




Na pocz¹tku listopada w Uczelni by³a wielka
gala. W obecnoœci znamienitych goœci, rektorzy Wy-
dzia³ów Medycznych Uniwersytetów w Grodnie i Wil-
nie, Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, a tak¿e Mar-
sza³ek Województwa Podlaskiego, parafowali dokumenty inicjuj¹ce dzia³alnoœæ
Euroregionalnego Medycznego Oœrodka ds. Badañ i Edukacji. Oœrodek powsta³ w
ramach Euroregionu Niemen. Jeden z naszych kolegów - profesor, który nie jedno
ju¿ prze¿y³ w czasie d³ugoletniej pracy w naszej Uczelni - zada³ mi prowokacyjne
pytanie: "I co pan myœli o tej inicjatywie? Przecie¿ w historii naszej Akademii ju¿
nie raz byliœmy œwiadkami uroczystoœci podpisywania umów o wspó³pracy z na-
szymi s¹siadami ze wschodu...a ¿ycie pokazywa³o swoje." Nie dziwiê siê w¹tpli-
woœciom mojego znakomitego Kolegi. Gdybym nie zna³ bli¿ej pomys³odawców
powo³ania Oœrodka, zapewne mia³bym te same w¹tpliwoœci. Wprowadzenie w ¿y-
cie idei wymaga wizjonerstwa i wk³adu olbrzymiej pracy, popartej wielkimi pok³a-
dami entuzjazmu, a przede wszystkim rozleg³ych i utrwalonych kontaktów miêdzy-
narodowych. Myœlê, ¿e tego nie brakuje osobom, które podjê³y tê inicjatywê. Da³y
próbkê swej determinacji, organizuj¹c - ju¿ na starcie, przy okazji otwarcia Oœrod-
ka - komplementarne imprezy: jednodniowe sympozjum naukowe poœwiêcone pro-
blemom onkologicznym oraz pokaz nowej, laserowej metody resekcji przerzutów
nowotworowych do p³uc, transmitowany bezpoœrednio z sali operacyjnej do wype³-
nionej po brzegi Auli Wielkiej. 

Otwarcie Oœrodka odbi³o siê pozytywnym echem w Polsce. Niewykluczone, a
s¹ ju¿ pierwsze pozytywne sygna³y z odpowiednich instytucji, i¿ pod szyldem Cen-
trum bêdzie szansa zdobycia pieniêdzy (okr¹g³a suma 500 tys. PLN) na zakup uni-
kalnego lasera wykorzystywanego do operacji na tkance p³ucnej, demonstrowane-
go w czasie pokazowej operacji. S¹ równie¿ deklaracje odpowiednich decydentów
o skierowaniu do dyspozycji Oœrodka dwóch trzymiesiêcznych stypendiów prze-
znaczonych dla kolegów zza wschodniej granicy. 

Serce roœnie, gdy dowiadujemy siê o aplikacjach klinicznych nowych metod
diagnostycznych i terapeutycznych w naszych klinicznych szpitalach. Zyskuje na
tym chory. Jest jednak jedno ale - finanse. Nasz Szpital, dysponuje olbrzymim po-
tencja³em - najwy¿szej klasy fachowcami i nowoczesn¹ aparatur¹. Niestety, wyma-
ga finansowania na odpowiednim poziomie. Im bardziej nowoczesna medycyna,
wiêksza dostêpnoœæ chorego do nowych medycznych zdobyczy, tym wy¿sze ko-
szty. Nowe techniki przynosz¹ niewymierne korzyœci chorym, ale kosztuj¹. Tego
nie trzeba nikomu t³umaczyæ. Jednak, jak siê okazuje, nie jest to oczywiste w obli-
czu negocjacji z przedstawicielami Funduszu Zdrowia. Jak dotychczas, nie znalaz³
siê odwa¿ny polityk, który by powiedzia³, ¿e pieniêdzy ze sk³adek ubezpieczenio-
wych nie wystarczy na pokrycie wszystkich œwiadczeñ medycznych. Za niektóre z
nich trzeba dodatkowo dop³acaæ. Tak dzieje siê w najbogatszych pañstwach, gdzie
system ubezpieczeñ jest znacznie bardziej rozbudowany, ni¿ u nas. Tymczasem
nam serwuje siê system oparty na z³udzeniach. Dochodzi do paradoksu - im wy-
¿szy poziom medycznych us³ug, tym groŸba wiêkszego zad³u¿enia szpitala. Dyrek-
torzy SPSK, próbuj¹c wyjœæ z tego zaczarowanego ko³a niemocy, w obliczu wy-
czerpania limitów œwiadczeñ poradnianych, zaproponowali wprowadzenie za te us³ugi
niewielkich op³at (15 PLN). Ten krok poprzedzony zosta³ bardzo dok³adnymi eks-
pertyzami prawnymi. Le¿y on w interesie chorego, szpitala, i Funduszu Zdrowia.
Niestety, zamiast medali i pochwa³ za odwagê i determinacjê w próbach zmierzaj¹-
cych do utrzymania prawid³owego funkcjonowania szpitala, stali siê obiektem os-
trych ataków bia³ostockich mediów. Mo¿e politycy, a za nimi dziennikarze, znaj¹
tajemnicze sposoby, ¿eby - dysponuj¹c wielokrotnie mniejszym bud¿etem - leczyæ
na poziomie standardów przyjêtych w tzw. pañstwach cywilizowanych? A mo¿e
wybraæ alternatywê gdañsk¹? Niewtajemniczonym wyjaœniam, ¿e w ostatnich 
dniach jeden z zad³u¿onych szpitali klinicznych AM w Gdañsku zosta³ wystawiony
przez komornika na licytacjê. W bogatym Gdañsku s¹ zainteresowani kupnem 
SPSK. 

Materia³y do numeru przyjmujemy
do dn. 10 ka¿dego miesi¹ca
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Pocz¹tki kardiochirurgii na Podlasiu
zwi¹zane s¹ z osob¹ prof. dr. hab. Stanis³awa
Adamskiego, ucznia prof. Mola, który w la-
tach siedemdziesi¹tych wykonywa³ pionier-
skie operacje serca w Klinice Chirurgii Klatki
Piersiowej, Serca i Naczyñ Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku. Po wieloletniej prze-
rwie 31 sierpnia 1998 roku prof. dr hab. Zbi-
gniew Religia wykona³ pierwsz¹ operacjê w
nowo powsta³ej Klinice Kardiochirurgii
AMB. Od tamtej pory Klinika, w oparciu o
zespó³ z Górnego Œl¹ska prowadzony przez

dr. n. med. Bronis³awa Czecha, wykonywa³a
oko³o 300 operacji rocznie.

Klinika Kardiochirurgii AMB posiada
Blok Operacyjny z dwiema salami operacyj-
nymi wyposa¿onymi w nowoczesne instru-
mentarium i monitorowanie, dwa sterowniki
do kontrapulsacji wewn¹trzaortalnej i aparat
echokardiograficzny z g³owic¹ bezprze³yko-
w¹. Ponadto w sk³ad Kliniki wchodzi 7. ³ó¿-
kowy Oddzia³ Pooperacyjny z pe³nym wypo-
sa¿eniem monitorów i respiratorów, 8. ³ó¿ko-
wy pó³intensywny Oddzia³ Intensywnego

Nadzoru wyposa¿o-
ny w kardiomonito-
ry oraz 24. ³ó¿kowy
Oddzia³ Ogólny.
Klinika wykonuje
pe³ny zakres opera-
cji kardiochirurgii
doros³ych tj. opera-
cje pomostowania
têtnic wieñcowych,
naprawy lub wymia-
ny zastawek serca z
powodu wad naby-
tych, operacje têt-
niaków aorty wstê-
puj¹cej i ³uku, têt-
niaków lewej komo-
ry, operacje guzów,

zaopatrzenie ran serca oraz operacje nie-
których wad wrodzonych u doros³ych.

Zespó³ Kliniki sk³ada siê z dwóch kardio-
chirurgów, trzech chirurgów, oœmiu lekarzy
specjalizuj¹cych siê, piêciu specjalistów ane-
stezjologii, trzech lekarzy z otwartymi specja-
lizacjami. Doœwiadczony zespó³ tworz¹ poza
tym specjaliœci obs³uguj¹cy aparat do kr¹¿e-
nia pozaustrojowego oraz pielêgniarki instru-
mentariuszki i siostry anestezjologiczne. Kli-
nika prowadzi wyk³ady i æwiczenia dla stu-
dentów Wydzia³u Lekarskiego AMB oraz za-
jêcia z zakresu kszta³cenia podyplomowanego
dla lekarzy. G³ówne kierunki pracy naukowo-
badawczej Kliniki dotycz¹ patogenezy mia¿-
d¿ycy, chirurgicznych metod leczenia choro-
by wieñcowej, powik³añ zawa³u serca, a tak¿e
zaburzeñ krzepniêcia u chorych operowanych
z zastosowaniem kr¹¿enia pozaustrojowego.

Od kwietnia 2003 roku Klinik¹ kieruje dr
hab. Tomasz Hirnle z Kliniki Kardiochirurgii
AM we Wroc³awiu. Od tego czasu Klinika
zwiêkszy³a dwukrotnie liczbê wykonywanych
operacji, osi¹gaj¹c œredni¹ krajow¹ zabiegów
przypadaj¹cych na jedn¹ kardiochirurgiczn¹
salê operacyjn¹ w Polsce. 

(oprac. na podst. informacji zawartych
w folderze Kliniki Kardiochirurgii AMB) 

KKlinika Kardiochirurgii linika Kardiochirurgii AMBAMB

Dr hab. Tomasz Hirnle, szef Kliniki Kardiochirurgii AMB podczas wykony-
wania swoich codziennych obowi¹zków.

Daæ szansê chorym
"Operacja kardiochirurgiczna - szansa chorego na powrót do ¿ycia"

tak brzmia³ temat konferencji naukowo - szkoleniowej zorganizowanej
przez Oddzia³ Bia³ostocki Polskiego Towarzystwa Lekarskiego przy
wspó³udziale Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego oraz Kliniki Kardiochirurgii AM w Bia³ymstoku.

Na konferencjê przyby³o oko³o 300 osób, a wœród nich w³adze mia-
sta Bia³egostoku, w³adze województwa podlaskiego, przedstawiciele
duchowieñstwa, ordynatorzy i lekarze klinik, oddzia³ów kardiologii i cho-
rób wewnêtrznych makroregionu oraz lekarze rodzinni Podlasia. Nowy
kierownik Kliniki Kardiochirurgii bia³ostockiej Alma Mater, docent To-
masz Hirnle omówi³ potrzeby regionu i mo¿liwoœci kardiochirurgii bia-
³ostockiej. Twierdzi³, ¿e g³ównym celem Kliniki jest osi¹gniêcie œre-
dniej krajowej, czyli 600 operacji kardiochirurgicznych na 1 milion
mieszkañców. W krótkim filmie zosta³a zaprezentowana Klinika Kar-
diochirurgii AM w Bia³ymstoku, z oddzia³em ³ó¿kowym, blokiem ope-
racyjnym, oddzia³em pooperacyjnym oraz poradni¹. Przedstawiono tak-
¿e personel lekarski i pielêgniarski. Nastêpnie doc. Hirnle po³¹czy³ siê z
sal¹ operacyjn¹ Kliniki Kardiochirurgii, gdzie w³aœnie trwa³a operacja
wymiany zastawki aortalnej z powodu zwê¿enia u 56 letniego chorego.
Operuj¹cy kardiochirurg dr Ryszard Jackowski wyjaœni³ zasady kaniu-
lacji serca, zaklemowania aorty i podawania kardioplegii oraz przeszed³
do usuwania zmienionej chorobowo zastawki. Kiedy uczestnicy konfe-

rencji ogl¹dali na jednym z ekranów przebieg operacji, na drugim doc.
Hirnle przedstawi³ zagadnienie wskazañ do operacji kardiochirurgicz-
nych. Przed kolejnymi prelekcjami ³¹czono siê z sal¹ operacyjn¹, by
œledziæ kolejne etapy operacji: zak³adanie szwów na pierœcieñ aortalny i
zastawkê, umieszczenie sztucznej zastawki w pierœcieniu, zawi¹zanie
szwów mocuj¹cych, zamykanie naciêtej aorty, odpowietrzenie serca i
wyjœcie z kr¹¿enia pozaustrojowego. Doktor Grzegorz Szapiel przedsta-
wi³ zagadnienie przygotowania chorego przed operacj¹ kardiochirur-
giczn¹, dr Grzegorz Juszczyk zaprezentowa³ z³o¿one zagadnienie opie-
ki anestezjologicznej w czasie operacji i podczas pobytu na oddziale
pooperacyjnym, a dr Andrzej Kurzyna omówi³ zagadnienie rehabilitacji
i postêpowania z chorymi po operacjach serca. Po zakoñczeniu konfe-
rencji na sali pojawi³ siê dr Ryszard Jackowki, przywitany przez pu-
blicznoœæ gromkimi brawami. 

Konferencja mog³a siê odbyæ dziêki przychylnoœci w³adz Uczelni i
uprzejmoœci firmy MTC, firm farmaceutycznych: MSD i Astra Zeneca
oraz Telewizji Polskiej i firmy Biaman, które zapewni³y œwiat³owodo-
w¹ ³¹cznoœæ pomiêdzy pa³acem Branickich a szpitalem. 

Andrzej Kurzyna
(Autor jest dr. n. med. - kierownikiem Bloku Operacyjnego 

w Klinice Kardiochirurgii AMB)
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... mówi dr hab. TOMASZ HIRNLE,
kierownik Kliniki Kardiochirurgii AMB w
rozmowie z Danut¹ Œlósarsk¹

Przed Panem pierwsza zima na Bia³ostocczyŸnie.
Przede mn¹? A to jeszcze nie jest zima?
Niestety. Nie ¿al Panu atmosfery Wroc³awia?
Mieszkaj¹c we Wroc³awiu pewnych rzeczy nie dostrzega³em, dopiero teraz wi-
dzê jakie to ³adne i niepowtarzalne miasto. Z perspektywy czasu widzi siê 
ostrzej. W Bia³ymstoku, co ju¿ zd¹¿y³em zauwa¿yæ, cieplejsze i milsze s¹ kon-
takty miêdzyludzkie.
Ale zostawi³ Pan sobie otwart¹ furtkê?
Tak, zostawi³em sobie etat w Akademii Medycznej we Wroc³awiu.
Ba³ siê Pan, Panie Docencie?
Oczywiœcie. Zaproszenie do Bia³egostoku przysz³o dosyæ nagle. Postanowi³em
najpierw przekonaæ siê jakie mam tu mo¿liwoœci. Po oko³o trzech miesi¹cach
stwierdzi³em, ¿e jest to oœrodek rozwojowy, w którym jest wiele do zrobienia.
Cz³owiek ma ju¿ tak¹ naturê, ¿e stale chce coœ robiæ, nie wystarcza mu spokoj-
ne i wygodne ¿ycie.
Jakie operacje wykonywane s¹ w Klinice, w której Pan szefuje?
£atwiej by³oby powiedzieæ jakich nie wykonujemy. Robimy wszystko co siê w
tej chwili robi w Polsce i praktycznie na œwiecie. Polska kardiochirurgia ma bar-
dzo wysokie notowania.
Przy takich brakach sprzêtowych?
I to jest dla mnie zupe³nie niezrozumia³e. Myœlê jednak, ¿e to wynik dobrej wspó³-
pracy z oœrodkami medycznymi w Europie i w Stanach oraz tytanicznej pracy
naszych lekarzy. Ró¿nice jakie siê pojawiaj¹ dotycz¹ wy³¹cznie czynników ilo-
œciowych, a nie jakoœciowych. W Polsce wykonuje siê szokuj¹co ma³o operacji.
Dla przyk³adu w Stanach, w których przez pewien czas pracowa³em, w szpita-
lu podobnym do naszego, lekarze mieli dostêp do oœmiu sal operacyjnych, a u
nas maj¹ do dyspozycji dwie.
Mówi siê o tym, ¿e z chwil¹ Pana przybycia zwiêkszy³a siê iloœæ operacji kar-
diochirurgicznych?
W Niemczech, gdzie zdobywa³em pierwsze szlify chirurgiczne, nauczy³em siê
jak pracowaæ. Tam nikt nie wychodzi³ ze szpitala wczeœniej ni¿ o dziewiêtna-
stej. Robiliœmy cztery operacje dziennie i to by³ standard. W Mediolanie zaœ
nauczy³em siê jeszcze tego, ¿e ciê¿ka praca mo¿e byæ ³agodzona mi³ymi stosun-
kami. Pracujê tak, aby pomóc jak najwiêkszej liczbie pacjentów. Od pocz¹tku
roku zoperowaliœmy 500 osób.
A ile operacji wykonano w ubieg³ym roku?
Trzysta.
Nie rozumiem. Wraz z Pana przybyciem zwiêkszy³o siê grono lekarzy?
Nie, zespó³ jest ten sam. Myœlê, ¿e przyczyn nale¿y szukaæ gdzie indziej. Kiedy

powstawa³a ta klinika, zespól tu pracuj¹cy by³ zupe³nie niedoœwiadczony i jest
to dla mnie oczywiste, ¿e wtedy nie mo¿na by³o robiæ wiêcej operacji. Przez te
piêæ lat ci ludzie nabrali doœwiadczenia i doszli naprawdê do niez³ego pozio-
mu. Procesu szkolenia kardiochirurga nie da siê przyœpieszyæ. Parametry wy-
konania operacji s¹ tak wyœrubowane, ¿e nie ma ju¿ miejsca na b³¹d ani na
konsultacje w trakcie operacji. W tej chwili jestem w tej dobrej sytuacji, ¿e mo-
gê z moim zespo³em rozmawiaæ partnersko. Zaufa³em im, pozostawi³em swo-
bodê decyzyjn¹ w leczeniu chorych pooperacyjnych, da³em pewn¹ samodziel-
noœæ, a sam w ten sposób mogê zaj¹æ siê sal¹ operacyjn¹. Musia³em przekazaæ
moim lekarzom czêœæ obowi¹zków i odpowiedzialnoœci, bo nie sposób, aby szef
zajmowa³ siê wszystkimi detalami.
¯ycie kardiochirurga, to pasmo sukcesów i klêsk. 
Ja bym powiedzia³ tak…to jest pasmo wy³¹cznie klêsk. Proszê mi wierzyæ, ¿e ja
prawie nie pamiêtam pacjentów, których operowa³em z sukcesem, za to dosko-
nale pamiêtam ka¿dego u którego operacja zakoñczy³a siê Ÿle.
A mówi siê, ¿e lekarze uodporniaj¹ siê na œmieræ i po kilku latach pracy
ogarnia ich znieczulica.
To nie jest prawda, to jest tylko kwestia umiejêtnoœci opanowania emocji. Ja
po prostu muszê dalej funkcjonowaæ i dalej operowaæ. Niepowodzenie w jed-
nym dniu nie mo¿e wp³ywaæ na przebieg operacji w dniu nastêpnym. To jest
tak zwana wytrzyma³oœæ psychiczna. Mnie kardiochirurgia nauczy³a, aby siê nig-
dy nie poddawaæ i jeœli pacjent bêdzie mia³ szansê na prze¿ycie to bêdê go ope-
rowa³. Najtrudniejsze jest, gdy muszê powiedzieæ pacjentowi, ¿e nie mogê mu
pomóc.
Jest Pan, Panie Docencie, w Polsce prekursorem chirurgicznej rekonstrukcji
uszkodzonej po zawale lewej komory serca.
Wykona³em jako pierwszy tak¹ operacjê w 1993 roku. Dziœ tego typu operacje
staj¹ siê nowym wezwaniem dla kardiochirurgii. W naszym kraju dopiero od
tego roku oœrodki medyczne zaczê³y operowaæ t¹ metod¹ i z moich danych wy-
nika, ¿e œrednio wykonuj¹ one po dziesiêæ, dwadzieœcia operacji, gdy my ma-
my na koncie sto trzydzieœci. Nied³ugo bêdê móg³ opublikowaæ w formie ksi¹¿-
kowej moje dziesiêcioletnie doœwiadczenie w tej kwestii.
W jakim kierunku zmierza kardiochirurgia?
Wydaje mi siê, ¿e kardiochirurgia jest na szczycie swoich mo¿liwoœci i nie s¹-
dzê, aby w samych technikach operacyjnych mia³o dojœæ do rewolucji. Myœlê,
¿e przed jakimœ rozdro¿em stoi medycyna w ogóle. Byæ mo¿e metody prewen-
cyjne spowoduj¹ zmniejszenie zachorowalnoœci, zmniejszenie skali pacjentów
potrzebuj¹cych operacji. Mówi siê bardzo du¿o o terapii genowej. Ja wierzê w
ni¹, ale na poziomie likwidacji czy te¿ modyfikacji problemu mia¿d¿ycy. Je¿eli
siê to uda, to bêdziemy mieæ mniejsz¹ liczbê osób zapadaj¹cych na chorobê wieñ-
cow¹.
Przybywa nam pacjentów z chorob¹ wieñcow¹?
W Stanach ta liczba spada, a u nas niestety roœnie. To wynika ze œwiadomoœci
spo³eczeñstwa odnoœnie leczenia chorób wywo³uj¹cych mia¿d¿ycê np. nadciœnie-
nia, cukrzycy. Na Zachodzie po³o¿ono nacisk na sport, tam przy ka¿dej œredniej
miejscowoœci typu powiatowego istnieje ogromny oœrodek rekreacyjny z base-
nem, boiskiem, kortem tenisowym, lodowiskiem. Wypowiedziano równie¿ wal-
kê palaczom np. pal¹cego nie przyjmuje siê do pracy. U nas jak siê wyjdzie
wieczorem, to wszêdzie widzi siê pal¹c¹ m³odzie¿. Oni nie maj¹ co ze sob¹ zro-
biæ, nie maj¹ gdzie siê podziaæ.
Maj¹ puby.
No w³aœnie. To jest ten sport! Posiedzieæ, wypiæ piwko i zapaliæ papierosa.
Czas zrozumieæ, ¿e je¿eli ma polepszyæ siê kondycja i zdrowotnoœæ spo³eczeñ-
stwa, to konieczne s¹ nak³ady nie tylko na s³u¿bê zdrowia.

PPracujê tak, aby pomóc racujê tak, aby pomóc 
jak najwiêkszej liczbie pacjentówjak najwiêkszej liczbie pacjentów
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TTroska o zdrowie ³¹czy
wszystkich

z wyst¹pienia JM Rektora z wyst¹pienia JM Rektora AMB, prof. drAMB, prof. dr. hab. . hab. JJANAANA GGÓRSKIEGOÓRSKIEGO
w dniu 3 listopada 2003 rw dniu 3 listopada 2003 r..

Bia³orusini, Litwini i Polacy s¹ s¹-
siadami od niepamiêtnych czasów. £¹-
cz¹ nas wieki wspólnej historii, wiele
obyczajów, wiele elementów kultury. To
przecie¿ litewski ksi¹¿ê Jagie³³o by³ za-
³o¿ycielem najd³u¿ej panuj¹cej w Pol-
sce dynastii królewskiej. Dynastii pod
rz¹dami której Rzeczypospolita prze¿y-
wa³a swój z³oty wiek. To Wêgier Ste-
fan Batory, król Polski za³o¿y³ Uni-
wersytet w Wilnie. Bia³oruskie i litewskie
rody wielkoksi¹¿êce, ¿e wymieniê tyl-
ko nazwiska ksi¹¿¹t Ostrogskich, Sa-
piehów, Sanguszków, Radziwi³³ów, s¹
tak¿e polskimi rodami. Adama Mic-
kiewicza ka¿dy z naszych narodów uzna-
je za swego. S¹siedztwo jest wszak¿e
bli¿sze i dalsze. Inaczej postrzegaj¹ go
mieszkañcy zachodnich rubie¿y Polski
oraz wschodnich Bia³orusi i Litwy. 
Inaczej my mieszkañcy woj. Podlaskie-
go, Grodzieñszczyzny i Wileñszczyzny.
Dla nas wspó³praca transgraniczna ma
fundamentalne znaczenie. Troska o zdro-

wie jest tym elementem, który ³¹czy
wszystkich. Jest te¿ nieprzemijaj¹ca.
St¹d te¿ zrodzi³ siê zamys³ powo³ania,
w ramach Euroregionu Niemen, Euro-
regionalnego Oœrodka Medycznego
ds. Badañ i Edukacji. Zamys³ ten spo-
tka³ siê z ogromnie ¿yczliwym popar-
ciem w³adz Euroregionu Niemen. W
dniu dzisiejszym nast¹pi formalne po-
wo³anie tego Oœrodka. By wykazaæ, ¿e
Oœrodek nie jest tworem papierowym,
lecz ¿ywym od chwili powstania, ju¿
dzisiaj i w dniu jutrzejszym odbêdzie
siê sympozjum zatytu³owane "Postêpy
w Onkologii". Wyk³adowcami s¹ wy-
bitni znawcy zagadnienia. Liczna obe-
cnoœæ lekarzy z Wilna i Grodna œwiad-
czy najlepiej o trafnoœci wyboru tematu.
Sprawa tej pierwszej w Polsce inicja-
tywy transgranicznej cieszy siê te¿ po-
parciem w³adz naszych Pañstw. Prze-
jawia siê to obecnoœci¹ prominentnych
przedstawicieli rz¹dów (…).

W³odzimierz Cimoszewicz - Minister Spraw Zagranicznych RP i Jan Górski - Rektor AMB.

EEururororegionalny Medyczny Oegionalny Medyczny O
Zaproszeni goœcie:

- W³odzimierz Cimoszewicz - Minister Spraw
Zagranicznych RP

- Pawe³ £atuszko - Ambasador Nadzwyczaj-
ny Republiki Bia³oruœ

- Leonid Korovaiko - Konsul Generalny Repu-
bliki Bia³orusi

- Janusz Krzy¿ewski - Marsza³ek Sejmiku Wo-
jewództwa Podlaskiego, 

- Marek Strzaliñski - Wojewoda Podlaski
- Jerzy Pó³janowicz - Wicewojewoda Podlaski 
- Ryszard Tur -Prezydent Miasta Bia³egostoku 
- Ma³gorzata Dudziñska - Dyrektor Euroregio-

nu Niemen 
- Prof. Piotr V. Garelik - Rektor Uniwersytetu

Medycznego w Grodnie
- Prof. Zita Aušrele Kucinskiene - Dziekan Wy-

dzia³u Medycznego Uniwersytetu w Wilnie
- Dr hab. Roman Danielewicz - Dyrektor De-

partamentu Nauki i Szkolnictwa w Minister-
stwie Zdrowia

- Dr Krzysztof Gutman- Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji

- Zbigniew Krzywicki - Przewodnicz¹cy Sej-
miku Województwa Podlaskiego

- Jan Syczewski - Cz³onek Zarz¹du Wojewódz-
twa Podlaskiego

- Bo¿ena Bednarek - Dyrektor Biura Informa-
cji i Promocji Województwa

- Wojciech Jan Tomal - Dyrektor Departamen-
tu Zdrowia i Polityki Spo³ecznej Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa Podlaskiego

- Prof. Nico van Zandwijk - Ekspert Europej-
ski ds. Epidemiologii, Prewencji i Wczesnej
Detekcji Nowotworów, Holenderski Instytut
Raka

- Prof. dr hab. Mieczys³aw Chor¹¿y - Doctor
Honoris Causa Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku, Instytut Onkologii w Gliwicach

- Prof. dr hab. Cezary Szczylik - Cz³onek Ra-
dy Naukowej Polskiej Unii Onkologii, Cen-
tralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akade-
mii Medycznej w Warszawie

- Prof. dr hab. Jerzy Trojan - Narodowy In-
stytut Zdrowia (INSERM) w Pary¿u

- Doz. Dr. med. habil. Axel Rolle - Director of
the Department of Thoracic and Vascular
Surger, Carl Gustav Carus University of
Dresden

- Zaproszeni goœcie z Grodna i Wilna
- Dyrektorzy SPSK, DSK,Wojewódzkiego Szpi-

tala Specjalistycznego im. K. D³uskiego,
Podlaskiego Oddzia³u FOZ

- Przedstawiciele prasy, radia i telewizji
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Oœrœrodek ds. Badañ i Edukacjiodek ds. Badañ i Edukacji

PParartnerskie uczelnie medycznetnerskie uczelnie medyczne
Powo³ywany Euroregionalny Me-

dyczny Oœrodek ds. Badañ i Edukacji jest
miêdzyuczelnian¹ jednostk¹ utworzon¹
na drodze porozumienia pomiêdzy Aka-
demi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku - Uni-
wersytetem Medycznym w Grodnie -
Wydzia³em Medycznym Uniwersytetu w
Wilnie - i - Marsza³kiem Województwa
Podlaskiego jako partnerem tego przed-
siêwziêcia.

Inicjatywa powo³ania tego Oœrodka
jest elementem realizacji podstawowych
celów dzia³alnoœci Zwi¹zku Transgra-
nicznego Euroregionu Niemen, obejmu-
j¹cych tworzenie warunków dla o¿ywie-
nia wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ
w obszarze nauki i edukacji, pomiêdzy
partnerami Euroregionu Niemen.

Oœrodek bêdzie pe³ni³ rolê koordyna-
tora i centrum informacji niezbêdnych do
wymiany doœwiadczeñ i wspó³pracy w
obszarze nauk medycznych, bêdzie stwa-
rza³ p³aszczyznê do kszta³cenia i szkoleñ
lekarzy oraz studentów w partnerskich
uczelniach medycznych Euroregionu
Niemen. Ponadto, bêdzie aktywnie ucze-
stniczy³ w rozwoju edukacji zdrowotnej
spo³eczeñstw i promocji ochrony zdro-
wia.

Zadania te bêd¹ realizowane poprzez:

· tworzenie powi¹zañ i wspó³pracê z
partnerami z krajów Unii Europej-
skiej oraz organizacjami miêdzynaro-
dowymi dzia³aj¹cymi na rzecz rozwo-
ju nauk medycznych,

· organizacjê seminariów, konferencji
oraz warsztatów praktycznych z
udzia³em ekspertów europejskich (1-
sza Euroregionalna konferencja mia³a
miejsce w dniu powo³ania oœrodka),

· tworzenie warunków do wymiany le-
karzy oraz studentów,

· gromadzenie i upowszechnianie in-
formacji zwi¹zanych z osi¹gniêciami
w naukach medycznych,

· informowanie o Ÿród³ach finansowa-
nia badañ naukowych.

Jednym z zasadniczych celów Oœrod-
ka bêdzie koordynacja dzia³añ na rzecz
tworzenia wspólnych programów i pro-
jektów badawczych i poszukiwanie fun-
duszy na ich realizacjê ze Ÿróde³ krajo-
wych i europejskich.

Zasady funkcjonowania i formy dzia-
³ania Oœrodka reguluje Statut Oœrodka.

Strukturê organizacyjn¹ Oœrodka bê-
d¹ tworzy³y:

· Rada programowa - jako cia³o opinio-
twórcze, 

· Komisje wykonawcze - odpowie-
dzialne za realizacjê ustalonych kie-
runków dzia³añ

· Dyrektor Oœrodka - pe³ni¹cy funkcjê
organizatora dzia³añ Oœrodka i koor-
dynatora wspó³pracy miêdzy strona-
mi.

Chcia³bym nadmieniæ, ¿e Euroregio-
nalny Medyczny Oœrodek ds. Badañ i
Edukacji zosta³ objêty patronatem Zwi¹z-
ku Transgranicznego Euroregionu Nie-
men na podstawie uchwa³y Nr. 76 z dnia
15 maja 2003.

Dr hab. med. Jacek Nikliñski
Prorektor ds. Nauki AMB

Cz³onkowie - za³o¿yciele Euroregionalnego
Medycznego Oœrodka ds. Badañ i Edukacji.
Od lewej: Janusz Krzy¿ewski - Marsza³ek
Sejmiku Województwa Podlaskiego, prof.
Zita Aušrele Kucinskiene - Dziekan Wydzia³u
Medycznego Uniwersytetu w Wilnie, prof. Piotr
V. Garelik - Rektor Uniwersytetu Medycznego
w Grodnie i prof. Jan Górski - Rektor AMB.

Dr hab. Jacek Nikliñski - Prorektor ds. Nauki
AMB informuje o celach i zadaniach Oœrodka
ds. Badañ i Edukacji.
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UUNIWERSYTETYNIWERSYTETY WW KONTEKŒCIE KONTEKŒCIE 
JEDNOCZ¥CEJ SIÊ EUROPYJEDNOCZ¥CEJ SIÊ EUROPY

(Wyk³ad wyg³oszony w ramach Bia³ostockiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2003)

Od nas samych zale¿y to, czym owa zjedno-
czona Europa stanie siê dla nas i czym my dla
niej bêdziemy. Czy zamieszkamy we wspólnym
domu ojczyzn, czy te¿ staniemy siê lokatorami
przedmieœcia jakiejœ gigantycznej megapolis.
Warunkiem pe³noprawnego bycia w Europie jest
silne doœwiadczenie to¿samoœci i podmiotowo-
œci - tak kulturowej, jak obywatelskiej. Jeœli w
potê¿nym organizmie politycznym przysz³oœci
mamy zachowaæ miejsce, do którego aspiruje-
my, to musimy staæ siê œwiadom¹ siebie czêœci¹
organizmu, musimy ju¿ teraz rozwijaæ struktury
spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Tymczasem daje siê zauwa¿yæ coraz wiêk-
szy zanik poczucia obywatelskiej odpowiedzial-
noœci za w³asny los i za los pañstwa pojêtego ja-
ko dobro wspólne. I ta tendencja mo¿e siê oka-
zaæ œmiertelnym niebezpieczeñstwem, gdy jako
spo³eczeñstwo obojêtnych, biernych jednostek
staniemy siê czêœci¹ zjednoczonej Europy. Co
do niej wówczas wniesiemy prócz nieodpartej
chêci konsumowania dobrobytu i bezpieczeñ-
stwa? W jaki sposób bêdziemy chcieli wywieraæ
wp³yw na to, co siê z nami stanie, je¿eli dzisiaj
wykazujemy tak powszechn¹ obojêtnoœæ na
sprawy publiczne? I przed jakim zadaniem jako
wyzwaniem staj¹ uniwersytety w kontekœcie
kulturowej jednoœci Europy?

Niebezpieczeñstwo posiadania

Mówimy o jednoœci i pojednaniu w rodzi-
nie, w organizacjach, w pañstwach, w Europie,
w œwiecie. Najczêœciej sprowadzamy treœæ pojêæ
jednoœci i pojednania do ekonomicznych i poli-
tycznych wymiarów. Ekonomiczne pojednanie
jednostek, grup spo³ecznych czy pañstw doko-
nuje siê tutaj w imiê zbie¿nego interesu, który
wszyscy uto¿samiaj¹ z optymalnym posiada-
niem okreœlonego przedmiotu. Posiadanie okre-
œla ich dzia³anie, czyli wytwarzanie przedmio-
tów, ono te¿ w konsekwencji okreœla bycie po-
siadaj¹cych zamieniaj¹c je w pozór bycia sob¹.
Posiadanie, pe³ni¹ce rolê zadanej jednoœci, na-
rzuca podzielonemu œwiatu porz¹dek matema-
tycznej formu³y podatny na wolê silniejszego. 

Nale¿y ze smutkiem stwierdziæ, ¿e wraz ze
spo³eczeñstwem uleg³y tak¿e zasadzie posiada-
nia Uniwersytety - tak¿e w Europie. Zasada po-
siadania bowiem przenikn¹wszy istotê uniwer-
sytetów, tzn. ich badawcze oraz dydaktyczne
dzia³anie, skierowa³a ca³¹ ich uwagê w kierunku
szukania narzêdzi-formu³ i narzêdzi-specjali-

stów, narzêdzi, które by pozwala³y bardziej i
wiêcej posiadaæ. 

Uniwersytety zachodnie nie by³y kolebk¹
naukowej mentalnoœci posiadania. Przejê³y j¹ z
zewn¹trz. Na pocz¹tku by³y one oœrodkami kul-
tury; dopiero potem stopniowo przekszta³ca³y
siê w zak³ady produkuj¹ce wiedzê pojmowan¹
jako instrument dominowania nad œwiatem.
Urzeczone skutecznoœci¹ nauki dawa³y siê jej
ca³kowicie uwieœæ: uniwersytety dostosowa³y
siê do technicznej cywilizacji. 

Z kolei silni zmusili je, by dzia³a³y ju¿ nie
przez w³asn¹ istotê - rodzinna universitas profes-
sorum et studentium wspólnie przebywaj¹ca w
zdziwieniu wobec prawdy, której poznawanie
by³o zarazem wychowywaniem (siê) - ale przez
zewnêtrzn¹, obc¹ wolê. Kategoria mieæ, przenik-
n¹wszy ducha uniwersytetów, zrobi³a z nich za-
k³ady us³ugowe, w których profesorowie zaczêli
tworzyæ dla silnych coraz doskonalsze narzêdzia
opanowywania œwiata (praca badawcza) oraz
produkowaæ coraz sprawniejszych konkwistado-
rów nie licz¹cych siê z przyrod¹, natur¹ i cz³o-
wiekiem (praca dydaktyczna). 

Z uniwersytetów wychodz¹ ludzie stano-
wi¹cy tzw. elitê, która ma rz¹dziæ œwiatem. Nie
s¹ oni zdolni widzieæ œwiata w jego prawdzie,
lecz jedynie poprzez swoje oraz silnych interesy
i sukcesy. Jak wiêc mog¹ mieæ szacunek dla nie-
go? Niezdolni widzieæ ca³oœæ, a tylko coraz bar-
dziej wyabstrahowane fragmenty (specjalizacja),
widz¹ œwiat fa³szywie, odbieraj¹ mu sens i war-
toœæ. Zamiera w nich sumienie, poniewa¿ zamie-
ra w nich zmys³ prawdy.

Uniwersytety przesta³y byæ sumieniem spo-
³eczeñstw, bo przesta³o w nich chodziæ o praw-
dê, któr¹ trzeba zarówno poznaæ jak i czyniæ. W
konsekwencji w uniwersytetach przesta³o cho-
dziæ o sprawiedliwoœæ (czynienie prawdy w mi-
³oœci) - zadowalaj¹ siê one mniemaniami z pla-
toñskiej jaskini. Przesta³y pytaæ o cz³owieka, py-
taj¹ jedynie o przedmioty - o cienie rzeczy i lu-
dzi, którymi mo¿na pos³ugiwaæ siê do woli. W
ten sposób uniwersytety utraci³y swój ethos, sta-
³y siê "bezdomne", a raczej w nich stali siê "bez-
domni" professores et studentes. Goni¹c za suk-
cesem oddaj¹ siê na s³u¿bê tym, od których on
zale¿y.

Uniwersytety zaakceptowawszy prymat po-
siadania i techniki nad byciem i poznaniem utra-
ci³y wiarygodnoœæ. Ludzie zwracaj¹ siê dziœ do
uniwersytetów, aby siê nimi pos³ugiwaæ, a nie
aby im wierzyæ. Umiej¹ one bowiem bezb³êdnie

liczyæ; ich formu³y równañ pozwalaj¹ trzymaæ w
garœci przedmiotowy œwiat. Có¿ z tego jednak,
skoro ich badawczej i dydaktycznej pracy nie
przenika idea prawdy, rodz¹ca postawê przymie-
rza wzglêdem ka¿dego bytu, lecz idea skutecz-
nej konstrukcji z przedmiotów i skutecznej re-
produkcji sprawnych osobników, tak do siebie
podobnych, ¿e nie czuj¹cych, i¿ s¹ czêœciami
siebie, czuj¹cych natomiast, ¿e s¹ wy³¹cznie czê-
œciami zamiennymi. Nic tak nie dzieli, jak
nadzieja po³o¿ona w sukcesie, jak sukces, kiedy
jest naczelnym zadaniem, choæby dla jednego
cz³owieka czy jednego spo³eczeñstwa. 

Nowa nadzieja

Czy uniwersytety mog¹ staæ siê dzisiaj miej-
scem, w którym odrodzi³aby siê jednoœæ Euro-
py? jednoœæ œwiata? Jakie warunki musia³yby
one spe³niæ, aby staæ siê na nowo ethosem dla
jednostek i dla narodów?

Jednoœæ Europy i œwiata spe³nia siê w pojed-
naniu siê cz³owieka z cz³owiekiem, cz³owieka z
ca³ym œwiatem. Pojednanie to zaczyna siê od po-
jednania siê cz³owieka ze samym sob¹. ¯eby
wiêc uniwersytety mog³y przyczyniæ siê do zjed-
noczenia Europy i œwiata, musz¹ na nowo pytaæ
o cz³owieka, o jego istotê, o jego to¿samoœæ tak,
aby widzieæ j¹ zarówno wiedz¹ jak i nadziej¹. 

Pytaæ o to¿samoœæ ludzkiej istoty znaczy py-
taæ o Cz³owieka, który dopiero rodzi siê w ka¿-
dym z nas i z którym uto¿samiamy siê. Kultura
to uprawianie cz³owieka dla Cz³owieka. W³aœnie
w Nim, odnajdywanym we wszystkich, spe³nia
siê pojednanie wszystkich. Jeœli zatem mówimy
o kulturowej jednoœci Europy, to przede wszyst-
kim mówimy o pojednaniu Europejczyków w
europejskim wyra¿aniu i uprawianiu cz³owieka
dla Cz³owieka. Europejskie wyra¿anie i upra-
wianie cz³owieka zosta³o ukszta³towane przez
fundamentalne sokratejskie i chrzeœcijañskie py-
tanie o ludzk¹ istotê. Europejczyk jako Europej-
czyk jest sokratejsko i chrzeœcijañsko œwiadomy,
¿e jednoœæ miêdzyludzka tkwi w cz³owieku, a
nie w takich czy innych strukturach posiadania.
Dlatego tak bardzo obcy jest kulturze europej-
skiej jêzyk mówi¹cy o jednoœci jako o czymœ tyl-
ko ekonomiczno-politycznym. Wiêcej, obcy jest
ka¿dej kulturze. 

Z tej perspektywy patrzê na zadania uniwer-
sytetów zachodnich. Nie przyczyni¹ siê one do
jednoœci Europy i œwiata, jeœli nie stan¹ siê miej-
scem kultury, przede wszystkim kultury, a dopie-
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ro potem nauki; przede wszystkim miejscem
wychowywania cz³owieka dla Cz³owieka, a do-
piero potem miejscem uczenia zawodu. Taka jest
bowiem istota rodzinnej wspólnoty mistrza z
uczniem, istota, do której uniwersytety przynale-
¿¹, a od której odesz³y. 

Wspólnoty uniwersyteckie powstawa³y w
Œredniowieczu jako naturalna odpowiedŸ na ów-
czesne stawiane pytania o bycie cz³owieka. Ich
dzia³ania badawcze i dydaktyczne o¿ywia³a ka-
tegoria bycia, a nie posiadania: szukano prawdy
i z prawdy wyrasta³ czyn. Mistrz poznawa³
prawdê razem z uczniem. W ten sposób kszta³ci³
go i wprowadza³ w œwiat wspólnej prawdy, w
ethos cz³owieka. Ze stosunku sumienia do praw-
dy wyrasta³o twórcze pojednanie mistrza z
uczniem, decyduj¹ce o jakoœci uniwersytetu.
Tworzyli oni jakby cechow¹ rodzinê dla prawdy
tego, co dane, oraz tego, co zadane. In principio
uniwersytet by³ d³u¿ny cz³owiekowi prawdê, a
nie umo¿liwienie dobrej ekonomicznie kariery.
Kto wchodzi³ weñ, pod wp³ywem kategorii po-
siadania - niszczy³ w zarodku rodzinny stosunek
mistrz-uczeñ. Niszczy³ uprawianie cz³owieka
dla Cz³owieka, to znaczy niszczy³ kulturê. 

Obcowanie osób odgrywa ogromn¹ kulturo-
twórcz¹ rolê w ¿yciu wszelkiej spo³ecznoœci, a
tym bardziej w ¿yciu uniwersytetu. Umiejêtno-
œci zawodowych (cywilizacyjnych) mo¿na siê
wyuczyæ z podrêczników, ale kultury i otwarcia

siê na Cz³owieka - tylko ex auditu. Osobowy sto-
sunek mistrz-uczeñ, obok rodziny, jest czymœ
pierwotnym w spo³eczeñstwie, a nie czymœ ju¿
gotowym i w zwi¹zku z tym domagaj¹cym siê
ustawicznego budowania. Zarówno uniwersytet
jak i rodzina s¹ wtedy, kiedy siê je buduje. Usta-
wiczne budowanie uniwersytetu i rodziny spra-
wia, ¿e wzrastaj¹ one w miasto, w narody. Jed-
nocz¹ je, staj¹c siê zasad¹ ich kulturowej historii
oraz kulturowej jednoœci. 

Je¿eli mówiê, ¿e uniwersytet musi dzisiaj na
nowo przemyœleæ swoj¹ istotê i do niej po-
wróciæ, chcê powiedzieæ, ¿e musi wypracowaæ
odpowiedni¹ koncepcjê cz³owieka. Pytanie o
cz³owieka, bêd¹ce równoczeœnie kulturowym
pytaniem o Cz³owieka, musi w uniwersytecie
zaj¹æ pierwsze miejsce. Cywilizacyjne pytania o
przedmioty-narzêdzia winny natomiast zejœæ na
drugi plan, co nie znaczy, ¿e na plan niewa¿ny.
Pytanie o cz³owieka, a nie pytanie o przedmioty-
narzêdzia winno kszta³towaæ uniwersytet. W
pewnym sensie uniwersytet ma byæ tym pyta-
niem, aby móg³ uczyæ rozumieæ wytwory cz³o-
wieka poprzez cz³owieka, a nie odwrotnie. Nie
pojmiemy kultury poprzez rozumienie cywiliza-
cji, ale pojmiemy cywilizacjê poprzez rozumie-
j¹ce pojmowanie kultury cz³owieka, bo kultura
nie jest ozdob¹ cywilizacji.

Europejskie uniwersytety maj¹ zatem strzec
europejskiego dziedzictwa kulturowego, euro-

pejskiego wyrazu prawdy cz³owieka; maj¹ przy-
czyniaæ siê do wzrostu tego dziedzictwa, je¿eli
Europa ma nie zmarnieæ w zniewoleniu przez
naukowy totalizm unifikuj¹cej, to jest izoluj¹cej
wszystkich od wszystkich, cywilizacji. Uniwer-
sytety stoj¹ wobec trudnej i pe³nej ryzyka wol-
noœci. Znajduj¹ siê poniek¹d w sytuacji Antygo-
ny, która, by zostaæ sob¹ i daæ szansê ocalenia siê
nawet Kreonowi, musi rzuciæ na szalê w³asne
¿ycie. By³oby piêknie, gdyby Kreon potrafi³
przezwyciê¿yæ siebie i popar³ Antygonê wbrew
swoim doraŸnym interesom. Zazwyczaj jednak
dzieje siê inaczej.

Uniwersytet strzeg¹c godnoœci cz³owieka
sam staje siê godny. Ulegaj¹c Kreonowi wysta-
wia siê na pogardliwy uœmiech najpierw studen-
tów i samego Kreona, a nastêpnie ca³ego spo³e-
czeñstwa. Traci wiarygodnoœæ, poniewa¿ traci
swoj¹ to¿samoœæ i dzia³a przez obc¹ sobie si³ê.
W kulturze widzê wielki akt nadziei cz³owieka
nie zadowalaj¹cego siê posiadaniem, w uniwer-
sytetach zaœ widzê miejsce budzenia tej nadziei.
Gdy jej nie ma, byt ekonomiczny staje siê wszy-
stkim. Lecz czym¿e jest byt ekonomiczny, gdy
siê go próbuje osadziæ w niebycie?

Ks. prof. dr hab. Pawe³ Góralczyk 
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego

KKariera naukowa - szczêœliwy zbieg okolicznoœci, ariera naukowa - szczêœliwy zbieg okolicznoœci, 
czy te¿ uporczy te¿ uporczywe d¹¿enie do prczywe d¹¿enie do prze¿ywania wielkiej prze¿ywania wielkiej przygodyzygody

(fragment wspomnieñ(fragment wspomnieñ prof. prof. FFRANCISZKARANCISZKA KKOKOTOKOTAA na okolicznoœæ jubileuszu 50-lecia pracy naukowej)na okolicznoœæ jubileuszu 50-lecia pracy naukowej)

Kariera naukowa kryje w sobie elemen-
ty subiektywne, wyra¿aj¹ce siê têsknot¹ do
prze¿ywania wielkiej przygody. Ale i w tym
zakresie "szczêœliwy zbieg okolicznoœci", a
mo¿e "dzia³anie tego czegoœ, czego nie uda-
je siê wyraziæ zdefiniowanymi pojêciami",
mo¿e staæ siê ko³em zamachowym w karie-
rze naukowej badacza. Podam przyk³ad z w³a-
snego ¿ycia.

Wszyscy, którzy zajmuj¹ siê chorobami
nerek czyli nefrologi¹, dobrze wiedz¹, ¿e prze-
wlek³a niewydolnoœæ nerek powoduje ogrom-
ne spustoszenie w gospodarce wapniowo-
fosforanowej, wyra¿aj¹ce siê miêdzy innymi
ciê¿k¹ chorob¹ koœci. Wa¿nym ogniwem pa-
togenetycznym tej choroby jest nadmierne
wydalanie parathormonu przez gruczo³y do-
krewne zwane przytarczycami. Zwalczanie
znacznej nadczynnoœci przytarczyc i zwi¹-
zanych z ni¹ zaburzeñ gospodarki wapniowo-
fosforanowej nale¿y do podstawowych me-
tod leczenia przewlek³ej mocznicy. Celem
pog³êbienia swojej wiedzy w tym zakresie
w 1970 r. wyjecha³em do Anglii, gdzie nau-

czy³em siê metody izolacji parathormonu z
przytarczyc bydlêcych (w owym czasie pa-
rathormon ludzki nie by³ jeszcze dostêpny) i
oznaczania tego hormonu w surowicy krwi.
Po powrocie do kraju okaza³o siê, ¿e prze-
szczepienie na grunt polski nabytej wiedzy
napotyka na trudnoœci nie do przezwyciê¿e-
nia. Pierwsza trudnoœæ to koniecznoœæ ze-
brania w krótkim czasie (przez oko³o 3-6 mie-
siêcy) 12000 przytarczyc bydlêcych. Rozeznanie
lokalne wykaza³o, ¿e pracuj¹ce w woje-
wództwie katowickim du¿e rzeŸnie nie s¹
zainteresowane przytarczycami, ba, nawet pra-
cuj¹ce w tych rzeŸniach pracownie endokry-
nologiczne, nigdy przytarczycami siê nie
zajmowa³y (zajmowa³y siê natomiast izolacj¹
tarczycy i nadnerczy, z których otrzymywa-
³o siê preparaty lecznicze). W tym miejscu
wspomnieæ nale¿y, ¿e rzeŸnie-giganty, np. w
Chicago, sk³onne by³y dostarczyæ wymaga-
nej iloœci przytarczyc za skromn¹ sumê 20000
dolarów. By³a to suma na ówczesne czasy nie-
osi¹galna dla kliniki. Skoro zebranie tak du-
¿ej liczby przytarczyc by³o niemo¿liwe na

miejscu, zrezygnowa³em, przynajmniej cza-
sowo, z realizacji badañ w tym zakresie.

I tu nagle zdarzy³o siê coœ, co w sposób
istotny wp³ynê³o na dalszy tok badañ. Otó¿
pewnego dnia, w gabinecie moim pojawi³a siê
chora (dodam, w obecnoœci mê¿a), u której
w naszej klinice rozpoznano wystêpowanie
gruczolaka nadnerczy wytwarzaj¹cego aldo-
steron a bêd¹cego przyczyn¹ du¿ego nadci-
œnienia têtniczego. Chora zosta³a zoperowa-
na w s¹siedniej Klinice Chirurgicznej kierowanej
wówczas przez pana prof. Gasiñskiego. Po
operacji ciœnienie têtnicze uleg³o ca³kowitej
normalizacji, o czym chora chcia³a mnie za-
wiadomiæ. Opuszczaj¹c gabinet, m¹¿ chorej,
zatrzymuj¹c siê w drzwiach, odwróci³ siê i za-
pyta³: "A mo¿e ja panu profesorowi lub kli-
nice mogê w czymœ pomóc?" Na tak nieo-
czekiwane pytanie natychmiast zareplikowa³em
pytaniem: "A kim pan jest? Czym siê pan zaj-
muje" "Jestem weterynarzem i pracujê w
rzeŸni w Chorzowie". "A co pan w rzeŸni
robi? Bada pan miêso na obecnoœæ w³oœnic"
- zapyta³em. "Nie - odpowiedzia³ m¹¿ chorej
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Pod ta-
kim tytu³em ukaza³ siê artyku³ w "Kurierze
Porannym", odnosz¹cy siê do pobierania op³at
za wizyty w specjalistycznych poradniach PSK.
Tak, to prawda, kombinujemy i kombino-
waæ bêdziemy, bo w³aœnie za kombinowanie
bierzemy pieni¹dze. S¹dzê, ¿e czasy bierne-
go dyrektorowania dawno siê ju¿ skoñczy³y,
a dyrektor, który tego nie rozumie, powinien
sobie znaleŸæ inne zajêcie. Wszystko to praw-
da pod jednym wszak¿e warunkiem, ¿e owe
kombinowanie bêdzie po pierwsze zgodne z
prawem, po drugie w interesie szpitala, po
trzecie w interesie pacjenta. Zacznijmy od pa-
cjenta, bo to przecie¿ on jest najwa¿niejszy i
w imiê jego dobra wszyscy reformatorzy dzia-
³aj¹. Tak przynajmniej deklaruj¹, ale zasta-
nówmy siê, czy oby na pewno?

Narodowy Fundusz Zdrowia z powodu
ograniczonych œrodków finansowych kupi³
zbyt ma³¹, w stosunku do potrzeb, iloœæ
ambulatoryjnych œwiadczeñ, co spowodowa-
³o, ¿e czas oczekiwania na poradê jest bar-

dzo d³ugi. Terminy wizyt wyznaczane s¹
ju¿ na marzec przysz³ego roku. NFZ, który,
jak twierdzi, dzia³a zgodnie z prawem i w
interesie pacjenta, nakazuje zapisywanie cho-
rych choæby na terminy siêgaj¹ce nieskoñ-
czonoœci. Tak musi byæ i basta, bo to prze-
cie¿ Urz¹d wie najlepiej co jest dla chorego
obywatela najlepsze. Wszystko musi byæ zgo-
dnie z ustalonym przez ten Urz¹d porz¹d-
kiem. Bo porz¹dek musi byæ choæby by³, de-
likatnie mówi¹c, nie najm¹drzejszy. Chcieliœmy
ten stan rzeczy zmieniæ, daj¹c pacjentowi
wybór albo czekanie w d³ugiej kolejce u
naszego specjalisty, albo dobrowolna op³a-
ta 15z³ i porada w dniu przybycia. Zostaj¹
jeszcze prywatne gabinety i spó³dzielnie le-
karskie, gdzie op³aty s¹ wielokrotnie wy¿sze.
Dyrektor reprezentuj¹cy ów Urz¹d mówi, ¿e
to bezprawie i zmuszanie pacjentów do
p³acenia. Bo co to za wybór? Lepiej wiêc
czekaæ w niekoñcz¹cej siê kolejce ustalo-
nej przez ten urz¹d lub zap³aciæ 70 z³ w
prywatnym gabinecie, ni¿ za 15 z³ otrzy-
maæ poradê u specjalisty w PSKa ?

Przypominam, to ju¿ inna rzeczywistoœæ!

Panie Dyrektorze, gratulujê logiki godnej
carskiego urzêdnika, przecie¿ dok³adnie na
tym w demokratycznym kraju polega prawo
wolnego wyboru. Ustrój, w którym propo-
nowano "cokolwiek" albo "nic" a w³adza my-
œla³a za obywateli dawno odszed³ w niechlub-
n¹ przesz³oœæ. Zastanówmy siê teraz nad
interesem szpitala i jego pracowników. Wy-
daje siê, ¿e dzia³amy dla ich dobra, przecie¿
pozyskujemy dodatkowe pieni¹dze, które w
czêœci przeznaczymy na wzrost wynagrodzeñ.
W tym miejscu muszê odnieœæ siê do dwóch
incydentów, które ostatnio mia³y miejsce. Otó¿
jedna z lekarek, która przyjmowa³a pacjen-
tów w poradni reumatologicznej nie przyjê-
³a pacjenta, który zap³aci³ za wizytê oraz
jedna z pracownic administracji publicznie po
raz kolejny krytykowa³a decyzje dyrekcji.
Dziêkujê Wam, Szanowne Panie, za ten nie-
spotykany akt lojalnoœci. Przypominam Wam
tylko, ¿e jak na razie nie ma obowi¹zku pra-
cy w PSK. I jeszcze jedno, nieodpowiedzial-

WW PSK znów PSK znów ““kombinuj¹kombinuj¹””

- jestem kierownikiem pracowni endokryno-
logicznej rzeŸni, izolujemy g³ównie tarczyce,
nadnercza i gonady byd³a rzeŸnego". "Panie
doktorze - krzykn¹³em - a mo¿e pan zechce
zbieraæ równie¿ przytarczyce". "Nie znam siê
na przytarczycach bydlêcych - odpowiedzia³
-ale spróbujê poznaæ ich budowê, a nastêp-
nie rozpocz¹æ izolacjê tych gruczo³ów (na-
wiasem dodam, ¿e przytarczyca bydlêca jest
bardzo ma³a, ledwie dostrzegalna i wa¿y oko-
³o 0,5 g). Przedzwoniê za dwa tygodnie do
pana profesora, czy zbieranie przytarczyc
bêdzie mo¿liwe" - kontynuowa³ m¹¿ chorej.
Okaza³o siê, ¿e w ci¹gu nieca³ego miesi¹ca
czterech pracowników pracowni endokryno-
logicznej opanowa³o do perfekcji izolacjê przy-
tarczyc (dodam przy "okazji" wypreparowy-
wania tarczycy), co w rezultacie doprowadzi³o
do zgromadzenia 6 kg tkanki przytarczyco-
wej w ci¹gu zaledwie kilku miesiêcy. Dodaæ
nale¿y, ¿e pracownicy ci nie otrzymali ¿ad-
nego dodatkowego wynagrodzenia. Dalsze
etapy izolacji parathormonu przebiega³y ju¿
bez niespodzianek. Z 6 kg tkanki przytar-
czycowej uzyskano oko³o 300 mg oczyszczo-
nego parathormonu nadaj¹cego siê do im-
munizacji zwierz¹t celem wywo³ania swoistych
przeciwcia³ anty-PTH potrzebnego do ozna-
czania tego hormonu. Poniewa¿ bydlêcy PTH
ró¿ni siê od PTH ludzkiego kilkunastoma ami-
nokwasami trzeba by³o znaleŸæ zwierzê, które

"zechcia³oby" wytworzyæ przeciwcia³a anty-
PTH, rozpoznaj¹ce sekwencje aminokwaso-
we wspólne dla PTH ludzkiego i bydlêcego.
Uzyskana iloœæ oczyszczonego PTH pozwo-
li³a na immunizacjê 14 œwinek morskich przez
okres 6 miesiêcy. Po tym czasie okaza³o siê,
¿e tylko jedno zwierzê wytworzy³o przeciw-
cia³a anty-PTH daj¹ce reakcjê krzy¿ow¹ z
ludzkim PTH. Iloœæ uzyskanych prze-
ciwcia³ anty-PTH u tej œwinki pozwo-
li³a na wykonanie w ci¹gu 20 lat prze-
sz³o 20000 oznaczeñ tego hormonu w
celach diagnostycznych i naukowych,
na rozwiniecie szerokiej wspó³pracy
miêdzynarodowej w wyniku której uka-
za³o siê kilkadziesi¹t rozpraw nauko-
wych oraz na zaoszczêdzenie kilku
miliardów z³otych. Dodaæ nale¿y, ¿e w
okresie wprowadzenia radioimmuno-
logicznej metody oznaczania PTH w na-
szej klinice w ca³ej Europie istnia³y
tylko dwa oœrodki dysponuj¹ce przeciw-
cia³ami rozpoznaj¹cymi ludzki parathor-
mon. 

Nie muszê dodawaæ jak wielk¹ przy-
god¹ by³a ca³a operacja opracowania
metody ekstrakcji i oznaczania PTH dla
wszystkich cz³onków zespo³u, tj. prof.
Kuski, dr. Pietrka i mojej osoby. Prze-
prowadzono j¹ w g³êbokiej tajemnicy
bez zgody szefa kliniki, który, uwzglê-

dniaj¹c niebezpieczn¹ procedurê ekstrakcyj-
n¹, nie móg³by wyraziæ zgody na jej prze-
prowadzenie w warunkach pracowni kli-
nicznej. 

Franciszek Kokot 
(Autor jest prof. dr. hab. - w Klinice

Nefrologii Œl¹skiej Akademii Medycznej)

Promotor prof. dr hab. Micha³ Myœliwiec odczytuje
tekst dyplomu Dr.H.C. prof. dr. hab. Franciszkowi
Kokotowi.



11MEDYK Bia³ostocki 11(12) 2003

Wolê napis WSTÊP WZBRONIONY ni¿ WYJŒCIA NIE MA
Stanis³aw Jerzy Lec

ne zachowanie pani doktor da³o pretekst do
ataku mediów na œrodowisko lekarskie, które-
mu zarzucono "troskê" o interes swój, a nie
pacjentów. Natomiast wiemy, ¿e u ogromnej
wiêkszoœci jest dok³adnie odwrotnie.

Prawo nie zabrania, a wiêc pozwala

Na koniec zarzut dotycz¹cy dzia³añ nie-
zgodnych z prawem. Jestem przekonany, ¿e
dzia³amy z nim w zgodzie, posiadaj¹c eksper-
tyzy sankcjonuj¹ce nasze "kombinowanie''.
Analizê prawn¹ dotycz¹c¹ pobierania op³at w
publicznym szpitalu przedstawi³em w ostat-
nim numerze "Medyka", nie bêdê siê wiêc po-
wtarza³. Zaintrygowa³a mnie natomiast wy-
powiedŸ profesora Stasiewicza, Przewodnicz¹cego
Izby Lekarskiej w jednym z wywiadów tele-
wizyjnych, który powiedzia³, ¿e nie zna pra-
wa, które pozwala na pobieranie op³at za le-
czenie od ubezpieczonych w publicznym
szpitalu. Ja te¿ nie znam, Panie Profesorze,
co wiêcej, nie znam te¿ takiego, które jedno-
znacznie zabrania, szczególnie, gdy chodzi
o zakres œwiadczeñ nie objêtych umow¹ z

NFZ.W naszym przypadku o takie w³aœnie
œwiadczenia chodzi.

W tym momencie nasuwa siê pytanie co
na to Rektor i W³adze Uczelni. Wyda³y one
oœwiadczenie w którym stwierdzono, ¿e szpi-
tal, z powodu uchybieñ organizacyjnych, po-
bra³ omy³kowo pieni¹dze od pacjentów zapi-
sanych w "kolejkê''. Chcia³bym poinformowaæ,
¿e po dok³adnym sprawdzeniu takich przypad-
ków by³o dok³adnie 3 na 150 pobranych op³at.

Na koniec najwa¿niejsze - co dalej z
tym fantem zrobiæ? W³adze uczelni wyst¹pi-
³y o niezale¿n¹ opiniê prawn¹. Je¿eli bêdzie
odmienna od naszej, sprawa wydaje siê byæ
przes¹dzona, natomiast co dalej, je¿eli bêdzie
zbie¿na z t¹, któr¹ posiadamy?

Precz stereotypy!

Szanowni Czytelnicy, wydarzy³ siê pre-
cedens na skalê kraju, dokonaliœmy wy³omu
w funkcjonuj¹cym od lat stereotypie myœle-
nia, ¿e w publicznym ZOZie nie mo¿na po-
braæ op³aty za leczenie. Twierdzê, ¿e mo¿na
pod warunkiem, i¿ jest to œwiadczenie nie-

objête umow¹ z NFZ, a œwiadczeniodawca
wykonuje iloœci œwiadczeñ, które s¹ zapisa-
ne w umowie.

Jestem g³êboko przekonany, ¿e to, co zro-
biliœmy ma sens, równie¿ jako rozwi¹zanie
systemowe, szczególnie, ¿e Fundusz zwraca
pieni¹dze pacjentom za op³acon¹ poradê. Mo-
¿e przecie¿ zwróciæ ca³¹ kwotê lub jej czêœæ
w zale¿noœci od posiadanych œrodków fi-
nansowych. Tym najbiedniejszym pozosta³¹
kwotê mog³aby zwracaæ pomoc spo³eczna.
Jest tu równie¿ miejsce dla wolnego rynku
ubezpieczeñ, które mog³yby obj¹æ ten za-
kres œwiadczeñ dodatkowymi ubezpiecze-
niami. Chcia³bym jeszcze odpowiedzieæ na
pytanie jednej z dziennikarek "czy warto by-
³o otwieraæ wszystkim oczy, przecie¿ ci, co
to robi¹ marnie koñcz¹''? Odpowiadam, ¿e
warto, bo tylko z szeroko otwartymi oczami
i umys³ami mo¿na rozwi¹zywaæ trudne pro-
blemy ochrony zdrowia w Polsce. 

Jerzy Kamiñski 
(Autor jest dr. n. med.

- dyrektorem PSK)

SSEKRETYEKRETY PROCEDURPROCEDUR MEDYCZNYCHMEDYCZNYCH
Przegl¹daj¹c ci¹gle zmieniaj¹ce siê katalogi procedur medycz-

nych przedstawiane wczeœniej na stronach internetowych Kas Cho-
rych, a obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia zastanawiamy siê
czêsto sk¹d siê bierze przypisywana im co roku inna wartoœæ punk-
towa. Zastanawiamy siê równie czêsto nad zmieniaj¹cymi siê zapi-
sami dotycz¹cymi wyszczególnienia poszczególnych procedur,
które raz pojawiaj¹ siê, a raz znikaj¹. Pisz¹c komentarze i uwagi do
poszczególnych katalogów nie wiemy czy nasz trud w³o¿ony w te
opracowania nie idzie na marne. Nasze sygna³y odbieraj¹ równie¿
konsultanci krajowi, którzy ze swojej strony wysy³aj¹ kolejne pisma
do p³atnika licz¹c na uwzglêdnienie tych czêsto s³usznych uwag. A
my mamy wra¿enie, ¿e w tym wszystkim wiêcej jest amatorszczy-
zny ni¿ profesjonalizmu. Nie widaæ ¿adnej metodologii, ¿adnych
kryteriów, ¿adnych badañ. 

Eksperci tworz¹ procedury

Œledz¹c kulisy ustalania procedur dowiadujemy siê, ¿e tworzo-
ne s¹ one przez ekspertów. ¯eby nadaæ takim gremiom splendoru,
wci¹ga siê do nich utytu³owane postacie polskiej medycyny. Grono
ekspertów tworzy listy procedur i próbuje ustalaæ ich wyceny. Jed-
nak co innego umieæ dobrze leczyæ, posiadaæ wielk¹ wiedzê me-
dyczn¹, a co innego umieæ wyliczyæ koszty procedur medycznych.
Na wielu przyk³adach widaæ, ¿e wycenia siê czêsto po "uwa¿aniu",
zgodnie z interesem i specyfik¹ oœrodka, z którego pochodzi eks-
pert. Jeszcze pó³ biedy, gdy siêga siê do sprawdzonych w Europie

wzorców wykorzystuj¹cych doœwiadczenia oparte na tworzeniu wy-
tycznych (practice gudelines). Uporz¹dkowanie tego zakresu dzia-
³alnoœci p³atnika powinno staæ siê zadaniem priorytetowym. Naj-
wy¿szy czas powo³aæ profesjonaln¹ instytucjê, która zajmowaæ siê
bêdzie tworzeniem katalogu i wycen¹ procedur medycznych. Warto
przy tym uwzglêdniæ aktualnie wprowadzany w wielu krajach sy-
stem op³aty zrycza³towanej przypisanej poszczególnym przypad-
kom tzw. Diagnosis Related Grouping.

Eksperci do szko³y

O metodologii tworzenia procedur pisa³em prawie przed rokiem,
opisuj¹c program i zadania Podyplomowego Studium Prawa, Orga-
nizacji i Zarz¹dzania w Ochronie Zdrowia bêd¹cego wspólnym
przedsiêwziêciem edukacyjnym Akademii Medycznej w Bia³ymsto-
ku, Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz Oddzia³u
Bia³ostockiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownic-
twa (TNOiK). Szerok¹ wiedzê, miedzy innymi te¿ z zakresu meto-
dologii tworzenia procedur, zdobywaj¹ s³uchacze Studium. Rekruta-
cja nowych s³uchaczy do kolejnej edycji zajêæ rozpocznie siê nieba-
wem. 

Marek Rogowski
(Autor jest dr. hab. n. med., 

- prorektorem ds. klinicznych i kierownikiem 
Kliniki Otolaryngologii AMB)
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SSkutki grzybowego hazardukutki grzybowego hazardu
Rokrocznie, grzybobranie w porze jesiennej

staje siê celem wyjazdów rekreacyjnych i czêstym
tematem rozmów. Pracownicy Kliniki Obserwa-
cyjno-ZakaŸnej AMB od lat próbuj¹ zmniejszaæ
skutki zdrowotne tego hazardu. Lekkomyœlnoœæ i
bezpodstawne przekonanie o posiadanej wiedzy
"grzyboznawcy" prowadz¹ niekiedy do bramy Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na ul. ̄ u-
rawiej w Bia³ymstoku. O skali zagro¿eñ œwiadczy
fakt hospitalizacji w Klinice, we wrzeœniu tego ro-
ku, dziewiêtnastu chorych podejrzanych o zatru-
cie grzybami. Objawy ¿o³¹dkowo-jelitowe, burz-
liwa biegunka i wymioty, niezale¿nie od zatrucia,
powoduj¹ zaburzenia wodno-elektrolitowe. De-
ficyt wodno-elektrolitowy sprawia ¿e hospitali-
zacja jest niezbêdna. Wczesne rozpoznanie de-
cyduje o mo¿liwoœci ratowania ¿ycia w przypadku
rzeczywistego zatrucia. 

W ostatnich latach nast¹pi³ postêp w wykry-
waniu rodzaju zagro¿enia poprzez badanie po-
p³uczyn z ¿o³¹dka lub jelit, wykonywane w labo-
ratorium przyszpitalnym. Postêp w leczeniu, to
wykorzystanie nieznanych uprzednio w³aœciwo-
œci penicyliny, tj. wypierania toksyn z po³¹czeñ z
bia³kami krwi. Zapobiega to uszkodzeniom tkan-
kowym. Tak¿e zabiegi plazmaferezy stosowane w
Klinice od piêtnastu lat skutecznie dzia³aj¹, usu-
waj¹c toksyny grzybów kr¹¿¹ce we krwi.

Doœwiadczenie wynikaj¹ce z obserwacji cho-
rych dowodzi, ¿e prawdziwe zatrucie grzybami

truj¹cymi, g³ównie muchomorem sromotnikowym
jest bardzo rzadkie. Dominuje niestrawnoœæ. Grzy-
by warunkowo jadalne a nawet tak¿e jadalne, to
pokarm bogatob³onnikowy, zdolny pobudziæ pe-
rystaltykê jelit, podra¿niæ jelita. Nie powoduj¹
uszkodzenia narz¹dów (w¹troby, nerek, mózgu),
jak to ma miejsce w rzeczywistym zatruciu. Wszy-
scy chorzy kierowani we wrzeœniu do Kliniki prze-
byli jedynie niestrawnoœæ, o pomyœlnym roko-
waniu.

Lekarzowi potrzebna jest intuicja i wyobraŸnia

Jest te¿ inny aspekt zagro¿eñ sezonu jesien-
nego. Pod mask¹ zatrucia grzybami zdarzaj¹ siê
byæ kierowani do Kliniki chorzy b³êdnie rozpo-
znawani. Dramatycznym tego przyk³adem jest los
chorej 73-letniej kobiety, rolniczki, która znala-
z³a siê w szpitalu po raz drugi w ¿yciu. Pierwszy
raz korzysta³a z pomocy medycznej, gdy przed
dwudziestu laty przeby³a cholecystektomiê. U cho-
rej, przed koñcem pierwszej doby po spo¿yciu ob-
gotowanych grzybów ró¿nych, w tym blaszkowa-
tych i bigosu wyst¹pi³y gwa³towne wymioty treœci¹
pokarmow¹ i dolegliwe bóle brzucha. Pacjentkê
z podejrzeniem o zatrucie grzybami skierowano
do szpitala. Przy przyjêciu stwierdzono: RR 110/70
mm Hg, czynnoœæ serca miarowa, tony prawi-
d³owe, têtno s³abo wyczuwalne, bolesnoœæ nad ca-
³¹ jam¹ brzuszn¹, cechy odwodnienia nieznaczne-

go stopnia. Rozpoczêto p³ukanie ¿o³¹dka i jelit.
Nagle stan chorej pogorszy³ siê, wyst¹pi³a utrata
przytomnoœci, zatrzymanie serca i oddechu. Po-
mimo akcji reanimacyjnej zgon wyst¹pi³ po 3 godz.
i 25 minutach hospitalizacji.

W pop³uczynach jelitowych i ¿o³¹dkowych
znaleziono zarodniki grzybów borowikowatych.
Morfologia krwi, wskaŸnik protrombinowy, po-
ziom mocznika, elektrolitów prawid³owe. Obser-
wowano hiperglikemiê oraz wzrost aktywnoœci
aminotransferazy asparaginianowej 298 IU oraz
alaninowej 156 IU. Ekg w okresie agonalnym nie-
regularne za³amki.

Pomimo istniej¹cego podejrzenia o zatrucie
grzybami rozpoznano podejrzenie o zgon na tle
sercowo-kr¹¿eniowym: Infarctus myocardii
susp. Mors subita. Gastritis acuta probabiliter post
intoxicationem e fungi. Cholecystetomia peracta.
Observatio incompleta.

Wynik sekcji wykonanej przez dr. J. Cylwi-
ka w Zak³adzie Patomorfologii AMB potwier-
dzi³ zawa³ miêœnia sercowego w fazie resorbcji
w przegrodzie i œcianie tylno-bocznej, tampona-
dê serca, mia¿d¿ycê uogólnion¹ têtnic wieñco-
wych z zamkniêciem œwiat³a têtnicy wieñcowej
lewej, zmniejszonym przep³ywem w prawej. Za-
wa³owe zmiany nosi³y cechy trzydniowych. Trud-
no zrozumieæ dlaczego chora w tym okresie nie
szuka³a pomocy medycznej.

Czas na refleksjê

Interpretacja retrospektywna zdarzenia wska-
zuje na istotny fakt, ¿e pomimo sezonu grzybo-
wego nie nale¿y zapominaæ o brzusznej masce
innych chorób. Oprócz zawa³u doœæ czêsto spo-
tykamy siê z bólami brzucha w przebiegu zapa-
leñ p³uc, zaœ chorzy tacy trafiaj¹ do Oddzia³u Je-
litowego Kliniki. 

Przedstawiona sytuacja uzasadnia twierdze-
nie znane od zamierzch³ych czasów, ¿e medycy-
na nie jest rzemios³em lecz sztuk¹, zaœ w osobo-
woœci lekarza powinna mieæ miejsce intuicja,
wyobraŸnia, nawet fantazja, obok wnikliwej ob-
serwacji cierpi¹cego cz³owieka. Wnioski powin-
ny te¿ uwzglêdniæ osobowoœæ chorego, w przed-
stawionym przyk³adzie kobiety nienawyk³ej do
leczenia i cierpi¹cej w samotnoœci.

Danuta Prokopowicz
(Autorka jest prof. dr. hab. - kierownikiem

Kliniki Obserwacyjno-ZakaŸnej AMB)

wspó³praca: 
dr n. med. Alicja Wierciñska-Drapa³o 

dr hab. Anatol Panasiuk
Klinika Obserwacyjno-ZakaŸna AMB
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Pamiêtam pierwsz¹ przeczytan¹ ksi¹¿kê o
Ameryce. Nosi³a tytu³ "Rozbieram Senatora."
Autor: Daniel Passent. Chodzi³o o Willama Pro-
xmire - senatora z Wisconsin. By³y to wczesne
lata siedemdziesi¹te. Ksi¹¿ka dotyczy³a Wiscon-
sin, opisanego jako prowincjonalny stan rolni-
czy, zdominowany przez emigrantów niemiec-
kich. Pamiêtam, ¿e Passent wspomnia³ coœ o
Polakach. Krótko mówi¹c, na œwiatowym Pas-
sencie Wisconsin zrobi³o ma³o œwiatowe wra-
¿enie. Powierzchnia porównywalna z Polsk¹ a
mieszkañców nieca³e 5 milionów.

Po latach w³aœnie w tym Wisconsin wyl¹-
dowa³em, g³ównie ze wzglêdu na przypomina-
j¹cy Polskê klimat. Przez pierwsze 16 lat mie-
szkaliœmy przy po³udniowej granicy tego stanu.
Klimat rzeczywiœcie by³ prawie polski, ale nie
roœlinnoœæ. Sosny maj¹ tam d³ugie puszyste ig³y,
wszêdzie dêby, a brzóz jak na lekarstwo. Ja³ow-
ców te¿ nigdzie nie uœwiadczysz. Najbardziej
brakowa³o nam d³ugich letnich zmierzchów i
wieczornych zapachów, ale w koñcu byliœmy
na wysokoœci geograficznej Rzymu. 

Po raz pierwszy na pó³noc Wisconsin, do
oddalonego oko³o 400 km miasteczka Stanley,
wybra³em siê w styczniu 2000 roku. Nigdy nie
zapomnê ostatnich trzydziestu minut tej podró-
¿y. Poniewa¿ pogoda by³a zachêcaj¹ca i drogi
czyste, zdecydowa³em siê na skrót malownicz¹,
niezbyt uczêszczan¹, prowadz¹c¹ przez lasy szo-
s¹. Oto nagle znalaz³em siê na “Podlasiu”. Asfalt
pokryty tyle co odgarniêtym œniegiem, wokó³
piachy, las z krótkoiglastych sosen o korze miej-
scami rudz¹cej siê w przedpo³udniowym s³oñ-
cu. Trochê œwierków, no i brzozy. Wszêdzie
brzozy. Ca³e brzeziny. Dok³adnie takie jak ta
przy drodze Œniadowo-Nowogród. Œniadowo-
Nowogród, a nie odwrotnie. Ten porz¹dek ozna-
cza, ¿e za pó³ godziny bêdê siê wita³ z matk¹.
Porz¹dek odwrotny oznacza po¿egnanie. Nig-
dy nie wiadomo na jak d³ugo. 

Jad¹c t¹ w³aœnie drog¹ przypomnia³em so-
bie jak mi mówiono, ¿e jest to okolica zasie-
dlona przez Polaków. Pod koniec dziewiêtna-
stego wieku ci¹gnêli tu zwabieni tani¹ ziemi¹,
ostrym - ale przypominaj¹cym ojczysty - kli-
matem i krajobrazem. Ci¹gnêli z Chicago, gdzie
zarobiwszy trochê pieniêdzy w tamtejszych
fabrykach ruszali na pó³noc, by osi¹œæ na swo-

im. Latem 2002 roku pod¹¿yliœmy przetartym
przez nich szlakiem zamieszkuj¹c we wsi Fall
Greek, czyli Jesienny Potok. Jest ona dalekim
przedmieœciem Eau Claire (Czystej Wody) -
lokalnej metropolii wielkoœci pó³torej £om¿y
plus du¿y uniwersytet. Eau Claire ³¹czy siê z
Chipewa Falls. Nazwa ta jest tak prowincjo-
nalna, ¿e Woody Allen wspomina j¹ z neuro-
tyczn¹ pogard¹ w jednym ze swoich nowojor-
skich filmów. Trochê na zachód jest Menomonie,
kolejny uniwersytet i mój szpital. 

Mamy tu brzozy, krótko iglaste sosny i
d³ugie letnie wieczory. Ja³owców niestety wci¹¿
brak. Zbudowaliœmy polski dom z prowadz¹c¹
doñ poln¹ polsk¹ drog¹ z zielskiem porastaj¹-
cym miêdzy koleinami. Latem pachnie tu sko-
szonym sianem. Wiosn¹ zasadzimy lipy. S³o-
wem budujemy ma³¹ Polskê. Ale znów okaza³o

siê, ¿e jesteœmy tu tylko marnymi naœladowca-
mi naszych poprzedników sprzed ponad stu
lat. 

In the middle of nowhere; w centrum nicze-
go - to amerykañskie okreœlenie dziury zabitej
dechami. Takim jest niedalekie miasteczko In-
dependence - Niepodleg³oœæ -1537 mieszkañ-
ców jak oznajmia tablica przy wjeŸdzie. W pro-
mieniu 50 kilometrów same pola, lasy. Najbardziej
okaza³a budowla to olbrzymi, swojsko wygl¹-
daj¹cy koœció³ z ceg³y. Swojskoœæ potwierdza
napis nad g³ównym wejœciem "Koœció³ Œwiê-
tego Piotra i Paw³a". Po polsku. Zbudowany w
1885 roku. Wchodzimy. Wszystko po polsku.
Trzy nawy. Zdumiewa rozmach i bogactwo wy-
stroju. Piêkne witra¿e: Ofiarowa³ Jacek Klug.
Po przeciwnej stronie: Ofiarowa³a Jadwiga Klug.
Ma³¿eñska harmonia czy te¿ wprost przeciw-
nie. Chyba jednak to pierwsze. W tamtych

czasach ¿ona farmera by siê na konkurencjê z
mê¿em nie zdoby³a. Jeœli w ogóle, to konkuro-
wali z Pampuchami. Ofiarowa³ Artur Pam-
puch starszy. Dlaczego starszy? Dwa witra¿e
dalej: Ofiarowali Artur. J. i Grzegorz Pampuch.
Acha! Witra¿ ojca jest jednak zdecydowanie
bardziej okaza³y. Widaæ stary Pampuch do
koñca trzyma³ rodzinn¹ kasê. 

Najbardziej okaza³e s¹ witra¿e towarzystw
i bractw. Naliczy³em ich szeœæ. Okaza³oœci¹ na-
zwy wyró¿nia siê Superbractwo Œw. Micha³a,
witra¿em Towarzystwo Œwiêtego Piotra i
Paw³a. O³tarze, obrazy figury. Jak w naszych
przedsoborowych wiejskich koœcio³ach. Zdu-
miewa niebanalna polszczyzna w opisie Stacji
Mêki Pañskiej: Jezus spotyka Bolej¹c¹ Matkê
Sw¹. Wreszcie prezbiterium podparte czterema
kolumnami. Na szczytach kolumn anio³ki trzy-
maj¹ce czerwone tarcze. Na ka¿dej tarczy
bia³y orze³. Bez korony. Legionowy? Chyba
nie. Widaæ Marsza³ek i pierwszy proboszcz An-
drzej … korzystali z tych samych historycz-
nych Ÿróde³.

Przy koœciele rozleg³y cmentarz. Mnóstwo
starych grobów. Wszystkie po polsku. Wszyst-
kie wed³ug tej samej, trochê obco brzmi¹cej,
formu³y. Tu spoczywa cia³o œ.p. Agnieszki Gie-
rok urodzonej 15 lipca 1843 roku zmar³ej 3 lu-
tego 1896. Prosi o pobo¿ne Zdrowaœ Maria /Oj-
cze Nasz albo Wieczny Odpoczynek. Czasami
prosz¹ o wszystkie trzy. Po polsku do lat czter-
dziestych. Potem ju¿ zamiast Andrzeja - An-
drew, Tomasza -Thomas, Agnieszki - Agnes. Re-
szta te¿ po angielsku. Dziœ w miasteczku jest
trochê polskich nazwisk i poczucie odleg³ej, jak-
by przymglonej tradycji nie wybiegaj¹cej da-
leko poza "kluski" w miejscowym jad³ospisie.
A przecie¿ nie tak dawno kwit³a tu pe³na pol-
skiej tradycji i ¿ywotnoœci spo³ecznoœæ. A¿
¿al, ¿e tak niewiele zosta³o z tej ma³ej Ojczy-
zny, któr¹ ci nasi niepodleg³oœciowcy z takim
wysi³kiem budowali przez ponad piêædziesi¹t
lat. Niewiele zostanie i z mojej. Ale nic w tym
dziwnego. W koñcu ilekroæ przyje¿d¿am do Pol-
ski to nie mogê siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e tam
te¿ jest Jej za ka¿dym razem jakby odrobinê
mniej. 

Marek Kamiñski
(Autor jest absolwentem AMB. 

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

Menomonie Wisconsin.USA). 
Adres do korespondencji:mk@lomza.org
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Prof. zw. dr hab. Andrzej Danysz otrzy-
ma³ honorowy doktorat Akademii Medycz-
nej w Bia³ymstoku 30 maja 1989 roku.
Wnioskodawc¹ nadania i promotorem by³
prof. zw. dr hab. Konstanty Wiœniewski,
kierownik Katedry Farmakologii. Tytu³ zo-
sta³ nadany w uznaniu wybitnych osi¹gniêæ
prof. Danysza w dziedzinach nauki, dydak-
tyki, popularyzacji wiedzy medycznej i
dzia³alnoœci spo³ecznej.

Andrzej Danysz urodzi³ siê 22 lutego
1924 r. w Warszawie, w rodzinie inteli-
genckiej o tradycjach ziemiañskich i nau-
kowych. Zapewne pochodzenie i wycho-
wanie harcerskie sprawi³y, ¿e na pocz¹tku
wojny zg³osi³ siê na ochotnika do wojska.
Krótko po tym, bo ju¿ 17 wrzeœnia 1939,
wraz ze swoim pu³kiem zosta³ wziêty do
niewoli przez przekraczaj¹ce granicê Pol-
ski wojska sowieckie. Uda³o siê mu jed-
nak uwolniæ i unikn¹æ losu jaki spotka³ wie-
lu polskich inteligentów, którzy znaleŸli siê
w podobnej sytuacji. Wróci³ do Przemy-
œla i po wielokrotnych przeprowadzkach,
które wymusza³ lêk o w³asne ¿ycia, zamie-
szka³ wraz z rodzin¹ w Warszawie. Tutaj
w 1942 r. na tajnych kompletach uzyska³
maturê i rozpocz¹³ naukê medycyny w
"Szkole Zaorskiego ". W tym samym cza-
sie Andrzej Danysz bra³ udzia³ w dzia³al-
noœci podziemnej, pracowa³ w kontrwy-
wiadzie AK. Po odnowieniu kontaktów z
podziemiem, zerwanych po "wsypie", ukoñ-
czy³ w 1944 roku podchor¹¿ówkê NSZ w
stopniu kaprala podchor¹¿ego. W Po-
wstaniu Warszawskim uczestniczy³ pocz¹t-
kowo w akcjach bojowych, póŸniej w szpi-
talu przy ulicy Koszykowej - z w³asnej
inicjatywy - spe³nia³ funkcje kwatermi-
strzowskie, bo jak pisze w swoich wspo-
mnieniach ..."Moje ... umiejêtnoœci z za-
kresu medycyny praktycznej by³y w³aœciwie
¿adne."... W czasie tych dzia³añ zostaje
ciê¿ko ranny.

Po upadku Powstania i ucieczce z trans-
portu ukrywa³ siê w Krakowie. Pracowa³
jako sanitariusz w szpitalu i jednoczeœnie
kontynuowa³ naukê na tajnych kompletach
Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Po-
znañskiego. W styczniu 1945 roku zosta³
przyjêty na III rok Wydzia³u Lekarskiego
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Dyplom uzy-
ska³ w 1948 r., ale ju¿ rok wczeœniej roz-
pocz¹³ pracê w Zak³adzie Farmakologii
prof. Supniewskiego. W 1949 r. obroni³ te-
zy pracy doktorskiej pt. "Wp³yw iperytu
azotowego na gonady". Kontynuowanie
pracy naukowej zak³óci³o dr. Andrzejowi
Danyszowi powo³anie do wojska w 1950
roku. Przeniesienie do £odzi na stanowi-
sko wyk³adowcy w WCWMed.  umo¿liwi-
³o mu powrót do pracy naukowej, któr¹

podj¹³ w Zak³adzie Patofizjologii prof.
Fr. Venuleta. W latach 1954-56 dr An-
drzej Danysz pe³ni³ ponadto funkcjê kie-
rownika Pracowni Patomorfologicznej Kli-
niki Interny Polowej AM w £odzi. W 1957
r. przyj¹³ propozycjê objêcia kierownictwa
Zak³adu Farmakologii bia³ostockiej Aka-
demii Medycznej, z³o¿on¹ przez ówcze-
snego prorektora prof. Jakuba Chlebow-
skiego. Po uzyskaniu zwolnienia z wojska
przeniós³ siê do Bia³egostoku. By³ pierw-
szym farmakologiem na tym stanowisku,
gdy¿ wczeœniej Zak³adem kierowali ko-
lejno doc. Kiersz - fizjolog i dr J. Popo-
wicz póŸniejszy profesor chemii. O pocz¹t-
kach organizacji Zak³adu prof. Danysz pisze
w swoich wspomnieniach: ..."Uda³o mi siê
przede wszystkim zgromadziæ grupê m³o-
dych i zapalonych ludzi, którzy chcieli
coœ w ¿yciu osi¹gn¹æ i uwierzyli, ¿e ja mo-
gê im w tym pomóc."... 

Bia³ostock¹ farmakologi¹ kierowa³ przez
dwanaœcie lat. W tym czasie habilitowa³
siê na podstawie pracy pt.: "Odczynnoœæ
zakoñczeñ adrenergicznych i cholinergicz-
nych w ostrej chorobie popromiennej" (1961)
i zosta³ mianowany docentem etatowym i
kierownikiem Katedry i Zak³adu Farma-
kologii. Na bazie Zak³adu powsta³ w 1966
r. Badawczy Oœrodek Radiologiczny. Asy-
stenci publikowali wiele wartoœciowych
prac, brali udzia³ w licznych konferencjach
naukowych i zjazdach oraz zdobywali
kolejne stopnie naukowe. Przy Zak³adzie
dzia³a³o energicznie Studenckie Ko³o Na-
ukowe, unowoczeœniono i uatrakcyjniono

proces dydaktyczny. Atmosferê panuj¹c¹
w Zak³adzie opisa³ w 1999 r. s³owami:
..."czuliœmy siê w zak³adzie jak rodzi-
na"... W roku 1969 opuszcza jednak Bia-
³ystok na w³asn¹ proœbê i otrzymuje kie-
rownictwo Zak³adu Farmakologii Instytutu
Leków w Warszawie. Od 1983 r. bêdzie
przez szereg lat dyrektorem naczelnym
tego Instytutu. Tytu³y profesorskie otrzy-
ma³ ju¿ w Warszawie; profesora nadzwy-
czajnego w 1970, a zwyczajnego w 1980
roku. 

W uznaniu jego wiedzy i osi¹gniêæ prof.
A. Danysz by³ powo³ywany do wielu in-
stytucji naukowych pozauczelnianych, by³
miêdzy innymi przewodnicz¹cym Krajo-
wego Zespo³u Specjalistycznego ds. Far-
makologii Klinicznej i Racjonalizacji Te-
rapii, cz³onkiem kilku komitetów Polskiej
Akademii Nauk, licznych rad naukowych
i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds.
Tytu³u i Stopni Naukowych oraz przed-
stawicielem Polski na konferencje WHO
do spraw kliniczno-farmakologicznej oce-
ny leków. Ponadto otrzyma³ wiele odzna-
czeñ pañstwowych. By³ równie¿ cz³onkiem
licznych towarzystw naukowych i cz³on-
kiem za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa
Badañ Radiacyjnych i Polskiego Towarzy-
stwa Farmakologicznego, którego by³ rów-
nie¿ przewodnicz¹cym.

G³ównym przedmiotem zainteresowañ
naukowych prof. A. Danysza by³ trans-
port leków przez b³onê komórkow¹ i udzia³
w nim aktywnych substancji endogen-
nych oraz problem chemicznej radioochro-
ny, reakcje ustroju napromieniowanego
na leki i patomechanizmy choroby popro-
miennej. 

Prof. A. Danysz jest autorem blisko 500
publikacji, 12 podrêczników oraz 10 mo-
nografii. Szczególnie wielu wznowieñ,
bo a¿ jedenastu, doczeka³ siê podrêcznik
farmakologii dla œredniego personelu me-
dycznego, z którego jak powszechnie
wiadomo chêtnie korzystali równie¿ stu-
denci. Inne by³y równie¿ wielokrotnie wzna-
wiane. Szczególnie wysokie uznanie spe-
cjalistów zyska³o zastosowanie w
podrêcznikach zasad psychologii dydak-
tycznej, a liczba wznowieñ œwiadczy o
nie mniejszym uznaniu u¿ytkowników. In-
n¹ miar¹ dzia³alnoœci naukowej prof. Da-
nysza jest równie¿ to, ¿e by³ promotorem
40 doktoratów, a wielu z jego wspó³pra-
cowników uzyska³o habilitacje i dalej awan-
sowa³o w nauce.

W 1994 r. prof. Danysz przeszed³ na
emeryturê, ale nie zaprzesta³ pracy. Oka-
zuje siê, ¿e z tego w³aœnie okresu pocho-
dzi istotna czêœæ jego publikacji. Wœród
nich opracowanie "Historia Farmakologii

prof. Andrzej Danysz
(ur.1924)
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w Polsce", do którego przywi¹zuje du¿¹
wagê. Jest to rzeczywiœcie monumentalna
dzie³o o rozwoju tej dziedziny wiedzy w
naszym kraju. Z tego okresu pochodzi rów-
nie¿ zredagowane przez niego opracowa-
nie pt. "Problemy i sytuacja lekarzy eme-
rytów w Polsce" i zwi¹zany z nim "List
otwarty do lekarzy emerytów". W obu tych
pismach, a szczególnie w drugim porusza

nie tylko problem tytu³owy, ale równie¿
zagadnienie ogólnej etyki œrodowiska le-
karskiego.

Andrzej Litorowicz
(Autor jest dr. hab.

- kierownikiem Pracowni 
Historii Medycyny i Farmacji AMB)

OOKRUCHYKRUCHY WSPOMNIEÑWSPOMNIEÑ

"KRONIKA JEST ZWIERCIAD£EM, KTO W NIE WEJRZEÆ RACZY , 
TAK KA¯DEGO, JAK GODZIEN BYÆ ZNANYM OBACZY"

TO MOTTO ZACZERPNÊ£AM U IGNACEGO KRASICKIEGO
Z DOWCIPNEGO I M¥DREGO WIERSZOWANIA ZNANEGO.
WSPOMNIENIEM BOWIEM MOIM WIERSZ RÓWNIE¯ BÊDZIE
I NIECH PRZEZ TO ¯YCZLIWYCH ODBIORCÓW ZDOBÊDZIE.
LAT 19 MAJ¥C DO FARMAKOLOGÓW PRZYSZ£AM
(NA TRZECIM ROKU MEDYCYNY)
I WYDAWA£O MI SIÊ WTEDY, ¯E TO ŒWIAT JEDYNY,
W KTÓRYM MOGÊ DOKONAÆ CZEGOŒ NIEZWYK£EGO,
MAJ¥C ZA NAUCZYCIELA PROFESORA TAK ZNAKOMITEGO.
POBIERA£AM WIÊC NAUKI BARDZO SKORA
ZROZUMIEÆ WSZYSTKIE PRACY NAUKOWEJ ZAWI£OŒCI
I ODDAJ¥C SIÊ JEJ Z OGROMNEJ MI£OŒCI
POZNANIA PRAWDY.
PROFESOR MNIE NAUCZY£, ¯E PRAWDA JEST RZECZ¥ 
NAJPROSTSZ¥, ALE I NAJTRUDNIEJSZ¥,
GDY W JEJ CHWALE CHCE SIÊ CZUÆ WSPANIALE.
PIERWSZA PRACA W NAUKOWYM KOLE 
BY£A PISANA W WIELKIM MOZOLE
ZDOBYWANIA UMIEJÊTNOŒCI, JAK NAJPROSTSZEGO
PRZEDSTAWIANIA PROBLEMU BARDZO TRUDNEGO 
(MECHANIZMÓW DZIA£ANIA X - PROMIENIOWANIA).
PROFESOR RZEK£ MI "JAK ZROZUMIE TO KA¯DY,
KTÓREMU O PROBLEMIE MÓWIÆ BÊDZIESZ,
WTEDY SZTUKÊ PISANIA POSIÊDZIESZ."
Z RADOŒCI¥ I ŒMIECHEM
PRZYGOTOWYWA£ MNIE DO OBRONY DOKTORSKIEJ ROZPRA-
WY.
BY£Y PRZY TYM URZ¥DZANE WSPANIA£E ZABAWY
PRZEZ ¯ONÊ PROFESORA, KTÓRA CZUWA£A
BY PO CIÊ¯KIEJ PRACY PRZYCHODZI£O WYTCHNIENIE.
NASUWA MI SIÊ TU TAK¯E WSPOMNIENIE,
GDY PO KOREKCIE KSI¥¯KI PROFESORA, 
WIECZOREM SYLWESTROWYM,
OGNISKO P£ONÊ£O NA KORYTARZU ZAK£ADOWYM -
OGNISKO Z KIE£BASKAMI I WSPANIA£YM BIGOSEM.
I MO¯E NIEKONIECZNIE Z PATOSEM
NALE¯Y PRZYPOMNIEÆ TAK¯E CHWILE MI£E TAKIE,
JAK NA ZJE•DZIE W KRAKOWIE, GDY PRAWIE DO RANA
S¥CZYLIŒMY "U WIERZYNKA" WSPANIA£EGO SZAMPANA.
PAMIÊTAM ROWNIE¯ WIECZÓR, GDY DYSKUSJA

DOTYCZ¥CA SPRAW ¯YCIOWYCH, A
NIE NAUKOWYCH 
TAK ROZGRZA£A W PU£AWACH, 
¯E JAK SKOÑCZ¥ SIÊ TE "SPORY"
TON¥£ W OBAWACH NASZ GOSPODARZ MI£Y,
A¯ KURANTY UDERZY£Y I TRZEBA BY£O
UDAÆ SIÊ NA SPOCZYNEK .
GDY WYSZUMIA£ JEDNAK "KLINEK"
OKAZA£O SIÊ, ¯E BARDZIEJ ¯EŒMY POZNALI 
TRUDN¥ SZTUKÊ ROZUMIENIA DRUGIEGO CZ£OWIEKA.
W ¯YCIU NA NIEGO BOWIEM CZEKA
NIEJEDNA "PU£APKA" I ROZCZAROWNIE.
TÊ DUMÊ I BRAK POKORY WYBACZ MI O PANIE.
WSPOMNIENIE TO PRZEPLATANKA WSPÓLNYCH ODCZUÆ,
PRZEMYŒLEÑ I DOZNAÑ.
NIECH ONO SPRAWI BYŒMY DOJRZELI
DO DOCENIANIA UCZUÆ SWYCH NAUCZYCIELI.

Z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej i naukowej prof.
Andrzeja Danysza, która by³a obchodzona w Sali Lustrzanej Pa³acu
Staszica w Warszawie równo 10 lat temu, napisa³am wiersz zatytu-
³owany "Okruchy wspomnieñ", który do³¹czam do dzisiejszego te-
kstu. Tylko taki tytu³ mogê nadaæ tej wypowiedzi, bo jak w paru s³o-
wach mo¿na napisaæ o tak wielkiej osobowoœci jak¹ jest prof. Andrzej
Danysz.

Prof. Andrzej Danysz by³ moim pierwszym Mistrzem. Przyj¹³
mnie do Ko³a Naukowego, a potem do pracy nastêpnego dnia po
zdaniu ostatniego egzaminu, koñcz¹cego studia medyczne. Ten okres
wspominam, jako niezwyk³y nie tylko dla mego rozwoju naukowe-
go, lecz równie¿ jako wyj¹tkowy z uwagi na rodzinn¹ atmosferê.

W Zak³adzie Farmakologii obchodziliœmy imieniny, œwiêta a na-
wet spêdzaliœmy Sylwestra. Spotkania te rozpoczyna³y siê naszym
hymnem, który zaczyna³ siê od s³ów:

"Bo ni srebro ni z³oto to nic
chodzi o to by m³odym byæ

i wiêcej nic.........."

I do dzisiaj w duszy mam 20 lat i chyba Profesor te¿.
Bardzo istotnym elementem w mojej edukacji w Zak³adzie Far-

makologii by³a równie¿ wytworzona atmosfera zdrowej rywalizacji
na pomys³y naukowe i dydaktyczne. Profesor naucza³ swoich uczniów
du¿ej samodzielnoœci w myœleniu naukowym, interpretacji wyników

Opracowano na podstawie: Danysz, A. Moje
¿ycie. Przegl¹d Lekarski 1999.56, Wydanie spe-
cjalne; "Problemy i sytuacja lekarzy emerytów w
Polsce" red. Danysz, A. wyd. Izba Lekarska War-
szawa 2000; Danysz, A. List otwarty do lekarzy
emerytów. S³u¿ba Zdrowia 82-83 (2975-2976); 19-
23 paŸdziernika 2000. Encyklopedia Fogra 2001;
Materia³y z Archiwum AMB.

Zdjêcia ze zbiorów prof. K. Worowskiego i
Archiwum AMB.
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Wszystkich nauczycieli, którzy po-
magali mi zdobywaæ wiedzê o otacza-
j¹cym œwiecie, a tak¿e odegrali rolê w
kszta³towaniu mojego charakteru darzê
wielkim szacunkiem i wdziêcznoœci¹.
Dotyczy to zarówno pani od polskie-
go w szkole podstawowej, która uczy-
³a mnie kochaæ poezjê, jak te¿ wielu
s³awnych profesorów, których mia³em
przyjemnoœæ spotkaæ i zaraziæ siê ich
pasj¹ badawcz¹. Wszyscy moi nau-
czyciele odznaczali siê czymœ szcze-
gólnym, jak¹œ cech¹ lub kilkoma ce-
chami, które czyni³y ich sylwetki
wyrazistymi i za które my, ich ucznio-
wie kochaliœmy ich lub nienawidzili-
œmy. Czasami te¿, te skrajne uczucia
by³y przedziwnie ze sob¹ wymiesza-
ne. Mo¿e ze wzglêdu na to, ¿e mia³em
szczêœcie lub wybiórcz¹ pamiêæ, nie
mam ¿adnych z³ych wspomnieñ zwi¹-
zanych z moimi nauczycielami. Wiem
natomiast na pewno, ¿e jedni bardziej
ni¿ inni utrwalili siê w moich wspo-
mnieniach.

Profesor Andrzej Danysz z ca³¹ pew-
noœci¹ nale¿y do tych pierwszych. Za-
wsze elegancki, o nieskazitelnych ma-
nierach z uprzejmym uœmiechem na

twarzy, rzadko pojawia³ siê wœród nas
studentów IV roku Wydzia³u Lekarskie-
go AMB 1967/1968. Jego wyk³ady z
farmakologii odznacza³y siê niezwyk³¹
przejrzystoœci¹ i bardzo wysokim stop-
niem uporz¹dkowania, co potem zna-
laz³o odbicie w Jego podrêczniku "Far-
makologia - repetytorium dla studentów
medycyny i farmacji", którego pierw-
sze wydanie zosta³o opublikowane przez
PZWL w 1967 roku i który, unowo-
czeœniony i rozszerzony pt. "Kompen-
dium farmakologii i farmakoterapii" (IV
wydanie, Urban & Partner, 2002) jest
do dziœ powszechnie u¿ywany. Wszy-
stkie wiadomoœci w tym podrêczniku
zosta³y przedstawione w oœmiopozio-
mowym systemie hierarchicznym, od
bardzo ogólnych do bardzo szczegó³o-
wych, a ka¿dy poziom mia³ swój sym-
bol graficzny lokuj¹cy dan¹ informacjê
na odpowiednim szczeblu hierarchii.
By³a to zupe³nie dot¹d nieznana nowa
forma prezentacji wiedzy, która zosta-
³a powitana z wielkim zadowoleniem
przez wiêkszoœæ studentów w Polsce
chocia¿, trzeba dodaæ gwoli œcis³oœci,
mia³a te¿ swoich przeciwników. Podrêcz-
nik ten uczy³ czytelników porz¹dkowa-

nia wszystkiego; myœli, zdarzeñ, rze-
czy. Inn¹ jego zalet¹ by³o umiejêtne
wzmocnienie zaanga¿owania pamiêci
wzrokowej w nauce przedmiotu, po-
przez zilustrowanie wiêkszoœci wia-
domoœci bardzo czytelnymi i ³atwymi
do zapamiêtania, traktowanymi jako
swoiste "klucze", rysunkami. 

Profesor Andrzej Danysz by³ i jest
nadal cz³owiekiem pe³nym pasji o nie-
spotykanej energii. Promieniuje ona na
otoczenie wnosz¹c o¿ywczy powiew w
nazbyt scholastyczn¹ czasami akade-
mickoœæ. Czujê siê bardzo zaszczyco-
ny i wdziêczny losowi nie tylko za to,
¿e ten wybitny polski farmakolog uczy³
mnie podstaw wa¿nej dyscypliny nau-
ki, ale ¿e w wielu póŸniejszych kontak-
tach mog³em korzystaæ z Jego licznych
talentów, czerpaæ z przebogatej oso-
bowoœci, a tak¿e doœwiadczyæ Jego przy-
jaŸni. 

Jan Braszko 
(Autor jest prof. dr. hab. 
- kierownikiem Zak³adu 

Farmakologii Klinicznej AMB)

badañ, a tak¿e w poszukiwaniu metod badawczych. Pamiêtam, jaka
by³am dumna, gdy pochwali³ mnie za znalezienie metody biologicz-
nej oznaczania poziomu acetylocholin przy zastosowaniu miêœnia
grzbietowego pijawki, któr¹ to metodê wykorzysta³am w pracy dok-
torskiej. Profesor nauczy³ mnie równie¿, jak wa¿na jest dydaktyka w
¿yciu nauczyciela akademickiego. Æwiczenia z farmakologii by³y
ca³y czas "ulepszane", wprowadzi³ na æwiczenia doœwiadczenia ze
zwierzêtami i dyskusje dotycz¹ce interpretacji uzyskanych wyników
tych doœwiadczeñ. W celu przybli¿enia studentom punktu uchwytu
dzia³ania leków zaproponowa³ wykonanie specjalnych plansz œwie-
tlnych, co by³o niezwyk³¹ pomoc¹ naukow¹ na ówczesne czasy.

Dziœ, gdy w hospicjum sp³acam d³ug wdziêcznoœci ludziom, za
okazane mi ciep³o w czasie gdy by³am chora, szczególnie doceniam
jeszcze jedn¹ dzia³alnoœæ Profesora. Zainicjowa³ on akcjê - "W na-
szym mieœcie nie ma ludzi pozostawionych bez opieki". By³o to po-
¿yteczne dla ludzi chorych i samotnych, ale tak¿e i dla studentów
medycyny, którzy uczyli siê wra¿liwoœci na ludzkie cierpienie.

Profesor nauczy³ mnie tak¿e, ¿e ka¿d¹ pracê mo¿na wykonaæ, gdy
ma siê do niej motywacjê i wiarê. Mówi³ tak¿e, ¿e zawsze znajd¹ siê
ludzie, na których mo¿na liczyæ. S¹dzê, ¿e tym cz³owiekiem na
którego mo¿e liczyæ Profesor jest przede wszystkim Jego ¿ona Wi-

s³awa z domu Dec (Pani Wiesia, jak j¹ nazywaliœmy). Pan Profesor
zawsze mówi³ (za Hugo Ko³³¹tajem), ¿e "Tyle s¹ warci mê¿czyŸni,
ile otaczaj¹ce ich kobiety".

Ten numer Medyka uka¿e siê w listopadzie - miesi¹cu Imienin
Profesora i z okazji tej uroczystoœci ¿yczê Panu Profesorowi d³u-
gich lat ¿ycia, mi³oœci bliskich, wdziêcznoœci uczniów i serca, które
by zawsze mia³o 20 lat.

Janina Moniuszko-Jakoniuk
(Autorka jest prof. zw. dr hab. med.  

- kierownikiem Zak³adu Toksykologii
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku)

Osoby, które zechc¹ zapoznaæ siê z ¿yciorysem prof. Andrzeja Da-
nysza i jego w³asnymi podsumowaniami zatytu³owanymi "Farmakolo-
gia - moje sukcesy i niepowodzenia", a tak¿e "Bia³ystok - 12 najszczê-
œliwszych lat mego ¿ycia", odsy³am do "Historii Farmakologii w Polsce"
pod Jego redakcj¹, wydan¹ w 1997 roku str. 474-495 i "Pó³ wieku
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku 1950-2000", str. 387-392.

PProfesor wykracza pozarofesor wykracza poza
scholastyczn¹ akademickoœæscholastyczn¹ akademickoœæ
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W rozdziale "Farmakologia - moje
sukcesy i niepowodzenia", zawartej w dzie-
le "Historia Farmakologii w Polsce" prof.
dr hab. Andrzej Danysz napisa³ "Moja
droga do farmakologii by³a bardzo wyboi-
sta, obfituj¹ca czêœciej w ciernie ni¿ ró¿e".
W innym miejscu tego samego rozdzia³u
"Porównuj¹c przebieg mojej "kariery" na-
ukowej z innymi, zazdroszczê wielu moim
kolegom i m³odym naukowcom zaczyna-
j¹cym swoje ¿ycie w ostatnich dwudziestu
latach", i dalej: "Patrz¹c z perspektywy
seniora i emeryta na swoje ponad 50 lat pra-
cy zawodowej i naukowej, zastanawiam siê
ci¹gle czy wykorzysta³em w sposób w³aœci-
wy swoje mo¿liwoœci i szanse, które da³
mi los. Czy by³em szczêœciarzem, czy ra-
czej pechowcem. Mimo okreœlonych suk-
cesów i osi¹gniêæ, mimo uzyskania zaszczyt-
nych stopni, tytu³ów i pozycji nie mam
ca³kowitego przekonania, ¿e uzyska³em
to, co chcia³em i to, co mog³em. Jak to
oceniæ ?. Niekiedy mia³em wra¿enie, ¿e gdy
zbli¿a³em siê ju¿ do okreœlonego upra-
gnionego celu, cel ten siê oddala³, rozp³y-
wa³ lub coœ stawa³o mi na przeszkodzie".
W tym miejscu pragnê przywo³aæ s³owa zna-
nego aktora amerykañskiego Petera Ustino-
wa "Gdyby bohaterowie mieli czas do na-
mys³u, nie by³oby ¿adnego bohaterstwa".
Trudno wiêc zostaæ bohaterem. 

Z prac¹ naukow¹ zwi¹zany by³ prof. Da-
nysz od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci zawo-
dowej. Nauczycielem Profesora by³ wybit-
ny polski uczony prof. Supniewski z Krakowa,
cz³owiek który wykszta³ci³ najwybitniej-
szych polskich farmakologów okresu po-
wojennego. G³ównymi zainteresowaniami
prof. Danysza by³y badania nad modyfika-
cj¹ transportu leków przez b³ony komór-
kowe i radiofarmakologia. Profesor wyka-
za³, ¿e niektóre hormony peptydowe (insulina,
wazopresyna, STH) posiadaj¹ w³aœciwoœci
transporterów tj. zdolnoœæ wiêkszego na-
gromadzenia podanych równoczeœnie in-
nych substancji (np. leków psychotropo-
wych), a tym samym wiêkszej si³y ich
dzia³ania. By³y to na owe czasy obserwa-
cje pionierskie. Zosta³y one opublikowane
w presti¿owych zachodnich czasopismach.
Wprawdzie, jak stwierdza Profesor w swo-
ich wspomnieniach, nie znalaz³y one szer-
szego zastosowania praktycznego, ale zgo-
dnie z pewn¹ regu³¹ podzieli³y one los badañ
nad angiotensyn¹, bradykinin¹ czy te¿
prostaglandynami, które same w wiêkszo-
œci nie s¹ lekami, ale badania nad nimi po-

zwoli³y na dokonanie ogromnego kroku na-
przód w dziedzinie medycyny. 

Utajnione odkrycia naukowe Profesora

Innym niezmiernie ciekawym i nietu-
zinkowym tematem zainteresowañ Profeso-
ra by³a radiofarmakologia, w szerokim te-
go s³owa znaczeniu. Obejmowa³a ona miêdzy
innymi ocenê stanu czynnoœciowego ustro-
ju pod wp³ywem dzia³ania promieniowa-
nia jonizuj¹cego. Na uwagê przede wszy-
stkim zas³uguj¹ badania nad poszukiwaniem
nowych œrodków radioochronnych. Stwier-
dzono, i¿ wiele substancji, a zw³aszcza
androgeny anabolicznie, zmniejszaj¹c za-
potrzebowanie tkanek na tlen ³agodz¹
skutki napromieniowania, opóŸniaj¹ wystê-
powanie choroby popromiennej, przed³u¿a-
j¹ czas prze¿ycia organizmów ¿ywych.
By³y to i s¹ nadal autentyczne odkrycia
naukowe, w wiêkszoœci utajnione z uwagi
na wagê strategiczn¹ problemu. Sta³y siê
obiektem zainteresowañ zarówno kosmo-
nautów - naukowców rosyjskich, jak te¿ i
amerykañskich. Efektem tych badañ by³
udzia³ prof. Danysza i wspó³pracownikow
w programie badawczym INTERKOSMOS,
a tak¿e organizacja miêdzynarodowego Sym-
pozjum "Zmiany dzia³ania leków w ustro-
ju napromieniowanym" z udzia³em goœci
obu bloków militarnych rywalizuj¹cych ze
sob¹ w badaniach przestrzeni kosmicznej.
Owocem tej dzia³alnoœci by³a te¿ monogra-
fia, "Radiofarmakologia" oraz liczne publi-
kacje. 

I chocia¿ obecnie, z perspektywy cza-
su, nie mo¿na zmierzyæ wartoœci tych ba-
dañ liczb¹ cytowañ, czy wskaŸnikami wp³y-
wu czasopism, w których s¹ one opublikowane,
te stawiane wówczas hipotezy i wyniki
naukowe s¹ aktualne do dziœ i np. roli
wolnych rodników w patologii organizmów
¿ywych nikt obecnie nie kwestionuje, a kon-
cepcja celowanej farmakoterapii jak¿e jest
nadal aktualna. 

Wielki humanista 

By³ Profesor przede wszystkim wspa-
nia³ym nauczycielem akademickim i pisa-
rzem. Pomijaj¹c piêkne wyk³ady i referaty
prof. Danysz napisa³ wiele podrêczników
- pocz¹tkowo dla felczerów i pielêgniarek,
a nastêpnie dla studentów i lekarzy. Nie-
które z nich w wielu uaktualnianych wy-
daniach. Podrêcznik dla œredniego szkolnic-

twa medycznego
osi¹ga³ 11wydañ
a kompendium
dla studentów
medycyny piêæ.
Wy³¹cznie dziêki Profesorowi zosta³o wy-
dane unikalne dzie³o "Historia Farmakolo-
gii w Polsce". Bêd¹c inicjatorem audycji
w radio "Szlachetne zdrowie" nagra³ ich
50 odcinków. Dokonaæ tego móg³ tylko g³ê-
boki humanista z ogromn¹ wiedz¹, wyobra-
Ÿni¹, a przede wszystkim benedyktyñsk¹
pracowitoœci¹, by bez internetu, medline,
komputerów powsta³y tak liczne, dobre i
nowoczesne podrêczniki i poradniki.

Je¿eli za³o¿ymy, i¿ rocznie opuszcza
mury wszystkich Uczelni medycznych w
Polsce ponad 3000 absolwentów to przez te
lata nazbiera³o siê ich ok. 100 tys. Nie ma
w naszym kraju lekarza i farmaceuty, który
nie zna³by Profesora i nie korzysta³by z
Jego podrêcznika. Oni wszyscy codzien-
nie w pracy cytuj¹ profesora Danysza w for-
mie w³aœciwie zapisanych i realizowanych
recept oraz udzielanych porad medycznych.
Myœlê, ¿e wielu by³oby szczêœliwymi ma-
j¹c tylko cz¹stkê Jego osi¹gniêæ edytorskich
i taki indeks cytowañ. W czasie swej pra-
cy w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
jako jeden z dwóch kierowników Zak³adów
Farmakologii w Polsce zorganizowa³ obo-
wi¹zkowe æwiczenia apteczne dla studen-
tów medycyny, opracowuj¹c dla nich od-
dzielny program i skrypt. Wprowadzi³ te¿
jako jeden z pierwszych w Polsce testowe
sprawdzenie wiadomoœci z farmakologii na
æwiczeniach i egzaminach. By³ zreszt¹
jednym z inicjatorów i realizatorów opra-
cowania banku pytañ testowych z farmako-
logii, za co uzyska³ specjaln¹ nagrodê MziOS
w 1971 r.

Chodzi o to by m³odym byæ, Panie Profe-
sorze

By³ i jest Profesor przede wszystkim do-
brym, wspania³ym, dowcipnym i pe³nym
energii cz³owiekiem. Troska o innych,
dba³oœæ o zachowanie bardzo dobrych sto-
sunków miêdzyludzkich w pracy, wspólne
zabawy i kuligi, wiele czasu poœwiêcone-
go najm³odszym, sprawi³a, ¿e w tych trud-
nych czasach, w których przysz³o siê nam
¿yæ i pracowaæ mieliœmy w osobie Profeso-
ra obroñcê i opiekuna, ojca i przyjaciela. W
czasach kiedy nale¿a³o dokonywaæ wa¿nych
wyborów, ci¹¿¹cych póŸniej na dalszym na-

SStu Lat Panie Prtu Lat Panie Profesorofesorze !!!ze !!!
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szym ¿yciu, prywatnym i zawodowym, oka-
za³ siê Profesor wielkim cz³owiekiem i
m¹drym doradc¹, który uczy³ jak godnie
¿yæ. 

Hymnem zak³adowym w tym czasie by-
³a znana, œpiewana, przez Jerzego Po³om-
skiego piosenka "I srebro i z³oto, to nic cho-
dzi o to by m³odym byæ i wiêcej nic. " Tak
by³o przed wielu laty i tak jest w przypad-
ku Pana Profesora dzisiaj.

Panie Profesorze nie podzielam myœli
Pana zawartych w cytatach przedstawionych

przeze mnie na pocz¹tku. ¯ycie Pana jest
wype³nione ciê¿k¹ prac¹ i mi³oœci¹ do lu-
dzi. 

Z okazji zbli¿aj¹cych siê 80-tych uro-
dzin ¿yczê Panu, w imieniu Pana uczniów,
du¿o zdrowia, dalszych piêknych ksi¹¿ek
i opracowañ, porywaj¹cych wyk³adów, wspa-
nia³ego humoru i tej m¹drej ¿yciowej iro-
nii na ka¿dy dzieñ. Bowiem, jak powiedzia³
Theodor Fontane " Jest tylko jeden spo-
sób, aby czuæ siê dobrze: nale¿y nauczyæ
siê byæ zadowolonym z tego co siê otrzy-

ma³o, a nie d¹¿yæ do tego, czego akurat nie
ma."

Ale Pan, Panie Profesorze o tym do-
brze wie, Ad multos annos.

W³odzimierz Buczko
(Autor jest prof. dr. hab.
- Kierownikiem Zak³adu 
Farmakodynamiki AMB)

MMisteriumisterium
Proœbê, bym

podzieli³ siê swo-
imi wspomnienia-
mi o prof. Dany-
szu przyj¹³em z

ogromn¹ radoœci¹. Cz³owiek to wielki, nie-
tuzinkowy i pisaæ o nim to ogromny zaszczyt.
Natychmiast siêgn¹³em pamiêci¹ do tam-
tych czasów. Powróci³y niezapomniane refle-
ksje. Bo¿e, to ju¿ ponad trzydzieœci piêæ lat
- szmat czasu.

W roku 1967 przekroczy³em progi Zak³a-
du Farmakologii. Podj¹³em pracê w Stu-
denckim Kole Naukowym. Opiekowali siê na-
mi: Ryszard Panek, adiunkci Danuta
Koæmierska-Grodzka, Konstanty Wiœniewski,
no i oczywiœcie Profesor. Pamiêtam jak wbie-
ga³ do Zak³adu z uœmiechem na twarzy i ra-
dosnym spojrzeniem. Zwraca³ siê do nas
kó³kowiczów zawsze per "kolego". 

W pierwszym okresie dzia³alnoœci w ko-
le przypad³ mi zaszczyt byæ na zmianie z pa-
nem Heniem - laborantem, asystentem wyk³a-
dowym. D³uga, drewniana wskazówka, stary,
grzej¹cy siê rzutnik, u³o¿one w pude³ecz-
kach slajdy, to dopiero preludium do miste-
rium, które nazywa³o siê - wyk³ad Profesora.

Niekonwencjonalne wyk³ady

Na wyk³ady przychodzili wszyscy studen-
ci. Ci, którzy nie mieœcili siê w ³awkach,
siadali na schodkach. W tym czasie nie by³o
podrêczników. Pierwsza ksi¹¿ka prof. Dany-
sza z farmakologii, dla studentów medycyny
(s³ynna czerwona ceg³a), powsta³a w³aœnie
wtedy w Bia³ymstoku. Poszczególne rozdzia-
³y pisane przez Profesora by³y natychmiast
prezentowane na wyk³adach. Wszyscy osobi-
œcie kopiowali wzory strukturalne leków, pi-
sali inne sk³adowe wyk³adów. 

Profesor by³ doskona³ym nauczycielem,

œwietnym erudyt¹. Mia³ b³yskotliwy humor,
a jednoczeœnie takt i umiar. Na ówczesne cza-
sy by³ równie¿ osob¹ wyj¹tkowo nowocze-
sn¹, œmia³o wybiegaj¹c¹ naprzód, odnoœnie
wspó³czesnych form przekazu, prezentacji da-
nych i wyników.

Szczytem misterium by³y miêdzydysypli-
narne prezentacje. Wspominam wyk³ad, na
który profesor Danysz zaprosi³ neurologa, pro-
fesora Zygmunta Kanigowskiego. To by³o
prawdziwe spotkanie okr¹g³ego sto³u. Profe-
sor Danysz przedstawi³ historiê farmakolo-
gicznego leczenia padaczki. W miêdzycza-
sie prof. Kanigowski, na kozetce nakrytej
bia³ym przeœcierad³em, bardzo sugestywnie
naœladowa³ obraz napadów. Uzupe³ni³ to
wyst¹pienie o kliniczne dane, które leg³y w
przysz³oœci u podstaw epileptologi.

To z tego wyk³adu wynios³em przekona-
nie, któremu ho³dujê do chwili obecnej, ¿e
nale¿y g³êboko czerpaæ z nauk teoretycz-
nych, ale jednoczeœnie dane te przekazywaæ do
praktyki, by jak najszybciej osi¹gniêcia nau-
kowe mog³y s³u¿yæ cz³owiekowi i pacjento-
wi.

Atmosfera w kole naukowym by³a kapi-
talna, partnerska. Wszak opiekun œp. dr Pa-
nek (kochany uczeñ Profesora) by³ starszym
koleg¹, rozumia³ nasze problemy. Czuwa³ rów-
nie¿ nad nami dobry duch Profesora. Jak¿e czê-
sto Profesor wbiega³ do pracowni i zwierzêtar-
ni, by ojcowsk¹ rad¹ wspieraæ nasze pierwsze
chwyty pipety czy poczynania wokó³ zwierz¹t.
W tym czasie w kole pracowa³y m.in. takie
osoby jak Renata Piekarska, Anka Bodzenta,
Basia Ambro¿ewicz, czy Janusz Braszko, wcze-
œniej W³odek Buczko, Janeczka Moniuszko i
Maciek Zarembski.

Kó³kowicze uczestniczyli ju¿ wtedy w do-
œwiadczeniach dotycz¹cych tzw. radioochro-
ny, znaczenia wolnych rodników w patologii
i fizjologii cz³owieka, a tak¿e wiele innych.

Okazuje siê, ¿e problemy te s¹ ca³y czas ak-
tualne. Leciwy student, lotnik, Józek Bujek
prowadzi³ m.in. badanie nad wp³ywem niskie-
go i wysokiego ciœnienia na zachowanie zwie-
rz¹t. Pamiêtam humorystyczn¹, ale równie¿
praktyczn¹ uwagê, z któr¹ zwróci³ siê Profe-
sor do Józka 
- Kolego, na mi³oœæ Bosk¹, proszê uwa¿aæ,
¿eby nie wys³a³ nas pan za wczeœnie na
ksiê¿yc.

Faktycznie, amerykanie wyl¹dowali tam
kilka lat póŸniej.

Doktor Duch

Niezapomnianym prze¿yciem, pewnym
misterium by³ egzamin z farmakologii. W
zwi¹zku z k³opotami z podrêcznikami, do eg-
zaminu nale¿a³o siê przygotowaæ przez kil-
ka miesiêcy korzystaj¹c z wyk³adów. Ten
egzamin, na czwartym roku, by³ najwa¿niej-
szy. Zajête miejsca w cichaczu, pielgrzymki
studentów z nosem w notatkach, po holach
jedynego akademika. To by³o dopiero wstêp.
Zaczyna³o siê od pozytywnego zaliczenia æwi-
czeñ z dwóch semestrów i testów, tak zwa-
nych czêœciówek. Na ustny egzamin do Pro-
fesora mog³y siê zapisaæ (u pani sekretarki
Reni Karniej) trzy, cztery osoby dziennie. Ra-
no by³ pisemny i ustny egzamin u adiunk-
tów z receptury. Po po³udniu, w gabinecie Pro-
fesora na kanapce i dwu fotelikach siadali
zdaj¹cy. Wszyscy bardzo schludnie ubrani,
by³a równie¿ moda na mini. Ci¹gniêto zesta-
wy, pytanie nie zaliczone przechodzi³o na oso-
bê nastêpn¹. Zdarza³o siê, ¿e do egzaminu
przystêpowa³y wspólnie dwa pokolenia. On
felczer z roczników Kolumbów i jego córka
urodzona po wojnie. Zdanie egzaminu z far-
makologii by³o wyj¹tkowo nie³atwe. Œp. Duch,
gdy po latach, po zdanym w koñcu egzami-
nie wkracza³ do akademika, zameldowa³ po-
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ZZAPISANEAPISANE WW PPAMIÊCIAMIÊCI
(Wspomnienie o moim Nauczycielu, doc.(Wspomnienie o moim Nauczycielu, doc. WW££ADYS³AADYS³AWIEWIE PPRÊGOWSKIMRÊGOWSKIM))

Pierwszy mój kontakt z doc. Prêgow-
skim by³ wynikiem wspólnych zaintereso-
wañ dotycz¹cych chorób uk³adu oddecho-
wego, a szczególnie patogenezy rozedmy
p³uc. Po obronie pracy doktorskiej doc. Prê-
gowski oœwiadczy³: "Pani Elu, pani musi
pracowaæ u mnie!!!". I tak rozpoczê³a siê
moja nauka pulmonologii pod kierownic-
twem doc. Prêgowskiego.

"Do tablicy" proszê 

Pokój Szefa sprawi³ na mnie silne wra-
¿enie: ciemne zas³ony, œciany barwy ciem-
nozielonej, a na nich portrety osób zas³u¿o-
nych w dziedzinie pneumonologii. Wœród
nich najwiêksze zdjêcie pierwszego kierow-
nika Kliniki, profesora Tadeusza Kielanow-
skiego. Serdeczny uœcisk d³oni i.... "marsz"
do pracy! Pierwsze kroki w Klinice nie by³y
³atwe. Nowe miejsce pracy, nowe twarze i
wspó³pracownicy, kontakt z "prawdziwym"
pacjentem. Klinika by³a zape³niona chorymi
g³ównie na: raka p³uca, choroby œródmi¹¿-
szowe, zw³óknienia p³uc i gruŸlicê. Ramo-
wy plan dnia to odprawa u Szefa w gabine-
cie, obchód z Szefem dwa razy w tygodniu,
zabiegi i raz w tygodniu posiedzenia nauko-
we. Szczególn¹ rolê w mojej edukacji zawo-
dowej odegra³y codzienne odprawy i nauka
wykonywania badañ diagnostycznych, ta-
kich jak: bronchoskopia, bronchografia,
odma brzuszna, punkcje op³ucnej i odsysa-
nie odmy op³ucnowej. Wszystko oczywiœcie
pod bacznym okiem Docenta. Odprawy w
pokoju Szefa wzbudza³y ogromne zaintere-
sowanie wœród m³odej kadry lekarskiej, ale
jednoczeœnie budzi³y strach i przera¿enie.W

trakcie odpraw ogromna wiedza Szefa oraz
dyskusja z doœwiadczonym personelem Kli-
niki umo¿liwia³y nam, m³odym adeptom
sztuki lekarskiej poznawaæ wszelkie proble-
my i sposoby ich rozwi¹zywania. Wezwanie
"do tablicy" w trakcie odpraw to szczególny
sposób rozliczania asystenta przez Docenta
z umiejêtnoœci opisywania i ró¿nicowania
zdjêæ radiologicznych klatki piersiowej. Jak
okaza³o siê po latach pracy, by³ to absolutnie
jedyny sposób nabycia tych umiejêtnoœci.
Obchody z Szefem dostarcza³y wielu wra-
¿eñ, a przede wszystkim uczy³y umiejêtno-
œci badania fizykalnego klatki piersiowej.
Dziêki doskona³ej znajomoœci topografii
segmentów Docent opukiwa³ i os³uchiwa³
ka¿dy segment oddzielnie. Jest to wielka
umiejêtnoœæ w badaniu fizykalnym pacjenta,
któr¹ nabywa siê w ci¹gu wielu lat praktyki
lekarskiej, a pozwalaj¹ca dok³adnie zlokali-
zowaæ zmiany w obrêbie mi¹¿szu p³ucnego.
Podobne umiejêtnoœci posiadali najstarsi
wychowankowie doc. Prêgowskiego. 

¯yciorys 

Docent W³adys³aw Prêgowski ukoñczy³
wydzia³ lekarski w 1937 roku na Uniwersty-
tecie Warszawskim. Pracê zawodow¹ rozpo-
cz¹³ w Szpitalu GruŸlicy P³uc przy ul. P³oc-
kiej w Warszawie. Niestety, przerwa³a j¹
wojna. W randze podporucznika, jako lekarz
III batalionu 71 p.p. w Zambrowie wzi¹³
czynny udzia³ w kampanii wrzeœniowej. Po
dostaniu siê do niewoli niemieckiej,zacz¹³
dzia³aæ w ruchu oporu. Tam zaskarbi³ sobie
wdziêcznoœæ, szacunek i uznanie jeñców wo-
jennych, zw³aszcza Belgów i Francuzów. W
uznaniu zas³ug zosta³ wielokrotnie odzna-
czony.

Po wojnie kontynuowa³ pracê zawodo-
w¹, zosta³ internist¹, a nastêpnie powróci³ do
pierwotnych zainteresowañ chorobami uk³a-
du oddechowego, a szczególnie gruŸlic¹.
Rozpocz¹³ pracê na Oddziale Chirurgii P³uc
w Zakopanem pod kierownictwem, pioniera
torakochirurgii w Polsce, profesora Rzepec-
kiego. Tu pozna³ najnowoczeœniejsze meto-
dy leczenia zabiegowego chorób uk³adu od-
dechowego. W latach powojennych z powo-
du braku antybiotyków i leków przeciwpr¹t-
kowych, radykalne postêpowanie chirurgicz-
ne odgrywa³o podstawow¹ rolê w leczeniu
szeregu chorób uk³adu oddechowego, a
szczególnie gruŸlicy p³uc. Dziêki tej pracy
rozwin¹³ swoje zdolnoœci manualne, które
budzi³y zachwyt wœród jego uczniów. Po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk
medycznych i specjalizacji II stopnia z za-
kresu chorób wewnêtrznych i chorób p³uc w
1950 roku doc. Prêgowski zostaje dyrekto-
rem Sanatorium w Bystrej Œl¹skiej. Jak wy-
nika z opowieœci starszych kolegów i z ana-
lizy dorobku naukowego Docenta, ten okres
pracy zawodowej potwierdzi³ jego wybitne
zdolnoœci organizatorskie. W Sanatorium
mój przysz³y Szef rozwin¹³ ca³¹ bazê dia-
gnostyczn¹ tj.: pracowniê analityki, pracow-
niê radiologiczn¹ i fizjopatologii oddycha-
nia. Wprowadzi³ tak¿e terapiê zajêciow¹ u
chorych na gruŸlicê p³uc. W tym okresie te¿
da³ siê poznaæ jako pierwszy endoskopista
wœród polskich ftyzjatrów. Zastosowa³ w
diagnostyce now¹ metodê badania oskrzeli,
tj. bronchoskopiê sztywn¹. Dziêki umiejêt-
noœciom chirurgicznym doc. Prêgowskiego
bronchoskopia sta³a siê podstawow¹ metod¹
diagnostyczn¹ w chorobach uk³adu oddecho-
wego. Z wielkim podziwem i zazdroœci¹ ob-
serwowa³am sposób wykonywania broncho-

refleksje
Wspomnienia

i

rtierce pani Krysi: - Mo¿e Pani do mnie mówiæ
- doktorze.

W kuŸni nauki akademickiej

Minê³y lata, pozosta³y wspomnienia i pio-
senki. Profesor potrafi³ siê bawiæ i œpiewaæ.
Wspólnie z ma³¿onk¹ lubili towarzystwo. Zna-
ne by³y rodzinne spotkania w bibliotece za-
k³adu z okazji imienin, doktoratów, s³ynne
na ca³y Bia³ystok bale pracownika nauki w pa-
³acu, których Profesor by³ opiekunem i wspó³-
organizatorem. Któ¿ z nas nie pamiêta s³ów

hymnu chemika? W kuŸni nauki akademickiej
jakim by³o wtedy Collegium Universum œwie-
ci³y okna do póŸnych godzin nocnych. Po-
tem schodziliœmy do klubów studenckich i asy-
stenckich. By³ czas na pracê i na zabawê.

Osi¹gniêcia naukowe, doktoraty honoro-
we, liczne publikacje odznaczenia i wyró¿-
nienia to jedna strona dzia³alnoœci i osi¹-
gniêæ Profesora. S¹ jeszcze inne. Otwieraj¹c
stronê w internecie z nazwiskiem Danysz
oprócz imienia Profesora znajduje siê rów-
nie¿ imiê Wojciech. To syn Profesora, te¿
ju¿ profesor.

Po¿egnaliœmy prof. Danysza, gdy¿ awan-
sowa³ na szefa Instytutu Leków w Warsza-
wie. W tym czasie wróci³ z wyjazdu nauko-
wego do Stanów m³ody, bardzo prê¿ny adiunkt
dr Konstanty Wiœniewski. Dla farmakologii
bia³ostockiej, naszej uczelni zaczê³a siê no-
wa, chlubna karta dalszego rozwoju, pisana
rêk¹ profesora Konstantego Wiœniewskiego
i jego uczniów

Wojciech Sobaniec
(Autor jest prof.dr. hab. - kierownikiem

Kliniki Neurologii Dzieciêcej AMB)
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skopii przez Szefa. Przywi¹zywa³ on ogrom-
n¹ rolê do znajomoœci anatomii drzewa
oskrzelowego i dok³adnego lokalizowania
zmian endoskopowych, czego doœwiadczy-
³am bardzo szybko na w³asnej skórze. Ju¿ po
pierwszym tygodniu pobytu w Klinice, w
trakcie bronchoskopii zosta³am dok³adnie
przepytana z lokalizacji ujœæ poszczególnych
oskrzeli segmentarnych. 

Droga do doskona³oœci 

W 1957 r. dr med. W³adys³aw Prêgow-
ski zosta³ kierownikiem Kliniki GruŸlicy
P³uc AM w Bia³ymstoku, która mieœci³a siê
wówczas przy ulicy Piwnej 14. W 1966 ro-
ku po przeniesieniu Kliniki do budynku
Szpitala ZakaŸnego im. K. D³uskiego przy
ulicy ¯urawiej 14 w ci¹gu kilku miesiêcy
zosta³o zorganizowane pe³ne zaplecze dia-
gnostyczne. Od tego czasu Docent znacznie
poszerzy³ swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i
organizacyjn¹. Przez wiele lat zajmowa³ siê
g³ównie bakteriologi¹ pr¹tka gruŸlicy, wy-
ró¿nial szczepy wielolekooporne i zwraca³
uwagê na koniecznoœæ okreœlenia odsetka
szczepów opornych na hydrazyd kwasu izo-
nikotynowego (INH) w uzyskiwaniu jak
najlepszych efektów terapeutycznych. W
oparciu o badania doœwiadczalne i kliniczne
wykaza³ koniecznoœæ i mo¿liwoœæ stosowa-
nia ³¹cznie z lekami przeciwpr¹tkowymi
preparatów kory nadnercza. Wprowadzi³
równie¿ zasadê dawkowania leków swoi-
stych wed³ug masy cia³a chorego. Znalaz³o
to praktyczne zastosowanie w opracowaniu
zasad wielolekowej terapii gruŸlicy stoso-
wanej do dziœ na ca³ym œwiecie. Stworzy³ w
Klinice pierwsz¹ na Bia³ostocczyŸnie Pra-
cowniê Mikrobiologiczn¹ Pr¹tka z mo¿li-
woœci¹ hodowli pr¹tków, typizacji i okre-
œlania ich lekoopornoœci. Dba³ o prawid³o-
we funkcjonowanie powy¿szego laborato-
rium i sam osobiœcie do koñca nadzorowa³
pracê personelu zatrudnionego w tej Pra-
cowni.

W latach 1950-1970 wiêkszoœæ metod
stosowanych w diagnostyce chorób uk³adu
oddechowego mia³o charakter inwazyjny
np.: diagnostyczne odmy œródpiersia, odmy
op³ucnowe i brzuszne oraz czêste torakoto-
mie. Docent Prêgowski przez ca³y okres
pracy zawodowej d¹¿y³ do udoskonalania
powy¿szych metod diagnostycznych po-
przez zmodyfikowanie ig³y do wytwarzania
diagnostycznej odmy œródpiersia. By³ po-
mys³odawc¹, a jednoczeœnie wspó³wyko-
nawc¹ wraz z synem ig³y do biopsji transto-
rakalnej op³ucnej i p³uca. Poza tym skon-
struowa³ przyrz¹d do pomiaru œrednicy
oskrzeli oraz zmodyfikowa³ konstrukcjê er-
gometrów. 

Mój Nauczyciel zyska³ du¿y autorytet
w œrodowisku zawodowym w kraju, jak i za
granic¹, czego dowodem by³ wybór jego
osoby na dwie kolejne kadencje do Komisji
Leczenia przy Miêdzynarodowej Unii
PrzeciwgruŸliczej (UICT). Przez kolejnych
szeœæ lat pe³ni³ funkcjê krajowego specjali-
sty do spraw lecznictwa zamkniêtego gru-
Ÿlicy, by³ cz³onkiem Krajowego Nadzoru
nad Chorobami P³uc oraz Przewodnicz¹-
cym Komisji Chemioterapi Rady Nauko-
wej Instytutu GruŸlicy w Warszawie. 

A mo¿e tak d¿emiku…

Dziêki doskona³ej znajomoœci jêzyka
francuskiego i angielskiego Szef ca³y czas
utrzymywa³ œcis³e kontakty zagraniczne,

uczestniczy³ w licznych kongresach, zja-
zdach i konferencjach. W czasie wspólnych
wyjazdów otacza³ wspó³pracowników
opiek¹. Pod szeroko rozstawionymi ramio-
nami, co by³o mo¿liwe ze wzglêdu na bar-
dzo wysoki wzrost Docenta, wprowadza³
nas na wszystkie uroczystoœci i bankiety,
chroni¹c w ten sposób przed wysokimi
op³atami. Zawsze prezentowa³ swój zespó³,
przedstawiaj¹c nas zagranicznym pulmo-
nologom. W czasie obrad zdarza³o siê
otrzymaæ "z kieszeni Szefa" mase³ko i d¿e-
mik na œniadanie. Ta bezpoœrednioœæ w
kontaktach osobistych umo¿liwia³a Docen-
towi nawi¹zywanie trwa³ych i serdecznych
wiêzi z ludŸmi. 

W pamiêci mojej pozosta³ jednak
przede wszystkim jako wspania³y dydak-
tyk. By³ wychowawc¹ kilku pokoleñ leka-
rzy ftyzjopneumonologów. By³ promoto-
rem 11 prac doktroskich. Posiada³ dar prze-
kazywania wiedzy, ale równie¿ w sposób
absolutnie bezwzglêdny potrafi³ j¹ egze-
kwowaæ na obchodach, odprawach i posie-
dzeniach naukowych. 

Cichuteñko na paluszkach

W latach 70-tych wielk¹ pasj¹ zawodo-
w¹ doc. Prêgowskiego, a byæ mo¿e i ¿ycio-
w¹, sta³a siê bezwzglêdna walka z na³ogiem
palenia papierosów. By³ za³o¿ycielem pierw-
szej w Polsce Poradni Antynikotynowej. W
latach 1975-78 pe³ni³ obowi¹zki cz³onka Ze-
spo³u Do Spraw Zagadnieñ Szkodliwoœci
Palenia Tytoniu przy Radzie Naukowej w
MZiOS. Równoczeœnie by³ cz³onkiem Ze-
spo³u Do Spraw Zagadnieñ Szkodliwoœci
Palenia Tytoniu przy Komisji Terapii Do-
œwiadczalnej PAN. Rozpoczynaj¹c w tym
okresie pracê w Klinice (rok 1977) mia³am
okazjê obserwowaæ niesamowit¹ aktywnoœæ
mojego Szefa w zwalczaniu na³ogu palenia
tytoniu. Moja pierwsza rozmowa z Docen-
tem na temat pracy naukowej, która mog³aby
byæ kontynuacj¹ badañ prowadzonych nad
rozedm¹, dotyczy³a w³aœnie wp³ywu dymu
tytoniowego na stan odpornoœci lokalnej
uk³adu oddechowego. Swoj¹ dzia³alnoœæ an-
tynikotynow¹ doc. Prêgowski wykazywa³
tak¿e poprzez organizowanie sympozjów na-
ukowych, pisanie artyku³ów popularnonau-
kowych, wyst¹pienia w radio i w telewizji
oraz anga¿owanie wszystkich asystentów do
wyg³aszania pogadanek na temat szkodliwo-
œci palenia papierosów. W dzia³alnoœæ anty-
nikotynow¹ anga¿owa³ szereg osób "spoza
bran¿y", którzy czynnie uczestniczyli w wal-
ce z na³ogiem palenia i byli cz³onkami To-
warzystwa Przeciwnikotynowego. Jednym z
nich by³ emerytowany pracownik Zak³adu
Higieny Akademii Medycznej, dr Jan Dobro-
wolski, który podobnie jak docent Prêgowski
pasjonowa³ siê powy¿sz¹ dzia³alnoœci¹. W
czasie pobytów na dy¿urach w Klinice wie-
lokrotnie by³am uczestnikiem debat obu za-
ciek³ych przeciwników palenia tytoniu. Pew-
nego wieczoru w czasie wizyty dr. Dobro-
wolskiego, ze wzglêdu na póŸn¹ godzinê,
postanowi³am obu panów poczêstowaæ her-
bat¹. Skrada³am siê prawie na palcach, aby
nie przeszkodziæ w rozmowie. Drzwi od ga-
binetu Szefa by³y szeroko otwarte. Docho-
dzi³y odg³osy pogadanki antynikotynowej
odtwarzanej z taœmy magnetofonowej. Sta-
nê³am w drzwiach i szybko wycofa³am siê,
jeszcze bardziej bezszmerowo, ani¿eli przy-
by³am. Zasta³am obu starszych panów g³êbo-
ko œpi¹cych i chrapi¹cych w fotelach, w takt
monotonnego g³osu dochodz¹cego z magne-
tofonu. Widok ten wzruszy³ mnie ogromnie i
zosta³ na zawsze zapisany w mojej pamiêci.

El¿bieta Chyczewska
(Autorka jest dr. hab. - kierownikiem 

Kliniki Chorób P³uc i GruŸlicy AMB)

Doc. W³adys³aw Prêgowski na ZjeŸdzie
Pulmonologów w DreŸnie w 1973 roku.
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Przed trzydziestu laty, konkretnie 31 lip-
ca 1983 r. we wszystkich polskich aptekach
zap³onê³y lampy naftowe oœwietlaj¹c pla-
kat z podobizn¹ Ignacego £ady £ukasiewi-
cza. By³a to realizacja uchwa³y Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego podjêtej na wniosek orga-
nu Towarzystwa - Komisji Propagandy Za-
wodu. Akcja ta by³a masowa, a dziêki niej
przypomniana zosta³a jedna ze sztandaro-
wych dla polskiej farmacji postaci. "Na-
ród nie szanuj¹cy tradycji i nie znaj¹cy swej
historii nie ma przysz³oœci"- przekaza³ pe-
wien œredniowieczny mêdrzec, wiêc i my
wspomnijmy pokrótce dzie³o Ignacego £u-
kasiewicza, jako nasz posag cywilizacyj-
ny na przysz³oœæ.

Pionier przemys³u 
naftowego

Ignacy £ukasiewicz
/1822 - 1882/ magister far-
macji, znany jest jako kon-
struktor lampy naftowej i
pionier œwiatowego prze-
mys³u naftowego. Nie przy-
padkiem idea wykorzysta-
nia nafty, o której mówi
siê dzisiaj, ¿e "rz¹dzi œwia-
tem", zrodzi³a siê w aptece.
W dobie wspó³czesnej £u-
kasiewiczowi tylko zawód
farmaceutyczny i apteka ja-
ko warsztat pracy, dawa³y
mo¿liwoœci dokonania brze-
miennych w skutki prac od-
krywczych w dziedzinie
fizyko-chemii. Znamienne
jest, ¿e £ukasiewicz pier-
wotnie zainteresowa³ siê ro-
p¹ naftow¹ z chêci uzy-
skania z niej preparatu farmaceutycznego
pod nazw¹ "Oleum Petrae album", czyli far-
makopealnie czystej ropy naftowej, stoso-
wanej wówczas powszechnie w lecznic-
twie. Dziêki wyniesionej ze studiów
gruntownej wiedzy, £ukasiewicz by³ w sta-
nie podj¹æ wszechstronne badania nad
pe³nym wykorzystaniem w³aœciwoœci ro-
py naftowej, a w pierwszym rzêdzie nad
zu¿ytkowaniem oddestylowanych z niej
frakcji do celów oœwietleniowych. Kiedy
31 lipca 1853 roku £ukasiewicz zapali³ w
Szpitalu Powszechnym we Lwowie uzy-
skany przez siebie destylat w lampie w³a-

snego projektu, okreœli³ tym przedsiê-
wziêciem konkretn¹ datê narodzin przemy-
s³u naftowego w Polsce i na œwiecie. 

Prê¿ny administrator i troskliwy praco-
dawca

W 1854 r. £ukasiewicz za³o¿y³ wspól-
nie z Tytusem Trzecieskim przedsiêbior-
stwo, które zapocz¹tkowa³o rozwój polskie-
go przemys³u naftowego i rafineryjnego:
spó³kê dla eksploatacji z³ó¿ naftowych w
Bóbrce /pow. kroœnieñski/. Prymitywnie
uzyskiwana ropa naftowa by³y pocz¹tkowo
destylowana w aptece £ukasiewicza w Gor-
licach. Otrzymane nawet w pierwszym sta-
dium iloœci nafty przekroczy³y wkrótce mo¿-

liwoœci produkcyjne apteki i sk³oni³y
wspólników do zbudowania w 1856 r. pierw-
szego na ziemiach polskich zak³adu prze-
róbki ropy naftowej - rafinerii w Ulaszowi-
cach ko³o Jas³a. 

Pocz¹tki górnictwa naftowego w Gali-
cji wi¹¿¹ siê z niebezpieczeñstwem i ciê¿-
k¹ prac¹ fizyczn¹ górnika. Urabianie ska³
miêkkich odbywa³o siê oskardem, a do roz-
sadzania ska³ twardych u¿ywano dynami-
tu. Urobek skalny wyci¹gano na powierzch-
niê ziemi za pomoc¹ ko³owrotu rêcznego
w kuble, w którym transportowany by³ rów-
nie¿ robotnik. Doceniaj¹cy wagê wydaj-

niejszych metod eksploatacji nafty oraz
chc¹cy zapewniæ wiêksze bezpieczeñstwo
górnikom, £ukasiewicz czerpa³ wzory ze
Stanów Zjednoczonych Ameryki, które przo-
dowa³y wówczas w technice kopalnictwa
naftowego. Sprowadzony przez niego z
Ameryki in¿ynier wiertnik - Albert Fauck
obj¹³ kierownictwo techniczne nale¿¹cych
do spó³ki galicyjskich kopalñ w Bóbrce i
Ropiance. Tam to w³aœnie po raz pierwszy
w naszym górnictwie naftowym, Fauck
wprowadzi³ wiertnictwo udarowe przy za-
stosowaniu ulepszonych przez siebie no¿yc
wolnospadowych Fabiana. Technika elimi-
nowa³a trud górniczy, co ³¹cznie z wpro-
wadzeniem lokomobili do obs³ugi urz¹dzeñ
wiertniczych, sta³o siê fundamentem nowo-

czesnego przemys³u nafto-
wego w Polsce. 

Ignacy £ukasiewicz by³
prê¿nym administratorem
podleg³ych mu zak³adów,
które uwa¿ane by³y przez
wspó³czesnych za wzoro-
wo urz¹dzone i prowadzo-
ne. Robotnicy mieszkali
w barakach wyposa¿onych
w ³aŸnie, korzystali z insty-
tucji i urz¹dzeñ socjalnych.
W oparciu o Powszechn¹
Ustawê Górnicz¹ z 1854
r. £ukasiewicz za³o¿y³ w
1866 r. Kasê Brack¹, która
by³a instytucj¹ ubezpiecze-
niow¹ dla pracowników.
Robotnicy korzystali rów-
nie¿ z kasy zapomogowej,
a dzieci ich uczy³y siê w
za³o¿onej przez przedsiê-
biorstwo szkole. Dzia³al-
noœæ spo³ecznikowska £u-
kasiewicza wyra¿a³a siê

ponadto wznoszeniem burs i ochronek oraz
budow¹ dróg i mostów. 

"Niebezpieczny osobnik" zapisano 
w aktach wiêziennych

Sylwetka £ukasiewicza nie by³yby pe³-
na, gdyby pomin¹æ jego dzia³alnoœæ patrio-
tyczn¹. Idee wszczepione przez ojca, który
walczy³ o wcielenie w ¿ycie programu in-
surekcji koœciuszkowskiej, sprawi³y, ¿e w
latach m³odzieñczych przyst¹pi³ do spisku
organizowanego przez emigracyjn¹ Centra-
lizacjê Towarzystwa Demokratycznego Pol-

RRok wielkiego ok wielkiego AptekarAptekarzaza
150-lecie zapalenia lampy naftowej 150-lecie zapalenia lampy naftowej 
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Monument przedstawiaj¹cy Judasza trzymaj¹cego
worek srebrników, nad postepkiem którego roz-
pacza Anio³. Z boku w¹¿ kusiciel.

skiego. Towarzystwo to planowa³o powsta-
nie przeciw zaborcom, a jego agitacj¹ na
terenie Galicji zaj¹³ siê filozof i publicy-
sta o radykalnych pogl¹dach - Edward Dem-
bowski. Dembowski wyznaczy³ £ukasie-
wicza na agenta w ca³ym prawie cyrkule
rzeszowskim. Poza werbowaniem pomoc-
ników i prowadzeniem ca³ej akcji, zada-
niem £ukasiewicza by³o wysy³anie rapor-
tów o liczbie zmobilizowanych powstañców
i rodzaju ich uzbrojenia oraz o liczbie nie-
przyjacielskiej za³ogi w Rzeszowie. W 1846
r. spisek zosta³ wykryty, a £ukasiewicz are-
sztowany. Po dwuletnim œledztwie, które
nie zdo³a³o udowodniæ przynale¿noœci
£ukasiewicza do spisku, zosta³ on zwolnio-
ny z adnotacj¹ w aktach: "niebezpieczny
osobnik, którego nale¿y oddaæ pod szcze-
gólny nadzór policyjny". W latach póŸniej-
szych £ukasiewicz przekazywa³ znaczne
kwoty z dochodów p³yn¹cych z przedsiê-
biorstwa naftowego na poparcie powsta-
nia styczniowego z 1863 r.

Patron Roku

£ukasiewicz, choæ najwiêksze zas³ugi
po³o¿y³ w dziedzinie od farmacji odleg³ej,

zawsze czu³ siê farmaceut¹. Dlatego nie dzi-
wi fakt, ¿e bardzo presti¿owa odznaka ho-
norowa "De Pharmacia Bene Meritis" przy-
znawana przez Walne Zgromadzenie PTFarm
nosi imiê Ignacego £ukasiewicza, patro-
nat jego przyjê³a te¿ Politechnika Rzeszow-
ska. £ukasiewicz ma w Kroœnie swój po-
mnik, a w miastach galicyjskch tablice
umieszczone na frontonach domów. Na mia-
rê swych mo¿liwoœci postaæ £ukasiewi-
cza stara³ siê te¿ uczciæ Oddzia³ PTFarm
w Bia³ymstoku. Z okazji okr¹g³ych rocz-
nic zwi¹zanych z £ukasiewiczem odby-
wa³y siê poœwiêcone mu zebrania nauko-
we, a najwa¿niejsze z nich odby³o siê 10
marca 1973 r. kiedy to na mocy uchwa³y
Miejskiej Rady Narodowej /inspirowanej
przez PTFarm/ Apteka Spo³. nr 7 przy ul.
Weso³owskiego /obecnie Suraskiej / 2 otrzy-
ma³a imiê Ignacego £ukasiewicza. Obecny
w³aœciciel apteki PZF "Cefarm" zapo-
mnia³ o tym fakcie, niczym go nie akcen-
tuj¹c. 

Rok bie¿¹cy jest rokiem szczególnym,
bowiem na mocy uchwa³y Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, powziêtej 19 lutego
2003 na wniosek Stowarzyszenia Nauko-
wo-Technicznego In¿ynierów i Techni-

ków Przemys³u Naftowego i Gazownicze-
go, rok 2003 og³oszony zosta³ Rokiem Igna-
cego £ukasiewicza. Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne ze swej strony równie¿ od-
da³o ho³d postaci £ukasiewicza. W dniach
5-8 czerwca br. zorganizowane by³o w Nie-
dzicy XII Sympozjum Historii Farmacji
w³¹czone do ogólnopolskiego programu ob-
chodów Roku Ignacego £ukasiewicza oraz
Krajowego Kongresu Naftowców i Gazow-
ników. Uroczysta Sesja Sympozjum po-
œwiêcona by³a pamiêci Patrona Roku. 

Jaros³aw Ba³asz, prezes Przedsiêbior-
stwa Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków
Sp.z o.o. w korespondencji z organizato-
rami XII Sympozjum napisa³ "Przemys³ far-
maceutyczny oraz naftowy ³¹czy jedna,
ale za to wielka epokowa postaæ Ignacego
£ukasiewicza, który jako aptekarz, badaj¹c
ropê naftow¹ dla celów medycznych, wy-
nalaz³ przedestylowa³ ropê na naft¹, czy-
ni¹c w ten sposób "œwiat³o" nie tylko w prze-
myœle farmaceutycznym, ale i naftowym". 

Stefan Rostafiñski
(Autor jest dr. n. farm.- emerytowa-

nym pracownikiem dydaktycznym 
Wydzia³u Farmacji AMB)

ZZaduszkowe wspomnieniaaduszkowe wspomnienia
Cmentarz ksiêdza Cmentarz ksiêdza WWAC³AAC³AWWAA RRABCZYÑSKIEGOABCZYÑSKIEGO w w WWasilkowieasilkowie

Wasilków mia³ otrzymaæ przywileje miejskie od króla Zygmunta Augusta w ro-
ku 1567. Ju¿ w 1578 roku wymieniono go w rejestrach jako miasto. Le¿y nad rzek¹
Supraœl¹, a jego zabudowa skupia siê wzd³u¿ szosy grodzieñskiej. Posiada dwa ko-
œcio³y katolickie, cerkiew prawos³awn¹ oraz wodoci¹gi zaopatruj¹ce miasto Bia³ystok.
W odleg³oœci 2 km na pó³noc od Wasilkowa le¿y Œwiêta Woda z kapliczk¹ z 1719
roku, miejsce pielgrzymek i odpustów, ze Ÿród³em wody ciesz¹cym siê s³aw¹ cu-
downoœci.

Osobliwoœci¹ Wasilkowa jest cmentarz nale¿¹cy do najciekawszych w Archidie-
cezji Bia³ostockiej. Jego historia siêga II po³owy XIX wieku. Swój niepowtarzalny
charakter zawdziêcza oryginalnym rzeŸbom autorstwa ksiêdza Wac³awa Rabczyñskie-
go, powsta³ym w latach 1952-1958.

Wac³aw Rabczyñski urodzi³ siê w 1902 roku w Andrzejowicach k/Wo³kowyska.
Ukoñczy³ studia w Wy¿szej Szkole Duchownej w Wilnie i tam w 1939 roku otrzy-
ma³ œwiêcenia kap³añskie. By³ wikariuszem w Porozowie, a nastêpnie przebywa³ w
Gie³czynie i Œliwnie. W roku 1947 przyby³ do Wasilkowa, gdzie by³ wikariuszem i
zarz¹dc¹ Parafii do roku 1969.

Ksi¹dz W. Rabczyñski posiada³ zdolnoœci rzeŸbiarskie i malarskie, a tak¿e w za-
kresie budownictwa i architektury. Wykorzysta³ je buduj¹c w Wasilkowie: koœció³,
kaplicê, groty i stacje drogi krzy¿owej w Œwiêtej Wodzie oraz rzeŸby na cmentarzu.
Rozmi³owany w Wilnie, cmentarz wasilkowskiej parafii postanowi³ upodobniæ do
cmentarza na Rossie.

RzeŸby na cmentarzu w Wasilkowie nawi¹zuj¹ tematyk¹ do Pasji i Zmartwy-
chwstania Chrystusa. Na uwagê zas³uguj¹ rzeŸby: Archanio³a z tr¹b¹, Chrystusa try-
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Stoj¹ w tym miejscu od ponad 250 lat. S¹
ogromne, wynios³e, ekspresyjne. Kamienne...
Car Aleksander I nie zdo³a³ wywieŸæ ich do Ro-
sji, nie roztrzaska³y ich bomby w czasie woj-
ny, choæ stoj¹cy nieopodal pa³ac leg³ w gru-
zach, nie strzelali do nich funkcjonariusze UB
i nie zdewastowali ich wandale, co przydarza-
³o siê nader czêsto innym rzeŸbom ogrodowym.
Teraz choruj¹. Ka¿da kolejna zima jest dla nich
zabójcza. To jest stan ciê¿ki, wymagaj¹cy szyb-
kiej, fachowej interwencji.

Mowa o dwóch wspania³ych rzeŸbach
d³uta Jana Chryzostoma Redlera, usytuowanych
antytetycznie w ogrodzeniu pa³acu Branickich
ju¿ w 1756 r.

¯ycie codzienne uczelni toczy siê obok fa-
scynuj¹cych kompozycji rzeŸbiarskich, sczer-
nia³ych i groŸnych, które sprawiaj¹ wra¿enie,
¿e znaj¹ wszystkie tajemnice historii naszego
miasta. Ich forma wyra¿a treœci i emocje, ba-
rokowo opowiedziane, przy których czujemy,
¿e jesteœmy tylko przechodniami w historii
œwiata.

J. Ch. Redler dzia³a³ w XVIII w. tworz¹c
zespo³y rzeŸb alegorycznych i ornamental-
nych w pa³acach Branickich w Warszawie, Bia-
³ymstoku i Potockich w Radzyniu Podlaskim.
Przy wszystkich wspó³pracowa³ z architektem
J. Fontan¹. Redler by³ autorem wielu rzeŸb w
Bia³ymstoku - obok wspomnianych walcz¹cych
Herkulesów, rzeŸb sfinksów, atlantów i Rota-
tora, dekoruj¹cych klatkê schodow¹ w pa³acu.
Ponadto w œwietle archiwaliów Redler by³
wykonawc¹ wielu znanych jedynie ze wzmia-
nek herm, figur zdobi¹cych ogród i fontanny i
waz, byæ mo¿e równie¿ dwóch zachowanych.

Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe ca-
dento - kropla dr¹¿y ska³ê nie si³¹, lecz ci¹g³ym
spadaniem. Wspó³czeœnie w kropli wody jest
ca³a tablica Mendelejewa na czele z siarczka-
mi, które w postaci kwasu siarkowego i siar-
kawego koroduj¹ kamienne rzeŸby, które mia-
³y dawaæ œwiadectwo, ¿e ars longa vitta brevis. 

Oto kamieñ, materia³ tak trwa³y, zdawaæ by
siê mog³o - niezniszczalny - rozpada siê na
naszych oczach. Po ostatniej zimie pog³êbi³y

siê szczeliny, wykruszy³y znaczne fragmenty
na udzie, szatach i twarzach rzeŸb, pogrubi³y i
uszczelni³y czarne, zabójcze nawarstwienia na
ich powierzchni. W g³¹b kamienia bez prze-
szkód wnika woda wraz z kwasami, które na
skutek zachodz¹cych reakcji chemicznych prze-
chodz¹ w rozpuszczalne sole migruj¹ce w ka-
pilarach wraz ze zmianami temperatury i kry-
stalizuj¹ce w partiach przypowierzchniowych
kamienia ze znacznym zwiêkszeniem objêto-
œci.  Ciœnienie wywierane na pory kamienia
przez krystalizuj¹ce sole jest tak du¿e, ¿e przy
kilkakrotnym dzia³aniu (rozpuszczanie, mi-
gracja, krystalizacja) wystarcza by rozluŸniæ i
rozsadziæ kamieñ. Pod zwartymi, szczelnymi
skorupami powierzchniowymi utworzonymi
przez zanieczyszczenia atmosferyczne - zwi¹z-
ki chemiczne, smó³ki, py³y - tworzy siê rozlu-
Ÿniona, s³aba materia, która przy odspojeniu,
czy odpadniêciu nawarstwieñ mo¿e siê po
prostu osypaæ. 

Ekspresyjna forma rzeŸbiarska
zanika, rysunek zaciera. Zim¹ za-
marzaj¹ca woda, która wniknê³a w
szczeliny i wyrwy rozsadza kolej-
ne partie rzeŸb i proces niszczenia
postêpuje...

Jest to bardzo uproszczony i nie-
pe³ny opis procesów destrukcyjnych
zachodz¹cych w kamieniu. Nie cho-
dzi nam wszak o dok³adne i pe³ne
omówienie tego, co siê dzieje z rzeŸ-
b¹ pozostawion¹ bez fachowej opie-
ki i zabezpieczeñ w dzisiejszym mie-
œcie pe³nym samochodów, dymów
i przemys³u.

Remontowane s¹ kolejne ele-
wacje pa³acu, a rzeŸby czekaj¹ na
konserwacjê, która zatrzyma lawi-
nê zniszczeñ, zabezpieczy przed dal-
sz¹ korozj¹ i przywróci tym arcy-
dzie³om sztuki rzeŸbiarskiej ich
barokow¹ ekspresjê, bogactwo for-
my, a wiêc œwietnoœæ.

W tej chwili stan tych rzeŸb jest
swoist¹ antywizytówk¹ dzia³añ kon-

serwacyjnych w naszym mieœcie. A przecie¿
ka¿da rzeŸba jest dzie³em w swoim za³o¿eniu
niepowtarzalnym. Kiedy skorodowana zosta-
nie jakaœ jej czêœæ np. rêka, fragment twarzy -
rekonstrukcja, nawet ta najdoskonalsza nie
bêdzie ju¿ tym samym dzie³em sztuki. Wraz z
ka¿d¹ odpadaj¹c¹ czêœci¹ ubywa "geniuszu" za-
wartego w dziele.

WyobraŸmy sobie koroduj¹c¹ twarz rzeŸ-
by Dawida autorstwa Micha³a Anio³a, rekon-
strukcja nie osi¹gnê³aby nigdy pierwotnej do-
skona³oœci.

Dlatego stan, w jakim w tej chwili s¹
rzeŸby Herkulesów daje nam jeszcze gwaran-
cjê zachowania ich autentycznoœci. Po przekro-
czeniu pewnej granicy zniszczeñ, a nast¹pi to
lada moment, stracimy tê mo¿liwoœæ.

Ma³gorzata Andron
konserwator dzie³ sztuki
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umfuj¹cego, Chrystusa z krzy¿em, Matki Boskiej z Chrystusem na
kolanach, figura Judasza, Anio³a z dzieæmi. Na bramach, balustradach
i murach wyryte s¹ wersety z Pisma Œwiêtego, fragmenty pieœni i wier-
szy o œmierci i ¿yciu wiecznym. Na cmentarzu znajduje siê oko³o 60
zabytkowych nagrobków: najstarszy z 1896 roku, grób legionistów -
Aleksandra i Micha³a ¯ukowskich, grób 34 mieszkañców Wasilko-
wa i Studzianek rozstrzelanych w 1943 roku, liczne groby ofiar II woj-
ny œwiatowej, ofiar walk o utrwalenie w³adzy ludowej. Le¿¹ tam

tak¿e osoby nam bliskie z racji zwi¹zków z Akademi¹ Medyczn¹,
jak dr Karol Brysiewicz, specjalista chorób p³uc, zmar³y w 1998 ro-
ku. 

Ksi¹dz Wac³aw Rabczyñski i Jego Matka równie¿ spoczywaj¹
na wasilkowskim cmentarzu. 

Anna Worowska
(Autorka jest dr n. med.,- pracownikiem Kliniki 

Chirurgii Naczyñ i Transplantacji AMB)

Powoli zaciera siê ekspresja twarzy.



Bia³owie¿a nie ma wprawdzie praw
miejskich, ale przecie¿ znana jest na
szerokim œwiecie, najpierw jako nazwa
wspania³ej Puszczy, potem i jako wska-
zanie osady z ciekaw¹ zabudow¹, pa-
mi¹tkami historii i atrakcjami dla tury-
stów. To bardzo "uczona" miejscowoœæ,
opisana, uwieczniona, obros³a legend¹.
Zawsze ³atwo tu by³o o przewodników,
a ja chcê skorzystaæ z pomocy mistrzów
pióra: pani Simony Kossak, autorki
"Sagi Puszczy Bia³owieskiej" i pana
Piotra Bajko, autora monografii "Bia³o-
wie¿a, zarys dziejów do 1950 roku".
Pobrzmiewaj¹ mi w uchu i opowieœci
pana Czes³awa Oko³owa, przywo³ujê
bia³owieskie zapachy, trele ptasie, po-
szum borów.

Z zamierzch³ej przesz³oœci

Archeolodzy znajd¹ z pewnoœci¹ je-
szcze inne œlady bardzo dawnej obecno-
œci ludzi na tym terenie. Ju¿ teraz wska-
zuj¹ na obecnoœæ na obszarach wielkiej
Prapuszczy istot ludzkich z epoki neoli-
tu. Odkryto tak¿e grób dziecka z III-IV
wieku po narodzeniu Chrystusa (nowej
ery), zachowa³y siê liczne kurhany. Czy
dotarli tu tak¿e JadŸwingowie? Na pew-
no nie zabrak³o Litwinów, po nich osa-
dników s³owiañskich - ruskich. Wiemy,
¿e w 1409 r. pojawi³ siê w Puszczy Bia-
³owieskiej na dni osiem król Jagie³³o, a
to w zwi¹zku z wielkimi polowaniami,
które organizowano, by uzyskaæ miêso
na wyprawê przeciwko Krzy¿akom.
Wtedy to mia³ stan¹æ dwór królewski w
Starej Bia³owie¿y. Co poniektórzy do-
mniemali, ¿e by³ to nawet "zamek
drewniany", a od jego bielej¹cych wie¿
powsta³a nazwa najpierw tego miejsca,
potem i ca³ej puszczy. Kolejne dwory
poœwiadcza³y obecnoœæ w Starej Bia³o-
wie¿y ostatnich dwóch królów z dyna-
stii Jagiellonów (Zygmunta Starego i
Zygmunta Augusta) oraz Stefana Bato-
rego. 

Dopiero chyba w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych XVI w. stali mieszkañcy
pojawili siê na polanie dziœ zajêtej przez
Bia³owie¿ê. Tu na pewno goœci³ w pa³a-
cyku myœliwskim król August III Sas,
czego dowodem pozostaje pami¹tkowy
obelisk z nazwiskami uczestników ³o-
wów i liczbami zabitej zwierzyny (m.in.

42 ¿ubry, 13 ³osi). By³ ju¿ wówczas fol-
wark, przy nim zacz¹tki wsi, a w pu-
szczy budy stawiali kosiarze, bartnicy,
drwale, pota¿nicy i smolarze. £adu pil-
nowali z woli królów osocznicy. I Bia-
³owie¿a skorzysta³a z reform Antoniego
Tyzenhauza, który dokona³ podzia³u
puszczy na stra¿e oraz ustanowi³ urz¹d
leœniczego. Wieœæ niesie, ¿e Tyzenhauz
chcia³ nawet sprowadziæ do Bia³owie¿y
"oœwieconego" Francuza Jakuba Rous-
seau. Dotar³ zaœ na pewno król Stani-
s³aw August Poniatowski, brat Izabeli,
¿ony Jana Klemensa Branickiego, do-
brodzieja Bia³egostoku, a poœrednio z
racji pa³acu i .. obecnej Akademii Me-
dycznej. Na czas pobytu króla zgroma-
dzono spore zasoby trunków, ale te zo-
sta³y skradzione.

W koñcu XVIII wieku w samej Bia-
³owie¿y zamieszkiwa³o oko³o 30 ro-
dzin, g³ównie wyznania unickiego. Od-
notowano wsie Stoczek, Podolany, a w
dalszej odleg³oœci tak¿e Pogorzelce i
Teremiski. Inna opowieœæ, to zmiany
dokonuj¹ce siê przez wieki w samej pu-
szczy, wyginiêcie turów, po¿ary, zmia-
ny dróg, wód, klimatu.

Pod w³adaniem carskim

Po III rozbiorze Polski nasta³y czasy
trudne dla Bia³owie¿y. Wieœ dosta³a siê
w prywatne rêce, zabrak³o dostojnych
goœci. W 1811 roku "przez 120 dni i no-
cy Puszcza Bia³owieska p³onê³a", a w
roku nastêpnym wojska spl¹drowa³y
pa³ac. Wojna powróci³a tu w latach
1830-1831, ostêpy puszczañskie chro-
ni³y powstañców polskich, a pod wsi¹
Hajnowszczyzn¹ (Hajnówka) Dezydery
Ch³apowski odniós³ efektowne zwyciê-
stwo nad "carskimi". Stra¿nicy bia³o-
wiescy dowiedli wówczas, ¿e potrafi¹
celnie strzelaæ i dobrze maskowaæ swe
ruchy. Niestety, przegrana spowodowa-
³a represje, w administracji leœnej Pola-
ków zast¹piono Rosjanami. W 1839 r.
skasowano i parafiê unick¹, niedu¿¹
cerkiewkê przejêli wówczas prawo-
s³awni.

Nie da siê ukryæ, ¿e z radoœci¹ powi-
tano w Bia³owie¿y w 1860 r. cara Ale-
ksandra II, jako zapowiedŸ lepszych
czasów. Trzy lata póŸniej znów pojawi-
li siê tu powstañcy. Puszcza sta³a siê ich

matecznikiem, nadziej¹ na przetrwanie.
Przeci¹gali têdy z oddzia³ami miêdzy
innymi Roman Rogiñski (bohater bitwy
o Siemiatycze) oraz Walery Wróblew-
ski i Onufrym Duchiñskim (prowadzili
"leœnych" z Puszczy Knyszyñskiej).
Przegrana dla wielu oznacza³a wyrok
zes³ania na Sybir. A sama Bia³owie¿a
zyskiwa³a stopniowo na znaczeniu,
urz¹dzono szkó³kê parafialn¹, zatru-
dniono lekarza. Mieszkañcy zajmowali
siê g³ównie hodowl¹ byd³a i pszczelar-
stwem. 

Wielki prze³om przyniós³ rok 1888,
kiedy Puszcza Bia³owieska zyska³a sta-
tus prywatnej w³asnoœci carskiej. Przy-
st¹piono do budowy rozleg³ego pa³acu i
to na miejscu poprzedniego dworu
królów polskich. Obiekt by³ murowany,
piêtrowy, z du¿¹ i ma³¹ wie¿¹, zosta³ te¿
dostatnio wyposa¿ony wewn¹trz. W po-
bli¿u wyros³y i inne budowle mieszkal-
ne oraz zaplecze gospodarcze ze stajni¹,
elektrowni¹, stacj¹ telefoniczn¹. Nie ¿a-
³owano rubli, zarobili przy tej okazji
tak¿e mieszkañcy. Wokó³ pa³acu urz¹-
dzono do 1895 r. 50-hektarowy park w
stylu angielskim i drugi mniejszy (Dy-
rekcyjny), wykopano dwa stawy, urz¹-
dzono tamê na rzece. Na zlecenie car-
skie zbudowano w pobli¿u cerkiew mu-
rowan¹ pod wezwaniem œw. Miko³aja
Cudotwórcy.

W 1897 r. doprowadzono do Bia³o-
wie¿y liniê kolejow¹ ze wspania³¹ sta-
cj¹. Jako pierwszy przyjecha³ na ni¹ po-
ci¹g z carem Miko³ajem II, jego rodzin¹
i dworem. To by³o niezwyk³e œwiêto, a
prawda jest naga, dziêki carskiej ³asce
rozkwit³a Bia³owie¿a, powia³o tu wiel-
kim œwiatem, przybywa³o mieszkañców
i instytucji, podziwiano licznych goœci,
cieszono siê z wielkich polowañ, w
1903 r. nowoczesna szosa po³¹czy³a
osadê z Bielskiem (przez Hajnówkê). 

Docierali do Bia³owie¿y i Polacy,
dziêki Zygmuntowi Glogerowi bawi³ tu
Henryk Sienkiewicz maj¹cy za przewo-
dnika sprytnego i gadatliwego Rzêdzia-
na, uwiecznionego potem w "Trylogii".
Kilkakrotnie podziwia³a puszczê gro-
dnianka Eliza Orzeszkowa, opisywali j¹
literaci, przenosili na p³ótno malarze.
Ciekawostk¹ pozostaje fakt nakrêcenia
w Bia³owie¿y ju¿ w 1897 roku! filmu z
polowania carskiego. 
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Wojny i 20 lat pokoju

Latem 1915 r. ewakuowali siê do-
tychczasowi zaborcy znacz¹c sw¹ dro-
gê odwrotu po¿arami i goni¹c mie-
szkañców na wschód. Wywieziono
wówczas tak¿e liczne pami¹tki, doko-
nano zniszczeñ. Miejsce "ruskich" za-
jêli okupanci niemieccy, ci poczynili
okrutne zniszczenia w drzewostanie.
Zbudowali sieæ kolejek leœnych, zak³a-
dy przemys³u drzewnego w Hajnówce,
tartaki oraz sk³ady drewna w Bia³owie-
¿y i okolicy. Ucierpia³a
zwierzyna, pad³y ¿ubry. 

Wojska polskie wkro-
czy³y do Bia³owie¿y do-
piero na prze³omie lutego i
marca 1919 r., nie by³ to
jednak koniec walk, nowe
groby przyby³y latem na-
stêpnego roku. Ostatecznie
w sierpniu 1921 r. w³aœnie
w Bia³owie¿y rozpocz¹³
urzêdowanie Zarz¹d La-
sów Pañstwowych, przej-
œciowo nawet istnia³ po-
wiat bia³owieski, a osada
zmienia³a siê powoli w
miasteczko. Z ówczesnych
przewodników wynika, ¿e
nie zachwyca³o ono sw¹
urod¹, by³o brudne, czêœæ
domków mia³a dachy kryte
s³om¹, krowy chêtnie cha-
dza³y po chodnikach. Mo¿-
noœæ zyskania pracy œci¹-
ga³a tu g³ównie Polaków z
odleg³ych stron i ¯ydów,
wiêc w 1939 r. by³o ³¹cznie
oko³o 9 tys. mieszkañców.
W Bia³owie¿y osiedlili siê
równie¿ dwaj bracia gene-
ra³owie Stanis³aw i Józef
(zgin¹³ w 1923 r. przy dro-
dze do Hajnówki) Bu³ak-
Ba³ahowicze, wspieraj¹cy
wojska Józefa Pi³sudskiego w walkach
na froncie wschodnim. Dzia³a³y liczne
organizacje, powróci³y wspania³e po-
lowania.

Presti¿owo najcenniejszym nabyt-
kiem sta³o siê jednak w 1921 r. leœnic-
two "Rezerwat", przemianowane w
1932 r. na "Park Narodowy w Bia³o-
wie¿y" z kierownikami w osobach
Józefa Paczoskiego i Jana Jerzego Kar-
piñskiego. To przy Parku istnia³o Mu-
zeum Przyrodnicze, rozpoczêto bada-
nia naukowe. Popularnoœæ zyska³a
Pañstwowa Szko³a dla Leœniczych,
przywrócono œwietnoœæ dwom parkom

(Pa³acowy i Dyrekcyjny), zbudowano
koœció³ katolicki z charakterystyczn¹
wie¿¹, pozosta³a cerkiew, a wyznawcy
moj¿eszowi korzystali z bo¿nicy. Na
miejscu popiersia cara Aleksandra II
ustawiono okaza³y pomnik Marsza³ka
J. Pi³sudskiego, odzyskano wywiezio-
ny do Rosji obelisk Augusta III Sasa,
ale odlew ¿ubra zamiast do Bia³owie¿y
pojecha³ do Spa³y, bo taka by³a wola
Ignacego Moœcickiego. Pan Prezydent
goœci³ czêsto na polowaniach w Pu-
szczy, niestety tak¿e w obecnoœci Her-

mana Goringa i Heinricha Himmlera. 
Nie ma potrzeby, by opisywaæ ¿y-

cie w miasteczku, podobnym do in-
nych w tej czêœci Polski, a jednak oso-
bliwym, bo puszczañskim, chêtnie
odwiedzanym przez turystów i myœli-
wych, z dobrymi po³¹czeniami drogo-
wymi i kolejowymi. bogatym ¿yciem
politycznym, tak¿e organizacji bia³o-
ruskich i robotniczych zwi¹zków za-
wodowych. PKP uruchomia³a nawet
poci¹gi pod has³em "Dancing - Narty -
Brid¿". Mile zapisa³a siê w historii lo-
kalnej "Rodzina Leœnika" patronuj¹ca i
teatrowi amatorskiemu. Leon Wyczó³-

kowski stworzy³ tu wspania³e obrazy
("Wra¿enia a Bia³owie¿y), a Feliks
Nowowiejski skomponowa³ hejna³ bia-
³owieski. 

Ten doœæ sielankowy obraz zak³óci-
³a najpierw kampania wrzeœniowa
1939 r. (przemarsze polskiej kawale-
rii), potem okupacja sowiecka (nacjo-
nalizacja, wywózki na Sybir) i nie-
miecka (wysiedlenia oraz egzekucje
mieszkañców, zag³ada ¯ydów, zwal-
czanie partyzantki polskiej i radziec-
kiej). 17 lipca 1944 r. podczas walk

frontowych ogieñ strawi³
pa³ac carski.

Ostatnie dziesiêciolecia 

Spokój bardzo wolno
wraca³ do Bia³owie¿y. W
okolicy przemieszcza³y siê
oddzia³y partyzantki nie-
podleg³oœciowej, nerwo-
woœæ wzmacnia³y incyden-
ty zwi¹zane z przymusowy-
mi przesiedleniami i ustana-
wianiem nowej granicy
pañstwowej. Nasta³ czas
rozbioru dla Puszczy. Bia³o-
wie¿a krótko mia³a nawet
w³adze miejskie, od 1947 r.
powróci³ Park Narodowy,
pojawili siê znów turyœci i
konferowicze. W 1951 r.
utworzono w osadzie Tech-
nikum Leœne, a rok póŸniej
tak¿e zacz¹tki placówek ba-
dawczych Polskiej Akade-
mii Nauk. Bia³ostoczanie z
pewnoœci¹ pamiêtaj¹ nocle-
gi w "Iwie", obiady w "¯u-
brówce", wizyty w muzeum
i zagrodzie ¿ubrów, dêby i
komary puszczañskie. Tak
historia przechodzi w tera-
Ÿniejszoœæ z has³em "Zielo-
nych P³uc Polski", nowymi

programami rozwoju w wymiarze ju¿
europejskimi, ale i codziennymi k³opo-
tami mieszkañców tej bardzo nietypo-
wej gminy woj. podlaskiego. W 1996
roku obchodzono 400-lecie Bia³owie-
¿y, choæ zdaniem Piotra Bajko powin-
no to byæ 600-lecie!

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

Historyczno-Socjologicznym 
Uniwersytetu w Bia³ymstoku)

Puszcza Bia³owieska.
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Noe przy pomocy synów zbudowa³ arkê, choæ nie sz³o mu
³atwo, bo do¿ywa³ ju¿ s³usznego wieku....szeœciuset lat. Spê-
dzi³ nañ po parze wszystkich czworonogów i ptaków i¿by mno-
¿y³y siê od nowa. Zabra³ te¿ sadzonki roœlin, ¿ywnoœæ i za-
mkn¹³ siê w arce wraz z rodzin¹. Po siedmiu dniach rozszala³a
siê nawa³nica, a deszcz pada³ czterdzieœci dni i czterdzieœci no-
cy. Woda wzbiera³a i wzbiera³a, a¿ w koñcu zala³a ca³¹ Zie-
miê i wszystko co ¿y³o uleg³o zag³adzie. Korab unosi³ siê na
powierzchni wodnego bezmiaru, a po siedmiu miesi¹cach 
osiad³ by³ wreszcie na szczycie góry Ararat w Armenii. Noe
wypuœci³ kruka, by przekonaæ siê, czy znajdzie suchy l¹d, ale
ptak powróci³ do arki. Po siedmiu dniach wyprawi³ go³êbicê i
wtedy pod wieczór wróci³a z ga³¹zk¹ oliwn¹ w dziobie, co zna-
czy³o, ¿e gdzieœ w pobli¿u wy³oni³ siê skrawek ziemi poroœniê-
ty gajem oliwnym. Od tego czasu kruk zwiastuje nieszczê-
œcie, a go³¹b - pokój i odrodzenie.

Drzewo oliwne zaœ symbolizuje b³ogos³awieñstwo i oczy-
szczenie. Jak wa¿n¹ rolê odgrywa³o w ¿yciu mieszkañców
staro¿ytnej Palestyny mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e swoje najpiêk-
niejsze Kazanie o Mi³oœci Chrystus wyg³osi³ w Ogrodach
Getsemani ( Ogrodach Oliwnych) na stoku Góry Oliwnej, a
s³owo " Christos" oznacza Pomazañca Bo¿ego. To echo pra-
starego obyczaju, gdy nadanie najwy¿szej godnoœci zwi¹zane
by³o z namaszczeniem oliw¹. Do dziœ krzy¿mo, czyli miesza-
ninê oliwy i pachn¹cych korzeni stosuje siê przy uroczysto-
œciach konsekracji, chrztu, bierzmowania i ostatnich sakramen-
tów. 

Oliwkê uprawia siê w Palestynie od piêciu tysiêcy lat. W
czasach biblijnych ros³a obok figowców i winoroœli pomna-
¿aj¹c dobrobyt narodu. Ma ma³e wymagania glebowe, mo¿e
¿yæ na ubogich, skalistych zboczach, gdzie nie przyjmie siê ju¿
¿adne inne drzewo owocowe. Jest przy tym roœlin¹ d³ugowiecz-
n¹, do¿ywajac¹ sêdziwego wieku - dwóch tysiêcy lat! W Ate-
nach, za ¿eliwn¹ balustrad¹ roœnie niezwyk³a oliwka o powy-
krêcanym pniu. Tabliczka przybita do kory g³osi " Elaia Platanos"
- oliwka Platona. W cieniu tego drzewa Platon (¿yj¹cy w la-
tach 427-347 p.n.e ) nauczaæ mia³ swoich uczniów. To okre-
œla³oby wiek oliwki na 2400 lat.

Oliwka dorasta do 12 m wysokoœci. Zazwyczaj jest ni¿-
sza, nieco przysadzista o nieregularnej koronie. Jej eliptycz-
ne, skórzaste liœcie srebrz¹ siê od spodu i utrzymuj¹ na roœli-
nie 2-3 lata. Drzewo rozwija siê bardzo powoli: w okres
owocowania wchodzi dopiero po 10. latach, a pe³niê dojrza-
³oœci osi¹ga w wieku 60-100 lat. Wówczas rodzi ok. 70 kg
pestkowców z miêsist¹, t³ust¹ owocni¹ . Ich skórka, w miarê
dojrzewania, zmienia barwê od oliwkowej do ciemnofioleto-

wej, prawie czarnej. Œwie¿o zerwane owoce zawieraj¹ gorzki
glukozyd oleuropeinê. Aby siê go pozbyæ moczy siê je w ³u-
gu sodowym lub potasowym, a potem wielokrotnie p³ucze. Naj-
smaczniejsze s¹ oliwki marynowane w zalewie winnooctowej
z dodatkiem ga³ki muszkato³owej, cynamonu, goŸdzików, ko-
lendry i bia³ego pieprzu. Jednak g³ównym produktem drzewa
oliwnego jest oczywiœcie oliwa - t³uszcz najlepiej przyswajal-
ny przez ludzki organizm. Najlepsze i najdro¿sze gatunki oli-
wy pochodz¹ z pierwszego t³oczenia na zimno i nosz¹ nazwê
" oliwy dziewiczej" - extra virgin. Zebrane rêcznie owoce uk³a-
da siê grubymi warstwami na pó³kach, a t³uszcz œcieka wolno
pod wp³ywem ciê¿aru owoców. Mimo, ¿e oliwa nale¿y do
najzdrowszych t³uszczy na œwiecie jest powoli wypierana przez
tañsze oleje. W Grecji, Hiszpanii i we W³oszech karczuje siê
plantacje oliwek i sadzi - du¿o bardziej op³acalne - cytrusy.
Tam, gdzie gaje oliwne zajmuj¹ s³oneczne zbocza z wido-
kiem na morze, powstaj¹ luksusowe hotele. Wydaje siê, ¿e
nastêpuje zmierzch " cywilizacji oliwki".

Ilona Lengiewicz
(Autorka jest adiunktem w Zak³adzie Biologii

Wydzia³u Farmaceutycznego AMB)

0

GGA£¥ZKAA£¥ZKA OLIWNAOLIWNA

Rysunek: Jerzy Lengiewicz
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Pocz¹tek nowego roku akademickiego
dla Chóru AMB pod kierownictwem prof.
Bo¿enny Sawickiej obfitowa³ w wiele wy-
darzeñ artystycznych...

W dniu 26 wrzeœnia Chór wyst¹pi³ w
Filharmonii Bia³ostockiej podczas Podlaskie-
go Festiwalu Nauki i Sztuki wykonuj¹c "Ave
Maria" Paw³a £ukaszewskiego oraz "Veni"
Knuta Nystedta. Oprócz Chóru AMB pre-
zentowa³y siê wszystkie akademicke chóry
z Bia³egostoku, co uczyni³o ca³¹ uroczystoœæ
wyj¹tkow¹. Nasz akompaniator Andrzej Ma-
kal podczas uroczystoœci odebra³ G³ówn¹ Na-
grodê w konkursie na hejna³ Podlaskiego Fe-
stiwalu Kultury i Sztuki. Na zakoñczenie
koncertu po³¹czone si³y bia³ostockich chórzy-
stów przy wtórze orkiestry Akademii Mu-
zycznej wykona³y znany utwór "Nabucco"
autorstwa Giuseppe Verdiego.

W sierpniu tego roku chór AMB otrzy-
ma³ zaproszenie wziêcia udzia³u w paŸdzier-
nikowej uroczystoœci inauguracji nowego se-
zonu artystycznego, a zarazem jubileuszu 25.
lecia pontyfikatu Jana Paw³a II w Filhar-
monii Lubelskiej. I tak 10 paŸdziernika w
Lublinie wraz z chórami Politechniki Lubel-
skiej oraz Uniwersytetu Marii Curie Sk³o-

dowskiej i wspania³ymi solistkami - Jadwi-
g¹ Rappe i Izabell¹ K³osiñsk¹ wykonali-
œmy wspania³¹, przejmuj¹c¹ II Symfoniê
"Zmartwychwstanie" Gustava Mahlera. To-
warzyszy³a nam wyj¹tkowo liczna - bo po-
nad osiemdziesiêcioosobowa - orkiestra
Filharmonii Lubelskiej pod batut¹ Marka Pi-
jarowskiego. Tego wieczoru wszyscy za-
prezentowali bardzo wysoki poziom. Wy-
konywany utwór poruszy³ do g³êbi nie tylko
publicznoœæ, ale i samych œpiewaków. Bez
w¹tpienia pi¹tkowy wieczór w Filharmonii
Lubelskiej na d³ugo pozostanie w umys³ach
i sercach chórzystów AMB.

W dniach 17 - 19 paŸdziernika Chór
AMB wzi¹³ udzia³ w XIV Miêdzynarodo-
wym Konkursie im. S. Simkusa w K³ajpe-
dzie (Litwa). W tegorocznej edycji, odby-
waj¹cego siê co dwa lata, konkursu wziê³o
udzia³ siedemnaœcie zespo³ów z siedmiu kra-
jów, prezentuj¹cych w ogólnej opinii bar-
dzo wysoki poziom artystyczny. W festi-
walu bra³y udzia³ chóry m.in. z Litwy Czech
i Estonii. Grand Prix Konkursu powêdrowa-
³o do ¿eñskiego chóru z Cech. My wyœpie-
waliœmy III miejsce w kategorii chórów mie-
szanych.

To ju¿ ósma nagroda dla Chóru AMB w
roku 2003. Jesteœmy bardzo dumni, ¿e na-
sza praca daje takie efekty. Mamy nadziejê,
¿e dotychczasowy poziom utrzymamy na d³u¿-
szy czas, bowiem czekaj¹ nas kolejne kon-
kursy.

Piotr £aciñski

RRok obfituj¹cy w nagrodyok obfituj¹cy w nagrody

Æwiczyæ mo¿na wszêdzie, nawet w autobu-
sie. Na zdjêciu prof. Sawicka ze swoimi chórzy-
stami.

RROK NIEPE³NOSPRAOK NIEPE³NOSPRAWNYCHWNYCH

NNie wolno odbieraæ nadzieiie wolno odbieraæ nadziei
IVIV Ogólnopolskie Sympozjum: "Mo¿liwoœci wspomagania rozwojuOgólnopolskie Sympozjum: "Mo¿liwoœci wspomagania rozwoju
dzieci z zespo³ami uwarunkowanymi genetycznie. Zespó³ CRI DUdzieci z zespo³ami uwarunkowanymi genetycznie. Zespó³ CRI DU

CHACHATT. Zespó³ . Zespó³ WWolfa-Hirschorna."Ciechocinek, dn. 27 - 29.06.2003.olfa-Hirschorna."Ciechocinek, dn. 27 - 29.06.2003.

Na dzieci z ró¿nymi zespo³ami uwarun-
kowanymi genetycznie mo¿na spojrzeæ jak na
mniejszoœci genetyczne, które rz¹dz¹ siê swo-
imi prawami rozwojowymi. Znajomoœæ tych
praw ma niezwyk³e znaczenie w postêpowa-
niu terapeutycznym i edukacyjnym tych dzie-
ci, a tak¿e w prognozowaniu w ramach po-
radnictwa genetycznego. Zespo³y genetyczne
nie s¹ rozpoznawane z powodu ograniczonej
dostêpnoœci do poradni genetycznej, a tak¿e
z powodu niewystarczaj¹cej wiedzy na ten te-
mat lekarzy i spo³eczeñstwa. Niepe³no-
sprawni intelektualnie pacjenci otrzymuj¹ roz-
poznanie "upoœledzenie umys³owe". Nadal,
bowiem uwa¿a siê, ¿e wiêkszoœæ tego typu
zaburzeñ jest idiomatyczna. Dziœ ju¿ wiado-
mo, ¿e szereg odmiennoœci rozwojowych ma
pod³o¿e genetyczne. 

Diagnostyka ka¿dego z dziesiêciu tysiê-
cy istniej¹cych zespo³ów monogenowych, mo-
¿e byæ trudna, co nie oznacza, ¿e niemo¿li-
wa. Ka¿de dziecko z zespo³em uwarunkowanym
genetycznie wyposa¿one jest w cechy odzie-
dziczone po rodzicach, dziadkach czy in-
nych przodkach oraz we w³asne cechy indy-
widualne. S¹ one wytworem wp³ywów
czynników natury genetycznej i wp³ywu
szeroko rozumianego œrodowiska. Podobne
zaburzenie genetyczne modyfikuje fenotyp
dziecka w swoisty sposób wytwarzaj¹c cechy
wspólne, których znajomoœæ jest istotna w po-
stawieniu diagnozy klinicznej.

Przekazanie diagnozy rodzicom np. o ze-
spole Downa, a tak¿e wyniku jej potwier-
dzenia badaniem cytogenetycznym, nie jest
spraw¹ prost¹. Towarzysz¹ temu emocje ro-

dziców i profesjonalistów. Stres rodziców i
d³ugotrwa³y nieraz proces akceptacji dziecka,
takim, jakie ono jest a nie takim jakie byæ
powinno ( normalne) rzutuj¹ na rozwój spo-
³eczny i umys³owy dziecka. 

Zwraca uwagê smutny fakt, ¿e nie zawsze
lekarze we w³aœciwy sposób hamuj¹ swoje
w³asne negatywne emocje w zetkniêciu z dzieæ-
mi z odmiennym rozwojem umys³owym. Mat-
ki donosz¹ mi potem o demonstrowanej iry-
tacji kolegów, wrêcz krzyku na nie w sytuacjach,
kiedy s³usznie domagaj¹ siê dalszych badañ
i konsultacji dla swych "niepe³nospraw-
nych" dzieci. Zawsze przy takiej okazji wy-
czuwam, ¿e jest to wynik luki edukacyjnej le-
karzy, jak¹ nam zafundowa³ wieloletni brak
genetyki klinicznej w szkoleniu przeddyplo-
mowym. Przez wiele lat odbiór genetyki spro-
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wadza³ siê do obrazu laboratorium i wyko-
nywania w nim badañ chromosomowych. Nie-
wiele mo¿na by³o wykryæ poprzez takie ba-
dania w skali populacji osób z odmiennym
rozwojem umys³owym, wiêc przy braku
w³aœciwej oceny dysmorfologicznej i klinicz-
nej pozostawa³ wynik badania chromosomów
prawid³owy. Jedyna interpretacja lekarzy pierw-
szego kontaktu brzmia³a "idiopatyczne upo-
œledzenie umys³owe". Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
zespo³y uwarunkowane aberracjami chromo-
somowymi to tylko niewielki procent wszy-
stkich zespo³ów genetycznych (jest ich, oko-
³o 400), ale nawet w przypadku prawid³owego
rozpoznania i wykrycia aberracji chromoso-
mowej odpowiedzialnej za obserwowan¹ odmien-
noœæ jest jeszcze wiele niewiadomych.

Doœwiadczenia rodziców chorych dzieci s¹
bezcenne

Jednym z elementów, które mog¹ popra-
wiæ ten stan to interdyscyplinarne spotkania
nie wy³¹czaj¹c bezpoœrednio zainteresowa-
nych, czyli rodzin niepe³nosprawnych inte-
lektualnie dzieci. Doœwiadczenia tych rodzi-
ców s¹ najwiêkszym Ÿród³em informacji o
mo¿liwoœciach dzieci i ich codziennych pro-
blemach. Ka¿da rodzina, moim zdaniem,
jest ekspertem w problemach w³asnego dziec-
ka. Specjaliœci z genetyki klinicznej znaj¹ pro-
blem zupe³nie z innej strony, czêsto na pod-
stawie zdobytej wiedzy teoretycznej. Rodzice
i fachowcy zajmuj¹cy siê dzieæmi z zespo³a-
mi uwarunkowanymi genetycznie musz¹ byæ,
wiêc partnerami w zdobywaniu i wzajemnym
przekazywaniu swej wiedzy. 

Wspólne spotkania fachowców z rodzi-
nami zaczê³y siê w 1999 roku na pierwszym
interdyscyplinarnym sympozjum "Mo¿liwo-
œci wspomagania rozwoju dzieci z zespo³a-
mi uwarunkowanymi genetycznie" w Bia³ym-
stoku, na które przyjechali rodzice, których
dzieci obarczone s¹ ró¿nymi zespo³ami gene-
tycznymi. Wraz z Ogólnopolskim Stowarzy-
szeniem Pomocy Osobom z z. Retta na na-
szym sympozjum œwiêtowaliœmy fakt
odnalezienia genu MECP2 (w trzy tygodnie
po jego odkryciu!), którego uszkodzenie
prowadzi do z. Retta. Odkrycie genu stwa-
rza mo¿liwoœci weryfikacji diagnozy. Ju¿
parê tygodni póŸniej mogliœmy przekazaæ
DNA naszych pierwszych dwóch pacjentek
do Szwecji na badania molekularne. W ubie-
g³ym roku w Ciechocinku, wykorzystuj¹c obe-
cnoœæ na turnusie rehabilitacyjnym wielu ro-
dzin z dziewczynkami chorymi na z. Retta,
prof. Olga Haus z pobliskiej Akademii Me-
dycznej w Bydgoszczy wspólnie z nami zor-
ganizowa³a podobne sympozjum. M³odzi ko-
ledzy mogli skorzystaæ z niezwyk³ej szansy
kontaktu z wieloma dziewczynkami, dostrzec

zarówno podobieñstwa, jak i ró¿nice w eks-
presji fenotypu. Wielu z nich umia³o potem
postawiæ prawid³owe rozpoznanie u nowych
pacjentek.

Zachêcone sukcesem spotkania w Ciecho-
cinku ponownie z prof. Olg¹ Haus podjê³y-
œmy wyzwanie. Tym razem ze Stowarzysze-
niem na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami
Genetycznymi "GEN" zorganizowa³yœmy sym-
pozjum w Ciechocinku. Tym razem tematy-
ka obejmowa³a szerok¹ problematykê diagno-
styki, terapii i postêpowania u dzieci z najlepiej
poznanymi zespo³ami z aberracjami struktu-
ralnymi chromosomów, a mianowicie mo-
nosomii 4p i 5p znanych jako z. Wolfa-Hir-
shorna (WHS) i z "Krzyku Kociego" (CDC).
Wydawa³oby siê, ¿e dzieci z tymi zespo³ami

jest w Polsce niewiele. W Stowarzyszeniu
na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycz-
nymi "GEN" zarejestrowa³o siê oko³o dwa-
dzieœcia rodzin z CDC i kilka z WHS. Z
doktorem Piotrem Iwanowskim, dziêki wspó³-
pracy z oœrodkami genetycznymi w Polsce i
poprzez stronê internetow¹ "Dzieci Sprawne
Inaczej", uda³o nam siê dotrzeæ do kolej-
nych piêtnastu rodzin z WHS. Na sympozjum
okaza³o siê, ¿e jest ich znacznie wiêcej.
Przyjecha³o ponad dwadzieœcia rodzin na tur-
nus oraz szereg innych na samo sympozjum.
Koledzy z Poznania podali rekordow¹ liczbê
rozpoznañ dowodz¹c efektywnoœci dzia³ania
prowadzonego tam Rejestru Wad Rozwojo-
wych. Sadzê, ¿e w Polsce jest zdiagnozowa-
nych ponad piêædziesi¹t rodzin z z. CDC i tyl-
ko nieco mniej z z. WHS.

Na sympozjum uda³o nam siê zaprosiæ
prof. Agatino Battaglia, lekarza genetyka
klinicznego i neurologa dzieciêcego z Pizy we
W³oszech, najwiêkszego znawcê proble-
mów dzieci z WHS. Profesor Battaglia przez

wiele lat wspó³pracowa³ z Oœrodkiem Ame-
rykañskim w Salt Lake City. Przyzna³ siê nam,
¿e osobiœcie zbada³ oko³o 150 dzieci z z. WHS.
Przyje¿d¿aj¹ do niego pacjenci z ca³ego œwia-
ta. Spotkanie z nim by³o niezwyk³e. Wys³u-
chaliœmy wspania³ego wyk³adu i zgodnie z
regu³¹ naszych spotkañ uczestniczyliœmy w
warsztatach, podczas których profesor Bat-
taglia konsultowa³ dzieci. 

Yanthe chodzi, komunikuje siê 

Interdyscyplinarny charakter naszego sym-
pozjum wyznacza³a obecnoœæ prof. Ma³go-
rzaty Koœcielskiej reprezentuj¹cej psycholo-
giê kliniczn¹ z Bydgoszczy, prof. Edyty
Gruszczyk-Kolczyñskiej z Akademii Pedago-

giki Specjalnej w Warszawie i prof. El¿biety
Zakrzewskiej-Manterys, socjologa z Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Rodzice i babcie
opowiada³y o swoich prze¿yciach w zwi¹z-
ku z narodzinami dzieci z CDC czy WHS.
Wypowiadali siê koledzy ró¿nych specjalno-
œci medycznych i paramedycznych. Na sali
by³y ca³e rodziny z dzieæmi. Najwiêcej emo-
cji wzbudzi³o wyst¹pienie matki Yanthe, sie-
demnastoletniej dziewczynki z z. WHS z Bel-
gii. Spotka³yœmy siê z pani¹ Mieke pierwszy
raz w ubieg³ym roku w Vught w Holandii. By-
³am pod wra¿eniem osi¹gniêæ rehabilitacyj-
nych u jej córki. Pani Mieke Le Blond obie-
ca³a przyjechaæ do nas wraz z mê¿em i Yanthe.
Nasze polskie matki zobaczy³y na w³asne oczy,
¿e dziewczynka z z. WHS mo¿e chodziæ,
komunikowaæ siê i jej rodzina mo¿e prowa-
dziæ w miarê normalne ¿ycie. W wyst¹pie-
niu by³ te¿ ciekawy akcent dotycz¹cy rozpo-
znania. Rodzice Yanthe twierdz¹, ¿e gdyby
zosta³o ono postawione we wczesnym dzie-
ciñstwie mogliby straciæ wiarê w sens swo-

Ojcowie z dzieæmi podczas warsztatów.
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jej pracy z dzieckiem. Jest to spowodowane
niewiedz¹, brakiem znajomoœci, a przede wszy-
stkim brakiem zrozumienia problemów zwi¹-
zanych z genetyk¹, zw³aszcza znajomoœci cech
rozwojowych dzieci wœród lekarzy. Lekarze,
choæ postrzegani jako fachowcy, zazwyczaj
zniechêcaj¹ rodziców do dzia³ania stwierdze-
niami typu: "Pañstwa wysi³ki s¹ bezcelowe,
temu dziecku nie mo¿na pomóc", "Nic z
niego nie bêdzie". Rodzice Yanthe uwa¿aj¹,
¿e brak w³aœciwego rozpoznania u córki da³
Yanthe w³aœnie szansê rozwoju!

Nasze wyst¹pienia oprócz wyk³adów wio-
d¹cych o poradnictwie genetycznym obu ze-
spo³ów i przydatnoœci Polskiej Kolekcji Trans-
lokacji Chromosomowych Wzajemnych
prowadzonej przez nas w Bia³ymstoku, do-
tyczy³y przedstawienia pionierskich wyników

naszych badañ fenotypu zachowania dzieci
z CDC i z. WHS wskazuj¹ce na obecnoœæ licz-
nych umiejêtnoœci u zbadanych dzieci. Moi
doktoranci pracowicie analizowali taœmy z na-
graniami video. Materia³ powsta³ podczas
sesji terapeutycznych metod¹ Montessori je-
szcze na sympozjum w Bia³ymstoku. Ogl¹-
daliœmy potem filmy klatka po klatce - 1000
fotografii, b¹dŸ 700 w zale¿noœci od d³ugo-
œci dialogu dziecka z terapeut¹. Wyje¿d¿ali-
œmy te¿ do Monachium na konsultacje do
autorów metody badania fenotypu behawio-
ralnego. Z badañ wynika³o miêdzy innymi, ¿e
najwa¿niejsze, to nak³onienie rodziców i te-
rapeutów do wysi³ków zmierzaj¹cych do na-
bycia umiejêtnoœci mówienia przez dzieci.
Korzystne jest wprowadzenie komunikacji al-
ternatywnej. Zmniejsza siê wówczas czêstoœæ

negatywnych zachowañ i poprawia relacje
emocjonalne z otoczeniem. Dziœ jeszcze nie
wszystkie dzieci maj¹ takie mo¿liwoœci wcze-
snej stymulacji. Z pewnoœci¹ nie maj¹ ich te
dzieci, których rodzicom odebrano nadziejê
na mo¿liwoœæ stymulacji rozwoju i nie te,
którym stworzyliœmy warunki do rozwoju
wtórnego upoœledzenia umys³owego, czy
bolesnych zachowañ autystycznych, odrzuca-
j¹c je jako odmienne i ma³o wartoœciowe, izo-
luj¹c od zwyk³ego nurtu oddzia³ywañ spo³ecz-
nych, stawiaj¹c rozpoznanie: idiopatyczne
upoœledzenie umys³owe.

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

Zak³adu Genetyki Klinicznej AMB)

ŒŒwiatowa Unia Pisarwiatowa Unia Pisarzy Lekarzy Lekarzyzy
(Union Mondiale des Ecrivains Médecins)(Union Mondiale des Ecrivains Médecins)

Wielu lekarzy równoczeœnie z prac¹ za-
wodow¹ zajmuje siê pisaniem, poezj¹, ma-
larstwem, kolekcjonerstwem, rzeŸb¹ itp. Œci-
s³e zwi¹zki lekarzy z literatur¹ mog¹ byæ
dla niektórych zaskakuj¹ce, lecz historia
dostarcza nam wielu dowodów, ¿e prakty-
kuj¹cy lekarze ró¿nych specjalnoœci byli rów-
noczeœnie wielkimi pisarzami. Niektórzy le-
karze pracuj¹ samotnie, inni s¹ zrzeszeni w
zwi¹zkach twórczych, np. w Unii Polskich
Pisarzy Lekarzy (UPPL), która zosta³a powo-
³ana do ¿ycia w 1967 roku i ma burzliw¹ hi-
storiê. Nale¿eli do niej tak znani lekarze jak
Julian Aleksandrowicz, Danuta Bieñkowska,
Kazimierz Czy¿ewski, Henryk Gaertner, Bo-
les³aw Górnicki, Stanis³aw Laskownicki, Wi-
told Kapuœciñski, Wit Rzepecki i inni. UP-
PL jest cz³onkiem Œwiatowej Unii Pisarzy
Lekarzy.

W drugiej po³owie XX wieku sytuacja
polityczna w naszym kraju nie stwarza³a sprzy-
jaj¹cego klimatu dla lekarzy, którzy pragnê-
li rozwijaæ niezale¿n¹ dzia³alnoœæ pisarsk¹.
Okreœla j¹ dobrze ówczesne has³o, które star-
si z nas jeszcze pamiêtaj¹: "Górnicy do ko-
palñ, urzêdnicy do biur, pisarze do pióra, a
lekarze do leczenia". Wprawdzie nie by³o
wówczas trudnoœci finansowych, bo lekarze
pisz¹cy zrzeszeni byli w dotowanym przez
bud¿et Zwi¹zku Zawodowym Pracowników
S³u¿by Zdrowia, lecz proza, poezja, eseje i
wszelkie inne formy literackie by³y cenzu-
rowane. Za to pisaæ i wydawaæ móg³ ka¿dy,
kto mia³ jakikolwiek zwi¹zek ze s³u¿b¹ zdro-

wia. Królowa³y wiêc nierzadko tzw. czêsto-
chowskie rymy. By³o to nie do zaakcepto-
wania. Dlatego te¿ dzia³alnoœæ naszego to-
warzystwa i twórczoœæ literacka prawie ca³kiem
wygas³y.

Spod pióra dobrego cz³owieka

Po roku 1989 mogliœmy powróciæ do ta-
kiej dzia³alnoœci literackiej jaka by³a w sta-
tutowym za³o¿eniu Unii. Mówi siê, ¿e do-
bry lekarz, jest tak¿e dobrym cz³owiekiem.
Podobnie panuje przekonanie, ¿e twórczoœæ
literacka lekarzy mo¿e wychodziæ tylko spod
pióra dobrego cz³owieka, który z pewnoœci¹
jest tak¿e dobrym lekarzem. Nasz zawód wy-
maga g³êbokiej znajomoœci cz³owieka, a któ¿
go zna lepiej jak lekarz. W³aœnie w literatu-
rze dziêki naszemu zawodowi widoczne s¹
najlepiej uczucia radoœci, bólu i cierpienia,
sukcesów i niepowodzeñ. Psychoanalityk fran-
cuski Françoise Dotto, pisarka i lekarka pi-
sa³a, ¿e badanie lekarskie wymaga g³êbo-
kiej znajomoœci rzeczy i prze¿ywania wzruszeñ
wynikaj¹cych z wspó³czucia i to w³aœnie le-
¿y u Ÿróde³ naszej twórczoœci literackiej, której
sukcesy kompensuj¹ nasze niepowodzenia,
niestety codzienne w naszym zawodzie. 

Medycyna, któr¹ uprawiamy przez ca³e
¿ycie, dostarcza nieustannie okazji do g³ê-
bokiego poznania ludzkiego charakteru w roz-
maitych ekstremalnych sytuacjach. Potwier-
dzi³ to wyraŸnie 47 ju¿ kongres Œwiatowej
Unii Lekarzy Pisarzy ( Union Mondiale des

Ecrivains Medecins - UMEM), który odby³
siê w Rumunii w Bukareszcie w dniach 17 -
21 wrzeœnia 2003 r. Wziêli w nim udzia³ le-
karze-pisarze nie tylko z Europy. Najlicz-
niej oprócz kilkudziesiêciu przedstawicieli
gospodarzy, reprezentowani byli Francuzi.
Mniejsze grupy, lub pojedyncze osoby przy-
jecha³y z Anglii, Bu³garii, Grecji, Izraela, Po-
rtugalii, RPA, Szwajcarii i Wêgier. Z nasze-
go kraju przyby³o dwóch kolegów, oprócz
ni¿ej podpisanego dr Ryszard ¯aba z Byto-
mia.

Animozje s¹siedzkie nie omijaj¹ literatów

Baczny obserwator zauwa¿y, ze odwiecz-
ne animozje s¹siedzkie przenosz¹ siê tak¿e
na miêdzynarodowe forum kongresowe, al-
bowiem twórczoœæ literacka jest czêsto zaan-
ga¿owana w bolesn¹ atmosferê nacjonali-
zmów. Np. gdy udzia³ bior¹ Portugalczycy,
nie przyje¿d¿aj¹ Hiszpanie, gdy s¹ Hiszpa-
nie mo¿e zabrakn¹æ Portugalczyków, gdy s¹
Wêgrzy nie ma S³owaków. W Bukareszcie
nie by³o Niemców, byæ mo¿e dlatego, ¿e utrzy-
muje siê historycznie niesprawiedliwa opinia
o kolaboracji Rumunów z Rzesz¹ podczas
II wojny œwiatowej. 

UMEM zosta³a powo³ana po II wojnie
œwiatowej przez francuskich lekarzy-pisarzy,
którzy obok Niemców s¹ dziœ najbardziej licz-
n¹ i aktywn¹ grup¹. Kongresy Unii odby-
waj¹ siê co roku w innym kraju, co sprzyja
wymianie doœwiadczeñ, poznawaniu krajów
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i zwyczajów, dostarczaj¹c nowych twórczych
bodŸców. Nam Polakom dobrze znane s¹ roz-
liczne trudnoœci na jakie napotykaliœmy przed
1989 rokiem, które ogranicza³y wyjazdy i
kontaktowanie siê z lekarzami pisarzami z
za granicy. Obecnie mimo barier ekonomicz-
nych, co roku grupa naszych kolegów bie-
rze udzia³ w kongresach w ró¿nych kra-
jach. 

Zaskakuj¹ca by³a wielka aktywnoœæ li-
teracka Rumunów i ich imponuj¹cy dorobek
edytorski prezentowany na wystawie specjal-
nie przygotowanej na otwarcie kongresu.
Odby³o siê ono w piêknym gmachu zak³a-
dów teoretycznych fakultetu medycznego
uniwersytetu. Wysoka aula zachwyca³a wspa-
nia³ym kasetonowym plafonem, z widocz-
nymi wp³ywami przepychu bizantyjskich i
otomañskich bogato z³oconych stiuków.
Wzd³u¿ sali z kilkunastu popiersi z br¹zu
spogl¹dali ¿yczliwie na ucze-
stników kongresu dawni pro-
fesorowie. Z wisz¹cych na
œcianach portretów w grubych
z³oconych ramach szczêœliwie
uratowanych i nie zniszczo-
nych w burzliwym minionym
XX wieku, rektorzy i profe-
sorowie zdawali siê z uwag¹
przygl¹daæ przyby³ym z wie-
lu krajów swoim kolegom, le-
karzom pisarzom i poetom. 

Kultura tonie, jak Titanic

G³ównym tematem kon-
gresu, wyra¿onym w refera-
cie wprowadzaj¹cym prof.
Constantina Bogdana przewo-
dnicz¹cego komitetu organiza-
cyjnego, by³a "Kultura i jej po-
stawa". Encyklopedyczna
definicja kultury jako ca³oœæ
wartoœci materialnych i duchowych stwo-
rzonych przez ludzkoœæ na przestrzeni wie-
ków...coraz czêœciej nie przystaje do dzisiej-
szej kultury gwa³tu, przemocy, zamachów,
œmierci i zniszczenia, gdy tyrani i terroryœci
usprawiedliwiaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ jedyn¹ i
s³uszn¹ spraw¹. Czy wiêc jest to kultura -
zapytywano? Dokonania destrukcyjne nie s¹
wartoœciami tworzonymi przez ludzkoœæ dla
jej dobra. Dzisiejsz¹ pan-œwiatow¹ sytuacjê
porównywano do pierwszych chwil ton¹ce-
go ju¿ Titanica, podczas gdy w tym samym
czasie nieœwiadomi katastrofy pasa¿erowie w
sali balowej nadal w najlepsze tañczyli! Œwiet-
nie trafiony temat by³ wiêc równie¿ ostrze-
¿eniem. Lekarze pisarze, s¹ szczególnie wy-
czuleni w odbiorze tych negatywnych zjawisk,
nic wiêc dziwnego, ¿e znajdowa³y one odbi-
cie w wielu wypowiedziach i utworach. 

Inne problemy, inne widzenie œwiata

Zjazd otworzy³ prezydent UMEM dr Edu-
ard Kloter ze Szwajcarii. W jego utworach
by³y liczne wymowne reminiscencje z woj-
ny, tragicznych w skutkach totalitaryzmów,
holokaustu, ale te¿ wa¿nej roli lekarzy w two-
rzeniu literatury, w oparciu o cz³owieka i je-
go cierpienia w chorobie. W poszczegól-
nych sesjach warsztatowych da³o siê zauwa¿yæ
wyraŸne zró¿nicowanie tematów w zale¿no-
œci od wieku i kraju pochodzenia autorów. In-
n¹ tematykê w swoich pracach prezentowali
koledzy z Zachodu inn¹ z naszej czêœci Eu-
ropy, gdzie ubóstwo i niedawne zasz³oœci tk-
wi¹ jeszcze g³êboko w œwiadomoœci. Starsi
mówili o innym widzeniu œwiata, m³odzi o in-
nym. 

Rumuni s¹ bardzo dumni ze swego an-
tycznego rodowodu, co w swoim wyst¹pie-

niu zatytu³owanym Pan and Arcadia in the ru-
manian literature and art przedstawi³ J.M.
Koliopoulos prezydent Greckiego Towarzy-
stwa Lekarzy Pisarzy. Mówi³ o wp³ywach
greckiej i rzymskiej kultury, w dawnej i dzi-
siejszej Rumunii. Bogato ilustrowany prze-
Ÿroczami wyk³ad wzbudzi³ wiele sympatii
wœród gospodarzy, co by³o dobrze przyjête ja-
ko elegancki uk³on w ich stronê. Dwa powi-
talne s³owa "dzieñ dobry" powiedzia³ tak¿e
po polsku! Bêd¹c profesorem uniwersytetu
ateñskiego wypowiedzia³ z naciskiem zda-
nie warte zapamiêtania: "to co pañstwu przed-
stawi³em nie jest moj¹ osobista zas³ug¹, pra-
cowali bowiem na to wszyscy moi asystenci",
rozgl¹daj¹c siê równoczeœnie po sali, aby siê
przekonaæ, ¿e wszyscy to us³yszeli. Ten nie-
spotykany gest skromnoœci ze strony ateñskie-
go naukowca by³ bardzo dobrze odebrany.

W utworach rumuñskich kolegów by³y
liczne poœrednie i bezpoœrednie wspomnienia
znienawidzonej tyranii Causescu i epoki ko-
munizmu: wiêzienia, oczekiwania na lepsze
jutro, po¿egnania najbli¿szych, brak nadziei,
radoœæ przez ³zy. Virgil Enatescu przypomnia³
czasy kolektywizacji i trudnoœci jakie poja-
wi³y siê w rolnictwie po upadku komuni-
zmu. Problemy maj¹ wiêc podobne jak u
nas. Rumuni du¿o wiedz¹ o naszym kraju,
wydaje siê, ¿e znacznie wiêcej ni¿ my o
nich. Okazywali nam ca³y czas zainteresowa-
nie godne najlepszego gospodarza, zupe³nie
inaczej ni¿ bywa na kongresach w krajach za-
chodnich, gdzie szczególnie m³ody uczest-
nik czuje siê zagubiony.

Œwiat pe³en nadziei

A. de Voogd, Holender osiad³y w Gre-
noble, w referacie De
mortibus nihil sine be-
ne - parafrazie znanego
powiedzenia, de mortu-
is... mówi³ o zachowa-
niu siê ró¿nych kultur
w obliczu œmierci, któr¹
wszêdzie otacza siê sza-
cunkiem, bo wszêdzie,
bez wzglêdu na religiê
istnieje przekonanie o ¿y-
ciu pozagrobowym, czê-
sto lepszym ni¿ docze-
sne. W czasach zamachów
zbiera siê z czci¹ szcz¹t-
ki ofiar, aby je godnie
pochowaæ, bo tylko to
mo¿e zapewniæ szczêœli-
woœæ w tym lepszym
œwiecie. Nikt tego nigdy
nie udowodni³, ale wie-
rz¹cym nie s¹ potrzebne
dowody. Dzisiejsze cza-

sy odbieraj¹ nale¿n¹ œmierci czeœæ, trzeba bo-
wiem najpierw znaleŸæ i udowodniæ jej przy-
czynê, a potem dopiero pochowaæ. Ale m³odzie¿
te¿ przypomina³a swoj¹ twórczoœci¹, ¿e ota-
czaj¹cy œwiat, to œwiat pe³en nadziei. Thomas
Ruder ze Szwajcarii pisa³ o studenckim ³ó¿-
ku, za w¹skim, za krótkim, maj¹cym za ma-
³¹ poduszkê, za krótka ko³drê i niewygodny
materac, wszystko do chwili, gdy pojawia
siê ta jedyna i wyczekiwana; ³ó¿ko nagle
jest cudownie wygodne, du¿e, ciep³e, staje siê
cudownym rajem na ziemi...

Warsztaty literackie odbywa³y siê po po-
³udniu. Przedpo³udnia poœwiecone by³y zwie-
dzaniu licznych muzeów, m.in. muzeum Ge-
orga Enescu najwiêkszego rumuñskiego
kompozytora i pianisty, nie docenionego w
kraju, tak jak u nas Szymanowski. Wiêk-
szoœæ doros³ego ¿ycia spêdzi³ na emigracji we

Podczas obrad Œwiatowej Unii Pisarzy, Lekarzy i Dziennikarzy: za sto³em siedzi
prof. Constantin Bogdan - przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Kongresu,
obok stoi prof. C. Zeletin.
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Francji, gdzie zdoby³ wielk¹ popularnoœæ. Oj-
czyzna do której nigdy ju¿ nie wróci³, czci³a
go w³aœnie miêdzynarodowym festiwalem. Je-
go prochy spoczywaj¹ na cmentarzu Pere
Lachaise w Pary¿u.

Krok po kroku  

Pokazano nam tak¿e monstrualnej wiel-
koœci pa³ac bez stylu, albo w stylu patologicz-
nej eklektycznej megalomanii, który budowa³
dla siebie Causescu. Tysi¹c sal wy³o¿onych
200 tysi¹cami metrów kwadratowych specjal-
nie wyprodukowanych dywanów, pe³nego
marmurów, którego zu¿yto milion metrów sze-
œciennych. Budowa³o go dwadzieœcia tysiê-
cy ludzi przez piêæ lat, przez 24 godziny na
dobê, kosztem biedy i g³odu, bo budowa ko-
sztowa³a rokrocznie ? bud¿etu tego kraju. Sa-

mo biuro dyktatora mia³o tysi¹c metrów kwa-
dratowych powierzchni. 

Bogaty by³ program artystyczny. Rumu-
ni s¹ muzykalni, lubi¹ muzykê, zarówno
klasyczn¹ jak i swoj¹ w³asn¹ ludow¹, bar-
dzo oryginaln¹, z wyraŸnymi elementami ryt-
mów wschodnich, któr¹ z pietyzmem kulty-
wuj¹. Podczas uroczystoœci otwarcia, utwory
Mozarta i Vivaldiego gra³a dla nas orkiestra
symfoniczna lekarzy-muzyków.

Wielkim problemem, który stoi przed
nami jest koniecznoœæ t³umaczeñ na jêzyk po-
wszechnie znany. Mimo dominacji angielskie-
go, jêzykiem kongresowym UMEM jest fran-
cuski. Nasze utwory przedstawiane na
miêdzynarodowych kongresach musz¹ byæ
przet³umaczone na jeden z jêzyków zacho-
dnich. Kto kiedykolwiek t³umaczy³ z obce-
go jêzyka wie, ¿e wymaga to nie lada zacho-

du. Nie wystarczy przet³umaczyæ, lecz aby
byæ zauwa¿onym musi byæ zachowany styl i
dusza poety, a nie jest to ³atwe. Ale cel jaki
nam przyœwieca, pozwoli z pewnoœci¹ po-
konaæ te trudnoœci. Jestem przekonany, ¿e w
zjednoczonej Europie nasze coroczne spotka-
nia bêd¹ znacznie ³atwiejsze, bêdziemy mo-
gli lepiej siê poznaæ i zawieraæ przyjaŸnie i
krok po kroku poznawaæ nasz¹ twórczoœæ, gdy
m³ode pokolenie lekarzy-pisarzy bêdzie siê
swobodnie wypowiadaæ w jêzykach obcych. 

Jan Pietruski
(Autor jest dr. hab. n. med., 

emerytowanym pracownikiem 
Kliniki Otolaryngologii AMB)

PPó³ wieku ó³ wieku Akademii Medycznej Akademii Medycznej 
w Bia³ymstoku 1950-2000w Bia³ymstoku 1950-2000

Recenzje

Opracowanie: Krzysztof Worowski,
Wydawnictwo Uczelniane AMB, 
Bia³ystok 2000, Wyd. II, s. 470, kilkaset fot., 
ISBN 83-909738-4-7.

W 2000 roku minê³o pó³ wieku od utworzenia Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku. By³o to zdarzenie na miarê prze³omu, arcy-
wa¿ne w procesie budowania presti¿u stolicy województwa oraz ure-
alnienia szans awansu spo³ecznego i kulturowego m³odzie¿y z ziem
pó³nocno-wschodnich Polski, ju¿ bez wspania³ego oœrodka wileñ-
skiego. Jeszcze bardziej oczywiste by³y nadzieje wi¹zane z now¹ uczel-
ni¹ w odniesieniu do przemian cywilizacyjnych i kulturowych, od
stanu s³u¿by zdrowia i higieny poczynaj¹c. A wszystkiemu towarzy-
szy³ z jednej strony entuzjazm, z drugiej zaœ dyktat "postêpowej" ide-
ologii. Œwiadcz¹ o tym fakty zapisane w kronikach, dane statystycz-
ne, tak¿e anegdotyczne opowieœci bia³ostoczan.

Nic zatem dziwnego, ¿e dostojna Jubilatka doczeka³a siê na 50-
1ecie urodzin okaza³ego opracowania. Otwiera je zarys dziejów nauk
przyrodniczych i medycznych na Bia³ostocczyŸnie oparty na bogatej
literaturze. Nale¿y go potraktowaæ jako zwiêz³e podsumowanie do-
tychczasowych badañ w tym zakresie, ale tak¿e jako sugestie do pro-
wadzenia dalszych kwerend zasobów archiwalnych w placówkach bia-
³oruskich, litewskich i rosyjskich. Kolejne teksty albumu odnosz¹ siê
do pocz¹tków Akademii i w znacznej czêœci maj¹ charakter wspomnie-
niowy, porz¹dkuj¹ chronologie, przypominaj¹ najwa¿niejsze dokumen-
ty, zaœ ca³oœæ uzupe³niaj¹ dobrze dobrane zdjêcia. To samo mo¿na
powiedzieæ o opisie bazy lokalowej, przede wszystkim pa³acu Bra-
nickich, cennego zabytku, wrêcz symbolu miasta nad Bia³¹.

Ze zrozumia³ych wzglêdów wiele miejsca poœwiêcono w oma-
wianej pozycji twórcom uczelni, rektorom (poczet rozpoczyna prof.

Tadeusz Kielanowski) i pozosta³ym pracownikom naukowym. S¹ to
g³ownie wykazy nazwisk, co nie dziwi, ale pewnie trzeba bêdzie siê
zdobyæ w przysz³oœci i na napisanie portretu zbiorowego kadry z
elementami oceny. W czêœci tê rolê spe³niaj¹ w omawianym tomie
liczne, barwne relacje pióra zarówno nauczycieli akademickich, jak
i studentów, którym poœwiêcono ponadto oddzielny rozdzia³. Na podob-
nej zasadzie dokonano prezentacji w ujêciu historycznym Wydzia³u
Lekarskiego z Oddzia³em Stomatologii i Oddzia³em Pielêgniarstwa
(zak³ady i kliniki, studia, listy absolwentów) oraz Wydzia³u Farma-
ceutycznego z Oddzia³em Analityki Medycznej. Nie zapomniano
tak¿e o administracji, bibliotece, wydawnictwach, wspó³pracy z to-
warzystwami naukowymi, kszta³ceniu podyplomowym i nadzorze spe-
cjalistycznym. O znaczeniu AMB œwiadczy równie¿ lista doktorów
honoris causa, szacunek dla tradycji. Dobrze, ¿e w albumie nie
szczêdzono miejsca i dla opisu dzia³alnoœci okreœlonej jako "nie tyl-
ko medycyna". Okaza³o siê, ¿e uczelnia ma znacz¹cy dorobek w
promowaniu twórczoœci artystycznej (paraj¹cy siê piórem, kitel i pa-
leta, artyœci, pasjonaci).

Najwiêcej jednak miejsca, i to cieszy najbardziej, zajmuj¹ w tej
publikacji wspomnienia. Jest ich kilkadziesi¹t ró¿nych rozmiarów,
odmiennych w stylu, mniej lub bardziej sentymentalnych. To w nich
znaleŸæ mo¿na cenne epizody, charakterystyki osób, wyrazy uznania
dla profesorów i postawy kolegów. Pomoc¹ dla czytelników s³abiej
zorientowanych bêd¹ z pewnoœci¹ krótkie biogramy: "Kto jest kim
w AMB" i "Ci, którzy odeszli".

Opracowa³ album i dokona³ wyboru materia³ów prof. dr hab. Krzy-
sztof Worowski. Trzeba wysoko oceniæ ten trud. Nie ³atwo jest prze-
cie¿ pisaæ dzie³a o charakterze okolicznoœciowym, zw³aszcza w od-
niesieniu do placówki lak zas³u¿onej, istniej¹cej ju¿ ponad 50 lat.
£atwo mo¿na popaœæ w ton hagiograficzny i daæ siê unieœæ senty-
mentom. Tymczasem prof. K. Worowski zadba³ o z³o¿enie w ca³oœæ
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Informujemy

Prof. dr hab. MICHA³ MYŒLIWIEC w wyniku
korespondencyjnych, tajnych wyborów dokona-
nych przez œrodowisko naukowe, zosta³ wybrany
na cz³onka Komitetu Patofizjologii Klinicznej
PAN

Gratulujemy!

Przepraszamy

Na stronie 37 w poprzednim numerze "Me-
dyka" pod zdjêciem straszy podpis" Uczestnicy
XI Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich
przed Cmentarzem Orl¹t Lwowskich w Zamo-
œciu"

Brrr…! Winno byæ " Uczestnicy XI Spotkañ
Redaktorów Gazet Akademickich w Zamoœciu,
na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich we Lwowie" -
ma siê rozumieæ.

Przeczytane

Sensacyjna wiadomoœæ zajmuj¹ca
pierwsz¹ stronê "Kuriera Porannego" z 29 paŸ-
dziernika 2003 roku: "W szpitalu w Choroszczy
zosta³ pobity pacjent" z podtytu³em "Chory
umys³". Czyli - sensacja i b³yskotliwe nawi¹zanie
do tytu³u filmowego hitu sprzed paru lat w jed-
nym. Dalej jest jeszcze lepiej. Pacjent bez zgody
lekarza przywi¹zany do ³ó¿ka (wstêp), poobijana
twarz chorego (wstrz¹saj¹ce rozwiniêcie) i wy-
migiwanie siê sanitariusza, twierdz¹cego, ¿e byæ
mo¿e chorego pobili inni pacjenci, albo on sam

(teatralna pointa pozostawiona do kontemplacji
co bardziej myœl¹cemu czytelnikowi). Jednym
s³owem - artyku³ i sprawa godne wydania "New
York Times'a" z 12 wrzeœnia 2001. Nied³ugo po-
tem sprostowanie, jakby trochê mniej huczne. De
facto - sprawy nie by³o.

Kiedyœ popularna by³a za nasz¹ wscho-
dni¹ granic¹ seria dowcipów o "Radiu Ere-
wañ" z serii: "Czy to prawda, ¿e w Moskwie
na Placu Czerwonym rozdaj¹ za darmo samo-
chody?". Oczywiœcie by³a to prawda, tylko, ¿e
nie rozdawali, ale kradli, nie na Czerwonym,
tylko na...itd. "Czy to prawda, ¿e wy¿ej opisa-
ny reporta¿ napisano fachowo, zgodnie z
prawd¹ a wnioski by³y prawid³owe?" Prawda,
tylko, ¿e nie fachowo, niezgodnie z prawd¹, a
wnioski.....Przecie¿ to tylko dowcip.

***
Nowe warunki umów przedstawionych do

podpisania dyrektorom szpitali przez Narodowy
Fundusz Zdrowia postawi³y tym pierwszym
wszystkie w³osy na g³owie wysoko w górê. Pie-
niêdzy o 30% mniej, za to pacjent mo¿e siê le-
czyæ na zasadzie albo - albo. Trafiasz do szpitala
z wrzodem ¿o³¹dka, który po paru dniach zaczy-
na krwawiæ? NFZ op³aci albo leczenie chirur-
giczne, albo gastrologiczne. Niektóre choroby
nie istniej¹ w ogóle. Do listy plag, które szczêœli-
wie przesta³y nêkaæ ludzkoœæ dopisane zosta³y
miêdzy innymi: rak ¿o³¹dka i choroba wrzodowa
dwunastnicy. Dyrektorzy szpitali za³amuj¹ rêce.

Niepotrzebnie. Mo¿e i trudno po podpisa-
niu takiej umowy utrzymaæ p³ynnoœæ finanso-
w¹, ale z drugiej strony jaka to radoœæ odkry-
wania... Przecie¿ lekarz, który wykryje nieist-
niej¹c¹ wczeœniej powa¿n¹ chorobê, tak¹, jak
w³aœnie rak ¿o³¹dka musi siê czuæ jak Krzy-
sztof Kolumb na widok Ameryki. Kto wie, mo-
¿e nawet podpatrzy kolegów z Bangladeszu i
nauczy siê prawid³owo j¹ leczyæ.

***
Nowym szefem Narodowego Funduszu

Zdrowia zosta³ Krzysztof Panas., absolwent
£ódzkiej Wojskowej Akademii Medycznej. Ob-
j¹³ instytucjê, która ma podtrzymaæ wal¹cy siê
krajowy system opieki zdrowotnej w wigiliê
otwartego konfliktu zwi¹zkowców reprezentuj¹-
cych j¹ pracowników z rz¹dem i w obliczu pal¹-
cego braku funduszy na to przedsiêwziêcie. Pry-
watnie jest zapalonym myœliwym, na ³owach
spêdza ka¿d¹ woln¹ chwilê.

Tylko prawdziwy twardziel podo³a tym
obowi¹zków. Ale zabawy z broni¹ odradzamy.
Nie na tym stanowisku.

***
By³y syreny, transparenty i cztery zardzewia-

³e ³ó¿ka szpitalne. Podlaski Urz¹d Wojewódzki
prze¿y³ manifestacjê kilkuset pracowników s³u¿-
by zdrowia i wyszed³ z niej w o wiele lepszym
stanie ni¿ Ministerstwo Gospodarki i Pracy po
nie tak odleg³ej w czasie manifestacji górników.

Nie ma siê czemu dziwiæ. Górnicy po prze-
jedzeniu premii barbórkowych mieli du¿o
wiêksz¹ si³ê przebicia ni¿ niedojadaj¹cy pra-
cownicy s³u¿by zdrowia. Wdziêcznoœci¹ te¿
nie grzesz¹. Kto, jeœli nie ci ostatni opatrywali
rany zadane d³oniom skrzywdzonych zbyt ni-
skimi dop³atami z naszych podatków górni-
kom przez krwio¿ercze tarcze policji? Nie ma
raczej co liczyæ na ich wstawiennictwo. Przy
okazji pobawmy siê w zgadywankê - czyj pro-
test bêdzie skuteczniejszy?

***
Z cyklu: heroiczna walka o nowy angiograf -

województwo podlaskie wzbogaci³o siê o œrodki
na kupno tzw. ramienia C. Jest to warta ok. . 900
tys. czêœæ tego urz¹dzenia. Wielomiesiêczna wal-
ka o przyznanie nowego angiografu przynios³a w
zwi¹zku z tym sukces po³owiczny, ale wymierny.
Wszyscy zainteresowani dr¿¹ jednak na myœl o
tym, ¿e jest to byæ mo¿e nie tyle pierwsza, co
ostatnia czêœæ pieniêdzy przyznanych na kupno
ca³ego sprzêtu. Jak siê bowiem okazuje akurat
ten element jest sprawny i na razie nie wymaga
wymiany.

Daj¹ to bierzemy. Dadz¹ czêœæ A i B - te¿
weŸmiemy. W tzw. miêdzyczasie mo¿emy sta-
wiaæ zak³ady o to, co siê zepsuje pierwsze. 

Listy do Redakcji

Szanowny Panie Profesorze!
Pragnê Panu pogratulowaæ i wyraziæ podziw

dla formy i treœci "Medyka"
S¹dzê, ¿e zredagowanie tego pisma znacznie

przekracza jakoœci¹ wiele polskich wydawnictw,
nie tylko akademickich.

£¹czê serdeczne pozdrowienia 

Józef Musiatowicz

ró¿norodnych materia³ów z nale¿nym szacunkiem dla prawdy histo-
rycznej i warsztatu badawczego. Dziêki temu otrzymaliœmy opraco-
wanie tyle¿ do studiowania, co i do pobudzania refleksji o minio-
nym pó³wieczu. Czy nie rysuje siê ono w tym tomie zbyt sielankowo?
Czy nie nadmiernie wyeksponowano "co w dziejach Akademii by³o
znacz¹ce, trwa³e i piêkne"? W obu przypadkach odpowiedŸ jest bli¿-
sza stwierdzeniu, ¿e tak siê sta³o. Nie przekroczono jednak granicy
dobrego smaku i dopuszczalne] interpretacji przesz³oœci. Nie znaj-
duje b³êdów historycznych, choæ móg³bym wskazaæ w¹tki zbyt mar-
ginalnie potraktowane, do których trzeba bêdzie powróciæ ju¿ poza

obchodami kolejnych jubileuszów, a po przebadaniu m.in. akt
PZPR. Tom, o którym mowa, zosta³ dobrze przyjêty przez bia³ostoc-
kie œrodowisko historyczne i mi³oœników ziemi rodzimej, jest te¿ wiel-
ce przydatny do zajêæ seminaryjnych na naszych uczelniach. To w
sumie dobry przyk³ad ubogacenia rocznicy poprzez druk o trwa³ej
wartoœci, który wszed³ do podstawowego zestawu prac poœwieconych
przesz³oœci i teraŸniejszoœci co najmniej naszego regionu.

prof. Adam Dobroñski
Uniwersytet w Bia³ymstoku
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Oszukujê siebie w sobie str. 40

O pracy studentów z chorymi dzieæmi str. 36

Bóg nie wybra³by Palestyny ... str. 37

Waleed ubolewa, ¿e Arab ... str. 35

W TYM NUMERZE CZYTAJ:
Hej!
Min¹³ kolejny miesi¹c naszych zmagañ z w³asnymi s³a-

boœciami, kolejny miesi¹c trudnej, aczkolwiek niezbêdnej
pracy. Dzisiaj znów mo¿esz usi¹œæ w wygodnym fotelu i
oderwaæ siê na chwilkê od opas³ej ksi¹¿ki, na rzecz
szczup³ego i chcia³oby siê rzec szerokowachlarzowego M³o-
dego Medyka. Je¿eli móg³bym Ci coœ zaproponowaæ, o
ile jeszcze nie wiesz od czego zacz¹æ, polecam artyku³ o
ciep³ym Palermo, dla tych, którzy ze ³zami w oczach wspo-
minaj¹ ciep³e letnie wieczory. Dla koneserów przygody
przygotowaliœmy reporta¿ z praktyk w Grodnie oraz bar-
dzo zajmuj¹c¹ opowieœæ o pracy studentów z dzieæmi.

Mam nadziejê, ¿e ju¿ od przysz³ego miesi¹ca uda
nam siê rozpocz¹æ publikowanie artyku³ów zajmuj¹cych
siê tematyk¹ Kó³ Naukowych. Korzystaj¹c, wiêc z okazji
chcia³bym z góry podziêkowaæ wszystkim cz³onkom STN-
u za wszelk¹ wspó³pracê.

Wszystkim tym, którym poprzedni miesi¹c przyniós³
same sukcesy, pragnê serdecznie pogratulowaæ, a tym,
którym siê jeszcze nie uda³o, chcia³bym gor¹co ¿yczyæ
powodzenia w nadchodz¹cym miesi¹cu.

W³aœnie teraz spogl¹dam przez okno…gêsta mg³a li-
stopadowego poranka. Có¿, najwa¿niejsze to pozytywne
myœlenie, a mo¿e zaraz wyjrzy s³oñce?

M l o d y
M e d y k

W Grodnie dogadasz siê po ³acinie str. 38

/
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statnio zawrza³o w naszym medycznym
œrodowisku. Ktoœ post¹pi³ Ÿle. S³ychaæ by³o
ró¿ne komentarze. Pojawi³a siê równie¿ kryty-
ka. Media siê rozszala³y i zaczê³a siê polemika.
Jak zwykle znaleŸli siê stoj¹cy twardo po jednej
i po drugiej stronie, a po œrodku stanê³o jedno z
najwa¿niejszych pytañ - "Czym naprawdê jest po-
moc lekarska?". Na to pytanie trudno znaleŸæ od-
powiedŸ. Zgodzicie siê ze mn¹, ¿e tajniki prawa
medycznego przekazywane s¹ nam zbyt póŸno?
Mam nadziejê, ¿e chocia¿ trochê przybli¿ê to, o
czym ostatnio siê tak g³oœno mówi³o. Czy mo¿-
na odmówiæ pomocy lekarskiej ? 

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej "naj-
wy¿szym nakazem etycznym lekarza jest dobro
chorego", a "lekarz winien zawsze wype³niaæ swo-
je obowi¹zki z poszanowaniem cz³owieka bez
wzglêdu na wiek, p³eæ, rasê, dziedzictwo gene-
tyczne, narodowoœæ, wyznanie przynale¿noœæ spo-
³eczn¹, sytuacjê materialn¹, pogl¹dy polityczne
oraz inne uwarunkowania". To raczej jasne, tak
samo jak to, ¿e "lekarz powinien ¿yczliwie i
kulturalnie traktowaæ pacjentów, szanuj¹c ich god-

noœæ osobist¹ oraz prawo do intymnoœci i prywat-
noœci". Kodeks mówi te¿ o pewnych ustêpstwach,
które daj¹ lekarzowi prawo do odmowy lecze-
nia "w szczególnie uzasadnionych przypadkach".
Prawo to jednak nie przewiduje odmowy lecze-
nia, b¹dŸ odst¹pienia od udzielenia pomocy "w
przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki", a tak¿e (co
jest dla Was bardzo wa¿ne) wtedy, gdy w stanie
nie cierpi¹cym zw³oki "pacjent nie ma mo¿li-
woœci uzyskania pomocy ze strony instytucji do
jej udzielenia". Zwracam Wasz¹ uwagê na ów
"uzasadniony przypadek" odmowy, który jest wy-
raŸnym wymaganiem do odst¹pienia od leczenia.
Powód taki musi byæ obiektywnie wa¿ny np.
pacjent nie stosuje siê do istotnych zaleceñ le-
karza, b¹dŸ te¿ lekarz zmienia miejsce zamie-
szkania lub (czego nikomu nie ¿yczê) powsta³
konflikt w relacji lekarz - pacjent, którego nie
da siê rozwi¹zaæ. Pamiêtajmy jednak, ¿e w sy-
tuacji takiej mamy obowi¹zek wczeœniejszego po-
informowania pacjenta o swojej decyzji oraz wska-
zania mu realnej mo¿liwoœci uzyskania œwiadczenia
u innego lekarz. Wa¿nym jest fakt nakazuj¹cy

wpisanie w dokumentacjê
decyzjê o odmowie oraz po-
danie powodów odst¹pienia
od wykonywania czynnoœci.
Ustawa o zawodzie lekarza
ustanawia bezwzglêdny obo-
wi¹zek "udzielenia pomocy
w ka¿dym przypadku, gdy
zw³oka w jej udzieleniu mo-
g³aby spowodowaæ niebez-
pieczeñstwo utraty ¿ycia,
ciê¿kiego uszkodzenia cia-
³a lub ciê¿kiego rozstroju
zdrowia".

Bycie lekarzem to nie³a-
twa sztuka, ale bycie pacjen-
tem to równie¿ wyzwanie.
Wyzwanie polegaj¹ce na bez-
granicznym zaufaniu w s³u-
sznoœæ lecz¹cego i oczeki-
waniu na pomoc z jego strony.
Czy Wy, przyszli lekarze,
bêdziedzie potrafili wzbu-
dzaæ takie zaufanie i stale
nieœæ pomoc potrzebuj¹cym?
Mam nadziejê, ¿e tak i ¿y-
czê Wam ¿ebyœcie zawsze
zd¹¿yli "przed czasem".

Wall

Zd¹¿yæ przed czasem
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Rozmowa o Ksiê¿ycu
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ie zdajemy sobie czasami sprawy z tego jak
wielki wp³yw na nasze losy maj¹ cia³a niebieskie.
Cz³owiek od dawien dawna pos³uguje siê ró¿nymi
sposobami oznaczania czasu w oparciu o niezwy-
kle interesuj¹ce, rozgwie¿d¿one niebo. Niektórzy
dziel¹ rok na miesi¹ce w oparciu o miejsce s³oñca
nad horyzontem, inni pos³uguj¹ siê kalendarzem
ksiê¿ycowym, który jak siê okazuje
posiada ogromny wp³yw nie tylko na
zjawiska oceaniczne i geologiczne, ale
tak¿e na nasz¹ fizjologiê. Miesi¹cem
szczególnym dla wielu studentów na-
szej Akademii jest RAMADAN - dzie-
wi¹ty miesi¹c kalendarza ksiê¿ycowe-
go, miesi¹c, w którym powsta³a religia
islamska, kiedy to prorokowi Muham-
med'owi objawiono KORAN. 

Spotkanie 

Kilka dni temu odwiedzi³em mo-
jego kolegê z Palestyny i zapyta³em
go, có¿ takiego szczególnego jest w
Ramadanie? OdpowiedŸ by³a natych-
miastowa i urzekaj¹ca sw¹ prawd¹ i
bliskoœci¹ z chrzeœcijañskim widzeniem œwiata.
Waleed odpowiedzia³ - "Ramadan to czas czu-
cia…czucia tego, co czuj¹ inni. Bo kiedy przecho-
dzisz ko³o g³odnego cz³owieka, wspó³czujesz mu,
ale nie czujesz tego, co on. Ramadan pozwala
prze¿yæ Ci to, co czuje ka¿dy biedny cz³owiek."
Dla ka¿dego wyznawcy Islamu czas Ramadanu to
czas szczególny. Waleed dzisiaj, jak zawsze, modli
siê piêæ razy dziennie…lecz nad jego ³ó¿kiem wi-
si bardzo skomplikowana kartka z szeregiem
liczb. Na moje pytanie o rzeczone kolumny liczb
odpowiedzia³ -" To s¹ przedzia³y czasu, kiedy po-
winienem siê modliæ." Okaza³o siê, bowiem, ¿e ja-
k¹œ godzinê przed œwitem odbywa siê pierwsza
modlitwa - Fajr (œwit, poranek). A w ci¹gu dnia
kolejne trzy modlitwy: Dhuhr ( modlitwa przedpo-
³udniowa), Asr (modlitwa po³udniowa), i Maghrib
(modlitwa popo³udniowa). Ale Waleed modli siê
jeszcze raz…owa ostatnia modlitwa wieczorna na-
zywa siê Isha. Czas rozpoczêcia ka¿dej modlitwy
jest obliczony co do minuty przez grupê naukow-
ców zajmuj¹cych siê astronomi¹.

Post

Ramadan to nie tylko okres modlitwy, to
przede wszystkim okres postu, bardzo radykalne-
go postu, jak siê okaza³o, bowiem polega on na
niejedzeniu i niepiciu od œwitu do zachodu s³oñca.
W tym miejscu twarz Waleed'a uœmiechnê³a siê,

bowiem, nie poœci on tak d³ugo jak jego rodzina w
Palestynie. Dlaczego? Proste nastêpstwo zmiany
szerokoœci geograficznej. U nas dzisiaj dzieñ trwa
o wiele krócej, s³oñce o tej porze wschodzi póŸniej
i zachodzi coraz wczeœniej. Nasi, wiêc koledzy
muzu³manie maj¹ troszkê ³atwiejszy ¿ywot w kra-
ju, w którym raczej siê narzeka ni¿ chwali.

Alfetr i radoœæ

Gdy Ramadan dobiega koñca wtedy obowi¹-
zuje czas ja³mu¿ny. Ka¿dy, bogaty, czy biedny
musi ofiarowaæ coœ biedniejszemu od siebie. Jak
siê póŸniej okaza³o, ma to swoje uzasadnienie.
Otó¿ po zakoñczeniu postu nastêpuje czas trzy-
dniowego œwiêta - Alfetr. Ja³mu¿na ma s³u¿yæ te-
mu, aby ka¿dy wyznawca islamu móg³ wtedy cie-
szyæ siê z wszystkimi. 

Tak blisko, a daleko

Wydawa³oby siê, ¿e tak wiele dzieli nasze re-
ligie…hm. Okazuje siê, ¿e jest zupe³nie przeciw-
nie. Wiêcej nas ³¹czy, ni¿ ró¿ni, pomimo tego, ¿e
czasami uparcie wmawiamy sobie, ¿e jesteœmy zu-
pe³nie inni. Waleed strasznie ubolewa nad tym, ¿e
Arab jest ci¹gle traktowany wed³ug stereotypu ter-
rorysty, w kraju, w którym tyle mówi siê o walce
ze stereotypami, w kraju gdzie dwie religie, maj¹-
ce wspólne korzenie ci¹gle tak ma³o o sobie wie-
dz¹…a mo¿e nadszed³ w³aœciwy czas by to zmie-
niæ? 

Paw³owi Szambora
opowiada³ Waleed Abuoammar

N
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zy nie mieliœcie kiedyœ wielkiej chêci, by pomóc innym, a
nie wiedzieliœcie jak? 

Czy by³ taki moment w Waszym ¿yciu, ¿e rozpiera³a was
energia, si³a zmian, a dooko³a nie by³o nikogo, kto podpowie-
dzia³by Wam jak j¹ spo¿ytkowaæ?

A jednak…

Jeœli tak, to na pewno zdajecie sobie sprawê jak my czu³y-
œmy siê jeszcze parênaœcie miesiêcy temu. W³aœnie zaczê³yœmy
trzeci rok studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycz-
nej w Bia³ymstoku i mia³yœmy œwiadomoœæ, ¿e to, co ju¿ umie-
my, (mimo, ¿e jest to kropla w oceanie wiedzy medycznej) mo-
¿e przynieœæ pomoc innym. Wtedy w³aœnie los da³ nam du¿¹
szansê, nie tylko na to by pomagaæ (o czym mia³yœmy siê prze-
konaæ dopiero póŸniej), ale przede wszystkim, by dalej posze-
rzaæ swoj¹ wiedzê.

Wst¹pi³yœmy do Ko³a Naukowego przy Klinice Neurolo-
gii Dzieciêcej i trafi³yœmy pod opiekê kierownika Kliniki prof.
dr. hab. n. med. Wojciecha Sobañca i doktor Barbary Artemo-
wicz. Ca³y rok, pod czujnym okiem naszych mentorów praco-
wa³yœmy naukowo, co zaowocowa³o udzia³em w Studenckiej
Konferencji Naukowej w Bia³ymstoku oraz wspó³autorstwem
w opublikowanej pracy naukowej na temat padaczki.

Szansa

Patrz¹c na te dni przez pryzmat czasu, jesteœmy œwiadome,
¿e to by³ czas próby - nie tylko tego, jakimi jesteœmy student-
kami, ale przede wszystkim, jakimi ludŸmi. Myœlê, ¿e wysz³y-
œmy z niej obronn¹ rêk¹, a prof. Sobaniec zdecydowa³ siê pod-
j¹æ ryzyko i zaufa³ naszym mo¿liwoœciom. Dosta³yœmy propo-

zycjê opieki i organizacji czasu wolnego dzieciom, uczestni-
cz¹cym w obozie rehabilitacyjnym, organizowanym wspólnie
przez Klinikê Neurologii Dzieciêcej i Fundacjê Nadzieja i
Szansa, który mia³ rozpocz¹æ siê w czerwcu, w Augustowie.
Nasi mali podopieczni, a by³o ich dwudziestu dwóch, byli w
bardzo ró¿nym wieku, od tych najm³odszych piêcioletnich po
najstarszego, siedemnastoletniego "kawalera". Dzieci, podo-
pieczni Kliniki i Poradni Neurologii Dzieciêcej SP DSK w Bia-
³ymstoku dotkniête padaczk¹ i mózgowym pora¿eniem dzie-
ciêcym, przyjecha³y wraz z rodzicami lub opiekunami. Szefem
obozu oraz opiekunem medycznym by³ doktor Krzysztof Sen-
drowski. 

Obawa

Propozycja profesora bardzo nas ucieszy³a, chcia³yœmy
mieæ jak najwiêkszy kontakt z dzieæmi. Z drugiej jednak stro-
ny by³o to dla nas ogromne wyzwanie. Owszem, przed waka-
cjami ukoñczy³yœmy teoretyczny kurs opieki nad dzieæmi, ale
to praktyka mia³a pokazaæ, co z niego wynios³yœmy. Dzieci s¹
najsurowszymi i bardzo wymagaj¹cymi krytykami, nie ukryje
siê przed nimi prawdy, nie da siê udawaæ sympatii. Mia³yœmy
œwiadomoœæ, ¿e musimy byæ po prostu sob¹, daæ im du¿o cie-
p³a, byæ zawsze wtedy, kiedy bêd¹ nas potrzebowa³y. Nasze
obawy przed brakiem akceptacji, okaza³y siê bezpodstawne.
Ju¿ od pierwszego momentu zawi¹za³a siê miêdzy nami a nimi
niæ sympatii, któr¹ ka¿dego nastêpnego dnia umacnia³yœmy. 

Zabawa i terapia

Dwutygodniowy pobyt na obozie da³ dzieciom i rodzicom
mo¿liwoœæ skorzystania z ró¿norodnych form rehabilitacji, a

Wyjœæ poza szablon
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Na zdjêciu: K. £ojko (w okularach) podczas zajêæ hipoterapii.
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a Sycylii ju¿ od trzech lat organizowane s¹ najwiêksze
wakacyjne praktyki na œwiecie. W jednym miejscu spotyka
siê ponad 100 studentów medycyny z ca³ego œwiata - niezwy-
k³a mieszanka kulturowa - Hiszpanie, Portugalczycy, W³osi. W
tym roku Polacy byli trzeci¹ si³¹.

Trudne pocz¹tki

Jako ¿e podró¿ autokarowa trwa 58 godzin wybra³am sa-
molot. W³osi nie witali nas na lotnisku, ale na szczêœcie zapo-
zna³am Izraelkê i Rosjankê, wiec wspólnym wysi³kiem dotar-
³yœmy w nocy do akademika. I ju¿ tu muszê zaznaczyæ, ¿e na
Sycylii ma³o kto porozumiewa siê w obcym (czytaj angielskim)
jêzyku. Zostaje jêzyki migowy, namiêtnie u¿ywany przez tu-
bylców. Zamieszkaliœmy w akademiku, zajmuj¹c trzy piêtra.
Ka¿dy mia³ do dyspozycji osobny pokój. Mimo ¿e od lat tem-
peratura latem na Sycylii nie spada poni¿ej 33 stopni ( nawet
noc¹ ) nie mieliœmy klimatyzacji, a otwarcie okna wieczorem
koñczy³o siê uczt¹ dla komarów.

Polak potrafi

Praktykê chcia³am odbywaæ na oddziale onkologii dzie-
ciêcej, a jak siê póŸniej okaza³o, skierowano mnie na geriatriê
z g³ównym ukierunkowaniem na leczenie osteoporozy. Mój

lekarz, bardzo sympatyczny i mówi¹cy o dziwo po angielsku,
ju¿ pierwszego dnia kaza³ mi iœæ na pla¿ê, opaliæ siê i wtedy
bêdê mog³a do niego przyjœæ na oddzia³. W ka¿dej klinice by-
³o po siedmiu studentów. Sierpieñ w ca³ych W³oszech jest
miesi¹cem urlopowym, wiêc niektóre odzia³y by³y pozamy-
kane i tak chc¹cy odbyæ praktykê na chirurgii nie mieli nic do
roboty. Oddzia³ zamkniêto do koñca wakacji. Mia³am szczê-
œcie, bo... nasi lekarze zrobili tak w nastêpnym tygodniu. I tak
studentów g³odnych wiedzy (poza tym w szpitalu by³a klima-
tyzacja) pozostawiono samym sobie. Ale w myœl powiedzenia
"Polak potrafi" tak zmieni³am plan praktyki, ¿e dane mi by³o
kontynuowaæ j¹ na onkologii dzieciêcej. Doktorzy przesym-
patyczni, chêtnie dzielili siê sw¹ przeogromn¹ wiedz¹. Mia-
³am okazjê zobaczyæ ³ó¿ko do autoprzeszczepów, przyjrzeæ
siê pracy chirurgów onkologów, zapoznaæ siê z kazuistyczny-
mi przypadkami pacjentów. Na wiêkszoœci oddzia³ów, a w
szczególnoœci na onkologii, pracuj¹ pielêgniarze, a pani psy-
cholog to druga mama dla dzieci na oddziale.

A poza…

W wolnym czasie zwiedza³am miasto, wylegiwa³am siê na
pla¿y Mondello. Poza miastem odwiedzi³am Agrigento, czy Se-
linunt gdzie znajduj¹ siê œwi¹tynie greckie (Ateñczyk czu³by
siê tam jak w domu), Marsalê s³yn¹c¹ z winiarni, Erice, Cefa-

by³o ich naprawdê mnóstwo. Od zajêæ w pobli-
skim sanatorium, czyli æwiczeñ z rehabilitantem
na sali gimnastycznej, wirówek wodnych i inha-
lacji, po hipoterapiê prowadzon¹ przez wspania-
³¹ Mariolê Œwi¹ck¹, w hotelowej stadninie. Ka¿-
de dziecko mia³o równie¿ indywidualne zajêcia z
logoped¹, mgr Dorot¹ Otapowicz. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ nowatorskie metody rehabilita-
cji, które równie¿ zosta³y zastosowane. Niew¹t-
pliwie nale¿¹ do nich zajêcia usprawniaj¹ce kon-
centracjê z urz¹dzeniem BioFeedBack, które
dzieci bardzo polubi³y, gdy¿ maj¹ one formê gry
komputerowej. Gdy tylko pozwala³a na to pogo-
da, przyje¿d¿a³y do nas psy rasy Alaskan Mala-
mute i Samojed, które s¹ chêtnie wykorzystywa-
ne do dogoterapii, ze wzglêdu na swój wprost
anielski charakter. Dziecko, tul¹c takiego pieska,
odczuwa nie tylko radoœæ obcowania ze zwierzê-
ciem, ale te¿ czuje jego ciep³o i miêkk¹, grub¹
sierœæ, co bardzo rozwija wszystkie zmys³y. Gdy
tylko dzieci mia³y wolne chwile, z ca³ych si³ sta-
ra³yœmy siê zape³niæ je dobr¹ zabaw¹, tak by po
powrocie ¿adne z nich nie powiedzia³o koledze
czy kole¿ance, ¿e by³o nudno. Mimo i¿ pogoda
nam nie dopisywa³a, by³o tylko kilka bezde-
szczowych dni, nikt nie narzeka³, ¿e: "nie ma, co
robiæ". Dzieci, z wielk¹ pasj¹ malowa³y portrety
swoich rodziców, uk³ada³y obrazy z szyszek czy

lepi³y gipsowe figurki. A wieczorami, gdy s³oñce
chowa³o siê za widnokrêgiem by³y ogniska z py-
sznymi kie³baskami i œpiewem a¿ po zmrok, ka-
lambury, szalone dyskoteki. Na jednej z nich ro-
dzice wybrali Miss i Mister`a Obozu w Augusto-
wie 2003 spoœród naszych milusiñskich. Gdy po-
goda bardziej przypomina³a jesieñ ni¿ pocz¹tek
wakacji, dziêki uprzejmoœci Miejskiego Oœrodka
Sportów Wodnych w Augustowie mieliœmy oka-
zje kilkakrotnie bawiæ siê na krytym basenie. 

Czas up³yn¹³ bardzo szybko..., za szybko. W
dniu wyjazdu wszystkim krêci³a siê ³za w oku,
tak jak po najlepszych koloniach w ¿yciu.

Postanowienie

Obiecywaliœmy sobie, ¿e na pewno bêdzie-
my siê spotykaæ ju¿ w Bia³ymstoku. 

I obietnicy dotrzymaliœmy. W pierwszy wee-
kend wrzeœnia spotkaliœmy w Hotelu Wiking, na
ognisku z okazji koñca wakacji. Przez tych parê
godzin by³o tak jak tam, w Augustowie- weso³o,
g³oœno, z mnóstwem niespodzianek. I tym razem
nie zawiod³y pieski, ani pani Mariola, by³a te¿
Harcerska Dru¿yna JeŸdziecka, która przewioz³a
wszystkich chêtnych na bryczkach.

Wszystkie te, jak wa¿ne wydarzenia, mog³y
siê ziœciæ dziêki bezinteresownym ludziom do-

brej woli, którym dobro dziecka nie jest obojêtne.
Nie sk¹pili oni swego czasu, serca, pomocy ma-
terialnej. Ju¿ drugi rok z rzêdu dzieci mog³y wy-
jechaæ na obóz, a teraz szykujemy im kolejne nie-
spodzianki. 

Wyci¹gaæ wnioski

Nasze doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e ju¿ jako
studenci mo¿emy wyjœæ poza szablon, zrobiæ coœ,
co jest ju¿ tak bardzo bliskie naszej pracy w przy-
sz³oœci. Ni mniej ni wiêcej, tylko po prostu mo¿e-
my siê sprawdziæ na polu walki. Oprócz niewy-
miernych korzyœci, jakie przyniós³ nam ten obóz,
takich jak doœwiadczenia w pracy z dzieæmi i
kontaktach z ich rodzicami, wyjazd ten przyniós³
te¿ namacalne profity- odrobi³yœmy czêœæ na-
szych wakacyjnych praktyk inaczej ani¿eli do tej
pory. Wniosek z tego taki, ¿e w kole naukowym
swobodnie mo¿na pogodziæ pracê naukow¹ z
wolontariatem. 

Najwa¿niejsze bowiem, to nie staæ bezczyn-
nie w miejscu, gdy obok ktoœ czeka na nasz¹ po-
moc.

Karolina £ojko
Ma³gorzata Trzeciak

N
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lu, Taorominê a tak¿e znane z piosenki Maryli - Syrakuzy. Wszystko to
otoczone kryszta³owo przejrzystymi wodami. Po raz pierwszy te¿ w ¿yciu
k¹pa³am siê o pó³nocy w morzu, gdy¿ w nocy z 14 na 15 sierpnia panuje
taki zwyczaj w ca³ej Italii - Ferragosto. 

Samo Palermo jest miastem bogatym w zabytki. Na ka¿dym kroku spo-
tyka siê œlady obecnoœci Greków, Rzymian, Arabów, Normanów. Ma siê
wra¿enie, jakby to miasto zatrzyma³o siê gdzieœ w XIII wieku. Katedra i
inne koœcio³y, w tym San Giovanni degri Eremiti, San Cataldo, Pa³ac Nor-
manów, Quadro Quanti, teatr Massimo czy cudowny plac Politeama za-
pieraj¹ dech w piersiach. Wszystko przyozdobione palmami, drzewkami
cytrusowymi. Oczywiœcie bêd¹c na Sycylii nie mo¿na nie wspomnieæ o
Etnie i jej ksiê¿ycowym krajobrazie. 

Mniam!

Jestem wielkim amatorem makaronu tote¿ trafi³am we w³aœciwe miej-
sce. Koniecznie musicie skosztowaæ Spaghetti alla Norma. Poza tym ka¿-
dy rasowy smakosz musi spróbowaæ Arancini, czyli "ma³e pomarañcze"-
sma¿one kuleczki z ry¿u z miêsnym nadzieniem, Cannoli - rurki wype³-
nione kremem, marcepanowych ciasteczek i tak¹ ucztê zakoñczyæ kieli-
szkiem s³odkiego wina Moscato. Dobrze jest poznaæ osobiœcie rodowitego
Sycylijczyka, który poka¿e wam to, co na wyspie i jej kuchni najlepsze. 

Wspomnia³am o wymianie kulturowej. Otó¿ najliczniejsze grupy mia-
³y za zadanie zorganizowanie narodowych przyjêæ z jedzeniem, napojami
i muzyk¹. Tunezyjsko-egipska przebi³a chyba wszystkie europejskie sw¹
egzotyk¹, poczynaj¹c od jedzenia z pod³ogi z jednej miski, po wywijanie
biodrami do arabskiej muzyki. My, jako liczna jedenastoosobowa grupa
nie pozostaliœmy w tyle. Szarlotka (ta z ¿ubrówk¹) podbi³a wymagaj¹ce
podniebienia, napoje powali³y nie jednego chojraka, a "Hej soko³y" w na-
szym wykonaniu wprowadzi³y w drgania mury akademika. Jak przysta³o
na studentów medycyny nauczyliœmy wszystkich mówiæ po polsku "na zdro-
wie!" I jeszcze jedno: Toga party tzn. przeœcierad³a posz³y w ruch (patrz
zdjêcie). Nie by³oby praktyk we W³oszech bez zabawy jak za dawnych
czasów imperium.

Nie sposób opisaæ w pe³ni Sycylii, wyspy pe³nej kontrastów, o której
ktoœ kiedyœ powiedzia³ "Bóg nie wybra³by Palestyny, gdyby zobaczy³ króle-
stwo Sycylii". Najlepiej pozbyæ siê zegarka i mapy, i pod¹¿aæ przed sie-
bie. 

Marta Nowakowska

Je¿eli chcecie zobaczyæ wiêcej fotek z Palermo wejdŸcie na stronê
http://www.sismpa.it/archiviofoto.htm i wybierzcie "Clerckship Agosto
2003".

Praktyki wakacyjne po trzecim roku studiów na
Wydziale Lekarskim "uda³o" nam siê odbyæ na
Bia³orusi. "Uda³o siê", poniewa¿ wyjazd na
Wschód i w ogóle za granicê, by³ ca³kowicie nie-
planowany. Na kilka dni przed powrotem do domu,
po niezbyt zreszt¹ ciê¿kiej sesji letniej, kolega z
IFMSA poinformowa³ nas o wolnych miejscach.
Decyzja zosta³a podjêta w ci¹gu chwili. Ze zorga-
nizowaniem potrzebnych dokumentów nie by³o
problemów. Potrzebowa³yœmy jedynie paszportów
i wiz (aby otrzymaæ wizê wystarczy wype³niæ
wniosek, zdobyæ podpis rektora i dostarczyæ wnio-
sek do Biura Paszportowego Bia³ymstoku).

Dziki Wschód

Schodki zaczê³y siê, gdy próbowa³yœmy skon-
taktowaæ siê z Grodnem. Niew³aœciwy numer tele-
fonu, problemy z rosyjskim kosztowa³y nas trochê
nerwów. Odetchnê³yœmy z ulg¹, gdy uda³o nam siê
skontaktowaæ z kimœ, kto wiedzia³, co, gdzie, kie-
dy. Przygotowania do wyjazdu umilali nam rodzi-
ce strasz¹c "Dzikim Wschodem" oraz telewizja re-

gionalna, informuj¹c o niezidentyfikowanej epide-
mii w Grodnie. Siedz¹c ju¿ we w³aœciwym poci¹-
gu zastanawia³yœmy siê, czy wrócimy w ca³oœci.
Na szczêœcie wszystkie te obawy okaza³y siê bez-
podstawne. Niestety, wiele osób uwa¿a, ¿e za
wschodni¹ granic¹ nie ma ju¿ cywilizacji.

Na dworcu kolejowym w Grodnie zg³osi³a siê
po nas bardzo mi³a pani pedagog, po prostu- kobie-
ta nie do zdarcia. Okreœlenie to idealnie do niej pa-
sowa³o, bowiem niewinny spacer po okolicy za-
koñczy³ siê kilkukilometrow¹ wypraw¹, podczas
której obejrza³yœmy ca³e miasto. Na miejscu do-
wiedzia³yœmy siê, ¿e czeka nas trochê biegania po
urzêdach, w zwi¹zku z zameldowaniem siê (w tym
kraju lepiej tego nie zaniedbywaæ).

Pomocna ³acina

Pierwsze wra¿enia: pokój w akademiku - mo¿-
na prze¿yæ, ³azienki - lepiej nie mówiæ, toalety -
koszmar, jedzenie - ca³kiem niez³e, ale dlaczego
nikt nie mówi po angielsku? Podczas spotkania z
kierownikiem praktyk zosta³yœmy przydzielone doA 
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odpowiedniego szpitala i dowiedzia³yœmy siê, ¿e
ju¿ wkrótce nasza, dwuosobowa grupa powiêkszy
siê o pi¹tkê rodaków z Lublina.

Pierwszy dzieñ praktyk - lekarze bardzo uprzej-
mi, odpowiadaj¹ na wszystkie pytania. Niestety, nie
mówi¹ po angielsku, ale za to  rozumiej¹ nieco po
polsku. Pomocna w kontaktach okaza³a siê ³acina.
Je¿eli chodzi o zaplecze szpitalne i bazê technicz-
n¹, to  u nas jest zdecydowanie lepiej. Godne uwa-
gi s¹ czepki noszone przez personel szpitalny. Oka-
za³o siê, bowiem, ¿e im wy¿szy rang¹ lekarz, tym
wy¿sz¹ czapkê nosi.

Dyskoteki, milicja i my

Zwiedzanie miasta zajê³o nam oko³o czterech
dni. Orientacjê w terenie jak równie¿ zrobienie za-
kupów utrudnia³ wszechobecny jêzyk rosyjski. W
Grodnie - co dziwne - mo¿na kupiæ dos³ownie
wszystko oprócz pocztówek z widokiem miasta
(?!). Dyskoteki…hm - œwietna zabawa i co najwa¿-
niejsze bezpieczna, bo pod bacznym okiem milicji.

Bia³oruscy studenci medycyny, których pozna-
³yœmy w Grodnie wydali nam siê bardzo m³odzi.
Okaza³o  siê , ¿e zaczynaj¹ oni  studia w siedemna-
stym roku ¿ycia. T³umaczenie wszystkim, ¿e nasza
praktyka ma charakter lekarski, a nie pielêgniarski
zajê³o nam bardzo du¿o czasu. Ach te ró¿nice pro-
gramowe! Okaza³o siê równie¿, ¿e pediatria jest tu-
taj odrêbnym fakultetem. 

Najciekawsza rzecz, jaka zapamiêta³yœmy
to…ogromne liczyd³a, którymi obok kas fiskal-
nych, pos³uguj¹ siê panie w niektórych sklepach.

Po Grodnie pozosta³y mi³e wspomnienia i kon-
takty z bardzo ciekawymi ludŸmi, które byæ mo¿e
kiedyœ zaowocuj¹ g³êbsza wspó³prac¹.

Zauroczone orientem: 
Anna Wróblewska 

Sylwia Izabela Raczyñska

Na zdjêciu od lewej: Sylwia Izabela
Raczyñska, Anna Wróblewska.
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Poprawnoœæ i normalnoœæ jest
jedynie kwesti¹ statystyki…

Dziwne, lecz prawdziwe s³owa poetki, ¿e "to co ludzkie potrafi byæ prawdziwie obce" znajduj¹
oddŸwiêk we wszystkim, z czym przysz³o nam ¿yæ. Zapewne ka¿dy z nas zastanawia³ siê kim tak na-
prawdê jest, czym ¿yje, gdzie ¿yje i dlaczego ¿yje?….pomimo tego, ¿e œwiat odpowiada nam ka¿de-
go dnia na nowe pytania, te pozostaj¹ bez odpowiedzi, jakby czeka³y na indywidualn¹ walkê z ka¿-
dym z nas. Czy staniemy kiedyœ do boju?
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W¹rz

struchla³y w trawie w¹rz
wzdycha do chmur w oddali…przeklête stworzenie
patrzy na swego stwórcê…NIE WIDZI!
ale dlaczego?
¿e stwórcy nie ma
czy mo¿e schowa³ siê za kaflowym piecem
na swym z³ocistym tronie
rozczesuje wiekow¹ brodê
Czy¿by zawstydzi³ siê czegoœ?
Nie daj Bo¿e!!!

W¹rz patrzy martwym okiem
innego mu nie dano
modli siê posykuj¹c
có¿ jêzyk ludzki - myœli - to nie to samo
Gdyby tylko móg³ podnieœæ siê z ziemi
I pobiec choæ odrobinê
Nie!....odebrano mu kiedyœ nogi
podobno za zbyt dobre zdanie o jab³ku
hm…cierpi teraz choæ nie za swoje winy
pe³za w mokrad³ach wije siê wœród kamieni
budzi trwogê ogl¹daj¹cych 
s³yszy obrzydzenie
mimo fizycznego braku s³uchu
widzi oburzenie na twarzach oprawców
boi siê….szuka drogowskazu
ucieka przed czymœ ci¹gle brnie po ziemi nauczonej
zasypia w swej norze szatañskiej
i budzi go szatañskie s³oñce

pytaj¹ dlaczego
tak lœni¹ jego p³aszcze?

I nikt nie widzi ¿e codziennie rano
brodzi we w³asnych ³zach….PRZEKLÊTY???

Qba

***

oszukujê siebie w sobie
tworzê brzytwiaste teorie
staram siê byæ kostk¹ cukru
pouk³adanym wzorcem
geometryczn¹ figur¹
z której da siê obliczyæ pole
ksi¹¿eczk¹ œwiêtych
i p³omieniem w bezwietrzn¹ noc
wiem ¿e to tylko z³udzenie

nie mam matematycznych zdolnoœci 
bycia najdoskonalsz¹ form¹
nie jestem programowanym dyskiem
choæ takie stwarzam pozory
BY WALCZYÆ
BY BUDZIÆ SIÊ BEZ BÓLU
BY PATRZEÆ W SWOJ¥ TWARZ BEZ WSTYDU
(by oszukiwaæ siê ¿e jeszcze ¿yjê)

Qba
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Co takiego szczególnego jest w podró¿ach, ¿e nie po-
trafiê bez nich ¿yæ? Dlaczego tak zawsze pragnê wyja-
zdów za granicê, poznawania nowych miejsc? Czêsto
stawia³am sobie tego typu pytania i odpowiedŸ na nie
znalaz³am po tegorocznych praktykach ...

Wymarzona Chorwacja kosztowa³a mnie du¿o ner-
wów zwi¹zanych z d³ugotrwa³ym oczekiwaniem. Wyje¿-
d¿a³am jako kandydatka z listy ogólnopolskiej i ostatecz-
na decyzja odnoœnie miejsca mojego pobytu zapad³a w
po³owie sierpnia. Ju¿ 1.09 rozpoczê³am zajêcia w szpita-
lu. Nie zapomnê nigdy tych uczuæ, kiedy to niepewnoœæ
miesza³a siê z ciekawoœci¹. Muszê siê przyznaæ, ¿e tro-
szkê siê ba³am tego wyjazdu. Zw³aszcza, ¿e ca³y lipiec i
sierpieñ pracowa³am w dyskomfortowych warunkach, z
dziwnymi ludŸmi i ogromnie têsk-
ni³am za rodzin¹ i krajem. Mimo
wszystko zdecydowa³am siê poje-
chaæ bezpoœrednio do Osijeka
(miasto we wschodniej Chorwacji
nad rzek¹ Draw¹, w pobli¿u jej uj-
œcia do Dunaju). Spêdzi³am 24
godz. w autokarze pe³nym Chor-
watów, których na pocz¹tku w
ogóle nie rozumia³am. Czu³am siê
zagubiona... Na szczêœcie ju¿ na
dworcu czeka³a na mnie dziewczy-
na odpowiedzialna za wymianê
studentów w tym mieœcie. Okaza³a
siê przesympatyczn¹ studentk¹,
sk³onn¹ do pomocy, zakochan¹ w
pediatrii. Odkry³am w niej bratni¹
duszê. Odwioz³a mnie do akade-
mika i tak zaczê³a siê moja przygo-
da.

Mi³e zaskoczenie

Na pocz¹tku mi³a niespodzianka: doskona³e warunki
mieszkaniowe-1-osobowy pokój, czysta, pachn¹ca po-
œciel, ³azienka. By³am przygotowana na sto razy gorsze.
Najkorzystniejsze by³o po³o¿enie Domu - zaledwie 15
min. spacerkiem do szpitala.

Wszyscy studenci medycyny opuœcili Chorwacje
pod koniec sierpnia, by³am sama, ale tylko przez chwilê.
Ju¿ nastêpnego dnia posz³am do szpitala (Klinicka Bol-
nica Osijek) i zaczê³am graæ rolê cienia pani doktor na
oddzia³ach pediatrycznych. To ona umo¿liwi³a mi posze-
rzenie wiedzy z zakresu pediatrii, poznanie wielu cieka-
wych przypadków. Zwiedza³yœmy ró¿ne oddzia³y, gdy¿
wg niej powinnam mieæ pojêcie o ka¿dej jednostce cho-
robowej, poniewa¿ ¿ycie zaskakuje, a dobry lekarz po-
trafi pomóc w ka¿dej sytuacji. By³a bardzo ambitn¹ oso-
b¹ i chyba ta jej ambicja troszkê mi siê udzieli³a. Cieszy-
³am siê, ¿e zosta³am przydzielona w³aœnie do niej. Przy-
najmniej mia³am protekcjê przez 100% czasu spêdzane-
go w szpitalu.

Spotkania na górze

Ogromny zastrzyk pozytywnej energii otrzyma³am
tak¿e po rozmowie z dyrektorem szpitala, który sta³ siê
moim autorytetem. Jeszcze w ¿yciu nie spotka³am cz³o-
wieka, który mia³ tak¹ nadziejê i wiarê. Poza tym podzi-
wiam wiedzê jak¹ posiada³, fenomenalny doktor! Bêdê
d³ugo pamiêtaæ wieczór, podczas którego przy fili¿ance
kawy rozmawialiœmy o Polsce i Chorwacji. Ku mojemu
zdziwieniu on zna³ detale rozbiorów i ca³¹ historiê XVII-
ego wieku, nie wspominaj¹c ju¿ o tym co siê dzieje teraz
w naszym kraju. Wiêkszoœæ ludzi kojarzy Polskê z Papie-
¿em i L. Wa³ês¹, a on.... Zaskakuj¹ce!

Ach…

Po zajêciach w klinice zwiedza³am miasto, spotyka-
³am siê z ró¿nymi ludŸmi, szczególnie z moimi s¹siada-
mi z akademika. Wszystko by³o wspania³e, jednak naj-
bardziej podobali mi siê ci ludzie!!! Byli to g³ównie stu-
denci uczelni technicznych. Po tygodniu wydawa³o mi
siê, ¿e znamy siê od lat. Razem spêdzaliœmy wolny czas,
a nasze, pe³ne pomys³ów g³owy zawsze coœ nowego
przygotowywa³y. Imprezy, teatr, opera, wycieczki. Zwie-
dzi³am praktycznie wszystkie najbardziej atrakcyjne tu-
rystycznie miejsca. Wiêkszoœæ z nich jest piêkniejsza ni¿
to opisuj¹ przewodniki. Najbardziej podoba³a mi siê
Opatja , Dubrownik i Plitvice. 

Opatija to serce riwiery kvarnerskiej, miasto le¿¹ce
kilkanaœcie kilometrów na po³udniowy zachód od Rijeki,
na wschodnim wybrze¿u Istrii. Warte zobaczenia s¹
przede wszystkim hotele i wille z prze³omu XIX i XX
stulecia, tworz¹ce atmosferê kurortu dla bogatych pañ-
stwa z Wiednia i innych miast Austro-Wêgier. Pojecha-
³am tam przez przypadek, ale dobrze siê sta³o, gdy¿ ten
wyjazd te¿ wniós³ do mojego ¿ycia troszkê pozytywnych
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Chór Akademii Medycznej w Bia³ymstoku jest jed-
nym z najstarszych chórów akademickich w Polsce. Ist-
nieje ju¿ pó³ wieku! Dziêki naszym osi¹gniêciom arty-
stycznym, jesteœmy cenieni zarówno w Polsce, jak i na
œwiecie.

W 2003 roku nasz zespó³ pod kierownictwem prof.
Bo¿enny Sawickiej bra³ udzia³ w presti¿owych konkur-
sach, zajmuj¹c wysokie miejsca. Wyœpiewaliœmy Grand
Prix i I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Pieœni Pa-
syjnej w Bydgoszczy, II i III miejsca na XXVII Miêdzy-
narodowym Konkursie w Warnie (Bu³garia),  najwy¿sze
przyznane w naszej kategorii II miejsce na X Miêdzyna-
rodowym Konkursie w Neuchatel (Szwajcaria) oraz III
miejsce w kategorii chórów mieszanych na XIV Miê-
dzynarodowym Konkursie im. S. Simkusa w K³ajpedzie
(Litwa).

Jest wiêc czym siê chwaliæ. Jednak, aby chór móg³
siê rozwijaæ, potrzebuje nowych piêknych g³osów, które
wzmocni³yby ju¿ istniej¹cy sk³ad, b¹dŸ wype³ni³y lukê
po chórzystach-absolwentach opuszczaj¹cych Bia³ystok
i wracaj¹cych w swoje rodzinne strony.

W ubieg³ym miesi¹cu za zgod¹  J M. Rektora prof.
Jana Górskiego odby³y siê przes³uchania wszystkich
studentów I roku wydzia³u lekarskiego, oddzia³u stoma-
tologii, pielêgniarstwa, po³o¿nictwa, analityki medycznej
podczas zajêæ z anatomii prawid³owej.

Spoœród przes³uchanych uda³o siê wy³oniæ trzydzie-
stu utalentowanych ¿aków, którzy, dziêki tej inicjaty-
wie, maj¹ szansê rozwijaæ swoje zdolnoœci muzyczne.

W tym miejscu chcia³abym serdecznie podziêko-
waæ prof. Januszowi Dziêcio³owi oraz wszystkim asy-
stentom Zak³adu Anatomii Prawid³owej AMB za okaza-

n¹ pomoc i wielk¹ ¿yczliwoœæ. Jestem g³êboko przeko-
nana, ¿e wspó³praca obfituj¹ca w entuzjazm i zaanga¿o-
wanie przyczyni siê do kolejnych sukcesów œpiewaj¹cych
medyków.

Wszystkich zainteresowanych studentów starszych
roczników, absolwentów, a tak¿e pracowników naszej
uczelni zapraszam na próby Chóru AMB- mo¿e nasz œpiew
zachêci do podjêcia decyzji o wst¹pieniu do grona chórzy-
stów...

Prezes Chóru AMB
Hanna Zaj¹czkiewicz

Kom:501084964
Email:haneczkaz@interia.pl

Próby Chóru AMB
Pon. i czw. godz. 19.00 w pa³acu Branickich

MEDYK Bia³ostocki 11(12) 200342

Potrzebujemy piêknych g³osów
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emocji. Niestety, na odpoczynek nie jest to
najlepsze miejsce; pla¿e znajduj¹ siê tu¿ przy
drodze. Za to w Dubrowniku mo¿na odpo-
cz¹æ - i ja odpoczê³am. Dubrownik - na
dŸwiêk tego s³owa wszyscy pomyœl¹ o "Per-
le Adriatyku", ale tylko ten kto odwiedzi³ to
magiczne miasto jest w stanie potwierdziæ tê
tezê. 

Przyje¿d¿aj¹c tutaj cz³owiek ma wra¿e-
nie jakby cofn¹³ siê w czasie o oko³o 1300
lat. Nagle znalaz³am siê w innym œwiecie,
gdzie wszystko jest ogromne, ale budz¹ce
podziw, nieosi¹galne, ale na wyci¹gniêcie rê-
ki, magiczne, ale jak¿e realne. Dubrownik
wygl¹da jak bajkowa kraina. Moj¹ uwagê
przyci¹gnê³y czerwone dachy ma³ych do-
mków i ludzie wygl¹daj¹cy jak krasnoludki,
które poruszaj¹ siê pomiêdzy tymi domami.
Nikt siê tutaj nie spieszy, nawet turyœci ma-
jestatycznie ogl¹daj¹ zabytek po zabytku.
Niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³a mi
wyprawa do twierdzy i marsz po murach

obronnych, Trzeba, co prawda pokonaæ tro-
chê schodów, ale za to widok jest osza³amia-
j¹cy. Stoj¹c na tarasie twierdzy i patrz¹c na
Adriatyk znów mo¿na poczuæ siê jak w baj-
ce...

A Plitwickie Jeziora to Park Narodowy
chroniony przez UNESCO....jeziora na ró¿-
nych poziomach po³¹czone s¹ ze sob¹ wodo-
spadami...tego nie wyra¿¹ s³owa...

"To dopiero pocz¹tek…"

Mimo, ¿e mia³am wolne tylko weekendy
zdo³a³am zwiedziæ prawie ka¿de polecane
przez Chorwatów miejsce. Oni dobrze znaj¹
swój kraj i szczególnie po wojnie wzros³o
poczucie patriotyzmu i wiêzi narodowej. S¹
bardzo serdecznymi, otwartymi, g³êboko
wierz¹cymi w Boga ludŸmi. Przebywaj¹c z
nimi czu³am siê doskonale do takiego stop-
nia, ¿e mia³am ³zy w oczach, gdy musia³am
opuœciæ Osijek. Przy po¿egnaniu powiedzia-

³am: "Szkoda, ¿e to ju¿ koniec...".a mój ko-
lega odpar³: "To dopiero pocz¹tek." i chyba
mia³ racjê. Utrzymujê kontakt ze studentami
z Chorwacji, lekarzami. Planujemy razem
Sylwestra. Mam œwiadomoœæ, ¿e znam ludzi,
którzy mimo odleg³oœci s¹ mi tak samo bli-
scy, jak ci z Polski.

Polecam wszystkim to doskona³e po³¹-
czenie przyjemnego z po¿ytecznym, a mo¿e
po¿ytecznego z przyjemnym. Zdobywanie
wiedzy, doœwiadczeñ, poznawanie ludzi, od-
krywanie siebie to coœ, co stymuluje mnie do
podró¿owania. Chocia¿ wszystko co dobre
szybko siê koñczy, to obraz tego co prze¿y-
wamy na trwa³e zostaje w naszej pamiêci,
podœwiadomoœci i sprawia, ¿e stajemy siê in-
nymi ludŸmi.

Cieszê siê, ¿e istnieje IFMSA, która
umo¿liwi³a mi ten wyjazd.... Naprawdê
warto by³o czekaæ i staraæ siê o te praktyki...

Anna Moniuszko






	Rysunek1.pdf
	Strona 1

	Rysunek2.pdf
	Strona 1

	Rysunek3.pdf
	Strona 1

	Rysunek4.pdf
	Strona 1

	Rysunek2.pdf
	Strona 1




