod-
kiewicze, Pacowie, Braniccy - kwiat ma-
gnaterii Rzeczypospolitej. Takich panów
zazdroœciæ mog³y Choroszczy inne miasta.
Zaœ miejscowym dominikanom dobrze
przys³u¿y³ siê i Jan Klemens Branicki. Za
jego to spraw¹ stan¹³ do 1770 r., w bezpo-
œrednim s¹siedztwie rynku, okaza³y póŸno-
barokowy kompleks klasztorno-koœcielny,
któremu patronowali œw. Jan Chrzciciel i
œw. Szczepan Pierwszy Mêczennik. We-
wn¹trz mo¿na by³o podziwiaæ piêkny re-
flektarz, obrazy al fresco. W klasztorze ulo-
kowano cele, szkó³kê parafialn¹, bogaty
ksiêgozbiór, a "biali bracia" prowadzili tak-
¿e przytu³ek dla biednych. 

Do koœcio³a zmierza³y i liczne piel-
grzymki, jako do miejsca cudownego.
Szczególnym uwielbieniem cieszy³y siê re-
likwie, w tym œw. Kandyda. "Relikwie jego
ubrane w osiemnastowieczny strój, z pod-
niesion¹ praw¹ d³oni¹, sprowadzili domini-
kanie w ostatnim dziesiêcioleciu XVIII stu-
lecia. Podniesiona d³oñ znamionowaæ ma -
wed³ug wspó³czesnej nam tradycji - bli-

skoœæ koñca œwiata. Nast¹piæ ma on w mo-
mencie zetkniêcia siê palców z wiekiem
trumny - relikwiarza" (prof. Józef Maro-
szek).

Prawd¹ jest jednak, ¿e pod bokiem do-
minikanów pracowa³o w Choroszczy 15
browarów, w tym 13 ¿ydowskich, a na ryn-

ku sta³o drewniane "budowisko kszta³tem
ratusza." 

Pa³acyk nadobny

Janowi Klemensowi Branickiemu nie
wystarcza³ wspania³y pa³ac w Bia³ymsto-
ku, wiêc w Choroszczy kaza³ wznieœæ w la-
tach 1725-1730 letni¹ rezydencjê. Zapra-
szam do jej odwiedzenia i obejrzenia prze-
cudnych wnêtrz. Przewodnicy opowiedz¹
skomplikowan¹ historiê obiektu, rozebra-
nego i zbudowanego na nowo w latach
1757-1759, ca³kowicie zniszczonego w
1915 r. i odtworzonego na prze³omie lat 60.
oraz 70. XX stulecia. Trochê zaniedbany
pozostaje park z kana³em krzy¿owym, ale-
jami, miejscami do zadumy i romansów. Z
tomiku "Pa³ac w Choroszczy w literaturze i
ikonografii" przytoczê kilka barwnych cy-
tatów.
* Król Stanis³aw August Poniatowski
(szwagier Jana Klemensa Branickiego)
przytoczy³ opis osobliwej przygody z 1752
roku. "Mnóstwo dzikiego zwierza, przywie-
zionego w klatkach do lasków tego rozko-
sznego miejsca, pêdzono po w¹skiej dro¿y-
nie z desek miêdzy dwiema œcianami...".
Biedne zwierzêta wskutek zainstalowanych
pu³apek spada³y z mostu do wody, a król
August III strzela³ do nich w tym momen-
cie. Jeden z niedŸwiedzi solidnie nastraszy³

kilku uczestników "polowania", bo wlaz³ na
czó³no powoduj¹c jego wywrotkê.
* Marcin Matuszewicz, autor pamiêtników
"Diariusz ¿ycia mego": Na trzeci dzieñ
imienin Jana Klemensa Branickiego wypa-
da³a rocznica urodzin Izabeli, trzeciej ¿ony
hetmana. Wszyscy goœcie wyprawiali siê
wówczas do Choroszczy na obiad z biciem z
armat. "Po obiedzie chodz¹ pañstwo po
ogrodzie. Inni batami (³odziami) siê wo¿¹,
gdy¿ na ten dzieñ przez ró¿ne kaskady woda
z rzeki portowej Narwi wpuszczana bywa.
Potem, skoro zmierzchaæ zacznie, ilumina-
cja nad kana³ami i w dalekiej perspektywie
bêd¹cej sali zapalan¹ bywa." Uroczystoœci
uœwietnia³y tak¿e kosztowne fajerwerki, a
tañce trwa³y do bia³ego rana.
* Ernst Ahasverus hrabia Lehndorf, dyplo-
mata pruski: "Pa³ac nie jest du¿y, lecz
wspania³y. Jego wewnêtrzny rozk³ad jest
doskona³y. Ma dwa piêtra. Górne mieœci
pokoje goœcinne, podczas gdy na dole (...)
ku przodowi wysuniêta jest œrodkowa sala z
meblami w zieleni i z³ocie, z chiñskimi figu-
rami. Do sali tej przytyka z prawej strony
przedpokój ksiê¿nej, który jest obity pekiñ-
skim jedwabiem z malowanymi kwiatami na
bia³ym tle, na lewo pokój pana...". Po kana-
³ach mo¿na by³o p³ywaæ tak¿e gondolami. 

Dodajmy jeszcze dwie ciekawostki.
Choroszcz nale¿a³a do koñca istnienia Rze-
czypospolitej Obojga Narodów nie do wo-
jewództwa podlaskiego, a do województwa
trockiego (powiat grodzieñski) w Wielkim
Ksiêstwie Litewskim. W 1807 r. zosta³a
wraz z Bia³ymstokiem w³¹czona do Cesar-
stwa Rosyjskiego, podczas gdy za Narwi¹
by³o napoleoñskie Ksiêstwo Warszawskie,
a potem Królestwo Polskie. Opowiada³ mi
kiedyœ staruszek, ¿e jak siê chcia³o pos³u-
chaæ dzwonów koœcielnych, to trzeba by³o
wyjœæ nad rzekê i nadstawiæ ucha na dŸwiê-
ki "z Polski", bo po wschodniej stronie
(wówczas w ju¿ guberni grodzieñskiej) ca-
rat ostrzej rugowa³ wszystko co polskie, tra-
dycyjne, a w 1832 r. zlikwidowa³ i tutejszy
klasztor dominikañski.

Wielki przemys³

Niespodziewanie, po przegranym po-
wstaniu listopadowym w³adze rosyjskie
ustanowi³y na Narwi granicê celn¹. Uka-
rano w ten sposób przemys³owców m.in. z
£odzi, ci wiêc zaczêli przenosiæ swe za-
k³ady do obwodu bia³ostockiego. W Cho-
roszczy ulokowa³ siê w 1840 r. Christian
August Moes. Dziêki tej rodzinie mia-
steczko nadnarwiañskie sta³o siê znanym
na ca³ym œwiecie z pierwszorzêdnym wy-
robów w³ókienniczych. Moesowie przejê-
li pa³acyk Branickich i w pobli¿u zbudo-

Pa³acyk w Choroszczy. Akwarela  autorstwa Albina Waczyñskiego. 
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PPRZEDWIOŒNE W PARKU PA£ACOWYM

marcu nie wiadomo czy jest
jeszcze zima, czy ju¿ wiosna.

Œrednia temperatura miesi¹ca w Polsce
waha siê od - 1,3 do 3,50C. Dni s¹ co-
raz d³u¿sze, a s³oñce ogrzewa Ziemiê co-
raz mocniej. Zrównanie dnia z noc¹ na-
stêpuje oko³o 20 marca. Dzieñ 21 marca
przyjêto za pierwszy dzieñ wiosny, ale
kalendarz przyrody rz¹dzi siê w³asnymi
prawami i zale¿y g³ównie od temperatu-
ry w poszczególnych latach. Marzec w
polskiej fenologii nosi nazwê przedwio-
œnia, którego nadejœcie zwiastuj¹ kwitn¹-
ce leszczyny i przebiœniegi. Rozpoczy-
na siê najbarwniejszy czas ¿ycia lasów
liœciastych, wtedy zakwitaj¹ przylaszcz-
ki, kokorycze, z³ocie, zawilce, miodun-
ki, œledziennice, kwitnie wawrzynek wil-
cze³yko, wierzby, topole, wi¹zy. Przy
drogach zakwitaj¹ podbia³y, na podmo-
k³ych ³¹kach kaczeñce. Spoœród zwierz¹t
pierwsze wyczuwaj¹ przedwioœnie ptaki,
co oznajmiaj¹ innym œpiewem. Marzec
to czas przylotów ptaków wêdrownych.

Pierwsze zjawiaj¹ siê skowronki, za ni-
mi szpaki. Zaraz potem czajki. W doli-
ny rzek przybywaj¹ przelotne ³abêdzie.
Przez ca³y miesi¹c na niebie pojawiaj¹
siê klucze dzikich gêsi. Przylatuj¹ kacz-
ki i nury. Rodz¹ siê pierwsze zaj¹ce, bu-
dz¹ siê niektóre owady, wychodz¹ z ukry-
cia ¿aby moczarowe.

Przedwioœnie ujrzymy tak¿e tu¿ obok
w parku pa³acowym AMB. W marcu
starodrzew parku o¿ywa purpurowo-¿ó³-
tymi dywanami kwitn¹cej kokoryczy i
z³oci. Zanim drzewa rozwin¹ liœcie, bie-
l¹ siê ³any zawilców gajowych, wœród
nich z³oc¹ siê zawilce ¿ó³te i ³any z³otych
ziarnop³onów. Roœliny te w podziemnych
bulwach, cebulach lub k³¹czach rok wcze-
œniej nagromadzi³y materia³y od¿yw-
cze, jesieni¹ wykszta³ci³y m³ode pêdy i
zawi¹zki kwiatów. Aby mog³y zakwitn¹æ
i wydaæ owoce wystarczy im kilka s³o-
necznych marcowych dni.

Kokorycz pe³na (Corydalis solida) ro-
œlina wieloletnia, z rodziny dymnicowa-

tych w Polsce wystêpuje w piêciu ga-
tunkach. Jej purpurowe kwiaty opatrzo-
ne ostrog¹, zebrane s¹ w wielokwiato-
we grona, zawieraj¹ du¿o nektaru, silnie
przyci¹gaj¹ owady. Nasiona kokoryczy
rozsiewaj¹ mrówki, które ¿ywi¹ siê ela-
josomem, wyrostkiem wytwarzanym na
powierzchni nasion zawieraj¹cym lipidy.
Z³oæ ¿ó³ta (Gagea lutea) - ta delikatna by-
lina cebulowa nale¿y do rodziny lilio-
watych. Jest pospolita w lasach liœcia-
stych i mieszanych, lubi gleby bogate w
azot i sk³adniki mineralne. Po przekwit-
niêciu z pocz¹tkiem lata czêœci nadziem-
ne z³oci znikaj¹. Zawilec gajowy (Ane-
mone nemorosa) i zawilec ¿ó³ty (Anemone
ranunculoides), to dwa spoœród czterech
gatunków zawilca wystêpuj¹cych w
Polsce. Zawilce nale¿¹ do rodziny jaskro-
watych. Wydzielaj¹ truj¹ce substancje lot-
ne, które dra¿ni¹co dzia³aj¹ na b³onê
œluzow¹ i skórê. P³atki zawilca silnie re-
aguj¹ na pogodê i oœwietlenie. W czasie
deszczu i na noc zamykaj¹ siê. W dni s³o-

wali wielkie hale produkcyjne. Z czasem
okazali siê dobrymi patronami dla ca³ej
okolicy, tak powsta³a osada fabryczna z
budynkami mieszkalnymi, szko³¹, sklepa-
mi, zborem ewangelickim, stra¿¹ po¿arn¹
(razem oko³o 60 obiektów). Zmieni³ siê
oczywiœcie sk³ad mieszkañców, zmala³
udzia³ Polaków, przyby³o ¯ydów i Niem-
ców oraz Rosjan, mieli swe domy modlitw
wyznawcy moj¿eszowi, zbudowano cer-
kiew prawos³awn¹ Matki Bo¿ej Opiekuñ-
czej. Zaborcy rosyjscy krwawo rozprawili
siê w powstañcami styczniowymi 1863 ro-
ku, czego dowodem pozostaje unikalny
pomnik na wzgórzu ("Szubienica") przy
szosie do Kruszewa (te¿ trzeba obejrzeæ!). 

Rozwój przemys³owej Choroszczy
przerwa³a I wojna œwiatowa, przymuso-
wa wywózka na wschód fabryki Moesów
latem 1915 r. W wolnej ju¿ Polsce z 5
tys. mieszkañców (!) pozosta³a po³owa,
straszy³y opustosza³e hale produkcyjne.
W 1930 r. znaleziono wyjœcie, z inicja-
tywy dr. Zygmunta Brodowicza utwo-
rzono w by³ej osadzie w³ókienniczej
szpital psychiatryczny. Tak rozpocz¹³
siê kolejny okres w dziejach miasta, no-
wa szansa dla poszukuj¹cych pracy. Do-
bre i to - powtarzano w Choroszczy, z

sentymentem wspominaj¹c czasy boomu
gospodarczego.

I jeszcze tylko wspomnieæ trzeba o tra-
gediach okresu II wojny œwiatowej: uloko-
wanym tu obozach (jeñców sowieckich i
karnej pracy), bestialskiej likwidacji pa-
cjentów ze szpitala, zag³adzie ¯ydów, ma-
sowych rozstrzeliwaniach w pobliskich No-
wosió³kach. W odpowiedzi na terror oku-
pantów nasila³ siê opór bierny i zbrojny.
Nie od razu nasta³ spokój i po wyparciu
wojsk niemieckich.
Te dziesiêciolecia
zas³uguj¹ na bar-
dziej staranne bada-
nia, tak¿e w odnie-
sieniu do szpitala.
Trzeba spisaæ ko-
niecznie niezwyk³e
opowieœci choro-
szczañskie, w tym
na przyk³ad o rato-
waniu przez miej-
scowych ¯ydów
ksiêdza jako ofiary
zemsty Sowietów. 

Na pewno w ta-
kim opracowaniu
znajdzie siê miej-

sce i na pochwa³ê miejscowych "patriotów
lokalnych", mi³oœników Choroszczy, która
pomna burzliwych, bogatych dziejów nie
chce zmieniæ siê w koñcowy przystanek
jednej z linii autobusowych dowo¿¹cej oso-
by do pracy i szkó³ w wojewódzkim Bia-
³ymstoku. 

Adam Dobroñski 
(Autor jest prof. dr. hab. na Wydziale

Historyczno-Socjologicznym 
Uniwersytetu w Bia³ymstoku)

Wizja choroszczañskich budowli zabytkowych. Akwarela Albina Waczyñskiego
(ostatnia akwarela namalowana przed œmierci¹ artysty).

Z kalendarza przyrody

W
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ózef osiad³ by³ w Egipcie, wiód³ dostatnie ¿ycie, tyl-
ko przemo¿na têsknota za w³asnym narodem i rodzi-

n¹ m¹ci³a jego spokój. Z biegiem lat niecny postêpek bra-
ci zatar³ siê w jego pamiêci, wykorzysta³ wiêc wp³ywy na
dworze królewskim, aby sprowadziæ swój ród do nowej oj-
czyzny. I tak oto powsta³a pierwsza diaspora Izraelitów na
obcej ziemi - "sposób na ¿ycie" tak typowy dla narodu ¿y-
dowskiego. W Egipcie narodzi³y siê te¿ prawa, które przez
tysi¹ce lat gruntowa³y to¿samoœæ narodow¹: trzymaæ siê wia-
ry w Jedynego Boga, szanowaæ tradycjê i asymilowaæ na ty-
le, na ile s³u¿y to dobru ca³ej spo³ecznoœci. Egipcjanie zaœ,
ze swoj¹ wyrafinowan¹ kultur¹, rozwiniêt¹ nauk¹ i religi¹,

której wcieleniem by³ sam w³adca-faraon z ¿yczliwoœci¹
tolerowali obecnoœæ tak odmiennego ludu.

Mija³y wieki. Oko³o 1300 roku p.n.e. na tron Egiptu wst¹-
pi³ Ramzes II, jak¿e inny od swych poprzedników! Ten
wybitny strateg o dalekosiê¿nych planach politycznych podbo-
ju ca³ej Azji potrzebowa³ rzeszy niewolników do budowy
miast-twierdz z ogromn¹ iloœci¹ spichlerzy i magazynów
wojskowych. "Sol¹ w oku" by³ mu ten surowy, wcale liczeb-
ny lud, który do tej pory nie zasymilowa³ siê z jego naro-
dem. Bezbronni Izraelici stali siê wiêc Ÿród³em bezp³atnej
si³y roboczej. Zapêdzono ich do niewolniczej pracy, od
œwitu do nocy, pod batogami nadzorców. I aby nie ros³a ar-
mia buntowników, uœmiercano nowo narodzone dzieci p³ci
mêskiej.

W okresie najgorszych przeœladowañ pewnemu ma³-
¿eñstwu z rodu Lewi urodzi³ siê ch³opiec. By³ piêkny i sil-
ny, wiêc kochaj¹ca matka, za wszelk¹ cenê, chcia³a go ura-
towaæ. U³o¿y³a niemowlê w trzcinowym koszyku uszczelnionym
smo³¹ i spuœci³a na wody Nilu. Z Bo¿¹ pomoc¹ koszyk do-
p³yn¹³ do r¹k córki Ramzesa, która akurat przechadza³a siê
nad brzegiem. W dziecku by³o coœ takiego, ¿e postanowi³a
go usynowiæ i wychowaæ. Szczêœliwym zbiegiem okoli-

TT RZCINOWY KOSZYK

neczne otwarte i wyprostowane wabi¹
owady, które zapylaj¹c je dostaj¹ obfi-
cie wytwarzany py³ek. Ziarnop³on wio-
senny (Ficaria verna) nale¿y do rodziny
jaskrowatych. Jest pospolit¹ bylin¹ o
silnie b³yszcz¹cych liœciach i kwiatach.
Wystêpuje licznie na wilgotnych ³¹-
kach, w zaroœlach i lasach. Liœcie ziar-
nop³onu zawieraj¹ du¿o witaminy C. W
medycynie ludowej stosowane by³y ja-

ko lek przeciw szkorbutowi. W czasie
kwitnienia w liœciach ziarnop³onu gro-
madzi siê substancja truj¹ca o pal¹cym i
ostrym smaku, protoanemonina. Ziarno-
p³on rozmna¿a siê g³ównie w sposób we-
getatywny wytwarzaj¹c bia³e bulwki o
kszta³cie ziarna, st¹d pochodzi jego na-
zwa.

Sêdziwe lipy i klony, stare graby,
potê¿ne wi¹zy i jesiony. To dziêki nim i

gêstym krzewom park sta³ siê oaz¹ dla
wielu gatunków ptaków. W parku zamie-
szka³y puszczyki, pe³zacze, kowaliki,
sikory, kwiczo³y, sroki, sójki, dziêcio³y,
kawki. W marcu park odwiedzaj¹ zim¹
wêdruj¹ce gawrony, stada jemio³uszek,
gili, dzwoñców. Kwiaty przedwioœnia wi-
taj¹ przybywaj¹ce szpaki, ziêby, rudzi-
ki, kosy, kaczki krzy¿ówki, go³êbie grzy-
wacze. Wiosn¹ w parku mo¿na spotkaæ
kaczki czernice, mewy œmieszki i rybi-
twy, 

Jeszcze kilka lat temu ptaków, drzew
i kwiatów w parku by³o wiêcej. Przy-
cinka drzew i krzewów i inne prace zdzie-
si¹tkowa³y wiele siedlisk. Po wielu
drzewach zosta³o puste miejsce, po in-
nych pieñ z poobcinanymi konarami. Nie
œpiewa ju¿ s³owik, gniazduj¹cy w krze-
wach rosn¹cych przy parkanie otaczaj¹-
cym park. Liczebnoœæ ptaków zmniejszy-
³a siê. Jest ciszej na wiosnê, monotonniej
w innych porach roku, za to s³ychaæ
czêœciej ha³as kosiarki do trawy i dono-
œniej ha³as samochodów dochodz¹cy z
pobliskich ulic.

Anna Worowska
(Autorka jest dr. n. med. 

- pracownikiem Kliniki Chirurgii 
Naczyñ i Transplantacji AMB)

Zawilec ¿ó³ty.

J
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Rysunek: Jerzy Lengiewicz

cznoœci matka ch³opca zosta³a jego mamk¹, a ksiê¿niczka
nazwa³a go "synem rzeki" czyli....Moj¿eszem.

Moj¿esza nieprzypadkowo umieszczono w trzcinowym
koszyku. Trzcina jest bowiem symbolem Boskiej opieki i
poetyck¹ metafor¹ samotnego cz³owieka, poddaj¹cego siê
zmiennym kolejom losu. To optymistyczny znak, ¿e ka¿dy
z nas jest w stanie podnieœæ siê z upadku: "ja gnê siê, ale
nie ³amiê" - mówi trzcina do dêbu w s³ynnej bajce La Fon-
taine’a . Pascal nawi¹za³ do niej w swoich "Myœlach": "cz³o-
wiek to tylko trzcina na wietrze, ale trzcina myœl¹ca". 

Trzcina nale¿y do rodziny traw. Jej sztywne, grube ŸdŸb³a
wyrastaj¹ na wysokoœæ 4 metrów. Kwitnie brunatnymi,
fioletowo nabieg³ymi k³osami zebranymi w okaza³e wiechy.
Jest roœlin¹ kosmopolityczn¹, a roœnie nad brzegami stoj¹-
cych lub wolno p³yn¹cych wód. Trzcinowiska daj¹ schro-
nienie ptactwu, wielu gatunkom ryb i mikroorganizmom,
które bior¹ udzia³ w samooczyszczaniu siê naturalnych akwe-
nów. Przybrze¿ne zaroœla (tzw. oczerety) sk³adaj¹ce siê z

trzciny, tataraku, pa³ki, manny mielec, rzêsy i wierzby wi-
ciowej tworz¹ doskonale funkcjonuj¹ce oczyszczalnie hy-
drobotaniczne, a ponadto chroni¹ brzegi przed erozj¹. Dla
przyk³adu: k³¹cze pojedynczej trzciny mo¿e rozrosn¹æ siê
w promieniu 10 metrów z szybkoœci¹ 1 metra rocznie!

Wszystkie wymienione roœliny bytuj¹ w œrodowisku ubo-
gim w tlen. Wiêkszoœæ gatunków l¹dowych "udusi³aby siê"
z powodu braku tlenu w warstwie korzeniowej. Ale nie na-
si bohaterowie! Dziêki specjalnej tkance powietrznej (ae-
renchymie) s¹ w stanie magazynowaæ zapasy potrzebne do
oddychania. Aerenchyma zbudowana jest z ogromnych prze-
stworów miêdzykomórkowych, tworz¹cych wewnêtrzne
zbiorniki powietrza, dlatego w/w gatunki mog¹ egzysto-
waæ w tak trudnym ekosystemie.

Ilona Lengiewicz
(Autorka jest dr. - adiunktem w Zak³adzie Biologii 

Wydzia³u Farmaceutycznego AMB)
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BBBB a³agan mo¿e byæ tylko w duszy

estem pedantem. Ba³agan lubiê tyl-
ko w cudzych pracowniach.  W

mojej, ka¿dy  przedmiot musi mieæ od-
powiednie miejsce. Nawet w szufladzie
biurka  mam wszystko pouk³adane pod
linijkê.  Czêsto w dzieciñstwie wsta-
wa³em w nocy, najpierw upewniwszy
siê, ¿e rodzice œpi¹ i sprz¹ta³em po
ich  goœciach. My³em naczynia, usta-
wia³em popielniczki na swoim miej-
scu, przyg³adza³em serwetkê na stole.
Mama  grozi³a, ¿e zaprowadzi mnie  do
psychiatry. A¿ wstyd siê przyznaæ,
ale do tej pory poprawiam, wyrównu-
jê wycieraczki na klatkach schodowych. 

W sztuce ci¹gle poszukujê czegoœ
nowego. Przez kilkadziesi¹t lat nie u¿y-
wa³em w swoich pracach niebieskiego.
Niby wiem, ¿e istnieje, ale go nie lu-
biê. W koñcu  prze³ama³em siê  i zro-
bi³em kilka kompozycji w b³êkicie. Nie

chcê byæ zaszufladkowany, nie chcê
staæ siê rzemieœlnikiem. Co jakiœ czas
muszê coœ zmieniæ, bo czujê  niepokój,
ba³agan wewnêtrzny. 

Tworzê cyklami, by³y ju¿ go³êbni-
ki, rakiety, robi³em gipsy. Nudne jest
robienie ca³y czas jednego. Raz kom-
ponujê obrazy w pionach, a jak mi siê
znudzi wymyœlam  prostok¹ty, kwadra-
ty. W zale¿noœci od nastroju  robiê for-
my mniejsze albo  wiêksze.  Teraz
staram siê  elementy geometryczne za-
stêpowaæ bardziej dynamicznymi 
kszta³tami, chocia¿ to trudne. Pocho-
dzê z rodziny architektów i rysunek
techniczny  mam chyba zakodowany.

Inspiruje mnie wszystko co siê wo-
kó³ mnie dzieje, co zauwa¿ê w  lesie,
na ulicy,  u kogoœ. Przez trzydzieœci
siedem lat polowa³em, bo to dawa³o mi
kontakt z natur¹. Jestem zbyt leniwy,

aby chodziæ kilkadziesi¹t kilometrów
po lesie bez powodu. Kiedyœ, by³a mo-
¿e czwarta  nad ranem, ujrza³em prze-
piêkn¹ mg³ê nad polami, a z niej wy-
nurzaj¹ce siê najpierw rogi, potem ca³¹
g³owê jelenia. Widok surrealistyczny.
Dwa razy uda³o mi siê te¿ zobaczyæ
fioletowy œnieg, chocia¿ wczeœniej wy-
dawa³o mi siê, ¿e istnieje on tylko w
wyobraŸni malarskiej. Impulsem  do
tworzenia mo¿e byæ kawa³ek kory al-
bo ten przepo³owiony kamieñ, przypo-
minaj¹cy pewn¹ czêœæ cia³a.  Te fan-
tastyczne æmy  znalaz³em u kolegi na
strychu, gdy robiliœmy tam porz¹dki.
Patrz¹c na nie mo¿na dostrzec tu³ów
kobiecy, a i w  trójk¹cikach jest mnóst-
wo erotyzmu.

Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ dla artysty
jest umieæ patrzeæ, czuæ kompozycjê.
Spogl¹daj¹c na butelkê mo¿na widzieæ
tylko formê, a mo¿na te¿ dostrzec
niesamowit¹ iloœæ refleksów  œwietl-
nych.  Kiedy patrzê na kobietê to wi-
dzê j¹ trochê ubran¹, a trochê roze-
bran¹ i nic na to nie poradzê.

Nie nazywam prac. Dla mnie tytu³
nie jest istotny. Nie staram siê go wy-
myœlaæ na si³ê. Przesta³em to robiæ,
bo zauwa¿y³em, ¿e ludzie wówczas
przestaj¹  myœleæ.  Sztuka  nie jest do
rozumienia.  Kiedy dwie kobiety pój-
d¹ do sklepu kupiæ materia³ na su-
kienkê, to jednej bêdzie siê podoba³ ten
w groszki, a drugiej ten w ciapki. Podob-
nie jest z malarstwem. Bywa tak, ¿e
kogoœ lubiê jako osobê, natomiast zu-
pe³nie nie odpowiada mi to co two-
rzy, ale bywa i  odwrotnie.

Czasy dla artystów s¹ zawsze z³e.
Kiedyœ siê nie sprzedawa³o obrazów,
bo nie by³o takiej potrzeby. Teraz po-
trzeba jest, ale ludzie nie maj¹ pieniê-
dzy, a ci co jeszcze je kupuj¹ robi¹ to
przez sentyment. Dla nich i dla siebie
robi siê  co jakiœ czas wystawy. Dobrze
jest  te¿ pokazaæ, ¿e siê jeszcze ¿yje.
Po takim wernisa¿u œrodowisko trochê
siê o¿ywia, dyskutuje, robi siê szum
wokó³ artysty. Moje obrazy mo¿na opluæ,
pog³askaæ lub poca³owaæ. Wa¿ne jest,
aby wywo³ywa³y emocje. Sztuka mu-
si niepokoiæ.

Jerzego Lengiewicza 
wys³ucha³a Danuta Œlósarska

Jerzy Lengiewicz

J
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IABELSKIE WYWODYDDDD
Ksi¹¿ka André Frossarda "36 dowodów

na istnienie diab³a" stanowi wyzwanie inte-
lektualne wobec czytelnika. Zachêcaj¹ca jest
ju¿ sama konwencja ksi¹¿ki, utrzymana w
formie listów, których adresatem jest dzien-
nikarz (czytelnik), a nadawc¹, no w³aœnie -
diabe³. Nie natkniemy siê jednak w tej ksi¹¿-
ce na œciœle teologiczne czy czysto filozoficz-
ne dowody jego istnienia, jak sugerowa³by
tytu³ ksi¹¿ki. Autor - nadawca (diabe³) "za-
nurza" nas we wspó³czesnej rzeczywistoœci
dziel¹c siê jednoczeœnie swoimi spostrze¿e-
niami, przy czym celowo stosuje niedopo-
wiedzenie. Poruszane zagadnienia dotycz¹
m.in.: ogólnie pojêtych zagadnieñ egzysten-
cjalnych cz³owieka (poszukiwanie sensu
¿ycia, samotnoœæ wspó³czesnego cz³owieka),
odpowiedzialnoœci ludzi nauki (dramat Hiro-
szimy i Nagasaki; manipulacje genami), aspek-
tów ekonomicznych i politycznych wspó³-

czesnego œwiata (problem globalizacji, uczci-
woœci politycznej, dostêpnoœci i jakoœci wy-
kszta³cenia), obecnego wymiaru sztuki i
kultury (muzyka, malarstwo, teatr, film,
media), ¿ycia Koœcio³a i duchowieñstwa.
Na tle poruszanych zagadnieñ przewija siê
przes³anie - pytanie: "gdzie (cz³owieku) je-
steœ naprawdê, gdy wszêdzie ciebie pe³no i
pe³no w tobie wszystkiego prócz.... siebie sa-
mego". No có¿ okazuje siê, ¿e "upadamy gre-
mialnie, jeszcze zanim nas popchnie"...
Wiadomo kto.

Joanna Jasielczuk

André Frossard: "36 dowodów na ist-
nienie diab³a", Wydawnictwo "Znak", 
Poznañ, 2000.

Recenzja monografii Mieczys³awa Uszyñ-
skiego pt. "Klasyczne i nowo poznane ko-
agulopatie po³o¿nicze" (Wydawnictwo
Medyczne Urban i Partner, Wroc³aw,
2003 r., wydanie pierwsze)

Monografia autorstwa Mieczys³awa
Uszyñskiego pt. "Klasyczne i nowo po-
znane koagulopatie po³o¿nicze" jest ory-
ginalnym i unikalnym w skali œwiatowej
dzie³em o koagulopatiach po³o¿niczych,
obejmuj¹cym zagadnienia z ostatnich kil-
kunastu lat i ³¹cz¹cym je ze znan¹, klasycz-
n¹, wiedz¹. Autorowi uda³o siê przedstawiæ
zdobycze nauki o krzepniêciu krwi w spo-
sób bardzo przystêpny, co poszerza walo-
ry dydaktyczne dzie³a. Do obszaru pod-
stawowej wiedzy po³o¿niczej nale¿y
interesuj¹cy i wa¿ny rozdzia³ o kr¹¿eniu
maciczno-³o¿yskowym, ilustrowany piêk-
nymi rycinami.

Czytelnik bez trudu dostrze¿e g³ówn¹
tezê autora, wed³ug której procesy tocz¹-
ce siê w ³o¿ysku takie jak: lokalna zakrze-
pica i nieinfekcyjne procesy zapalne, pro-
wadz¹ do groŸnych powik³añ po³o¿niczych,
np. do przedwczesnego odklejenia ³o¿yska,
a tak¿e zagra¿aj¹ p³odowi powoduj¹c za-
hamowanie wzrostu wewn¹trzmacicznego
i groŸbê obumarcia. W tym kontekœcie ³a-
two zgodziæ siê z autorem, ¿e u ciê¿ar-

nych leki przeciwkrzepliwe - heparyna i
przeciwp³ytkowe - kwas acetylosalicylowy,
s¹ nie do zast¹pienia.

Rozdzia³ poœwiêcony po³o¿niczym aspek-
tom trombofilii wrodzonej, powodowanej
przez defekt genetyczny czynnika V (czyn-
nik V Leiden) i protrombiny (protrombina

20210A), wrodzony niedobór antytrombi-
ny III, bia³ka C i bia³ka S oraz hiperho-
mocysteinemiê, a tak¿e zespo³owi antyfo-
sfolipidowemu, zawiera seriê propozycji
terapeutycznych. Opracowanie tabela-

ryczne wskazañ do stosowania heperyny
niefrakcjonowanej i heperyn drobnocz¹-
steczkowych, które propaguj¹ konferencje
konsensusowe, oœmieli naszych po³o¿ni-
ków do stosowania tego antykoagulanta u
ciê¿arnych.

Godny uwagi praktyka jest rozdzia³ o
roli patogenetycznej mikrofragmentów ko-
mórkowych, posiadaj¹cych w³aœciwoœci
prokoagulanta, które mog¹ byæ przyczyn¹
powtarzaj¹cej siê utraty ci¹¿y.

Rozdzia³ o leczeniu krwotoków poro-
dowych stanowi kolejn¹ syntezê wiedzy
praktycznej. Przybli¿a on rzeczowo t¹
problematykê. Po raz pierwszy w polskim
piœmiennictwie po³o¿niczym autor opisa³
metody operacyjne leczenia krwotoków po-
rodowych.

Monografia Mieczys³awa Uszyñskiego
pt. "Klasyczne i nowo poznane koagulo-
patie po³o¿nicze" obejmuje 187 stron dru-
ku, zawiera 32 ryciny, 23 tabele, 126 po-
zycji piœmiennictwa i skorowidz przedmiotowy.

Autor dzie³a wywodzi siê z bia³ostoc-
kiej szko³y po³o¿niczej profesora Stefana
Soszki oraz z bia³ostockiej szko³y koagu-
lologicznej profesorów Karola Buluka i Ste-
fana Niewiarowskiego. Obecnie jest pro-
fesorem zwyczajnym Akademii Medycznej
w Bydgoszczy.

Krzysztof Worowski

Lektury czytane po pó³nocy 
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Z Senatu 

Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 lutego 2004r.

§ Senatorowie pozytywnie zaopiniowali wnio-
ski o mianowanie na stanowisko profesora
zwyczajnego:

o prof. dr hab. Haliny Kemony w Zak³adzie
Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej
AMB

o prof. dr. hab. Jana Urbana w Klinice Peri-
natologii AMB

§ Zosta³y podjête uchwa³y w sprawach:

o nowelizacji statutu Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku

o zniesienia Katedry Otolaryngologii
o przeniesienia Kliniki Neonatologii z Wy-

dzia³u Lekarskiego na Wydzia³ Pielê-
gniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB

Ponadto dokonano wyboru podmiotu do bada-
nia sprawozdania finansowego AMB za 2003 rok. 

Krystyna Dyszkiewicz
kierownik Rektoratu

Doktor Honoris Causa

W dniu 5 marca 2004 roku w Auli Leopoldyñ-
skiej Uniwersytetu Wroc³awskiego odby³a uroczy-
stoœæ nadania tytu³u doktora honoris causa prof. dr.
hab. Zbigniewowi Puchalskiemu

Zbigniew Puchalski urodzi³ siê w Bia³ym-
stoku w 1933 r. Wydzia³ Lekarski AM w Bia-
³ymstoku ukoñczy³ w 1957 r. uzyskuj¹c dyplom
lekarza. Specjalizacjê z zakresu chirurgii ogólnej

I stopnia i II stopnia uzyska³ kolejno w latach
1961 i 1965. Stopieñ doktora nauk medycznych
otrzyma³ w 1969 r, a doktora habilitowanego - w
1974r. Tytu³y profesora nadzwyczajnego i zwy-
czajnego w latach 1982 i 1988. Od 1976 r. jest
kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, obecnie
- I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicz-
nej.

G³ówne zainteresowania naukowe Profesora
dotycz¹ chirurgii endokrynologicznej, gastroen-
terologicznej, onkologicznej, wstrz¹su i hemo-
stazy. Problematyka ta jest przedmiotem ponad
450 prac i komunikatów zjazdowych oraz 13
rozdzia³ów w podrêcznikach. 

Profesor Zbigniew Puchalski od wrzeœnia
2003 r. jest Prezesem Zarz¹du G³ównego Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich i przewodnicz¹cym
Komitetu Organizacyjnego 62 Zjazdu TChP,
który odbêdzie siê w 2005 r. w Bia³ymstoku.

Jest cz³onkiem dwunastu krajowych i miê-
dzynarodowych naukowych towarzystw i kole-
giów redakcyjnych piêciu czasopism. W Polsce
pó³nocno-wschodniej wprowadzi³ do praktyki
klinicznej nowoczesn¹ diagnostykê i leczenie:
stanów zapalnych i nowotworów trzustki, ró¿-
nych postaci wola, przytarczyc, nadnerczy, ¿o-
³¹dka, jelita grubego, guzów w¹troby i programu
¿ywieniowego. 

Od wielu lat jest konsultantem regionalnym
z zakresu chirurgii ogólnej. Pod kierunkiem Pro-
fesora 25 osób uzyska³o stopieñ doktora nauk
medycznych, 9 doktora habilitowanego oraz 4
osoby - tytu³ profesora. Opiniowa³: 3 wnioski do
przyznania tytu³u doctor honoris causa, 32 do ty-
tu³u profesora, 30 do stopnia doktora habilitowa-
nego i 59 do doktora nauk medycznych oraz po-
nad 70 opinii do projektów KBN.

W latach 1982-1987 pe³ni³ funkcjê prorekto-
ra Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, a w la-
tach 1997-1990 i 1999-2002 - rektora, bêd¹c jed-
noczeœnie przewodnicz¹cym Konferencji Rekto-
rów Uczelni Medycznych.

Odznaczony m.in.: Krzy¿em Komandor-
skim, Krzy¿em Oficerskim i Krzy¿em Kawaler-
skim Odrodzenia Polski, Orderem Œw. Marii
Magdaleny I stopnia, medalem "Zas³u¿ony Nau-
czyciel PRL", medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, Z³ot¹ Odznak¹ Olimpijsk¹, Z³ot¹ Odzna-
k¹ "Zas³u¿ony Bia³ostocczyŸnie". Wyró¿niony
licznymi nagrodami naukowymi i dydaktyczny-
mi ministra zdrowia i rektora AMB.

W 2001 r. otrzyma³ tytu³ doctor honoris cau-
sa Pañstwowego Uniwersytetu Medycznego w
Grodnie i Akademii Medycznej w £odzi.

Nominacje

Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski
nada³ tytu³y profesorskie dr hab. Annie Bodzen-
cie-£ukaszyk i dr hab. El¿biecie Chyczewskiej. 

Anna Bodzenta-£ukaszyk urodzi³a siê w
Bia³ymstoku. Studia na Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Bia³ymstoku ukoñczy³a w
1971 roku. Od III roku studiów bra³a czynny udzia³
w pracy ko³a naukowego przy Zak³adzie Farmako-
logii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Bezpo-
œrednio po ukoñczeniu studiów rozpoczê³a pracê w
Zak³adzie Farmakologii Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku, pocz¹tkowo jako stypendystka Stu-
dium Doktoranckiego, a od roku 1973 kolejno na
etacie, asystenta i starszego asystenta. W styczniu
1975 roku obroni³a pracê doktorsk¹ pt. "Wp³yw ki-
nin na dzia³anie oœrodkowe acetylocholiny". Pro-
motorem pracy by³ prof. dr hab. Konstanty Wi-
œniewski. W roku 1976 rozpoczê³a pracê w Klinice
Hematologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Specjalizacjê I stopnia z zakresu chorób wewnêtrz-
nych uzyska³a w 1978 roku, a II stopnia w 1982 ro-
ku. Odby³a wiele szkoleñ naukowych w kraju i za
granic¹: w Zak³adzie Farmakologii AM w Krako-
wie i w Sosnowcu, Zak³adzie Radiobiologii i
Ochrony Zdrowia Instytutu Badañ J¹drowych w
Warszawie, Instytucie Hematologii w Warszawie,
Instytucie Medycyny Pracy w £odzi oraz dziesiê-
ciomiesiêczny sta¿ naukowy w National Reference
Laboratory for Anticoagulant Reagents and Con-
trol, University Hospital of South Manchester w
Anglii i dwunastomiesiêczny w Instytucie Farma-
kologii "Mario Negri" Laboratory of Cardiovascu-
lar Research, w Mediolanie we W³oszech. W roku
1992 na podstawie dorobku naukowego i pracy pt.
"Ocena niektórych parametrów funkcji p³ytek krwi
u chorych z nadciœnieniem têtniczym i u chorych z
mia¿d¿yc¹ têtnic koñczyn dolnych" uzyska³a sto-
pieñ naukowy doktora habilitowanego nauk me-
dycznych. 

Od 1.10.1999 roku, po wygraniu konkursu na
stanowisko kierownika Kliniki Alergologii i Cho-
rób Wewnêtrznych Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku, jest kierownikiem tej Kliniki. W roku
2002 uzyska³a specjalizacjê z zakresu alergologii. 

Profesor dr hab. med. Anna Bodzenta-£uka-
szyk jest autork¹ i wspó³autork¹ 90 prac nauko-
wych i 130 doniesieñ zjazdowych, opublikowa-
nych w czasopismach o zasiêgu miêdzynarodo-
wym oraz dwóch rozdzia³ów w ksi¹¿ce pt. "Aler-
gia na jad owadów b³onkoskrzyd³ych". Jej dorobek
naukowy dotyczy roli niektórych peptydów, a
zw³aszcza kinin w dzia³aniu niektórych leków, ich
interakcji z endogennymi neuromediatorami i pro-
staglandynami oraz zaburzeñ funkcji p³ytek krwi i 
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œródb³onka naczyniowego w ró¿nych stanach pato-
logicznych. Jest wielokrotn¹ laureatk¹ nagród nau-
kowych i dydaktycznych JM Rektora Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku oraz czterokrotn¹ laure-
atk¹ nagrody Ministra Zdrowia.

W latach 1996-1999 pe³ni³a funkcjê prodzie-
kana Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku. Od roku 1997 jest koordynatorem
nauczania chorób wewnêtrznych na Wydziale Le-
karskim i Oddziale Stomatologii Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku, a od roku 1992 pe³ni funk-
cjê opiekuna Chóru Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku.

Jest cz³onkiem Towarzystwa Internistów Pol-
skich, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,
Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Miê-
dzynarodowej Unii Angiologicznej (IUA), Euro-
pejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS) oraz
Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii
Klinicznej (EAACI).

W roku 2002 zosta³a odznaczona Medalem
Komisji Edukacji Narodowej i Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi. 

El¿bieta Chyczewska urodzi³a siê w P³ocku,
gdzie ukoñczy³a szko³ê podstawow¹ i liceum ogól-
nokszta³c¹ce. W latach 1967-1973 studiowa³a na
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku. Dyplom lekarza uzyska³a w roku 1973.
W tym samym roku rozpoczê³a pracê naukow¹ ja-
ko stypendystka Studium Doktoranckiego w Za-
k³adzie Anatomii Patologicznej AM w Bia³ymsto-
ku, gdzie mia³a mo¿liwoœæ zapoznania siê z prac¹
eksperymentaln¹, morfologi¹ i patologi¹ uk³adu
oddechowego. W 1977 roku uzyska³a stopieñ dok-
tora nauk medycznych za pracê pt.: "Histogeneza
doœwiadczalnej rozedmy p³uc wywo³anej papain¹
u szczura". W roku 1997 uzyska³a stopieñ doktora
habilitowanego za ca³okszta³t dzia³alnoœci nauko-
wej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz pracê habi-
litacyjn¹ pt.: "Ocena wybranych cytokin w p³ynie z
p³ukania oskrzelowo-pêcherzykowego (BALF) u
chorych z rakiem p³uca". 

Od 1977 roku jest zatrudniona w Klinice Cho-
rób P³uc i GruŸlicy AMB, pocz¹tkowo na etacie
asystenta i starszego asystenta, a od 1985 roku pra-
cuje na stanowisku adiunkta. W latach 1996 - 1997
pe³ni³a obowi¹zki kierownika Kliniki Chorób P³uc
i GruŸlicy w AM w Bia³ymstoku, natomiast od ro-
ku 1998 jest kierownikiem tej Kliniki. W roku
1979 uzyska³a I stopieñ specjalizacji w zakresie

chorób wewnêtrznych, a w roku 1985 II stopieñ
specjalizacji w zakresie chorób p³uc i gruŸlicy. Jest
autork¹ 140 publikacji w tym 81 stanowi¹ prace
twórcze, a 59 doniesienia zjazdowe. Jest tak¿e
wspó³autork¹ trzech rozdzia³ów w monograficz-
nym podrêczniku pt. “Endocrine disrupters and car-
cinogenic risk assesment oraz dwóch skryptów.“

G³ównym tematem jej zainteresowañ nauko-
wych s¹ markery biologiczne i immunologia raka
p³uca oraz wp³yw dymu tytoniowego na uk³ad od-
dechowy, patogeneza zw³óknienia p³uc i zaburze-
nia immunologiczne w chorobach œródmi¹¿szo-
wych p³uc. Za pracê naukow¹ trzykrotnie otrzyma-
³a Zespo³ow¹ Nagrodê Ministra Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej. Jest promotorem czterech zakoñczo-
nych przewodów doktorskich.

Profesor El¿bieta Chyczewska wprowadzi³a,
jako pierwsza w ca³ym regionie, nowoczesne me-
tody diagnozowania chorób uk³adu oddechowego:
bronchofiberoskopiê i p³ukanie oskrzelikowo-pê-
cherzykowe (BAL) oraz metody inwazyjne stoso-
wane w diagnostyce chorób uk³adu oddechowego:
pobieranie bioptatów z oskrzeli (TBNA), biopta-
tów z p³uc (TBB) i op³ucnej. Wyszkoli³a w tej dzie-
dzinie 15-stu pulmonologów. Prowadzi szerok¹
dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ na rzecz nauki i
oœwiaty zdrowotnej z zakresu chorób p³uc (radio,
telewizja, sympozja "BRONCA") Od 1997 roku
pe³ni funkcjê Wojewódzkiego Konsultanta ds.
Chorób P³uc i przewodnicz¹cej Polskiego Towa-
rzystwa Fizjopneumonologicznego regionu podla-
skiego. Jest cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Polskie-
go Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego (PT-
FP), European Respiratory Society (ERS) i koordy-
natorem GOLD-u (Global initiative for dignostic
and treatment of Obstructive Lung Diseases) w re-
gionie podlaskim, cz³onkiem Komisji ds. Kszta³ce-
nia Ustawicznego PTFP, cz³onkiem Komisji ds.
Odznaczeñ i Nagród oraz cz³onkiem Sekcji Bron-
chologicznej PTFP, cz³onkiem Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego i Towarzystwa Internistów Pol-
skich. Jest aktywnym cz³onkiem Komisji Senac-
kiej ds. Klinicznych i Komisji Senackiej ds. Bud¿e-
tu i Finansów.

Profesor dr hab. El¿bieta Chyczewska za ca-
³okszta³t pracy zawodowej zosta³a odznaczona w
roku 2000 Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. 

Informujemy

Profesor dr hab. Maria Borawska zosta³a wy-
brana na cz³onka Komitetu Nauki o ¯ywieniu
Cz³owieka PAN na kadencjê 2003 - 2004 .

Gratulujemy 

***

Profesor Janusz Lewko - kierownik Kliniki
Neurochirurgii AMB jest kandydatem Inicjatywy
dla Polski (IDP) do Parlamentu Europejskiego z
okrêgu podlaskiego i warmiñsko- mazurskiego.

¯yczymy powodzenia

***

W dniach od 6 do 19 marca 2004 roku trwa³y
V Dni Kultury Kresowej w Bia³ymstoku. W pro-
gramie tegorocznych Dni Kultury Kresowej by³y
wystêpy zespo³ów artystycznych "Zgoda" z Rado-
mina ko³o Wilna oraz "Soko³y" i "Jutrzenka" z
Wo³kowyska; koncert pieœni kresowych autorstwa
i w wykonaniu Janusza Laskowskiego; "Kiermasz
Kaziukowy"; spotkania z cz³onkami Zwi¹zku Po-
laków z Grodna - Oksan¹ Go³ombowsk¹ i pracow-
nikami Domu Polskiego w Wilnie - Beat¹
Czaplick¹.

V Dni Kultury Kresowej zorganizowa³o Sto-
warzyszenie Przyjació³ Grodna i Wilna, z przewo-
dnicz¹c¹ Klar¹ Rogalsk¹, pod patronatem Prezy-
denta Miasta Bia³egostoku Aleksandra Tura.

Krzysztof Worowski

Przepraszamy

W ostatnim numerze Medyka w wywiadzie z
prof. Janem Dequekerem " Jeœli czegoœ nie wiesz
tego nie zobaczysz" na str. 10 nast¹pi³ b³¹d w na-
zwisku prof. Krystyny Bernackiej. Napisa³am, ¿e
goœciem prof. Dequekera dwadzieœcia lat temu by-
³a prof. Krystyna Bednarska, co oczywiœcie jest
nieprawd¹. Za t¹ niezrêczn¹ pomy³kê przepraszam.

Danuta Œlósarska

***
W artukule “Wielki œwiat przyjació³” w podpi-

sie podaliœmy b³êdnie tytu³ ksi¹¿ki prof. Mieczy-
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s³awa Chor¹¿ego. Powinno byæ “Z Janówki w
œwiat”. Za pomy³kê autora przepraszamy.

Przeczytane

Zdesperowane pielêgniarki, pominiête w poro-
zumieniu zawartym pomiêdzy lekarzami rodzinny-
mi i ministrem zdrowia, wybieraj¹ siê do s¹du. Le-
karze wywalczyli swoje, podpisali umowê nie
zwa¿aj¹c na to, ¿e siostry nie tylko nic na tym nie
zyska³y, ale wrêcz straci³y. Znik³ np. zapis o limi-
tach liczby pacjentów, którzy mog¹ podlegaæ opie-
ce jednej pielêgniarki. Teoretycznie jedna pielê-
gniarka mo¿e siê teraz zajmowaæ nawet i dziesiê-
cioma tysi¹cami pacjentów. Szef podlaskiego Ko-
legium Lekarzy Rodzinnych, W³odzimierz Bo³tru-
czuk nie rozumie zachowania pielêgniarek. Kwe-
stia nielimitowanego czasu pracy, jaki w praktyce
obowi¹zuje pielêgniarki w zwi¹zku z na³o¿eniem
na nie obowi¹zku zapewnienia ca³odobowej opieki
pacjentom ob³o¿nie chorym te¿ go nie wzrusza.
Wed³ug Bo³truczuka, nie ma o co robiæ ha³asu,
gdy¿ pielêgniarka musi zapewniæ t¹ opiekê, tylko
w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy.

Nawet w zapiekle humanistycznym, odpor-
nym na wiedzê matematyczn¹ umyœle musi za-
paliæ siê w tym momencie œwiate³ko ostrzegaw-
cze. Dziesiêæ tysiêcy pacjentów, dziesiêæ tysiêcy
zastrzyków i innych zabiegów, i to wszystko w
ramach 40 godzinnego tygodnia pracy?
Owszem, taka mo¿liwoœæ istnieje. Amerykanie
zrobili nawet na ten temat kilka filmów. Tylko,
¿e tam w roli pielêgniarki wystêpowa³ lataj¹cy
cz³owiek w pelerynce i literk¹ "S" na kombine-
zonie.

***
W jednym z najwiêkszych zespo³ów poradni

w Bia³ymstoku, znajduj¹cym siê przy ul. Bema
trwa od stycznia awantura o... szatniê. A dok³adniej
o jej brak. Pacjenci siedz¹ przed gabinetami lekar-
skimi i zabiegowymi ubrani w kurtki. Boj¹ siê je
zostawiaæ na korytarzach, tym bardziej ¿e przewi-
duj¹cy personel placówki wszêdzie powywiesza³
kartki informuj¹ce uprzejmie, ¿e za rzeczy znajdu-
j¹ce siê na korytarzu nikt nie odpowiada. Dyrektor
Krystyna Kulesza - Huryñ, szef SMZOZ w Bia-
³ymstoku twierdzi, ¿e o powstanie takiego punktu
powinni zadbaæ lekarze z niepublicznych ZOZ-
ów, które powstaj¹ w miejsce dawnych poradni.

I tak do d³ugiej listy koszmarów nêkaj¹cych
polsk¹ s³u¿bê zdrowia do³¹czy³ kolejny. Brak
szatni. Problem, którego trudnoœæ rozwik³ania
porównaæ mo¿na tylko do próby rozwi¹zania
wêz³a gordyjskiego. Wprost umieramy z cieka-
woœci, co bêdzie nastêpne. Przekrzywiony para-
pet? Niedomkniête okno? Zaklejony gum¹ do
¿ucia wizjer?

***
By³y prezes suwalskiego Przedsiêbiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wiktor Raczkowski zosta³ no-
wym wicedyrektorem Szpitala Wojewódzkiego do

spraw eksploatacyjno - technicznych. Nowy szef
Raczkowskiego, dyrektor Mostowski nie widzia³
koniecznoœci przeprowadzenia konkursu na to sta-
nowisko, poniewa¿ nowego wicedyrektora, jak
stwierdzi³, zna od wielu lat jako "cz³owieka i fa-
chowca". Warto przypomnieæ, ¿e ju¿ dwa lata temu
nazwisko Raczkowskiego pojawi³o siê w praso-
wych informacjach dotycz¹cych szpitala. Sprzeda³
on wtedy d³ugi placówki, które naros³y w zwi¹zku
z zaleg³oœciami w op³atach za ogrzewanie. Mówi³
wtedy, ¿e choæ "rozumie trudn¹ sytuacjê finansow¹
szpitala, w pierwszej kolejnoœci musi siê troszczyæ
o kondycjê w³asnej firmy".

Przynajmniej mamy jasnoœæ, ¿e to w³aœciwy
cz³owiek na odpowiednim miejscu. Ju¿ dwa la-
ta temu rozumia³ trudn¹ sytuacjê finansow¹
szpitala. I o firmê zadba jak nikt inny. Ze œwie-
c¹ dziœ takich ludzi szukaæ.

***
Ulica Miodowa s³ynie w Warszawie z naj-

wiêkszego odsetka komediantów przypadaj¹cych
na jeden kilometr kwadratowy. Wypada jednak za-
znaczyæ, ¿e w zaszczytnej rywalizacji mno¿enia
osób, które mo¿na okreœliæ tym mianem Pañstwo-
wa Wy¿sza Szko³a Teatralna nie ma ¿adnych szans
ze znajduj¹cym siê prawie vis-á-vis Ministerstwem
Zdrowia. Ostatnia próbka ich mo¿liwoœci to pro-
jekt rozporz¹dzenia dotycz¹cego sk³adu zespo³ów
karetek ratunkowych i wypadkowych, w którym
zabrak³o miejsca dla sanitariuszy. Dyrektor Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bia-
³ymstoku, Ryszard Wiœniewski miêdzy innymi za-
gro¿eniami, jakie mog¹ wynikn¹æ w zwi¹zku z
wejœciem w ¿ycie tego projektu, zauwa¿a równie¿
nastêpuj¹cy problem: "Jeœli trzeba znieœæ do karet-
ki chorego, wa¿¹cego 100 kg z trzeciego piêtra, to
nie zrobi tego lekarz z pielêgniark¹, która ma 1,5 m
wzrostu i 45 kg wagi. W takich wypadkach trzeba
wo³aæ noszowych". "Gazeta Wspó³czesna" z 9 lu-
tego br. zada³a w zwi¹zku z tym na pierwszej stro-
nie doœæ seksistowskie pytanie: "Czy czulibyœcie
siê Pañstwo bezpiecznie na noszach, niesionych po
schodach przez dwie kobiety?".

Pytanie wydaje siê retoryczne. Tylko ma³a
czêœæ pielêgniarek - tych bogatych z domów, lub
maj¹cych dobrze zarabiaj¹cych mê¿ów - mo-
g³oby siê teoretycznie tego podj¹æ. Reszcie prze-
szkadza³aby w noszeniu puchlina g³odowa.

Listy do redakcji

Medyk Bia³ostocki pnie siê 

Z najwiêkszym zainteresowaniem i nieukrywa-
n¹ satysfakcj¹ œledzê rozwój Medyka Bia³ostockie-
go. Przegl¹daj¹c ostatni styczniowy numer, (a dosta-
jê regularnie ka¿dy na adres Izby Lekarskiej, za co
dziêkujê), zwróci³em uwagê na Kronikê AMB, gdzie
znalaz³y siê w syntetycznym, bardzo klarownym
uk³adzie najwa¿niejsze wydarzenia ubieg³ego roku.
Có¿ to za wspania³e kolumny dla przysz³ych szpera-

czy, a nawet ju¿ dla nas, którzy nie zawsze mogliœmy
uchwyciæ wszystkie wydarzenia.

Tyle wa¿nych rzeczy ma miejsce codziennie w
Akademii. Dziœ ju¿ nie mo¿emy sobie wyobraziæ na-
szej Uczelni bez Medyka. Wielu z nas chêtnie po nie-
go siêga p³ac¹c symboliczn¹ dwuz³otówkê, niezbêd-
n¹ dla jego istnienia, albo po¿ycza kolejny numer od
kolegów.

Na pocz¹tku wspomnia³em o nieukrywanej sa-
tysfakcji. Tak! By³em przed kilku laty i przez kilka lat
na ³amach Biuletynu Izby Lekarskiej gor¹cym orê-
downikiem wznowienia Medyka, który przez kilka-
dziesi¹t lat by³ nieobecny. Darujmy sobie przyczyny
tej hibernacji. Ten krótki, zaledwie dwuletni okres, ja-
ki up³yn¹³ od wznowienia wydawania czasopisma
naszej Akademii trudno przeceniæ. Nie mo¿na nie za-
uwa¿yæ, ¿e jest coraz piêkniejszy i coraz lepszy, mi-
mo ¿e sam zarabia na swoje istnienie. Pisuj¹ w nim
interesuj¹cy autorzy, pojawi³y siê nowe interesuj¹ce
dzia³y, ma coraz lepsz¹ na miarê mo¿liwoœci szatê
wydawnicz¹ i graficzn¹. Dzia³ studencki têtni ¿y-
ciem, tak jak lata studenckie w naszym ¿yciu. Tak¿e
stopniowo, ale w sposób zauwa¿alny, na przestrzeni
kilkunastu wydanych zeszytów, objêtoœæ ich uleg³a
zwiêkszeniu. Wszystko to rokuje jak najlepiej.

Wiem, ¿e czasopismo nie dotowane napotyka na
wiele zasadniczych trudnoœci, które pod okiem Na-
czelnego prof. Lecha Chyczewskiego pokonuje nie-
strudzony zespó³ redakcyjny. Wiem i proszê mi wie-
rzyæ, ¿e wydawanie miesiêcznika w warunkach jakie
mamy jest niezmiernie trudne. Ci¹gle rozmyœlam w
jaki sposób mo¿na by zwiêkszyæ nak³ad Medyka, jak
uzyskaæ sponsorów i wspomagaj¹cych sympatyków.
Dobrze by by³o, gdyby setki i tysi¹ce naszych absol-
wentów w kraju i za granic¹ mog³y otrzymywaæ na-
sze czasopismo, które jest doskona³¹ i permanentn¹
promocj¹ naszej Akademii. Œmia³o mo¿na powie-
dzieæ, ¿e obecnie Medyk mo¿e konkurowaæ z inny-
mi uczelnianymi wydawnictwami, a wiele z nich wy-
raŸnie przewy¿sza. 

By³em niedawno w Ameryce i zawioz³em pod
choinkê kilka numerów dla pracuj¹cych tam naszych
absolwentów. Zdziwiony by³em ich wielkim zainte-
resowaniem sprawami, które ich bezpoœrednio nie
dotycz¹. G³êboko, na ca³e ¿ycie utkwi³y w ich pamiê-
ci m³ode lata prze¿yte w swojej Alma Mater. Wyry-
wali Medyka sobie z r¹k. Okrzykom: oh! ah! ojej!
patrz! czyta³eœ? nie by³o koñca. Trafi³y one tak¿e do
r¹k ich amerykañskich kolegów, którzy przegl¹dali je
strona po stronie, ¿a³uj¹c, ¿e niczego nie ma po an-
gielsku. Ale i na to przyjdzie czas, w co wierzê g³êbo-
ko. Z uznaniem wyra¿ali siê o szacie graficznej ok³a-
dek. 

Z okazji nowego, kolejnego roku ¿ycia naszego
Tytu³u, sk³adam na rêce redaktora naczelnego Profe-
sora Lecha Chyczewskiego gratulacje i wyrazy uzna-
nia dla ca³ego Zespo³u, i w historycznym roku wej-
œcia do Wspólnoty Europejskiej, ¿yczenia dalszego
rozwoju i dalszych sukcesów.

Jan Pietruski
Redaktor naczelny Biuletynu Izby Lekarskiej
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Kobiety przejmuj¹ w³adzê str. 39

Studiowanie w Niemczech str. 37

Kariera Medyka 2004 str. 36

W TYM NUMERZE CZYTAJ: Podobno w marcu jak w garncu, trochê zimy trochê
lata. Mam nadziejê, ¿e nie cierpicie mêk z powodu wiosen-
nego przesilenia. Wszystkim jednak meteoropatom i so-
bie samemu ¿yczê rych³ego nadejœcia wiosny. 

Marcowy numer M³odego Medyka daje Wam mo¿li-
woœæ wyboru miêdzy wiedz¹ o kolejnym kole naukowym,
wywiadem z lekarzem uczestnicz¹cym w praktykach or-
ganizowanych przez IFMSA, a polemik¹ miêdzy dwiema
p³ciami. Serdecznie polecam nowy artyku³ Marty, mam
nadziejê, ¿e nie obrazi³a siê na mnie po moich ostatnich
kulinarnych dygresjach, zreszt¹, przeczytajcie a dowiecie
siê szczegó³ów.

Taaaak…Marzec….8 marca. Dzieñ Kobiet. Mogê Wam
¿yczyæ tylko, Drogie Panie, sukcesów w pracy i na uczel-
ni, m¹droœci, wyrozumia³oœci, i pewnoœci, ¿e jest ktoœ ta-
ki, kto wrêczy Wam w tym dniu kwiatek. 

Pomimo wszechobecnej zimy, mrozu i œniegu, mam
ciep³¹ nadziejê, ¿e ju¿ jutro rano ujrzê s³upek rtêci powy¿ej
zera. Czy nadzieja jest matk¹ g³upców? Oka¿e siê…

M l o d y
M e d y k

O IFMSA opowiada Karol Kamiñski 
lekarz medycyny str. 38

/

II Klinika Chirurgii Ogólnej 
i Gastroenterologicznej str. 37
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Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Medycznej w Bia³ymstoku pragnie zaprosiæ
wszystkich studentów Naszej Akademii oraz lekarzy sta¿ystów na Ogólnopolsk¹ Konferencjê
Naukow¹ Studentów Medycyny, która odbêdzie siê w dniach 6-7 maja 2004 w Bia³ymstoku.
Ostateczny termin zg³aszania streszczeñ to 30 marca 2004.

Prace bêd¹ prezentowane w trzech sesjach:

- Sesja Nauk Niezabiegowych
- Sesja Nauk Zabiegowych
- Sesja Anglojêzyczna - prezentacja prac w jêzyku angielskim

W ka¿dej sesji mo¿na wyg³osiæ pracê jako prezentacjê ustn¹ lub plakat.

Formularz zg³oszenia pracy mo¿na pobraæ z naszej strony: www.amb.edu.pl/stn. Pod tym adresem zna-
jduj¹ siê równie¿ wszelkie niezbêdne informacje o naszej Konferencji.

Wszelkie pytania i w¹tpliwoœci proszê kierowaæ na adres e-mail: stn@amb.edu.pl lub zg³aszaæ na
sobiœcie w siedzibie STM AM w Bia³ymstoku.

£ukasz Minarowski

 

Biuro Karier - KARIERA MEDYKA 2004
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ZAPRASZAMY NA CYKL

PREZENTACJI I WARSZTATÓW

pod has³em "KARIERA MEDYKA 2004"
w dniach 25-26.03.2004 r.

Honorowy Patronat objêli:

J.M. Rektor AMB - prof. dr hab. Jan Górski
Prezes Okrêgowej Izby Lekarskiej - prof. dr hab. Jan Stasiewicz
Prezes Okrêgowej Izby Aptekarskiej - dr Grzegorz Kucharewicz

Propozycja skierowana jest do studentów i absolwentów AMB i
ma na celu przygotowanie do efektywnego dzia³ania i poruszania siê
na rynku pracy. Oprócz wyk³adów i prezentacji, oferujemy cykl
warsztatowo-szkoleniowy poœwiêcony planowaniu rozwoju zawodowego. 

Tematy warsztatów 25 marca 2004 r. :

- "Autoprezentacja i rozmowa wstêpna z pracodawc¹" Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej WUP

- "Procesy rekrutacyjne" Regionalne Centrum Szkoleniowe  
- "Wiza¿ w biznesie" Avon Polska

Tematy warsztatów 26 marca 2004 r. : 

- "Twoje prawa asertywne" Centrum Wolontariatu 
- "Planowanie Kariery" Bia³ostocka Siec Biur Karier 
- "ABC rynku pracy" Bia³ostocka Sieæ Biur Karier 

Zapraszamy wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u. Wœród uczestników  rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

Szczegó³owe informacje i zapisy na warsztaty w Biurze Rekrutacji, Promocji i Karier Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku, tel. 748 54 73, rek-prom@amb.edu.pl
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tym numerze:

NIEMCY

mm.... Niemcy. Od czego by tu zacz¹æ? Wedle
¿yczenia redaktora powinnam to zrobiæ od golon-
ki i piwa, a mo¿e ozorka..? Postanowi³am jednak
pozostaæ wierna bardziej tradycyjnej  formie.

W Niemczech ten kto zda niemieck¹ maturê
mo¿e zostaæ studentem pierwszego roku medycyny.
Nie ma ¿adnych egzaminów wstêpnych. A ¿eby by³o
ciekawej niemiecka m³odzie¿ wcale nie pcha siê
na ten kierunek studiów  drzwiami i oknami.
Zainteresowanie jest przeciêtne. 

Podczas dwuletnich zajêæ przedklinicznych,
ka¿dy student ma obowi¹zek odbycia trzymiesiêcznych
praktyk pielêgniarskich. Dopiero po tym okresie
przychodzi czas na  pierwszy egzamin pañstwowy
sprawdzaj¹cy wiedzê teoretyczn¹. Wykorzystuje siê
j¹ podczas nastêpnych czterech  lat zajêæ klinicznych.
W ten sposób ta naukowa zdobycz przek³ada  siê
na praktykê. Studenci musz¹  w ci¹gu tych lat odbyæ,
podobnie jak my, praktykê wakacyjn¹. 

Ostatni etap studiów kandydaci na lekarzy spêdzaj¹
g³ównie w klinikach, podobnie jak my  podczas
naszego sta¿u. St¹d drugi egzamin pañstwowy, który
nastêpuje  po tym okresie, dotyczy przede wszys-
tkim zagadnieñ klinicznych. Obejmuje on bardzo
du¿¹ partiê materia³u  i jest bardzo trudny.  Satysfakcja

jest jednak ogromna, gdy  ju¿ siê przezeñ prze-
jdzie.... 

Osoby maj¹ce to wszystko za sob¹ te wszys-
tkie trudy s¹  lekarzami "pe³n¹ gêb¹". Zaczynaj¹
swoj¹ karierê zawodow¹ od stanowiska asystenta
lekarza "Assistenzarzt". 

Kszta³cenie specjalizacyjne trwa, podobnie jak
u nas, od piêciu do siedmiu  lat w zale¿noœci od
specjalizacji. W klinikach specjaliœci mog¹ w przysz³oœ-
ci zaj¹æ stanowiska "Oberazt" czy wy¿ej "Chiefarzt".... 

Obecnie wprowadzono do tego systemu ksz-
ta³cenia zmiany. Ten, kto podejmie studia po pier-
wszym paŸdziernika 2004 bêdzie zwolniony z odby-
wania sta¿u.

Marta Nowakowska

Czasami, gdy czytam artyku³y Marty, zastanawiam siê, ile sposobów mo¿na jeszcze wymyœliæ, aby
sprawdziæ wiedzê  cz³owieka. Okazuje siê, ¿e ka¿dy kraj w odmienny sposób weryfikuje posiadane przez
studentów medycyny wiadomoœci. 

[od redaktora prowadz¹cego MM]

W Labiryncie
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II Klinice Chirurgii Ogólnej 
i Gastroenterologicznej

Krótka, aczkolwiek esencjonalna wizytówka kolejnego ko³a naukowego dzia³aj¹cego na naszej uczel-
ni. Poni¿szy tekst obala zupe³nie stereotyp typowego naukowca. Okazuje siê, ¿e nie s¹ to ludzie z kamie-
nnymi twarzami i zimnym spojrzeniem. Nasi znajomi z chirurgii zawsze szyj¹ to, co rozprute i
rozpruwaj¹ to, co ju¿ zszyte.

[od redaktora prowadz¹cego MM]

dzia³alnoœci ko³a chirurgicznego istniej¹cego
przy II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastro-
enterologicznej trudno napisaæ w kilku s³owach,
ale spróbujê.

Jesteœmy grup¹ osób, które kroj¹, szyj¹ (cho-
cia¿  nie jesteœmy krawcami), a czasami powiedz¹
coœ dowcipnego. Zajmujemy siê pog³êbianiem
wiedzy z dziedziny chirurgii, poprzez  uczêszczanie
na dy¿ury, prezentowanie prac naukowych z na-

jnowszymi doniesieniami ze œwiata, przygo-
towywanie w³asnych prac naukowych. Aktualnie
w II Klinice Chirurgii przygotowujemy dwie prace
naukowe, zwi¹zane z leczeniem ¿ywieniowym
ciê¿ko chorych na oddzia³ach chirurgicznych.

Cz³onkostwo w kole daje mo¿liwoœæ przy-
chodzenia i aktywnego uczestniczenia w os-
trych dy¿urach (w³¹cznie z asystowaniem do
zabiegów).

O
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-IFMSA dzia³a w Polsce od 1956 roku. Kiedy zetkn¹³ siê
Pan z t¹ organizacj¹  i co Pan pamiêta z tamtych czasów?
O IFMSA dowiedzia³em siê z og³oszenia, które wisia³o na
drzwiach do akademika. Marzy³em o wyjeŸdzie na Zachód,
gdy¿ chcia³em poznaæ sposób nauczania i uprawiania
medycyny w innych krajach,  warunki pracy itd. IFMSA
kojarzy³a mi siê g³ównie jako organizacja zwi¹zana z
praktykami. Gdy  by³em studentem nie prowadzi³a ona
jeszcze  innej dzia³alnoœci. Teraz wiem, ¿e wasze dzia³ania
dotycz¹  wielu aspektów medycyny, nie tylko organizacji
zagranicznych wyjazdów. To bardzo wa¿ne.
W 1998 roku by³em w Heidelbergu, w Klinice
Kardiochirurgii u prof. Hagla. Bardzo sobie chwalê
zarówno praktyki, jak i oddzia³. Klasyfikacje wygl¹da³y
podobnie jak teraz. Nale¿a³o przedstawiæ dokumenty
potwierdzaj¹ce dzia³alnoœæ w ko³ach naukowych, aktywnoœæ
spo³eczn¹, publikacje, œredni¹  ocen i oczywiœcie zdaæ
egzamin ze znajomoœci jêzyków obcych. Mo¿na by³o
wyjechaæ tylko raz  w ci¹gu studiów, wiêc ja wybra³em
okres wakacji po pi¹tym roku. Informacje zebra³em ju¿ na
trzecim roku, ale musia³em poczekaæ.  Wtedy nie mo¿na by³o
wyjechaæ maj¹c zaliczone tylko przedmioty teoretyczne.

Patrz¹c  z perspektywy czasu dochodzê do wniosku, ¿e warto
by³o czekaæ.
-W jakim szpitalu rozwija³ Pan swoje umiejêtnoœci?
Interesuje mnie równie¿,  czy uwa¿a Pan ten czas za dobrze
wykorzystany? 
Przy wyborze miasta i szpitala g³ówn¹ rolê odgrywa³y moje
zainteresowania kardiologi¹, ale równie¿ renoma oœrodka.
W latach dziewiêædziesi¹tych wiêkszoœæ wydzia³u
medycznego Uniwersytetu w Heidelbergu przenios³a siê ze
starego miasta do nowoczesnego kampusa na drugim
brzegu rzeki. Tam te¿ znajdowa³a siê Klinika
Kardiochirurgii, prowadzona przez profesora Siegfrieda
Hagla. Nie by³ to mój pierwszy kontakt z kardiochirurgi¹,
wczeœniej mia³em zajêcia z kardiochirurgii w Szkole
Medycznej œw. Jerzego w Londynie. Jednak to w
Heidelbergu po raz  pierwszy trzyma³em w d³oniach ludzkie
serce. Ponadto w tym oœrodku poza rutynowymi operacjami
by-passów czy wymiany zastawek doœæ czêsto operowano
wady wrodzone serca, nie rozpoznane wczeœniej lub te¿
wady powsta³e   po operacjach w dzieciñstwie.
O organizacji praktyki mogê mówiæ wy³¹cznie w
superlatywach. Praktykami zajmowali siê tam studenci

Nie zatraciæ tego, co najwa¿niejsze
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Jak wiecie IFMSAdzia³a   ju¿ od ponad piêædziesiê-
ciu  lat na œwiecie i prawie  tyle samo w Polsce.
Studenci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
tak¿e  od wielu lat uczestnicz¹ w tej niezwyk³ej przy-
godzie zwanej SCOPE exchange. Dzisiaj znacie ich
prawdopodobnie z innej strony - jako asystentów w
Klinikach Akademii, profesorów, a mo¿e nawet
dziekanów czy rektorów? Kim s¹ teraz?  Czym siê
zajmuj¹? Jak wspominaj¹ tamte lata? Czy wyjazd
zorganizowany przez IFMSA wniós³ coœ do ich
pracy zawodowej, ¿ycia? 

Rozmowa  z KAROLEM KAMIÑSKIM - lekarzem medycyny,  absolwentem AMB 1999r. Obecnie pracuje on w Klinice
Kradiologii AMB jako asystent, gdzie prowadzi zajêcia ze studentami. Jest tak¿e opiekunem dzia³aj¹cego przy kli-
nice ko³a naukowego i zagorza³ym naukowcem, zajmuje siê g³ównie uszkodzeniem reperfuzyjnym. 

W wolnych chwilach czyta lub gotuje. Marzy, ¿eby kiedyœ w Polsce by³o normalniej. Nie lubi bezmyœlnoœci. 

Jak siê do nas przy³¹czyæ? Nic prost-
szego. Trzeba przyjœæ na spotkanie
ko³a, które odbywa siê co dwa ty-
godnie. Najwiêcej na ten temat mo¿na
siê dowiedzieæ u dr. n. med. Mariusza
Gryko, który jest naszym opiekunem.
Czekamy na osoby odpowiedzialne,
z poczuciem humoru, które intere-
suj¹ siê chirurgi¹ i chcia³yby pog³êbiæ
swoj¹ wiedzê z tej dziedziny.

Andrzej Roszkowski
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zatrudnieni przez rektorat. Tworzyli oni niewielki zgrany zespó³ i
wykazywali du¿¹ ¿yczliwoœæ wobec obcokrajowców, co odbiera³em jako
wyraz szczególnego zainteresowania i dziêki czemu dobrze siê tam
czu³em od samego pocz¹tku.
Atmosfera w szpitalu tak¿e by³a przyjazna. Œledzi³em, niczym cieñ,
swojego opiekuna - sta¿ystê z Wêgier, pobiera³em krew, wype³nia³em
karty, bada³em pacjentów, chodzi³em na konsultacje, asystowa³em do
operacji, a by³o to dla mnie niezapomnianym i interesuj¹cym
prze¿yciem. Oprócz mnie pracowa³o tam trzech Niemców - sta¿ystów i
dwóch studentów.
Ogólnie wyjazd da³ mi sporo pod wieloma wzglêdami. Trochê siê

nauczy³em, wynios³em wiele cennych obserwacji, odœwie¿y³em
znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Dowiedzia³em siê, ¿e pod wzglêdem
organizacji pracy Niemcy nie ró¿ni¹ siê od Polski. Fakt, ¿e maj¹ tam
wiêcej mo¿liwoœci, lepsze finansowanie, wy¿sze wynagrodzenia,  ale i tak
wielu Niemców wyje¿d¿a do USA, krajów skandynawskich, gdy¿ ich
zasoby pracy kurcz¹ siê. Myœlê ¿e warto zaznaczyæ, i¿ w 1998 moi
rówieœnicy w Niemczech, tak samo jak ja, w ciemnych barwach widzieli
swoj¹ przysz³oœæ, martwi¹c siê przede wszystkim o miejsce pracy. Jednak
ju¿ cztery lata póŸniej okaza³o siê, ¿e w Niemczech brakuje w medycynie
r¹k do pracy. Nie wiem czy polscy decydenci maj¹ jak¹kolwiek wizjê
rozwoju medycyny w kraju i czy pewnego dnia nie obudzimy siê z rêk¹ w
nocniku.
-Czy pozna³ Pan ludzi, którzy wywarli istotny wp³yw na Pana ¿ycie i
karierê?
Praktyki wakacyjne to niepowtarzalna okazja nie tylko do nabycia
umiejêtnoœci praktycznych, ale równie¿ do spotkania ciekawych ludzi,
nawi¹zania kontaktów z osobami znanymi ze stron podrêczników czy
naukowych periodyków. Zachêcam wszystkich do realizowania swoich

marzeñ, szukania ró¿nych mo¿liwoœci. Ja mia³em okazjê pracowaæ na
praktykach pod okiem takich s³aw jak: Marc Pfeffer, Eugene Braunwald,
Robert Lilly, Lynn i William Stevensonowie, Robert McKenna czy
Siegfried Hagl. Uderzy³o mnie, ¿e ci wielcy s¹ bardzo bezpoœrednimi
ludŸmi, z wielk¹ atencj¹ i szacunkiem podchodz¹cymi do studentów,
nawet z takich krajów jak Polska.
-Czy móg³by Pan poleciæ tê formê nauki swoim m³odszym kolegom?
Podczas tego wyjazdu utwierdzi³em siê w przekonaniu, ¿e warto
nieustannie d¹¿yæ do tego, aby byæ dobrym w tym co siê robi i stawiaæ
sobie jak najwy¿sze cele. Przy okazji mo¿na te¿ po³¹czyæ przyjemne z
po¿ytecznym.  Zawsze jednak nale¿y pamiêtaæ dlaczego siê to robi, aby
w nat³oku spraw nie zatraciæ tego co najwa¿niejsze...

Rozmawiali 
Anna Moniuszko
Pawe³ Radecki
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XXI WIEK-KOBIETY PRZEJMUJ¥ W£ADZÊ

d zawsze kobiety niezmiennie kojarzono z
delikatnoœci¹, zmys³owoœci¹ i kruchoœci¹. Wrêcz nie do
pomyœlenia by³o, by p³eæ piêkna nie prowadzi³a domu, by
sama zarabia³a na swoje utrzymanie, i marzy³a o czymœ
innym ni¿ ma³¿eñstwo. Czas jednak p³ynie, a pogl¹dy
ludzkie ulegaj¹ przeobra¿eniom. Stare stereotypy
zanikaj¹, by na ich miejsce mog³y pojawiæ siê nowe. Nikt
chyba nie zaprzeczy, ¿e wiek XX obfitowa³ w daleko
id¹ce zmiany w œwiadomoœci ludzkiej, które
zrewolucjonizowa³y dotychczasow¹ pozycjê kobiet w
spo³eczeñstwie. Uœwiadomiono im, jak bardzo s¹ wa¿ne
i jak wiele mog¹ osi¹gn¹æ. Pojawi³o siê pokolenie kobiet,

które nie doœæ, ¿e nie jest gorsze od mê¿czyzn, to jeszcze
w wielu dziedzinach  od nich lepsze. Okaza³o siê, ¿e
znik³y zawody, jakich p³eæ piêkna nie mog³aby
wykonywaæ. Kobiety odkry³y swoje nowe przeznaczenie
- spe³nienie zawodowe. Kuchnia przesta³a byæ miejscem,
w którym króluje tylko ¿ona. Dwie lewe rêce Pana Mê¿a
przekszta³ci³y siê w d³onie Wirtuoza Kulinarnego, i to
bez ofiar w ludziach i sprzêtach. Wszystko sta³o siê
mo¿liwe.

Dzisiaj nikogo ju¿ nie dziwi¹ walki kobiet w boksie,
mecze damskiej pi³ki no¿nej czy fakt, ¿e w skokach
narciarskich przedskoczkiem jest przedstawicielka p³ci
piêknej. Œwiat stan¹³ do góry nogami? Nie. To tylko
kolejny etap jego rozwoju, ci¹g³e d¹¿enie do znalezienia
najbardziej efektywnych rozwi¹zañ.

Kobiety ró¿ni¹ siê od mê¿czyzn w sposobie
myœlenia, z tym chyba zgodzi siê ka¿dy. Nie st¹paj¹
twardo po ziemi, czêsto kieruj¹ siê emocjami i intuicj¹.
W tym le¿y ich si³a. Zimne i rozumowe podejœcie
mê¿czyzn do œwiata doprowadzi³o do tego, ¿e na naszej
planecie mieszka dziœ wiêcej maszyn ni¿ kiedykolwiek.
S¹ one w stanie zast¹piæ cz³owieka pod wieloma
wzglêdami i podporz¹dkowane programowi, nie ulegaj¹
uczuciom. S¹ tworzone na wzór mê¿czyzny i dokonuj¹
ch³odnych analiz otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Nikt
wszak¿e nie wzi¹³ pod uwagê intuicji i emocji, które w

O



MEDYK Bia³ostocki 03(16) 200440

wielu sytuacjach okazuj¹ siê wa¿ne i niezast¹pione. Tak jak
niezast¹piona zawsze bêdzie kobieta, maj¹ca w œwiecie sztucznych i
naturalnych maszyn ogromn¹ przewagê, jak¹ jest uczuciowoœæ.

Czas p³ynie, zacz¹³ siê wiek XXI. Czy oka¿e siê kolejnym
prze³omowym okresem w stosunkach damsko-mêskich? Czy
atrybuty kobiet pozwol¹ im na zdominowanie mê¿czyzn i
urzeczywistnienie scenariusza "Seksmisji"? Szanse s¹ ma³e, ale
pomarzyæ zawsze mo¿na, szczególnie, ¿e rosn¹ zastêpy silnych i

niezale¿nych przedstawicielek p³ci piêknej. Dr¿yjcie zatem
panowie... Nie zapomnijcie jednak o kwiatach na Dzieñ Kobiet. To
one sprawiaj¹, ¿e z walecznych lwic, stajemy siê delikatnymi i
kruchymi lwi¹tkami.

Alicja Ros³an

Zadr¿a³em, po przeczytaniu powy¿szego artyku³u. Muszê
jednak wzi¹æ swoj¹ p³eæ w obronê. Czy mê¿czyzna jest pozbawion¹
uczuæ maszyn¹? S³ysza³em to wielokrotnie i muszê z wielkim
¿alem przyznaæ, ¿e czujê siê niedoceniony za wszelkie katusze
uczuciowe jakie, jako mê¿czyzna prze¿y³em z powodu
"emocjonalnoœci" kobiet. Codziennie s³yszê, ze mê¿czyŸni s¹
bezduszni, ¿e s¹ jak g³azy, których nie ruszy ¿adna si³a. Kobiety
twierdz¹, ¿e to jest z³e i ¿e maj¹ tego dosyæ. Z drugiej jednak strony

wymagacie od nas zdecydowania, niezale¿noœci, si³y,
oparcia…chcecie, ¿ebyœmy byli g³azami w ¿yciu zawodowym i
namiêtnymi kochankami prze¿ywaj¹cymi ka¿dy Wasz ból g³owy.
Dobrze, zatem, ¿e istniej¹ maszyny, mo¿e kiedyœ bêdzie mo¿na
stworzyæ tak¹, któr¹ da siê przeprogramowywaæ o ró¿nych porach
dnia, rano bezwzglêdny wojownik, a wieczorem romantyczny i
opiekuñczy, uczuciowy misiek. No tak…bardzo to wszystko
ciekawe. A jeœli chodzi o uczucia, których rzekomo nie posiadamy,
powiem tylko tyle, ¿e prze¿ywamy wszystko bardzo g³êboko, ale
nie zawsze to okazujemy. Wy natomiast jesteœcie wylewne jak Nil.
Z mojej skromnej wiedzy psychologicznej wynika, ¿e gorzej jest
temu, kto dusi w sobie uczucia - skoro wiêc tak jest, to Wy jesteœcie
w lepszej, psychicznie, rzecz jasna, sytuacji. Podobno mê¿czyzna
zakochuje siê szybciej od kobiety i nie potrafi udawaæ mi³oœci, ani
niczego wiêcej….Wy natomiast posiad³yœcie zdolnoœæ aktorstwa
bez koñczenia specjalistycznych szkó³. Nie chcê Was o nic
oskar¿aæ, nie obra¿ajcie siê tak i nie róbcie zaskoczonej miny, ale
skoro wszyscy chcemy równoœci, b¹dŸmy dla siebie bardziej
wyrozumiali, drogie Panie. Zaczynam zastanawiaæ siê, czy kobiety
chc¹ tylko równouprawnienia, co oczywiœcie popieram. Ale moje
drogie Panie…czy oby tylko o równouprawnienie Wam chodzi³o?
Zadr¿a³em i zrobi³o mi siê smutno, a wiêc nie jestem z kamienia…

Kubuœ

Wiersze Beaty
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£ZA

Jeden-On
Jedna-Ona
Jeden Jego Dotyk

Gest
A ile¿ £ez?

Rozeœmianych
Rozkochanych
Wytêsknionych
Wyczekanych

Jeden-Ty
Jedna-Ja

A ta £za?
To Szczêœcia Mej Duszy Znak

UCZUCIOWIEC

Szary Deszczowy Dzieñ
Gdy wtem

Mi³oœci Czar
Odurza Ciê
Upaja  Ciê

Deszcz Ciep³ym staje siê 
A Szaroœæ Ró¿owa Jest

Zimna Ponura Noc 
Gdy Wtem

Mi³oœci Czar
Otula Ciê
Wyzwala Ciê

Zimno ¯arem Staje siê
A Chmur Mrok Blaskiem Jest
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(Dla Emilii)

TAJEMNICA

Nie mów mi:
,,w ¿yciu jest tak ma³o 

piêknych chwil''
-bo s³yszê Ktoœ p³acze

Nie mów mi:
,,w ¿yciu jest tak ma³o 

piêknych chwil''
-bo widzê dziecko ¯ebracze

Nie mów mi:
,,nie mam...

nie jestem...''

Powiedz: ,,chce byæ...
chcê dawaæ...''

Nie mów mi:
,,w ¿yciu jest tak ma³o 

piêknych chwil''

-bo to ¯ycie to ta Piêkna  Chwila

Beata Ejsmont  

Rozwi¹zanie krzy¿ówki
z Medyka nr 01(14) 2004

W imieniu ca³ej redakcji M³odego Medyka pragniemy pogratulowaæ osobie wylosowanej spoœród tych wszystkich, którzy
nades³ali do nas poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki opublikowanej w styczniowym numerze Medyka Bia³ostockiego.

Prawid³owe has³o brzmi : ETYKA LEKARSKA PZWL

Wylosowan¹ osob¹ jest:

MI£OSZ KLATKOWSKI z Bia³egostoku

S e r d e c z n i e g r a t u l u j e m y !!!

Po odbiór nagrody ksi¹¿kowej prosimy zg³osiæ siê do Biblioteki G³ównej AMB.
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Choroby zakaŸne i paso¿ytnicze

pod redakcj¹ Zdzis³awa Dziubka 

Jest to kolejne, uaktualnione wydanie ciesz¹cego siê du¿¹ popularnoœci¹ podrêcznika opracowanego przez zespó³ autorów z g³ów-
nych polskich oœrodków leczenia chorób zakaŸnych. W czêœci ogólnej przedstawiono zjawiska immunologiczne w chorobach zaka-
Ÿnych i paso¿ytniczych, etiopatogenezê tych chorób oraz metody ich leczenia. W czêœci szczegó³owej omówiono poszczególne jed-
nostki chorobowe zarówno wystêpuj¹ce w kraju od lat, jak i "egzotyczne", przenoszone z terenów odleg³ych wskutek coraz
wiêkszej migracji ludnoœci. Podrêcznik uwzglêdnia najnowsze zdobycze nauk medycznych, genetyki i biologii molekularnej.

Ksi¹¿ka zawiera rozdzia³y o chorobach nowopowstaj¹cych (np. zaka¿enia Borna wirusami, Hantan wirusami) i powracaj¹cych
(tzw. Emerging disease). Rozwija temat coraz szerzej rozprzestrzeniaj¹cej siê choroby Creutzfeldta-Jakoba i wariantu tej choroby
zwi¹zanego ze spo¿yciem wo³owiny zaka¿onej prionami. Uwzglêdnia potrzeby lekarza rodzinnego, np. wskazania do hospitalizacji
lub dobór leków w leczeniu domowym. Na koñcu ka¿dego rozdzia³u zamieszczono kilka tematów kontrolnych, maj¹cych s³u¿yæ za
sprawdzian przyswojonego materia³u. 

Jest przeznaczona dla studentów medycyny oraz lekarzy wszystkich specjalnoœci.
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Poziomo :

1. Ukoñczy³a szko³ê
6. Odezwa
8. Uœpi ciê
9. Czekolady lub mno¿enia
11. Rzuca oszczepem
16. Potocznie gor¹czka
18. Polowanie na g¹ski
20. Nie rozumie idealisty;

lubi korzyœci materialne
24. Miêkki, srebrzystobia³y

metal lekki, aktywny
chemicznie, reaguje z
wod¹ i tlenem powietrza

25. Stacja radiolokacyjna
do wykrywania po³o¿enia
obiektów i do pomiarów

Pionowo :

1. Urz¹dzenie ³agodz¹ce
wstrz¹sy

2.  ... nie dru¿ba
3. Moneta z Korei; precz,

wynocha
4. Przód narty, czubek bu-

ta
5. Król Jolkos, ojciec

Jazona
6. Roœlina o kolczastych

liœciach, sukulent z Afryki
7. Rodzaj szerokiego sza-

la lub krótkiej peleryn-
ki

10. Rzymski m¹¿ stanu
12. Koñczy alfabet
13. Druh Atosa
14. Istota o torsie mêskim

na tu³owiu konia
15. Lek zio³owy stosowany

w chorobach serca
17. Wódz, tytu³owa postaæ

z tragedii W. Szekspira
18. Œpieszy z pomoc¹ w

Tatrach, górskie pogo-
towie

19. Rzeka lub ryba w Azji
21. Obawa
22. Czêœæ meczu siatków-

ki; liczy co najmniej
szeœæ gemów

23. Jednostka ciœnienia

Rozwi¹zanie krzy¿ówki prosimy przesy³aæ na adres redakcji Medyka do dnia
30 kwietnia 2004 r. Do wygrania NAGRODA KSI¥¯KOWA.

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Embriologia
Podrêcznik dla studentów
Hieronim Bartel
Wydanie III, 460 stron, 230 ilustracji, 7 tabel, oprawa broszurowa, format: 16,5 x
23,5 cm, cena katal. 69,00 z³

Jest to kolejne wydanie podrêcznika, w którym uwzglêdniono najnowsze osi¹gniêcia
z embriologii. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêœci. W czêœci ogólnej omówiono
wiadomoœci dotycz¹ce rozwoju zarodka i p³odu, natomiast w czêœci szczegó³owej -
rozwój poszczególnych narz¹dów i uk³adów. W ka¿dym rozdziale poruszono zagad-
nienia zwi¹zane z wadami rozwojowymi.
Bogaty materia³ ilustracyjny jest doskona³¹ pomoc¹ w zrozumieniu zmian morfolo-
gicznych zachodz¹cych w zarodku i p³odzie. Ksi¹¿ka przeznaczona jest dla studen-
tów medycyny, lekarzy, ale mo¿e równie¿ zainteresowaæ uczniów szkó³ pomatural-
nych, pragn¹cych pog³êbiæ swoj¹ wiedzê.

CZAS RELAKSU
z Wydawnictwem Lekarskim PZWL

Rozwi¹zanie krzy¿ówki:








