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Orszak członków Senatu i Rad Wydziałów UMB w drodze do siedziby Teatru Dramatycznego  
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, miejsca Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011.
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Sześćdziesiąt lat w dziejach świata to in‑
cydent. Sześćdziesiąt lat w życiu czło‑
wieka to czas zasadniczy. A jak okre‑
ślić sześćdziesiąt lat istnienia uczelni? 

Skłaniam się ku określeniu tych minionych 
lat jako fundamentalnych. Niezwykle ważnych 
dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla tych 
pokoleń, które tworzyły historię uniwersytetu. 
Na sali są obecni pierwsi absolwenci, którzy 
razem ze swoimi profesorami w trudnych la‑
tach powojennych budowali podstawy naszej 
uczelni. Przez te wszystkie lata kolejne poko‑
lenia rozpoczynały u nas naukę, tworząc nie‑

rzadko rodzinną tradycję studiowania na bia‑
łostockiej uczelni. Liczba 18 528 absolwentów 
brzmi imponująco.

Sześćdziesiąt lat to czas bezustannego po‑
większania potencjału dydaktyczno‑nauko‑
wego i twórczych osiągnięć. Do najbardziej 
znanych należą: stworzenie przez profeso‑
rów Karola Buluka i Stefana Niewiarowskie‑
go szkoły koagulologicznej, sukcesy zespołów 
kierowanych przez: prof. Mariana Szamato‑
wicza w dziedzinie wspomaganego rozrodu, 
prof. Antoniego Gabryelewicza w gastroente‑
rologii, a zwłaszcza pankreatologii, prof. Idy 

CzaS zaSadniCzy
WyStąpienie inauguraCyjne prof. dr. hab. Jacka Niklińskiego, 
rektora uMB.

Rektor UMB prof. dr hab. Jacek Nikliński w trakcie wystąpienia inauguracyjnego.  
W pierwszych rzędach siedzą rektorzy wyższych uczelni medycznych w Polsce i władze UMB.
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Kinalskiej w diabetologii oraz prof. Jana Gór‑
skiego w zakresie metabolizmu substratów 
energetycznych.

Jubileusz 60‑lecia uświetnia także uroczy‑
stość nadania tytułu doctor honoris causa ab‑
solwentowi naszej Alma Mater, Profesorowi 
Janowi Górskiemu – pierwszemu w historii 
uczelni rektorowi, pełniącemu tę funkcję przez 
cztery kadencje.

ROzWóJ UczelNI

Pierwszego października 1950 roku pierw‑
szy rektor AMB profesor Tadeusz Kielanow‑
ski, wraz z 58 nauczycielami akademickimi 
i 186‑osobową grupą studentów, rozpoczął 
nauczanie medycyny. Warunki były wręcz 
spartańskie. Wypalone mury przekazanego 
w użytkowanie pałacu Branickich wraz z ofi‑
cynami tworzyły pierwszą bazę dydaktycz‑
ną. Początki funkcjonowania uczelni to jedy‑
nie osiem jednostek naukowo‑dydaktycznych 
oraz biblioteka. 

Dziś na  trzech wydziałach: Lekarskim 
z Oddziałem Stomatologii i Nauczania w Ję‑
zyku Angielskim, Farmaceutycznym z Od‑
działem Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk 
o Zdrowiu, rok akademicki rozpoczyna ponad 
4 800 studentów, w tym 248 studentów, dla 
których językiem wykładowym jest język an‑
gielski. Zajęcia ze studentami prowadzić bę‑
dzie 702 nauczycieli akademickich. Na czter‑
nastu kierunkach, których bazę stanowi 128 
jednostek organizacyjnych, prowadzone będą 
zajęcia dydaktyczne. Oferta edukacyjna uczel‑
ni obejmuje dwa unikatowe kierunki: Logo‑
pedię z Fonoaudiologią i Elektroradiologię II 
stopnia.

Na  mocy porozumienia z  25 listopada 
2009 r., zawartego pomiędzy naszym uni‑
wersytetem a olsztyńskim Instytutem Rozro‑
du Zwierząt i Badań Żywności PAN, powoła‑
no dwa zakłady panowskie: Biologii Rozrodu 
Człowieka i  Profilaktyki Chorób Metabo‑
licznych. Będą one działały na bazie naszych 
klinik.

Prężny rozwój uczelni zależy od działalno‑
ści i współpracy wszystkich wydziałów, dlatego 
też naszym priorytetem jest dążenie do zapew‑
nienia uczelni nowoczesnej bazy dydaktycznej, 
tak niezbędnej do kształcenia na wysokim po‑

ziomie. Z dużymi efektami realizujemy pla‑
ny rozwoju uczelni w zakresie poprawy bazy 
lokalowej.

INWeSTycJe

Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego to inwestycja o wartości 
509 mln zł i w całości finansowana z budżetu 
państwa. Ma ona niezmiernie ważne znacze‑
nie nie tylko dla uczelni, ale także dla miasta 
i regionu. Miło mi zakomunikować Państwu, 
że rozpoczął się już pierwszy etap inwestycji. 
Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby plano‑
wany na 2015 rok termin został dotrzymany.

Dzięki funduszom pozyskanym z budżetu 
państwa, sprawnie przebiega budowa i wypo‑
sażenie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Inwestycja 
ta opiewa na sumę 52 mln zł. Jej zakończenie 
planowane jest na rok 2011.

Remont, przebudowa oraz wyposażenie 
obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki 
Stomatologicznej i Zakładu Technik Denty‑
stycznych UMB – to kolejna duża inwestycja, 
której zakończenie przewidujemy w I kwartale 
2011 r. Realizacja tego zadania była możliwa 
dzięki dofinansowaniu w wysokości 8,5 mln zł, 
pozyskanemu z Unii Europejskiej.

Powstaje też Euroregionalne Centrum 
Farmacji, które niebawem będzie miejscem 
kształcenia przyszłych farmaceutów, a w pers‑
pektywie stanie się nowoczesnym ośrodkiem 
badawczo‑naukowym o zasięgu międzynaro‑
dowym. Budowa finansowana jest z Progra‑
mu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod‑

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.  
Na widowni siedzą zaproszeni goście z kraju i zagranicy.
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niej. Jej dofinansowanie wynosi 54 mln zł. 
Zakończenie inwestycji przewiduje się na ko‑
niec 2011 r.

Dzięki przychylności radnych miasta Bia‑
łegostoku, którzy podjęli decyzję o odsprzeda‑
niu z 95‑procentową bonifikatą nieruchomości 
przy ulicy Mieszka I, uczelnia powiększyła bazę 
dydaktyczną. Uniwersytet realizuje również 
dwa projekty z Programu Operacyjnego Roz‑
wój Polski Wschodniej. Jeden dotyczy moder‑
nizacji bazy aparaturowej, a drugi utworzenia 
Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. Łączna wartość 
obu projektów wynosi 27 mln zł.

Ponadto, jako właściciel pałacu Branickich, 
nasza uczelnia od lat prowadzi prace rewalory‑
zacyjne, których celem jest odtworzenie dawnej 
magnackiej siedziby. Uniwersytet otwiera swe 
podwoje dla mieszkańców i turystów odwie‑
dzających pałac. Potwierdzeniem zaintereso‑
wania naszą siedzibą i uczelnią była majowa 
„Noc Muzeów”, podczas której przybyły tłu‑
my zainteresowanych. Za udostępnianie daw‑
nej siedziby Branickich turystom miesięcznik 
„Spotkania z zabytkami” przyznał nam Laur 
Roku 2009.

Uniwersytet Medyczny realizuje także pro‑
jekty finansowane w ramach Programu Ope‑
racyjnego Kapitał Ludzki. Są to, między in‑
nymi: „Wyższa jakość kształcenia kluczem 
do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Bia‑
łymstoku” oraz „Białystok – dobre miejsce 
do studiowania”.

Uczelnia dysponuje dwiema unikalnymi 
w skali kraju jednostkami naukowymi. Są to: 
Centrum Medycyny Doświadczalnej, które jest 
jedną z najlepiej wyposażonych w Europie pla‑
cówek do prowadzenia badań podstawowych, 
przedklinicznych i wdrożeniowych na zwierzę‑
tach laboratoryjnych, oraz Euroregionalne La‑
boratorium Analiz Farmaceutycznych, którego 
głównymi zadaniami są kontrola leków i ocena 
substancji biologicznie aktywnych. 

OSIągNIęcIA

O specyfice uczelni medycznych decyduje ist‑
nienie i działalność szpitali klinicznych. Bez 
ich współdziałania nie ma możliwości realizo‑
wania misji, przypisanej uczelniom medycz‑
nym. Nasza uczelnia bazuje na dwóch szpi‑
talach klinicznych, które, dzięki sprawnemu 
zarządzaniu i wysiłkowi pracowników, nie bo‑
rykają się z zadłużeniem. Jakość świadczonych 
przez nie usług stawia je w rzędzie tych, które 
uznawane są za jedne z najlepszych w Polsce. 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, jako jedyna 
jednostka służby zdrowia, w tym roku został 
wyróżniony Diamentem Forbsa. Nagrodę tę 
przyznaje się za skuteczne zarządzanie i efek‑
ty ekonomiczne.

Dziś Uniwersytet Medyczny w Białymsto‑
ku to prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa. 
Co roku zajmujemy wysokie miejsca w ran‑
kingach. W 2010 roku, według Wydawni‑
ctwa Edukacyjnego „Perspektywy” i dzienni‑
ka „Rzeczpospolita”, nasza uczelnia znalazła 
się na 13. pozycji wśród 96 ocenianych pol‑
skich uczelni wyższych, otrzymując wyróżnie‑
nie Awans roku. Uczelnia posiada dobrą i am‑
bitną kadrę naukowo‑dydaktyczną. Liczby 96 
profesorów tytularnych oraz 104 doktorów 
habilitowanych na 702 nauczycieli akademi‑
ckich dają nam jeden z najwyższych wskaźni‑
ków i plasują nas w czołówce uczelni wyższych 
w kraju. W minionym roku akademickim za‑
kończono 67 przewodów doktorskich, 19 prze‑
wodów habilitacyjnych, 8 osób uzyskało tytuł 
profesora. Pracownicy uczelni w 2009 roku 
opublikowali 1 048 prac o łącznym wskaź‑
niku IF 668. 

Potwierdzeniem wysokiej pozycji Uniwer‑
sytetu Medycznego w Białymstoku w Polsce 
jest przyznanie przez Ministerstwo Nauki 

Prof. christian Manegold odbiera z rąk rektora UMB prof. Jacka Niklińskiego medal 
pamiątkowy „za zasługi dla UMB”.
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i Szkolnictwa Wyższego trzem naszym wy‑
działom pierwszej kategorii. Warto zaznaczyć, 
że nasz najmłodszy wydział – Nauk o Zdro‑
wiu, zajmuje w swojej kategorii pierwsze miej‑
sce na 33 oceniane jednostki.

WSPółPRAcA

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do współ‑
pracy międzynarodowej. Euroregionalny Me‑
dyczny Ośrodek ds. Badań i Edukacji, który 
ma u nas swoją siedzibę, wspiera działania na‑
ukowe i dydaktyczne trzech sąsiednich uczel‑
ni: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
Uniwersytetu Medycznego w Grodnie i Wy‑
działu Medycznego Uniwersytetu w Wilnie. 
Ta współpraca stwarza warunki do międzyna‑
rodowej wymiany lekarzy i studentów. 

Obecnie Uniwersytet Medyczny w Bia‑
łymstoku ma podpisane umowy o współpra‑
cy i wymianie naukowej z 20 zagranicznymi 
ośrodkami. Dotychczasowe wzajemne kon‑
takty zaowocowały wymianami młodych na‑
ukowców, wspólnymi projektami badawczymi 
oraz eksperckimi wykładami wybitnych spe‑

cjalistów z całego świata. Dnia 11 maja 2010 r. 
podpisaliśmy porozumienie z Uniwersytetem 
w Heidelbergu.

Trwa wymiana studentów i nauczycieli 
akademickich w ramach programu Socrates‑
Erasmus. 

Ciągle doskonalony jest program kształce‑
nia na kierunku Lekarskim na Oddziale Na‑
uczania w Języku Angielskim. W roku aka‑
demickim 2009/2010 zakończył się pierwszy 
6‑letni cykl nauczania. Dziś, uroczyście, pierw‑
szy absolwent otrzyma dyplom lekarza. 

Kolejne lata potwierdzają rosnące zainte‑
resowanie tym sposobem kształcenia. W tego‑
rocznej rekrutacji o jedno miejsce ubiegało się 
4 kandydatów. Z satysfakcją mogę powiedzieć, 
że o wysokim poziomie kształcenia studentów 
świadczą nagrody, zdobywane przez studen‑
tów English Division. W maju bieżącego roku 
w ogólnopolskim konkursie anatomicznym 
zdobyli oni pierwsze miejsce. Trwają inten‑
sywne prace nad wprowadzeniem kształcenia 
w systemie amerykańskim dla obywateli USA 
i Kanady. Pierwsi studenci powinni rozpocząć 
naukę od kolejnego roku akademickiego.
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WyDAWNIcTWA I ORgANIzAcJe

Wydawane nieprzerwanie od 1955 roku czaso‑
pismo „Roczniki Akademii Medycznej”, pod 
zmienionym tytułem „Advances in Medical 
Sciences”, stało się w pełni międzynarodowym 
pismem, indeksowanym na liście filadelfijskiej. 
W 2010 r. czasopismo otrzymało IF 1,057. 

Na naszej uczelni znajduje się redakcja pre‑
stiżowego pisma naukowego „Folia Histoche‑
mica et Cytobiologica”. Pismo porusza tema‑
tykę morfologiczną, jest jednym z nielicznych 
międzynarodowych pism naukowych wyda‑
wanych w Polsce, które znajduje się na liście 
filadelfijskiej z IF 1,213.

Miesięcznik „Medyk Białostocki”, któ‑
ry ukazuje się nieprzerwanie od 2002 roku 
i jest współredagowany przez studentów jako 
„Młody Medyk”, znany jest całej społeczności 
akademickiej. Uczelniane czasopismo opisu‑
je z kronikarską skrupulatnością to, co w ży‑
ciu uczelni jest ważne i  to, co  stanowi jej 
codzienność.

Kształcenie na uniwersytecie wspomaga 
nowoczesna i bardzo dobrze wyposażona bi‑
blioteka, która jest ośrodkiem naukowej in‑
formacji medycznej.

Na uczelni funkcjonuje 11 organizacji i sto‑
warzyszeń studenckich. Chciałbym podkreślić, 
że działają one bardzo dynamicznie, odnoszą 
wiele sukcesów naukowych i sportowych oraz 
czynią wiele dobrego na rzecz społeczeństwa. 
Na uwagę zasługują częste akcje charytatyw‑
ne, organizowane przez Międzynarodowe Sto‑
warzyszenie Studentów. Przedsięwzięcia stu‑
denckie, które wpisały się na stałe w kalendarz 
życia uniwersytetu, to: coroczne międzynaro‑
dowe konferencje naukowe studentów i mło‑
dych lekarzy, organizowane przez Studenckie 
Towarzystwo Naukowe oraz Sekcję Studencką 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – 
Młoda Farmacja, Medykalia, Dni Otwarte Uni‑
wersytetu, działalność sportowa Akademickiego 
Związku Sportowego, który w tym roku także 
obchodzi jubileusz 60‑lecia, a także cykliczne 
występy kabaretu Co‑Nie‑Co. 

Od lat ambasadorem uczelni jest chór. Każ‑
dego roku zdobywa on prestiżowe nagrody. 
Również w tym roku podczas Międzynarodo‑
wego Festiwalu Chóralnego zdobył I miejsce 
oraz statuetkę Złotej Polihymnii. 

Szanowni Państwo!
Dzisiejsza uroczystość to także Centralna 

Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 
Uczelni Medycznych. Akademicka pieśń 
„Gaudeamus Igitur” niesie przesłanie. Cieszmy 
się więc, że wpisujemy dziś w poczet studentów 
tych, którzy wybrali specjalności medyczne.

Drodzy Studenci I roku!
Jestem przekonany, że macie w sobie taką 

determinację i ciekawość świata, które pozwolą 
Wam z satysfakcją przejść przez lata trudnych 
i czasochłonnych studiów medycznych. Życzę, 
aby Wasze marzenia dotyczące zawodu się speł‑
niły, abyście czuli radość z niesienia pomocy lu‑
dziom chorym.

Kończąc, pozwolę sobie życzyć naszym 
miłym Gościom i wszystkim Pracownikom 
Uniwersytetu Medycznego pomyślności i sa‑
tysfakcji z wykonywanej pracy, zaś Studentom 
radości ze zdobywanej wiedzy, dającej nowe 
perspektywy na przyszłość.

Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski, odczytuje list Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, skierowany do władz UMB.
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PROf. MAłgORzATA SzNITOWSKA 
za wsparcie organizacji specjalistycznego Zakładu Farmacji Stosowanej na Wydziale Farmaceutycznym Uni‑
wersytetu Medycznego w Białymstoku – wprowadzenie nowoczesnego programu dydaktycznego oraz promo‑
cję kadry naukowej tej jednostki.

DR ANNA IWASzKIeWIcz‑PAWłOWSKA 
za zapewnienie warunków do bardzo wysokiego poziomu diagnostyki i leczenia, zajęć dydaktycznych, badań 
naukowych, stabilizacji finansowej oraz rozwoju Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwi‑
ka Zamenhofa w okresie pełnienia, przez wiele lat, funkcji dyrektora tej jednostki.

PROf. chRISTIAN MANegOlD 
za wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem Medycznym w Mannheim Uniwersytetu w Heidelbergu a Uni‑
wersytetem Medycznym w Białymstoku oraz promocję uczelni w Europie.

Medale  
za zaSługi uMB 

otrzymali: 

Od lewej: prof. christian Manegold, dr Anna Iwaszkiewicz-Pawłowska, prof. Małgorzata Sznitowska.



14

Christian Manegold – urodził się 9 sierp‑
nia 1946 roku w Dreźnie w Niem‑
czech. W roku 1968 ukończył Szkołę 
Medyczną Uniwersytetu Humboldta 

w Berlinie. Pracę doktorską obronił w 1974 
roku w Szkole Medycznej Uniwersytetu Ka‑
rola Ruprechta w Heidelbergu. Na tymże uni‑
wersytecie, w roku 1990, obronił pracę ha‑
bilitacyjną, a sześć lat później uzyskał tytuł 
profesora.

Profesor Manegold ma specjalizację z za‑
kresu chorób wewnętrznych. Od roku 2004 
kieruje Kliniką Nowotworów Klatki Pier‑
siowej na Oddziale Chirurgii w Interdyscy‑
plinarnym Centrum Leczenia Nowotworów 
w Centrum Medycznym w Mannheim Uni‑
wersytetu w Heidelbergu. Posiada ogromne 
doświadczenie w prowadzeniu badań klinicz‑
nych w zakresie onkologii. Przez pewien okres 
pełnił też obowiązki Konsultanta ds. Hema‑
tologii i Onkologii. 

W trakcie swojej działalności zawodowej 
prof. Ch. Manegold pełnił liczne funkcje, 
w tym: Przewodniczącego Komitetu Che‑
mioterapii Europejskiej Organizacji Badań 
i Leczenia Nowotworów (EORTC‑LCCG) 
z siedzibą w Brukseli oraz Przewodniczącego 
Międzynarodowego Towarzystwa do Badań 
nad Rakiem Płuca. Był też członkiem licz‑
nych komitetów i organizacji działających 
w zakresie onkologii klinicznej, takich jak: 
Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicz‑
nej (ESMO), Amerykańskie Towarzystwo 
Onkologii Klinicznej (ASCO), Międzyna‑
rodowe Towarzystwo do Badań nad Rakiem 
Płuca (ASLC).

Od wielu lat prof. Manegold współpracuje 
z Uniwersytetem Medycznym w Białymsto‑
ku. Wielokrotnie pracownicy naukowi naszej 
uczelni korzystali z życzliwości Profesora i jego 
pracowników.

Autorytet zawodowy i doświadczenie 
prof. Manegolda pozwoliły zorganizować 
na Uniwersytecie Medycznym w Białymsto‑
ku wiele prestiżowych konferencji i warszta‑
tów, w których udział brali międzynarodowi 
eksperci w dziedzinie onkologii.

Największe międzynarodowe znaczenie 
miała konferencja pt. „Non Small Cell Lung 
Cancer: Standards and New Trends in Dia‑
gnosis and Therapy”, zorganizowana w paź‑
dzierniku 2001 r. na Akademii Medycznej 
w Białymstoku. Profesorowi Ch. Manegol‑
dowi, jako jednemu z głównych jej organi‑
zatorów, światowe organizacje, takie jak: In‑
ternational Associacion for the Study of Lung 
Cancer (IASLC) i European Organization for 
Research and Treatment of Cancer (EOR‑
TC), zaproponowały objęcie honorowego 
patronatu nad organizowanymi przez siebie 
wydarzeniami. 

Z wielkim zaangażowaniem prof. Ch. 
Manegold wspierał działalność naszej 
uczelni oraz Euroregionalnego Medyczne‑
go Ośrodka ds. Badań i Edukacji. Nieoce‑
niony jest udział profesora Ch. Manegolda 
w koordynowaniu współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem Medycznym w Białymsto‑
ku a Wydziałem Medycznym Uniwersytetu 
Medycznego w Wilnie. Dzięki jego wspar‑
ciu, odbyło się wiele konferencji naukowych 
oraz warsztatów:

prof. dr haB. 
ChriStian 

Manegold
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• „1st Euroregional Workshop on Thoracic 
Oncology: Treatment Standards and Cur‑
rent Research in Non‑Small Cell Lung 
Cancer, Small Sell Lung Cancer and Pleu‑
ral Mesothelioma”, 2005, Wydział Me‑
dyczny Uniwersytetu w Wilnie;

• „2nd Euroregional Workshop on Thoracic 
Oncology: standards and new trends in 
treatment and research in non‑small cell 
lung cancer”, 2007, Uniwersytet Medycz‑
ny w Białymstoku;

• „3rd Euroregional Workshop on Thoracic 
Oncology: Advances in thoracic cancer 
treatment WCLC 2007 and ASCO 2008 
follow‑up”, 2008, Wydział Medyczny Uni‑
wersytetu w Wilnie;

• „4th Euroregional Conference on Tho‑
racic Oncology: Lung Cancer Upda‑
te 2009”, 2009, Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku.
W powyższych konferencjach uczestniczy‑

ło ponad 100 światowych ekspertów w dzie‑
dzinie onkologii. Dzięki ich wykładom i bez‑
pośrednim kontaktom, środowisko naukowe 
naszej uczelni mogło poznać najnowocześniej‑
sze metody i techniki stosowane w dziedzinie 
onkologii i chirurgii onkologicznej.

Obecnie prof. Ch. Manegold współorgani‑
zuje konferencję naukową pt. „5th European 
Regional Conference on Thoracic Oncology: 

2010 Challenges in diagnosis and treatment”. 
Planowana jest ona na lipiec 2010 r. Współ‑
organizatorami będą: Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, Wydział Lekarski i Instytut 
Onkologii Uniwersytetu w Wilnie, Białoru‑
ski Państwowy Uniwersytet w Mińsku oraz 
Uniwersytet Medyczny w Grodnie.

Z inicjatywy prof. Ch. Manegolda, w lu‑
tym 2010 r. doszło do spotkania w Heidel‑
bergu władz Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku oraz Wydziału Medycznego 
Uniwersytetu w Heidelbergu, na którym pod‑
jęto decyzję o współpracy pomiędzy uczel‑
niami. Ta współpraca ma dla nas szczególne 
znaczenie. Wydział Medyczny Uniwersytetu 
w Heidelbergu posiada bowiem niekwestio‑
nowaną pozycję lidera wśród uczelni medycz‑
nych na świecie.

Prof. Ch. Manegold pozostaje w ścisłym 
kontakcie ze środowiskiem naukowym nasze‑
go uniwersytetu. W każdej sytuacji możemy 
liczyć na jego pomoc i wsparcie. Profesor jest 
niezwykle konsekwentny w zdobywaniu wy‑
tyczonych przez siebie celów. Współpracuje 
z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie, 
a w strategii jego działania jest przede wszyst‑
kim współpraca z Uniwersytetem Medycznym 
w Białymstoku.

rektor uMB,  
prof. dr hab. jacek nikliński

Wystąpienie prof. christiana Manegolda.
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Bardzo dziękuję za zaproszenie na uro‑
dziny Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku i na wspólną uroczy‑
stą inaugurację uczelni medycznych 

w Polsce. Okrągła rocznica to wyjątkowy mo‑
ment. Oczywiście są uczelnie medyczne, które 
dłużej funkcjonują, ale sześćdziesiąt lat to też 
niemało. Gdy patrzymy na kształtowanie się 
środowiska akademickiego w naszym regio‑
nie i mieście, to mamy pełną świadomość, że 
to właśnie od tej uczelni rozpoczął się pro‑
ces kształtowania elit intelektualnych regio‑
nu i kraju. Akademia Medyczna była pierw‑
szą uczelnią, która powstała w Białymstoku 
i pierwszą, która rozpoczęła pracę i badania 
na rzecz tego, co jest najszlachetniejsze – zdro‑
wia i życia człowieka. Ta uczelnia wywarła naj‑
większy wpływ na to, co się tutaj działo.

Pragnę więc bardzo serdecznie podzięko‑
wać wszystkim poprzednim rektorom, profe‑
sorom, naukowcom, dydaktykom i pracow‑
nikom administracyjnym, którzy wiele pracy 
i wysiłku włożyli w to, aby ten uniwersytet 
tak znakomicie się rozwijał.

WySOKA POzycJA UczelNI 
MeDyczNych

JM Rektor mówił o  osiągnięciach uczelni 
i o rozpoczętych inwestycjach, ja natomiast 
chciałabym zwrócić uwagę na  inną ważną 
okoliczność. Otóż wśród wszystkich uczelni 
w Polsce uniwersytety medyczne zajmują pierw‑
sze miejsce w zakresie prowadzonych badań 
naukowych. Podczas ostatniej parametryzacji 
30 proc. jednostek organizacyjnych na wszyst‑

kich uczelniach uzyskało I kategorię, natomiast 
w tej kategorii na uczelniach medycznych było 
aż 44 proc. jednostek organizacyjnych. Te dane 
świadczą niezbicie o tym, że uczelnie medycz‑
ne są znacznie wyżej oceniane pod względem 
poziomu badań naukowych. Liczba publikacji 
i cytowań też świadczy na ich korzyść. Dlate‑
go gratuluję wszystkim pracownikom uczelni 
medycznych w Polsce, ale przede wszystkim 
tym, którzy tak wiele wysiłku wkładają w to, 
aby poprawiać jakość nauczania. Mam świado‑
mość, jak trudne jest połączenie pracy nauko‑
wej z dydaktyczną. Jest to szczególnie trudne 
w przypadku uczelni medycznych, gdy celem 

o noWą jakość 
SzkolniCtWa

WyStąpienie prof. dr hab. barbary kudryckieJ, 
MiniSter nauki i SzkolniCtWa WyżSzego.

Wystąpienie Minister 
Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. dr hab. 
Barbary Kudryckiej.



20

badawczym jest człowiek. Nie zawsze też uczel‑
nie dysponują odpowiednią infrastrukturą, ale 
mam nadzieję, że będzie się to zmieniać. 

RefORMA SzKOlNIcTWA WyŻSzegO

Nasz resort przygotowuje reformę szkolnictwa 
wyższego, która w dużej mierze obejmować 
będzie także uczelnie medyczne. Mniej będzie 
ona dotyczyć autonomii programowej, a wię‑
cej autonomii wewnętrznej, instytucjonalnej. 
Ministerstwo rezygnuje z części swoich upraw‑
nień, nie będzie zatwierdzać statutów, regula‑
minów, zmienią się przepisy odnośnie do łą‑
czenia i dzielenia jednostek. Chodzi o to, aby 
nie czekać na stempel ministerstwa w sytuacji, 
kiedy uczelnia potrzebuje wewnętrznych zmian 
organizacyjnych. Reformę próbowaliśmy przy‑
gotować z punktu widzenia uczelni, w tym tak‑
że uczelni medycznych, w powiązaniu ze śro‑
dowiskiem zewnętrznym i z gospodarką.

Zależy nam bardzo, aby badania o charak‑
terze wdrożeniowym miały większy zakres ba‑
dań stosowanych, komercjalizowanych. Dlate‑
go wprowadzamy rozwiązania, które pozwolą 
na to, aby uczelnie miały własne regulaminy 
zarządzania własnością przemysłową czy też 
prawami autorskimi.

I ostatnia ważna sprawa, o której chciałam 
powiedzieć. Zależy nam bardzo na tym, aby 
doprowadzić do uwolnienia większej liczby ta‑
lentów, które drzemią w młodych naukowcach 
i studentach. Chcemy ich pokazywać światu. 
Wielu z nich już w tej chwili przynosi nam 
zaszczyt, zdobywa europejskie granty i laury 
na międzynarodowych konferencjach. To jest 
zadanie dla wszystkich mistrzów wychowują‑
cych młode kadry naukowców.

Jestem przekonana, że Państwa uczelnia, 
która ma aż sześćdziesiąt lat i tylko sześćdzie‑
siąt lat, będzie wspierać młodych ludzi i stwa‑
rzać im możliwości rozwoju. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż‑
szego od 1 października na stanowisku mini‑
stra ds. nauki zatrudniło przedstawiciela śro‑
dowiska medycznego, prof. dr. hab. Macieja 
Banacha z Uniwersytetu Medycznego w Ło‑
dzi. Będzie on nam pomagał we wdrażaniu 
reformy, a także realizował zadania dotyczące 
finansowania infrastruktury medycznej i przy‑
znawania stypendiów dla młodych naukow‑
ców. Chodzi o to, aby te procedury odbywały 
się transparentnie.

Nauka ma wymiar globalny i Państwo 
to wiecie najlepiej, bo na co dzień korzysta‑
cie z wiedzy światowej. Jestem przekonana, 
że uczelnie medyczne doprowadzą do tego, że 
podniesie się wskaźnik jakości nauki na uni‑
wersytetach, politechnikach i innych uczel‑
niach. Wierzę, że będziecie świecić tym szla‑
chetnym światłem dla innych, a  oni będą 
starali się naśladować te najlepsze praktyki.

Niech będzie mi wolno przekazać imma‑
trykulowanym studentom życzenia szczęścia 
na  egzaminach, zadowolenia z  opiekunów 
naukowych, wykładowców, mistrzów. Życzę 
Wam samych piątek, chociaż wiem, że nie za‑
wsze są one ze wszystkich przedmiotów moż‑
liwe do zdobycia. Połamania piór. 

Życzę, abyście nigdy nie zapomnieli o tej 
szlachetnej misji, którą niesie za sobą zawód, 
który na tej sali reprezentują prawie wszyscy.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka odznacza 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. dr. hab. Marka Wojtukiewicza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka odznacza 
złotym Krzyżem zasługi dyr. USK w Białymstoku dr. Bogusława Poniatowskiego.  
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Wystąpienie Podsekretarza Stanu  
w Ministerstwie zdrowia cezarego Rzemka.

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski i rektor UMB prof. dr hab. Jacek Nikliński.

Wystąpienie Wicemarszałków Województwa Podlaskiego Bogusława 
Dębskiego i Ignacego Jasionowskiego.
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dzisiejsza uroczystość inauguracji roku 
akademickiego, połączona z obcho‑
dami 60‑lecia naszej uczelni, stanowi 
odpowiednią i godną oprawę do na‑

dania Prof. Janowi Górskiemu zaszczytnego 
tytułu – doctor honoris causa. Profesor Górski 
jest bowiem osobą szczególnie zasłużoną dla 
naszej uczelni.

Profesor Jan Górski ukończył kierunek le‑
karski Akademii Medycznej w Białymstoku 
w roku 1966. Stopień doktora nauk medycz‑
nych uzyskał w roku 1970, stopień doktora 
habilitowanego w roku 1980, tytuł profesora 
nadzwyczajnego w 1989 r. Pięć lat później uzy‑
skał stanowisko profesora zwyczajnego. Jego 
kariera zawodowa od 1966 roku jest związana 
głównie z Zakładem Fizjologii naszej uczelni. 
Pracował kolejno na stanowiskach: asystenta, 
starszego asystenta i adiunkta. Po uzyskaniu 
etatu docenta, zorganizował na macierzystej 
uczelni Zakład Fizjologii Klinicznej i kiero‑
wał tą placówką do roku 1986. Równocześnie, 
w latach 1983 – 1986, kierował Zakładem Bio‑
chemii Wysiłku w Instytucie Sportu w War‑
szawie. W roku 1986 został kierownikiem 
Zakładu Fizjologii na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Białymstoku.

O wielkim zaufaniu i uznaniu, jakimi 
darzy go społeczność akademicka, najlepiej 
świadczy fakt powierzenia mu funkcji rekto‑
ra, łącznie na cztery kadencje (w latach 1993 
– 1999 oraz 2002 – 2008). W kadencji 2005 
– 2008 pełnił funkcję przewodniczącego Kon‑
ferencji Rektorów Akademickich Uczelni Me‑

dycznych oraz został członkiem Prezydium 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich.

X X X

Prof. Górski legitymuje się wybitnymi 
osiągnięciami w działalności naukowej, dy‑
daktycznej oraz administracyjnej. Jest auto‑
rem lub współautorem 222 prac naukowych. 
Łączny IF tych prac wynosi niemal 250 pkt. 
Wiele badań naukowych wykonał w renomo‑
wanych ośrodkach naukowych w USA (w Na‑
tional Institutes of Health, Bethesda, w New 
York State University oraz University of Illino‑

doCtor honoriS  
CauSa uMB 
prof. dr haB. jan górSki

laudaCja WygłoSzona przez  
prof. dr. hab. aNdrzeJa dąbrowskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dziekan Wydziału lekarskiego UMB, wygłasza 
laudację.
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is), a także w Szwecji (w University of Göte‑
borg oraz w Karolinska Institutet), Niemczech 
(w University of Heidelberg) oraz Kanadzie 
(w University of Western Ontario).

Publikował w najbardziej prestiżowych 
czasopismach międzynarodowych, takich jak: 
„American Journal of Physiology”, „Pflügers 
Archiv‑Europen Journal of Physiology”, „Jour‑
nal of Applied Physiology”, „Diabetes, Diabe‑
tologia”, „Journal Lipid Research”. 

Zasadnicza część publikacji prof. Gór‑
skiego poświęcona jest regulacji metaboli‑
zmu substratów energetycznych w mięśniach, 
tak w spoczynku, jak też w czasie wysiłku. 
Prof. Górski jest niekwestionowanym auto‑
rytetem w tej dziedzinie. Szczegółowe omó‑
wienie Jego dorobku wykraczałoby poza ramy 
niniejszej laudacji. Wymienię więc jedynie kil‑
ka osiągnięć. Prof. Górski pogłębił znacząco 
naszą wiedzę o hormonalnej regulacji metabo‑
lizmu w mięśniach. Zapoczątkował badania 
nad wykorzystaniem substratów energetycz‑
nych przez mięśnie oddechowe. Jest autorem 
odkrywczych prac o metabolizmie lipidów 

w jądrze komórkowym. Dokonał pionierskich 
i przełomowych odkryć w badaniach nad 
funkcjonowaniem sfingomielinowego szla‑
ku transmisji sygnałów w mięśniach szkieleto‑
wych oraz w mięśniu sercowym. Udowodnił, 
że ceramid jest jednym z czynników odpowie‑
dzialnych za powstawanie insulinooporności 
w mięśniach. Wraz ze swoim zespołem opisał, 
jako pierwszy, metabolizm ceramidu w mięś‑
niu sercowym pacjentów z cukrzycą typu 2. 
i u pacjentów otyłych. 

X X X

Prof. Górski legitymuje się wybitnymi 
osiągnięciami dydaktycznymi.

Był promotorem 30 doktorów nauk i opie‑
kunem 7 przewodów habilitacyjnych. Jest 
redaktorem dwóch podręczników fizjologii: 
„Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego” 
oraz „Fizjologia Człowieka”. Był pionierem za‑
stosowania interaktywnych i symulacyjnych 
programów komputerowych do nauczania 
fizjologii.

Treść dyplomu „Doctor honoris causa” odczytał prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski.
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Jako rektor, prof. Górski wniósł ogrom‑
ny wkład w rozwój naszej uczelni. W okre‑
sie Jego kadencji ukończono budowę Dzie‑
cięcego Szpitala Klinicznego, wybudowano 
gmach Collegium Novum oraz Centrum Me‑
dycyny Doświadczalnej. W Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym utworzono i zbudowa‑
no Kliniki: Chirurgii Szczękowo‑Twarzowej, 
Rehabilitacji, Neonatologii, Kardiochirurgii 
oraz Zakład Hemodynamiki (obecnie Klini‑
ka Kardiologii Inwazyjnej) i Oddział Inten‑
sywnej Terapii. Przebudowano Blok Ope‑
racyjny i pomieszczenia Klinik: Ortopedii, 
Ginekologii oraz Endokrynologii Gineko‑
logicznej i Rozrodczości, pomieszczenia dla 
potrzeb Zakładu Chorób Przyzębia i Błony 
Śluzowej Jamy Ustnej oraz Bibliotekę. Pozy‑
skano budynki i teren przy ulicach: I Armii 
Wojska Polskiego 2, Wołodyjowskiego oraz 
M. Skłodowskiej‑Curie 7A. Wykonano re‑
mont pałacu Branickich, pozyskano środki 
i rozpoczęto budowę gmachu dla Wydziału 
Nauk o Zdrowiu oraz gmachu Euroregional‑
nego Centrum Farmacji dla Wydziału Farma‑
ceutycznego. Ukoronowaniem intensywnych 
działań rektora Górskiego było umieszczenie 
w budżecie państwa inwestycji pod nazwą 
„Przebudowa i Rozbudowa PSK” na kwotę 
blisko 500 mln złotych.

X X X

Utworzono Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Oddział Nauczania w Jęz. Angielskim, wie‑
le nowych kierunków nauczania i jednostek 
naukowo‑dydaktycznych oraz Muzeum Me‑
dycyny i Farmacji. 

W okresie działalności prof. Górskiego 
na stanowisku rektora nastąpił szybki rozwój 
badań naukowych oraz wzrost liczby uzyski‑
wanych stopni i tytułów naukowych. Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny La‑
boratoryjnej uzyskał uprawnienia do nadawa‑
nia stopnia doktora habilitowanego i dokto‑
ra nauk farmaceutycznych. Wydział Lekarski 
uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora nauk stomatologicznych, zaś Wydział 
Nauk o Zdrowiu do nadawania stopnia dok‑
tora nauk medycznych. W ten sposób speł‑
niono warunki ustawy, na mocy której do‑
szło do zmiany nazwy „Akademia Medyczna 

w Białymstoku” na „Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku”.

Ten przegląd działalności naukowej, dydak‑
tycznej oraz organizacyjnej prof. Jana Górskie‑
go dowodzi, że jest On osobą wybitną i potrafi 
skutecznie łączyć niezwykle twórczą i owocną 
działalność w każdym z tych obszarów. 

Za osiągnięcia naukowe otrzymał wiele na‑
gród i odznaczeń. Najważniejsze z nich to: Zło‑
ty Krzyż Zasługi, Krzyże Oficerski i Kawaler‑
ski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, medal Napoleona Cybul‑
skiego oraz medal Ignacego Łukasiewicza.

Spośród otrzymanych nagród wymienię 
kilka najważniejszych: Nagrodę Prezesa Rady 
Ministrów za wybitny dorobek naukowy, dwu‑
krotnie przyznaną Nagrodę Sekretarza Nauko‑
wego PAN, dziewięć Nagród Ministra Zdro‑
wia oraz wiele Nagród Rektora.

Prof. Jan Górski jest członkiem korespon‑
dentem Polskiej Akademii Umiejętności, za‑
stępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Fi‑
zjologicznych PAN oraz przewodniczącym 
Komisji Mięśni tegoż komitetu. Jest człon‑
kiem czynnym i honorowym Polskiego To‑
warzystwa Fizjologicznego.

Wielki rozmach i efekty działań rektora 
Jana Górskiego upoważniają mnie do nazwa‑
nia Go „Budowniczym Akademii”, a obecnie 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
Uzasadnia to w pełni decyzję o nadaniu Mu 
tytułu „Doctor Honoris Causa” naszej uczelni. 
Uczelni, która zawdzięcza Mu tak wiele. 

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski wręcza dyplom  
„Doctor honoris causa” prof. dr. hab. Janowi górskiemu.
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uroczystości nadania tytułu doctor ho‑
noris causa towarzyszy często wykład 
nowego doktora. Dzisiaj wykład nie 
został przewidziany. Jego Magnifi‑

cencja wymienił jedną, oczywistą przyczynę, 
a mianowicie napięty program jubileuszowej 
inauguracji roku akademickiego. Jest wszakże 
i druga, sformułowana przez Adama Mickie‑
wicza. Napisał on: „Było cymbalistów wielu, 

ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jan‑
kielu”. Dziś tradycyjny wykład inauguracyj‑
ny wygłosi Jankiel mowy polskiej – Profesor 
Jan Miodek. Przyznaję, że ja też nie śmiałbym 
„cymbalić” przy Jankielu.

Przysłowie powiada: „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”. Jestem bardzo wzruszony 
tak wysoką oceną mojej działalności właśnie 
przez swoich.

Było CyMBaliStóW 
Wielu

WyStąpienie doCtor honoriS CauSa uMB 
prof. dr. hab. JaNa górskiego.

Wystąpienie dr h.c. UMB prof. dr. hab. Jana górskiego.
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Uroczysta chwila. Doctor honoris causa UMB prof. dr hab. Jan górski i prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski.

Pragnę podziękować Jego Magnificen‑
cji Rektorowi prof. Jackowi Niklińskiemu 
za inicjatywę w sprawie nadania mi tytułu 
i prowadzenie poszczególnych etapów tego 
procesu. Dziekanowi Wydziału Lekarskiego 
– prof. dr. Andrzejowi Dąbrowskiemu, dzię‑
kuję za przygotowanie stosownego wniosku 
i dzisiejszej laudacji. Członkom Rady Wy‑
działu Lekarskiego i Senatu dziękuję za po‑
zytywne głosowanie.

Dokonania, o których mówił Pan Dziekan, 
nie byłyby możliwe bez niezmiernie aktywnej, 
twórczej współpracy wielu ludzi. Wszystkim, 
którzy przyczyniali się wraz ze mną do rozwoju 
uczelni, składam bardzo serdeczne podzięko‑
wania. Przyznać muszę, że miałem ogromne 
szczęście do współpracowników. Wybieralni 
członkowie władz uczelni, a więc prorektorzy, 
dziekani i prodziekani, byli ludźmi całko‑
wicie oddanymi sprawie naszej Alma Mater. 
Cieszyli się wielkim zaufaniem społeczności 
uczelni. Dowodem na to jest fakt, że wszyscy, 

jeśli wyrażali zgodę, byli ponownie wybiera‑
ni do pełnienia dotychczasowych funkcji lub 
innych. Przykładem jest Pan Rektor, który 
pełnił przez dwie kadencje funkcję prorektora 
ds. nauki, a obecnie jest magnificencją.

Za wieloletnią współpracę bardzo dzię‑
kuję wszystkim pracownikom administracji. 
Pragnę podkreślić, że bardzo dobrze znają 
oni swój fach. 

Wszystkim obecnym i byłym współpra‑
cownikom z Zakładu Fizjologii składam po‑
dziękowania, wyrazy szacunku i  uznania. 
Razem pracowaliśmy, razem przeżywaliśmy 
sukcesy i niepowodzenia. 

Serdecznie dziękuję całej mojej Rodzinie 
za wsparcie i wyrozumiałość. 
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Wystąpienie Jego ekscelencji 
Najprzewielebniejszego Jakuba,  
Arcybiskupa Białostockiego i gdańskiego.

Od lewej: Włodzimierz Kusak  
– Przewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku,  
Jego ekscelencja Najprzewielebniejszy 
Jakub, Arcybiskup Białostocki i gdański, Jego 
ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup 
Senior Stanisław Szymecki, Tadeusz Truskolaski 
– Prezydent Miasta Białegostoku.

Order Św. Równej Apostołom Marii 
Magdaleny II stopnia wręczył rektorowi 
UMB prof. dr. hab. Jackowi Niklińskiemu 
Jego ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, 
Arcybiskup Białostocki i gdański.
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Do Białegostoku wraz ze swoimi kolegami 
przybyłem sześć lat temu. Byliśmy pierwszymi 
studentami na tutejszej uczelni, uczącymi się 
medycyny w języku angielskim. Dziś wiem, jak 
trudne było to doświadczenie dla kadry dydak‑
tycznej, administracji, ale i dla nas, studentów. 
Doceniam wysiłek i dziękuję za wsparcie, ja‑
kie nam Państwo dawaliście. Wiem, że zdoby‑
łem tu dobre wykształcenie. Były to dla mnie 
też najlepsze lata życia. Jestem pewien, że na‑
uczanie medycyny w języku angielskim będzie 
na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 
kontynuowane. 

pierWSi aBSolWenCi 
oBCokrajoWCy

WyStąpienie ØyviNa aNdrego sdberga eNga – aBSolWenta 
pierWSzego roCznika Wydziału lekarSkiego oddziału nauCzania 
W języku angielSkiM.

Uroczyste wręczenie dyplomu lekarza absolwentowi pierwszego rocznika Wydziału lekarskiego Oddziału Nauczania w Języku 
Angielskim. Na zdjęciu prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dziekan Wydziału lekarskiego UMB, i Øyvin Andre Sdberg eng.
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lingwistę rozpatrującego zjawiska języko‑
we w szerszym aspekcie teorii między‑
ludzkiej komunikacji musi szczególnie 
interesować wyjątkowość relacji lekarz 

– pacjent. Ten drugi przychodzi do pierwsze‑
go z całą swoją ludzką biedą, z całą psychofi‑
zyczną biedą – podkreślmy. A miser res sacra 
(„biedny rzeczą świętą”) – mówił Seneka. Czy 
zapracowany lekarz zawsze jest świadom tej sy‑
tuacji komunikacyjnej? Czy pamięta o zasadzie 
Hipokratesa primum non nocere („po pierw‑
sze nie szkodzić”), rozpatrywanej z punktu 
widzenia językowego stosunku do chorego 
człowieka? Chciałoby się mu więc przypo‑
mnieć: pomóc nie zawsze możesz, pocieszyć 
– możesz zawsze, pocieszyć słowem dobrym, 
łagodnym, przynoszącym ukojenie.

W skromnym wspomnieniu pragnę przy‑
wołać postać lekarza, by wszystkim lekarzom 
oddać należną cześć – mówił przed laty le‑
gendarny kaznodzieja przemyski i wrocław‑
ski ks. prof. Julian Michalec. Gorlice – pod‑
karpackie miasteczko. Okupacja. W szpitalu 
nikt nie śni jeszcze o penicylinie i nie ma nawet 
bandaży. Bandażują nas papierem. Dyrektor 
chirurg – nazywał się Jan Rybicki – dysponuje 
sankami i swoim siwkiem, ale najczęściej na noc 
nie jedzie do domu, ale zostaje w gabinecie. 
Koło północy, kiedy gorączka pooperacyjna się 
wzmaga, jak biały odziany cień wchodzi do sali 
na palcach i – nachylając się nad ciężko chorym 
– pyta: No, jak się czujesz, dziecko? Niech on 
teraz jeszcze za grobem odbierze należną mu 
cześć” (ks. Julian Michalec: „Aby życie mie‑

li. Wybór kazań”, Przemyśl‑Wrocław 1990, 
str. 371–372). 

To krótkie, przytoczone wyżej: jak się czu‑
jesz, dziecko? jest wspaniałym przykładem 
spełniania się terapeutycznej funkcji mowy, 
najistotniejszej w komunikacyjnych działa‑
niach każdego lekarza. To zarazem wzór słowa 
budującego zaufanie do drugiego człowieka 
– tak jak równie proste będzie lepiej, wypo‑
wiedziane przez lekarza, budzi i podtrzymu‑
je nadzieję, mobilizując jednocześnie ludzi 
do aktywności.

Bo też nigdy nie można przesądzać o przy‑
szłości. Ostatnia umiera nadzieja. A słuchać 
chorego człowieka i prowadzić z nim dialog 
należy do końca – mimo braku czasu, ograni‑
czoności psychicznej i uniewrażliwienia wyni‑
kającego z oswojenia z chorobą i ze śmiercią, 
a może czasem mimo nadwrażliwości, przed 
którą lekarz się broni pozorną szorstkością 
i bezdusznością.

X X X

Wyjątkowy charakter lekarskiego powoła‑
nia stoi u źródeł powiedzeń znanych w całym 
cywilizowanym świecie: medice, cura te ipsum 
(„lekarzu, troszcz się o samego siebie”), medicus 
curat, natura sanat („lekarz leczy, natura uzdra‑
wia”), mens sana in corpore sano („w zdrowym 
ciele zdrowy duch”), similia similibus curan‑
tur („podobne leczy się podobnym”) – zasada 
homeopatii i medycyny ludowej.

Lekarz – zdrowie – choroba to kategorie 
tak ważne egzystencjalnie dla każdego czło‑

lekarz i ChoroBa 
W koMunikaCji 
językoWej

Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Jana Miodka.
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wieka, że tworzą rozbudowaną grupę skrzyd‑
latych słów. Przywołajmy kilkanaście z nich: 
Najwięcej doktorów na świecie (słowa przypi‑
sywane Stańczykowi, szesnastowiecznemu 
błaznowi Zygmunta Starego), Lekarz leczy 
chorobę, a zabija pacjenta (Francis Bacon 1561 
– 1626), Lekarstwa na miłość – tytuł utworu 
Owidiusza z 2 r., Czas – lekarz zła (Menan‑
der 342 – 291 p.n.e.), stąd zdanie św. Au‑
gustyna Czas leczy rano, Lekarz mimo woli 
– tytuł komedii Moliera z r. 1666, Lekarz 
swojego honoru – tytuł dramatu Calderona 
z r. 1637, Umieram z pomocy zbyt wielu leka‑
rzy – słowa wypowiedziane na łożu śmierci 
przez Aleksandra Macedońskiego, Klasyczne 
jest to, co zdrowe; romantyczne to, co chore (Jo‑
hann Wolfgang Goethe), Choroba ta nie jest 
na śmierć, ale dla chwały Bożej – Nowy Te‑
stament; do tego cytatu nawiązuje Choroba 
na śmierć – dzieło S. Kierkegaarda, Dziecięca 
choroba „lewicowości” w komunizmie – tytuł 
książki Lenina (por. współczesne dziecięca 

choroba demokracji, dziecięca choroba ustro‑
jowej transformacji itp.), Piękna choroba – ty‑
tuł powieści Mieczysława Jastruna z r. 1961, 
Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba, że 
im oprócz ojczyzny nic się nie podoba (Adam 
Mickiewicz w Panu Tadeuszu), Byłem chory, 
a nawiedziliście mnie – Biblia, Chory z uroje‑
nia – tytuł komedii Moliera z r. 1673, Mamy 
chorego człowieka, poważnie chorego człowie‑
ka w naszych rękach – car Mikołaj I o Turcji 
w rozmowie z ambasadorem angielskim Ha‑
miltonem Seymourem (1852), Turek jest chory 
– tytuł pieśni duchownego niemieckiego Al‑
berta Poysela z r. 1683; niemal równocześnie 
Thomas Roe, ambasador angielski w Istambu‑
le, porównywał Turcję do ciała starego, cho‑
rego człowieka, O doktorze Hiszpanie – tytuł 
fraszki Jana Kochanowskiego, Chory na Mo‑
skala (Stefan Żeromski), Jak w medycynie nie 
masz chorób, tylko są chorzy, tak w świecie mo‑
ralnym nie masz win, tylko są winni (Henryk 
Sienkiewicz w Rodzinie Połanieckich).

Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Jana Miodka.
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X X X

Metaforyka pochodząca ze świata me‑
dycyny jest także jednym z najproduktyw‑
niejszych środków językowej ekspresji współ‑
czesnych odmian stylowych. By się o tym 
przekonać, wystarczy sięgnąć chociażby 
do publicystyki sportowej: Polska szermierka 
jest bardzo chora, a jej leczenie będzie bardzo 
trudne; Szpada znajduje się obecnie w letargu; 
Bez gier zespołowych sport jest kulawy; Futbo‑
lowy AIDS paraliżuje stadiony; Jak uzdrowić 
polski sport?; Sytuacja w boksie wymaga ostrych 
cięć; Mamy po olimpiadzie wrzód do przecięcia; 
PZPN‑owskim skalpelem nie uleczą tej jątrzą‑
cej się rany; Podawanie aspiryny nie uleczy pił‑
karstwa; Owszem, reprezentacja może być pod‑
łączona do kroplówki jeszcze przez najbliższe 
półrocze; Olimpijski medal potrzebny jest jak 
tlen pokręconemu światkowi polskiego judo.

Po przenośnie obszaru semantycznego 
choroby bez przerwy sięgają politycy i pub‑
licyści komentujący ich poczynania: Ciężki jest 
stan chorobowy polskiej prawicy; Jak na zdję‑
ciu rentgenowskim ujawnił się w całej swojej 
krasie zespół objawów sejmowych patologii; Ten 
sejm narodził się w czasie choroby państwa i on 
jako płód w ramach państwa nie jest zdrowy: 
Zdrowy instynkt samozachowawczy społeczeń‑
stwa nie po raz pierwszy poradzi sobie z gan‑
greną, która je toczy; Partie polityczne są cho‑
re i coraz trudniej dają sobie radę z toczącym 
je rakiem szaleństwa; Obecna koalicja pozosta‑
wia państwo z wieloma wewnętrznymi scho‑
rzeniami; Mam nadzieję, że moja dymisja spo‑
woduje podniesienie gorączki, ale takiej, która 
przynosi wyjście z choroby, gdyż obecnego stanu 
nie można kontynuować; W miarę zbliżania 
się wyborów prezydenckich coraz silniej daje 
się odczuć ogólny wzrost gorączki; Lekarstwo 
było gorzkie i jeszcze nie działa; Po pierwsze 
kuracja powinna odpowiadać klasycznym me‑
todom szkoły medycznej, czyli powinna prze‑
biegać zgodnie z konstytucją; Z dolegliwości 
powszechnych wyborów prezydenckich trudno 
nas będzie wyleczyć.

Z określeń związanych z chorobami ko‑
rzystają też chętnie autorzy recenzji z kręgu 
muzyki młodzieżowej. Najczęściej dotyczą 
one chorób groźnych, nieuleczalnych, także 
psychicznych, a przywoływane są w pozy‑

tywnym kontekście, co wiązać należy nie‑
wątpliwie z charakterystyczną dla tej sub‑
kultury tendencją do szokowania i łamania 
norm obyczajowych: Chore, brutalne, krwawe, 
ale bardzo smakowite danie; Schizofreniczne 
solo; Porcja schizoidalno‑paranoicznego thrash 
metalu; Zionący schłodzoną parą paranoiczny 
śpiew; Obłąkane tempo nie popuszcza na dłuż‑
szą chwilę; Gęsto, szybko, z obłędem w oczach 
i bluźnierczym okrzykiem na ustach; Histe‑
ryczny, pełen dzikiego obłędu skowyt miaż‑
dżący bębenki; Wścieklizna z punk rockowego 
śmietnika; Zadżumione charczenia i skrzeki są 
niczym miód na me uszy; Pozostały mi ropieją‑
ce parchy; Powoduje u was ostrą niewydolność 
jelit; Dostaną gwałtownych torsji; Olśniewają 
i doprowadzają do histerycznych spazmów; Ból 
obcowania z szorstkim jak kamień brzmieniem; 
Naprawdę bolesne piosenki; Grozi śmiercią lub 
co najmniej ciężkim kalectwem; Czują krew, 
wiedzą, gdzie uderzyć, by zabolało, ale nim 
pogryzą do krwi, jeszcze trochę czasu chyba 
musi minąć.

To tylko trzy obszary funkcjonowania me‑
taforyki medycznej. Ale i one wystarczająco 
wyraźnie uzmysławiają nam, jak ta kategoria 
semantyczna silnie oddziałuje na wyobraźnię 
w procesach międzyludzkiej komunikacji.

zaproszeni goście na widowni Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki 
w Białymstoku.
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Rektorzy uczelni wyższych.

Wystąpienie doctor honoris causa AMB 
prof. dr. hab. Andrzeja Danysza.

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – rektor Uniwersytetu w Białymstoku, składa gratulacje prof. dr. hab. Jackowi Niklińskiemu.
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Prof. dr hab. ewa Małecka-Tendera, przewodnicząca 
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni 
Medycznych.
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Lp. Strona umowy Kraj Rok zawarcia

1. Medical Faculty of the University of Bonn Niemcy 2002

2. Grodno State Medical University Białoruś 2003

3. Medical Faculty of University of Duisburg – Essen Niemcy 2003 

4. Faculty of Medicine of Vilnius University Litwa 2003 

5. Kaunas University of Medicine Litwa 2003

6. Faculty of Medicine of Lund University, Department of 
Obstetrics and Gynaecology Szwecja 2003

7. Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek Belgia 2003

8. Belarusian State Medical University Białoruś 2004

9. Hamamatsu University School of Medicine Japonia 2004

10. Institute of Biochemistry National Academy of Science Belarus Białoruś 2005

11. Belarusian Medical Academy of Post‑Graduate Education Białoruś 2005

12. Georgian State Medical Academy Gruzja 2005

13. Kingston University & St. George’s University of London Wielka Brytania 2006 

14. State Pharmaceutical University Ukraina 2008 

15. University of Caen Lower‑Normandy Francja 2008

16. University of San Pablo CEU Hiszpania 2008 

17. Faculty of Chemistry of University of Latvia, Riga Łotwa 2008

18. Instytut Farmakologii i Biochemii NAN Białorusi, Dyrektor 
Instytutu D.I. Romanowskij Białoruś 2008

19. Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały w Grodnie Białoruś 2009

20. Heidelberg University, Medical Faculty of Mannheim Niemcy 2010

21. Danylo Halytsky Lviv National Medical University Ukraina 2010

WSpółpraCa 
MiędzynarodoWa

WyKAz UMóW zAWARTych OD 2002 ROKU
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Prof. zita Aušrelė Kučinskienė – dziekan Wydziału Medycznego 
Uniwersytetu w Wilnie.
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iMMatrykulaCja 
2010/2011

piotr Sielatycki

W imieniu Samorządu Studentów UMB 
przemawiał Piotr Sielatycki.

Akt immatrykulacji. Prof. elżbieta Skrzydlewska – dziekan Wydziału farmaceutycznego, wręcza studentowi I roku indeks.

W imieniu Samorządu Studentów Uniwersytetu Me‑
dycznego oraz wszystkich studentów naszej uczelni, chciał‑
bym podziękować serdecznie za to, że zechcieliście Państwo 
wziąć udział w tak ważnej dla nas uroczystości. Jest dla nas 
ogromnym zaszczytem gościć u siebie tak zacne grono. 

Jako student, chciałbym powitać nowych członków bra‑
ci studenckiej. Życzę, abyście przez te kilka najbliższych 
lat, pewnie najpiękniejszych, wynieśli z tej uczelni, oprócz 
wiedzy akademickiej, także mądrość życiową. Abyście już 
w niedalekiej przyszłości mogli być nie tylko wspaniałymi 
lekarzami czy pracownikami ochrony zdrowia, ale przede 
wszystkim dobrymi ludźmi.
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krzysztof struNiawski, ii rok, kierunek lekarSki
W klasie maturalnej jedno z ważniejszych pytań w mojej głowie brzmiało – WUM czy 
BUM? Odległość od rodzinnego miasta nie grała roli, gdyż w obu przypadkach jest 
mniej więcej jednakowa. Jednakże do stolicy zawsze podchodziłem sceptycznie – cią‑
gły gwar, niekończące się korki, a i koszty utrzymania wysokie. Rozmowy ze znany‑
mi mi studentami WUM‑u utwierdziły mnie w przekonaniu, że to Białystok będzie 
moim małym eldorado. Tutaj wszędzie jest blisko, z komunikacji miejskiej nie muszę 
korzystać, co doceniam szczególnie w okresie zimowym. Opłacenie stancji w dobrej 
lokalizacji nie jest czynnikiem stresogennym dla rodziców. Po 1,5 roku studiowania 
nie żałuję decyzji, i oby tak dalej!

beata karwowska, Vi rok, kierunek lekarSki 
Wybór miasta, w którym miałam zacząć studia, nie spędzał mi snu z powiek, ani nie 
wiązał się z długimi rozważaniami na temat miejsca zamieszkania na następne sześć 
lat – jakby nie patrzeć jedną trzecią mojego ówczesnego życia. Kwestie, które teraz 
wzięłabym pod uwagę, wtedy nie miały znaczenia. Wiedziałam, że termin testu pre‑
dyspozycji przypada w trakcie moich warsztatów teatralnych w Ełku – wyczekanych 
dwóch tygodni nad jeziorem, z ludźmi, z którymi łączyła mnie nie tylko pasja, ale 
i przyjaźń. Nie wyobrażałam sobie, żeby stracić chociaż jeden dzień zajęć, do których 
podchodziłam z iście młodzieńczym zapałem. Jednak raczkujące poczucie odpowie‑
dzialności za własną przyszłość skłoniło mnie do „zmarnowania” kilku godzin na do‑
jazd na uczelnię i jak najszybszy powrót. Pierwszy poranny pociąg z Ełku w kierunku 
Białegostoku odjeżdżał po godzinie 5.00, był na miejscu pół godziny przed rozpoczę‑
ciem testu – idealnie, a więc postanowione. Spędziłam tu jedną czwartą życia, propor‑
cje się zmieniły i nie tylko one. Początkowo miałam ochotę rzucić te studia, średnio 
co pół roku, a teraz został mi tylko semestr do końca i wiem, że tamten poranny po‑
ciąg jechał w dobrym kierunku. 

Mateusz zoNeNberg, iV rok, kierunek lekarSki
Zdając na studia, składałem papiery na kilka kierunków lekarskich w Polsce. Dostałem 
się na każdy z nich i przyszedł moment podjęcia decyzji, którą uczelnię wybrać. Ponie‑
waż w Białymstoku się urodziłem i wychowałem, myślałem o tym, żeby przenieść się 
na czas studiów do innego miasta. Oryginalne świadectwo złożyłem jednak na UMB. 
Skłoniły mnie do tego różne czynniki: dogodne położenie budynków uczelni w cen‑
trum miasta, wszystko w odległości 15 minut drogi od siebie, dobre opinie o uczelni 
i jej wysokie miejsca w różnych rankingach. Dziś, patrząc z perspektywy lat na mój 
wybór, nie żałuję. Lubię to miejsce. 

dlaCzego Warto  
StudioWać na uMB
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dzisiaj sześćdziesiąte pokolenie studen‑
tów zaczyna pierwszy rok studiów 
medycznych. My, pierwsi studenci 
i absolwenci tej uczelni, często wra‑

camy myślami do nauki i pracy zawodowej. 
Wspominamy naszych Profesorów, którzy 
z ogromnym zaangażowaniem przekazywali 
nam – pokoleniu okaleczonemu koszmarem 
wojny – tajniki wiedzy medycznej. Byli oni dla 
nas oparciem również w czasie pracy zawodo‑
wej, która w tamtym okresie nie była łatwa. 
Wpoili nam zasadę, że wiedza i serdeczny sto‑
sunek do chorego, niezależnie od jego statusu 
społecznego i materialnego, to jedne z najważ‑
niejszych cech dobrego lekarza. I to przesłanie 
chcielibyśmy przekazać naszym najmłodszym 
adeptom sztuki medycznej.

Rozpiętość wieku wśród nas, pierwszych 
studentów, to 17 – 40 lat. Studiowali z nami 
młodzi maturzyści, powstańcy, więźniowie 
obozów koncentracyjnych, zesłańcy z nieludz‑
kiej ziemi i żołnierze, którzy walczyli na róż‑
nych frontach o wolną Polskę. Z pasją chło‑
nęliśmy wiedzę, angażowaliśmy się w prace 
naukowe i badawcze, chociaż warunki były 
wtedy spartańskie. Przez pierwsze lata to‑
warzyszył nam strach przed relegowaniem 
z uczelni – z polecenia partii, na przykład, 
jako „niepewnych politycznie” i „nierokują‑
cych, że będą dobrymi lekarzami PRL‑u”. 
To wszystko połączyło nas szczególną więzią, 
która trwa do dziś.

Pałac Branickich – siedziba naszej uczelni 
– odrodził się z ruin, jak Feniks z popiołów. 
Przy jego odbudowie jest tam również nasza 
cegiełka pracy społecznej.

Jego Magnificencji Rektorowi, Profesorom 
i Studentom życzymy światowych sukcesów 
w pracy naukowej i zawodowej, bo warunki 
do ich spełnienia są teraz wspaniałe.

Vivat Academia, vivant Professores!

ViVat aCadeMia, 
ViVant 

profeSSoreS!
WyStąpienie dr N. Med. teresy kurowskieJ‑dąbrowskieJ, 
aBSolWentki pierWSzego roCznika Wydziału lekarSkiego aMB.

Dr Teresa Kurowska-Dąbrowska przemawia w imieniu 
absolwentów pierwszego rocznika Akademii Medycznej 
w Białymstoku.
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