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S¹ rozmowy wa¿ne, ma³o wa¿ne i te, do których
nie warto wracaæ - banalne, zabieraj¹ce czas.
Do rozmów wa¿nych, jakie ostatnio
przeprowadziliœmy, zaliczy³bym dwie. Prezentujemy je na ³amach bie¿¹cego
numeru Medyka. Jest to wywiad z duszpasterzami: katolickim i prawos³awnym
- lokalnymi g³owami dwóch najwiêkszych w naszym regionie Koœcio³ów.
Rozmowy te sta³y siê bodŸcem do, moim zdaniem, ciekawych rozwa¿añ, jakie
prowadzi na ³amach Medyka nasz felietonista zza Oceanu - Marek Kamiñski.
W swoim felietonie dotyka wa¿nych problemów, z jakimi zmagamy siê, a
szczególnie z jakimi zmaga siê nasza m³odzie¿. Jak je rozwi¹zaæ? Rozmowy
z Duszpasterzami umacniaj¹ mnie w przekonaniu, ¿e s¹ w ¿yciu cz³owieka sfery,
do których ma wgl¹d tylko on sam. S¹ problemy do rozwi¹zania - na które nie
ma, i nie mo¿e byæ gotowych recept. Ich rozwi¹zania nale¿y poszukiwaæ w
ciszy w³asnego sumienia.
W ostatnim czasie odby³em jeszcze jedn¹ wa¿n¹ rozmowê, nie zarejestrowan¹ w Medyku. By³a to rozmowa, bynajmniej nie z cz³owiekiem wielce
utytu³owanym, nie z osob¹ prominentn¹. By³a to rozmowa z cz³owiekiem wra¿liwym, uczuciowym, który - jak mo¿na siê domyœleæ, nie ma przez to ³atwego
¿ycia. Osoba ta prowadzi³a swój wywód na temat, najogólniej rzecz bior¹c,
mi³oœci do ludzi, ¿yczliwoœci, bezinteresownoœci, œwiadczenia pomocy ludziom
bêd¹cym w potrzebie. Mówi³a o szczególnej autoterapii, polegaj¹cej na
pozbyciu siê uczucia nienawiœci, zawiœci, z³oœci. Pozbycia siê noszonych i pielêgnowanych w sobie doznanych krzywd - rzekomych, lub prawdziwych których ocena, jak wiadomo, jest spraw¹ wzglêdn¹. Mój rozmówca twierdzi³,
¿e je¿eli chce siê byæ naprawdê zdrowym cz³owiekiem, na duszy, umyœle i na
ciele, trzeba zastosowaæ tak¹ autoterapiê. Ile w tym prawdy? Ka¿dy musi
odpowiedzieæ na to pytania sam sobie, na w³asny u¿ytek. Gratulujê ludziom,
którzy znaleŸli ju¿ w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Do rozmów szczególnych zaliczy³bym wywiad, jaki zamieszczamy w
bie¿¹cym, œwi¹tecznym numerze Medyka z profesorem Zbigniewem Puchalskim
- rektorem AMB ubieg³ej kadencji. Rozmowê przeprowadziliœmy z okazji nominacji Pana Profesora na Prezesa Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa
Chirurgów. Gratulujemy, Panie Profesorze tego zaszczytnego wyró¿nienia.
Nawiasem mówi¹c, dziêki lekturom otrzymanym od nowego Prezesa dowiedzia³em
siê, ¿e TCHP jest niezwykle szacownym, jednym z najstarszych (rok za³o¿enia
1889) polskich towarzystw naukowych, z wielk¹ histori¹. W fotelu prezesa
Towarzystwa zasiadali ludzie, których nazwiska wesz³y na sta³e do historii
medycyny, jak chocia¿by Ludwik Rydygier - s³ynny profesor chirurgii najpierw na Uniwersytecie Jagielloñskim, a w latach 1887- 97 we Lwowie.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, dodatek
lokalny jednej z naszych bardziej poczytnych, codziennych gazet zamieœci³
"Kuchniê wspomnieñ." S¹ to wspomnienia uzupe³nione przepisami kulinarnymi - jak¿e sentymentalne, prawdziwe i p³yn¹ce z serca, zwi¹zane ze Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia. Wspomnienia ludzi bardziej i mniej znanych w naszym
mieœcie. Powsta³ z tego niezwyk³y obraz Wigilii na Podlasiu. Mieliœmy
podobne zamierzenia, ale zostaliœmy wyprzedzeni. Dziennik ma t¹ przewagê
nad miesiêcznikiem, ¿e mo¿e realizowaæ swoje pomys³y z dnia na dzieñ. Nie
daliœmy jednak za wygran¹. St¹d te¿, na ostatniej stronie ok³adki Medyka znajdziecie Pañstwo, w du¿o bardziej skromnym wydaniu, wigilijne wspomnienia naszych kole¿anek i kolegów.
Czytelnikom Redakcja Medyka sk³ada najlepsze ¯yczenia Œwi¹teczne i
Noworoczne.
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Klinika Ortopedii i Traumatologii AMB
Klinika Ortopedii powsta³a i rozpoczê³a dzia³alnoœæ w styczniu 1976 roku,
a pierwszym kierownikiem i organizatorem zosta³ doc. dr hab. Józef Kamiñski uczeñ profesorów W. Degi i S. Pi¹tkowskiego. Do tego momentu AM w Bia³ymstoku, jako jedyna w Polsce, nie posiada³a takowej Kliniki. Negatywne
skutki takiego stanu rzeczy w spo³ecznoœci regionu pó³nocno-wschodniego
by³y wyraŸnie odczuwalne. Intensywna
od podstaw praca doc. J. Kamiñskiego,
edukacja zespo³u jak, i wprowadzenie
zasad ortopedycznych w dzia³alnoœci zespo³u spowodowa³y, ¿e ju¿ po roku pracy mo¿na by³o odnotowaæ znaczny spadek zaka¿eñ operacyjnych oraz zdecydowan¹ poprawê jakoœci leczenia, g³ównie operacyjnego.
W latach 1976 - 1977 w Klinice dokonywano od 300 do 400 operacji rocznie przy oœmioosobowym zespole lekarskim. Przedwczesna œmieræ docenta J.
Kamiñskiego, po nieca³ych szeœciu latach mrówczej pracy, sprawi³a, ¿e dalszy
los Kliniki stan¹³ pod znakiem zapytania. Zdecydowana postawa m³odego zespo³u wp³ynê³a jednak na to, ¿e nast¹pi³a kontynuacja rozpoczêtego dzie³a.

W roku 1984 habilitacjê uzyskuje pisz¹cy te s³owa, a rok póŸniej w maju
1985 r. obejmuje kierownictwo Kliniki.
Postêp ortopedii jako specjalnoœci oraz
zaanga¿owanie zespo³u spowodowa³o,
¿e w szybkim tempie wprowadzono nowe wspó³czesne metody lecznicze oraz
techniki operacyjne (np. techniki mikrochirurgiczne, artroskopia itd.), a liczba
operacji w latach 1985-1987 r. wzros³a
do oko³o 800 rocznie. G³ównym problemem Kliniki by³a ma³a baza ³ó¿kowa i
w¹skie zaplecze operacyjne. Dopiero w
okresie "boomu inwestycyjnego" Uczelni w latach 1996 - 1999, za spraw¹ ówczesnego Rektora AMB prof. J. Górskiego, powsta³a nowa baza Kliniki Ortopedii z dwoma oddzia³ami (sale 1 - 2 osobowe), z kilkoma salami operacyjnymi
(klimatyzowane z laminarnym nawiewem powietrza).
Aktualnie w Klinice Ortopedii i
Traumatologii wykonuje siê pe³en zakres leczenia operacyjnego tej specjalnoœci, a liczba operacji siêga 1800 rocznie przy dwunastoosobowym zespole lekarskim. Nowoczesny sprzêt, jak i systematyczna edukacja zespo³u prowadzona
w kraju i za granic¹ pozwalaj¹ na stoso-

wanie nowoczesnych metod operacyjnych z nawigacj¹ komputerow¹, czy za
pomoc¹ technik ma³o inwazyjnych (np.
przezskórna dyscectomia, miniartroskopie). Tradycyjne zabiegi operacyjne, jak:
endoprotezoplastyki, zabiegi z zakresu
reumoortopedii czy chirurgii krêgos³upa, chirurgii rêki, b¹dŸ onkologii ortopedycznej s¹ modyfikowane i udoskonalane wraz z postêpem techniki medycznej
i rozwoju biomateria³ów. Zabiegi rekonstrukcyjne z u¿yciem technik mikrochirurgicznych, takie jak transfery kompleksów tkankowych, jak i replantacje, s¹
sta³ym elementem w programach operacyjnych Kliniki. Uzupe³niaj¹ je przeszczepy tkankowe, np. chrz¹stki, czy
wiêzade³.
Stale rosn¹ca liczba pacjentów, jak i
mo¿liwoœci operacyjne ka¿¹ upatrywaæ
w tym fakcie dalszego rozwoju bia³ostockiej Kliniki Ortopedii i Traumatologii.

prof. Jan Skowroñski
Kierownik Kliniki Ortopedii
i Traumatologii AMB
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D ¿entelmen w objêciach ortopedii

Z prof. dr. hab. JANEM SKOWROÑSKIM
- kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii AMB rozmawia Danuta Œlósarska).
Baran to znak ¿ywio³u ognia. Ludzie urodzeni
pod tym znakiem to typowi rewolucjoniœci, osoby silne, energiczne, kipi¹ce
pomys³ami, a jednoczeœnie gwa³towne, niecierpliwe i prawdomówne do bólu.
Pasuje do Pana, Panie Profesorze, ta charakterystyka?
Tak, nawet sprawia mi pewnego rodzaju satysfakcjê. Przyznam, ¿e chyba jestem tak postrzegany w naszej Uczelni. Nie wszystkim to siê podoba. Lubiê zmiany, bo one kojarz¹ siê z postêpem, a postêp jest tym co kultywujê w swojej specjalnoœci. Od swoich asystentów oczekujê kreatywnoœci i wedle tej hierarchii
robiê sobie w myœlach tzw. drabinkê asystentów.
Panie Profesorze to nie wszystko. W Uczelni mówi¹ o Panu raptus, arogant, tyran.
Raptusem jestem, arogantem w pewnym sensie te¿, ale tylko wobec zastoju. Ignorujê takich ludzi. W pracy jestem wymagaj¹cy, ale zaznaczam, ¿e najpierw wymagam od siebie. Zdajê sobie sprawê, ¿e wielu kolegów nie ma ze mn¹ ³atwego ¿ycia, ale nikt mi nie zarzuci, ¿e nie jesteœmy na œwiatowym poziomie w
ortopedii. Wobec otoczenia bywam bardzo tolerancyjny, dlatego z tym tyranem
bym polemizowa³.
Pocieszê Pana, Panie Profesorze, zarówno lekarze jak i studenci mówi¹ te¿:
œwietny fachowiec, prywatnie fantastyczny cz³owiek, dusza towarzystwa. Studenci nawet okreœlaj¹ Pana s³ówkiem, które w ostatnich latach zrobi³o furorê w mediach, a którego nie odwa¿ê siê u¿yæ.
Kontakt z m³odzie¿¹ mam dobry. Rozumiem ich problemy, chocia¿ czasami
czujê ju¿ up³yw czasu. Lubiê siê bawiæ, powiem nawet tak: dobry ortopeda ceni sportowe samochody, lubi piêkne kobiety i dobre trunki. Te ostatnie w umiarze.
To co jest ciekawsze rêka czy noga?
Zdecydowanie rêka. Rêka to bardzo subtelny narz¹d, wymagaj¹cy ogromnej wiedzy i precyzji.
Mówimy oczywiœcie o ortopedii Panie Profesorze?
Tak, oczywiœcie ( œmiech). Chirurgia rêki by³a dla mnie ogromn¹ szans¹, dziêki niej uda³o mi siê pokonaæ szybko kilka szczebli drabiny zawodowej. Znacznie krócej ni¿ inni koledzy czeka³em na swoje piêæ minut. W moim zespole na
kilkunastu kolegów, tylko czterech potrafi zrobiæ replantacjê palca. W mikrochirurgii na przyk³ad wiele operacji wykonuje siê pod mikroskopem, w polu operacyjnym, które ma 2-4mm. To s¹ w ogóle zabiegi bardzo spektakularne.
A mnie siê wydawa³o, ¿e w ortopedii potrzebna jest przede wszystkim si³a
fizyczna.
Wiele osób tak uwa¿a. W swojej pracy dydaktycznej `staram siê zmieniæ takie
wyobra¿enie studentów o ortopedii. Kiedyœ te¿, gdy by³em w ich wieku uwa¿a³em, ¿e ortopeda to d¿entelmen o posturze rzeŸnika. Wielki, ze zwierzêc¹ si³¹.
A co jest tak fascynuj¹cego w ortopedii?
Najbardziej ekscytuj¹cy jest wynik operacji i to, ¿e jest to dyscyplina rozwijaj¹ca siê w niesamowitym tempie. Kiedy zaczyna³em pracê w klinice do dyspozycji lekarza by³y d³uto, m³otek i kilka prymitywnych narzêdzi. Nie œni³o mi siê,

¿e za mojego ¿ycia bêdzie nawigacja, ¿e komputer bêdzie mi pomaga³ w moich
ruchach, ¿e bêdê móg³ zagl¹daæ do ka¿dego zak¹tka narz¹du ruchu, do krêgos³upa, wszystkich stawów. Postêp w ka¿dej dziedzinie nauk medycznych, rozwój nowych technologii, gwarantuje od razu rozwój w ortopedii. A ja lubiê
szybkie, dobre rozwi¹zania.
…bo jestem niecierpliwy?
Nie, tylko rozwi¹zanie nieskuteczne powoduje, ¿e chory wraca i ma pretensjê
albo zmienia doktora. Dodam, ¿e w rankingach w amerykañskich pismach kobiecych za najbardziej mêski zawód uwa¿a siê ortopedê. W wyobra¿eniach kobiet jest to mê¿czyzna aktywny. Internista stwierdza osteooporozê i myœli o lekach, my mówimy osteooporoza i myœlimy- ruch. Ortopedzi kochaj¹ sport, ale
w wydaniu amatorskim. W³aœnie jutro wyje¿d¿am na narty.
Wielu z nas w pewnym wieku wstydzi siê uprawiaæ sport, no bo jak to wygl¹da, co inni pomyœl¹?
Kiedy przyje¿d¿a prezydent Bush do Polski, to biega codziennie kilka kilometrów i nikogo to nie dziwi. Amerykanie kochaj¹ sport, podobnie jak Anglicy. W
krajach zachodnich wczeœnie zaczyna siê wpajaæ prozdrowotne zachowania. I nie
dzieje siê to, jak u nas, na tych nieszczêsnych lekcjach wychowania fizycznego.
Kiedy mój syn uczy³ siê w Cambridge, ka¿dy weekend mia³ zajêty. W wolnych
dniach odbywa³y siê wszystkie zajêcia sportowe. Ruch jest konieczny, bo wyd³u¿enie œredniej ¿ycia, rozwój cywilizacji niestety sprzyjaj¹ wszelkim zwyrodnieniom.
Zosta³ Pan bardzo wczeœnie kierownikiem Kliniki?
Zmar³ mój szef i mój mistrz doc. Józef Kamiñski. Mia³em 34 lata i bardzo
wczeœnie zrobi³em habilitacjê. By³em najm³odszym cz³onkiem zespo³u. Uwa¿am,
¿e stanowiska kierownicze powinno obejmowaæ siê do czterdziestki. To jest
czas, kiedy ma siê ju¿ doœwiadczenie zawodowe, energiê, pomys³y i zdrowie.
Objêcie stanowiska piêæ lat przed emerytur¹ nie wró¿y postêpu, tylko stagnacjê.
Proszê nawet swoich wspó³pracowników, aby gdy zauwa¿¹, ¿e jestem na tym
etapie, szybko mi o tym powiedzieli. Najwa¿niejsz¹ dla mnie rzecz¹ jest, aby
nie pozostawiæ po sobie zapaœci intelektualnej.
Jakie notowania ma nasza ortopedia?
O bia³ostock¹ jestem spokojny, chocia¿ niezrêcznie mi to mówiæ, bo nadal jesteœmy najmniejsz¹ klinik¹ w Polsce. Zaryzykujê jednak tezê, ¿e mamy najszerszy zakres operacyjny. Zazwyczaj bywa tak, ¿e je¿eli klinika zaanga¿uje siê w
jakiœ dzia³ ortopedii to zaniedbuje inny. Ja to zwalczam. W kraju zaœ nie odstajemy od standardów europejskich, a polscy ortopedzi bywaj¹ zapraszani na
miêdzynarodowe sympozja, konferencje. Trzy lata temu by³em wyk³adowc¹, obok
prof. Sydnera z £odzi i prof. Czerwiñskiego z Krakowa, na europejskich kursach doskonal¹cych.
Pe³ni Pan kilka wa¿nych funkcji. Proszê siê pochwaliæ.
Jestem redaktorem pisma "Polish Hand Surgery". Powo³anie tego pisma wynika³o z koniecznoœci, gdy¿ na temat chirurgii rêki by³o i jest bardzo ma³o piœmiennictwa, literatury. Z tego powodu wraz z kolegami zaczêliœmy propagowaæ t¹ tematykê. Poza tym pe³niê, ju¿ drug¹ kadencjê, funkcjê prezesa
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rêki i wiceprezesa Towarzystwa Ortopedycznego.
Prawdziwy mê¿czyzna powinien wybudowaæ dom, mieæ syna i posadziæ drzewo.
Tak jest. Dom wybudowa³em prawie osobiœcie. Niektórzy koledzy lekarze, kiedy widzieli mnie na dachu uwa¿ali, ¿e to czyste szaleñstwo. Niestety, wtedy nie
by³o dobrych ekip fachowców, a i w szpitalu zarabia³o siê grosze. Warto wiêc
by³o pewne prace wykonywaæ samemu. Syna mam, drzew te¿ parê zasadzi³em.
Mam te¿ wyrzuty sumienia, ¿e czêsto mnie nie by³o w domu, wychodzi³em do
szpitala, ma³o czasu poœwiêca³em dzieciom. Medycyna jest bardzo zazdrosn¹
kochank¹.
Wydaje mi siê, ¿e do kochanki wychodzi siê z przyjemnoœci¹?
Do tej wychodzi³o siê czasem z obowi¹zku, z niepokojem, kosztem w³asnego
zdrowia. Ale jeœli siê kocha…
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P rawda, Dobro, ¯yczliwoœæ
- to najwa¿niejsze wyznaczniki w wêdrówce przez ¿ycie - mówi Czytelnikom "Medyka Bia³ostockiego"
Abp WOJCIECH ZIEMBA, Metropolita Bia³ostocki
Jak Ekscelencja ocenia Sympozjum poœwiêcone 25-leciu pontyfikatu nymi zdobyczami nauki i medycyny a wiar¹ w Boga? Czy jest to konOjca Œwiêtego Jana Paw³a II, które odby³o siê 10 paŸdziernika 2003 flikt rzeczywisty, czy wyimaginowany?
roku w Auli Wielkiej Akademii Medycznej?
Tak jest: przedmiotem g³ównego zainteresowania teologów jak i naukowSkoro pad³o takie pytanie, i to na pierwszym miejscu spoœród wielu, to ców jest cz³owiek. Cokolwiek bada teolog i cokolwiek bada i odkrywa naznaczy, ¿e ta uroczysta Sesja zapad³a w serce przynajmniej p. Redaktora. ukowiec, bada i odkrywa ze wzglêdu na cz³owieka. I trzeba tutaj z ca³ym
Wspomniane Sympozjum by³o pomyœlane jako wspólnotowe oddanie sza- naciskiem podkreœliæ: ze wzglêdu na dobro cz³owieka. W³aœnie to s³owo:
cunku Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II przez spo³eczeñstwo naszego re- "dobro" jest pojêciem kluczowym. Je¿eli przedstawiciele wszystkich dysgionu. Spotkali siê przedstawiciele Koœcio³a Katolickiego i Koœcio³a Pra- cyplin naukowych bêd¹ w swych badaniach mieli na uwadze dobro cz³owos³awnego, przedstawiciele lokalnych w³adz pañstwowych i samorz¹dowych, wieka, konfliktu z wiar¹, a tym bardziej z teologiem, nie bêdzie. Nieporoa tak¿e przedstawiciele œrodowiska naukowego. Wspólnie daliœmy wyraz zumienia i konflikty rodz¹ siê wówczas, kiedy naukowiec dobro cz³owieka
uznania dla wielkiego wspó³czesnego autorytetu, który jest g³ow¹ Koœcio- wi¹¿e ze swoim osobistym pogl¹dem, albo jeszcze gorzej, ze swoimi oso³a, ale nie przesta³ przecie¿ byæ sybistymi celami. Sama mo¿liwoœæ wynem polskiego Narodu. Wspomniakonania czegokolwiek, jeszcze nie
ne wydarzenie mia³o miejsce w Auli
oznacza, ¿e jej realizacja bêdzie dla
Wielkiej Akademii Medycznej, co
ka¿dego cz³owieka "dobrem". Wydla Akademii nie jest bez znaczenia.
starczy, ¿e jeden jedyny cz³owiek, na
Nasz region cechuje ró¿norodnoœæ
jakimkolwiek etapie swojego ludzreligii wyznawców jednego Boga.
kiego rozwoju, zostanie skrzywDlaczego religie, które zgodnie z
dzony, ju¿ nie mo¿na powiedzieæ, ¿e
ekumenicznym przes³aniem Ojca
taki czyn jest dobry. Dlatego w moŒwiêtego, powinny ³¹czyæ, nierzadralnoœci nie wolno stosowaæ zasady
ko dziel¹? W jaki sposób mo¿na
wiêkszoœci. Albo coœ jest dobre dla
odmieniæ tê sytuacjê?
cz³owieka, bez wyj¹tku, albo nie.
Chcia³bym sytuacjê wyznaniow¹ na
Trzeciej mo¿liwoœci po prostu nie
naszym terenie uœciœliæ. W stosunma. Wydaje siê, ¿e obecnie, w doku do wyznawców religii niechrzebie ustroju demokratycznego, zaczyœcijañskich, np. islamu, zachodzi ró¿namy tê zasadê lepiej rozumieæ. Czy
nica religii. Natomiast w
naprawdê wszystkie uchwa³y podejchrzeœcijañstwie zachodz¹ ró¿nice
mowane wiêkszoœci¹ parlamentarwyznaniowe, jak np. pomiêdzy kan¹ s¹ dobre ze wzglêdu na ka¿dego
tolicyzmem a prawos³awiem.
cz³owieka?
Ró¿nice religijne lub wyznaniowe
Przywilejem m³odego cz³owieka
nie musz¹ z koniecznoœci dzieliæ.
jest poszukiwanie prawdy. Jakie
Mo¿na po prostu istnieæ obok siebie
drogi prowadz¹ do Boga?
z wzajemnym szacunkiem. NajczêPrzepraszam, ¿e uzupe³niê to pytaœciej przyczyn¹ podzia³ów s¹ spranie: Przywilejem ka¿dego cz³owiewy, które w sposób drugorzêdny koka jest poszukiwanie prawdy.
Abp Wojciech Ziemba w trakcie Sympozjum.
jarz¹ siê z obc¹ religi¹ lub obcym
Poszukiwanie prawdy jest rzeczywiwyznaniem. Mog¹ to byæ ró¿nice kulturowe, jêzykowe, narodowoœciowe. œcie drog¹ do Boga. Doœwiadczenie ludzkie natomiast ukazuje wiele dróg
Przyczyn¹ ró¿nic bywaj¹ tak¿e tradycje historyczne. Wbrew pozorom, prowadz¹cych do Boga. Ale wszystkie drogi sprowadzaj¹ siê ostatecznie
wyznawców ró¿nych religii czy wyznañ wiêcej ³¹czy ani¿eli dzieli. Wy- do jednego mianownika: poszukiwanie prawdy trzeba rozpocz¹æ od siebie.
znawców islamu ³¹czy z chrzeœcijanami wiara w jednego Boga, a to jest Uczciwe spojrzenie na siebie, na swoje zalety i wady. Uczciwe traktowabardzo du¿o. Wspólnota wiary pomiêdzy ró¿nymi wyznaniami chrzeœci- nie siebie, wczeœniej czy póŸniej, doprowadz¹ do wiary w Boga. Po projañskimi jest jeszcze wiêksza. Trzeba wiêc najpierw oczyœciæ wyznawan¹ stu, dlatego ¿e nic i nikt poza Bogiem nie potrafi usprawiedliwiæ ca³ej prawprzez siebie wiarê z tego wszystkiego, co nie nale¿y do artyku³ów wiary. dy o nas samych.
Wówczas wyznawców innej religii lub innego wyznania odkryjemy jako Wielu studentów medycyny nie ma czasu na czytanie, poza podrêczniwêdrowców podobnych do nas, zd¹¿aj¹cych w tym samym kierunku. Ró¿- kami akademickimi, innych ksi¹¿ek. Jak¹ ksi¹¿kê, jedn¹ jedyn¹ - ponimy siê bardziej œrodkami, które w tej wêdrówce mamy do dyspozycji. za obowi¹zkow¹ pozycj¹, jak¹ jest Biblia, poleci³by Ekscelencja studenA to nie musi dzieliæ. Mo¿na po prostu ¿yczliwie sobie w tej wêdrówce towi w tej sytuacji?
pomagaæ.
Przede wszystkim, nie mo¿na nie mieæ czasu na czytanie. Ksi¹¿ka jest
Jednym z g³ównych obiektów zainteresowañ zarówno teologów, jak i
przekazem doœwiadczenia innych ludzi. Ksi¹¿ki s¹ przekazem doœwiadnaukowców, szczególnie tych skupionych wokó³ medycyny, jest cz³oczenia ludzkoœci. Nie mo¿na wiêc iœæ przez ¿ycie, ¿eby nie pragn¹æ dowiek. W czym mo¿na doszukiwaæ siê konfliktu pomiêdzy spektakularwiedzieæ siê, jak inni widzieli te sprawy, które s¹ dzisiaj moimi problema-

MEDYK Bia³ostocki 12(13) 2003
mi. Proszê pamiêtaæ, ¿e wcale nie jesteœmy tacy oryginalni. Podstawowe,
wspó³czesne problemy ludzkie, zupe³nie tak samo by³y prze¿ywane nawet
przed tysi¹cami lat jak dziœ. Któr¹ natomiast ksi¹¿kê chcia³bym poleciæ?
Tego siê nie odwa¿ê powiedzieæ. Student medycyny wie, ¿e to samo lekarstwo, dla jednego mo¿e byæ ratunkiem, a niew³aœciwie u¿yte, mo¿e byæ
dla innego trucizn¹. Raczej wska¿ê na metodê wyboru lektury, sztuki teatralnej, filmu: wszystko, co pomaga odkryæ Prawdê, w pe³nym tego s³owa,
znaczeniu jest warte zainteresowania.
Podczas pielgrzymki w roku 1999 Ojciec Œwiêty odwiedzi³ nasz¹ Archidiecezjê. Wspomina³ wówczas swoje turystyczne eskapady wraz ze
studentami na Pojezierze Augustowskie (sp³ywy Czarn¹ Hañcz¹). Czy
Ekscelencja ma jakieœ osobiste wspomnienia i refleksje z tego okresu?
Ojciec Œwiêty odwiedzi³ nasz¹ Archidiecezjê w roku 1991. Natomiast w
roku 1999, z okazji wizyty w Diecezji E³ckiej, Jan Pawe³ II odwiedzi³
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miêdzy innymi pó³nocne tereny dzisiejszego Województwa Podlaskiego.
Wigry, Puszcza Augustowska, jeziora i Kana³ Augustowski, Ojciec Œwiêty
rzeczywiœcie zna³ z wczeœniejszych wêdrówek turystycznych. Cieszy³em
siê, ¿e mogliœmy wówczas stworzyæ Ojcu Œwiêtemu okazjê do wypoczynku i do wspomnieñ z jego m³odoœci.
Jakie pos³anie chcia³by przekazaæ Ekscelencja Czytelnikom Medyka?
Prze¿ywamy piêkny jubileusz 25-lecia Pontyfikatu Jana Paw³a II. Dlatego
to "pos³anie" zaczerpnê od Ojca Œwiêtego. Nie pozwólmy siê - jako ludzie
- zniewoliæ jakimkolwiek uwarunkowaniom, tak¿e chorob¹ czy staroœci¹.
Cz³owiek wewnêtrznie powinien byæ wolny i powinien pamiêtaæ, ¿e jako
cz³owiek, zawsze bêdzie mia³ okazjê do czynu prawdziwie ludzkiego. A
takie czyny zawsze s¹ dobre.
Rozmawia³ Lech Chyczewski

D rogi dotarcia do Boga bywaj¹
bardzo odmienne

- mówi ks. Bp JAKUB, Metropolita Bia³ostocki i Gdañski w rozmowie z Lechem Chyczewskim
W Polsce nasz region ³¹czony jest z kultur¹ prawos³awn¹, a cerkwie s¹ nieod³¹cznym elementem krajobrazu Bia³ostocczyzny, budz¹c zainteresowanie i podziw
przybyszów z innych stron Polski. Kultura prawos³awia
jest obecna równie¿ w naszej spo³ecznoœci akademickiej.
Jak ks. Bp. ocenia wspó³pracê miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym a w³adzami Uczelni i spo³ecznoœci¹ akademick¹?
Wspó³pracê tê mogê oceniæ nawet jako bardzo dobr¹.
Mamy sta³e kontakty z w³adzami uczelni, uczestniczymy w
uczelnianych uroczystoœciach oraz ró¿nych przedsiêwziêciach. Oprócz tego wspó³pracujemy z uczelni¹ i œrodowiskiem akademickim na p³aszczyznach: naukowej i ogólnospo³ecznej. Organizujemy wspólne konferencje i sympozja
naukowe. Du¿¹ rolê w dobrej wspó³pracy odgrywaj¹ równie¿ kontakty osobiste z pracownikami, a ponadto w Akademii wyk³adaj¹ i studiuj¹ przecie¿ prawos³awni wyk³adowcy
i studenci; wszystko to oczywiœcie wp³ywa na dobr¹ wspó³pracê.
Koegzystencja dwóch wielkich ga³êzi chrzeœcijañstwa
- katolicyzmu i prawos³awia - wzbogaca, ale jak pokazuje ¿ycie, mo¿e byæ równie¿ Ÿród³em nieporozumieñ. Co
stanowi istotê tych nieporozumieñ, i jak ich unikn¹æ ?
Rzeczywiœcie jest i tak, choæ wydawaæ by siê mog³o, ¿e
maj¹c wspólne zadania, a tak¿e problemy, z którymi siê stykamy na co dzieñ, powinno byæ inaczej. Na szczêœcie tych
nieporozumieñ nie ma, b¹dŸ jest ich niewiele, na naszych
bia³ostockich uczelniach. Tu wspó³praca uk³ada siê dobrze.
Dla wygody pracowników i studentów niektóre nasze uczelnie, takie jak Uniwersytet czy Politechnika, wprowadzi³y dni
wolne od zajêæ podczas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy obchodzonych wed³ug kalendarza juliañskiego. W naszym regionie, niestety, dochodzi jednak, choæ dziêki Bogu
sporadycznie, do konfliktów, w których podtekstem jest t³o
wyznaniowe. Przejawia siê to szczególnie wtedy, kiedy cho-

dzi o zatrudnienie
czy zwalnianie z
pracy. Nasi wierni
sygnalizuj¹,
i¿
czêsto kryteriami
s¹ tu nie kwalifikacje, ale w³aœnie
wyznanie. Przyczynê tego jednak
widzê w zasz³oœciach historycznych regionu, w
powielaniu stereotypów chocia¿by
takich jak to, ¿e
prawos³awie jest
obce Polsce i Polakom i wi¹zaniu
kwestii wyznaniowych z narodowoœciowymi oraz w wpl¹tywaniu tych kwestii w sprawy typowo polityczne. Najlepszym sposobem walki z takimi zjawiskami jest walka ze stereotypami oraz gaszenie zarzewi konfliktów w zarodku. S³u¿¹ temu spotkania, wzajemne poznawanie siê i wspólna praca wiernych ró¿nych wyznañ.
Kilkanaœcie lat temu w bia³ostockich uczelniach mieliœmy mo¿noœæ wys³uchaæ interesuj¹cego cyklu wyk³adów
nt. teologii, liturgii, kultury i sztuki prawos³awia. Jednym z autorów tych wyk³adów by³ Micha³ Ma³ofiejew,
profesor AMB. Ta cenna inicjatywa, która by³a elementem zbli¿enia dwóch najwiêkszych lokalnych spo³ecznoœci wyznaniowych, przesta³a funkcjonowaæ. Mo¿e warto
by by³o do niej powróciæ?
Rzeczywiœcie, te wyk³ady mia³y wielkie znaczenie, pomaga³y one poznaæ istotê prawos³awia, przynajmniej tak s¹-
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dzê, gdy¿ osobiœcie nie uczestniczy³em w tych spotkaniach.
Inicjatywa ta jest kontynuowana w nieco zmienionej formie,
w ramach Wszechnicy Kultury Prawos³awnej. Poza tym jest
teraz doœæ du¿o, powszechnie dostêpnej dobrej literatury o
prawos³awiu; to te¿ dobry sposób na jego poznanie. Ale
oczywiœcie tê godn¹ uwagi inicjatywê mo¿na by by³o równie¿ reaktywowaæ.
Jednym z g³ównych obiektów zainteresowañ zarówno
teologów, jak i naukowców, szczególnie tych skupionych
wokó³ nauk biomedycznych, jest cz³owiek. W czym mo¿na doszukiwaæ siê konfliktu pomiêdzy spektakularnymi
zdobyczami nauki i medycyny a wiar¹ w Boga? Czy jest
to konflikt rzeczywisty, czy wyimaginowany?
Nie chcia³bym tu ferowaæ swojej subiektywnej opinii:
czy jest to konflikt realny czy urojony. Moim zdaniem prawda jest gdzieœ po œrodku. Koœció³ prawos³awny podchodzi do
tych kwestii ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ i w wielu przypadkach nie zajmuje jednolitego stanowiska. Ró¿ne prawos³awne Koœcio³y lokalne maj¹, choæ oczywiœcie nie kardynalnie,
ale nieco odmienne opinie. Nawet w jednym Koœciele mo¿emy spotkaæ siê z nieznacznie odmiennymi pogl¹dami Jego
cz³onków. Dotyczy to na przyk³ad przeszczepów ró¿nych
organów ludzkich. Wtedy, gdy Koœció³ rosyjski wyra¿a pogl¹d bardzo "liberalny" dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ przeszczepów wszystkich organów, to ju¿ Koœció³ grecki w przypadku
przeszczepów serca stoi na nieco odmiennej pozycji, wskazuj¹c na trudnoœæ w okreœleniu momentu œmierci klinicznej
cz³owieka, a tak¿e na szczególnoœæ tego organu. Nie jest
przecie¿ tajemnic¹ to, ¿e pacjenci doœwiadczaj¹ trudnych
stanów psychicznych, które prze¿ywaj¹ w wiêkszoœci przypadków do i po przeszczepach: na przyk³ad tzw. "psychozê
weekendu" czy póŸniej mêcz¹ce myœli kim by³a osoba dawcy? Wszystko to powoduje, ¿e na te praktyki Koœció³ patrzy
ze szczególn¹ ostro¿noœci¹. Je¿eli natomiast chodzi o klonowanie ca³ych istot ludzkich, aborcjê czy inne zabiegi medyczne, w których niszczony jest embrion ludzki, odpowiedŸ
jest kategoryczna. Koœció³ postrzega za pocz¹tek ¿ycia istoty ludzkiej zap³odnion¹ komórkê jajow¹ matki - embrion - i

w tych przypadkach stoi na stra¿y ¿ycia. Teologowie ostrzegaj¹ przede wszystkim, by cz³owiek nie bra³ na siebie tych
kompetencji, które do niego nie nale¿¹ i nie ingerowa³ za daleko. Istota tego problemu tkwi w czym innym: wspó³czesna
nauka bardzo czêsto d¹¿y do uprzedmiotowienia cz³owieka,
ogranicza go tylko do sfery materialnej, zapominaj¹c o jego
duchowym aspekcie.
Przywilejem m³odego cz³owieka jest poszukiwanie
prawdy. Jakie drogi prowadz¹ do Boga?
Chrystus powiedzia³: "Ja jestem drog¹ i Prawd¹". Do
prawdy nie mo¿na dotrzeæ inaczej jak przez Chrystusa, a
prawd¹ jest Bóg. Relacja miêdzy cz³owiekiem a Bogiem jest
osobowa - Bóg jest Osob¹. Przez Chrystusa zostaliœmy usynowieni Bogu, zwracamy siê wiêc do Niego: "Ojcze nasz".
Nasze osobiste drogi dotarcia, poznania Boga s¹ ró¿ne i czasami bardzo odmienne. Niektórzy zaczynaj¹ wierzyæ i przychodz¹ do Boga czysto intelektualnym sposobem, u innych
jest to jakieœ nadzwyczajne wydarzenie w ¿yciu, inni poprzez doœwiadczenie marnoœci i bezsensownoœci tego ¿ycia,
a jeszcze inni poprzez utrapienia ¿yciowe czy nawet przez
doœwiadczenie cierpieñ. Trudno tu znaleŸæ jednakowy wzorzec, ka¿dy jest indywiduum. Jedno mogê powiedzieæ: czysto racjonalne poznanie bardzo rzadko prowadzi do wiary.
Najczêœciej najwiêkszy wp³yw ma modlitwa, przez któr¹
wchodzimy w dzia³anie ³aski. U tych, którzy zdecydowali
siê staæ cz³onkami Koœcio³a prawos³awnego, prawie zawsze
decyduj¹cy moment nastêpowa³ w³aœnie po skosztowaniu
modlitwy i uczestnictwie w nabo¿eñstwach.
Wielu studentów medycyny nie ma czasu na czytanie,
poza podrêcznikami akademickimi, innych ksi¹¿ek. Jak¹
ksi¹¿kê, jedn¹ jedyn¹ - poza obowi¹zkow¹ pozycj¹, jak¹
jest Biblia, poleci³by Ekscelencja studentowi w tej sytuacji?
Jest to bardzo trudne pytanie. Pozycja powinna odpowiadaæ poziomowi wiedzy w tej materii danej osoby. Ale jeœli
mam mówiæ o jednej pozycji, to w takiej sytuacji zaproponowa³bym chyba: “Za ¿ycie œwiata” ksiêdza Aleksandra Shmemann'a.
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Œwi¹teczne zapachy w Janówce
Wielkim wydarzeniem w okresie zi- kawy "Enrilo", palonej cykorii, cukru,
my by³y Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Przy- œledzi, kolorowych œwieczek choinkogotowania do œwi¹t zaczyna³y siê w wych i kakao, które zaczê³o siê pojadrugim tygodniu grudnia. Mama urz¹dza- wiaæ w naszym domu, gdy min¹³ kryzys
³a pranie poœcieli, rêczników i bielizny. gospodarczy. Zawsze te¿ znalaz³y siê cuPranie trwa³o kilka dni, bo nie by³o u kierki w piêknych b³yszcz¹cych koloronas ¿adnych urz¹dzeñ mechanicznych po- wych opakowaniach, arkusze barwnych
za blaszan¹ tark¹. Bielizna gotowa³a siê bibu³ek i kolorowego papieru do robiew wielkim kotle, potem by³a prana rêcz- nia ozdób na choinkê, no i zawsze by³
nie w balii z gor¹c¹, paruj¹c¹ wod¹. Ca- jakiœ drobny prezent ("goœciniec") : s³od³y dom nape³niony by³ md³ym zapa- ka bu³eczka, rogalik albo du¿a œliwka w
chem mydlin i wilgoci¹. P³ukanie bielizny czekoladzie. Choinkowych ozdób nie kuodbywa³o siê na
dworze w balii. Niestrudzone rêce mojej Matki wy¿yma³y wielkie p³achty
przeœcierade³, poszewek i obrusów, które
rozwieszone na p³ocie i rozci¹gniêtych
sznurach zamarza³y
szybko na sztywne
blachy. Zamarzniête koszule przybiera³y dziwaczne kszta³ty i dopiero
przyniesione do domu taja³y, i powraca³y do normalnych
form. Potem by³o
maglowanie i prasowanie. ¯elazko do
prasowania z ¿eliwnym wk³adem, zwanym "dusz¹", wno- Dom rodzinny Mieczys³awa Chor¹¿ego w Janówce.
si³o ciep³o, a
wyprasowane obrusy i poszewki zapo- powa³o siê, mo¿e z wyj¹tkiem p³atów
wiada³y nadziejê na bliskie ju¿ Œwiêta. cienkiego kartoniku z wyt³oczonymi z³oPierzyny, ko³dry i poduszki wywiesza- tymi gwiazdkami, które mo¿na by³o odeno na p³ocie aby dobrze "wywietrza³y ". rwaæ z arkusika i ponaklejaæ na robione
W sienniki napychano ¿ytni¹ s³omê, z w domu ozdoby. Czasem by³y to kartoktórej uprzednio odrywano k³osy, aby oœ- niki z ró¿owymi buziami anio³ków, podcie, które zawsze znajdowa³y sposób na pieraj¹cych swe pyzate g³ówki na t³uprzebicie siennika, nie k³u³y. Mama stych, równie¿ ró¿owych r¹czkach. Z
szorowa³a mydlinami pod³ogi, które za- kolorowych, "glansowanych" papierów
œcie³a³a chodnikami. Pod progiem k³a- klei³o siê ogniwa choinkowych ³añcudziono nowe wycieraczki ze s³omy i obo- chów, nieraz d³ugich na parê metrów, wywi¹zywa³ ostry przykaz czyszczenia i cina³o kolorowe rybki lub pawie. Pude³wycierania butów.
ka po zapa³kach, oklejone papierem
W przedœwi¹tecznym tygodniu ro- zamienia³y siê na kolorowe domki, wybiono zakupy w Piszczacu. Powrót rodzi- dmuszki z jajek - na bajeczne ptaki i g³ówców z miasteczka wyczekiwany by³ z nie- ki pajacyków. Centraln¹ ozdob¹ choinki
cierpliwoœci¹. Z koszyków roznosi³a siê by³a zrobiona przez Czeœka szopka z fimieszanina zapachów œwi¹tecznych za- gurkami Œwiêtej Rodziny i zwierz¹t, podkupów: wanilii, goŸdzików, cynamonu, œwietlona od ty³u œwieczk¹, zapalaniu

której towarzyszy³o zawsze upomnienie
Matki lub Ojca "uwa¿aj aby nie podpaliæ choinki". Na cienkich drucikach zwisa³y sosnowe szyszki i w³oskie orzechy,
które poz³aca³ lub posrebrza³ Czesiek zanurzaj¹c w "z³otej" lub "srebrnej" (na Podlasiu mówiono "œrebnej") farbie co naj³adniejsze okazy. Pomys³owe by³y te¿
lichtarzyki w³asnej roboty - wisiorki ze
sztywnego drutu i po³yskuj¹cych "z³otem" w³oskich orzechów. Wk³adano w
nie zakupione "u ¿yda" w Piszczacu kolorowe, ozdobne
œwieczki.
Radoœæ oczekiwania
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia gromadzi³y zawsze
ca³¹ rodzinê. Dla
mnie i chyba dla
nas wszystkich
g³ównym, tygodniami wyczekiwanym goœciem
by³ Janek, który
studiuj¹c daleko
od domu oprócz
swej nieukrywanej mi³oœci do rodziny wnosi³ na
œwiêta i na d³ugie poœwi¹teczne
miesi¹ce atmosferê nieznanego miasta, ciekawoœæ œwiata, i umacnia³ nas swoj¹ ¿yczliwoœci¹ do ludzi i domu. Parê
akapitów ni¿ej, opisujê prze¿ycia towarzysz¹ce przyjazdowi Janka; s¹ one zaczerpniête z ma³ej broszury nosz¹cej tytu³ "Jan Chor¹¿y", któr¹ przygotowa³em
kilka lat temu wraz z wdow¹ po Janku,
a moj¹ bratow¹ Hann¹ Chor¹¿yn¹.
"Niezapomniane, dobrze osadzone
w zakamarkach mózgu obrazy ? to przyjazdy Janka na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia(…). W dniu oczekiwanego przyjazdu
szykowanie sañ "wyjazdowych" (stoj¹ jeszcze do dziœ w stodole, nieu¿ywane,
zakurzone, œwiadkowie tamtych dni), czyszczenie i karmienie koni, wreszcie, przed
wyjazdem wygrzewanie w kuchennym
piecu kilku cegie³, które w³o¿one do worka z sieczk¹ zapewnia³y ³agodne ciep³o
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nogom. Ojciec zabiera³ mnie opatulonego zwykle w ko¿uchy i we³niane chusty, aby odebraæ Janka ze stacji w Choty¿owie. Janek zazwyczaj przyje¿d¿a³
wieczorem. Z niecierpliwoœci¹, dla rozgrzewki tupi¹c nogami po oblodzonym
peronie, wygl¹da³em poci¹gu. Wreszcie
gdzieœ od strony Bia³ej pojawia³o siê w
ciemnoœciach œwiate³ko, które ros³o, rozdziela³o siê na dwa, wreszcie odleg³y œwist
lokomotywy i na stacjê wje¿d¿a³ w pisku
hamulców, huku i k³êbach pary i dymu
poci¹g. Wypatrywa³em, z którego wagonu wysi¹dzie Janek. Jest! Biegniemy
z Ojcem, Janek œciska mnie, potem Ojca, ca³uje go w rêkê (taki by³ jeszcze wówczas rytua³ witania i ¿egnania rodziców), ³adujemy do sanek baga¿e (wœród
których zawsze dominowa³a spora walizka w p³óciennym, uszytym przez Matkê
pokrowcu), Janek naci¹ga jakieœ dodatkowe okrycie, ko¿uch lub ciê¿ki, sukienny "tu³ub" i wracamy do Janówki. Zaspy œniegu, las uginaj¹cy siê pod
brzemieniem œniegu, nawet natrêtna zawieja? Wszystko to wydaje siê weseliæ
z powodu przyjazdu Janka."
"W domu radoœæ powitania, ciep³o i
przytulnie, opowiadanie o studiach, o ¿yciu w Warszawie, o pracy w Buczynku
(aby dorobiæ trochê pieniêdzy, Janek podj¹³ siê pracy jako wychowawca trójki
ch³opców w zamo¿nej rodzinie w Buczynku ko³o Jab³onnej) i niecierpliwe

oczekiwanie jaki tym razem bêdzie przywieziony "goœciniec"? Najczêœciej by³y
to ilustrowane ksi¹¿eczki dla dzieci, uk³adanki, zeszyty z konturami obrazków
do kolorowania, kredki lub farbki wodne do malowania i oczywiœcie s³odycze.
Podniszczone, kawowego koloru o aksamitnej fakturze pude³ko z wyt³oczonymi na wierzchu palmami i zawijastym napisem E. Wedel jeszcze do dziœ jak echo
przypomina jakiœ radosny wieczór sprzed
dziesi¹tków lat. W dniu przyjazdu Janka dostawa³em zwykle jakiœ drobiazg; na
g³ówny "goœciniec" trzeba by³o czekaæ
do wigilii. Prezenty przynosi³ Œwiêty Miko³aj ? zwykle przebrany starszy brat Czesiek, co gdy odkry³em, sprawi³o mi niejaki zawód, bo mocno wierzy³em w
"prawdziwego" Œwiêtego. Ale prezenty
by³y po wieczerzy. Najpierw, dzielenie
siê op³atkiem, ¿yczenia, bia³y obrus po³o¿ony na sianie, misy i talerze z postnym, ale smakowitym jedzeniem: œledŸ,
ryba, kluski z makiem, sma¿one grzyby,
pierogi z kapust¹ i grzybami, kompot z
suszonych owoców i kisiel z owsianej
m¹ki o kwaœno-gorzkawym smaku. Ojciec nabiera³ na koniec ³y¿ki odrobinê kisielu i z okrzykiem "hop kolêda" rzuca³
go na sufit; jeœli kisiel przyczepi³ siê w
ca³oœci do sufitu, to by³a to dobra oznaka i dobra wró¿ba na przysz³oroczne plony. Po wieczerzy okruszyny op³atka Ojciec zanosi³ krowom i koniom. Zapalaliœmy

U DA NAM

œwieczki na choince (zawsze to by³o drzewko sosnowe) i wówczas gdzieœ w zamieszaniu pojawia³ siê Œwiêty Miko³aj".
W drugi dzieñ œwi¹t Janek zawsze
urz¹dza³ choinkê dla dzieci z ca³ej wsi.
Œpiewa³ razem z nimi kolêdy i inne piosenki, i wymyœla³ ró¿ne zabawy, na które
pozwala³a nasza najwiêksza izba, opró¿niona na czas takich zabaw ze zbêdnych
mebli. Dzieci dostawa³y du¿o ró¿nych
s³odyczy i drobiazgów zakupionych przez
Janka z jego studenckich oszczêdnoœci.
Œwiêta z Jankiem wspominali d³ugo i dzieci, i doroœli. W okresie œwi¹t zagl¹dali do
nas kolêdnicy i "herody". Kolêdnicza
gwiazda zbudowana na bazie drewnianej
obrêczy starego sita z kolorowymi promieniami, podœwietlona w œrodku œwieczk¹, zmontowana na d³ugim kiju by³a zawsze wielk¹ atrakcj¹, a kolêdy œpiewane
zwykle na ca³y g³os by³y znane i swojskie. Za to ch³opcy z "herodów" wnosili do domu atmosferê niepokoju: czy
aby koza z ognistym pyskiem nie ugryzie, czy diabe³ nie uk³uje wid³ami albo
œmieræ nie skaleczy kos¹?
(Fragment rozdzia³u “Dzieciñstwo”
z przygotowywanej do druku ksi¹¿ki pt.
“Z Janówki w œwiat” autorstwa prof. Mieczys³awa Chor¹¿ego, dr. h.c. AMB. Tytu³
i œródtytu³ pochodz¹ od redakcji).

SIÊ!!!

(English Division raport o stanie prac przygotowawczych)
Postêpuj¹ prace przygotowawcze do
wdro¿enia w naszej Uczelni, od nowego roku akademickiego, nauczania medycyny
w jêzyku angielskim. Na pocz¹tku listopada zakoñczone zosta³o przygotowywanie, zawieraj¹cej dziesi¹tki stron i za³¹czników, aplikacji do Departamentu Edukacji
USA. Kompletna aplikacja zosta³a z³o¿ona w formie elektronicznej, przez Internet, jak te¿ wys³ana poczt¹. Oczekujemy,
¿e po jej rozpatrzeniu, Departament Edukacji zakwalifikuje nasz¹ Uczelniê do udzia³u w programie po¿yczkowym, wspieraj¹cym finansowo Amerykanów studiuj¹cych
medycynê w swoim rodzinnym kraju i zagranic¹. Jeszcze bardziej zaawansowane s¹
przygotowania do rozpoczêcia nauczania
w jêzyku angielskim, w trybie 6-letnim. Pod
koniec paŸdziernika, na zaproszenie w³adz

Uczelni, odwiedzi³a nas Pani Britt Tollefsen z Norwegii, reprezentuj¹ca agencjê rekrutuj¹c¹ m³odzie¿ skandynawsk¹ na studia medyczne w Polsce. Wizyta w AMB
zrobi³a na Pani Tollefsen du¿e wra¿enie i
zakoñczy³a siê podpisaniem listu intencyjnego z JM. Rektorem J. Górskim. W najbli¿szych dniach podpisana zostanie oficjalna umowa dotycz¹ca rekrutowania
Skandynawów do AMB. Zakoñczono prace nad folderem reklamuj¹cym studia w jêzyku angielskim w naszej Uczelni. Projekt przekazano do drukarni, która w ci¹gu
kilku dni zrealizuje zamówienie. Jeszcze
przed koñcem grudnia foldery wys³ane
zostan¹ do Norwegii, Indii, Chin, Tajwanu i Malezji. Lada dzieñ na stronie internetowej AMB pojawi siê "link" do "English
Division". Zachêcam do odwiedzenia tej

strony, która zawiera obszerne informacje
w jêzyku angielskim, na temat naszej Uczelni, miasta i regionu. Lecz to nie koniec przygotowañ. W styczniu 2004 r. rozpoczniemy spotkania szkoleniowe z przedstawicielami
poszczególnych jednostek dydaktycznych, które bêd¹ prowadzi³y zajêcia w jêzyku angielskim. W czasie letnich wakacji,
w DS. nr 2 przeprowadzone zostan¹ prace
remontowe, których celem bêdzie przygotowanie pokojów dla naszych zagranicznych goœci. Krótko mówi¹c, robimy wszystko (Wierzê, ¿e nam siê uda!), aby zgodnie
z naszymi planami, "English Division" ruszy³o w paŸdzierniku 2004 r.

prof. Andrzej D¹browski
Prorektor ds. Studentów AMB
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M ¹dre i sprawne rozwi¹zania
(Organizacja i zarz¹dzanie projektami badawczymi w Holenderskim Instytucie Raka)
W pierwszych dniach grudnia bie¿¹cego roku, w ramach inicjatyw podejmowanych przez Euroregionalny
Medyczny Oœrodek ds. Badañ i Edukacji, odby³am szkolenie dotycz¹ce organizacji i zarz¹dzania projektami badawczymi w Unii Europejskiej. Szkolenie mia³o miejsce w
Amsterdamie w Holenderskim Instytucie Raka.
W Instytucie prowadzonych jest oko³o 500 grantów
rocznie, w tym oko³o 150 badañ klinicznych, finansowanych g³ównie przez: Uniê Europejsk¹, Ministerstwo Zdrowia Holandii, Dutch Center Society, Netherlands Genomics Initiative, NIH Structural Genomics (USA), Netherlands Organisation for Scientific Research, US Army oraz
przemys³ farmaceutyczny. £¹czne dofinansowanie prowadzonych przez Instytut badañ naukowych wynios³o w 2002
roku ponad 16 mln Euro.
Badania naukowe w Holenderskim Instytucie Raka s¹
administrowane przez profesjonaln¹ kadrê urzêdnicz¹. Komórk¹ organizacyjno - administracyjn¹ prowadzonych badañ jest Biometric Departament, w którym zatrudnionych
jest 38 profesjonalnie wyszkolonych osób. Komórka ta,
oprócz administrowania projektami badawczymi, zajmuje
siê równie¿ analiz¹ statystyczn¹. Na etacie zatrudnionych
jest czterech biostatystyków.
Sprawne prowadzenie tak znacz¹cej liczby projektów
mo¿liwe jest dziêki skoordynowanym programom komputerowym i funkcjonowaniu licznych procedur postêpowania (Standard Operating Proceedings), które s¹ obowi¹zuj¹cymi standardami w Unii Europejskiej. Wielce zainteresowa³ mnie funkcjonuj¹cy w Instytucie elektroniczny
obieg dokumentów. Specjalny program informacyjny
(TRION) daje wszystkie informacje o prowadzonym projekcie (m.in. o naukowcach prowadz¹cych badanie, liczbie
w³¹czonych pacjentów, ubezpieczeniu, harmonogramie i
finansowaniu badania). Dostêp do programu ma ka¿dy, kto
jest zaanga¿owany w realizacjê projektu, umo¿liwiaj¹c
tym samym monitorowanie poszczególnych etapów badania. Komunikacja wewn¹trz administracji jest bardzo
sprawna i czytelna, np. z³o¿enie zapotrzebowania na zakup
jakiejkolwiek rzeczy niezbêdnej do realizacji badania
odbywa siê w formie elektronicznej i tym samym daje
mo¿liwoœæ na bie¿¹co kontrolowania wydatków. Raz w
miesi¹cu s³u¿by finansowe Instytutu przesy³aj¹ do ka¿dego kierownika projektu informacjê nt. stanu finansowego
projektu (poniesione koszty i pozosta³a do wydania kwota).
Jaka jest procedura w³¹czenia projektu badawczego do
realizacji? W pierwszym etapie projekt badawczy trafia do
osoby koordynuj¹cej badania naukowe w obrêbie ca³ego
Instytutu (Research Manager). Osoba ta odpowiedzialna
jest za przygotowanie wszystkich dokumentów i ich rejestracjê oraz dope³nienie niezbêdnych formalnoœci, które
wi¹¿¹ siê z realizacj¹ projektu (np. ubezpieczenie prowadzonego badania). Nastêpnie projekt poddawany jest oce-

nie IRB (Institutional Review Board), który pe³ni rolê Komisji Etycznej. Z urzêdu Research Manager jest sekretarzem IRB. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez IRB
projekt trafia do Biometric Department, który kompleksowo odpowiada za przygotowanie bazy danych zwi¹zanych
z projektem. Tak przygotowany projekt ostatecznie jest zatwierdzany przez Board of Directors, w którego sk³ad
wchodzi trzech sta³ych cz³onków, wybieranych spoœród
pracowników Instytutu raz na kilka lat. Proces zatwierdzania projektu trwa oko³o szeœciu tygodni, po czym jest
wprowadzany do internetu. Ka¿dy projekt badawczy, je¿eli nawet jest finansowany przez przemys³ farmaceutyczny,
musi uzyskaæ ostateczn¹ akceptacjê Board of Directors
oraz musi byæ umieszczony do wgl¹du w wewnêtrznej sieci internetowej Instytutu.
Z uwagi na to, i¿ Instytut jest Oœrodkiem naukowym,
we wszystkich przeprowadzanych badaniach zabezpieczone jest prawo wolnoœci publikacji uzyskanych wyników.
Dodatkowo, je¿eli projekt jest finansowany przez przemys³ farmaceutyczny, w bud¿ecie projektu kalkuluje siê
koszty obs³ugi administracyjnej.
Podsumowuj¹c, chcia³abym podkreœliæ, ¿e system obs³ugi badañ naukowych w Instytucie jest bardzo czytelny.
Wynika on niew¹tpliwie ze œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy
odpowiednimi komórkami merytorycznymi zaanga¿owanymi w prowadzenie projektów badawczych i funkcjonowaniu doskona³ych narzêdzi, dziêki którym przep³yw informacji w jednostce jest sprawny. Wydaje siê byæ konieczne, aby jak najszybciej te europejskie procedury postêpowania mog³y byæ wprowadzone w naszej Uczelni.
Ma³gorzata Laudañska
Kierownik Dzia³u Nauki
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Czas na zgodê i profesjonalizm
(- mówi nowy Prezes AZS, doc. Jacek Nikliñski)
Rok dzia³alnoœci i cztery powa¿ne funkcje, to niez³y wynik. Ciekawa jestem ile bombek na choince zawiesi Pan
za trzy lata?
Myœlê, ¿e zostan¹ te cztery, no chyba ¿e któraœ ubêdzie (œmiech).
Na razie tyle wystarczy.
Ma Pan jeszcze czas na ¿ycie rodzinne?
Nie mam go ju¿ od kilkunastu lat, wiêc ta nowa bombka na
choince niewiele zmienia w moim ¿yciu rodzinnym. Permanentny brak czasu z mojej strony nie jest dla bliskich mi osób zaskoczeniem.
Ostatnia bombka, która ozdabia choinkê zwi¹zana jest z
funkcj¹ Prezesa AZS. Kto poda³ Pana kandydaturê i jak
brzmia³o uzasadnienie?

Na Walnym Zgromadzeniu zaproponowa³ mnie na to stanowisko ustêpuj¹cy prezes Bogus³aw Nowowiejski. By³em jedynym kandydatem na ten fotel. Nie przypominam sobie,
¿eby by³o jakieœ wiêksze uzasadnienie, ale na pewno pad³o
stwierdzenie, ¿e jestem osob¹, która daje du¿e prawdopodobieñstwo wyjœcia sportu akademickiego z regresu, osob¹, która
gwarantuje rozwój tej dziedziny ¿ycia uczelnianego.
Coœ trzeba uzdrowiæ?
Je¿eli weŸmiemy pod uwagê sport uczelniany, to trzeba
przyznaæ, ¿e funkcjonuje on poprawnie. O tym zreszt¹ œwiadcz¹ dobre wyniki. Gorzej natomiast wygl¹da sytuacja w
sporcie wyczynowym. Mam tu na myœli siatkówkê kobiet.
Nie tak dawno siatkarki by³y w pierwszej lidze, teraz spad³y
do drugiej. Prasa nieprzychylnie wypowiada³a siê ostatnimi czasy o konfliktach panuj¹cych w obrêbie polityki zwi¹zanej z siatkówk¹ wyczynow¹. Miêdzy innymi i to
spowodowa³o, ¿e g³ówny sponsor zapowiedzia³ swoj¹ rezygnacjê z partycypowania w kosztach utrzymania dru¿yny. W tej
sytuacji sport wyczynowy stoi wobec braków œrodków finansowych i mo¿e to mieæ
fatalne skutki.
Jakie ma Pan, Panie Prezesie, pomys³y na
rozwi¹zanie tego problemu?
Przede wszystkim muszê szybko zbadaæ sytuacjê i za¿egnaæ konflikty. Nie mo¿e byæ
tak, aby poszczególne osoby uprawia³y swoj¹ politykê i to w celu osi¹gniêcia partykularnych korzyœci. Uwa¿am, ¿e nale¿y powo³aæ profesjonalistê, który zajmie siê sportem
wyczynowym, bêdzie mened¿erem, dbaj¹cym o stronê finansow¹, odpowiedni klimat
w zespole i wizerunek w mediach.
Widzê Panie Prezesie, ¿e rozpiera Pana
energia.
Bez niej nic nie da siê za³atwiæ. Ta sprawa
jest dla mnie olbrzymim wyzwaniem, bo kocham sport i nie mogê byæ obojêtny na sytuacje, które nikomu nie przynosz¹ korzyœci.
Jestem ciekawa jak spêdza œwiêta Prezes AZS. Przy stole czy na boisku?
Od wielu lat uprawiam tenis ziemny. Kiedyœ, jeszcze jako student, regularnie trenowa³em, bra³em udzia³ w zawodach uczelnianych, ogólnopolskich. Od roku staram siê
graæ dwa razy w tygodniu dla przyjemnoœci i podtrzymania kondycji. Zarówno Œwiêta, jak i Nowy Rok spêdzam na hali sportowej przy ul. Wo³odyjowskiego.
Odpoczywam bêd¹c w ruchu.
Rozm. D. Œ.
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o przesz³oœci

(mówi prof. Zbigniew Puchalski, by³y rektor AMB i œwie¿o wybrany Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich)
Œrodowisko bia³ostockich lekarzy z uznaniem przyjê³o wiadomoœæ
o wyborze Pana Profesora na prezesa Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jaka droga doprowadzi³a Pana do tej funkcji?
W trakcie obrad 60-tego Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich w Warszawie w 2001r., na wniosek Bia³ostockiego Oddzia³u TChP, zg³oszono moj¹ kandydaturê na funkcjê Prezesa Zarz¹du
G³ównego Towarzystwa, a Bia³ystok na miejsce obrad 62 Zjazdu w 2005r.
W tajnym g³osowaniu obie te propozycje zyska³y akceptacjê. Tak wiêc
od wrzeœnia 2001r zosta³em Prezesem - Elektem Zarz¹du G³ównego
TChP. Podczas uroczystoœci otwarcia obrad 61 Zjazdu TChP w Gdañsku, w dniu 17 wrzeœnia tego roku obj¹³em funkcjê Prezesa. Wydarzenie to odnotowujê jako niezwykle znacz¹ce wyró¿nienie bia³ostockiego
œrodowiska medycznego, a w tym wszystkich chirurgów Bia³egostoku i
regionu. To ich determinacji i postawie mo¿emy zawdziêczaæ, ¿e po raz
pierwszy w 114-letniej historii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prezesem Zarz¹du G³ównego TChP - (trzydziestym dziewi¹tym, licz¹c od
1889 roku, kiedy t¹ godnoœæ obj¹³ s³awny profesor Ludwik Rydygier)
zosta³ bia³ostocki chirurg, nauczyciel akademicki, profesor Bia³ostockiej Akademii Medycznej.
Mówi siê, ¿e forma przekazania w³adzy w Towarzystwie Chirurgów jest niezwyk³a i uroczysta. Jak przebiega³o oficjalne przekazanie tej funkcji?
Ta forma, w obecnej postaci, ma miejsce od 1989 roku, kiedy w takcie
obrad, Jubileuszowego 54-tego ( 100 lat od powstania Towarzystwa) Zjazdu Towarzystwa w Krakowie, ówczesny Prezes profesor Tadeusz Popiela zademonstrowa³, po raz pierwszy ³añcuch Prezesa TChP jako jego
insygnium, dekoruj¹c nim swego nastêpcê. Dnia 17 wrzeœnia br. w Gdañsku w trakcie uroczystoœci otwarcia 61-go Zjazdu, dotychczasowy Prezes ZG TChP profesor Zbigniew Gruca przekaza³ go mnie. Moment ten
odebra³em jako niezwykle uroczysty i wzruszaj¹cy zarazem. Po tym akcencie, w okolicznoœciowym przes³aniu zwróci³em siê do obecnych delegatów i zaproszonych goœci z krótkimi tezami swoich zamierzeñ na
okres najbli¿szej kadencji.
Ze sprawowaniem funkcji prezesa TChP ³¹czy siê wiele zadañ, miêdzy innymi, obowi¹zek i zaszczyt organizowania ogólnopolskiego zjazdu, w którym zwykle uczestniczy wielu chirurgów. Czy nie przera¿a Pana Prezesa ogrom obowi¹zków organizacyjnych w skromnych
bia³ostockich warunkach?
Wœród najistotniejszych spraw jakie zasygnalizowa³em w swoim wyst¹pieniu, a które wymagaj¹ pilnych dzia³añ, to takie jakie s¹ codziennoœci¹ w pracy chirurgów, jak te¿ problemy zwi¹zane z podnoszeniem
zawodowych kwalifikacji i naukowego rozwoju. Wiele zagadnieñ wi¹¿e siê ze sta³¹ dzia³alnoœci¹ oko³o 5000 rzeszy chirurgów i musi znaleŸæ
to zrozumienie w decyzyjnych gremiach, co odnosi siê zw³aszcza do
zmieniaj¹cej siê sytuacji zwi¹zanej z reform¹ ochrony zdrowia. Do zadañ nowego Zarz¹du G³ównego TChP nale¿eæ bêdzie równie¿ organizacja 62 Zjazdu TChP. Miejscem tej donios³ej naukowej imprezy bêdzie w dniach 14-17 wrzeœnia 2005r. Bia³ystok - siedziba Bia³ostockiej
Akademii Medycznej. W obradach Zjazdu weŸmie udzia³ oko³o 2000
uczestników z kraju i z zagranicy, co oznacza, ¿e bêdzie to najwiêksze
naukowe wydarzenie w dziejach naszego miasta , wiêc nobilitacja Bia³egostoku, regionu, Akademii Medycznej, podlaskiej chirurgii, po raz
pierwszy jako gospodarzy tego donios³ego wydarzenia. Wielu wybitnych

chirurgów Bia³ostocczyzny, zarówno tych,
którzy tworzyli i rozwijali akademick¹ chirurgiê kliniczn¹, jak i
innych pracuj¹cych w
trudnych warunkach
szpitali terenowych,
swoimi dokonaniami
na stale zapisa³o siê
w dziejach naszej specjalnoœci. To przez pamiêæ o nich zrobimy
wszystko, aby 62 Zjazd
TChP mia³ stosown¹,
do ich zas³ug, rangê i
wysoki merytoryczny
oraz organizacyjny poziom. Zdajê sobie sprawê z wielkiego wyzwania, ale i trudnoœci jakie wynikaj¹ z organizacji i zabezpieczenia tak
gigantycznej imprezy. Jestem przekonany, ¿e podo³amy, gdy¿ tak w
Bia³ymstoku jak i w regionie s¹ sprzymierzeñcy i ludzie zaanga¿owani,
i dobrej woli, którzy uznaj¹, ¿e w 2005r. dojdzie w Bia³ymstoku do historycznego spotkania. Tak to okreœli³em, podobnie jak Rektor prof. Jan
Górski, na posiedzeniu Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Chirurgów
Polskich odbytego, po raz pierwszy w Bia³ymstoku, 14 listopada 2003
roku, w Aula Magna AMB.
Jakimi przemyœleniami chcia³by siê Pan podzieliæ z Czytelnikami
Medyka, jako prorektor w stanie wojennym, rektor kadencji przypadaj¹cej na koniec poprzedniego systemu politycznego oraz kadencji przypadaj¹cej na lata 1999-2002?
Stan wojenny nie wp³yn¹³ destabilizuj¹co na dzia³alnoœæ Uczelni. To za
spraw¹ wywa¿onego postêpowania ówczesnych w³adz AMB nie dochodzi³o do sytuacji, które zawa¿y³yby na jej ustawowym funkcjonowaniu. Zarówno dzia³alnoœæ dydaktyczna, naukowa i kliniczna nie odnotowa³y uszczerbku. Przyk³adem, to naukowy rozwój w Uczelni w latach
1980-1984 a wiêc: 133 stopnie doktora, 21 doktora habilitowanego i 13
tytu³ów profesora. Kieruj¹c Uczelni¹ w latach 1987-1990 stara³em siê
pomna¿aæ dokonania moich wspania³ych poprzedników. W myœl porzekad³a "Kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu" czyniliœmy
takie starania, aby przypadaj¹cy w 1990 roku jubileusz 40-lecia naszej
ALMAMATER wypad³ jak najbardziej okazale. W inwestycjach to g³ównie kontynuacja budowy Dzieciêcego Szpitala Klinicznego, w tym osobiste wyjazdy w celu finansowego i materia³owego zabezpieczenia (np.
s³ynne 70 ton blachy z Nowej Huty ). Starania w centralnych urzêdach
w Warszawie o dotacje na remont pa³acu i rewaloryzacjê obecnej Aula
Magna, w której w paŸdzierniku 1990r. odby³y siê uroczystoœci 40-lecia
Akademii, kiedy zademonstrowaliœmy dynamiczny, naukowy, dydaktyczny i organizacyjny rozwój Uczelni. W latach 1999-2002 pe³ni¹c ponownie urz¹d rektora, wraz ze wspó³pracownikami, wykonaliœmy maksymalnie to co w ciagu trzech lat mo¿na by³o dokonaæ. Ze spraw najistotniejszych,
które siê wydarzy³y (b. wybiórczo ) to dalszy dydaktyczny i naukowy
postêp, przez co uzyskaliœmy wysok¹ pozycjê AMB we wszystkich ran-
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kingach oraz zaliczenie Uczelni do I-ej kategorii. Kreowanie nowych kierunków studiów, powo³anie studiów doktoranckich, aplikacja nowych
klinicznych metod i technik, zakoñczenie budowy i zagospodarowanie
Collegium Novum, pozyskanie 3 milionów 600 tysiêcy z³ na rewaloryzacjê pa³acu i dzia³ania na rzecz renowacji ogrodzenia pa³acu i parku, to
kolejne spektakularne dokonania. Uznanie dla Uczelni, to pe³nienie
przeze mnie funkcji Przewodnicz¹cego Konferencji Rektorów Uczelni
Medycznych, która pod moim kierownictwem doprowadzi³a do nowelizacji ustawy, na mocy której rektor sta³ siê organem za³o¿ycielskim
dla szpitali klinicznych. Wspania³ym wydarzeniem by³y obchody 50-lecia Akademii w 2000 roku z udzia³em m.in. rektorów wszystkich uczelni: medycznych jak i bia³ostockich ( media odnotowa³y - Inauguracja
jakiej nie by³o ). Za sukces tak Uczelni, jak i osobisty, uznajê nadanie
mnie godnoœci Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w
Grodnie i Akademii Medycznej w £odzi.
W pierwszym numerze Medyka Bia³ostockiego z roku 1956 zamieszczona jest fotografia m³odzieñca z bujn¹ czupryn¹ i podpisem "wzorowy student", w którym, mimo up³ywu lat rozpoznajemy Zbigniewa Puchalskiego - póŸniejszego profesora, kierownika Kliniki Chirurgii
Ogólnej i rektora Uczelni. Czy jest Pan obecnie czytelnikiem Medyka Bia³ostockiego? Co Pan uwa¿a za godne kontynuacji, a co za konieczne do poprawienia, lub wprowadzenia do naszego uczelnianego pisma?
No có¿..... mijaj¹ lata, zanika czupryna.... Z ³ezk¹ w oku i ze wzruszeniem wspominam te czasy i nie da siê ukryæ.... ju¿ wtedy by³em dobry.
Zbyt d³ug¹ przerwê w wydawaniu Medyka Bia³ostockiego, nale¿y uz-

naæ za grzech zaniedbania kolejnych w³adz. Ten, który ukaza³ siê w
2000 roku, jako kwartalnik, po bardzo d³ugiej przerwie, sygnalizowa³
wszystkie bie¿¹ce i przesz³e wydarzenia i oznacza³ edytorski postêp w
stosunku do lat, kiedy Medyk siê nie ukazywa³. St¹d te¿ niektóre krytyczne os¹dy wydawanego wtedy periodyku oceniam jako nie przemyœlane. Ca³y wydawniczy wysi³ek, w tym i finansowy, skierowaliœmy na
przygotowanie albumowego wydania PÓ£ WIEKU AKADEMII MEDYCZNEJ -1950-2000, które cieszy³o siê ogromnym zainteresowaniem.
Medyk w obecnej szacie jest pismem interesuj¹cym, podobnie jak poprzednik ³adnie wydawanym, z szerokim tematycznym wachlarzem poruszanych tematów i problemów. K. Brodziñski pisa³: Podwójnie ¿yje
ten, kto ¿yje razem z przesz³oœci¹, st¹d te¿ proponujê wiêcej miejsca
poœwiêcaæ tym wydarzeniom jakie by³y udzia³em Uczelni przed rokiem
2002. Na obecny stan, osi¹gniêcia i rozwój Uczelni sk³adaj¹ dokonania
równie¿ poprzednich kadencji od roku 1950 - warto o tym pamiêtaæ i
pisaæ. Rzetelne informacje z osi¹gniêæ Akademii okresu 53 lat, a dzia³o
siê tak wiele, nale¿y prezentowaæ, g³ównie z myœl¹ o akademickiej m³odzie¿y. Z tego g³ównie powodu proponujê nie zamieszczaæ artyku³ów
jak w NR 11/12 na temat sytuacji w PSK (m.in.."...za kombinowanie
bierzemy pieni¹dze..."). Te okreœlenia Ÿle siê kojarz¹, a ewentualne takie postêpowanie nie mo¿e mieæ z pewnoœci¹ miejsca w szpitalu uniwersyteckim. ¯yczê obecnie wydawanemu Medykowi atrakcyjnych, interesuj¹cych, rzetelnych artyku³ów i opracowañ, które bêd¹ ogólnie
akceptowane, przez ¿yczliwych czytelników.
Rozmawia³: Lech Chyczewski

Wykorzystaæ szansê
W dniu 25. 11. 03 r. w Akademii Medycznej
odby³a siê dyskusja, dotycz¹ca kontrowersyjnego
problemu dop³at bezpoœrednich do œwiadczeñ
medycznych. Powodem zorganizowania tej dyskusji w³aœnie w AMB by³ fakt pobrania op³at od
pacjentów w poradniach specjalistycznych Szpitala Klinicznego. O motywach naszego postêpowania pisa³em w ostatnim wydaniu "Medyka Bia³ostockiego".
Uczestnicy dyskusji: pose³ Ewa Kopacz z Sejmowej Komisji Zdrowia, Konstanty Radziwi³³, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Krzysztof
Bukiel, szef Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy twierdzili, ¿e nie mo¿na udawaæ i¿
wszystko jest w nale¿ytym porz¹dku i ¿e nie ma
¿adnego problemu. Otó¿ problem jest, bo spo³eczeñstwo oczekuje poziomu œwiadczeñ przekraczaj¹cych mo¿liwoœci finansowe systemu z jednej strony, z drugiej zaœ ustawodawstwo jest tak
niespójne, ¿e pozwala na ró¿ne niekonwencjonalne zachowania dyrektorów. Robi¹ to, aby ratowaæ upadaj¹ce szpitale i przychodnie. Tak by³o w
naszym przypadku. Odpowiedzialnoœæ za ten
stan rzeczy spoczywa nie na tych, co wykonuj¹
œwiadczenia zdrowotne, ale na tych, co je organizuj¹. Byæ mo¿e nowe propozycje rz¹du dotycz¹ce spó³ek u¿ytecznoœci publicznej tê nienormaln¹

sytuacjê zmieni¹. Miejmy nadziejê, ¿e tak bêdzie. ki. Jestem przekonany, ¿e my równie¿ do³¹czymy
W tym miejscu muszê podzieliæ siê spostrze- do ich grona.
¿eniami z innego spotkania, które mia³o miejsce
My - to znaczy oba szpitale kliniczne wraz z
w Urzêdzie Wojewódzkim z udzia³em minister organem za³o¿ycielskim, którym jest Akademia
Kralkowskiej. Spotkanie dotyczy³o ustawy o Medyczna. Bo to w³aœnie w³adze uczelni koordyspó³kach u¿ytecznoœci publicznej. Wydaje siê, ¿e nuj¹, a w konsekwencji zatwierdzaj¹ programy
rz¹d jest zdecydowany przeprowadziæ ca³¹ proce- restrukturyzacyjne. Z tego powodu w³aœnie na nich
durê ustawodawcz¹ bardzo szybko, co przy obe- spoczywa ogromne brzemiê odpowiedzialnoœci za
cnym sk³adzie parlamentu wydaje siê byæ bardzo to, co siê z nami wszystkimi stanie. G³êboko wierealne. Tempo dzia³añ jest bardzo szybkie, a za- rzê, ¿e w tym historycznym dla nas czasie wysady przekszta³ceñ œciœle zdefiniowane. Kto siê za- starczy nam wyobraŸni i konsekwencji w dzia³a³apie, ten bêdzie funkcjonowa³ w nowej struktu- niu, aby odnieœæ sukces.
rze korzystaj¹c z przywileju centralnego
Jerzy Kamieñski
dofinansowania. Kto nie, to nie. Najwa¿niejsze jest
(Autor jest dr. - dyrektorem Pañstwowego
to, ¿e program restrukturyzacji bêdzie poddany
Szpitala Klinicznego)
ocenie przez Ministra Zdrowia. Je¿eli bêdzie Ÿle oceniony albo odrzucony, mo¿liwoœci poprawki nie ma.
Tak mówi ustawa. Dlatego powinniœmy zrobiæ wszystko, aby stworzyæ dobry program daj¹cy realn¹
perspektywê wyjœcia z kryzysu. Nie
mo¿e to byæ program asekuracyjny,
markuj¹cy dzia³ania, ale odwa¿ny,
daj¹cy szansê. Byæ mo¿e ju¿ ostatni¹. Wed³ug informacji przekazanej
przez Minister Kralkowsk¹, 30% Na zdjêciu od lewej: Krzysztof Dach - wiceprezes OIL Bia³ystok, Konstanty Radziwi³ - prezes Naczelnej Izby Lekarskiej,
szpitali w Polsce jest dobrze zarz¹- pose³ Ewa Kopacz z Sejmowej Komisji Zdrowia, doc. dr hab.
dzanych i nie ma d³ugu. One w pierw- Marek Rogowski - prorektor ds. klinicznych AMB, dr Jerzy
szej kolejnoœci uzyskaj¹ status spó³- Kamiñski - dyrektor PSK.
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Narodowe rozdwojenie jaŸni

O Sympozjum poœwieconym 25-leciu pontyfikatu Jana Paw³a II, które odby³o siê 10 paŸdziernika 2003 roku w
Auli Wielkiej Akademii Medycznej
dowiedzia³em siê niedawno. Poniewa¿
na nim nie by³em, z olbrzymim zainteresowaniem przeczyta³em zamieszczon¹ w obecnym numerze "Medyka" wypowiedŸ Jego Ekscelencji Abp. Wojciecha
Ziemby na te tematy.

siê s³owo, Jego Ekscelencja - obawiam
siê, ¿e nie przez przypadek, ale z bolesnym i g³êbokim rozmys³em - pomin¹³.
Sympozjum by³o pomyœlane jako
wspólnotowe oddanie szacunku Ojcu
Œwiêtemu Janowi Paw³owi II przez spo³eczeñstwo naszego regionu.
Bywam w tym regionie dosyæ czêsto i nie stroniê, ale raczej poszukujê
kontaktów z ludŸmi. W³aœnie w tych kontaktach ilekroæ dochodzi do rozmowy na
tematy wiary, uderza powierzchownoœæ i pewna mechanicznoœæ pogl¹dów, z przebijaj¹c¹ tu i ówdzie nut¹
pob³a¿liwoœci w stosunku to papieskiego nauczania, zw³aszcza w sferze oby-

(…) Wspomniane Sympozjum by³o
pomyœlane jako wspólnotowe oddanie
szacunku Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II przez spo³eczeñstwo naszego
regionu. Spotkali siê przedstawiciele Koœcio³a Katolickiego i Koœcio³a Prawos³awnego, przedstawiciele lokalnych
w³adz pañstwowych i samorz¹dowych,
a tak¿e przedstawiciele œrodowiska naukowego. Wspólnie daliœmy wyraz uznania dla wielkiego wspó³czesnego autorytetu, który jest g³ow¹ Koœcio³a, ale nie
przesta³ przecie¿ byæ synem polskiego
Narodu. (…)
Przyznajê, ¿e jestem zachwycony intelektualn¹ elegancj¹, politycznym taktem, ale przede wszystkim g³êbok¹ i
wrêcz bolesn¹ m¹droœci¹ tej wypowiedzi. Chodzi mi g³ównie o zdanie: (...)Wspólnie daliœmy wyraz uznania dla wielkiego wspó³czesnego autorytetu, który jest
g³ow¹ Koœcio³a, ale nie przesta³ przecie¿ byæ synem polskiego Narodu. (...)
W zacytowanym zdaniu uderzy³ mnie
brak trzeciego przymiotnika dotycz¹cego dziedziny albo dziedzin, których
ten autorytet dotyczy. Obawiam siê, ¿e
uczestnicy Sympozjum nie byliby w stanie uzgodniæ choæby jednej sfery ¿ycia, w której Jan Pawe³ II by³by dla wszystkich, mo¿e nawet nie wielkim, ale
choæby nawet powa¿nym autorytetem.
Religijny, polityczny, naukowy? Na pewno nie. Wydawa³oby siê, ¿e dziedzina,
która nie powinna budziæ w¹tpliwoœci
to autorytet Papie¿a w sferze moralnej.
To wrêcz automatycznie nasuwaj¹ce

czajowoœci. Dlatego, z mieszanymi uczuciami obserwujê to, swego rodzaju,
rozdwojenie naszej zbiorowej jaŸni w
stosunku do Ojca Œwiêtego. To ci¹g³e
wspominanie jego polskoœci i wielkoœci,
pomniki, place, ulice jego imienia. W
domach na œcianie krzy¿, zdjêcie Papie¿a, a na stole kolorowa prasa wzorowana na zachodnich szmat³awcach,
propaguj¹cych postawy dok³adnie przeciwstawne papieskiemu nauczaniu. W
albumach kolorowe zdjêcia od pierwszej komunii - wtedy dzieci, a obecnie
nastolatków spêdzaj¹cych wakacje we
dwoje pod namiotem ze swoimi "ch³opakami i dziewczynami" albo razem mieszkaj¹cy bez œlubu w op³acanych przez
rodziców mieszkaniach. Zdumiewa tak
zakres tego zjawiska, jak uparte propagowanie go w tak zwanej m³odzie¿owej prasie. W prasie dla doros³ych uderza zaœ ostentacyjna konsumpcyjnoœæ i
szpan, jak¿e uw³aczaj¹ce papieskiemu

wo³aniu o pokorê i umiar. I do tego
Sex Shop przy Lipowej, któr¹ co roku
pod¹¿a procesja Bo¿ego Cia³a. Tu w
USA, mimo ¿e procesji nie ma, Sex Shop
na Main Street jest absolutnie nie do pomyœlenia.
Oczywiœcie, wra¿enia te nie s¹ oparte wy³¹cznie na obserwacjach w³asnych,
ale równie¿, jeœli nie g³ównie na rozmowach ze stosunkowo nielicznymi przyjació³mi dziel¹cymi te obawy. Nasuwa
siê wiec pytanie: gdyby Jan Pawe³ II by³
np. Francuzem, Hiszpanem czy Niemcem, czy te¿ organizowalibyœmy sympozja "pomyœlane jako wspólnotowe oddanie szacunku." Obawiam siê, ¿e nie.
A szkoda…
Tu w USA nie spotka³em placu ani
ulicy nazwanej papieskim imieniem, natomiast praktycznie na co dzieñ mam do
czynienia z owocami jego pontyfikatu
jakim jest odrodzenie amerykañskiego
katolicyzmu, po 11 wrzeœnia najbardziej
dynamicznie rozwijaj¹cej siê religii. Nikt
nie ukrywa, ¿e to zas³uga Papie¿a. Od
czasów Drugiego Soboru Watykañskiego, nastêpowa³a powolna, ale systematyczna protestantyzacja amerykañskiego Koœcio³a, oceniana przez tutejsze
œrodowiska opiniotwórcze jako chwalebny ekumenicznie i politycznie postêp.
Ku rozczarowaniu tych¿e, Jan Pawe³ II
przywróci³ katolicyzmowi jego tradycyjne oblicze. W odró¿nieniu, od tego
co zaobserwowa³em w Polsce, tu w USA
ów zwrot ku korzeniom bardzo wzmocni³ atrakcyjnoœæ katolicyzmu dla wiernych. Ale to nie wszystko. Zupe³nie nieoczekiwanie katolicyzm zacz¹³ przyci¹gaæ
protestantów. W ci¹gu ostatnich 25 lat
tysi¹ce protestantów zasili³o nasze szeregi. Jednak¿e nie iloœæ, ale jakoœæ
tych ludzi jest najwiêkszym zyskiem.
Du¿a czêœæ to byli protestanccy pastorzy, którzy po d³ugoletnich zmaganiach,
tak z w³asnym sumieniem, jak i duchow¹ tradycj¹, dochodzili do wniosku, ¿e
prawda chrzeœcijañstwa zawarta jest w
rzymskim katolicyzmie, którego ostoj¹
jest w³aœnie papiestwo.
Najbardziej znanym w tej kategorii
jest niegdyœ za¿arty antykatolik, dr Scott
Hahn, profesor teologii w Franciscan
University of Steubenville, Ohio. Okreœlany jest jako "Luther in reverse." Z ¿arliwoœci¹ neofitów, ci intelektualnie imponuj¹co sprawni ludzie uœwiadamiaj¹
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katolikom zasadnoœæ i niepodwa¿aln¹
logikê doktryny naszego Koœcio³a. Robi¹ to w radiu, telewizji, a przede wszystkim na seminariach organizowanych
w poszczególnych parafiach. Stanowi¹
oni trzon tak zwanej Catholic Apologetics broni¹cej katolickiej doktryny. W
miarê mo¿liwoœci staram siê jednym z
nich byæ. "Apologeta" figuruje w S³owniku Jêzyka Polskiego PWN. Jeœli wœród
czytaj¹cych ten felieton znajdzie siê takowy - proszê o wiadomoœæ.
Zas³ug¹ naszego Papie¿a s¹ tak¿e ksiê¿a, którzy sami siebie okreœlaj¹ jako
J.P. II Priests. S¹ to mê¿czyŸni, którzy
zdecydowali siê na kap³añstwo pomiêdzy 30-40 rokiem ¿ycia. Przedtem byli
in¿ynierami, nauczycielami, lekarzami,
biznesmenami itp. Najbardziej znany jest
tu ks. John Corapi, z pochodzenia nowojorski W³och. Jako dwudziestokilkulatek
by³ milionerem, jednym z najbogatszych
poœredników handlu nieruchomoœciami
w Hollywood. Czerwone Ferrari, forsy
jak lodu, wille, baseny, narkotyki, dziewczyny, wino i œpiew. W wieku lat bodaj¿e 35 wst¹pi³ do zakonu œlubuj¹c
pos³uszeñstwo, ubóstwo i czystoœæ. Nastêpnie zosta³ ksiêdzem. Jan Pawe³ II osobiœcie go wyœwiêci³. Jest zdecydowanie

najbardziej charyzmatycznym katolickim kaznodziej¹ Ameryki Pó³nocnej. Kazania swoje g³osi w halach widowiskowych. Gdy, zaskoczony sukcesem swej
misji, zapyta³ przeora dlaczego to w³aœnie jemu przypad³a ta rola, us³ysza³: It's
obvious. God could not find anyone worse. (Ale¿ to oczywiste, Panu Bogu nikt
gorszy siê nie trafi³). Bogu dziêki! A wiêc
i dla nas nie wszystko jeszcze stracone.
Fascynacja Janem Paw³em II wykracza zdecydowanie poza katolickie krêgi. PBS (Public Broadcasting Station)
to ogólnoamerykañska sieæ telewizji publicznej czêœciowo wspierana z podatków. W swym moralno-kulturowym profilu jest zdecydowanie niekatolicka. Raz
na kwarta³, przez jeden dzieñ zbieraj¹
fundusze od widzów. Na ten wieczór
zachowuj¹ wyj¹tkowo atrakcyjny program. Trzy lata temu pokazano z tej okazji film nakrêcony na podstawie ksi¹¿ki
Witness to Hope, jedynej autoryzowanej
biografii Jana Paw³a II. Program pobi³
wszelkie rekordy ogl¹dalnoœci i zebranych pieniêdzy. Z tego co rozumiem
pokaza³a go równie¿ TVP. Rekordów nie
zanotowano.
Jednak¿e najwiêksz¹ otuch¹ napawa
powaga i zaanga¿owanie z jakim ame-

Prof. Witold Janusz Rudowski otrzyma³ honorowy doktorat Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w roku 1990.
Z wnioskiem o nadanie tytu³u, w imieniu œrodowiska chirurgów bia³ostockich, wyst¹pili prof. Zbigniew Puchalski i prof. Zdzis³aw Piotrowski.
Po zaakceptowaniu wniosku przez Radê Wydzia³u i Senat, funkcjê promotora powierzono prof. Józefowi Zalewskiemu.
Liczne zwi¹zki ³¹czy³y prof. Rudowskiego z bia³ostock¹ spo³ecznoœci¹ akademick¹. W kierowanych przez niego
placówkach szkolili siê bia³ostoccy chirurdzy, by³ równie¿ promotorem doktoratów pracowników naszej Uczelni,
jak równie¿ wielokrotnie recenzentem
prac doktorskich i habilitacyjnych. Uczestniczy³ w organizowanych w Bia³ymstoku posiedzeniach naukowych.
Witold Janusz Rudowski urodzi³ siê
w Piotrkowie Trybunalskim 17 lipca
1918 r. Gdy jego ojciec zosta³ mianowany sêdzi¹ S¹du Najwy¿szego rodzina przenios³a siê do Warszawy. Tu w
1936 r. ukoñczy³ gimnazjum i zosta³
przyjêty na Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu. W 1938 r. odby³ praktykê w berliñskim szpitalu Charit¾ w Klinice

Witold Janusz Rudowski
(17 VIII 1918 - 10 IX 2001)
Ferdinanda von Sauerbrucha*, a w 1939
r. na Wêgrzech. W momencie wybuchu wojny mia³ ukoñczone trzy lata studiów. 1 wrzeœnia zg³osi³ siê ochotniczo

rykañscy szeregowi katolicy traktuj¹ swoj¹ wiarê i z jakim szacunkiem traktuj¹
Papie¿a jako osobê, ale przede wszystkim jako moralny i duchowy autorytet.
Na niedzielnych mszach jest kilka wielodzietnych rodzin zachowuj¹cych powagê i godn¹ podziwu dyscyplinê. Widz¹c tak¹ rodzinê, z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿na przyj¹æ,
¿e jeden z ch³opców ma na imiê John
Paul. Nie ma ¿adnej gwarancji , ¿e Jasio Pawe³ek wyroœnie na dobrego katolika. Mo¿na natomiast byæ pewnym, ¿e
gdy podroœnie i zechce mu siê zamieszkaæ z dziewczyn¹ bez œlubu, rodzice i
rodzeñstwo nie zbêd¹ tego pomys³u
kilkakrotnie w Polsce us³yszanym: Co
zrobiæ? Takie czasy…

Marek Kamiñski
(Autor jest absolwentem AMB.
Obecnie pracuje w Emergency Departament: Myrtle Wert HospitalMayo Health System: Menomonie
Wisconsin. USA).
Adres do korespondencji:
mk@lomza.org
do Szpitala Dzieci¹tka Jezus i zosta³
skierowany do pracy w oddziale chirurgicznym, nastêpnie ze szpitalami wojskowymi przeby³ szlak z Warszawy poprzez Lublin a¿ do Lwowa. Po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych, opuœci³ Lwów i unikaj¹c aresztowania przez
jednego z okupantów a postawienia
przed s¹dem wojennym przez drugiego, wróci³ do Warszawy. W lutym 1940
r. podj¹³ przerwane studia na tajnym ju¿
Wydziale Lekarskim UW. Dyplom lekarza otrzyma³ z dat¹ 15 czerwca 1943
r. Po ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê
jako asystent oddzia³u chirurgicznego
w Szpitalu Dzieci¹tka Jezus. Od 1 stycznia 1942 r. pe³ni³ s³u¿bê w Armii Krajowej; przydzia³ do Okrêgu Warszawskiego, pseudonim "Prus". Bra³ czynny
udzia³ w dzia³alnoœci konspiracyjnej
s³u¿by zdrowia; wyk³ada³ na kursach
sanitarnych, prowadzi³ æwiczenia i seminaria na m³odszych latach studiów,
operowa³ i leczy³ ¿o³nierzy rannych w
akcjach bojowych przed i w czasie
Powstania Warszawskiego. O jego zaanga¿owaniu w sprawê œwiadczy przypadek jednego z ¿o³nierzy batalionu
"Parasol" z ran¹ postrza³ow¹ g³owy, odniesion¹ w specjalnej akcji bojowej
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"Stamm". Rannego po czterech dniach
leczenia zachowawczego przewieziono
w bardzo ciê¿kim stanie z likwidowanego szpitala konspiracyjnego do domu. Do opieki nad nim zosta³ skierowany dr Rudowski. Sprowadzi³
konsultantów, przywióz³ przy³ó¿kowy
aparat rtg, postawi³ w³aœciwe rozpoznanie, zoperowa³ i przez dwa miesi¹ce leczy³ pacjenta a¿ do ca³kowitego wyzdrowienia. W warunkach zagro¿enia
jakie mia³o miejsce w czasie okupacji
by³o to niezwyk³e osi¹gniêcie lekarskie
i organizacyjne. S³u¿bê Armii Krajowej zakoñczy³ w momencie jej rozwi¹zania, w stopniu podporucznika czasu wojny, odznaczony Krzy¿em Srebrnym
orderu Virtutii Militari i Krzy¿em Walecznych.
W styczniu 1945 podj¹³ ponownie
pracê w oddziale chirurgicznym Szpitala Dzieci¹tka Jezus, a po kilku miesi¹cach zosta³ przeniesiony do oddzia³u neurochirurgii. W 1947 roku obroni³
tezy pracy "O rozpoznawaniu guzów
p³ata czo³owego", w tym samym roku
zosta³ powo³any do wojska i po krótkim przeszkoleniu mianowany g³ównym lekarzem Akademii Sztabu Generalnego. Po blisko dwu latach s³u¿by,
mog¹cej wtedy trwaæ bezterminowo,
uzyska³ zwolnienie dziêki wstawiennictwu gen. Berlinga, któremu trafnie rozpozna³ chorobê wrzodow¹. Po zwolnieniu z wojska powróci³ do I Kliniki
Chirurgii w Szpitalu Dzieci¹tka Jezus
i jednoczeœnie pracowa³ w Instytucie
Radowym (póŸniej Instytut Onkologii).
W r. 1952 habilitowa³ siê na podstawie pracy "Leczenie zakrzepów ¿ylnych". Po roku 1956, kiedy powsta³y
mo¿liwoœci wyjazdów odby³ liczne sta¿e i szkolenia za granic¹: w Sztokholmie, Londynie i wielu oœrodkach amerykañskich, wielokrotnie zapraszany by³
równie¿ jako wyk³adowca. Tytu³ profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w 1961
r., w tym samym roku obj¹³ ordynaturê Oddzia³u Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie. W
1964 r., na proœbê Rady Naukowej Instytutu Hematologii, stan¹³ do konkursu i otrzyma³ stanowisko dyrektora
i kierownika Kliniki Chirurgii w tym Instytucie. Tymi placówkami kierowa³ a¿
do przejœcia na emeryturê w 1988 r.
G³ównymi kierunkami zainteresowañ naukowych prof. Rudowskiego by³y: patofizjologia i leczenie wstrz¹su,
patofizjologia nowotworów, transfuzjologia, hematologia, leczenie chirurgiczne chorych z zaburzeniami hemosta-

zy, leczenie oparzeñ oraz wybrane zagadnienia z chirurgii onkologicznej i
endokrynologicznej. Opublikowa³
ponad 500 prac w czasopismach oraz
by³ autorem, wspó³autorem lub redaktorem wielu monografii i podrêczników.
Za granic¹ ukaza³y siê monografie jego autorstwa: "Burn Therapy and Research"(1976), "Disorders of Hemostasis in Surgery" (1977), "Surgery of
the Spleen" (1985), opublikowane przez
licz¹ce siê w œwiecie nauki wydawnictwa. Wœród pism profesora znajduj¹ siê równie¿ publikacje z dziedziny
biografistyki, historii medycyny, a nawet historia corridy. Ponadto by³ promotorem 33 prac doktorskich, opiekunem 10 przewodów habilitacyjnych,
spoœród jego wychowanków oœmiu uzyska³o tytu³y profesora, a liczni lekarze
- specjalizacje z chirurgii, transfuzjologii i hematologii.
Prof. Rudowski prowadzi³ rozleg³¹
dzia³alnoœæ na polu miêdzynarodowym.
By³ ekspertem w zakresie technologii
chirurgicznej i organizacji oddzia³ów
chirurgicznych w krajach rozwijaj¹cych
siê oraz cz³onkiem rady Wykonawczej
Œwiatowej Organizacji Zdrowia. Nale¿a³ do kilkunastu zagranicznych towarzystw naukowych, g³ównie chirurgicznych, z których wiêkszoœæ nada³a
mu godnoœæ cz³onka honorowego. By³
równie¿ przedstawicielem Polskiego
Towarzystwa Chirurgicznego w Miêdzynarodowej Federacji Towarzystw
Chirurgicznych, viceprezydentem i prezydentem tej organizacji.
Nie mniej energii poœwiêca³ dzia³alnoœci w krajowych towarzystwach i
instytucjach naukowych. Przewodniczy³ Polskiemu Towarzystwu Chirurgicznemu. By³ zastêpc¹ sekretarza Wydzia³u VI nauk Medycznych PAN,
przewodnicz¹cym Rady Naukowej Centrum Medycyny Doœwiadczalnej i Klinicznej PAN, Cz³onkiem Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytu³u i Stopni
Naukowych. Pe³ni³ równie¿ szereg funkcji doradczych przy Ministrze Zdrowia.
Prof. Rudowski by³ redaktorem
lub zasiada³ w radach i komitetach redakcyjnych licznych czasopism o tematyce ogólnolekarskiej, chirurgicznej, hematologicznej i onkologicznej. Szeœæ
z nich to czasopisma o zasiêgu miêdzynarodowym.
Od pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych
prof. Rudowski by³ cz³onkiem zarz¹du fundacji im. Jakuba hr. Potockiego,
maj¹cej zgodnie z wol¹ fundatora wspieraæ prace badawcze w dziedzinie onko-
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logii i chorób p³uc. Fundacja posiada³a poza granicami kraju spory, ale nieuporz¹dkowany maj¹tek w nieruchomoœciach, który próbowa³y wykorzystaæ
w³adze PRL naruszaj¹c cele fundacji.
W 1977 prezesurê obj¹³ prof. Rudowski, w tym czasie uda³o siê sprawy na
tyle uporz¹dkowaæ, ¿e maj¹tek Fundacji zacz¹³ przynosiæ dochody. W czasie stanu wojennego Fundacja prenumerowa³a czasopisma medyczne dla
bibliotek naukowych w kraju.
Za zas³ugi dla nauki polskiej i propagowaniu jej osi¹gniêæ za granic¹ prof.
Rudowski zosta³ wyró¿niony oœmioma
doktoratami honorowymi akademii medycznych w Polsce i Uniwersytetu w
Edynburgu. Za osi¹gniêcia naukowe
otrzyma³ równie¿ wiele licz¹cych siê
nagród krajowych i zagranicznych,
wœród nich nadawan¹ z Emigracji nagrodê im. A. Jurzykowskiego.
Oprócz odznaczeñ wojennych i wojskowych, z których dwa najwa¿niejsze zosta³y ju¿ wymienione otrzyma³
liczne wysokie odznaczenia pañstwowe.
Podczas uroczystej sesji Krakowskiego Stowarzyszenia im. Ludwika
Rydygiera z okazji 80 rocznicy urodzin
prof. Rudowskiego, wyg³aszaj¹cy laudacjê prezes Stowarzyszenia prof. Tadeusz Popiela zwróci³ siê do niego jako do najlepszego Ambasadora Polskiej
Chirurgii na œwiecie. Droga ¿yciowa i
dorobek naukowy profesora okreœlenie
to w pe³ni uzasadniaj¹.
Prof. Rudowski zmar³ w Warszawie
10 wrzeœnia 2001 r.
Andrzej Litorowicz
(Autor jest dr. hab. - kierownikiem
Pracowni Historii Medycyny i Farmacji AMB)

Oprac. na podstawie: The International Who's Who 1986-1987 Europa
Publication Limited - Wspó³czeœni uczeni polscy S³ownik biograficzny t. III MR Oœrodek Przetwarzania Informacji
Warszawa 2000 - Stachiewicz P. "Parasol" Dzieje oddzia³u do zadañ specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy G³ównej Armii Krajowej Pax
1984 Warszawa. Wyd. II - Rudowski W.J.
SpowiedŸ chirurga Varia Literaria
red. Towpik, E. Warszawa 2000 - Materia³y w Archiwum AMB.
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PO¯EGNANIA

Wspomnienie pe³ne bólu
Prof. dr hab. med. ELEONORA JANKOWICZ
(11.11.1923 - 02.09.2003)

Profesor Eleonora Jankowicz urodzi³a siê 11 listopada 1923 roku w Lasunowie, w województwie wileñskim w
rodzinie ch³opsko - inteligenckiej. Szko³ê podstawow¹ i gimnazjum (przed wybuchem II wojny œwiatowej) ukoñczy³a
w Postawach. Maturê uzyska³a w 1946
roku w Olsztynie, a w latach 1946 1951 odby³a studia na Akademii Medycznej w Gdañsku, zostaj¹c od 1 wrzeœnia
1951 roku asystentem w Klinice Neurologicznej tej Uczelni. Specjalizacjê z neurologii I stopnia uzyska³a w 1954 roku,
a II stopnia - w 1958 roku. Doktorem medycyny zosta³a w 1960 roku, po obronie
rozprawy "Ruchy oddechowe postaci pozapiramidowej wczesnego pora¿enia
mózgowego dzieciêcego", a stopieñ doktora habilitowanego uzyska³a w 1967
roku na podstawie pracy "Postaæ pozapiramidowa a inne postacie mózgowego
pora¿enia dzieciêcego".
W 1971 roku uzyska³a tytu³ docenta
i od 1 paŸdziernika tego roku objê³a stanowisko kierownika Kliniki Neurologicznej w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. W 1983 roku otrzyma³a tytu³ profesora
nadzwyczajnego, a w 1990 roku profesora zwyczajnego.
Obowi¹zki kierownika Kliniki Neurologicznej AM w Bia³ymstoku pe³ni³a
do przejœcia na emeryturê w 1994 roku,

pozostaj¹c póŸniej nadal bardzo
aktywnym cz³onkiem lokalnej
spo³ecznoœci klinicznej i akademickiej.
Odby³a szereg szkoleñ w kraju i za granic¹ - m.in. w Pary¿u (w Oœrodku Rehabilitacji Dzieci z Mózgowym Pora¿eniem w
Garches), Budapeszcie i Instytucie Neuropatologii w Moskwie
(w zakresie chorób naczyniowych mózgu).
Profesor Jankowicz by³a autork¹ oko³o 200 prac naukowych,
przede wszystkim z zakresu neurologii klinicznej. W pocz¹tkowym okresie tematy wiod¹ce stanowi³y: gruŸlicze zapalenia opon
mózgowo - rdzeniowych i mózgowe pora¿enie dzieciêce (zw³aszcza jego postaæ pozapiramidowa), w okresie póŸniejszym
- choroby naczyniowe mózgu i
padaczka wieku dzieciêcego. Jako pierwsza w Polsce opisa³a encefalopatiê Kinsbourne'a, rodzinn¹ przewlek³¹ oftalmoplegiê zewnêtrzn¹ oraz zespó³ Landau'a
i Kleffnera. Prace jej by³y cytowane w
wielu w podrêcznikach i monografiach
polskich - m.in. Jakimowicza, Prusiñskiego, Hermana, Chrzanowskiego - oraz w
znanym na ca³ym œwiecie Handbook of
Clinical Neurology pod redakcj¹ Vinkena i Bruyn'a.
Bra³a czynny udzia³ w wielu zjazdach
miedzynarodowych i ogólnokrajowych
- Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Sekcji Neurologii Rozwojowej naszego Towarzystwa oraz Polskiego Towarzystwa Neurologii Dzieciêcej.
Profesor Eleonora Jankowicz by³a wieloletnim cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz przez wiele kadencji Przewodnicz¹c¹ Oddzia³u Bia³ostockiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
w ramach którego prowadzi³a, wraz z pracownikami Kliniki Neurologii, ci¹g³e
szkolenie neurologów województwa podlaskiego organizuj¹c niezliczon¹ iloœæ kursów, zebrañ i spotkañ naukowo-szkoleniowych.
W latach 1987 - 1997 by³a cz³onkiem
Kolegium Redakcyjnego "Neurologii i
Neurochirurgii Polskiej".

By³a nauczycielem i wychowawc¹
wielu roczników studentów medycyny
bia³ostockiej Akademii Medycznej i zdecydowanej wiêkszoœci neurologów województwa podlaskiego oraz promotorem
15 przewodów doktorskich i 3 habilitacyjnych. Bra³a aktywny udzia³ w ¿yciu
Uczelni nie dbaj¹c jednak¿e o zaszczyty. Mimo to otrzymywa³a liczne nagrody rektorskie za osi¹gniêcia dydaktyczne i naukowe, zarówno w okresie pracy
w Gdañsku jak i w Bia³ymstoku. Zosta³a odznaczona m.in.: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ "Za
wzorow¹ pracê w s³u¿bie zdrowia", Srebrn¹ Odznak¹ "Zas³u¿ony Bia³ostocczyŸnie", Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa
Walki z Kalectwem".
Profesor Jankowicz by³a osob¹ niezwykle skromn¹, uczciw¹, bardzo pracowit¹ i wymagaj¹c¹ od wspó³pracowników, ale jeszcze wiêcej wymaga³a od
siebie, daj¹c takim zachowaniem przyk³ad w ka¿dej dziedzinie. Zawsze by³a
otwarta na kontakty z pacjentami i pracownikami. Zawsze - bezpoœrednia w
kontaktach, bez dystansu mogliœmy zwracaæ siê z proœbami o rady i konsultacje i
nigdy nie pozosta³y one bez odpowiedzi. Posiada³a szerokie zainteresowania
naukowe i humanistyczne oraz bogate doœwiadczenie ¿yciowe i wiedzê, którymi
hojnie dzieli³a siê ze wspó³pracownikami.
¯yj¹c wspomnieniami z lat m³odzieñczych z rodzinnej Wileñszczyzny ukocha³a piêkne Podlasie i Mazury korzystaj¹c przez d³ugie lata z ich uroków zarówno
w lecie, uczestnicz¹c w wielu sp³ywach
kajakowych po jeziorach i rzekach tych
terenów, jak i w zimie uprawiaj¹c narciarstwo biegowe.
Z wielkim bólem przychodzi pisaæ
te s³owa w czasie przesz³ym - Profesor
Eleonora Jankowicz zmar³a dnia 2 wrzeœnia 2003 roku. Pokona³a wiele powa¿nych schorzeñ w swoim ¿yciu osobistym,
zmog³a J¹ choroba z któr¹ walczy³a przez
ca³e zawodowe ¿ycie - udar mózgu.
Wies³aw Drozdowski
(Autor jest dr. hab. - kierownikiem
Kliniki Neurologicznej AMB)
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s³oneczn¹ sobotê
"Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹
zostaj¹ po nich buty i telefon g³uchy"
Jan Twardowski

Prof. zw. dr hab. med. KONSTANTY
(1935 - 2003)
Rano, 18 listopada 2003 roku w Bia³ymstoku zmar³ Profesor Konstanty Wiœniewski,
kierownik Zak³adu Farmakologii, wybitny
uczony - farmakolog, wychowawca m³odzie¿y akademickiej, mój mistrz i nauczyciel.
Profesor Konstanty Wiœniewski urodzi³
siê 4 lutego 1935 roku w Osnówce na Podlasiu. Prace naukow¹ i dydaktyczn¹ rozpocz¹³
w Zak³adzie Farmakologii bardzo wczeœnie,
bo ju¿ w 1956 roku, bêd¹c jeszcze studentem
medycyny. Wydzia³ Lekarski Akademii Medycznej w Bia³ymstoku ukoñczy³ w 1960
roku i zosta³ zatrudniony w macierzystym
zak³adzie, gdzie przeszed³ wszystkie
szczeble rozwoju akademickiego od asystenta do profesora zwyczajnego.
Stopieñ naukowy doktora nauk medycznych uzyska³ w 1962 roku za pracê
zatytu³owan¹: “Wp³yw insuliny na dzia³anie analgetyków”, a w 1969 roku na
podstawie dorobku naukowego i pracy
habilitacyjnej pod tytu³em: “Badania nad
nieswoistym dzia³aniem transportowym
insuliny” - stopieñ doktora habilitowanego. W latach 1966-1967 przebywa³ na sta¿u naukowym NIH w USA. W styczniu
1969 roku zosta³ powo³any na stanowisko
docenta, a we wrzeœniu tego samego roku,
po odejœciu do Warszawy doc. Andrzeja
Danysza, na stanowisko kierownika Zak³adu Farmakologii, które pe³ni³ nieprzerwanie do chwili œmierci.
W 1974 roku prof. Wiœniewski zostaje profesorem nadzwyczajnym medycyny
jako pierwszy absolwent Bia³ostockiej
Uczelni, a w 1979 roku, profesorem zwyczajnym.
Profesor, którego siê pamiêta
Profesor Wiœniewski by³ przede wszystkim nauczycielem akademickim, podchodz¹cym niezwykle rzetelnie do swoich obowi¹zków. Studentom traktuj¹cym zajêcia dydaktyczne ma³o odpowiedzialnie i studiuj¹cym powierzchownie trudno by³o na æwiczeniach i seminariach z farmakologii. Egzamin
z tego przedmiotu dla wielu by³ postrachem
czêsto koñczy³ siê egzaminem komisyjnym.
Po latach spotyka³em wielu absolwentów na-

WIŒNIEWSKI

szej Uczelni, którzy jednak z szacunkiem i
uznaniem wspominali Profesora, dziêkuj¹c
Mu za ten czas, który umo¿liwi³ im opanowanie tego trudnego, a jednoczeœnie tak
wa¿nego dla lekarza czy dentysty przedmiotu. Dla nas, asystentów by³ szefem
bardzo wymagaj¹cym. Wymaga³ zw³aszcza
dok³adnoœci, systematycznoœci i pracowitoœci. Powtarza³ na ka¿dym kroku, ¿e cz³owiek
rodzi siê z gruntu leniwy, dlatego te¿ raz w
tygodniu prosi³ o zreferowanie swojej coty-

godniowej dzia³alnoœci, pokazanie i zinterpretowanie wyników. Radzi³, by ka¿dego
dnia wieczorem po powrocie do domu w kalendarzu wpisaæ co siê danego dnia zrobi³o i
wyci¹gnê³o wnioski dla siebie. By³o to bardzo stresuj¹ce, ale jak¿e dopinguj¹ce. Lubi³
pomagaæ innym, zw³aszcza gdy siê go o coœ
poprosi³o. Uczy³ nas pisania prac naukowych i krytycznego spojrzenia na dane zawarte w literaturze. Profesor Konstanty Wiœniewski by³ wspó³autorem wielu podrêczników, które by³y wydawane wielokrotnie. Nale¿y tu wymieniæ: Farmakodynamikê dla
studentów farmacji, Podstawy farmakologii
dla studentów medycyny i lekarzy, Farmako-

logiê dla studentów i absolwentów Wydzia³u
pielêgniarstwa i nauk o zdrowiu, wreszcie
Farmakologiê chorób alergicznych dla lekarzy i studentów.
Nauczyciel i naukowiec
Na ka¿dym kroku Profesor podkreœla³,
i¿ nie mo¿e byæ dobrej dydaktyki bez stoj¹cej na wysokim poziomie nauki. G³ównymi
kierunkami zainteresowañ Profesora by³y:
· Radiofarmakologia i radioochrona
· wp³yw niektórych hormonów peptydowych zw³aszcza insuliny na transport
membranowy i dzia³anie leków
· rola produktów degradacji bia³ek i hormonów peptydowych w funkcji OUN
· dzia³anie oœrodkowe angiotensyny i produktów jej degradacji (ich wp³yw na proces uczenia siê i pamiêci)
· wp³yw neuropeptydów (i produktów ich
degradacji) na poalkoholowe upoœledzenie procesów poznawczych
· produkty degradacji kolagenu i ich
wp³yw na oœrodkowy uk³ad nerwowy
· rola tlenku azotu w dzia³aniu oœrodkowym neuropeptydów i aminokwasów
· rola aminokwasów pobudzaj¹cych w
aktywnoœci oœrodkowego uk³adu nerwowego
· dzia³anie hormonów peptydowych przewodu pokarmowego na uk³ad kr¹¿enia w
stanie zdrowia i w cukrzycy, udzia³ uk³adu adrenergicznego i tlenku azotu w tym
procesie.
Badania prowadzone przez Profesora i
wspó³pracowników wykaza³y, ¿e niektóre
zwi¹zki fosforoorganiczne posiadaj¹ dzia³anie radioochronne. Natomiast produkty degradacji bia³ka, powstaj¹ce zw³aszcza na
drodze ograniczonej proteolizy, nie s¹ zwyk³ymi, niepotrzebnymi odpadami metabolizmu ustrojowego, ale nabieraj¹ nowych, czêsto zaskakuj¹cych w³aœciwoœci biologicznych spe³niaj¹c wa¿ne, czêsto kluczowe role
w regulacji homeostazy mózgu czy uk³adu
kr¹¿enia. Aktualnoœæ i wa¿noœæ tych wyników znajduje swoje odbicie w corocznej, du-
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¿ej liczbie cytowañ prac opublikowanych
(ponad 300) przez prof. Wiœniewskiego i jego zespó³. Wyniki tych badañ by³y wielokrotnie wyró¿nione nagrodami Sekretarza
Naukowego Wydzia³u Nauk Medycznych
PAN, Ministra Zdrowia i Opieki spo³ecznej i
Rektora. Na podkreœlenie zas³uguje Nagroda
Amerykañskiego Towarzystwa Diabetologicznego przyznana Profesorowi za cykl
prac nad w³aœciwoœciami transportowymi insuliny.
Bez przesady mo¿na powiedzieæ, i¿ Profesor by³ twórc¹ bia³ostockiej farmakologii,
bêd¹c promotorem 45 prac doktorskich.
Doktorzy nauk medycznych: A. Bodzenta,
W. Buczko, J. Braszko, M. Borawska, R.
Fiedorowicz,, S. Sierakowski, W. Sobaniec,
A. Szymañski siê wyhabilitowali. By³ tak¿e
opiekunem prac habilitacyjnych: dr J. Moniuszko-Jakoniuk, dr D. KoæmierskiejGrodzkiej, dr. F. Rogowskiego, dr M. Winnickiej. Osiem z tych osób uzyska³o tytu³y
naukowe profesora.
Na uwagê zas³uguje tak¿e dzia³alnoœæ
organizacyjno-polityczna Profesora. By³
cz³onkiem plenum KW i KC PZPR. W latach
1972-1974 by³ Dziekanem Wydzia³u Lekarskiego, a w latach 1974-1981 Rektorem bia³ostockiej uczelni. Ten okres, dziêki Profesorowi Konstantemu Wiœniewskiemu, to nie-

zmiernie dynamiczny rozwój AMB. Powstaje Wydzia³ Farmaceutyczny, wybudowano
Dom Studenta i Halê Sportow¹, zakoñczono
budowê Zak³adu Anatomii Patologicznej i
Medycyny S¹dowej, a tak¿e rozpoczêto budowê Dzieciêcego Szpitala Klinicznego.
Przez szeœæ lat pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Farmakologii Doœwiadczalnej Komitetu Nauk Fizjologicznych
PAN. Przez 14 lat by³ przewodnicz¹cym Komitetu Leków przy Ministrze Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej.
Profesor Konstanty Wiœniewski by³
cz³onkiem Za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, wielokrotnym
przewodnicz¹cym Oddzia³u bia³ostockiego
PTFarm, oraz cz³onkiem wielu innych Towarzystw. Organizowa³ w 1989 roku X
Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego wiele sympozjów i konferencji.
W tym miejscu pragnê przywo³aæ spotkanie farmakologów polskich i niemieckich
w Bia³owie¿y w 1978 roku. To dziêki prof.
Wiœniewskiemu farmakolodzy z dawnego
NRD mogli spotkaæ siê z kolegami z NRF,
nawi¹zaæ kontakty i przyjaŸnie. Spotkanie to
by³o niew¹tpliwie jedn¹ z kropel rujnuj¹cych
mur berliñski. Profesor dba³ o dobros¹siedzkie kontakty z uniwersytetami medycznymi
w Kownie i Grodnie. Podpisano wieloletnie

umowy o wspó³pracy naukowej, a wielu pracowników w tym rektorów uczelni ³¹czy³a
autentyczna przyjaŸñ. Nie bêdzie przesady
je¿eli stwierdzê, i¿ pionierem wspó³pracy w
ramach Euroregionu Niemen by³ prof. Konstanty Wiœniewski.
Za dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹
by³ wielokrotnie odznaczony i wyró¿niony.
Posiada³ liczne odznaczenia pañstwowe, resortowe i regionalne wœród nich: Krzy¿ Kawalerski i Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Z³ot¹
Odznakê Zas³u¿ony Bia³ostocczyŸnie, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakê
Zas³u¿ony Pracownik S³u¿by Zdrowia.
W Zmar³ym ¿egnamy wybitnego farmakologa i profesora Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku nauczyciela i wychowawcê kilku pokoleñ lekarzy i stomatologów, doktorów i profesorów - twórcê bia³ostockiej
szko³y farmakologicznej.
Odprowadziliœmy Go na wieczny spoczynek w piêkny s³oneczny sobotni dzieñ 22
listopada na Cmentarz Miejski w Bia³ymstoku.
W³odzimierz Buczko
(Autor jest prof. dr. hab. - kierownikiem
Zak³adu Farmakodynamiki AMB)

50 lat Kliniki Chorób Nerwowych
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
W dniu 8
listopada 2003
roku mia³a
miejsce uroczysta sesja
Dr med. M. Sopek.
naukowa, poœwiêcona piêædziesiêcioleciu dzia³alnoœci Kliniki Chorób Nerwowych AMB. Po³¹czona ona
by³a z uroczystym ods³oniêciem tablicy pami¹tkowej na terenie Kliniki, poœwiêconej
profesorowi Zygmuntowi Kanigowskiemutwórcy bia³ostockiej neurologii klinicznej.
W³adze Uczelni reprezentowa³ JM Rektor prof. dr hab. Jan Górski oraz Dziekan Wydzia³u Lekarskiego prof. dr hab. Maciej Kaczmarski. Na uroczystoœæ przyby³a rodzina
Profesora, profesorowie Uczelni, neurolodzy bia³ostoccy- równie¿ ci starszej generacji- wspó³pracownicy i uczniowie prof. Z. Kaniowskiego, jak i m³odsze pokolenie oraz
zaproszeni goœcie.
Przyby³ych goœci powita³ kierownik Kliniki dr hab. Wies³aw Drozdowski. W wyst¹-

pieniu okolicznoœciowym JM Rektor pogratulowa³ zorganizowania uroczystoœci, uzasadniaj¹c tê inicjatywê s³owami Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego "ten któremu obojêtna jest
przesz³oœæ, nie zas³uguje na przysz³oœæ".
Zwróci³ uwagê, ¿e prof. Z. Kanigowski
przez czternaœcie lat prowadzi³ Klinikê w okresie najtrudniejszym - to jest w okresie jej tworzenia i rozwoju. Ods³oniêciu tablicy towarzyszy³a córka Profesora- Anna Stasiewicz i
syn Krzysztof, który podziêkowa³ wszystkim,
którzy przyczynili siê do jej powstania1.
W sesji historyczno- naukowej przedstawiono referaty dotycz¹ce historii dzia³alnoœci
Kliniki w minionym piêædziesiêcioleciu.
Dr med. H. Berger by³a pierwszym z
asystentów Kliniki. Mówi³a o jej powstaniu
i pierwszym kierowniku doc. dr. hab. Stanis³awie Mackiewiczu. Decyzj¹ Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej zosta³ on powo³any na kierownika Kliniki Chorób Nerwowych AM jako docent kontraktowy. Do tego czasu by³ ordynatorem Oddzia³u

Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego
w Rzeszowie. Da³ siê poznaæ, jako cz³owiek
du¿ej wiedzy, niezmiernie troskliwy w stosunku do chorych, kole¿eñski i uczynny. Po
trzymiesiêcznej pracy, po krótkiej i ciê¿kiej
chorobie zmar³ 27 grudnia 1953 roku w wieku zaledwie 52 lat.
Dr med. M. Sopek i dr hab. M. Pryszmont
przedstawili sylwetkê prof. Z. Kanigowskiego - twórcy bia³ostockiej neurologii klinicznej, który wiele wniós³ w rozwój Kliniki i
szkolenie asystentów, z równoczesn¹ demonstracj¹ licznych przeŸroczy dotycz¹cych
¿ycia Profesora.
Dr hab. W. Drozdowski podsumowa³ piêædziesiêcioletni¹ dzia³alnoœæ Kliniki. Na
wstêpie wspomnia³, ¿e po œmierci prof. Z. Kanigowskiego Klinika przez trzy lata nie mia³a kierownika. Jego obowi¹zki pe³ni³a dr med.
H. Berger, a nadzór naukowy sprawowa³ prof.
J. £ebkowski. W 1971 roku kierownikiem Kliniki zosta³a prof. E. Jankowicz, która przyby³a z Akademii Medycznej w Gdañsku. Kie-
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rowa³a ni¹ przez 23 lata, a¿ do przejœcia na
emeryturê w 1994 r. Bêd¹c na emeryturze
nie opuszcza³a Kliniki i jej pracowników. Codziennie w niej by³a, mia³a tu swój pokoik. Bra³a czynny
udzia³ w pracy Kliniki- przygotowy-

uki i zaleceñ terapeutycznych z wykorzystaniem wspó³czesnych metod i technik diagnostycznych. W ostatnich latach rocznie
hospitalizowanych jest oko³o 700- 800 pacjentów, a Poradnia Przykliniczna przyjmuje
ich ponad 3000. W ten sposób Klinika bierze czynny udzia³ w opiece medycznej nad
mieszkañcami miasta i regionu.
Z du¿ym zainteresowaniem wys³uchano wyk³adu prof. T. Dom¿a³a z
Kliniki Neurologii Wojskowego Insty-

Doc. dr S. Mackiewicz
(1953)
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munoterapii i genoterapia, stosowana m.in. w
chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera i
glejakach. Wreszcie neuronawigacja i nanotechnologia.
Jak¿e daleko odbiega dziœ medycyna, a
szczególnie neurologia od dawnego powiedzenia, ¿e "diagnosis incerta, prognosis infausta et therapia nulla".
Mieczys³aw Sopek
(Autor jest dr. n. med.emerytowanym pracownikiem naukowym
Zak³adu Anatomii Prawid³owej AMB)
Wies³aw Drozdowski
(Autor jest dr. hab. med - kierownikiem
Kliniki Chorób Nerwowych AMB)

wa³a prace naukowe,
konsultowa³a chorych
Prof. dr Z. Kanigowski
i dokonywa³a wielu t³u(1954-1968)
maczeñ, bowiem zna³a dobrze kilka jêzyProf. dr E. Jankowicz
ków obcych. Odesz³a
(1971-1994)
od nas na zawsze 2 wrzeœnia 2003 r. By³a
autorem lub wspó³autorem oko³o 200 prac na- tutu Medycznego w Warszawie na teukowych, g³ównie z zakresu neurologii kli- mat "Neurologia wczoraj, dziœ i jutro".
nicznej, nauczycielem i wychowawc¹ licz- Profesor w swoim ciekawym wyst¹pienej rzeszy neurologów. Mia³a szerokie niu przypomnia³, ¿e neurolodzy w coDr hab. M. Pryszmont
dziennej pracy w XIX i pocz¹tku XX
zainteresowania naukowe i humanistyczne.
(1994-1995)
Po przejœciu prof. E. Jankowicz na eme- wieku pos³ugiwali siê g³ównie m³otkiem
ryturê, w latach 1994- 1995 Klinik¹ kiero- i szpilk¹ a terapia by³a bardzo ograniczona.
Dr hab. W. Drozdowski
(1995-obecnie)
wa³ dr hab. M. Pryszmont. Od 1995 r. kierow- Wiek XX przyniós³ bardzo znaczne postêpy
nikiem Kliniki jest dr hab. W. Drozdowski. w medycynie, w tym równie¿ w naukach neu- 1 Projekt tablicy i wykonanie modelu w gipsie zawdziêczamy znanemu bia³ostockiemu rzeŸbiarzowi
Omówi³ on dzia³alnoœæ naukow¹, dydak- rologicznych, uwieñczone licznymi nagroi malarzowi p. Stanis³awowi Wakuliñskiemu, a jej
odlewu dokonano w Zak³adzie Odlewniczym
tyczn¹ i us³ugow¹ Kliniki. Dzia³alnoœæ nau- dami Nobla (Paw³ow, Cajal, Moniz). Rozp. Józefa Dolido.
kowa by³a wielokierunkowa i dotyczy³a wój diagnostyki obrazowej otwiera nowy
wielu dziedzin neurologii klinicznej, jak i neu- rozdzia³ w rozpoznawaniu wielu chorób uk³aPodziêkowanie
W tym miejscu i t¹ drog¹ pragnê serdecznie
rofizjologii. Dzia³alnoœæ dydaktyczna- to ksz- du nerwowego. Równoczeœnie w terapii dopodziêkowaæ Panu Doktorowi Mieczys³awowi
ta³cenie studentów i lekarzy specjalizuj¹- konuje siê istotny postêp, np. leczenie substySopkowi za inspiracjê i pomoc w organizacji
cych siê w zakresie neurologii. Wreszcie tucyjne i operacyjne choroby Parkinsona,
jubileuszowych uroczystoœci .
diagnostyka i leczenie neurologicznie chorych leczenie interferonem b stwardnienia rozsiaWies³aw Drozdowski
z uwzglêdnieniem najnowszych osi¹gniêæ na- nego. A neurologia jutra- to dalszy rozwój im-

Twórca bia³ostockiej neurologii
i

nienia

Wspom

e

refleksj

Zygmunt Kanigowski - profesor neurologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku,
urodzi³ siê 8 lipca 1909 r. na Long Island jako syn zubo¿a³ej rodziny mazowieckiej,
która w celach zarobkowych wyemigrowa³a do Stanów Zjednoczonych. Rodzina
wróci³a do kraju w 1912 r. i osiedli³a siê w
M³awie. Tu Zygmunt w roku 1927 uzyska³
œwiadectwo dojrza³oœci i w tym samym roku podj¹³ studia na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Ju¿ jako student pracowa³ w Zak³adzie Hi-

"Nie umiera ten ,kto tkwi w naszych sercach i pamiêci"
wspomnienie o prof. dr. med. ZYGMUNCIE KANIGOWSKIM
- lekarzu i nauczycielu
stologii. Jego zainteresowania neurologi¹
spowodowa³y, ¿e jako wolontariusz zacz¹³
pracowaæ w Klinice Chorób Nerwowych i
Umys³owych Uniwersytetu Wileñskiego.
Po uzyskaniu dyplomu w 1934 r. Zygmunt Kanigowski kontynuowa³ pracê w tej
klinice, w charakterze asystenta, starszego
asystenta i wreszcie adiunkta. W tym okresie jego nauczycielami byli kolejno prof.
Stanis³aw W³adyczko, prof. Maksymilian
Rose i prof. W³odzimierz God³owski. Z
tych lat pochodz¹ jego pierwsze prace naukowe, dotycz¹ce dr¿enia mioklonicznego w

zapaleniu mózgu i leczenia schizofrenii insulin¹.
AK-owska przesz³oœæ
Wybuch wojny we wrzeœniu 1939 r. spowodowa³ przerwê w pracy zawodowej i naukowej dr. Z. Kanigowskiego. Zosta³ powo³any do wojska i bra³ czynny udzia³ w dzia³aniach wojennych (m.in. pod Brzeœciem).
Wraz z wieloma ¿o³nierzami dosta³ siê do
niewoli sowieckiej. Mobilizacja objê³a równie¿ kierownika kliniki prof. W. God³ow-

22

MEDYK Bia³ostocki 12(13) 2003

skiego, który zosta³ zamordowany w Katyniu w 43 roku ¿ycia. Wiele szczególnych
okolicznoœci spowodowa³o, ¿e Z. Kaniowski
unikn¹³ tragicznego losu prof. W. God³owskiego. Po ustaniu dzia³añ wojennych, jesieni¹ 1939 r. wróci³ do Wilna, jednak w klinice nie móg³ podj¹æ pracy, gdy¿ wszyscy le-

na a nastêpnie do Bia³ej Piskiej, jednak ze
wzglêdu na du¿e zniszczenia tych miast nie
móg³ w nich zorganizowaæ szpitala i st¹d
te¿ pomys³ wyjazdu do Olsztyna. Tu podj¹³
pracê w Poradni Neurologicznej PKP i jednoczeœnie zacz¹³ organizowaæ Oddzia³ Neurologiczny w powstaj¹cym Szpitalu Woje-

Kariera naukowa

Z dniem 1 marca 1954 r. Zygmunt Kanigowski powo³any zostaje na stanowisko kierownika Kliniki Chorób Nerwowych Akademii Medycznej w Bia³ymstoku i mianowany
zastêpc¹ profesora. Powo³anie to wi¹za³o siê
ze œmierci¹ dotychczasowego i
pierwszego kierownika doc. Stanis³awa Mackiewicza w grudniu
1953 r. Ten ostatni kierowa³ Klinik¹, która by³a jeszcze w stadium
organizacji, zaledwie 3 miesi¹ce.
Pierwszym zadaniem kierownika
kliniki by³o jak najszybsze wyszkolenie kliniczne asystentów i
d¹¿enie do jej powiêkszenia. W
kszta³ceniu m³odych i niedoœwiadczonych lekarzy dr Z. Kanigowski
wk³ada³ wiele wysi³ku. W tym celu
wysy³a³ ich do znanych oœrodków
zarówno krajowych jak i zagranicznych.
W marcu 1956 r. dr. Kanigowski uzyska³ tytu³ naukowy docenta, a we wrzeœniu 1962 r. Rada
Pañstwa nada³a mu tytu³ profesora nadzwyczajnego. W latach
1958-59 by³ prorektorem do
Rok 1962 w Rektoracie AMB. Od lewej: rektor - prof. L. Komczyñski, dr med. H. Nowak, prorektor - prof.
spraw klinicznych.
Z. Kanigowski.
Zainteresowania
naukowe
karze narodowoœci polskiej byli zwalniani z wódzkim. W styczniu 1945 r. zosta³ miano- Profesora by³y bardzo rozleg³e. Wykona³ i
pracy przez Litwinów. W obawie przed are- wany ordynatorem tego Oddzia³u. Mimo og³osi³ drukiem szereg wartoœciowych prac
sztowaniem wyjecha³ z Wilna i czêsto zmie- trudnych warunków powojennych, znaczne- naukowych, a dotyczy³y one miêdzy innynia³ miejsce pobytu. Po kilku miesi¹cach go obci¹¿enia ró¿nymi pracami, dr Kani- mi patofizjologii odruchu d³oniowo-bródwróci³ i podj¹³ pracê w Szpitalu Chorób Ner- gowski podejmuje pracê naukow¹. Doje¿- kowego, patogenezy zespo³u Parkinsona.
wowych i Wewnêtrznych w dzielnicy Zwie- d¿aj¹c do Torunia wykonuje w Pracowni Prowadzi³ badania dotycz¹ce wp³ywu
Neurofizjologii Uniwersytetu im. M. Koper- mocznika na zapis eeg w guzach mózgu i
rzyniec.
Wilno i Wileñszczyzna sta³y siê oœrod- nika, kierowanej przez prof. J. Hurynowicz, padaczce. Kilka prac dotyczy³o gammaenkiem dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej, gdy¿ dwie prace badawcze na temat wp³ywu alko- cefalografii w obrzêku mózgu, leczenia
dzia³a³ tu prê¿ny okrêg Armii Krajowej z do- holu na czynnoœci bioelektryczn¹ mózgu w obrzêku mózgu hormonem kortykotropobrze zorganizowan¹ s³u¿b¹ zdrowia. Szpital pracy i znu¿eniu umys³owym. Jedna z tych wym. Pod jego kierunkiem zespó³ wspó³w Zwierzyñcu by³ w³¹czony w dzia³alnoœæ prac staje siê podstaw¹ do uzyskania w 1951 pracowników og³osi³ kilkadziesi¹t prac.
konspiracyjn¹ i wchodzi³ w sk³ad s³u¿by sa- r. stopnia doknitarno - szpitalnej Garnizonu Miejskiego tora medycyny
w AM w
AK.
Do AK nale¿a³ równie¿ dr Z. Kanigow- Gdañsku. Za
ski ps. "Ordynator". Tu byli ukrywani liczni swoj¹ wieloranni i "spaleni" ¿o³nierze podziemia, jak stronn¹ dziaw
równie¿ wydawano tu m³odym ludziom za- ³alnoœæ
œwiadczenia szpitalne z fikcyjnym rozpozna- O l s z t y n i e ,
niem dyskopatii lub padaczki, chroni¹ce g³ównie zaœ w
organizacji
przed wyjazdem do pracy w Niemczech.
s³u¿by zdrowia
zostaje odznaRepatriacja
czony "SrebrPo ustaniu dzia³añ wojennych, 1 lutego nym Krzy¿em
i
1945 r. dr Z.Kanigowski z rodzin¹, pierw- Zas³ugi"
szym transportem repatriacyjnym przyby³ do odznak¹ "Za
Bia³egostoku. Tu powierzono mu objêcie wzorow¹ pra- Na sp³ywie kajakowym Czarn¹ Hañcz¹. Rok 1963. Od lewej: prof. Z. Kanigowski,
placówek leczniczych na terenie by³ych Prus cê w s³u¿bie prof. K. Buluk, Z. Kanigowska. (fot. arch.)
Wschodnich. Najpierw wyjecha³ do Kêtrzy- zdrowia".
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Si³¹ ducha do celu
Z chwil¹ wybudowania Pañstwowego
Szpitala Klinicznego w 1963 r. Klinika
Chorób Nerwowych uzyska³a pomieszczenie dla 75 ³ó¿ek, maj¹c wreszcie dobre warunki do pracy. Wkrótce potem w listopadzie 1963 r. przy Klinice powsta³ Oddzia³
Neurologii Dzieciêcej, jako jeden z pierwszych w kraju. Dziêki inicjatywie prof. Kanigowskiego w grudniu 1963 r. powo³ano
oddzia³ neurochirurgiczny, który w 1970
przekszta³ci³ siê w Klinikê Neurochirurgii
(kierownik - doc. dr med. J. £ebkowski).
Profesor wspólnie z doc. L. Korzeniowskim, kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej za³o¿y³ w 1956 r Bia³ostocki Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Neurologów,
Neurochirurgów i Psychiatrów, któremu
przewodniczy³ przez wiele lat.
Profesor Kanigowski by³ wymagaj¹cym
i energicznym szefem, a jednoczeœnie serdecznym starszym koleg¹, wspania³ym gawêdziarzem o specyficznym poczuciu humoru. Jego wyk³ady dla studentów by³y zawsze ciekawe, po³¹czone z demonstracj¹
chorych. Czêsto trudne zagadnienia przedstawia³ w sposób zrozumia³y, zawsze poszukiwa³ t³a anatomicznego w wielu objawach
chorobowych.
Postêpuj¹ca choroba stawów i czêste dokuczliwe napady migrenowych bólów g³owy
oraz dwukrotnie przebyty zawa³ miêœnia sercowego, ograniczy³y jego dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹. Mimo to nadal pe³ni³ jak
dawniej liczne obowi¹zki zawodowe, staraj¹c siê nie okazywaæ swoich dolegliwoœci.

Zmar³ nagle 29 marca 1968 r. w wieku
59 lat, bêd¹c w pe³ni si³ twórczych.
Profesor zawsze interesowa³ siê morfologi¹ i fizjologi¹ uk³adu nerwowego, nawi¹zywa³ czêsto do prac swego profesora z
okresu wileñskiego - prof. M. Rosego, który
by³ wybitnym neurologiem i twórc¹ Polskiego Instytutu Badañ Mózgu i od którego przyj¹³ podstawowe pogl¹dy na istotê neurologii.
Równie¿ czêsto mówi³ o swoim dawnym
wspó³pracowniku dr. J. Olszewskim,
póŸniejszym pracowniku Montreal Institute
w Montrealu.
Mo¿na wiêc postawiæ tezê, ¿e zarówno
Profesor, jak te¿ dr S. Witek - wieloletni
ordynator Oddzia³u Neurologii Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, który w tym
samym czasie pracowa³ w Klinice Chorób
Nerwowych i Umys³owych w Wilnie, byli na
gruncie bia³ostockim twórcami neurologii
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klinicznej i kontynuatorami Wileñskiej
Szko³y Neurologicznej.

Mieczys³aw Sopek
(Autor jest dr. n. med.
- emerytowanym pracownikiem
naukowym Zak³adu Anatomii
Prawid³owej AMB)

Niniejsze opracowanie stanowi streszczenie biografii Profesora, które zosta³o
szerzej omówione na sesji historyczno- naukowej poœwiêconej 50- leciu Kliniki Chorób
Nerwowych dnia 8.11.2003. Pe³na biografia
uka¿e siê w lutym 2004 roku w "Zeszytach
Historycznych" wydawanych przez Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w Bia³ymstoku.

P odwójna Noblistka
(W setn¹ rocznicê uzyskania Nagrody Nobla
przez MARIÊ SK£ODOWSK¥-CURIE)
Sto lat temu, 12 listopada w roku 1903,
przyznano Marii Sk³odowskiej Curie, Piotrowi Curie i Henri Becquerelowi nagrodê
Nobla z fizyki za badania nad promieniotwórczoœci¹. Wywo³a³o to ogromny oddŸwiêk i sprawi³o, ¿e ma³o komu znana 36letnia Maria z dnia na dzieñ sta³a siê s³awna.
Œmiem twierdziæ, ¿e ta s³awa, wzmacniana dalszymi osi¹gniêciami, w jakiejœ mierze opromienia nas wszystkich do dziœ;
nas Polaków i nas Europejczyków. Ciekawe, ¿e ta nagroda Nobla by³a zwi¹zana z
wynikami badañ wykonywanych w ramach
jej pracy doktorskiej. By³a pierwsz¹ kobiet¹ w historii tej nagrody, co wzmacnia
moje poczucie przynale¿noœci do tej samej,

nie zawsze w³aœciwie docenianej po³owy
ludzkoœci. Ponownie, ju¿ samodzielnie,
otrzyma³a naukow¹ nagrodê Nobla z chemii w 1911r., co jest spraw¹ bez precedensu.
U Ÿróde³ geniuszu
Zadziwienie nad geniuszem Marii sk³oni³o mnie jako genetyka klinicznego do poszukiwañ Ÿróde³ tego geniuszu w predyspozycjach genetycznych, w rozwoju cech
odziedziczonych po przodkach. W odtworzeniu rodowodu i zdobyciu niezbêdnych
informacji pomog³y mi w tym dwie ostatnio opublikowane biografie Marii Sk³odow-

skiej-Curie, a mianowicie, opracowanie dokonane przez Lucjana Biliñskiego "Z Mazowsza do s³awy paryskiego Panteonu" oraz
ksi¹¿ka napisana przez Józefa Hurwica "Maria Sk³odowska-Curie i promieniotwórczoœæ"
w jêzyku polskim oraz w jêzyku francuskim. Dodam, ¿e Józef Hurwic jest profesorem chemii, który, bêd¹c niegdyœ prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
doprowadzi³ do zorganizowania wspania³ego muzeum im Marii Sk³odowskiej-Curie. Nadal mieœci siê ono w Warszawie na
ul. Freta 16, w domu, w którym Maria siê
urodzi³a. Nieocenione s¹ jego zas³ugi w popularyzacji nauki. Sama zdobywa³am najpierw wiedzê czytuj¹c s³ynne ju¿ dziœ "Pro-
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blemy" redagowane przez prof. Hurwica.
Szkoda, ¿e wichry historii zmusi³y go w
1968r. do opuszczenia naszego kraju i na
spotkanie z nim nale¿y jechaæ do Marsylii. Mnie siê uda³o go spotkaæ niedawno w
Pary¿u w Instytucie Kultury Polskiej na
wieczorze poœwiêconym laureatom Nagro-

kto wie, ¿e jest to miejscowoœæ, w której
znajdowa³y siê dobra ziemskie ojca Marii,
W³adys³awa Sk³odowskiego, pochodz¹cego ze szlachty mazowieckiej, herbu Do³êga . Tam Maria wraz ze starszym rodzeñstwem spêdzi³a niejedne wakacje. We
wspomnieniach Marii pozosta³ pan Skrzyp-

je i pozostaje zaniedbany, jakby przyæmiony s³aw¹ pobliskiego maj¹tku hrabiów
Krasiñskich i ich wybitnego syna Zygmunta. Nie po raz pierwszy pamiêæ o ludziach
nauki przegrywa w konkurencji z pamiêci¹
o ludziach literatury, zw³aszcza, ¿e Szczuki, to tak¿e miejsce urodzenia Kazimierza
¯orawskiego, œwietnego profesora matematyki i budowniczego oraz fundatora Pa³acu Staszica, dzisiejszej siedziby
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Odkrywanie nauki

Dyplom doktorski i fotografia Marii Sk³odowskiej z czasów studenckich.
dy Nobla z 1903, g³ównie naszej jedynej
w nauce polskiej noblistce, najs³ynniejszej chyba w ca³ej historii Nagród Nobla.
Z zapisów pamiêtnikarskich doktora
Józefa Sk³odowskiego, brata Marii, a tak¿e pozostawionych pamiêtników W³adys³awa, jej ojca, wiadomo, ¿e dzieci pañstwa
Sk³odowskich, by³y bardzo uzdolnione. Moj¹ uwagê zwróci³ fakt, ¿e Maria jako najm³odsza z piêciorga dzieci mia³a szanse rozwijaæ swe zdolnoœci ucz¹c siê od starszego
rodzeñstwa tego, czego jeszcze od niej nie
wymagano. Tak te¿ maj¹c zaledwie cztery
lata(!) nauczy³a siê czytaæ poprzez wspólne uk³adanie s³ów z wyciêtych literek. Przek³adaj¹c to na moje spojrzenie genetyka klinicznego, by³ to niew¹tpliwie efekt
wspó³dzia³ania predyspozycji genetycznych
i sprzyjaj¹cych ich rozwojowi uwarunkowañ œrodowiskowych. Jej biografia dostarcza nam wielu przyk³adów takiego wspó³dzia³ania.
Zapomniane miejsca
Mkn¹c samochodem z Bia³egostoku do
Warszawy na trasie miedzy Zambrowem
a Ostrowi¹ Mazowieck¹ mija siê niewielk¹ miejscowoœæ Prosienica z nowo wybudowanym koœció³kiem na wzgórzu. Ma³o

kowski, który "piêknie umia³ strzelaæ z
bata". Ma³e dochody z gospodarstwa oraz
naciski ze strony szwagra Henryka Boguskiego sk³oni³y ojca noblistki do sprzeda¿y maj¹tku ku wielkiemu zmartwieniu dzieci. Ten ¿al wyra¿a wierszyk cytowany przez
Biliñskiego, który zachowa³ siê w autobiografii Marii: "Zochowski hultaj, na
szubienicê, ukrad³ nasza Prosienicê". Uzyskane ze sprzeda¿y pieni¹dze zosta³y zaprzepaszczone i dlatego ojciec nie móg³ pomóc córkom w sfinansowaniu ich studiów.
Maria po ukoñczeniu gimnazjum z jêzykiem rosyjskim pragnê³a siê kszta³ciæ.
Wiedzia³a ¿e pomimo i¿ jest kobiet¹ powinna zdobyæ wykszta³cenie.W tym okresie ani na uniwersytecie w Krakowie, ani
w rodzinnej Warszawie, ani te¿ w dostêpnym, z uwagi na zabory, carskim Petersburgu, nie przyjmowano kobiet na studia.
Na podjêcie studiów na Sorbonie w Pary¿u Maria musia³a najpierw zarobiæ niezbêdne pieni¹dze. Z tego powodu przez trzy i
pó³ roku Maria uczy³a dzieci pañstwa ¯órawskich, bogatych wspó³w³aœcicieli cukrowni "Krasiniec". Zaœcianek Szczuki, wchodz¹cy w sk³ad dóbr Krasne, nale¿¹cy do
pañstwa ¯órawskich, nie³atwo jest znaleŸæ na mapie okolic Przasnysza, Makowa
Mazowieckiego i Ciechanowa. Dziœ niszcze-

Maria uczêszcza³a na zajêcia samokszta³ceniowe, które prowadzono na tzw.
"uniwersytecie lataj¹cym" w Warszawie. W ukryciu przed carskim uciskiem,
w myœl hase³ pozytywistycznych " Wiedza to potêga" przygotowywano elity
intelektualne na potrzeby przysz³ej, wolnej Polski. Dziêki wsparciu Józefa Jerzego Boguskiego, bliskiego kuzyna ze
strony matki, profesora fizyki i by³ego
asystenta Dymitra Mendelejewa Maria mog³a wykonywaæ samodzielne
badania laboratoryjne w jego pracowni fizycznej, za³o¿onej w Muzeum Przemys³u i Rolnictwa w Warszawie na Krakowskim Przedmieœciu. Szczególnie
wa¿nymi okaza³y siê zajêcia w pracowni chemicznej kierowanej przez profesora Napoleona Milicera, ucznia Roberta
Wilhelma Bunsena (wspó³twórcy metody
analizy widmowej). Znamienne s¹ póŸniejsze s³owa Marii Sk³odowskiej-Curie, które
przytoczy³ za prof. Tadeuszem Mi³obêdzkim z 1938r. Józef Hurwic we wspomnianej wy¿ej biografii. " Gdyby mnie
w Warszawie dobrze nie nauczyli analizy
profesor Napoleon Milicer i jego asystent doktor Kossakowski, nie wydzieli³abym radu".
Historia rodzinnych talentów
Maria wykazywa³a niezwyk³e zdolnoœci umys³owe. Pozostawione dokumenty
o rodzinie pozwoli³y dr. C.W. Domañskiemu z Lublina przeœledziæ historiê rodziny
pod k¹tem uzdolnieñ i zainteresowañ jej
cz³onków. Informacje te naniesione na drzewo genealogiczne, które narysowa³am
wed³ug schematów obowi¹zuj¹cych we
wspó³czesnym poradnictwie genetycznym,
wyraŸnie wskazuj¹ na znaczn¹ agregacjê
uzdolnieñ matematyczno - fizycznych w tej
rodzinie. Pradziadek Urban Sk³odowski urodzony w maj¹tku w Zarêbach Koœcielnych,
absolwent Wydzia³u Filozoficznego UW i
nauczyciel w Bia³ej Podlaskiej, dziadek
Józef, nota bene urodzony w rodowym ma-
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j¹tku w Sk³odach-Piotrowicach w powiecie ostro³êckim, znakomity nauczyciel i dyrektor gimnazjum w Lublinie, ojciec Marii, W³adys³aw, absolwent uniwersytetu w
Petersburgu, potem wybitny nauczyciel matematyki i fizyki w Warszawie i jego siostry Bronis³awa, Wanda i Wis³awa absolwentki Instytutu Aleksandryjskiego w
Pu³awach, brat Przemys³aw, absolwent studiów in¿ynierskich, niezwykle zdolny
brat Zdzis³aw , doktor prawa Wydzia³u Prawa i Nauk Ekonomicznych na uniwersytecie w Tuluzie oraz profesor w Szkole
G³ównej w Warszawie ju¿ od wieku 25
lat. Na Sorbonie studiowa³ fizykê i chemiê daleki kuzyn Edmund Sk³odowski wspó³pracuj¹c z Henri Sainte-Claire Deville w
opracowaniu przemys³owej metody otrzymywania glinu. Domieszka tego metalu zosta³a wprowadzona do materia³u, z którego zrobiono medalion podobizny ojca
Edmunda, Ksawerego Sk³odowskiego. Do
dziœ zdobi on grobowiec rodzinny w Kijanach ko³o Lublina. Jest to niezwyk³a pa-

mi¹tka osi¹gniêæ naukowych Edmunda w
Pary¿u. Podobnie w rodzinie ze strony matki by³o wiele osób o wybitnych zdolnoœciach naukowych, jak np. wspomniany
wczeœniej bratanek matki prof. Józef Jerzy Boguski. Matka, Bronis³awa z Boguskich, sama by³a uzdolniona pedagogicznie i prowadzi³a renomowan¹ pensjê dla
dziewcz¹t w Warszawie. Ca³a wiec pi¹tka
dzieci Sk³odowskich po obydwojgu rodzicach odziedziczy³a wybitne zdolnoœci. Najstarsza siostra Marii Zofia, wszechstronnie uzdolniona dziewczynka, przedwczeœnie
zmar³a na gruŸlicê w wieku 15 lat, natomiast obydwoje brat Józef i siostra Bronis³awa skoñczyli medycynê, Helena o wybitnych zdolnoœciach artystycznych zosta³a
nauczycielk¹. Wa¿ne jest, ¿e nie tylko zdolnoœci zosta³y odziedziczone przez Mariê po
przodkach, ale te¿ zosta³y przekazane dalej jej dzieciom i wnukom. Troska Marii o
wydobycie tych zdolnoœci poprzez w³aœciwe wychowanie, szkolenie i nak³onienie
do pracy nad sob¹ jest dobrze udokumen-

Rodowód rodu Sk³odowskich i Boguckich z uwzglêdnieniem osób uzdolnionych.
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towana w ikonografii jak te¿ poprzez dalsze losy rodziny. Nale¿y podkreœliæ, ¿e to
jej córka Irena tak¿e zosta³a laureatem naukowej nagrody Nobla za odkrycie sztucznej promieniotwórczoœci w 1935r. Jestem
g³êboko przekonana, ¿e Irena Joliot-Curie
nie zosta³a nagrodzona nagrod¹ Nobla po
kumotersku. By³a blisko rozszczepienia j¹dra atomowego. Tak, jak to mia³o miejsce
w rodzie Sk³odowskich, rodzice przekazuj¹c swoje wyposa¿enie biologiczne swym
dzieciom mog¹ przekazaæ te¿ im swoje niezwyk³e zdolnoœci. Warto o tym pamiêtaæ,
zw³aszcza gdy siê czêsto zbyt pobie¿nie i
nieraz w sposób uproszczony i krzywdz¹cy ocenia nagrody oraz sukcesy osi¹gane
przez dzieci, prominentnych w nauce rodziców.

Alina T. Midro
(Autorka jest prof. dr. hab.kierownikiem Zak³adu Genetyki
Klinicznej AMB)
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Miasta naszego regionu

B IELSK
O Bielsku Podlaskim jedni mówi¹, ¿e to
stolica polskiej Bia³orusi, a inni, ¿e to miasto prowincjonalne, które zagubi³o swoj¹ to¿samoœæ, rozmieni³o na drobne dawne zas³ugi dla Rzeczypospolitej.
K³opoty zaczynaj¹ siê z ustaleniem daty pocz¹tkuj¹cej historyczne dzieje miasta.
Henryk Kosieradzki ustali³, ¿e po raz pierwszy Bielsk obchodzi³ swoje dziewiêæsetlecie
w 1938 roku (z odwo³aniem siê bezzasadnie
do dokumentu ksiêcia Jaros³awa M¹drego),
a ponownie w 1962 roku. Pewnym jest natomiast, ¿e pierwsze wzmianki Ÿród³owe o Bielsku pochodz¹ z po³owy XIII wieku, wójtostwo ustanowiono tu w 1430 roku, a prawo
magdeburskie miasto otrzyma³o w 1495 roku. Podobne dywagacje mo¿na odnieœæ do pochodzenia nazwy (od bieli ³¹k podmok³ych?)
i kilku innych kwestii. Od pocz¹tku by³o to
pogranicze i tak zosta³o. Zatem dawne kultury pros³owiañskie i proba³tyckie, osadnictwo z Rusi i z Mazowsza, a fale zbrojne tak¿e JadŸwingów, Tatarów, Litwinów i Krzy¿aków,
pas rozdzielaj¹cy Wielkie Ksiêstwo Litewskie
(z ziemiami bia³oruskimi) i Koronê Polsk¹,
zmieszanie wzorców szlacheckich i ch³opskich, przenikanie prawos³awia i katolicyzmu,
wschodu i zachodu, a obecnie s¹siedztwo
mniejszoœci bia³oruskiej i polskoœci. Czy
jest takie drugie miasto?

ARCYPODLASKI

Tylko co skoñczy³y siê obrady sejmowe, a
nadci¹gnê³a 22 lipca 1564 r. nad Bielsk
gwa³towna burza, niebo przeciê³y b³yskawice. Górny zamek stan¹³ w ogniu, sam król kierowa³ akcj¹ gaœnicz¹, na nic zda³ siê jednak
ten wysi³ek. W 1570 roku nowy po¿ar zniszczy³ równie¿ zamek dolny. A poniewa¿
ca³e Podlasie przesz³o ju¿ do Korony i nie
zanosi³o siê na kolejne wojny, wiêc pozosta³a w Bielsku tylko "³ysa" Góra Zamkowa.
Zdaniem niektórych badaczy mia³ Bielsk
w³asn¹ dynastiê ksi¹¿êc¹, przy czym ksiê¿na Wasylisa (Wassa) by³a cioteczn¹ babk¹
króla Aleksandra Jagielloñczyka. Czêœæ
ksi¹¿¹t bielskich mia³a ujœæ z Litwy do Moskwy, st¹d nawet pokrewieñstwa z dynasti¹
carsk¹. Zbigniew Romaniuk powiastkê o ksiê¿-

Obrazki z dalekiej przesz³oœci
O bogatej historii Bielska przypomina
Góra Zamkowa nazywana i £ys¹ Gór¹. Zamek (dwór) przes³ania³ szlaki wiod¹ce dolin¹ Bugu od niebezpieczeñstw z pó³nocy. Przechodzi³ z r¹k do r¹k, miewa³ ró¿nych w³adców.
Tu bawili miêdzy innymi wielki ksi¹¿ê Witold i król W³adys³aw Jagie³³o oraz jego nastêpcy z tej dynastii, równie¿ Stefan Batory,
Stanis³aw August Poniatowski. Najbardziej
dramatyczny by³ pobyt króla Zygmunta Augusta.
W 1513 roku - tê datê ju¿ chyba zapamiêtaliœmy - powsta³o województwo podlaskie. Zacz¹³ siê wa¿ki proces zbli¿enia Litwy i Polski, temu celowi mia³ s³u¿yæ walny
sejm litewski zwo³any przez Zygmunta Augusta w³aœnie do Bielska na drug¹ po³owê
1564 roku. Przyjecha³ król, prymas arcybiskup Jakub Uchañski, wielu znanych i dostojnych mê¿ów, liczne poczty. Zapad³y istotne
decyzje przybli¿aj¹ce uniê realn¹, która dope³ni³a siê w piêæ lat póŸniej w Lublinie.

nej bielskiej Wassie okreœli³ mianem mitu mocno zakorzenionego w dziejach Bielska.
Pewne, ¿e Bielsk zosta³ stolic¹ jednej z
trzech ziemi w woj. podlaskim i to najwiêkszej, bo licz¹cej 1375 km2, siêgaj¹cej od Ciechanowca na po³udniu za Augustów na pó³nocy. Miasto mog³o chlubiæ siê licznymi
przywilejami, w 1570 roku mia³o oko³o 4
tysiêcy mieszkañców (z przedmieœciami a¿
5 tys.), korzysta³o z dogodnych po³¹czeñ drogowych i szlaku wodnego Narwi¹ do Gdañska. Naliczono wówczas oko³o 260 rzemieœlników, w tym ponad 50 garbarzy, 57 karczm
piwnych i gorza³czanych, do tego 8 miodnych.
Gwarno by³o w czasie 8 jarmarków i z powodu targów, przeci¹ga³y przez Bielsk karawany kupców. A dodaæ jeszcze trzeba produkcjê roln¹ w folwarkach, dzia³alnoœæ mo¿nych

starostów (Radzi³³owie). To by³o rzeczywiœcie wielkie miasto.
Raz na wozie, raz pod wozem
Od¿ywa³y w Bielsku ró¿ne spory, w
tym wyznaniowe. W 1635 r. przyjecha³a tu
specjalna komisja sejmowa, by pogodziæ unitów z prawos³awnymi, podzieliæ miêdzy nimi cerkwie. W zaleceniach znalaz³a siê zachêta do ¿ycia w zgodzie i odnoszenia siê z
szacunkiem do osób innej wiary. Szczególnie okrutny okaza³ siê "potop" szwedzki w
po³owie XVII w., a straty wojenne potêgowa³y epidemie, lata g³odowe, powtarzaj¹ce siê
po¿ary. Coraz gorzej dzia³o siê zreszt¹ w ca³ej Rzeczypospolitej, podupad³a gospodarka,
przybywa³o niepokojów spo³ecznych. Odchodzi³ w niepamiêæ z³oty wiek.
Na krótko tylko wydawa³o siê, ¿e odwrócone zostan¹ niekorzystne tendencje.
Ten szczêœliwy okres wi¹za³ siê z Izabell¹ Branick¹, trzeci¹ ¿on¹ Jana Klemensa. Jej Bielsk
zawdziêcza miêdzy innymi murowany ratusz.
Powstawa³y zreszt¹ i inne œwietne budowle
koœcielne (kompleks karmelicki, cerkwie) oraz
œwieckie. Miasto zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹
we wrzeœniu 1794 roku Naczelnik Tadeusz
Koœciuszki, podniós³ siê poziom miejscowych
szkó³, cieszy³y kariery przedstawicieli rodu,
czego przyk³adem Karwowscy i Tokarzewiczowie. I choæ nasta³y rozbiory, nowe wojny, to s³awê zyskali wielcy synowie tego miasta i przedmieœæ. Przyk³adem niechaj bêdzie
Józef Jaroszewicz, syn pisarza bielskiego, absolwent studiów prawnych na Uniwersytecie Wileñskim, nauczyciel liceum w Krzemieñcu, gdzie jego uczniem by³ Juliusz S³owacki.
Po powrocie do Bielska Jaroszewicz pisa³ dzie³a historyczne, zw³aszcza poœwiêcone dziejom Litwy.
Wspomnieæ trzeba o nadziejach patriotów bielskich w trakcie powstania listopadowego, kiedy to miasto zajêli ¿o³nierze gen.
Dezyderego Ch³apowskiego. Trwa³y walki
w okolicy i w 1863 roku, doznawano represji carskich, w mieœcie sro¿y³ siê mjr (p³k)
Ignacy Borejsza, wykonywano wyroki œmierci. Bielsk wegetowa³, choæ by³ stolic¹ powiatu i to du¿ego po w³¹czeniu pow. drohickiego. Powróci³y konflikty wyznaniowe w
zwi¹zku z likwidacj¹ koœcio³a unickiego w
koñcu lat trzydziestych XIX w. oraz rywalizacj¹ miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami. Nowe nadzieje wzbudzi³o doprowadzenie ko-
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lei. Najpierw (1873 r.) by³a to droga ¿elazna
a¿ z Ukrainy przez Bia³ystok (Starosielce)
do Królewca, potem odnoga do Hajnówki i
Bia³owie¿y na potrzeby carskie, a na koniec
szlak z Siedlec przez Czeremchê do Wo³kowyska, Lidy i Po³ocka. Te w³aœnie fragmenty kolei obecnie siê likwiduje.
Ostatnie dziesiêciolecia
Trudno opowiedzieæ tak bogate dzieje
w tam zwiêz³ym tekœcie. W wolnej II Rzeczypospolitej Bielsk Podlaski mia³ dobr¹ prasê,
poprawi³ siê wygl¹d miasta, wreszcie mieszkañcy mogli korzystaæ ze szpitala i uda³o
siê utworzyæ gimnazjum (im. T. Koœciuszki)
z wartoœciow¹ kadr¹ nauczycielsk¹. Jego wychowankiem by³ i W³adys³aw Wysocki, bohater walk wrzeœniowych 1939 roku oraz bitwy pod Leninem, gdzie poleg³. Postaci¹ numer
jeden z ¿yciu publicznym sta³ siê w dwudziestoleciu miêdzywojennym Alfons Erdman, pose³ i senator, burmistrz, ludowiec. Miasto mog³o pochwaliæ siê osi¹gniêciami kultury
duchowej, natomiast zabrak³o œrodków finansowych na rozwój gospodarki. Do powiatu
bielskiego nale¿a³y miêdzy innymi Siemiatycze i Hajnówka. Starosta Zdzis³aw Januszkiewicz uzna³ w 1933 roku, ¿e Bielsk jest
nieŸle zadrzewione oraz czysto utrzymane,
posiada zabytki. Rzeka Bia³a zabagni³a pobli-

G dzie

skie ³¹ki. Miasto by³o zelektryfikowane, "przemys³u poza du¿ym m³ynem nie ma". W czerwcu 1939 roku poœwiêcono elewator zbo¿owy
i mia³a miejsce uroczystoœæ przekazania
wojsku dwóch karabinów maszynowych ufundowanych przez nauczycieli oraz uczniów publicznych szkó³ powszechnych z terenu powiatu.
A potem, jak i w innym miastach naszego regionu, nasta³y lata wojny, okupacji sowieckiej i niemieckiej, ruchu oporu. 15 czerwca 1943 r. w Lesie Pileckim rozstrzelany zosta³
tak¿e A. Erdman. Na karty historii mêczeñskiej wpisali siê Sybiracy oraz ofiary obozów koncentracyjnych, przez miejscowe
getto przeszli ¯ydzi. Tak zamyka³ siê jeszcze jeden okres w dziejach miasta stanowi¹cego wa¿kie centrum administracyjne, komunikacyjne, kulturowe, z docenianymi
ambicjami.
Najtrudniej oceniæ czas powojenny, odnieœæ siê do owych potocznych opinii, indywidualnych ocen. W tej czêœci okrojonego
woj. bia³ostockiego szybciej ni¿ w wiêkszoœci innych rejonów utrwali³a siê po 1944 roku nowa w³adza, wyst¹pi³y tragiczne elementy wojny domowej. Wkrótce nast¹pi³ masowy
nap³yw ludnoœci wiejskiej, co zmieni³o proporcje narodowoœciowe i wyznaniowe. Przyby³o w mieœcie zw³aszcza po 1956 roku miejsc
pracy, ulokowano tak¿e du¿e zak³ady, które
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jednak podtruwa³y œrodowisko naturalne. Z
opóŸnieniem w stosunku do inwestycji gospodarczych powstawa³y nowe osiedla, szko³y œrednie (w tym i LO im. B. Taraszkiewicza z bia³oruskim jêzykiem nauczania). Chwalono
w województwie Bielsk za wysok¹ dynamikê rozwoju gospodarczego, dobre bardzo wskaŸniki statystyczne, udzia³ w kampaniach
spo³eczno-politycznych. Na potrzeby propagandy preparowano historiê lokaln¹ akcentuj¹c ponad miarê w¹tki przyjaŸni do wschodniego s¹siada. Autorzy przewodnika uznali
w 1975 roku, ¿e "wygl¹d Bielska zmienia
siê z ka¿dym rokiem", wzd³u¿ tras przelotowych "znajduj¹ siê biurowce, magazyny
handlowe i osiedla mieszkaniowe. Wszystko
to tworzy piêkn¹ ca³oœæ". Oficjalny optymizm
przygas³ na prze³omie lat siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych. I tu zaczê³y siê po 1989
roku procesy transformacji.
Czy miasto nale¿ycie wykorzystuje sw¹
szansê obecnie? To nie jest ju¿ pytanie do
historyka. Nie mam natomiast ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e trzeba lepiej spopularyzowaæ jak¿e bogat¹ historiê Bielska Podlaskiego.

Adam Dobroñski
(Autor jest prof. dr. hab. na
Wydziale Historyczno-Scjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku)

spoczywa mózg Marsza³ka?

Pod koniec lipca bie¿¹cego roku przekraczaliœmy granicê polsko-litewsk¹ w Bezledach. Docelowym miastem mia³a byæ nadba³tycka, hanzatycka Ryga. Jechaliœmy wspólnie
z ma³¿onk¹ i starszym synem. Wyjazdy na
stare kresy traktowaliœmy zawsze w sposób
szczególny. Szukaliœmy w nich w³asnych
korzeni, poloników, œladów tamtych naszych
czasów. Jad¹c przez bia³oruskie litewskie
czy ³otewskie okolice odwiedzaliœmy miejscowoœci, w których ¿yli i bywali nasi przodkowie Wszak równie¿ nasz ojciec i dziadek,
przedwojenny adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, naucza³ w liceum w Zaleszczykach i
pog³êbia³ studia doktoranckie w Wilnie.
Udaj¹c siê do Rygi po raz kolejny zboczyliœmy do Wilna. Pamiêtaj¹c o kresowych korzeniach neurologii bia³ostockiej (profesorowie Kanigowski, Jankowicz, dr Witek)
ca³y czas byliœmy pod wra¿eniem przekazów i faktów odnoœnie szcz¹tków jednego z
najznakomitszych Polaków minionego stulecia - Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

Badania okryte tajemnic¹
Dnia 12 maja 1935 roku w Warszawie w
godzinach wieczornych odszed³ cz³owiek legenda, wspó³twórca Odrodzenia Rzeczypospolitej i cudu nad Wis³¹. W dniu nastêpnym
Jego zw³oki zabalsamowano. Jak podaj¹ media oddzielono serce. Niewiele osób wie o tym,
¿e dziesiêæ godzin po œmierci wyjêto równie¿ mózg, który umieszczono w roztworze
10% formaliny. Balsamacji dokonano przez
dotêtnicze zastrzykniêcie p³ynu, w sk³ad którego wchodzi³y substancje o nastêpuj¹cych procentowoœciach : formalina 10% gliceryna 10%,
alkohol tymolowy 96%, sól karlsbardzka
5%. W dwa dni po œmierci wyraziciel woli
Marsza³ka - brat Adam Pi³sudski, zdecydowa³ by zosta³y podjête badania komisyjne
mózgu. Bardzo odpowiedzialna lecz zaszczytna misja przypad³a profesorom: Maksymilianowi Rose, Kazimierzowi Orzechowskiemu,
Stefanowi Pieñkowskiemu. Tydzieñ po œmierci wybrana komisja dokona³a wstêpnie auto-

psji mózgu opisuj¹c jednoczeœnie widoczne
uszkodzenia zwi¹zane z jego wypreparowaniem. Profesor Rose, kierownik Polskiego
Instytutu Badañ Mózgu w Wilnie, cz³onek konsylium odebra³ w Belwederze w dniu 21.05.1935
roku, z r¹k rotmistrza Aleksandra Hrynkiewicza, mózg Marsza³ka. Badania te nie przypadkowo zosta³y zlecone do Wileñskiego Uniwersytetu. Autorytet i doœwiadczenia tamtejszych
neurologów i neuropatologów, a szczególnie
profesora sprawi³y, ¿e tam znalaz³ kolejne
miejsce (po Warszawie) Polski Instytut Badañ
Mózgu. Gwoli przypomnienia nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w³aœnie w tym oœrodku pracowali równie¿ dwaj lekarze, którzy po wojnie po³o¿yli podwaliny pod rozwój podlaskiej neurologii
Byli to dr med. Stanis³aw Witek (pierwszy
wyk³adowca przedmiotu neurologii w naszej uczelni i ordynator Oddzia³u Neurologii
w Choroszczy) oraz póŸniejszy kierownik Kliniki Neurologii w latach 1954-1968, prorektor ds. klinicznych prof. dr hab. Zygmunt
Kanigowski.
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Wstêpna czêœæ badañ nad mózgiem trwa³a
dwa lata. Profesor Rose przekaza³ w 1937 roku czêœæ opracowañ do drukarni Zawadzkiego. Czekano na opiniê i korektê. Problem
przybra³ jednak nieprzewidziany obrót. W
wieku 54 lat zmar³ nagle, id¹c do studentów
na wyk³ad, g³ówny promotor badañ. Zabra³ ze
sob¹ do grobu wstêpne wnioski i dalsze plany
naukowe. W zwi¹zku z nag³ym odejœciem
profesora sprawa dalszych badañ nad mózgiem
skomplikowa³a siê. Mia³y na to wp³yw równie¿ powa¿ne problemy finansowe, które nie
by³y obce nauce i s³u¿bie zdrowia w okresie
przedwojennym. Obowi¹zki kierownika Kliniki i Instytutu przej¹³ dr Jerzy Borysowicz, który
w swoich powojennych wspomnieniach i opracowaniach (mia³em do nich dostêp) ani razu nie
nawi¹za³ do tego, co siê sta³o z cennymi preparatami. S¹ informacje wskazuj¹ce na to, ¿e
pod koniec wrzeœnia 1939 roku pracownicy Uniwersytetu im. Stefana Batorego ukryli pojemnik
z mózgiem. Mieli to byæ m.in. profesorowie:
Gorol, Hiller, Mozo³owski i £ypaczewski. Funkcjonuje równie¿ inna obiegowa informacja. Oto,
bowiem, po œmierci prof. Rose mia³y zapaœæ decyzje o przekazaniu preparatów Berliñskiemu
Instytutowi Wilhelma do Badañ Mózgu. Kierownikiem tej jednostki by³ nauczyciel prof. Rose, s³ynny Oscar Vol - ten sam, który bada³ mózg
W³odzimierza Lenina.

o tamtych ludziach i czasach. Nie z kart przewodnika, ale z ust m³odego Polaka s³yszeliœmy wyk³ad o historii Uniwersytetu i jego
wyk³adowcach spoczywaj¹cych w tej nekropolii, szczególnie profesorach wydzia³u lekarskiego. Piekn¹ œpiewn¹ kresow¹ polszczyzn¹ m³ody przewodnik cytowa³ liczne strofy i wiersze
Mickiewicza, Syrokomli Mi³osza. Osobn¹
spraw¹ by³y rozmowy o losach rodziny i samego Marsza³ka Pi³sudskiego, którego zw³oki z³o¿ono na Wawelu, serce przy ukochanej
Matce.

Œladami polskiej neurologii

Tutaj badano mózg Marsza³ka. Aktualny wygl¹d budynku, w którym przed wojn¹ funkcjonowa³
Polski Instytut Badania Mózgu w Wilnie.

Po przybyciu do Wilna wieczór spêdziliœmy na starówce i w Ostrej Bramie. Wêdrowaliœmy po krêtych uliczkach, odwiedziliœmy dziedziniec Uniwersytetu, z zapartym
tchem ch³onêliœmy zapachy tamtych czasów.
Drugi dzieñ pobytu przeznaczyliœmy na
odwiedziny ulicy i budynków, gdzie do wojny
funkcjonowa³a Klinika Chorób Psychicznych
i Nerwowych, jak równie¿ cytowany Instytut.
Do wêdrówki tej namówi³ mnie wczeœniej prof.
Stasiewicz (ziêæ prof. Kanigowskiego) oraz nie¿yj¹ca ju¿ œp. prof. Eleonora Jankowicz (równie¿ kresowianka). Poszukiwania zaczêliœmy
tradycyjnie od odwiedzin cmentarza na Rossie.
Stoj¹c w skupieniu obok p³yty pod któr¹ le¿¹
z³o¿one szcz¹tki Matki i serce Syna nasuwa³o
siê pytanie neurologa - gdzie spoczywa mózg
genialnego Polaka? P³yta na Rossie jest miejscem spotkañ Polonii wileñskiej, która rozprowadza stosowne pami¹tki z tamtych przedwojennych czasów. Zainteresowa³ nas m³ody ch³opak
- licealista, który zaproponowa³ oprowadzenie po historycznym cmentarzu. U¿y³ wznios³ych argumentów - zbiera fundusze na bilet
do Polski, jego marzeniem jest zwiedziæ Warszawê, ale przede wszystkim Kraków, gdzie
na Wawelu le¿¹ szcz¹tki Marsza³ka
Prowadzeni przez m³odzieñca alejkami
wœród p³yt nagrobnych s³uchaliœmy opowieœci

Gdzie znajduje siê mózg, który równie¿
do Wilna sprowadzono? Z tym pytaniem opuœciliœmy sanktuarium na Rossie kieruj¹c siê na
przedwojenn¹ ulicê Letni¹, przy której do wojny znajdowa³y siê budynki Kliniki i Instytutu.
W poszukiwaniach tej ulicy pomog³a nam
równie¿ mapa Wilna, której u¿yczy³a œp. profesor Eleonora Jankowicz. Niestety, nie zd¹¿y³em ju¿ tej mapy zwróciæ mojej Kochanej Nauczycielce.
Wje¿d¿aj¹c ulic¹ Letni¹ (aktualnie Vasaros)
na tereny przedwojennej Kliniki mia³em wra¿enie jak gdyby zatrzyma³ siê czas. Drewniane, przylegaj¹ce do ulicy domki, skarpa okolona zieleni¹ drzew i krzewów pamiêtaj¹cych
tamte czasy…To t¹ ulic¹ w maju 1935 roku wjecha³a limuzyna, któr¹ prof. Rose i p³k. Stefan
Mozo³owski przywieŸli mózg do tutejszego
Instytutu.
Zwiedzanie zaczêliœmy od bramy wjazdowej i budynku Kliniki Chorób Psychicznych i
Nerwowych w której obecnie znajduje siê
Oddzia³ Neurologii Doros³ych. Z zapartym
tchem ogl¹daliœmy sale szpitalne, gabinet zabiegowy, hole, korytarze, gdzie do wojny pracowali profesorowie: W³adyczko, Rose, Kanigowski Hurynowicz. Nic siê nie zmieni³o, to
tutaj ros³a legenda polskiej Neurologii i Psychiatrii w Wilnie Wojna rzuci³a jej wycho-

wanków po ca³ym œwiecie równie¿ do Bia³egostoku.
Ze zdziwieniem zauwa¿y³em, ¿e goszcz¹ca nas ordynator obecnego Oddzia³u Neurologii nic nie jest w stanie powiedzieæ na temat
okresu przedwojennego neurologii. Równie¿
w przedstawionych litewskich materia³ach dotycz¹cych wk³adu nauk medycznych w rozwój
Uniwersytetu okres ten by³ skwitowany kilkoma zdaniami. Pani ta by³a zaskoczona informacj¹ o badaniach mózgu Marsza³ka w³aœnie w
tym oœrodku. Zwiedzaj¹c dalsze tereny i pomie-

szczenia (budynek Instytutu) mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e tutaj równie¿ zatrzyma³ siê
czas. Stare przedwojenne drzewa, alejki, parterowy dom z ¿ó³tymi œcianami i stolarka malowana orzechow¹ farb¹. Wydaje siê, ¿e rozleg³oœæ terenów wokó³ Instytutu, krzewy, zaroœla,
stare altany mog³y spowodowaæ, ¿e mózg zosta³ ukryty na tym terenie. Przecie¿ wiele cennych rzeczy w trakcie nadejœcia dzia³añ wojennych by³o ukrywane nie w pomieszczeniach
domowych lecz zakopywane na zewn¹trz.
Kieruj¹c siê do Rygi ¿egnaliœmy Wilno z
mieszanymi uczuciami. Tereny te kryj¹ tak wiele zagadek, a pytanie co sta³o siê z mózgiem
Marsz³ka pozostaje tego przyk³adem
Na podstawie rozmowy z kilkoma innymi
osobami mo¿na przypuszczaæ, ¿e szcz¹tki te
nie wyjecha³y z Wilna i podobnie jak serce (droga przypadku czy zrz¹dzenia losu?) znalaz³y
swoje miejsce w Ziemi Wileñskiej, któr¹
Marsza³ek kocha³ do ostatniego tchu.

Wojciech Sobaniec
(Autor jest prof.dr. hab. - kierownikiem
Kliniki Neurologii Dzieciêcej AMB)

MEDYK Bia³ostocki 12(13) 2003

W IN N IC A

Pierwsz¹ roœlin¹, któr¹ posadzi³ Noe na odrodzonej ziemi
by³a winoroœl. W podziêce za tak zaszczytne wyró¿nienie ju¿
nastêpnego dnia wyda³a owoce i zanim zapad³ zmierzch Noe
zebra³ grona, wytoczy³ anta³ek wina i upi³ siê do nieprzytomnoœci. Kiedy tak le¿a³ pijany i obna¿ony, wszed³ do namiotu
jego syn Cham i niewybrednymi s³owy obrazi³ ojca. Zaœ starsi synowie zrzucili w³asne szaty i okryli cia³o rodzica. Postêpek Chama nazwano jego imieniem i niewielu ju¿ z nas pamiêta, ¿e s³owo " chamstwo" ma biblijne konotacje.
Noe przekl¹³ pokolenie najm³odszego z synów, a pob³ogos³awi³ pokolenia Sema i Jafeta. I tak Sem sta³ siê protoplast¹ ludów semickich, a Jafet - ludów Pó³nocy (wiêc i naszego). Nie znamy narodu, który przyznawa³by siê do jakiœ zwi¹zków
z plemieniem przeklêtego syna, ale wydaje siê, ¿e Cham obdarzy³ swym nasieniem wszystkie nacje sprawiedliwie.
Noe wielokrotnie korzysta³ z uroków anta³ka wina i nic
mu to widocznie nie zaszkodzi³o, bo ¿y³ jeszcze 350 lat.
Plutarch powiedzia³: " wino jest najpo¿yteczniejszym z
napojów i najsmaczniejszym z leków". Przyznajemy mu absolutn¹ racjê uwzglêdniaj¹c jednak opiniê Paracelsusa: " dosis venenum facit" (dawka czyni truciznê).
Przegl¹daj¹c statystyki medyczne zauwa¿a siê, ¿e Francuzi wykazuj¹ jedn¹ z najni¿szych umieralnoœci z powodu chorób serca i naczyñ wieñcowych. Ich tryb ¿ycia nie wyró¿nia
siê w jakiœ szczególny sposób, jedz¹ tak samo du¿o t³uszczu,
jaj, miêsa i podrobów. Kuchnia jest co prawda bardziej wyrafinowana, g³ówny (wieczorny) posi³ek podany na podgrzanych
talerzach, ale to nie t³umaczy zjawiska nazywanego przez lekarzy "francuskim paradoksem". Sprawa wyjaœni³a siê, gdy odkryto rolê bioflawonoidów w profilaktyce mia¿d¿ycy. Te nieocenione barwniki roœlinne wystêpuj¹ w znacznych iloœciach
w czerwonym winie, a Francuzi do ciep³ych posi³ków wypijaj¹ go jedn¹ lub dwie szklaneczki. Podobnie jak ich s¹siedzi,
W³osi i Hiszpanie jedz¹ te¿ du¿o owoców i warzyw (Polacydziesiêciokrotnie mniej !).
Bia³e wino zawiera od 200 do 400 mg bioflawonoidów w
litrze, wino czerwone - od 1000 do 4000 mg/l ; najbogatsze
jest Cabernet !
Podstawê to¿samoœci wina stanowi szczep winoroœli. Na
œwiecie istnieje parê tysiêcy szczepów wykorzystywanych przez
plantatorów, ale miêdzynarodow¹ s³aw¹ cieszy siê zaledwie
dziewiêæ. Od szczepu bowiem zale¿y charakter wina: jego aromat, moc, bukiet i trwa³oœæ. Plantator musi te¿ znaæ zale¿-

29

NOEGO

noœæ szczepu od gleby np. Chardonnay najlepiej przyjmuje
siê na glebach wapiennych.
Do klasycznej dziewi¹tki szlachetnych szczepów winoroœli nale¿¹: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Cabernet
Franc, Syrah (wina czerwone) oraz Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc i Muscat (wina bia³e). Za najlepszy na œwiecie
uznano czerwony szczep Cabernet Sauvignon. Tê arystokratyczn¹ pozycjê zawdziêcza winom Châteaux du Médoc, które
z niego siê wywodz¹. Maj¹ ciê¿ki, wyrafinowany bukiet z³o¿ony ze smaku i zapachu czarnej porzeczki i lukrecji z delikatn¹ smug¹ ¿ywicy i aromatycznych korzeni. Cabernet Sauvignon jest prawdziwym podró¿nikiem. Doskonale przyj¹³
siê w Kalifornii i Chile, sk¹d ostatnio pochodz¹ doskona³e czerwone wina.
A my szklaneczk¹ Cabernet (z dobrego rocznika) wznosimy toast za pomyœlnoœæ Pañstwa w Nowym Roku.

Ilona Lengiewicz
(autorka jest adiunktem w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u Farmaceutycznego AMB)

Rysunek: Jerzy Lengiewicz
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ZA ROK
W dniu 12 wrzeœnia 2003 roku odby³a siê I Podlaska Konferencja Neonatologiczna dla Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Prawdopodobnie by³a to pierwsza w Polsce konferencja adresowana od pocz¹tku do koñca do pielêgniarek i po³o¿nych sprawuj¹cych opiekê nad
noworodkami.
Pomys³ konferencji zrodzi³ siê w trakcie wieczornych spotkañ z dy¿uruj¹cymi pielêgniarkami i wspólnym zastanawianiem siê nad rozwi¹zywaniem
problemów pielêgnacyjnych i terapeutycznych, wprowadzaniem najnowoczeœniejszych procedur, obowi¹zuj¹cych w
neonatologii wspó³czesnej.
Rola pielêgniarki i po³o¿nej zajmuj¹cej siê noworodkiem, szczególnie noworodkiem wymagaj¹cym intensywnej
opieki, jest niezwykle wa¿na. Praca pielêgniarki na oddziale neonatologicznym
jest bardzo trudna i niezwykle odpowiedzialna, i nie tylko dlatego ¿e "noworodek sam nic nie powie", ale dlatego, ¿e
noworodek mo¿e zaskoczyæ wszystkich
pogorszeniem stanu zdrowia w ci¹gu kilku-kilkunastu sekund. Wnikliwa obserwacja, troskliwa pielêgnacja, zrozumienie odrêbnoœci zwi¹zanych z okresem
noworodkowym, wymaga sta³ego podnoszenia umiejêtnoœci praktycznych i pog³êbiania wiedzy teoretycznej. Dyskretne, bardziej lub mniej nasilone objawy,
obserwowane w pierwszych minutach i
godzinach ¿ycia, mog¹ byæ zwi¹zane
jedynie z adaptacj¹ pourodzeniow¹, ale
mog¹ te¿ byæ wczesn¹ manifestacj¹ ciê¿kiej patologii ju¿ istniej¹cej lub rozpoczynaj¹cej siê. Dlatego w³aœnie pielêgniarka, opiekuj¹ca siê noworodkiem, jest

SIÊ SPOTKAMY

t¹ osob¹, która pierwsza dostrzega najmniejsze zmiany w zachowaniu dziecka
i jego stanie ogólnym. Pielêgniarka sama
powinna podj¹æ dzia³ania, których celem
jest jak najszybsze ograniczenie narastania nieprawid³owoœci i wdro¿enie
postêpowania, które do czasu interwencji lekarskiej, pozwoli zapewniæ dziecku maksymalny komfort.
Sta³y postêp jaki dokonuje siê w neonatologii w ostatnim dziesiêcioleciu, wymaga sta³ego podnoszenia kwalifikacji.

Wiedza teoretyczna jest bardzo wa¿na,
stanowi podstawê do dzia³añ praktycznych ale w pracy pielêgniarskiej szczególnie istotne jest w³aœnie to dzia³anie
praktyczne. Dlatego problemy poruszane na I Podlaskiej Konferencji Neonatologicznej dla Pielêgniarek i Po³o¿nych,
by³y omawiane ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne.
Program konferencji obejmowa³ m.in.
zagadnienia zwi¹zane z najczêstszymi
problemami wystêpuj¹cymi w trakcie karmienia piersi¹, problemy zwi¹zane z
minimalnym ¿ywieniem troficznym,

minimaln¹ pielêgnacj¹ i terapi¹ chorego
noworodka, fizjoterapi¹ noworodka i wczeœniaka, pielêgnacj¹ uk³adu oddechowego
i skóry oraz higienê r¹k i problemy zwi¹zane z wk³uciami obwodowymi.
Aspekty praktyczne wyst¹pieñ zaproszonych wyk³adowców, spotka³y siê z
bardzo du¿ym zainteresowaniem uczestniczek Konferencji. Na sali wyk³adowej SPSK AM w Bia³ymstoku by³o 115
osób. W Konferencji uczestniczy³y po³o¿ne i pielêgniarki reprezentuj¹ce wszystkie oddzia³y noworodkowe województwa podlaskiego. Du¿e zainteresowanie
konferencj¹, œwiadczy o ogromnej chêci
zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, przez przedstawicielki tej grupy zawodowej.
Fakt, i¿ by³a to "I Podlaska Konferencja Neonatologiczna dla Pielêgniarek i
Po³o¿nych" zobowi¹zuje do zorganizowania kolejnej tego typu konferencji. Konferencje bêd¹ odbywa³y siê we wrzeœniu a problemy omawiane i dyskutowane,
na kolejnych konferencjach bêd¹ zale¿ne od potrzeb i zainteresowañ s³uchaczy.
Tematyka wiod¹ca II Podlaskiej Konferencji Neonatologicznej dla Pielêgniarek i Po³o¿nych, która odbêdzie siê w
2004 roku, bêdzie obejmowa³a problemy
zwi¹zane z uk³adem oddechowym oraz
wybrane zagadnienia z resuscytacji noworodka.
Marek Szczepañski
(Autor jest dr. hab. n. med.
- kierownikiem Kliniki Neonatologii
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku)

OPTYMISTYCZNIE O REMONTACH I PIENI¥DZACH
Ju¿ od lat na pocz¹tku ka¿dego roku Dzia³ Techniczny z niepokojem oczekuje na zatwierdzenie planu finansowego, a dok³adniej wielkoœci limitu na remonty obiektów, które niestety, ale z
ka¿dym rokiem s¹ coraz mniejsze. Z pewnoœci¹ nie trzeba nikomu t³umaczyæ jak du¿e s¹ potrzeby uczelni w tym zakresie. Dlatego staramy siê " pukaæ " do ró¿nych instytucji z proœb¹ o
wsparcie finansowe. Ten rok mo¿emy uznaæ za pomyœlny.
Uczelnia przeznaczy³a na cele remontowe œrodki finansowe w wysokoœci: 330.000,- z³ na remonty domów studenta z funduszu
pomocy materialnej studentom; 400.000,- z³ na remont pa³acu, w

tym 250.000,-z³ z Fundacji na rzecz AMB; 560.000,- z³ na remonty obiektów i jednostek organizacyjnych AMB.
Z tych œrodków, w Domu Studenta Nr 1 wykonaliœmy remont korytarza I piêtra a w Domu Studenta Nr 2 dociepliliœmy
szczyty budynku nr 3. W obu akademikach w³asnymi si³ami wyremontowaliœmy szereg pokoi studenckich.
Gros œrodków finansowych poch³onê³a adaptacja czêœci pomieszczeñ Zak³adu Farmakologii na potrzeby Zak³adu Farmacji
Stosowanej, który do tej pory mieœci³ siê w wynajêtych pomieszczeniach.
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Rozwój uczelni, zwiêkszenie liczby studentów poci¹gnê³o za
sob¹ koniecznoœæ zapewnienia bazy dydaktycznej. W Collegium
Novum zaadaptowaliœmy dwa pomieszczenia szatni na sale æwiczeñ dla Zak³adu Propedeutyki Stomatologicznej. W Collegium
Primum pomieszczenie po Muzeum Historii Farmacji przystosowaliœmy na salê wyk³adow¹.
Szereg prac remontowo - budowlanych wykonaliœmy sami. Z
pewnoœci¹ studenci zauwa¿¹ nowy wystrój wypo¿yczalni Biblioteki G³ównej, bêd¹cy dzie³em naszej brygady budowlanej. Równie¿ we w³asnym zakresie przygotowaliœmy now¹ siedzibê dla
Muzeum Historii Farmacji. Lokalizacja w prawym skrzydle pa³acu Branickich ( w pomieszczeniach po Studium Medycyny Katastrof ) umo¿liwi udostêpnienie zasobów muzeum zwiedzaj¹cym.
Czêœæ œrodków finansowych przeznaczyliœmy na prace, mo¿e ma³o efektowne, ale konieczne do zrealizowania, takie jak remont - modernizacja sieci kanalizacyjnych i c.o.
W wyniku naszych starañ dodatkowe œrodki finansowe
otrzymaliœmy:
- z Ministerstwa Kultury, Departamentu Ochrony Zabytków 400.000,- z³. z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie pa³acu Branickich.
£¹cznie ze œrodków finansowych: dotacji, w³asnych oraz
Fundacji zrealizowaliœmy znacz¹cy zakres prac rewaloryzacyjnych pa³acu Branickich, które mamy nadziejê przywróc¹
siedzibê naszej uczelni do dawnej œwietnoœci. Œwie¿o odrestaurowane lewe skrzyd³o pa³acu z wymienion¹ stolark¹ oraz
kolumnada prawego skrzyd³a pa³acu ju¿ nie przygnêbiaj¹ ³uszcz¹c¹ siê farb¹ i odpadaj¹cym tynkiem.
W przysz³ym roku - zak³adamy optymistycznie - wykonamy remont korpusu g³ównego pa³acu. Pozostanie nam ju¿
tylko wykonanie iluminacji ca³ego zespo³u pa³acowego.
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- z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - 160.000,- z³. na kontynuacjê prac remontowo - adaptacyjnych w Zak³ad Klinicznej
Biologii Molekularnej AMB, polegaj¹cych na adaptacji istniej¹cych pomieszczeñ na laboratorium immunogenoterapii.
Zak³ad Klinicznej Biologii Molekularnej, kierowany przez
prof. zw. dr. hab. Lecha Chyczewskiego jest jedynym zak³adem w Uczelni i w regionie zajmuj¹cym siê badaniami genetyczno-molekularnymi i ich zastosowaniem w klinice. Badania prowadzone w zak³adzie s¹ ukierunkowane g³ównie na
nowotwory. Dokoñczenie remontu pozwoli na realizacje zamierzeñ naukowo-badawczych zak³adu oraz u³atwi dalszy rozwój w AMB badañ uznanych za priorytetowe, w zakresie genomiki.
- z Ministerstwa Nauki ( KBN ) - 452.000,- z³. na modernizacjê Zak³adu Patologii Ogólnej i Doœwiadczalnej. Prace te s¹
kontynuacj¹ rozpoczêtej w 2002r. modernizacji (wykonano
eksperymentaln¹ zwierzêtarniê) w ramach której planowane
jest po³¹czenie nowoczeœnie wyposa¿onej zwierzêtarni, z
odizolowanymi od pozosta³ej czêœci zak³adu wyciszonymi pracowniami psychotropowymi przeznaczonymi do prowadzenia badañ behawioralnych.
Zwa¿ywszy na ogóln¹ trudn¹ sytuacje gospodarcz¹ kraju, uwa¿amy ten rok dla naszej uczelni za ca³kiem udany. Wykonaliœmy
wiele zadañ potrzebnych i pilnych. Byæ mo¿e jest to kropla w
morzu naszych potrzeb, ale jak mówi przys³owie: "kropla dr¹¿y
ska³ê", a my ju¿ zabieramy siê do przygotowywania wniosków o
œrodki finansowe na rok 2004.
Gra¿yna Rusi³owicz
z-ca kierownika Dzia³u Technicznego AMB
Zygmunt P³oñski
kierownik Dzia³u Technicznego AMB

W ypo¿yczalnia po remoncie
Na prze³omie lipca i sierpnia
br. w wypo¿yczalni Biblioteki
G³ównej przeprowadzono remont.
Nowy wizerunek wypo¿yczalni
zawdziêczamy sponsorom, których urzek³o piêkno pa³acu Branickich.
Wytworn¹ wyk³adzinê podarowa³a Fabryka Dywanów "Agnela" z Bia³egostoku. Szczególne podziêkowania sk³adam Dyrektor Irenie Rudusze oraz Krystynie Rosiñskiej.
Piêkny materia³ na zas³ony, wspaniale prezentuj¹cy siê w
pa³acowych wnêtrzach sprezentowa³ Krzysztof Radziuk w³aœciciel firmy RAD-POL z Pruszkowa.
Pani Halinie Sochoñ z firmy "Zazdrostka" z Bia³egostoku
dziêkujê za uszycie zas³on oraz podarowanie i monta¿ karniszy oraz wszystkich akcesoriów niezbêdnych do stylowego
udrapowania wielu metrów materia³u.
Dwa krzes³a stylowe otrzymaliœmy od znanej firmy wydawniczej Wydawnictwo Lekarskie PZWL z Warszawy.
Dziêkujê za ¿yczliwoœæ Panu dyrektorowi Markowi K³êbowskiemu.
Profesjonalne u³o¿enie wyk³adziny jest zas³ug¹ Zak³adu
Us³ugowo-Handlowego z Warszawy, którego w³aœcicielem jest
Bogdan Rosa. Jest to jedyna us³uga, za któr¹ zap³aciliœmy, ale
z 50% upustem.

Wszystkim Sponsorom sk³adam serdeczne podziêkowanie.
Dziêki Pañstwu wypo¿yczalnia nabra³a iœcie pa³acowego klimatu.
Danuta D¹browska-Charytoniuk
p.o. dyrektor Biblioteki G³ównej AMB

Nowy wystrój wypo¿yczalni.
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ABSOLWENCI 2003/2004
(z przemówienia wyg³oszonego przez prof. dr hab. med. Macieja Kaczmarskiego, dziekana Wydzia³u Lekarskiego AMB, z
okazji wrêczenia dyplomów 21 listopada 2003 r.)

Drogie Kole¿anki i Koledzy Absolwenci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku!
(...) Niech w tym przygotowaniu nowego scenariusza Waszego ¿ycia zawodowego bêd¹ pomocne normy deontologiczne i etyczne; myœli zawarte w
Przyrzeczeniu Lekarskim, dobre wzorce
relacji pacjent - lekarz przekazywane Wam
przez Waszych nauczycieli w Uczelni;
wreszcie normy wyniesione z Waszych
w³asnych domów i rodzin.
W imieniu W³adz Uczelni, Senatu, Rady Wydzia³u Lekarskiego oraz pracowników Dziekanatu, dziêkujê Wam wszystkim, ¿e na miejsce swoich studiów
wybraliœcie Bia³ystok i Nasz¹ Akademiê.
Przysz³ymi osi¹gniêciami zawodowymi, naukowymi, dydaktycznymi, organizacyjnymi - wspierajcie J¹ i przysparzajcie Jej dumy i chwa³y.
Tym, którzy osi¹gnêli najwiêcej, a wiêc
prymusom, sk³adam serdeczne gratulacje.

Wszystkim tym, którzy oprócz studiów mieli czas na realizacjê swoich za-

WYDZIA£ LEKARSKI
Abramczyk Jaros³aw, Babiñska Milena Katarzyna, Bajguz Adam, Bednarczyk Piotr Szymon, Bednarski Klaudiusz Jan, Bieniasz Edyta, B³asiak Tomasz,
Bobrowisk Rados³aw, Bobrus Anna, Bochenek Ewa Helena, Boczek Artur, Bojarzyn Urszula, Borawska Barbara, Cabaj Iwona, Chraniuk Dominik, Chruœciel
Grzegorz, Chudeusz Aneta, Cieœlak Justyna, Cwalina, Cwanek Leszek, Cygañczuk Arkadiusz, Cylwik Jolanta Dorota, Czapliñski Micha³ Zbigniew, Czarno
Justyna, Daniluk Marta, Dawidziuk Justyna, D¹browski Hubert Piotr, Decyk
Ma³gorzata Katarzyna, Drozdowska Magdalena, Durka Damian Sebastian, Firan Husmi Mustafa Odeh, Fryc Justyna, Gabrylewski Wojciech, Gacuta Ewa,
Garbacz Katarzyna Barbara, Geabowski Jaros³aw, Gil Andrzej, Gliñska Joanna,
Go³aszewski Pawe³, Gosk Anna, Goworek Edyta, Gronowski Wojciech Marek,
Grosjean Patrycja El¿bieta, Grycuk Joanna, Grzegorza Przemys³aw, Grzeœkowiak Agnieszka, Gwiazdorski Cezary, Hajduk Maciej , Huryn Dorota, Iwaszkiewicz Napoleon, Jab³oñski Jolanta, Jab³oñski Marta, Jakim Piotr, Jakucka Joanna, Jakucki Adam, Januszkiewicz Anna, Jarecka Ma³gorzata, Kajewska Agnieszka, Kalaciñska-Jasiñska Ilona, Kalinko Sylwia Urszula, Kalisiewicz Anna
Marta, Kamieñski Fabian Aleksander, Kapica Katarzyna, Karczewska- Niegierysz Emilia, Karolczuk Ma³gorzata, Karpik Marta Anna, Karpiñska Anna, Kêpka Marta Magdalena, Kieruj-Jnkowska Karolina, Klimowicz Agnieszka, Koc
Rafa³, Ko³cun Anwta, Konicka Marta, Koszycka Anna, Koszycki Piotr, Koœciuczuk Urszula, Koœlak Anna Bogna, Kotwa Katarzyna Renata, Ko¿uchowska
Katarzyna, Krakowska Agnieszka, Królicka Ewelina Anna, Kruczkowska Monika, Kruszewska Ma³gorzat, Kuczko Irena, Kuæ Pawe³, Kuglarz Ewa, Kulikowski Waldemar, Kurylonek Adam Jerzy, Lazarska Agnieszka, Lebiedziñska
Aneta, Leszczyñski Bogumi³, Leœniak Rados³aw Marek, Lewko Agnieszka, £aciñska Anna Maria, Madziarski Jaros³aw, Maj-Lenartowicz Agnieszka Anna,
Malka Maciej Konrad, Marcinowicz El¿bieta, Masny Dominik, Matecka Anna
Magdalena, Matejuk Adriana, Meyer Magdalena, Michalak Karolina Katarzyna,
Miko³ajczyk Ewa, Miraszewska Ewa, Mogielnicka Edyta, Mucha Dominika,

interesowañ naukowych (STN), muzycznych (chór AMB), zajmowali siê dzia³alnoœci¹ artystyczn¹ i radiow¹ (kluby
studenckie, Radiosupe³), sportem (AZS)
i dzia³alnoœci¹ organizacyjn¹ (samorz¹d
studencki) sk³adam serdeczne podziêkowania i wyrazy najwy¿szego uznania.
Wasze bowiem osi¹gniêcia w tych obszarach dzia³alnoœci stanowi³y integraln¹ czêœæ funkcjonowania Akademii,
jako jednostki naukowej, dydaktycznej
i zawodowej.
¯yczê Wam pomyœlnego odnalezienia siê w trudnej polskiej rzeczywistoœci, przede wszystkim poprzez znalezienie w³aœciwego miejsca pracy.
¯yczê Wam pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym i rodzinnym oraz pozdrawiam
Waszych najbli¿szych.

Mucha Kinga Ewelina, Musia³ Magdalena Jadwiga, Musiuk Tomasz, Myœliwczyk Maciej Hubert, Najfeld Robert, Napierj Ma³gorzata, Niewiñski Adam, Nosorowska Monika, Nowicka Magdalena Agnieszka, Nowiñski Adam Rafa³,
Olejnik Anna, Olszewska Agnieszka, Osiecka Agnieszka, Osiñska Aneta, Otto
Marta Katarzyna, Otulak El¿bieta, Pa³ys Wojciech, Partyka Karolina Iwona, Paryska Katarzyna, Paul Agnieszka Joanna, Pienin Piotr, Pierewicz Joanna, Pietrzak Szymon, P³onowski Marcin, Podgrudna Edyta, Podleca Magda Marta, Pogañska Sabina, Poniatowski Tomasz, Porowski Tomasz, Puczyd³owska Ilona,
Raczyñska Anna Maria, Rawicka Ma³gorzata, Rydzewska-Roso³owska Alicja
Ewa, Sabaciak-Makuch Ma³gorzata Anna, Sadowiska Aleksandra Agnieszka,
Sarmacka Joanna, Serafin Fukasz, Siemkowicz Joanna, Siwicka Ewa, S³oniowska Agnieszka Anna, Sokó³ Grzegorz Ryszard, Soroko Piotr, Suchanowski Bartosz, Suszczyñska Joanna, Szalejko Przemys³aw Piotr, Szeremeta Micha³, Szpilewicz Pawe³ Stanis³aw, Szpyruk Bogdan, SzymaNski Jaros³aw Piotr, Szypulewska Renata, Œwiêtochowski Rados³aw, Œwistek Anna El¿bieta, Tarasiuk Miros³aw, Tenderenda Edyta Agnieszka, Tomczuk Monika, Uniczko Rafa³ Sebastian, Usowicz-Szaryñska Monika, Waniewska Edyta, Wiechowski Micha³,
Wincewicz Andrzej, Wojskowicz Agnieszka, Wojskowicz Piotr Dariusz, Wo¿niak Izabela, Wyszyñska Ma³gorzata, Zagórski Micha³, Zajkowska Barbara, Zalewska Ma³gorzata, Za³êska Ewa, Zolbach Anna, ¯ó³tko Justyna, ¯ukowski Sebastian, ¯yliñska Marta.

Oddzia³ Stomatologii
Anielska Iwona,Boczkowska Monika,.Bro¿ek Marcin Józef, Bia³ous Ma³gorzata, Behrendt Ma³gorzata Maria,Biegaj Anna Iwona,Bieræ Marcin,Buczko
Piotr, Budna Ma³gorzata, Borowik Edyta, Czaja Przemys³aw, Drobek Aneta
Ma³gorzata, Dudziuk Ewa, Doliñski S³awomir, Dmitruk Adam, Dobrowolska
Monika,Dobrzycka Katarzyna,D¹browski Kamil, Dryl Magdalena, Fia³kowska
Justyna, Falkowski Mariusz, Fabczak Agata Dominika, Gó¿d¿ Sylwia Anna,Guzy Aleksandra Stanis³awa, Gawryluk Anna, Impert Joanna, Juszczyk Agata, Ja-
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b³oñska Ewa Anna, Kaba³a Paulina Anna, Klimiñska Ma³gorzata Justyna, Koza
Anna, Kawa³ek Wioletta Izabela, Kopania Grzegorz Tadeusz, Król Joanna, Kitlas Katarzyna, Maciejewska Anna, Marciniak Agnieszka Stanis³awa,Mariañska
Paulina, Mohammad Hussein Mohammad Salem, Marczukiewicz Agnieszka
Maria, Mazurek Micha³, Nowosielska Agnieszka Maria, Ni¿añski Tomasz Bogdan, Osewska Joanna, Owad Anna Maria, Ostapczuk Emilia, Prokopiuk Anna
Ma³gorzata, Pieczyñska Joanna, Paw³owska Joanna, Przystupa Maria Magdalena, Piotrowska Marta, Prystupa Rados³aw, Rypyst Joanna Janina, Rylko Daniel
Nikolaus, Rybka Olga, Rugieñ Aneta, Skibniewski Patryk, Sukiennik Anna
Magda, Skotarska Monika W³adys³awa, Szymczuk Agnieszka, Sander Filip Jerzy, Sejdak Aneta Joanna, Skupieñ Adam, Siwicka Izabela, Skomin Ma³gorzata,
Serdyñska Monika Maria, Strzelec Urszula Beata, Sacharzewski £ukasz, Tokarska Anna, Tokajuk Urszula, Turek Ma³gorzata Anna, Tomaszuk Andrzej, Welc
Mariusz Tadeusz, Witkowska Bo¿ena Maria, Wojewoda Agnieszka Irena, Wciœlik Monika, Wojciechowska Agnieszka, Zgórska Adrianna Nina, Ziemkowska
Magdalena, Zawadzka Ewelina Wioletta,Zajkowski Mariusz, Zawistowska
Agnieszka Monika, Zuber Marcin.

WYDZIA£ FARMACJI
Ackiewicz Agnieszka, Barañski Janusz, Bartold - Kuryœ Ma³gorzata, Borowska Agnieszka, Borowska Emilia, Chabros Katarzyna, Chamerski Marcin,
Cielemêcka Anna, Czapczuk Katarzyna, Dulewicz Ewa, Ferszt Monika, Filipowicz Monika, Gleñ Rados³aw, Grosfeld Anna, Grzesiak Micha³, Jab³onowski
Artur, Jankowski Micha³, Jarmocik Barbara, Kacprzuk El¿bieta, Kasianowicz
Magdalena, Kawa³ko Anna, K³ossowska Joanna, Knaœ Ma³gorzata, Koc Ma³gorzata, Ko³akowska Anna, Kossakowska Anna, Kramkowski Karol, Krasucka
Ma³gorzata, Krutul Rafa³, Kuna Anna, KuŸma Aneta, £opot Katarzyna, £ukasiewicz Alicja, Malec Patrycja, Ma³ecka Joanna, Ma³ecki Piotr , Maruchacz
Przemys³aw., Michalska Joanna, Michalska Katarzyna, Mokrzycka Ma³gorzata,
Niedzio³ko- Bagniuk Karolina, Nieœcior Iwona, Olszewski Marcin, Pa³ka Maciej, Pankiewicz Walentyn, Pieklarz Stefan, Pop³awski Dominik, Rze¿uchowska
Katarzyna, Rzoñca Agnieszka, Sakowicz Renata, Sawoœko Sylwia, Siarkowska
Agata, Siemczyk Bogumi³, Sini³o Marta, Stefanowicz Marta, Sulêcki Mariusz,
Suszycka Maria, Szczerba Anna, Szczêsny Arkadiusz, Szpunar Barbara, Szymczak Dorota, Œnieciñska Anna, Tokajuk Micha³, Warpechowska Justyna, Wawreszuk Micha³, Wêgliñska Agnieszka, Wielgat Przemys³aw, Wiœniewska Joanna,
Wróbel Magdalena, Zagrzywiec Anna, Zawadzka Agnieszka, Zdrodowska Katarzyna, Zieliñska Anna, ¯arów Urszula, ¯ukowicka Anna.

Analityka medyczna
Bajda Anna, Czarkowska Katarzyna, Ejsmont Katarzyna, Gierejko Katarzyna, Gierszyñska Sylwia, G³osek Agnieszka, G³ód Katarzyna , Grabowska
Ewa , Graczyk Piotr, Guzera Magdalena, Hoffet Aleksandra, Iwaniuk Anna,
Iwanowska Anna, Jeznach Julita, Karwowska Marta, KuŸdub Katarzyna, Lenczewska Magdalena, Lewandowska Katarzyna, £empicka Ewa, Majewska Karolina, Mancewicz Urszula, Marcinkiewicz Justyna, Mardas Ma³gorzata, Michaluk-Skutnik Joanna, Miszta Agata, Modzelewska Agnieszka, Myszka Edyta,
Niewiñska Edyta, Nowak Beata, Olechno Anna, Olszewska Magdalena, Pancewicz Joanna, Pawe³ko Ma³gorzata, Pêdziñska Anna, Pietruszka Katarzyna , Rogatko Marta, Rogowska Sylwia, Rolka Marta, Siedlecka Joanna, Startek Katarzyna, Trzeciak Monika, Tyszkowski Dariusz, Wilczyñska Anna, Zajko Ewa,
Zawadzka Dorota, Znosko Ró¿a, Zwierz Piotr.
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Agnieszka, Baszeñ Katarzyna, Bereszczuk Krystyna, Bu³atowicz Anna, Citkowska Ewa, Chalecka Ewa, Chañko Joanna, Chary³o Agnieszka, Chrzanowska
Urszula, Dawidowicz Anna, D¹browska Barbara, Demianiuk Miros³awa, Doliwa Beata, Dubiec Alicja, Dybowska Bo¿ena, Dziemiañczuk Walentyna, Dziêgielewska Anna, Gabrian Ewa, Gasperowicz Alina, Gawêdzka Iwona, Gawrylo
Arkadiusz, Gienieczko Anna, Golonko Barbara, Greœ Joanna, Grygorczuk Aneta, Grygoruk Joanna, Gryko Beata, Grynczel Anna, Gumieniak Iwona, Ignaciuk
El¿bieta, Jarocka Agnieszka, Ja³oza Alina, Jelska Ma³gorzata, JóŸwiak Agata,
Jurczuk Alina, Kamiñska Bo¿ena, Kirpsza Bo¿ena, Kis³o Danuta, Kisz³o Magdalena, Klimaszewska Krystyna, Klimiuk Ewa, Kloza Agnieszka, Kluczyk-Zaniewska Bo¿êna, K³oczko Bo¿ena, Ko³omyjska Teresa, Kondzior Dorota, Kulikowska Barbara, KuŸmicka Bo¿ena, Ladziñska Iwona, Landsberg Halina, Lipka Ma³gorzata, Lipski Jerzy, Maliszewska Katarzyna, Ma³aszkiewicz Irena, Michalewicz Ma³gorzata, Miko³ajuk Miros³awa, Misiak Bianka, Mojsa Wies³awa,
Niedba³a Aneta, Niegorowicz Iwona, Olszewska Marzena, O³dytowska Agnieszka, Omeliañczuk Galina, Ow³asiak Anna, Pankiewicz Agnieszka, Paszko Joanna, Perkowska Ewa, Pylkowska Alina, Sierocka Marzanna, Sini³o Iwona, Sowiñska Ewa, Szafrañska Izabela, Szuliñska El¿bieta, Szymkowska Barbara, Tomaszewska El¿bieta, Trofimiuk Irena, Waszkiewicz Agnieszka, Wiszniewska
Jolanta, Wojtecka Joanna, Wo³kowycka Ewa, Zajkowska El¿bieta.

Pielêgniarstwo - studia licencjacie
Dañko Agnieszka, Dziedzia Jadwiga, Gajewska Marta, Kunicka Danuta,
Magnuszewska Danuta, Mucuœ Urszula, Popko Joanna, Popko Katarzyna, Siedzik Alicja, Tarnogrodzka Anna, Tofiluk Justyna.

Fizjoterapia - studia Licencjackie
Brodowicz Beata, Cieciuch Renata, Górska Karolina, Jakubek Krystian, Januszczyk Joanna, KaŸmierczak Izabela, Klimczak Rafa³, Majewska Maja, O³ów
Anna, Palczewski Wojciech, Perkowska Danuta, Poznañdska Anna,Roman Bart³omiej, Roszkowska Marzena, Sadowska Sylwia, Skreczko Wioletta, Sobociñdska Bogumi³a, Szczepañski Piotr, Szlendak Monika, Szymborski Pawe³, Urban
Joanna, Wiœniewska Ewelina, Zajczuk Marcin

Zdrowie Publiczne, Dietetyka - studia licencjackie
Adamska Daria, Bekasiñska Urszula, Czechowska Sylwia, Haraburda Edyta, Faszczewska Marta, Jêdrzejewska Marta, Kalicka El¿bieta, Kiernozek Beata, Kraszewska Magdalena, £apiñska Aneta, Po³owianiuk Daria, Pytel Iwona,
Siderska Daria, Zalewska Magdalena, Zdrodowska Ewa, ¯ylkowska Joanna.

STOPNIE I TYTU£Y NAUKOWE
WYDZIA£ LEKARSKI
Stopieñ Naukowy Doktora Habilitowanego Nauk Medycznych
Jacek Borawski, Roman Janas, Marcin JóŸwik, Maria Mantur, Janusz Myœliwiec, Anatol Panasiuk, Mariusz Skotnicki, Jadwiga Snarska, Joanna Zajkowska

Stopieñ Naukowy Doktora Nauk Medycznych

WYDZIA£ PIELÊGNIARSTWA I OCHRONY ZDROWIA
AKADEMII MEDYCZNEJ W BIA£YMSTOKU
Pielêgniarstwo - studia magisterskie
Abramowicz Lucyna, Babiñczuk Joanna, Bagnowska Ewa, Baranowska

Regina Antosiuk, Iwona Chomczyk, Dorota Cylwik, £ucja Dakowicz, Irena D¹browska, Zbys³aw Grajek, Jan Guszcz, Marek Jadeszko, Piotr Jakubów,
Wojciech Helski, Marzena Juszczyk-Gontaszewska, Mieczys³aw Karczmarek,
Kamal Arebi Mazuz, Izabela Kemona-Chêtnik, Jan Kochanowicz, Marta Kot,
Marta KuŸmicz, Piotr Laudañski, Piotr Lisowski, Dariusz £ukasiewicz, Tomasz
£yso, Adam Pietruczuk, Józef Pogumirski, El¿bieta Pop³awska, Ramadan M.
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Abuhajar, Krzysztof Sendrowski, Matylda Sierakowska, Dorota Sitko, El¿bieta
Sp³owiej, Barbara Szafrañska-Perkowska, S³awomir Szajda, Maciej Szczurzewski, Leszek Szywa³a, Ewa Œwiebock, Anetta Tatarczuk-Krawiel, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Katarzyna Wawrzyn-Sobczak, Wojciech Za³ê¿ny, El¿bieta ¯ur,
Piotr Aleksiejczuk, Bo¿ena Michalska, Marek Niczyporuk, Irena Werpachowska, Marzanna Wo³k.

WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY
Stopieñ Naukowy Doktora Nauk Medycznych
Alicja Gabrylewska, Alina Kêpka, Joanna Lasocka

P E£NA WIEDZA W KRÓTKIM CZASIE
Studia Podyplomowe ZARZ¥DZANIE I FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA

Okazj¹ na podniesienie

ska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej

sowa w systemie ochrony zdrowia, Kontraktowanie

wiedzy œrodowiska medycz-

zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dn.

œwiadczeñ zdrowotnych, Systemy ochrony zdrowia w

nego w naszym regionie na

17 maja 2000 r.

UE i na œwiecie, UE a zdrowie publiczne, wykorzy-

temat tocz¹cych siê przemian

CEL STUDIÓW

stywanie œrodków pomocowych, Gospodarka lekiem w

jest inicjatywa, która ma szan-

Profesjonalne przygotowanie kadry mened¿erskiej

Polsce i na œwiecie,

sê spe³niæ oczekiwania na-

do efektywnego dzia³ania, tak by w sposób nowocze-

Program regionalnej polityki zdrowotnej. Marke-

wet bardzo wybrednych osób. Dziêki staraniom Agen-

sny, twórczy i samodzielny potrafili w warunkach go-

ting: Zarz¹dzanie jakoœci¹ w us³ugach zdrowotnych i

cji Konsultingowo-Edukacyjnej ORDO, która ju¿ kilka

spodarki rynkowej zarz¹dzaæ jednostkami opieki

akredytacja, Komunikacja i negocjacje.

lat wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem Mened¿erów

zdrowotnej zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Ochrony Zdrowia STOMOZ i Kolegium Lekarzy Ro-

Przekazanie wiedzy i umiejêtnoœci sprawnego i efek-

Wyk³adowcy to sprawdzona i renomowana kadra

dzinnych w woj. podlaskim, uda³o siê uruchomiæ ko-

tywnego zarz¹dzania firm¹ w warunkach tworzenia

praktyków i teoretyków ceniona w Polsce wywodz¹ca

lejny zamiejscowy oœrodek Akademii Ekonomicznej z

siê nowego rynku us³ug medycznych zarówno w pry-

siê m.in. ze Szko³y G³ównej Handlowej, Uniwersyte-

Wroc³awia w postaci Studiów Podyplomowych ZA-

watnym i publicznym obszarze zmieniaj¹cego siê sy-

tu Jagielloñskiego, Akademii Ekonomicznej, Krajo-

RZ¥DZANIE I FINANSE W OCHRONIE ZDRO-

stemu ochrony zdrowia.

wego Instytutu Ubezpieczeñ, praktycy z samorz¹du wo-

WIA. Studia otrzyma³y rekomendacjê ww. organiza-

UCZESTNICY

jewódzkiego, NFZ, Ministerstwa Zdrowia i innych

cji skupiaj¹cych najaktywniejsze grono lekarzy menad¿erów

Uczestnikami mog¹ byæ osoby zarz¹dzaj¹ce, za-

instytucji tj. STOMOZ, Polsko-Amerykañska Funda-

na Podlasiu. Zapewne mog¹ te¿ byæ doskona³ym uzu-

trudnione w sferze ochrony zdrowia, w administracji

cja Wolnoœci, Towarzystwo Oceny Technologii Me-

pe³nieniem wiedzy, któr¹ otrzymuj¹ studenci Akademii

samorz¹dowej i rz¹dowej, ubezpieczeniowej oraz wszy-

dycznych. Nale¿¹ do nich m. in. prof. zw. dr hab. Ma-

Medycznej.

scy zainteresowani podniesieniem wiedzy i kwalifika-

rian Noga - rektor Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu,

Wybitna kadra naukowa i ekspercka, która bê-

cji w zakresie nowoczesnego zarz¹dzania. Studia s¹ do-

kierownik Katedry Makroekonomii w Instytucie Eko-

dzie prowadzi³a zajêcia w Bia³ymstoku, stanowi olbrzy-

skona³¹ ofert¹ dla tych, którzy pragn¹ zdobyæ nowy i

nomii,dr hab. in¿. Gra¿yna Osbert-Pociecha, prof. AE

mie wzbogacenie i wyró¿nienie dla œrodowiska zwi¹-

atrakcyjny zawód, a tak¿e mieæ mo¿liwoœæ ubiegania

we Wroc³awiu - prorektor AE Wydzia³u Gospodarki

zanego z ochron¹ zdrowia na Podlasiu. Mo¿na powiedzieæ,

siê o stanowiska kierownicze.

Narodowej, dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prof. AE

WYK£ADOWCY

¿e bêdziemy mieæ najœwie¿szy i bezpoœredni dostêp

PROGRAM

we Wroc³awiu- Katedra Badañ Procesów Us³ug w In-

do trendów i komentarzy, do tego co dzieje siê w sy-

Program studiów zosta³ skonsultowany z prakty-

stytucie Marketingu, dr in¿. M. Durbaj³o- Mrowiec -

stemie ochrony zdrowia w Polsce i Europie. Przyjazd

kami i pracownikami naukowymi. Zgodnie z ich opi-

Katedra Rachunkowoœci i Controllingu Przedsiêbiorstw,

do Bia³egostoku zapowiedzia³ rektor Akademii Ekono-

ni¹ program umo¿liwi usystematyzowanie, aktualiza-

dr Maria Wêgrzyn - Katedra Finansów, kierownik stu-

micznej, wybitny ekonomista prof. dr hab. Marian

cjê i pog³êbienie posiadanej wiedzy oraz przeanalizowanie

diów podyplomowych Zarz¹dzanie w ochronie zdro-

Noga, senator RP. Goœciæ bêdziemy ekspertów pre-

szeregu niekiedy kontrowersyjnych rozwi¹zañ, które

wia w AE we Wroc³awiu, ekspert Marsza³ka Wojewódz-

miera Hausnera np. prof. R. Hollyego z SGH, twórcê

wynikaj¹ z bie¿¹cego i strategicznego zarz¹dzania

twa Dolnoœl¹skiego w ochronie zdrowia, dr Wojciech

pomys³u na powstanie II filaru ubezpieczeñ zdrowot-

jednostkami ochrony zdrowia.

Misiñski - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiê-

nych, dr. W. Misiñskiego doradcê i wspó³autora no-

Studia s¹ tak skonstruowane aby przekazaæ wie-

wego systemu ochrony zdrowia popieranego przez Ogól-

dzê w sposób pe³ny z wykorzystaniem najnowszych in-

nopolski Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy, czy dr M. Wêgrzyn,

formacji m.in. z nastêpuj¹cych dziedzin: zarz¹dzanie,

wybitn¹ finansistkê, eksperta marsza³ka woj. dolno-

prawo, finanse, ubezpieczenia, ekonomika ochrony zdro-

œl¹skiego, gdzie bêdzie wdra¿any ogólnowojewódzki

wia i rachunkowoœæ, marketing.

biorstw, ekspert Ministra Zdrowia i Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy.
KRÓTKI CZAS
Zajêcia trwaj¹ jeden semestr i obejmuj¹ 220
godz. Koñcz¹ siê obron¹ pracy dyplomowej i uzyska-

program odd³u¿enia jednostek ochrony zdrowia. Wolê

Wybrane zagadnienia tematyczne: Ekonomia: Pod-

niem dyplomu studiów podyplomowych akceptowane-

wyk³adów w Bia³ymstoku wyrazili przedstawiciele NFZ,

stawy ekonomiki zdrowia, EBM, HTA Zarz¹dzanie i

go przez MEN. Rozpoczêcie planuje siê na 9 stycznia,

marsza³ka woj. podlaskiego, specjaliœci od marketin-

organizacja: Podstawy zarz¹dzania, Kontrola mened¿er-

a zakoñczenie na koniec czerwca 2004 r.

gu us³ug zdrowotnych, controllingu w przedsiêbior-

ska, audyt wewnêtrzny, Zarz¹dzanie kadrami, Praktycz-

Wydaje siê, ¿e œcis³a wspó³praca w rozwoju wie-

stwach. Tworzenie biznes planu omówi jeden z naj-

ne elementy zarz¹dzania i organizacji jednostk¹

dzy i zdolnoœci mened¿erskich wœród s³u¿by zdrowia

lepszych ekspertów w tej dziedzinie - prof. G. Osbert-

ochrony zdrowia, System informatyczny i praca z kom-

przyczyni siê do lepszego poruszania siê w systemie

Pociecha.

puterem. Rachunkowoœæ: Podstawy rachunkowoœci, Ra-

ochrony zdrowia i efektywnej pracy na rzecz pacjen-

Nale¿y podkreœliæ, ¿e AKADEMIA EKONOMICZ-

chunek kosztów. Finanse: Gospodarka finansowa jed-

tów.

NA we Wroc³awiu to publiczna uczelnia z wielk¹ tra-

nostek ochrony zdrowia, Analiza finansowa, Biznes

dycj¹ dzia³alnoœci szkoleniowej i naukowej w ochro-

plan, Controlling w firmie medycznej, Praktyczne ele-

nie zdrowia, która znajduje siê w czo³ówce uczelni w

menty ubezpieczeñ podmiotów medycznych.

ORGANIZACJA
Zapisy i informacje - Agencja Konsultingowo-Edukacyjna ORDO, ul. Elektryczna 1 (od ul. Warszawskiej),

Polsce, co gwarantuje wysoki poziom zajêæ oraz pe³-

Prawo w ochronie zdrowia, System ochrony

Bia³ystok, tel/fax.(085) 7322203, e-mail: info@ordo.in-

noprawny i presti¿owy dyplom renomowanej szko³y.

zdrowia: Samorz¹d na rynku us³ug zdrowotnych,

fo.pl; Zajêcia w sali Okrêgowej Izby Lekarskiej w Bia-

Studia spe³niaj¹ wymogi kwalifikacyjne na stanowi-

Przekszta³cenia w ochronie zdrowia, Sytuacja finan-

³ymstoku przy ul. Œwiêtojañskiej 7.
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oraz mistrzem seniorów województwa bia³ostockiego w tej konkurencji. Aktualnie jest
prezesem Stowarzyszenia "Lekkoatletyka Bia³ostocka". ¯ona prof. Dudka jest doktorem nauk medycznych. Profesor ma troje dzieci i
dwoje wnucz¹t.

Z Senatu
Posiedzenie
08.12.2003r

odby³o

siê

w

dniu

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali
wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w:
· Zak³adzie Anatomii Prawid³owej Cz³owieka - prof. dr. hab. Janusza Dziêcio³a
· Klinice Obserwacyjno-ZakaŸnej - prof. dr.
hab. Roberta Flisiaka
· Klinice Endokrynologii, Diabetologii i
Chorób Wewnêtrznych - prof. dr hab. Mariê Górsk¹
· Zak³adzie Patomorfologii Ogólnej - prof.
dr. hab. Andrzeja Kemonê

-

-

-

-

-

·
·
·
·
·
·
·
·

Zosta³y podjête uchwa³y w sprawach:
zasad rekrutacji na rok akademicki
2004/2005
powo³ania sk³adu Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej i zatwierdzenia sk³adów
Wydzia³owych Komisji Rekrutacyjnych
przekszta³cenia Zak³adu Gerontologii w
Klinikê Geriatrii
przekszta³cenia Samodzielnej Pracowni
Syntezy i Technologii Œrodków Leczniczych w Zak³ad Syntezy i Technologii
Œrodków Leczniczych
przeniesienia Kliniki Neurologii Dzieciêcej z Wydzia³u Lekarskiego na Wydzia³
Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
zniesienia jednostki administracyjnej Sto³ówki Studenckiej
op³at wnoszonych przez podmioty gospodarcze za wydanie opinii przez Komisjê
Bioetyczn¹ AMB
uzupe³nienia sk³adu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
zatwierdzenia regulaminów pracy
Komisji ds. Bud¿etu i Finansów
Komisji ds. Wspó³pracy z Zagranic¹
Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania
Komisji ds. Aparatury i Odczynników
Komisji ds. Nagród, Odznaczeñ i Wyró¿nieñ
Komisji ds. Nauki
Komisji ds. Kadry
Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli
Akademickich
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu

Prof. dr hab. Henryk Marek Dudek urodzi³ siê 25.04.1940.r. w Skar¿ysku Kamiennej.
Studia na Wydziale Lekarskim AM w Bia³ymstoku rozpocz¹³ w roku 1958. Dyplom lekarza
medycyny otrzyma³ w 1965 roku. Pracê w
Klinice Neurochirurgii AMB rozpocz¹³ w
1967 roku pod kierownictwem prof. dr. hab.
Jerzego £ebkowskiego. Specjalizacjê II ° z zakresu neurochirurgii uzyska³ w 1973 roku.
Prof. dr hab. Henryk Dudek jest pionierem
diagnostyki ultradŸwiêkowej na terenie makroregionu pó³nocno - wschodniej Polski. Diagnostyka ultradŸwiêkowa by³a g³ównym tematem jego dzia³alnoœci naukowej. Zastosowanie jej w rozpoznawaniu pourazowych powik³añ wewn¹trzczaszkowych sta³o siê tematem pracy doktorskiej (1976 r.). Natomiast
oryginalne w skali œwiatowej badania nad prawami rz¹dz¹cymi jednowymiarow¹ dwuskroniow¹ echoencefalografi¹ sta³y siê tematem jego rozprawy habilitacyjnej (1984 r.)
W sumie prof. dr hab. Henryk Marek Dudek opublikowa³ 90 prac naukowych. Niema³¹ ich czêœæ poœwiêci³ ocenie bezpoœrednich,
bliskich i odleg³ych rezultatów chirurgicznego
leczenia przepukliny j¹dra mia¿d¿ystego w lêdŸwiowej czêœci krêgos³upa oraz badaniom
bariery antyoksydacyjnej centralnego uk³adu
nerwowego. Prof. dr hab. Henryk Dudek
wprowadzi³ do polskiej spondylologii pojêcie
krañcowo - bocznej przepukliny j¹dra mia¿d¿ystego w lêdŸwiowej czêœci krêgos³upa.
Swoj¹ wiedzê zawodow¹ pog³êbia³ w Instytucie Neurochirurgii w Moskwie , Budapeszcie i Warszawie.
By³ promotorem czterech rozpraw doktorskich, kierownikiem specjalizacji z zakresu
neurochirurgii u piêciu kolegów oraz recenzentem wielu rozpraw doktorskich i prac naukowych. Jest cz³onkiem PTNCH, dwóch Komisji PAN oraz cz³onkiem Europejskiej i
Œwiatowej Federacji Neurochirurgów.
W m³odoœci by³ cz³onkiem Kadry Narodowej Polski juniorów w rzucie dyskiem, mistrzem juniorów województwa kieleckiego

Prof. El¿bieta Skrzydlewska jest bia³ostoczank¹ i w tym mieœcie ukoñczy³a szkolê
podstawow¹ oraz œredni¹. Nastêpnie studiowa³a na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w
Bia³ymstoku na kierunku chemia. Po ukoñczeniu studiów podjê³a pracê na stanowisku asystenta w Zak³adzie Analizy Instrumentalnej
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Na podstawie rozprawy doktorskiej pt:"Wp³yw etanolu i acetaldehydu na aktywnoœæ enzymów
proteolitycznych" uchwa³¹ Rady Wydzia³u
Lekarskiego Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w 1990 roku uzyska³a stopieñ doktora
nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Stopieñ doktora habilitowanego nauk
farmaceutycznych El¿bieta Skrzydlewska
uzyska³a w 1998 roku na Wydziale Farmaceutycznym AM w Lublinie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.:"Metanol i jego metabolity jako modyfikatory systemu oksydoredukcyjnego i proteolityczno-antyproteolitycznego". Od 1999 roku prof. Skrzydlewska jest
kierownikiem Zak³adu Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej Wydzia³u Farmaceutycznego
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Do
chwili obecnej by³a promotorem trzech prac
doktorskich. Pod jej kierunkiem 32 absolwentów Wydzia³u Farmaceutycznego AMB wykona³o i obroni³o pracê magistersk¹. Od 2002 roku jest prodziekanem Wydzia³u Farmaceutycznego AMB.
Prof. E. Skrzydlewska jest aktywnie dzia³aj¹cym pracownikiem naukowym rozwijaj¹c
wspó³pracê z ró¿nymi zespo³ami w i poza
Uczelni¹. Jej tematyka badawcza koncentruje
siê na ocenie systemu oksydoredukcyjnego i
proteolityczno-antyproteolitycznego organizmu w ró¿nych stanach patologicznych. Zajmuje siê ona równie¿ badaniem skutecznoœci
dzia³ania preparatów farmaceutycznych oraz
substancji naturalnych na zdolnoœci antyoksydacyjne organizmu. Jest autorem lub wspó³autorem 104 publikacji, które ukaza³y siê w czasopismach krajowych i zagranicznych Za osi¹-
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gniêcia w pracy naukowej dwukrotnie otrzyma³a Nagrodê Naukow¹ Ministra Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej oraz kilkukrotnie Nagrodê
Naukow¹ Rektora Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku. Prof. E. Skrzydlewska jest prezesem Oddzia³u Bia³ostockiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz cz³onkiem
Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Farmaceutycznego, Toksykologicznego, Society for
Free Radical Research - European Region.

oraz pe³ni funkcjê Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Endokrynologii. Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego
(EASD) oraz Amerykañskiego Stowarzyszenia Diabetologów.
***

Przeczytane

Prof. dr hab. Ma³gorzata Szelachowska
urodzi³a siê w Bia³ymstoku. Studia na Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku ukoñczy³a 1981 roku. W roku
1985 uzyska³a pierwszy stopieñ, a w 1989 drugi stopieñ specjalizacji z zakresu chorób wewnêtrznych. W 1995 roku uzyska³a specjalizacjê z zakresu endokrynologii, a w 2003 z diabetologii. Stopieñ naukowy doktora nauk medycznych otrzyma³a w 1986 roku na podstawie rozprawy pod tytu³em: "Wp³yw blokady
beta-adrenergicznej na hormonaln¹ i metaboliczn¹ odpowiedŸ w hipoglikemii poinsulinowej". Stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyska³a w 1997 roku na
podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. "Wybrane parametry immunologicznej odpowiedzi typu humoralnego i komórkowego u krewnych I stopnia chorych na
cukrzycê insulinozale¿n¹". Kilkakrotnie przebywa³a na sta¿ach naukowych w Sahlgrenska
Hospital w Göteborgu w Szwecji oraz w Instytucie Diabetologicznym, w Düsseldorfie, w
Niemczech w ramach stypendium Œwiatowej
Organizacji Zdrowia. Prof. dr hab. Ma³gorzata
Szelachowska jest autork¹ 90 prac naukowych
i 100 doniesieñ zjazdowych. Jej dorobek naukowy dotyczy patogenezy, zaburzeñ immunologicznych i profilaktyki cukrzycy i chorób
tarczycy.
Jest wielokrotn¹ laureatk¹ Nagrody JM
Rektora Akademii Medycznej w Bia³ymstoku,
dwukrotnie Nagrody Ministra Zdrowia oraz
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Pe³ni³a funkcjê sekretarza Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w
Bia³ymstoku, sekretarza Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Obecnie jest sekretarzem Oddzia³u Towarzystwa Internistów Polskich w Bia³ymstoku

To siê musia³o tak skoñczyæ. Konkurs og³oszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia zbojkotowa³o ponad 150 lekarzy z województwa
podlaskiego. Ju¿ we wrzeœniu bie¿¹cego roku,
po podpisaniu przez lekarzy rodzinnych z
oœmiu województw paktu na mocy, którego zobowi¹zali siê do bojkotu konkursu jasne by³o,
¿e sytuacja jest powa¿na. Lekarze wskazywali,
¿e zapisy zmuszaj¹ce ich do udzielania pacjentom równie¿ pomocy ambulatoryjnej s¹ nieetyczne i niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem,
zaœ pieni¹dze przeznaczone na ich sfinansowanie wystarcz¹ w najlepszym razie na wegetacjê.
NFZ twardo obstawa³ przy swoim. Negocjacje
trwa³y, strony okopa³y siê w swoich okopach, a
czas p³yn¹³. I tak 21 listopada jasnym sta³o siê,
¿e du¿a czêœæ lekarzy zbojkotowa³a konkurs.
Przedstawiciele Funduszu pos¹dzili ich o próbê
szanta¿u i odmówili renegocjacji warunków. W
efekcie mniej ni¿ jedna trzecia mieszkañców
Bia³egostoku mo¿e liczyæ na œwiadczenie po
nowym roku us³ug medycznych.
I NFZ i lekarze maj¹ swoje racje. Jakie
to jednak ma znaczenie wobec faktu, i¿
wszystko rozegra³o siê kosztem pacjentów.
To oni zap³ac¹ za brak kompromisu. To oni
p³ac¹c sk³adki ubezpieczeniowe nie mog¹
wyegzekwowaæ nale¿nej im opieki. Je¿eli sytuacja siê nie poprawi, po nowym roku nasze
województwo mo¿e wróciæ do odleg³ych czasów, w których na leczenie mogli liczyæ tylko
bogaci ludzie. Masz pieni¹dze? Zapraszamy.
¯e co, ¿e p³acisz sk³adki? Z naiwnoœci nawet
najlepszy lekarz nie wyleczy. Tutaj mo¿esz liczyæ tylko na tward¹ rzeczywistoœæ. Mo¿esz
czuæ siê wyleczony!
***
W szpitalu miejskim w Bia³ymstoku pacjentka zas³ab³a na izbie przyjêæ. Mia³a pecha,
trafi³a na koniec ostrego dy¿uru i zosta³a skierowana do szpitala wojewódzkiego. Towarzysz¹ca kobiecie wnuczka us³ysza³a od personelu szpitala, ¿e po karetkê powinna zadzwoniæ
sama z budki telefonicznej. Lekarz zszed³ do
chorej dopiero po przyjeŸdzie karetki Dyrektor szpitala zarzeka siê, ¿e chora nie zg³asza³a

dolegliwoœci i ca³e wydarzenie wygl¹da³o zupe³nie inaczej. Dyrektora bia³ostockiego pogotowia, który okreœli³ to, co siê sta³o mianem
"skandalu" chce pozwaæ przed Komisjê Etyki
Lekarskiej. Powód? "Nie mo¿e byæ tak, ¿e lekarz wypowiada siê negatywnie o pracy innego lekarza".
Wolnoœæ s³owa sobie, ale przecie¿ liczy
siê jeszcze solidarnoœæ zawodowa, prawda?
Dyrektor Wiœniewski zapomnia³ o jednej z
podstawowych zasad i powinien zostaæ
przyk³adnie ukarany. Bo krytyka pracy kolegi po fachu jest niedopuszczalna. Nawet,
je¿eli pracuje Ÿle powinien byæ nietykalny.
Cieszmy siê. Wiêcej takich opinii w œrodowisku lekarskim i staniemy siê jedynym na
œwiecie miastem, w którym lekarze nie pope³niaj¹ b³êdów. Choroby ustan¹ jak rêk¹
odj¹³.
***
Szpital kliniczny w Bia³ymstoku dosta³
900 tys. z³ dotacji z bud¿etu pañstwa. To ta dobra wiadomoœæ. Teraz gorsza - nie zd¹¿y z
przeprowadzeniem wszystkich niezbêdnych
procedur do koñca roku i je¿eli Ministerstwo
Finansów nie wyrazi zgody na przesuniêcie ich
na œrodki nie wygasaj¹ce, restrukturyzacji nie
bêdzie. Ca³a nadzieja w Ministrze Finansów.
Zabawmy siê w zgadywankê. Jesteœmy
Ministrem Finansów, pod oknami siedziby
na ul. Œwiêtokrzyskiej taksówkarze, na Placu Trzech Krzy¿y nie ma tygodnia, ¿eby jakaœ grupa zawodowa nie raczy³a wicepremiera Husnera okrzykami, a czasem petardami i kilofami. W dalekim Bia³ymstoku jakiœ szpital przyznaje, ¿e nie wykorzysta
przyznanych œrodków. Zostawiæ je tam, czy
lepiej zatkaæ dziurê w bud¿ecie przeznaczonym na restrukturyzacjê kolejnej bran¿y licz¹cej kilkadziesi¹t tysiêcy ros³ych zwi¹zkowców?
***
W siedzibie niepublicznych przychodni
"Multimedica" przy ulicy Wyszyñskiego w
Bia³ymstoku trwa remont. Winda nie dzia³a,
pacjenci poruszaj¹ siê po szeœciopiêtrowym
budynku schodami w ¿wawym rytmie wystukiwanym przez dzia³aj¹cy non stop m³ot pneumatyczny. Ca³oœci obrazu dope³niaj¹ robotnicy
zagl¹daj¹cy z rusztowañ przez ramiê pracuj¹cym ginekologom.
Ci ostatni rozczulaj¹ siê nad swoim losem, ale to robotnikom nale¿y wspó³czuæ
najbardziej. Wspó³czynnik niebezpieczeñstwa wypadku w ich pracy wzrós³ niesamowicie. Chwila zagapienia i mo¿na spaœæ z rusztowania. Niby wprost pod siedzibê lekarzy, ale bez windy.
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Od redakcji:

Informujemy
Bia³ystok, 11grudnia 2003 r.
Redakcja "Kuriera Porannego"
ul. Œw. Miko³aja 1
15 - 419 Bia³ystok
Szanowni Pañstwo

W ubieg³ym roku o tej porze chwaliliœmy
siê, ¿e nasz redakcyjny Kolega Adam Hermanowicz zosta³ tatusiem. Syn Adama -Maciuœma ju¿ dzisiaj ponad roczek. Od ubieg³ego roku bardzo zmê¿nia³ i wydoroœla³. Rozumie co
to znaczy asertywnoœæ, bo chêtnie i przy ka¿dej niemal okazji mówi " nie". Kondycjê ma
bardzo dobr¹, bo jak twierdzi jego tata raczkuje szybciej ni¿ on biega. W tañcach te¿ nie ma
sobie równego. B³ysk w oczach Maciusia wyraŸnie uzmys³awia, ¿e dzieci¹tko na brak temperamentu nie narzeka.

Listy do redakcji

Napisa³ do nas Redaktor Naczelny " Kuriera Porannego" Tomasz Kleszczewski:
Szanowni Pañstwo
Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e w "Medyku" nr 11(12) ukaza³a siê nieprawdziwa informacja dotycz¹ca "Kuriera Porannego"
Autor rubryki "Przeczytane" (str.32) opisuj¹c zamieszczon¹ na ³amach "Porannego"
publikacjê "Chory umys³" stwierdza: "Nied³ugo potem sprostowanie, jakby trochê mniej
huczne. De facto- sprawy nie by³o".
Oœwiadczamy, ¿e "Kurier Poranny" nie
prostowa³ ¿adnej informacji zawartej w publikacji "Chory umys³". Do tej pory nie otrzyma³
te¿ od ¿adnej instytucji ani osoby prywatnej
sprostowania czy polemiki dotycz¹cej tej publikacji. Wszystko co napisaliœmy jest prawd¹.

W nawi¹zaniu do listu z dnia 8 grudnia
br. w sprawie publikacji w "Medyku" nr 11
(12) dotycz¹cej tekstu "Chory umys³", który
umieszczony zosta³ na ³amach "Kuriera Porannego" pragnê uprzejmie poinformowaæ,
¿e rubryka "Przeczytane" zawiera komentarze do informacji zamieszczanych na ³amach
prasy, dotycz¹cych ogólnie pojmowanego
œrodowiska medycznego oraz s³u¿by zdrowia. Z za³o¿enia jest to rubryka o charakterze satyrycznym, prezentuj¹ca w wiêkszoœci
przypadków absurdy i piêtnuj¹ca nieprawid³owoœci, które niejednokrotnie opisywa³
równie¿ "Kurier Poranny". Komentarze maj¹ jedynie podkreœlaæ krytyczny stosunek redakcji do tych zjawisk. Informacja na temat
tekstu "Chory umys³" nie mia³a na celu zdyskredytowania wiarygodnoœci "Kuriera" i nie
znalaz³a siê w niej ¿adna wzmianka na temat
fa³szywych informacji. Natomiast
ton odredakcyjnego
komentarza
wskazywa³ jednoznacznie, ¿e chodzi
o miejsce, na
którym umieszczono artyku³ (pierwsza strona - prawie
ca³a) i alarmistyczny ton (przypominamy podtytu³: "W
szpitalu w Choroszczy zosta³ pobity
pacjent"), kontrastuj¹ce z fina³em
ca³ej sprawy, opisanym w nastêpnym numerze. Nota bene: u¿ycie s³owa "pobicie" wymaga³oby jednak
powa¿niejszego
uzasadnienia.
Natomiast
prawd¹ jest, ¿e s³owo “sprostowanie”
by³o nieuzasadnione i osoby, które
poczu³y siê tym
obra¿one pragniemy przeprosiæ. Nie
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by³o nasz¹ intencj¹ obra¿anie autorki tekstu,
a jedynie uwypuklenie przerostu formy artyku³u nad ciê¿arem gatunkowym tematu, jako
¿ywo przypominaj¹ce przys³owiowe "strzelanie z armaty do wróbli". Porównanie zaœ
informacji zawartych w "Kurierze Porannym" z " New York Times'em " wydawa³o
nam siê komplementem.
Pragniemy podkreœliæ, ¿e cenimy sobie
zainteresowanie publikacjami "Medyka" i
zapewniamy, ¿e jesteœmy sta³ymi czytelnikami "Kuriera Porannego", co byæ mo¿e znajdzie swój wyraz w nastêpnych artyku³ach zamieszczanych na ³amach naszego pisma.
Z powa¿aniem
Autor rubryki “Przeczytane”

Od redakcji:
A my z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczymy ca³ej Redakcji "Kuriera Porannego" du¿o spokoju, ¿yczliwoœci i œwietnych
artyku³ów w Nowym Roku.
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M l/ o d y
Medyk

Witajcie!
Spotykamy siê po raz kolejny i zarazem ostatni w tym
roku. Dla wielu z nas nadszed³ w³aœnie piêkny okres
Œwi¹tecznych ma³ych cudów. Wielu z nas ju¿ dzisiaj kupuje bilety do, czasami bardzo oddalonych, rodzinnych miast i wsi. Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e nadchodzi bardzo szczególny okres, kiedy wszystko jest mo¿liwe. Nie pozostaje
mi nic innego, jak w imieniu ca³ej redakcji M³odego Medyka, z³o¿yæ Wam serdeczne ¿yczenia, ciep³ego ogniska
domowego, zapachu siana, gdzieœ pod bia³ym, jak œnieg
obrusem, mi³ego spaceru w mroŸny i œnie¿ny œwi¹teczny
wieczór.
Zdajê sobie jednak œwietnie sprawê z tego, ¿e z jeszcze wiêksz¹ niecierpliwoœci¹ czekacie na eksplozjê wszelkich zwariowanych pomys³ów w noc sylwestrow¹. Mam
nadziejê, ¿e mijaj¹cy czas, który szczególnie daje siê zauwa¿yæ na prze³omie starego i nowego roku, sk³oni Was
do wielu refleksji, na które czasami w ci¹gu roku nie macie czasu. Nie w¹tpiê, ¿e szampañska zabawa, której z ca³ego serca Wam ¿yczê, nie zaburzy Waszych planów powrotu na Uczelniê, chocia¿ mam dziwne przeczucia, ¿e
cokolwiek nie napiszê to i tak stanie siê tak, jak ma siê staæ.
W tym numerze polecam szczególnie artyku³ o IFMSA, wprowadzaj¹cy nas w projekty i propozycje wspó³pracy tej organizacji ze studentami medycyny. Kolejny artyku³ traktuj¹cy o praktykach wakacyjnych œwietnie komponujê
siê z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ przez rzeczon¹ spo³ecznoœæ.
Za oknem cisza grudniowego wieczoru, jest mroŸno,
mam nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo zacznie padaæ œnieg…,a mo¿e ju¿ pada?

W TYM NUMERZE CZYTAJ:
Intensywny Fanatyczno-Maniakalny
Syndrom Alternatyw

str. 39

Warunki studiowania za granic¹

str. 40

Projekt naukowy w Egipcie

str. 42

Podbijaj¹c Europê

str. 44

£yk poezji

str. 45
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Intensywny Fanatyczno-Maniakalny Syndrom Alternatyw
a mo¿e

Interdyscyplinarne Fantazyjno-Medyczne Stowarzyszenie Alternatywa?
czy

International Federation of Medical Students Association?
Jeszcze nie wiesz?!

C

zy masz alternatywê na swoje studenckie ¿ycie? Czy s³ysza³eœ juz o IFMSA? Czy dzia³a³eœ w jakiejkolwiek organizacji studenckiej? Czy nale¿ysz do jakiegoœ stowarzyszenia? Czy interesuje Ciê coœ
wiêcej poza ksi¹¿kowa medycyn¹? Czy odkry³eœ ju¿ w sobie duszê
dzia³acza? A mo¿e masz ochotê byæ liderem? Zarz¹dzaæ grup¹? Realizowaæ autorskie pomys³y, nawet te najbardziej szalone? Poszerzaæ
krêgi znajomych, nie tylko w naszym kraju? Uczestniczyæ w badaniach naukowych? Zajmowaæ siê promocj¹ zdrowia i edukacj¹ zdrowotn¹? Mo¿e interesuje Ciê tematyka HIV/AIDS? Bliski jest Ci los
uchodŸców i przesiedleñców?
Jeœli zadajesz sobie od czasu do czasu te pytania, a co wa¿niejsze odpowiadasz na nie: TAK!- diagnoza jest prosta - cierpisz na Intensywny Fanatyczno-Maniakalny Syndrom Alternatyw. Nie
musisz siê martwic! Istnieje ju¿ na to lekarstwo!
Choroba jest tak stara jak sama medycyna. Cierpia³y na ni¹ i nadal
cierpi¹ miliony m³odych studentów. Jednak dopiero w 1951 roku w
Wielkiej Brytanii odkryto i opisano jej patomechanizm. Pierwszy przypadek na ziemiach polskich zosta³ zarejstrowany w 1956 roku. Obecnie wiemy, ¿e osi¹gnê³a ona rozmiary pandemii.
Poszukiwania lekarstwa rozpoczêto natychmiast i w nied³ugim
czasie zosta³y uwieñczone sukcesem. Terapia jest niezwykle prosta i
skuteczna. W zale¿noœci od dominuj¹cych objawów wystarczy wybraæ jeden z poni¿szych schematów leczenia:
Terapia SCOPE - Standing Committee on Professional Exchange - studenci poddani temu schematowi organizuj¹ lub uczestnicz¹ w
wymianie studenckiej w ramach letnich praktyk zagranicznych. Ka¿dego roku daje to szansê ponad 5000 m³odym ludziom podró¿owaæ
po œwiecie, zdobywaæ doœwiadczenia zawodowe, poznawaæ nowe kultury, obyczaje, nawi¹zywaæ kontakty z ludŸmi z ca³ego œwiata. Niezwykle popularna. Daje fantastyczne i najszybsze efekty.
Terapia SCORA - Standing Committee on Reproductive health including AIDS - g³ównym jej celem jest podniesienie œwiadomoœci i wiedzy spo³eczeñstwa na tematy zwi¹zane z wychowaniem
seksualnym i chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹, w szczególnoœci prewencj¹ AIDS. Ka¿de pañstwo dostosowuje swoje dzia³ania
do lokalnych potrzeb (inne s¹ one w Pakistanie ni¿ np. w Polsce),
jakkolwiek organizowane s¹ równie¿ akcje o szerszym, miêdzynarodowym zakresie dzia³ania. Terapia zyskuj¹ca obecnie najwiêksze
grono zwolenników w Polsce.

Terapia SCORE - Standing Committee on Research Exchange - w jej ramach organizowane s¹ wyjazdy zagraniczne studentów
w celach naukowych. Wyje¿d¿aj¹ oni do innego pañstwa, aby pisaæ
lub kontynuowaæ pracê naukow¹ rozpoczêt¹ w swoim kraju. Pod opiek¹ znakomitych profesorów pog³êbiaj¹ oni swoj¹ wiedzê, a doœwiadczenie tam zdobyte bêd¹ mogli wykorzystaæ w swojej przysz³ej pracy zawodowej. Niezwykle nobilituj¹ca i równie skuteczna jak powy¿sze.
Terapia SCOPH - Standing Committee on Public Health - obejmuje wszystko, co jest zwi¹zane ze zdrowiem publicznym. Organizowane s¹ akcje uœwiadamiaj¹ce dla ludnoœci, podnosz¹ce poziom
edukacji zdrowotnej spo³eczeñstwa. Odbywaj¹ siê kampanie walki z
uzale¿nieniami (antytytoniowe, antyalkoholowe, antynarkotykowe).
W ramach projektów SCOPH organizowane s¹ akcje humanitarne
dla ludzi szczególnie biednych i potrzebuj¹cych pomocy w sytuacjach kryzysowych. Organizowana jest pomoc konkretnym wioskom w Indiach, Sudanie, Rwandzie czy Panamie.
Terapia SCORP - Standing Committee on Refugees and Peace -to zajmowanie siê problemami uchodŸców na œwiecie i staraniami o pokój na œwiecie. Organizowane s¹ wioski dla uchodŸców,
akcje pomocy humanitarnej a tak¿e kampanie przeciw wojnie nuklearnej czy minom l¹dowym
W celu upewnienia siê we w³asnej diagnozie i podjêcia ewentualnego leczenia mo¿esz udaæ siê do naszego Oddzia³u Leczenia
IFMSA w Bia³ymstoku. Nasze drzwi s¹ otwarte dla ka¿dego. Nie
czekaj! Zg³oœ siê jak najszybciej. Choroba nieleczona mo¿e przejœæ
w nieuleczalny zespó³ abstynencyjny IFMSA. O jego objawach i skutkach nie bedziemy tu pisaæ ze wzglêdu na szacunek dla czytelników
;)
Jeœli chcesz dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o IFMSA zajrzyj na
stronê:
www.ifmsa.pl, www.ifmsa.org, www.ifmsabialystok.prv.pl
albo przyjdŸ na jedno z naszych spotkañ terapeutycznych, które
odbywaj¹ siê w œrody w sali TV Starego Akademika. Serdecznie zapraszamy! ;)
Anna Moniuszko
sekretarz Oddzia³u Lokalnego IFMSA Bia³ystok
Pawe³ Radecki
prezydent Oddzia³u Lokalnego IFMSA Bia³ystok

EX TEMPORE...EX TEMPORE...EX TEMPORE

IFMSA - POLAND
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W LABIRYNCIE

EX TEMPORE...EX TEMPORE...EX TEMPORE

[s³owo od redaktora]
W dobie tak "znakomitych" przemian na labilnym rynku pracy, a¿ prosi siê o informacjê na temat warunków
studiowania naszych kolegów za granic¹. Mam nadziejê, ¿e nie wszystkie têgie g³owy opuszcz¹ rodzime uczelnie,
które wykszta³ci³y ich za zupe³n¹ darmochê i z zupe³nie czystym sumieniem wyjad¹…,.bo nie widz¹ swojej przysz³oœci w kraju. He! Poni¿szy, nowy cykl artyku³ów, mam nadziejê, przybli¿y Wam choæ trochê realia studiowania za
granic¹. Teksty owe nie bêd¹ mia³y emocjonalnego nacechowania, a jedynie informacyjny.
W tym numerze:

FRANCJA

Wielu studentów medycyny chcia³oby kontynuowaæ sw¹ karierê za granic¹. Zw³aszcza teraz,
kiedy za parê miesiêcy bêdziemy cz³onkami Unii
Europejskiej. Jak to wygl¹da w innych krajach w
skrócie dowiecie siê z tej rubryczki.

Konkurencja i zwyciêstwo - s¹ to podstawowe pryncypia. Wysokie stopnie gwarantuj¹ lepsz¹ pozycjê. Przywi¹zuje siê du¿¹ wagê do umiejêtnoœci praktycznych, dlatego te¿
ka¿de przedpo³udnie francuski student medycyny spêdza intensywnie na oddziale.
We Francji ka¿dy, kto zda³ maturê, mo¿e rozpocz¹æ studia medyczne. Podczas dwuletnich "Premier cycle des etudes medicales (PCEM)" pierwszego bloku studiów, wszyscy
nie czuj¹cy powo³ania wykruszaj¹ siê. Pozostaje ok. 25% z
pocz¹tkowej puli. Przechodz¹ oni do nastêpnego etapu "Deuxieme cycle des etudes medicales (DCEM)". Ka¿de przedpo³udnie pracuj¹ i ucz¹ siê na oddzia³ach jako "Medecins
externes" - lekarze eksternistyczni. Korzyœæ: "Extern" jest
op³acany. Obok zajêæ klinicznych , które trwaj¹ 4 lata, francuscy studenci wkuwaj¹ do "Concours d`Internat", bardzo
ciê¿kiego i wa¿nego egzaminu, poniewa¿ to zdeterminuje
mo¿liwoœæ wyboru ich wymarzonej specjalizacji. Po pomyœlnym jego zdaniu mog¹ siê tytu³owaæ "Medecin interne". Bêd¹c ju¿ wykwalifikowanymi lekarzami otrzymuj¹ "Diplome
d`Etat de docteur en medecine" i w tym momencie rozpoczynaj¹ praktykê w wybranej dziedzinie medycyny. Mo¿na
otworzyæ w³asny gabinet b¹dŸ pozostaæ w klinice jako
"Practicien Hospitalier" i tam wspinaæ siê po szczeblach kariery. Po zdaniu dodatkowych egzaminów mo¿na obj¹æ posadê "Chef de clinique assistant (CCA)" lub "Chef de clinique (CC)" czyli ordynatora....
Marta Nowakowska

Studenckie Towarzystwo Naukowe
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
Ju¿ w pierwszym roku istnienia naszej
uczelni powsta³y
pierwsze studenckie ko³a
naukowe w zak³adach nauk podstawowych. Wraz z powstawaniem
jednostek klinicznych podjê³y
równie¿ dzia³alnoœæ ko³a naukowe
skupiaj¹ce studentów zaintere-

sowanych w szczególnoœci medycyn¹ kliniczn¹. 14 paŸdziernika 1974 roku powsta³o w naszej
uczelni Studenckie Towarzystwo
Naukowe. Od tamtej pory a¿ do
chwili obecnej STN wspiera oraz
koordynuje wszelkie formy dzia³alnoœci naukowej studentów Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku. Jego
zadaniem jest inspirowanie studentów do pracy w ko³ach

naukowych. Aktualnie na terenie naszej uczelni istnieje blisko
50 kó³ naukowych skupiaj¹cych
studentów g³ownie z wy¿szych lat
studiów. Z roku na rok coraz wiêcej
kolegów i kole¿anek z pierwszych
lat studiów pragnie rozwijaæ swoje zainteresowania w studenckich
ko³ach naukowych.
W dniu 3 listopada 2003 roku
w Sali Kolumnowej odby³o siê
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Walne Zebranie cz³onków Studenckiego
Towarzystwa Naukowego AM w Bia³ymstoku. W zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê kadencj¹
dotychczasowego zarz¹du STN odchodz¹cy
przewodnicz¹cy Tomasz Musiuk podziêkowa³ sympatykom STN-u za pomoc
okazan¹ w pracy i organizacji Studenckiej
Konferencji Kó³ Naukowych. Wybrano
nowy Zarz¹d STN w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: £ukasz Minarowski V
Lek. cz³onkowie: Marcin Bieræ IV Lek,
Sylwia Biernacka IV Lek, £ukasz Bo³kun
IV Lek, Micha³ Chlabicz V Lek , Katarzyna

Glinka IV Lek, Karolina £ojko IV Lek,
Anna Mincewicz II Stom, Leszek Rudzki
IV Lek, Ma³gorzata Szterling IV Lek,
Ma³gorzata Trzeciak IV Lek,. Przyjêto
równie¿ sprawozdanie z dzia³alnoœci
Zarz¹du za rok 2002/2003 oraz zaprezentowano projekt nowego statutu
STN. Nowy przewodnicz¹cy podziêkowa³
ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi za dotychczasow¹ pracê i wk³ad w rozwój STN-u. W
swoim wyst¹pieniu nowy Przewodnicz¹cy
nakreœli³ te¿ plany dzia³ania na najbli¿sz¹
przysz³oœæ. W nadchodz¹cym roku za cel
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dzia³ania przyjêto zorganizowanie
Studenckiej Konferencji Kó³ Naukowych
na pocz¹tku maja oraz warsztatów z cyklu: ABC Bioetyki, Jak napisaæ studenck¹
pracê naukow¹. Dotychczas wœród cz³onków
STN-u dominowali studenci Wydzia³u
Lekarskiego. Gor¹co zapraszamy do pracy w STN studentów pozosta³ych wydzia³ów
naszej uczelni. STN bêdzie wspiera³ i pomaga³ studentom w ich badaniach
naukowych.
Micha³ Chlabicz
cz³onek Zarz¹du

ROZWI¥ZANIE KRZY¯ÓWKI
Redakcja M³odego Medyka pragnie serdecznie pogratulowaæ osobom, które zosta³y wylosowane spoœród
wszystkich, którzy nades³ali poprawne rozwi¹zania krzy¿ówek prezentowanych w dwóch ostatnich numerach. Poprawnie rozwi¹zane has³o brzmi: JESIENNA PROMOCJA.

Weronika Krysztopowicz - D¹browa Bia³ostocka
Ewa D¹browska - Bia³ystok
Krzysztof Zieliñski - Bia³ystok
Po odbiór nagród ksi¹¿kowych, w/w osoby proszone s¹ do Biblioteki G³ównej AMB.
Serdecznie Gratulujemy!!!
Biologia Podrêcznik dla studentów kierunków medycznych
pod redakcj¹ W³odzimierza N. Jarygina
Jest to podrêcznik biologii ogólnej i teoretycznej, w którym autorzy staraj¹ siê pokazaæ
z³o¿onoœæ ¿ycia poprzez ró¿norodne zale¿noœci typu przyczyna-skutek. Takie spojrzenie warunkuje atrakcyjnoœæ poznawcz¹ ksi¹¿ki. W centrum zainteresowania autorów jest cz³owiek,
który jest jednak traktowany jako jeden z wielu gatunków podlegaj¹cych tym samym uniwersalnym prawom natury. Na uwagê zas³uguje ogromne bogactwo i przemyœlany dobór zagadnieñ szczegó³owych, a zw³aszcza nowatorski sposób interpretacji zjawisk. Dodatkowym walorem jest stosunkowo niewielka objêtoœæ ksi¹¿ki wobec znacznej ró¿norodnoœci poruszanych
zagadnieñ.

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

English in Medical Practice Jêzyk angielski w medycynie
Jonathan P. Murray, Jerzy Radomski, W³odzimierz Szyszkowski
Jest to wyj¹tkowa ksi¹¿ka-przewodnik, przygotowana przez zespó³ lekarzy brytyjskich
i polskich dla lekarzy i studentów medycyny wyje¿d¿aj¹cych do pracy lub na studia medyczne do jednego z krajów anglojêzycznych. Jest niezast¹pionym Ÿród³em wiedzy o jêzyku i
zwyczajach panuj¹cych w s³u¿bie zdrowia w Wielkiej Brytanii i praktyczn¹ pomoc¹ w szybkim znalezieniu w³aœciwszego, prostszego lub bardziej precyzyjnego s³owa, a nawet ca³ego
zwrotu lub zdania w jêzyku medycyny - po angielsku.

EX TEMPORE...EX TEMPORE

Wœród nagrodzonych znaleŸli siê :
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A WSZYSTKO ZACZÊ£O SIÊ ... A WSZYSTKO ZACZÊ£O SIÊ

Przewodnik PASCALA - Egipt

M oja przygoda z IFMSA roz-

poczê³a siê w zesz³ym roku akademickim. Wraz z przyjació³mi
z naszego oddzia³u zorganizowaliœmy akcjê Pluszowy Szpital
w DSK. Obdarowaliœmy ponad
300 ma³ych pacjentów misiami,
dziêki czemu mog³y zapomnieæ
o swoich szpitalnych problemach. To wydarzenie pozwoli³o
mi szerzej spojrzeæ na organizacj¹ IFMSA i zachêci³o mnie do
dalszej wspó³pracy.
Prolog
Nasza lokalna LORE, Mariola, zaproponowa³a mi mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w projekcie naukowym w Egipcie. Po
spe³nieniu wymaganych kryteriów uda³o mi siê wyjechaæ.
D³ugo nie mog³em uwierzyæ, ¿e
ju¿ 1 lipca wylecê do szpitala
Ain Shams University w Kairze, aby realizowaæ projekt Tumor markers.
Zapar³o mi dech w piersi
Przed wyjazdem zaopatrzy³em siê w przewodnik po Egip-

cie, zaszczepi³em siê przeciwko
WZW A, wykupi³em pó³ apteki
leków i ze spakowanym plecakiem stawi³em siê na Okêciu.
Lot samolotem min¹³ szybko.
Po przylocie na lotnisko w Kairze przeszed³em badanie na
SARS, wykupi³em wizê i czeka³em co siê wydarzy. I wydarzy³o siê! Podszed³ do mnie elegancko ubrany mê¿czyzna,
który oznajmi³, ¿e mój hotel jest
zamkniêty z powodu awarii i on
zawiezie mnie do lepszego hotelu. Sta³em jak wryty, poniewa¿ tak¹ sytuacjê opisuje przewodnik Pascala (polecam!). Nie
skorzysta³em z tej jak¿e wspania³ej propozycji. Z lotniska
odebrali mnie bracia Nagla,
którzy w Egipcie zajmowali siê
wszystkimi zagranicznymi studentami.
Egzotyka ruchu ulicznego
Podró¿ do akademika by³a
dla mnie pierwsz¹ przygod¹.
Oprócz szoku termicznego (25
stopni o 4 nad ranem), zdezelowanej 20-letniej taksówki, czêstych zapór policyjnych i woj-

skowych, czeka³o nas stanie w
gigantycznych ,nocnych korkach. Samochody je¿d¿¹ bez
œwiate³, a kierowcy namiêtnie
korzystaj¹ z klaksonów (ha³as
jest ogromny). Pierwsze dni w
Kairze by³y najtrudniejsze. Zaaklimatyzowanie siê, potworne
upa³y (ponad 35 stopni w cieniu), studenckie jedzenie (ry¿ z
kurczakiem + sok z guai i tak do
koñca pobytu). Pozna³em ca³¹
moja grupê, w której byli studenci z Hiszpanii, S³owacji,
Wêgier, Jugos³awii ale tak¿e z
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Nigerii, Bangladeszu,
oraz nasi egipscy przyjaciele.
Stworzyliœmy dobrze zgrany
zespó³.
No i zaczê³o siê
Kair jest szesnastomilionow¹ metropoli¹ z ogromnym ruchem ulicznym (pieszy nie ma
tu szans). Wzbudzaliœmy tu powszechne zainteresowanie, ludzie robili sobie z nami zdjêcia,
byli bardzo mili i zapraszali do
swoich targowych sklepików na
Chan Al.-Chalili - labirynt uli-
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czek i bazarów cechowych, serce Kairu. Miasto zwiedzaliœmy od podszewki.
Od piramid, Sfinksa i Muzeum Egipskiego pocz¹wszy przez najs³ynniejsze
meczety, Kair Koptyjski, na magicznych rejsach po Nilu skoñczywszy.
Razem z grup¹ egipskich studentów
bra³em udzia³ w zajêciach ( nauka medycyny w Egipcie odbywa siê w jêzyku
angielskim).Ku mojemu zaskoczeniu,
nast¹pi³a zmiana planów. Zaprowadzono mnie, bowiem wspó³pracê na oddziale chorób tropikalnych. Na salach
chorych znajduje siê 20 ³ó¿ek, brak klimatyzacji(!), a sprzêt medyczny pozostawia wiele do ¿yczenia. Szpitale s¹
przeludnione, karetki, których jedynym
wyposa¿eniem jest kierowca rajdowy,
przywo¿¹ po kilku pacjentów jednoczeœnie, bez sanitariusza, ¿e ju¿ o lekarzu nie wspomnê.

wie, co bardzo zintegrowa³o nasz¹ grupê.
W Luksorze zwiedzaliœmy wiele historycznych miejsc w tym Dolinê
Królów, Muzeum Luksorskie, dziêki
czemu mogliœmy doceniæ wiedzê i postêp techniczny ówczesnych Egipcjan.
W mieœcie, za przystêpn¹ cenê (po du¿ej zni¿ce) mieliœmy mo¿liwoœæ spania
na statku.
W Aleksandrii odwiedziliœmy nowoczesn¹ i najpiêkniejsz¹ bibliotekê,
Bibliotekê Aleksandryjsk¹. Wywar³a
ona na mnie ogromne wra¿enie (szkoda, ¿e nie mamy takiej w Bia³ym).
Zwiedziliœmy wiele ciekawych obiektów, muzeów oraz mieliœmy okazjê wyk¹paæ siê w Morzu Œródziemnym. Na
pla¿y wzbudziliœmy ogólne zainteresowanie naszymi europejskimi strojami
k¹pielowymi (Egipcjanie k¹pi¹ siê w
kompletnej odzie¿y).

B³ogostan wycieczek
Program socjalny by³ dobrze opracowany; codziennie spêdzaliœmy razem
wieczory na bowlingu w egipskich pubach, nocnych wypadach na miasto.
Egipcjanie za³atwiali nam bezp³atne
wstêpy na dyskoteki w Sheratonie. Program zawiera³ tak¿e trzy kilkudniowe
wycieczki do Luxoru, Aleksandrii i na
Synaj. Egipcjanie byli naszymi przewodnikami, pokazywali nam wiele fantastycznych zabytków (czasem niedostêpnych dla turystów). Spêdziliœmy
wspaniale czas na rozmowach i zaba-

Kamienne tablice, wschód s³oñca i
rafa
Najmilej wspominam wyjazd na
Synaj jest to najpiêkniejsze miejsce w
Egipcie. Pierwszego dnia szliœmy cztery godziny noc¹ na górê Synaj, aby zobaczyæ wschód s³oñca. Na tym jednak
atrakcje siê nie skoñczy³y, bowiem
póŸniej pojechaliœmy do ma³ego miasteczka Dahab, gdzie mieliœmy okazjê
ponurkowaæ. Na jednorazowym nurkowaniu siê jednak nie skoñczy³o, gdy¿
pod wod¹ spêdzaliœmy kilka godzin
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dziennie. Wspania³e rafy koralowe,
ró¿nobarwne ryby, nie trzeba zachêcaæ
do wêdrówek w tych rajskich plenerach. Zwiedziliœmy te¿ piêciogwiazdkowe miasto Szarm Asz-Szajch , gdzie
zwyk³a woda mineralna by³a kilkakrotnie dro¿sza ni¿ w Dahabie. Nurkowaliœmy tak¿e w Parku Narodowym Muhammad, który jest jednym z piêciu
najpiêkniejszych miejsc do nurkowania
na œwiecie, z czym w zupe³noœci siê
zgadzam.
Po kilkugodzinnej podró¿y powrotnej do Kairu, pozosta³o mi jedynie 10
min. na spakowanie siê i po¿egnanie.
Odwioz³a mnie ca³a moja grupa i po
smutnym rozstaniu odlecia³em do Polski.
Epilog
By³em zmêczony miesiêcznym pobytem w Egipcie (deficyt snu!), a zarazem bardzo szczêœliwy, ¿ê mog³em
braæ udzia³ w tak egzotycznie zorganizowanym projekcie, poznaæ tylu wspania³ych przyjació³, z którymi do tej pory utrzymujê sta³y kontakt telefoniczny
i e-mailowy. Do dzisiaj wspominam
chwile spêdzone na praktykach i chêtnie opowiadam o nich znajomym.

Zauroczony kairsk¹ spo³ecznoœci¹
Marcin Skrzyd³o
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Na podbój Europy

¯YCIE Z PIEPRZEM ... ¯YCIE Z PIEPRZEM

W

szystko zaczê³o siê jeszcze w czerwcu, kiedy na uczelni
wywieszono plakaty z informacj¹ o studenckiej konferencji w
Berlinie - "14th Europiean Student`s Conference". Od lat s³ysza³am jaki ma presti¿. Zachêcona sukcesem naszego kó³ka w
Bia³ymstoku postanowi³am spróbowaæ swych si³ na polu miêdzynarodowym, przecie¿ wys³anie streszczenia nic nie kosztuje. Minê³y wakacje i w po³owie wrzeœnia dosta³am odpowiedŸ .

istnia³a mo¿liwoœæ uczestniczenia w warsztatach. Akupunktura,
Reiki, "gdzie sztuka spotyka naukê", sonografia na "¿ywej" w¹trobie, terapia przeciwcia³ami, hipnoza, Gigong i wiele innych nie sposób wymieniæ wszystkich. Sam¹ konferencjê poprzedza³y warsztaty, gdzie mo¿na by³o przeæwiczyæ sw¹ prezentacjê
pod okiem wykwalifikowanych lektorów angielskiego, nauczyæ
siê panowania nad stresem, czy poznaæ tajniki Zen.
My, jelita i lampka wina

Przyjêto nasz¹ pracê z Kliniki Onkologii Dzieciêcej, traktuj¹c¹
o funkcji limfocytów T w bia³aczkach u dzieci. Jak siê potem
okaza³o nie byliœmy jedyni. Zaakceptowano równie¿ dwie prace z Kliniki Kardiologii: "o fenomenie no-reflow" Marcina Ko¿ucha i "polimorfizmie glikoproteiny IIb/IIIa" Ani Kozieradzkiej, równie¿ nagrodzonych wczeœniej na konferencjach krajowych. Do³¹czy³ do nas te¿ Staszek Górski z ko³a przy Klinice
Psychiatrii z prezentacj¹ miêdzynarodowego studenckiego projektu badawczego. I tak po d³ugim za³atwianiu wszystkich formalnoœci wyjazdowych mogliœmy wreszcie, na pocz¹tku listopada, wyjechaæ do niemieckiej stolicy.
Selekcja
Konferencja trwa³a piêæ dni. Nale¿a³o stawiæ siê ju¿ we
wtorek celem rejestracji i zaopatrzenia w materia³y. Uniwersytet "Charite" to po³¹czenie instytutów: Campus Virchow-Klinikum, Buch, Mitte i Benjamin Franklin. Ka¿dy z nich osobno robi kolosalne wra¿enie. Ca³a konferencja mia³a miejsce w klinice Virchowa.
W tym roku do Berlina zjechali studenci i m³odzi lekarze z
45 krajów œwiata. Prezentowali swoje dokonania w 39 sesjach
ustnych i 3 plakatowych. Program konferencji by³ tak przebogaty, ¿e niemo¿liwoœci¹ by³o uczestniczenie nawet w jednej
trzeciej z nich. Pozostawa³a bardzo œcis³a selekcja pod k¹tem
w³asnych zainteresowañ.
…tajniki Zen
Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ siê wyk³adem œwiatowej s³awy w
dziedzinie medycyny, ze zdobywc¹ nagrody Nobla, neurologiem prof. Erwinem Neherem na czele. Nastêpnie rozpoczyna³y siê, sesje ustne i plakatowa. Zadziwiaj¹ce by³o, przynajmniej
dla mnie, bardzo liczne grono pasywnych uczestników. Wiele z
tych osób przyjecha³o specjalnie po to by uczyæ siê od swoich
kolegów i wybitnych naukowców z Charite. W miêdzyczasie

Organizatorzy zadbali równie¿ o pozakonferencyjne atrakcje. Ciekawym doœwiadczeniem o
którym nie mog³abym nie wspomnieæ by³o zwiedzanie "Ruiny". Tak nazywa siê budynek, zniszczony podczas II wojny œwiatowej, obecnie zaadoptowany na piêkne i przebogate muzeum anatomopatologii imienia Rudolfa Virchowa. Mieliœmy
jedyn¹ w swoim rodzaju okazjê picia lampki wina,
jednoczeœnie ogl¹daj¹c imponuj¹ce zbiory np. gigantyczne megacolon toxicum. W sobotê ju¿ na
zakoñczenie konferencji zabrano nas na wycieczkê
po niemieckiej stolicy . Wszyscy studenci z obs³ugi zawsze s³u¿yli pomoc¹ i wykazywali ogromn¹ cierpliwoœæ w rozwi¹zywaniu problemów ponad 600 osób.
I jeszcze raz lampka wina
Pierwszy dzieñ konferencji uœwiadomi³ nam jak wysoki
poziom reprezentuj¹ jej uczestnicy. Sam fakt bycia cz³onkiem
tego przedsiêwziêcia to ju¿ ogromna nobilitacja. Osobiœcie w
zderzeniu z takim œwiatowym poziomem traci³am nieco rezonans. Nasi kardiolodzy jednak trzymali fason. Ania i Marcin zaprezentowali siê znakomicie co zaowocowa³o wygran¹ sesji!
Praca Ani pozostawi³a w tyle m.in. doniesienie z Harvardu. Na
mnie przysz³a kolej w pi¹tek. Profesor z komisji zacz¹³ od pytania, gdzie znajduje siê Bia³ystok (!), lecz potem by³o ju¿ tylko lepiej, a efektem tego by³a równie¿ nagroda. Staszek na sesji psychiatrycznej przedstawi³ projekt miêdzynarodowego badania epidemiologicznego i zaprosi³ do wspó³pracy innych studentów. Chêæ do wspólnej pracy badawczej zg³osili m³odzi naukowcy z £otwy, Rumunii, Ukrainy i Serbii. Jak widaæ nie mamy siê czego wstydziæ, nawet na tak œwiatowym forum. Ostatni dzieñ ju¿ zrelaksowani odebraliœmy certyfikaty i nagrody, co
uczciliœmy lampk¹ czerwonego wina.
Konferencja zaowocowa³a dla nas równie¿ licznymi kontaktami z zagranicznymi studentami i mamy nadziejê, ¿e one z
czasem siê zacieœni¹.
Marta Nowakowska

Chcieliœmy bardzo serdecznie podziêkowaæ Panu Rektorowi prof. A. D¹browskiemu i zarz¹dowi STNu za okazan¹ pomoc.
Ania, Marta, Marcin i Staszek
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***
Moje okno b³yszczy
Ogl¹da œwiat niewzruszone
Nawet nie mrugnie powiek¹
Ale powa¿ne jak polityk
Baczy na przechodniów
Choæ nie spogl¹da na ich twarze
Piêkne ramy, stylowe wykoñczenia
Szyba przezierna, nie t³ucze siê od brzydoty
Kwiat na parapecie...kwitnie
Taki¿ to filtr
Stworzy³ sobie cz³owiek
Schowany za bia³¹ firank¹
Czasami patrzy siê przez to okno
K¹tem, tu¿ obok zas³ony
Nikt nigdy go nie widzia³
I nikt o nim nic nie s³ysza³
On ci¹gle patrzy
Le¿¹c na bia³ym ³ó¿ku
Przykryty bia³ym przeœcierad³em
Patrzy i gaœnie…choæ okno b³yszczy dziœ
jak zawsze.
Q

I kto by pomyœla³
¯e dziœ kolejny p³atek œniegu
Zamienia siê w kroplê wody
Na mojej d³oni
I kto by pomyœla³
¯e moje serce bije dziœ tak silne jak wtedy(?)
I kto by pomyœla³
¯e nawet dziœ
Budzê siê z Twoim imieniem na ustach
I kto by pomyœla³
¯e i dziœ nikt na to imiê mi nie odpowie…
Q

Lektury nie-obowi¹zkowe ... Lektury nie-obowi¹zkowe

Wspomnienia...¿yczenia...westchnienia
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CZAS RELAKSU
z Wydawnictwem Lekarskim PZWL

Poziomo :
1. Nauka o morzach i oceanach.
6. Nastêpstwo dŸwiêków
uporz¹dkowanych wg
stosunków interwa³owych
8. Sp³ywa po policzku, kropla smutku, synonim
czystoœci
9. Etap pracy t³oka, ruch
t³oka w silniku
10.
Niedorzecznoœæ.
11. Stan w Górach Skalistych, s¹siad Oregonu,
stan w USA
14.
Wykorzystywanie
miaszkania za op³at¹,
dzier¿awa
15.
Chirurgiczne lub
krawieckie, nawiniête na
szpulkê
17.
Syn króla Teb Lajosa i Jokasty, zabi³ ojca i
poœlubi³ matkê
18.
Stop miedzi i aluminium
Pionowo :

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

Anatomia cz³owieka
pod redakcj¹ Janiny Soko³owskiej-Pituchowej
Wydanie I - III pod redakcj¹ Witolda Sylwanowicza
Jest to najbardziej znany i ceniony podrêcznik
anatomii w ujêciu topograficznym. Zawiera zakres wiadomoœci dostosowany do potrzeb klinicznych i wymagañ egzaminacyjnych studentów
medycyny.
Omówiono w nim m.in. osie i p³aszczyzny cia³a
ludzkiego, metameriê organizmu ludzkiego, uk³adu
narz¹dów ruchu, uk³adu kr¹¿enia, uk³ad trawienny, uk³ad nerwowy i narz¹dy zmys³ów, a tak¿e osteologiê i syndesmologiê szczegó³ow¹.

1. Odnoga.
2. Nauka.
3. Zielona czêœæ pietruszki,
liœcie marchewki
4. ¯ywy pieni¹dz, fundusz,
forsa
5. Jego stolic¹ Kabul
7. Mohair, we³na kóz angorskich; przêdza, lekka
tkanina, sweter z tej we³ny
9. Burza morska, gwa³towny wiatr na morzu
12. Chyœ, bzik, wariat
13. Model Daewoo
16. Terroryœci z Irlandii, polski zespó³ rockowy

