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(...) Warto i trzeba g³osowaæ za wejœciem do Unii
Europejskiej - mówi³ Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,
ALEKSANDER KWAŒNIEWSKI na spotkaniu w Pa³acu
Branickich. Unia jest szans¹ dla m³odych i wykszta³conych ludzi.
Europejskie wykszta³cenie wymaga jednak znajomoœci jezyków
obcych. Ich nieznajomoœæ tworzy swoist¹ niesprawnoœæ, rodzi
kompleksy, ogranicza mo¿liwoœci. Dzisiaj trudno sobie
wyobraziæ specjalistê, w jakiejkolwiek dziedzinie, a ju¿
w szczególnoœci lekarza, który nie zna jêzyka
angielskiego. Znajomoœæ dodatkowo
innych jêzyków, np. francuskiego,
niemieckiego, hiszpañskiego, czy
jak kto woli rosyjskiego, daje
wiêksze szanse. Dlatego apelujê
jeszcze raz: uczcie siê jêzyków!

Wielce Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej!
Mam wielki zaszczyt powitaæ Pana, w imieniu Senatu zumia³e si³¹ rzeczy tylko dla specjalistów. Ka¿da grupa
Akademii Medycznej i w³asnym, w siedzibie naszej Uczelni, zawodowa i spo³eczna wi¹¿e z przystapieniem do Unii swoje
na spotkaniu z mieszkañcami Miasta i Regionu, z okazji nadzieje bêd¹ te¿ artyku³uje swoje obawy. Akademia
wielkiej debaty przed referendum w
Medyczna w Bia³ymstoku nie
sprawie przyst¹pienia Polski do Unii
obawia siê tego kroku. Nasze
Europejskiej. Serdecznie witam osozwiazki z oœrodkami uniwerby towarzysz¹ce Panu Prezydentowi:
syteckimi Unii Europejskiej s¹ tak
Ministra Spraw Zagranicznych, Pasilne, ¿e faktycznie jesteœmy ju¿
na W³odzimierza Cimoszewicza, Preczêœci¹ tej organizacji. Wyst¹zesa Polskiego Stronnictwa Ludowepiliœmy z inicjatyw¹ utworzenia
go, Pana Jaros³awa Kalinowskiego
Centrum Medycznego Euroregiooraz Pana Ministra Kancelarii Prenu Niemen, a prace nad jego zorzydenta, Pana Dariusza Szymczychê.
ganizowaniem sa ju¿ na ukoñczeWitam Gospodarzy Województwa:
niu. Jestesmy Uczelni¹ samoPana Wojewodê Podlaskiego, Marka
dzieln¹. Oba nasze wydzia³y znaPrzemawia JM Rektor AMB, prof. Jan Górski. Od Lewej: Aleksander KwaStrzaliñskiego, Vicewojewodê Jerze- œniewski, W³odzimierz Cimoszewicz, Jaros³aw Kalinowski.
jduj¹ siê w pierwszej grupie wg.
go Pó³janowicza, Przewodnicz¹cego Sejmiku, Pana Zbignie- klasyfikacji KBN. Jak ka¿da uczelnia medyczna dzia³amy na
wa Krzywickiego, vicemarsza³ków Krzysztofa To³wiñskiego i trzech polach: kszta³cimy studentów, diagnozujemy i leczymy
Jana Kamiñskiego. Witam viceprzewodnicz¹cego Rady pacjentów oraz prowadzimy badania naukowe. Bierzemy
Miejskiej, Pana Krzysztofa Bil-Jaruzelskiego. Ogromnie równie¿ aktywny udzia³ w szkoleniu podyplomowym. To w
serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych. Panie Pre- znacznej mierze dziêki zwi¹kom z oœrodkami medycznymi krazydencie, Panie i Panowie. Rzymskie przys³owie mówi, ¿e jów Unii zbudowaliœmy swoj¹ pozycjê naukow¹, leczymy i
"s³owa ucz¹ ale przyk³ady poci¹gaj¹". Dotychczasowe kszta³cimy na europejskim poziomie. Trudno sobie wyobraziæ
przyk³ady wskazuj¹, ¿e ka¿dy z krajów cz³onkowskich zyska³ skalê negatywnych skutków zamro¿enia tych zwi¹zków.
na przyst¹pieniu do Unii. Najwiêcej zyska³y kraje najbied- Negatywnych nie tylko dla naszej Uczelni i dla pacjentów lecniejsze i najs³abiej rozwiniête (jak Hiszpania czy Irlandia). zonych w szpitalach klinicznych lecz równie¿ dla pacjentów
Dzisiaj, kraje te nale¿¹ do grupy najzamo¿niejszych, leczonych we wszystkich placówkach lecznictwa zamkniêtego
rozwiniêtych krajów i otwartego. Trudno te¿ wyobraziæ sobie nastêpstwa ponoœwiata. Najbardziej wnego wprowadzania wiz. Szanowny Panie Prezydencie,
spektakularnym prze- Szanowni zebrani. Nikt, nawet najwiêksi przeciwnicy intejawem sukcesu Unii gracji Polski z Uni¹ nie sformu³owali alternatywnego i wiaryjest fakt, ¿e ¿aden z godnego programu dalszego rozwoju naszego Kraju bez
krajów cz³onkows- cz³onkostwa w tej organizacji. Najwidoczniej, w aktualnej
kich nigdy nie zadeklarowa³ woli opuszczenia jej struktur.
Ka¿dy naród zachowa³ swoj¹ to¿samoœæ,
jêzyk, kulturê, religiê.
W dotychczasowej historii œwiata nie funkcjonowa³a nigdy jeszcze dobrowolna or-

ganizacja pañstw,
w której wszyscy
cz³onkowie zyskuj¹
a nikt nie traci. Jestem g³êboko przekonany, ¿e te fakty
znacznie lepiej
przemawiaj¹ za naszym wejœciem do
Unii ni¿ kolumny
cyfr, zapisy traktatowe i inne zawi³e
sformu³owania zro-

rzeczywistoœci Europy, takiego programu stworzyæ nie mo¿na. Natomiast na
samej negacji nie zbuduje siê niczego.
Dlatego te¿ nie wahajmy siê wybraæ lepszej, pewniejszej przysz³oœci. Przysz³oœci
w Unii.
Przemówienie JM Rektora AMB,
prof. dr. hab. Jana Górskiego,
wyg³oszone podczas wizyty Prezydenta
RP Aleksandra Kwaœniewskiego
w dniu 13.05.2003 r.
Spotkanie Bia³ostoczan z Aleksandrem Kwaœniewskim na dziedziñcu Pa³acu Branickich.
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W bie¿¹cym numerze Medyka piszemy o trzech
wa¿nych wydarzeniach, jakie mia³y miejsce w pierwszej
po³owie maja w naszej Uczelni. S¹ to: wizyta Prezydenta RP
Aleksandra Kwaœniewskiego, wizyta delegacji w³adz
Uniwersytetu Medycznego z Kowna oraz wizyta Macieja
W³adys³awa Grabskiego - prezesa Zarz¹du Fundacji Na
Rzecz Nauki Polskiej. Na wszystkie te wydarzenia
chcia³bym spojrzeæ pod k¹tem czekaj¹cego nas wkrótce referendum, w którym Polacy
wypowiedz¹ siê za lub przeciwko wejœciu do zjednoczonej Europy.
Aleksander Kwaœniewski przyby³ do Bia³egostoku na zaproszenie Rektora
AMB Jana Górskiego. Towarzyszyli mu: wicepremier RP Jaros³aw Kalinowski, minister spraw zagranicznych RP W³odzimierz Cimoszewicz oraz Dariusz Szymczycha minister w kancelarii Prezydenta RP. Goœcie odwiedzili najpierw Wy¿sz¹ Szko³ê
Administracji Publicznej, gdzie odby³o siê spotkanie ze studentami i nauczycielami
akademickimi. Nie by³em tam, bowiem nikt nie informowa³ o tym wydarzeniu. Za to
uczestniczy³em w spotkaniu z dziennikarzami oraz w spotkaniu ze spo³ecznosci¹
Bia³egostoku na dziedziñcu pa³acowym. Prezydent jeszcze raz pokaza³ sie jako
niezwykle dynamiczny cz³owiek, pe³en optymizmu wielki zwolennik formalnego
w³¹czenia Polski do Wspólnoty Europejskiej. Optymizm Prezydenta podzielam,
bowiem z natury jestem optymist¹. Nie jest to jednak optymizm "na hura". Ten maria¿
pocz¹tkowo przyniesie nam, jak mniemam, nie tyle apana¿e, co w du¿ej mierze
gorycz wynikaj¹c¹ z bezpoœredniego kontaktu z krajami, b¹dŸ co b¹dŸ, znacznie
bogatszymi od Polski. Jednoczeœnie zdajê sobie sprawê, ¿e jest to koniecznoœæ historyczna, wytyczaj¹ca naszym dzieciom, a co bardziej prawdopodobne - naszym
wnukom, drogê do rozwoju i ekonomicznej stabilizacji. Decyzja trudna, ale daj¹ca
nadzieje. Prezydent, w trakcie spotkania, w odpowiedzi na gwizdy grupki eurosceptyków, wielokrotnie eksponowa³ stanowisko sprowadzaj¹ce siê do stwierdzenia, ¿e
nikt z oponentów i przeciwników integracji europejskiej nie daje nam rozs¹dnej alternatywy. Nastêpnego dnia po spotkaniu, w prasie lokalnej napisano, ¿e wœród
eurosceptyków du¿¹ aktywnoœci¹ odznacza³a siê grupa studentów medycyny, rozdaj¹ca gwizdki zgromadzonej publicznoœci. Nie wiem jak owych "dawców gwizdków" dziennikarz zidentyfikowa³ jako studentów AMB, ale je¿eli tak by³o rzeczywiœcie, to muszê tu wyraziæ swoje zdziwienie. Czy¿by medycy, z natury odcinaj¹cy siê od
polityki, bo oddani zupe³nie innej filozofii, obci¹¿eni zajêciami i nauk¹, ba - z trudem
uczestnicz¹cy w codziennym ¿yciu kulturalnym - nagle uaktywnili siê na wiecu z
udzia³em Prezydenta? I to jeszcze w tak fatalnej roli! Nie potrafiê w to uwierzyæ.
Prezydent przed wiecem spotka³ siê w rektoracie z w³adzami regionu. W tym¿e rektoracie mia³ tak¿e miejsce prywatny akcent wizyty. Odby³o sie krótkie spotkanie
Aleksandra Kwaœniewskiego z jego ciotk¹, mieszkaj¹c¹ w Bia³ymstoku. Prezydent
wykaza³ przy tym du¿e poczucie humoru. Schodz¹c w dó³ pa³acowymi schodami
zwróci³ siê do ciotki z w¹tpliwoœciami, czy aby na referendum zag³osuje za
przyst¹pieniem do Unii. W przeciwnym razie, za¿artowa³ Prezydent, rodzinna rozmowa w cztery oczy z cioci¹ nie mia³aby sensu.
Wizyta goœci z Kowna przynios³a podpisanie ju¿ pi¹tej oficjalnej umowy o
wspó³pracy miêdzy AMB i zagraniczn¹ uczelni¹ medyczn¹. Ten kierunek dzia³ania
zaczyna dostarczaæ konkretnych profitów. W³aœnie wczoraj przysz³a wiadomoœæ o
zatwierdzeniu w ramach Euroregionu Niemen, Euroregionalnego Medycznego
Oœrodka ds. Badañ i Edukacji z siedzib¹ w AMB. Idea, o której pisaliœmy swego czasu
w Medyku powoli zaczyna siê ziszczaæ. Dodam, ¿e rektor kowieñskiej Uczelni, to
m³ody czterdziestolatek, ciesz¹cy siê uznaniem w œrodowisku, który w ¿yciorysie ma
kilkuletni pobyt w najlepszych oœrodkach naukowych w USA. Nasz najnowszy partner mo¿e pochwaliæ siê wydzia³em dla studentów zagranicznych, na którym studiuje
ponad 200 studentów, w tym wielu z Izraela. Dzia³ania integruj¹ce nasza Uczelniê z
uczelniami zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, to jeden z wa¿nych, oddolnych
kierunków prounijnej orientacji.
Wizyta profesora Grabskiego by³a dla mnie szczególnie mi³a. Mia³em okazjê
bli¿ej poznaæ niezwyk³ego cz³owieka. Profesor poprzez swoj¹ dalekosiê¿n¹ madr¹
politykê, niezwykle dobre i rozbudowane kontakty z naszym zachodnim s¹siadem,
jest ¿ywym przyk³adem dzia³ania na rzecz powstania zintegrowanej Europy. Profesor
pochodzi ze znamienitej rodziny, która wyda³a w latach przedwojennych trzech wielkich Polaków. Jego dziadek W³adys³aw Grabski, to znany dzia³acz spo³eczno-polityczny, polityk i ekonomista, premier i minister skarbu, który przeprowadzi³ reformê
walutow¹. PóŸniej zaznaczy³ swoj¹ dzia³alnoœæ jako znany naukowiec i rektor SGGW,
a tak¿e za³o¿yciel Instytutu Socjologii Wsi. Stryj Stanis³aw, równie¿ polityk i ekonomista, by³ profesorem na Uniwersytecie we Lwowie, jednym z za³o¿ycieli PPS.
Dwukrotnie piastowa³ urz¹d ministra wyznañ religijnych i oœwiecenia publicznego, w
czasach wojny by³ przewodnicz¹cym Rady Narodowej w Londynie. Natomiast
W³adys³aw Jan Grabski, syn W³adys³awa, to pisarz zmar³y w roku 1970, zwi¹zany z
ruchem katolickim, twórca powieœci historycznych i wspó³czesnych.
Nasz goœæ, potomek zas³u¿onych antenatów, jest przemi³ym rozmówc¹,
in¿ynierem z wykszta³cenia, profesorem Politechniki Warszawskiej. To jemu w du¿ej
mierze zawdziêczamy uratowanie prawie stu milionów z³otych bêd¹cych spuœcizn¹ po
rozwi¹zanym na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Centralnym Funduszu Rozwoju
Nauki i Techniki. Pieni¹dze te, którymi od ponad dziesiêciu laty tak umiejêtnie
zarz¹dza potomek s³ynnych przedwojennych ekonomistów, nie tylko nie zeszczupla³y,
ale uleg³y pomno¿eniu, zaœ odsetki wydatnie zasilaj¹ polsk¹ naukê. W czasie rozmów
z profesorem, wsród krajobrazów Parku Biebrzañskiego, powsta³o kilka nowych idei.
Profesor jest nadal niezwykle kreatywny. Miêdzy innymi w³aœnie tacy ludzie, jak protoplaœci rodu Grabskich wyrobili nam legitymacje Europejczyków, daj¹ca wstêp do
wspólnoty krajów Europy. Nie powinniœmy mieæ kompleksów.
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Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Tylko dla najlepszych

Profesor dr hab. in¿. Maciej
Umiejêtnie lokowane dochody
W³adys³aw Grabski, prezes zarz¹du pochodz¹ce z obrotu ow¹ kwot¹ (95
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej mln z³) pozwalaj¹ Fundacji na realby³ naszym goœciem. Tematem spo- izacjê celów statutowych, bez potkania, które odby³o siê 12 maja br. trzeby dotowania przez bud¿et pañby³o omówienie strategi dzia³ania stwa. Na przestrzeni nieco ponad
tej instytucji w przededniu wejœcia dziesiêciu lat, jakie dziel¹ nas od
Polski do Unii Europejskiej oraz momentu jej powo³ania, Fundacja
prezentacja zakresu aktywnoœci i wyda³a na wspieranie nauki polskiej
osi¹gniêæ Fundacji.
ponad 210 mln. z³. Oczywiœcie w
Prof. Grabski okaza³ siê osob¹ skali ³¹cznych wydatków na naukê
niezwykle kontaktow¹ i ze wszech w naszym kraju to niewiele, jednak
miar kompetentn¹. Œledz¹c dzia³al- jak wiadomo iloœæ nie zawsze przenoœæ Fundacji prowadzonej niemal chodzi w jakoœæ. Dzia³alnoœæ Funod pocz¹tku przez prof. Grabskiego, dacji jest tego najlepszym przyJM Rektor - prof. Jan Górski, za¿ar- k³adem, bowiem dziêki konsekwentowa³ na pocz¹tku spotkania, ¿e cji w kierowaniu siê zasad¹ "wspar"Prof. Grabski mo¿e œmia³o powie- cie otrzymuj¹ tylko najlepsi, aby
dzieæ o sobie - Fundacja to ja". Ta mogli siê staæ jeszcze lepsi" rzeczyparafraza znanego powiedzenia jed- wisty wp³yw wydatkowanych przez
nego z królów Francji w odniesieniu ni¹ pieniêdzy na rozwój polskiej
do profesora nosi w sobie wiele nauki jest du¿o wy¿szy, ni¿ moprawdy, w przeciwieñstwie do ukoronowanej
g³owy. Ale czego mo¿na wymagaæ od króla
Francji.
Jak stwierdzi³
prof. Grabski, Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej jest instytucj¹
niezale¿n¹, pozarz¹dow¹, powo³an¹ w celu
wspierania nauki w naszym kraju. Jej pocz¹tek wi¹¿e siê nierozerwalnie z gwa³townymi Prof. Maciej W³adys³aw Grabski i prof. Jan Górski.
zmianami ustrojowymi, jakie zasz³y w Polsce po 1989 g³oby to wynikaæ z realnie wydaroku. Fundacja nie powsta³aby nych œrodków pieniê¿nych.
bowiem, gdyby nie starania grupy
Fundacja osi¹ga zamierzone cepolityków, którzy wykazali siê rzad- le poprzez przyznawanie na drodze
k¹ w ich procesji wyobraŸni¹ i prze- konkursów og³aszanych w coroczforsowali przeznaczenie pozosta- nych programach dzia³ania stype³oœci likwidowanego w 1990 roku ndiów i subwencji. Zachowana jest
Centralnego Funduszu Rozwoju przy tym dba³oœæ o rozdzielenie
Nauki i Techniki na fundusz za- kompetencji Fundacji od zakresu
³o¿ycielski nowej fundacji.
obowi¹zków Komitetu Badañ Nau-

kowych, co pozwala na skupieniu
siê na wspieraniu konkretnych osób,
owych "najlepszych z najlepszych"
nie zaœ na grzêŸniêcie np. w uzupe³nianiu bud¿etów placówek naukowych.
Fundacja realizuje swe cele statutowe miêdzy innymi poprzez
przyznawanie presti¿owej nagrody
FNP, zwanej polskim Noblem (jest
to poparte czekiem na niebagateln¹ i
zwolnion¹ od podatku dochodowego kwotê 60 tys. z³), stypendiów
krajowych dla m³odych naukowców
(dla ciekawych - "m³ody" w tym
wypadku znaczy tyle, co nie przekraczaj¹cy 30 lat), stypendiów zagranicznych etc. Podkreœliæ nale¿y,
¿e finanse Fundacji s¹ w pe³ni przejrzyste i kontrolowane co roku przez
uznane firmy audytorskie. Wyniki
kontroli s¹ publikowane miêdzy
innymi na stronie internetowej fundacji
www.fnp.org.pl.
Znajduje siê na niej
równie¿ dok³adny opis
form dzia³alnoœci fundacji i szczegó³owe informacji dla osób, które
chcia³yby ubiegaæ siê o
œrodki przez ni¹ wydawane.
Mo¿na bez obawy
pope³nienia pomy³ki
stwierdziæ, i¿ profesor
Maciej W³adys³aw Grabski rozbudzi³ wœród
s³uchaczy zainteresowanie przedmiotem debaty. Je¿eli czujesz, ¿e jesteœ najlepszy oraz chcia³byœ byæ jeszcze lepszy - zajrzyj na stronê internetow¹ Fundacji. Kto wie - mo¿e
jej pomoc stanie siê odskoczni¹ do
rozwoju twojej kariery naukowej.
Adam Hermanowicz
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P olski naukowiec siedzi i czeka, jak ten ch³op z PGR-uu
Wielu m³odych ludzi zniechêca siê i podejmuje decyzjê o odejœciu
z uczelni. Cz³owiek twórczy, myœl¹cy ma k³opoty z podporz¹dkowaniem siê takim uk³adom.
Kariera m³odego naukowca jest usypana przeszkodami, stworzonymi przez jego poprzedników. Ale moje doœwiadczenie mówi, ¿e ci
sami ludzie, kiedy dochodz¹ ju¿ do habilitacji b¹dŸ zostaj¹ profesorami nagle zaczynaj¹ patrzeæ inaczej na te struktury w których
siedz¹.
Wspomniany przez Pana, Panie Profesorze Max Planck mia³ to
szczêœcie, ¿e chocia¿ jego profesorowie nie rozumieli treœci
napisanej przez niego dysertacji naukowej, to przynajmniej mu nie
przeszkadzali.

(- takie niekonwencjonalne pogl¹dy prezentuje prof. dr hab.
in¿. MACIEJ W£ADYS£AW
GRABSKI, Prezes Zarz¹du Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
w rozmowie z Danut¹ Œlósarsk¹)
Panie Profesorze, proszê mnie oœwieciæ, jak jest wreszcie z t¹ nasz¹
nauk¹. Dobrze czy Ÿle?
Nauka polska wygl¹da tak jak wszystko w tym kraju. Istniej¹ dziedziny, które potrafi³y siê wybiæ, przyci¹gn¹æ m³odych i zapewniæ
sobie przysz³oœæ, ale s¹ i takie, które mo¿na okreœliæ jako agonalne.
P³acimy podatek za minione piêædziesi¹t lat.
Czy wszystko musimy zrzucaæ na ten nieszczêsny PRL?
Tak, musimy. ¯ycie w poprzednim systemie odebra³o wielu osobom
umiejêtnoœæ bycia aktywnym. Ludzie odzwyczaili siê od tego, ¿e trzeba o coœ zabiegaæ, dbaæ, przebieraæ nó¿kami. Œrodowisko naukowców w du¿ej mierze siedzi i czeka, podobnie jak ci ch³opi z PGR-u.
Feudalne stosunki na uczelniach i przestarza³e struktury mog¹
temu sprzyjaæ.
Struktura nauki w Polsce jest skostnia³a, tak samo jak i w ca³ej
Europie. Nie jest ona dopasowana do tempa ¿ycia, koniecznoœci
zmian, eliminowania tego co zbêdne. Wydajemy mnóstwo pieniêdzy
na badania, które nikomu i niczemu nie s³u¿¹. A nauka jest przecie¿
bardzo kosztowna.
Dewiz¹ Fundacji jest "wspieranie najlepszych, aby byli jeszcze
lepsi". Brzmi to trochê przewrotnie, bo na uczelniach nie zawsze
zostaj¹ ci najlepsi, Panie Profesorze. Czêsto decyduj¹ o tym uk³ady
i koneksje rodzinne.
I co ciekawe, szczególnie jest to widoczne w³aœnie na akademiach
medycznych i na prawie. Muszê jednak powiedzieæ, ¿e takie
koteryjne uk³ady s¹ na ca³ym œwiecie. Jak poczytamy pamiêtniki
Maxa Plancka, to dowiemy siê, ¿e on sam zosta³ profesorem na
uczelni tylko dlatego, ¿e zatrudni³ go kolega ojca. A jeœli chodzi o
wspieranie najlepszych, to przyznajê, ¿e spotka³em siê parê razy z
takim przypadkiem, ¿e nagrody, które przydzieliliœmy m³odym
ludziom, zamiast pomóc po prostu im zaszkodzi³y. Sytuacja tych
osób na macierzystej uczelni wyraŸnie siê pogorszy³a. Potrzebna a¿
by³a nasza interwencja. To tylko œwiadczy o tych strukturach, które
s¹, co tu ukrywaæ, pod³e.

Na jednej konferencji mówi³em o tzw. syndromie Kronosa. Kronos
chc¹c zapewniæ sobie dominacjê, po¿era³ w³asne potomstwo.
Przychodzi czas, ¿e uczeñ odchodzi od mistrza, bo robi siê coraz
bardziej samodzielny. Zostaje najpierw doktorem, potem doktorem
habilitowanym i nagle zaczyna ze swoim szefem konkurowaæ o
pokój, o pieni¹dze, o doktorantów. Robi siê ciasno i duszno. W
Ameryce ten problem rozwi¹zano lepiej. Nie mo¿na zostaæ na uczelni, gdzie siê zrobi³o doktorat. To powoduje, ¿e ludzie zmieniaj¹
miejsca pracy, zainteresowania badawcze. Naukowcy musz¹ siê
przemieszczaæ, bo nauka potrzebuje nowych idei. Nasz system jest
patologiczny. Stagnacja jest najwiêksz¹ chorob¹ nauki polskiej.
Chorob¹ nauki polskiej s¹ te¿ plagiaty, nierzetelnoœæ naukowa.
Odnoszê wra¿enie, ¿e œrodowisko naukowe samo sobie psuje reputacjê.
Plagiaty to jest ma³e piwo. Jest ogromny obszar nierzetelnoœci w
badaniach naukowych. I na ten problem zwróci³o uwagê w³aœnie
œrodowisko medyczne. Na ca³ym œwiecie wymagane jest, aby wyniki
badañ naukowych by³y przechowywane przez ileœ tam lat. Tego u nas
nie ma i d³ugo nie bêdzie. Napisa³em w tej sprawie list, który zamieœci³em na stronach KBN. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e dosta³em tylko
jedn¹ odpowiedŸ. Nikogo to nie obchodzi., a przecie¿ trzeba o tym
mówiæ, bo inaczej siê tego nie wypleni. Œrodowisko naukowe nie
dba o w³asne szeregi.
I co z tym zrobiæ? Jaki bêdzie ten nasz m³ody naukowiec?
M³ody cz³owiek musi najpierw pow¹chaæ prochu na œwiecie. Trzeba
go nauczyæ jak byæ dobrym.
Kiedyœ w wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej opowiedzia³em
anegdotkê o pewnym kolejarzu i powtórzê j¹ jeszcze raz. Jako ma³y
ch³opiec lubi³em chodziæ do tego dziewiêædziesiêcioletniego staruszka na pogawêdki. Opowiada³ wspania³e rzeczy, a na dodatek mia³
z³oty zegarek, który dosta³ od cara za dobr¹ s³u¿bê i co mi bardzo
imponowa³o. Wspomina³ o tym, ¿e pierwsz¹ rzecz¹ jak¹ robi³ rano,
po wejœciu do parowozu, by³o przeci¹gniêcie rêk¹ po mosiê¿nej
porêczy za któr¹ przytrzymywa³o siê przy wsiadaniu. Jeœli na rêce
by³ widoczny brud, to wali³ pomocnika w mordê. " Do koñca ¿ycia
bêdzie pamiêta³, ¿e porêcz ma b³yszczeæ i tego te¿ nauczy swoich
uczniów"- mawia³ pan Messelrode. A, gdyby nie dosta³ w mordê?
Prze³ó¿ymy t¹ anegdotê na ¿ycie uczelniane.
To jest dok³adnie to samo. Podstaw¹ ka¿dej dobrej pracy jest rzetelnoœæ i tego musimy nauczyæ m³odego cz³owieka.
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To ju¿ pi¹ta umowa o wspó³pracy
W dniach 7-8 maja 2003 r. AkaZawarcie umowy z Uniwersytetem
demia Medyczna w Bia³ymstoku goœ- Medycznym w Kownie ma szczególne
ci³a oficjaln¹ delegacjê z Uniwersytetu znaczenie. Miêdzy innymi przyczyni siê
Medycznego w Kownie, sk³adaj¹c¹ siê do rozwoju, ju¿ uprzednio podpisanego
z rektora profesora Remigjusa Zaliu- porozumienia o wspó³pracy, pomiêdzy
nasa, dziekana Wydzia³u Miêdzynaro- okrêgiem kowieñskim a regionem biadowego prof. Angele Valanciute i dy- ³ostockim reprezentowanym przez
rektora ds. klinicznych
profesora Raimundasa
Sakalauskasa.
Celem wizyty by³o omówienie i podpisanie oficjalnej wspó³pracy bilateralnej pomiêdzy Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku
a Uniwersytetem Medycznym w Kownie.
Jest to kolejna,
pi¹ta oficjalna umowa,
jak¹ zawar³a nasza
Uczelnia z partnerem
zagranicznym w okresie ostatnich szeœciu Od lewej: prof. Raimundas Sakalauskas, Aurelija Juœkeviciene, prof. Angele
Valanciute, prof. Remigjus Zaliunas, Janusz Krzy¿ewski, dr hab. Jacek Nikliñski.
miesiêcy.

Jestem najm³odszym rektorem na Litwie
zdradza nam Rektor Uniwersytetu Medycznego w Kownie.
Przyznam Panie Rektorze, ¿e jestem zaskoczona Pana m³odym
wiekiem. Przyzwyczajono nas do tego, ¿e rektorzy bywaj¹ starsi.
Zgadzam siê z pani¹, na Litwie jest podobnie. Ja jestem obecnie
najm³odszym rektorem w kraju, ale zapewniam pani¹, ¿e mimo mego
wieku jestem bardzo powa¿nym cz³owiekiem. Rektorzy innych uczelni, zgodnie z pani przypuszczeniem, to ludzie w wieku oko³o
szeœædziesiêciu lat. Na Litwie
mamy albo wiekowych profesorów, albo m³odych. Brakuje tych
w œrednim wieku.
Wasz Uniwersytet, jak siê dowiedzia³am, reprezentuje ju¿ œwiatowy poziom. W jaki sposób dochodzi siê do takiego statusu?
Pocz¹tki naszego uniwersytetu to
rok 1922, a wiêc doœæ d³ugo pracowaliœmy na t¹ pozycjê. Przez
ostatnie lata wielu naszych praProf. Remigjus Zaliunas.
cowników naukowych przebywa³o
w oœrodkach zagranicznych. Uzyskana przez nich wiedza i zdobyte doœwiadczenia, okaza³y siê bardzo przydatne na naszym gruncie. Obecnie mamy ju¿ podpisanych
trzydzieœci szeœæ umów o wspó³pracy z uczelniami na ca³ym œwiecie.
Dziêki temu uczestniczymy w wielu projektach badawczych, mamy
mo¿liwoœæ wymiany wyk³adowców i innych szeroko pojêtych kontaktów.

wojewodê podlaskiego Marka Strzaliñskiego.
W trakcie pobytu delegacja z
Kowna zosta³a przyjêta przez Marsza³ka Województwa Podlaskiego Jana
Krzy¿ewskiego. Podczas tej wizyty
goœcie z Kowna mieli okazjê zapoznania siê z regionem bia³ostockim, strategi¹ rozwoju miasta i mo¿liwoœci¹ realizacji wspólnych programów europejskich.
Podpisana umowa o wspó³pracy
pomiêdzy Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku a Uniwersytetem Medycznym
w Kownie obejmuje wymianê oficjalnych wyk³adowców, wymianê studentów i m³odych lekarzy naukowców, realizacjê wspólnych programów naukowo-badawczych, wspó³pracê w redagowaniu naukowych czasopism uczelnianych oraz wspó³pracê bibliotek.
Jacek Nikliñski
(Autor jest dr. hab.
- Prorektorem ds. Nauki, AMB)

Na waszym Uniwersytecie chêtnie studiuj¹ osoby z zagranicy.
To jest wymóg czasów. Jesteœmy Uniwersytetem pañstwowym i jak
wszystkie tego typu instytucje mamy problemy finansowe. Szukamy
wiêc nap³ywu pieniêdzy z zewn¹trz. Muszê jednak podkreœliæ, ¿e nasi
absolwenci maj¹ bardzo wysokie notowania na œwiecie.
Podpisanie umowy o wspó³pracy otwiera przed naszymi uczelniami
nowe perspektywy.
Ta wspó³praca, to w³aœciwie nie jest nic nowego. Tak naprawdê to
zaczê³a siê ona ju¿ w latach siedemdziesi¹tych. Potem nast¹pi³a
przerwa i dzisiaj trudno nawet wyjaœniæ dlaczego tak siê sta³o. Byæ
mo¿e dlatego, ¿e wszyscy skierowaliœmy siê na zachód, zapominaj¹c
o pielêgnowaniu kontaktów z s¹siadami. Teraz mamy okazjê nadrobiæ ten czas. Kiedy jeszcze nasze rz¹dy podpisz¹ stosowne porozumienie, sytuacja bêdzie zdecydowanie dla nas wszystkich lepsza.
Rozmawia³a Danuta Œlósarska
T³umacz. z ang. dr Agnieszka Rudy
“Wasz dobry wynik, poprawia nasz dobry wynik” powiedzia³ Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Kownie,
JANUSZ KRZY¯EWSKI - Marsza³ek Sejmiku Województwa
Podlaskiego. Spotkanie odby³o siê w
Urzêdzie Marsza³kowskim, z okazji podpisania umowy o wspó³pracy miêdzy dwiema
uczelniami. Marsza³ek uwa¿a, ¿e misja, która
wykonuje nasza Akademia jest warta wsparcia i poparcia. Nawi¹zywanie kontaktów
naukowych, podpisywanie umów o
wspó³pracy, przyczynia siê równie¿ do promocji regionu." Im siê wiêcej dzieje, tym
jesteœmy bardziej widoczni." - podsumowa³
Janusz Krzy¿ewski.
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Z Instytutem Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu w Bonn wspó³pracujê nieprzerwanie pocz¹wszy od
1991 r. Tymczasem pierwsze oficjalne
kontakty pomiêdzy farmakologami polskimi i niemieckimi siêgaj¹ 1973 r. To,
¿e moja wspó³praca zosta³a nawi¹zana
szybko i uk³ada³a siê bezkonfliktowo
zawdziêczam pionierom tego ruchu. A
pocz¹tki nie by³y ³atwe, o czym mo¿emy siê przekonaæ, przegl¹daj¹c materia³y opublikowane w 1994 r. przez Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
pt.: "20 lat wspó³pracy farmakologów
polskich i niemieckich". Poni¿ej zamieszczam parê fragmentów; inne mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej Sympozjum w Bia³owie¿y:

Warto

nego rozwoju nowych stosunków polsko-niemieckich, chocia¿ oba narody
mia³y byæ "socjalistycznymi braæmi."
(....) Niemniej koledzy z by³ej NRD byli
zawsze zapraszani na polskie kongresy i
sympozja, które sta³y siê (co brzmi paradoksalnie) najczêstszym miejscem
spotkañ niemieckich farmakologów z
RFN i b. NRD.
Prof. Stanis³aw Wolfarth (Kraków):
13 grudnia 1981 wybuch³a tak
zwana wojna polsko-jaruzelska. W tych
czasach bardzo pomagali nam koledzy
niemieccy. Pomoc obejmowa³a zreszt¹
nie tylko sferê naukow¹. “(...) W styczniu 1982 napisa³ do mnie, w imieniu
w³asnym i przyjació³, znajomy z Hei-

ostatnim miejscu. Bardzo szybko otrzyma³am dwie, pierwsze w moim ¿yciu,
proœby o odbitki tych prac i to od tego
samego cz³owieka - prof. Eberharda
Schlickera z Instytutu Farmakologii i
Toksykologii Uniwersytetu w Bonn. To
chyba by³o przeznaczenie! Posz³am do
biblioteki (nie by³o jeszcze wówczas
komputerowej bazy danych), aby w
Index Medicus sprawdziæ, czym siê zajmuje autor tych próœb. W ten sposób
znalaz³am nastêpne nazwisko - dyrektora Instytutu prof. Manfreda Götherta i
ju¿ wiedzia³am, ¿e mam do czynienia ze
specjalistami od receptorów serotoninowych. A przecie¿ Zak³ad Farmakodynamiki równie¿ zajmowa³ siê mechanizmami serotoninergicznymi. Czy

tworzyæ miêdzynarodowe grupy badawcze
twierdzi prof. BARBARA MALINOWSKA

Najpierw inni musieli
pokonaæ trudnoœci
Prof. Jerzy Vetulani (Kraków):
W czasie otwarcia Polsko-Niemieckiego Sympozjum w Zakopanem we
wrzeœniu 1993 r. profesor Ullrich Trendelenburg, w latach wojny œwiatowej
¿o³nierz Wermachtu przebywaj¹cy na
terenie Polski, zwróci³ siê do profesora
Jerzego Maja, ¿o³nierza Armii Krajowej, i z uœmiechem powiedzia³: "Dobrze, ¿e nie spotkaliœmy siê piêædziesi¹t
lat temu; obawiam siê, ¿e obaj strzelalibyœmy do siebie", a oœwiadczenie to zebrani przyjêli ciep³ym œmiechem.
Prof. Dieter Palm (Frankfurt nad
Menem):
O tym, jak wielkie trudnoœci mieli
polscy koledzy z powodu kontaktu z
nami (farmakologami niemieckimi),
mogliœmy przekonaæ siê, gdy w Katowicach w 1976 r. otrzymali polityczny
zakaz oficjalnego u¿ywania jêzyków
obcych podczas otwarcia zjazdu. Starali
siê elegancko go obejœæ, wyœwietlaj¹c
przeŸrocza z tekstem przemówienia w
jêzyku angielskim.
Prof. Jerzy Maj (Kraków):
Nieco inaczej sytuacja kszta³towa³a siê, je¿eli chodzi o relacje z kolegami z by³ej NRD. Panuj¹ce tam stosunki polityczne by³y hamulcem pe³-

delbergu, prof. Günter Stock, pytaj¹c,
czy nie móg³by na mój adres przysy³aæ
paczek odzie¿owych, bo jestem dla jego
krêgu znajomych jedynym kontaktem w
Polsce. Odpisa³em, ¿e pomoc bardzo siê
przyda i ¿e spróbujê zaj¹æ siê rozdzielnictwem. Nie wiedzia³em wówczas,
jakich rzecz nabierze rozmiarów. Przez
pó³ roku, dwa razy tygodniowo przychodzi³y potê¿ne paki. Zamiast pracowaæ naukowo g³owê mia³em nabit¹
rozmiarami butów, ko³nierzyków itp.
kolegów z mojego instytutu, wszystkich
znajomych i ich dzieci."

To chyba by³o przeznaczenie!
W tym kontekœcie jak¿e inaczej
wygl¹da³a i wygl¹da moja wspó³praca z
farmakologami niemieckimi, o ile ³atwiejszy by³ ju¿ nawet jej pocz¹tek. Pod
koniec 1984 r. rozpoczê³am pracê w organizowanym wówczas od podstaw,
przez prof. W³odzimierza Buczko,
Zak³adzie Farmakodynamiki. Od pocz¹tku s³yszeliœmy od Profesora o stypendiach zagranicznych czy koniecznoœci publikowania za granic¹. W
1989 r. opublikowaliœmy w czasopismach "currentowanych" dwie publikacje z wyników zamieszczonych w
moim doktoracie. Ja by³am ich pierwszym autorem, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ na ca³ym œwiecie zasad¹, ¿e szef
danej grupy (w tym przypadku prof.
Buczko) jest umieszczany zazwyczaj na

trzeba by³o wiêkszej stymulacji? Pozosta³a ju¿ tylko "drobnostka". Jak za³atwiæ sobie zaproszenie do boñskiego
Instytutu? Zaczê³am od dok³adnego
przejrzenia dorobku obydwu boñskich
profesorów i tak przygotowa³am swoje
dokumenty, ¿eby zamieœciæ w nich jak
najwiêcej wspólnych elementów. W
przekazaniu moich papierów nie mia³am problemów. Przecie¿ pod koniec lat
osiemdziesi¹tych by³y ju¿ bardzo dobre
kontakty pomiêdzy farmakologami polskimi i niemieckimi, którzy zapraszali
siê wzajemnie na zjazdy swoich towarzystw. Prof. Buczko jecha³ akurat na
zjazd do Kolonii. Poprosi³am wiêc go o
osobiste przekazanie mojej proœby.
Czekanie na odpowiedŸ nie trwa³o
d³ugo. Jak siê póŸniej dowiedzia³am
prof. Göthert by³ ju¿ wówczas przyjacielem Polaków. Goœci³ bowiem wczeœniej w Instytucie Farmakologii PAN w
Krakowie i zna³ bardzo dobrze prof.
Jerzego Maja. Moje zaproszenie do
Bonn napisane przez prof. Götherta ma
datê 11 listopada 1989 r. Ca³kowity, ale
dobrze rokuj¹cy na przysz³oœæ, przypadek. Tego samego dnia podpisano
bowiem oficjaln¹ "Umowê pomiêdzy
Polsk¹ i Republik¹ Federaln¹ Niemiec o
wspó³pracy w dziedzinie nauki i techniki".
W Bonn spêdzi³am jako stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta w sumie 21 miesiêcy, najpierw
ucz¹c siê jêzyka niemieckiego w In-

8
stytucie Goethego, a od stycznie 1991 r.
pracuj¹c w Instytucie Farmakologii
Uniwersytetu w Bonn. Nie pamiêtam
ju¿ ile razy by³am od tego czasu w tym
piêknym mieœcie. W 1996 r. mieszka³am nawet przez miesi¹c w Instytucie, a
specjalnie zorganizowany wówczas dla
mnie pokoik goœcinny pozosta³ do dnia
dzisiejszego.

Dobra organizacja daje lepsze
efekty, ni¿ praca do œwitu
Wiele s³yszy siê o wspania³ych laboratoriach za granic¹, o tym, ¿e pracuje siê tam do póŸnych godzin nocnych. Jaki jest Instytut Farmakologii w
Bonn? Nie jest to okaza³y budynek, ale
za to piêknie po³o¿ony, pomiêdzy drzewami. Niedaleko wejœcia
jest nawet niewielki stawek.
Szkoda tylko,
¿e od frontu
jest pocz¹tek
g³oœnej autostrady. Oficjalne godziny pracy... i tu
zaskoczenie.
W Instytucie
pracuje siê od
poniedzia³ku
do czwartku
od 8.00 do Uniwersytet w Bonn.
17.00, w pi¹tek do 12.30, sobota oczywiœcie jest
wolna. Sk¹d wiêc bior¹ siê osi¹gniêcia?
Przede wszystkim pracuje tam bardzo
dobrze dobrany, we wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê dziedzinach, zespó³
wysokiej klasy specjalistów. Nowoczesny sprzêt, najnowsze odczynniki
oraz systematyczna praca niew¹tpliwie
przyczyniaj¹ siê do sukcesu. Nawet
wówczas, kiedy ca³y zespó³ wyje¿d¿a
na jakiœ zjazd, pracownicy techniczni
otrzymuj¹ konkretne zadania. Do tego
dochodzi konkurencja, koniecznoœæ
sta³ego szkolenia, czêste wyjazdy na
sympozja, nawet m³odych pracowników naukowych.
Czas w Bonn przeszed³ mi szybko.
Zajmowa³am siê farmakologi¹ i fizjologi¹ uk³adu kr¹¿enia - czyli tym co lubiê.
Codziennie, na bie¿¹co omawialiœmy z
prof. Schlickerem uzyskiwane wyniki.
Co zadecydowa³o, ¿e po powrocie do
Bia³egostoku kontynuujemy nasz¹
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wspó³pracê z kolegami z Bonn?

Uzupe³niamy siê i mamy do
siebie ca³kowite zaufanie
Niew¹tpliwie dopisa³o mi tutaj olbrzymie szczêœcie. Przede wszystkim
mamy wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê metody, przy tej samej lub podobnej tematyce badawczej. W Bonn stosowa³am
prawie te same techniki badawcze co
przedtem w Zak³adzie Farmakodynamiki. Po powrocie i otrzymaniu brakuj¹cego sprzêtu z Bonn, mog³am ju¿ bez
¿adnego problemu kontynuowaæ zaczête tam doœwiadczenia. Bardzo czêsto
badamy to samo zagadnienie, przy
czym mój bia³ostocki zespó³ w uk³adzie
kr¹¿enia, a koledzy z Bonn w oœrod-

kowym uk³adzie nerwowym, my w warunkach in vivo, oni in vitro. Mój pobyt
w Bonn, wieloletnia wspó³praca spowodowa³y, ¿e mamy do siebie ca³kowite zaufanie i ¿e szereg drobnych problemów rozwi¹zujemy w ten sam sposób. Nie musimy siê wiêc ju¿ codziennie spotykaæ.
Moja wspó³praca z prof. Manfredem Göthertem i prof. Eberhardem
Schlickerem z Bonn, wi¹¿e siê te¿ ze
stosunkowo czêst¹ zmian¹ tematów. Ku
mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu, ju¿
w Bonn nie zajmowa³am siê serotonin¹,
tylko presynaptycznymi receptorami
histaminowymi. By³ to wówczas nowy
temat i ³atwiej by³o znaleŸæ coœ odkrywczego. Kiedyœ zabrak³o mi jakiegoœ
odczynnika, a ca³e doœwiadczenie by³o
ju¿ przygotowane. ¯eby nie marnowaæ
dnia zastosowaliœmy zupe³nie inny
zwi¹zek. Uzyskaliœmy piêkny efekt
hamuj¹cy i tak dosz³o do mojego kró-

tkiego spotkania z receptorami GABAergicznymi. W 1993 r. podczas zjazdu
we Francji us³yszeliœmy o potencjalnej
roli receptorów ß3-adrenergicznych w
uk³adzie kr¹¿enia. To znowu by³a nasza
polsko-niemiecka decyzja - mo¿e
sprawdzimy jak to dzia³a na naszym
modelu? Tym razem wyniki przesz³y
nasze najœmielsze oczekiwania - powsta³y nasze prace o atypowym receptorze ß-adrenergicznym w sercu. W
1996 r. podczas spotkania z prof.
Schlickerem na zjeŸdzie w Amsterdamie próbowa³am ustaliæ jakiœ jeden
wiod¹cy temat badawczy. W odpowiedzi us³ysza³am, ¿e w³aœnie ma dla
mnie 1 mg kolejnej substancji. By³ to
agonista receptorów kannabinoidowych
- substancji pochodz¹cych z marihuany
i haszyszu. Przewioz³am wiêc ten
zwi¹zek przez granicê i tak zaczê³a siê
moja naprawdê fascynuj¹ca przygoda z
kannabinoidami i, jak zauwa¿y³am
ostatnio, grono "kannabinoidowców" na
naszej Akademii Medycznej coraz
bardziej siê powiêksza.
Nasza wspó³praca to nie tylko
wspólne badania, publikacje czy wspólne prezentacje wyników podczas ró¿nych zjazdów. Prof. Göthert by³ inicjatorem (a nastêpnie przewodnicz¹cym
delegacji niemieckiej) dwustronnych
koordynowanych przez Komitet Badañ
Naukowych i Ministerstwa Kultury i
Nauki Niemiec (BMB+F), rozmów delegacji polskiej i niemieckiej na temat
wspó³pracy w dziedzinie nauk medycznych, do których dosz³o w Berlinie i
Bonn w listopadzie 2000 r. Ponadto,
pe³ni¹c funkcjê dziekana Wydzia³u Lekarskiego, podpisa³ w ubieg³ym roku
umowê o wspó³pracy z Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku - pierwsz¹ tego
typu umowê naszej Uczelni. Kolejna
wspólna inicjatywa - to organizacja polsko-niemieckiego sympozjum w Bia³owie¿y. W ten sposób staramy siê zachêciæ innych do pójœcia w nasze œlady.
Nasza dwunastoletnia wspó³praca udowadnia bowiem jednoznacznie, ¿e mo¿na i warto tworzyæ miêdzynarodowe
grupy badawcze.
Barbara
Malinowska

(Autorka jest prof. dr. hab.
-kierownikiem Zak³adu Fizjologii
Doœwiadczalnej AMB)
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S zczêœliwej drogi

Moja pierwsza wizyta w BONN

By³ rok 1990. Ka¿dy wyjazd na
Zachód trzeba by³o okupiæ d³ugim staniem w kolejkach po paszport, po wizê
w ambasadzie, po bilet kolejowy, po pozwolenie na wywóz dewiz i inne papiery. Panie z dzia³u planowania naszej
AMB szereg tych obowi¹zków bra³y na
siebie. Pamiêtam, jak pani Teresa czy
pani Ewa kursowa³y cierpliwie zat³oczonymi poci¹gami do Warszawy, co
tydzieñ a czasem i czêœciej, aby nam
zdobywaæ wizy wyjazdowe. Podziwia³am, jak szybko opanowa³y swoist¹
wiedzê praktyczna, niezbêdn¹ do poruszania siê w g¹szczu tych regu³ i zarz¹dzeñ, odrêbnych przecie¿ dla ka¿dej
ambasady. Przed niemieck¹, w owym
czasie, k³êbi³y siê t³umy chêtnych do
wyjazdu, g³ównie "gastarbaiterow".
Nie pamiêtam ju¿, z jakich wówczas powodów, ale przed wyjazdem do
Bonn, sama odbiera³am wizê. Na w³asnej skórze doœwiadczy³am koszmaru
ówczesnych niedogodnoœci. To, co wtedy sama prze¿y³am pozwala do dziœ
zachowaæ wielki szacunek do "naszych
dziewczyn" z tamtego okresu. Nie wiem
jak one to robi³y, ¿e po tym wszystkim
potrafi³y jeszcze z uœmiechem wrêczaæ
nam niezbêdne dokumenty i bilety, ¿ycz¹c szczêœcia na drogê. Organizowa³y
oraz sumiennie i dok³adnie kontrolowa³y wszystkie niezbêdne papiery: oficjalne zaproszenia, programy i inne. Potworny stos! Potem konsekwentnie
przypomina³y o wymaganych sprawozdaniach z pobytu. Bardzo nie lubi³am
tej rubryki, z kim siê kontaktowa³am i o
czym dyskutowa³am.

Uff! I po strachu
Podró¿ do ówczesnej stolicy Republiki Federalnej Niemiec odbywa³am
poci¹giem jad¹cym z Moskwy do Kolonii, z ca³ym jego urokiem. Pamiêtam
jak pachnia³ czaj zaparzony tylko raz
przez "prowadnicê" wagonu, czyli pani¹ kuszetkow¹. Przypominam sobie, ¿e
ktoœ namawia³ mnie na okazyjne kupno
kompletu znakomitych narz¹dzi chirurgicznych z upadaj¹cej fabryki, gdzieœ
w Wielkopolsce. Ktoœ inny ¿yczliwie

uczy³ mnie niezbêdnych kobiecie na o...LO nr 2 czy nr 6, czyli liceum im.
obczyŸnie niemieckich s³ówek w stylu: Zygmunta Augusta w Bia³ymstoku. By³
Haben Sie zeit?, co oznacza³o: Czy dys- jego absolwentem. Zamiast kontroli,
ponuje pan czasem? W domyœle, do mi³e wspominki. Uff!..
wiadomych figlów. Wszyscy baliœmy
siê przekroczenia granicy. Ja te¿, w ter- Prawie zderzy³am siê z czaszk¹
mosie bowiem przewozi³am próbki
Adenauera
krwi naszych pacjentów. Naukowa kontrabanda. Wtedy w³aœnie co sklonowaDo Bonn jecha³am na doroczny
no najwa¿niejszy gen mêskoœci SRY na
Zjazd
Niemieckiego Towarzystwa
krótkim chromosomie Y. Dr Andreas
Genetyki
Cz³owieka (Gesellschaft fur
Gal, z pochodzenia Wêgier, pracuj¹cy
Humangenetik).S¹
to zazwyczaj bardzo
wówczas w Instytucie Genetyki Cz³ociekawe
zjazdy.
Zawsze
w innym lanwieka w Bonn obieca³ mi, ¿e podejmie
dzie,
zawsze
z
udzia³em
uznanych
s³aw
badania nad prawdopodobnymi mutacz
Zachodu
i
USA.
Mo¿na
by³o
wiêc
siê
jami u naszych wybranych pacjentów.
zorientowaæ
w
najnowszych
postêpach
Mia³am nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce odpowiem doc. Izie Sipowiczowej, dla- rozpêdzonej, niezwykle, genetyki.
czego jej pacjentka wysokiego wzrostu Zwyczajem tych spotkañ by³o te¿ mi³e
ma odwrócon¹ p³eæ chromosomow¹, goszczenie naukowców z Europy Œropomimo obecnoœci prawid³owego fe- dkowej, czasem Rosjan. Zwalniano nas
biednych z op³anotypu ¿eñskiego.
ty rejestracyjnej
Cieszy³o nas dolub j¹ obni¿ano
brze "posz³a" na
do minimum. Byleczenie substytu³y stypendia pocyjne. Odpowiem
bytowe, czasem
wreszcie zaniepote¿ inna pomoc.
kojonej
mamie
Tym razem w
"Piotrusia" z obojBonn ca³¹ nasz¹
naczymi narz¹daœrodkowoeuropemi p³ciowymi, czy
jsk¹ ferajnê zakjej dziecko posiawaterowano w
da w swoim genostarym hotelu Esmie choæ fragmenchweiler, po³ocik genowy uza¿onym naprzecisadniaj¹cy z kowko urokliwego,
niecznoœci matotynkowanego na
czyny wybór mêró¿owo domu, w
skiej p³ci metryktórym urodzi³
kalnej. W ich dosiê sam wielki
mu by³y ju¿ cztery
Ludwig van Beecórki, ich ojciec
thoven, na Bonntak
bardzo Pomnik Beethovena "Beethon" w Bonn.
gasse. Kopiê tego
pragn¹³by mieæ
budynku
mo¿na
zobaczyæ
w s³ynnej
syna. A tu nie wiadomo, co? W chromoMini
Europie
w
Brukseli.
Tutaj
mosomach p³ciowych dziecka niezwyk³y
gliœmy
nawet
uczestniczyæ
w
koncercie
galimatias i nic rozs¹dnego w wynikach
klinicznych. Bardzo liczy³am na te muzyki fortepianowej, bo dŸwiêki inbadania i prze¿ywa³am wejœcie cel- strumentu samego mistrza dociera³y z
ników, bo krwi przewoziæ i przesy³aæ muzeum prosto do naszych ogromnych
nie by³o mo¿na. Zabior¹? Wyrzuc¹? pokojów przez otwarte okna. Pami¹tk¹
Wysadz¹ mnie? Ofiar¹ celników pad³ betowenowskiej bytnoœci w tym mieœpan od narzêdzi chirurgicznych, a mnie cie jest te¿, niezwykly pomnik w pobnatomiast celnik zapyta³ nostalgicznie liskim parku. WyrzeŸbiony przez Kla-
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usa Kammericha, nazywany "Beethon", sta³ siê jednym z
symboli miasta. Przedstawia³ wielk¹ g³owê Beethovena z
charakterystycznie
rozwianym w³osem, przyciêt¹ pod
szyj¹, postawion¹
bez postumentu. Ta
g³owa szokowa³a
mnie.
Podobnie
przestraszy³am siê,
kiedy prawie zderzy³am siê z inn¹
g³ow¹ - symbolem
przedstawiaj¹cym
Konrada Adenauera. RzeŸba sta³a
bezpoœrednio na
chodniku, tu¿ za
rogiem ulicy, zaraz
przy ogrodzeniu
pa³acu prezydenckiego. Na czaszce
Dom rodzinny Ludwiga van Bethoveena na Bonn- i szyi kanclerza
gasse w Bonn

wyrzeŸbiono kronikê z jego ¿ycia i spis jego dokonañ.
"Doprawdy, dziwna jest ta niemiecka kultura"- zgodnie
oceniliœmy z Josifem Lurie, moim genetycznym koleg¹ z
Miñska. Obydwoje te¿ byliœmy zaskoczeni, ¿e Bonn w
niczym nie przypomina innych stolic europejskich ani rozmachem, ani wielkoœci¹. Gdzieœ tam nad Renem stoi parê
nowych, niskich budynków parlamentu, jeden tylko wysokoœciowiec, a siedziba prezydenta to zabytkowy pa³acyk, jakich i
u nas wiele. Centrum miasta zaœ, to zabytkowa starówka z
koœcio³em i niewielkim ratuszem.. i to wszystko. Takie wrêcz
prowincjonalne, nawet w charakterze niezupe³nie niemieckie
miasteczko.
- Przecie¿ wrócimy do naszego Berlina - ju¿ wtedy prorokowali nasi niemieccy gospodarze. - To tylko kwestia czasu .... Wówczas nie przypuszcza³am, ¿e tak krótkiego..
Tamtego roku Bonn obchodzi³o rocznicê. Dwa tysi¹ce lat istnienia. Ciekawe, jakie i czyje by³o na pocz¹tku?

Stary znajomy kanclerz Adenauer
Po latach w BONN

Podpisanie dwustronnej umowy o
wspó³pracy pomiêdzy Uniwersytetem w
Bonn i nasz¹ Uczelni¹ zmobilizowa³o
mnie do odnowienia kontaktów z tamtejszym Instytutem Genetyki Cz³owieka,
kierowanym przez lekarza genetyka,
prof. Petera Proppinga. Niestrudzona
prof. Barbara Malinowska z naszej
Uczelni, która przetar³a tamtejsze szlaki
wspó³pracy zachêca³a mnie do tego
wyjazdu i dodawa³a odwagi. Na miejscu
okaza³o siê, ¿e rzeczywiœcie jej grupa
ma tam swoj¹ "markê" i jest zakorzeniona w nurcie wspólnych badañ.
Mi³o mi by³o spotkaæ siê z prof. Eberhardem Schlickerem, który nie tylko
przyj¹³ mnie serdecznie w swym zak³adzie Instytutu Farmakologii i Toksykologii, ale te¿ znalaz³ czas, by osobiœcie pokazaæ mi kawa³ek miasta z
dawn¹ dzielnic¹ rz¹dow¹. Pomnik g³owê kanclerza Adenauera powita³am
wówczas jak starego znajomego sprzed
dziesiêciu laty.
Z zazdroœci¹ patrzy³am
na mikroskopy
G³ównym jednak zadaniem mojej
wizyty by³o odwiedzenie Instytutu Genetyki Cz³owieka i odnowienie daw-

nych znajomoœci. Prof. Propping, dyrektor Instytutu, poœwiêci³ mi doœæ du¿o
swojego czasu i bezpoœrednio mog³am
dowiedzieæ siê o kierunkach badañ ca³ej
jednostki. Us³ysza³am nie tylko o s³ynnych w œwiecie odkryciach genetycznych profesora, dotycz¹cych pod³o¿a
zespo³u maniakalno-depresyjnego i o
badaniach korelacji genotypowo-fenotypowych w innych schorzeniach psychiatrycznych, w których do dziœ bior¹
udzia³ równie¿ nasi koledzy z Poznania.
Dowiedzia³am siê równie¿ o próbach
sklonowania genu izolowanego rozszczepu warg i podniebienia we wspó³pracy ze stomatologami, a tak¿e badaniach nad genetycznymi uwarunkowaniami padaczki i miastenii. Najbli¿sze mi
problemy cytogenetyki mog³am ju¿
dyskutowaæ szczegó³owo z pani¹ prof.
Ges¹ Schwanitz prowadz¹cej badania z
zakresu cytogenetyki bardzo zbli¿one
do naszych. Z zazdroœci¹ patrzy³am na
ich mikroskopy z dobrym oprogramowaniem do badañ M-FISH pozwalaj¹cych zobaczyæ ka¿d¹ parê chromosomów "namalowan¹" w innym
kolorze. Dr Helmut Engels wprowadzi³
mnie w tajniki swoich opracowañ dotycz¹cych zmian w kariotypie pacjentów z
upoœledzeniem umys³owym o nieznanej

Alina T. Midro

(Autorka jest prof. dr. hab.
- kierownikiem Zak³adu
Genetyki Klinicznej AMB)

etiologii.
Poprzednia tematyka prowadzona tu za
czasów mojej poprzedniej bytnoœci
przed laty przez dr. Andreasa Gala z
Wêgier, na temat wp³ywu zmian chromosomu Y na rozwój cech p³ciowych u
cz³owieka, zosta³a zaniechana. Podobny los spotka³ badania poszukiwania
genów odpowiedzialnych za zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Prof. Gal
wraz z ca³ym zespo³em badawczym
przeniós³ siê do Hamburga. To nie jest
odosobniony przypadek w Niemczech,
¿e uzyskanie nowego stanowiska w
innej uczelni przez kierownika zespo³u
wi¹¿e siê z przenosinami tam ca³ej
grupy badawczej profesora i doktorantów.
Zaspokoi³am swoj¹ ciekawoœæ
Bêd¹c w Bonn ciekawa te¿ by³am
jak wygl¹da finansowanie badañ tam
prowadzonych i czy zdobywane granty
wi¹¿¹ siê z dodatkowymi profitami ze
strony Uczelni. Jak wyjaœni³ prof. Propping punktem wyjœciowym s¹ zawsze
publikacje. Przyjête do dobrze notowanych czasopism daj¹ odpowiedni¹
punktacjê i odpowiednie priorytety
przy uzyskiwaniu funduszy na badania
i sprzêt w ramach nie tylko sk³adanych
grantów, ale te¿ bezpoœrednio w Uczelni. Jeœli dobrze zrozumia³am istnieje
wewnêtrzny ranking w uczelni i co roku uzyskuje siê odpowiedni¹ pozycjê
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klasyfikuj¹c¹ poszczególne jednostki
miêdzy innymi za rodzaj uzyskiwanego
grantu i za publikacje uzyskane z
grantu, a w konsekwencji ró¿nego typu
wsparcia ze strony samej Uczelni. Z
tego te¿ wzglêdu wa¿ne s¹ decyzje tam,
z kim i na jakiej zasadzie podejmuje siê
kolejn¹ wspó³pracê naukow¹. Wstêpne
nasze rozmowy wskazywa³y, ¿e nasza
oferta wspó³pracy zosta³a tu dobrze
przyjêta. Prowadzenie ogólnopolskiego
rejestru rzadkich, unikatowych przegrupowañ chromosomowych jest powa¿nym atutem do wspólnych opracowañ.
Na szczêœcie mamy w swoim dorobku
trochê licz¹cych siê publikacji i kontaktów z innymi zespo³ami badawczymi na
Zachodzie i wiem, ¿e wspó³pracuj¹c na
odleg³oœæ te¿ mo¿na uzyskiwaæ ciekawe wyniki.

cznej, a mianowicie Roberta Schumanna
pochowanego tu wraz z ukochan¹ ¿on¹
Klar¹ nosi piêtno romantyki. Ju¿ dawno
chcia³am w Bonn odwiedziæ dom Augusta Macke, wspania³ego malarza z
grupy B³êkitny Koñ dzia³aj¹cej przed II
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tworzy³ Macke z nostalgicznym ogrodem z maleñkimi ³aweczkami i rzeŸbami anio³ków by³ poroœniêty dzikim winem, tak jak budynek Instytutu Genetyki Cz³owieka. Oba mieni³y siê zachwycaj¹cymi kolorami jesieni: wiœni¹,

Mia³am tak¿e trochê wzruszeñ
Wêdruj¹c po starych uliczkach
Bonn znowu mog³am zobaczyæ dom
Ludwika van Bethoweena. Z niedowierzaniem czyta³am w przewodniku
angielskim, ¿e pochodzi³ z rodziny
kupców flamandzkich, st¹d ten przedimek "van" przed nazwiskiem. Na
starym cmentarzu jest grób matki kompozytora. Grobowiec innej s³awy muzy-

Od lewej: prof. Gesa Schwanitz (vice-dyrektor Instytutu Genetyki w Bonn), prof. Peter Propping (dyrektor
Instytutu), prof. Alina T. Midro.

wojn¹ œwiatow¹ w Monachium. Jego
zachwycaj¹ce portrety dam w kapeluszach czy œwietliste obrazy z
Tunezji dziœ mo¿na ogl¹daæ g³ównie w
muzeum w niedalekim Mûnster i jak siê
teraz okaza³o, tylko niektóre s¹ jeszcze
w Bonn. Dom, w którym mieszka³ i

z³otem i ¿ó³ci¹ w zapraszaj¹cym geœcie
by odwiedziæ je ponownie.
Alina T. Midro

(Autorka jest prof.dr. hab.
- kierownikiem Zak³adu
Genetyki Klinicznej AMB)

Po raz kolejny goœciliœmy doktora SERGE CARREAU
W dniach 23- 28 kwietnia 2003 przebywa³ z
wizyt¹ w Zak³adzie Endokrynologii Ginekologicznej dr Serge Carreau dyrektor Laboratorium Biochemii i Biologii Stosowanej CNRS Uniwersytetu w Caen we Francji .
Z dr. Sergem Carreau ³¹czy mnie ju¿ wieloletnia przyjaŸñ
i wspó³praca naukowa. By³a to jego ju¿ czwarta, ale teraz
najd³u¿sza wizyta w naszym regionie. W laboratorium dr.
Serge Carreau mia³em okazjê spêdziæ kilka miesiêcy w czasie
mojego pobytu na stypendium we Francji i wielokrotnie odwiedza³em póŸniej jego laboratorium. Pod kierunkiem dr.
Serge Carreau pracowali dr hab. Waldemar Kuczyñski i dr
hab. Dariusz Grochowski, a ostatnio mgr Katarzyna Jarz¹bek
Dr Serge Carreau wspó³pracuje równie¿ z prof. Barbar¹
Biliñsk¹ z Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, jest
cz³onkiem Rady Naukowej polskiego czasopisma Folia Histochemica et Cytobiologica.
W drugim dniu wizyty dr Serge Carreau na wspólnym
posiedzeniu Komisji Andrologii Polskiej Akademii Nauk,
Bia³ostockiego Oddzia³u Towarzystwa Biologii Rozrodu i

Bia³ostockiego Oddzia³u Towarzystwa Histo- i Cytochemików wyg³osi³ wyk³ad: Rola ekspresji aromatazy i estrogenów w regulacji funkcji j¹dra mêskiego ssaków. Prof. Barbara Biliñska jest przewodnicz¹c¹ Komisji Andrologii PAN i
by³a obecna na posiedzeniu.
Dr Serge Carreau na pocz¹tku swojej kariery naukowej
pracuj¹c w Zak³adzie Biochemii Wydzia³u Lekarskiego w Caen zajmowa³ siê mechanizmami regulacji steroidogenezy w
j¹drach mêskich ssaków. Z chwil¹ przejœcia na Uniwersytet i
objêcia funkcji dyrektora laboratorium CNRS w zakresie
badañ nad rozrodem, jego zainteresowania naukowe skoncentrowa³y siê nad rol¹ estrogenów w regulacji steriodogenezy i
spermatogenezy w j¹drze. Dziœ nie ulega w¹tpliwoœci, a jeszcze do niedawna brzmia³o to paradoksalnie, to nie androgeny, ale w³aœnie estrogeny kontroluj¹ przebieg spermatogenezy.
W wyk³adzie dr Carreau przedstawia³ w³asne wyniki opublikowane lub przygotowywane do druku w najlepszych czasopismach z zakresu endokrynologii rozrodu.
Zespó³ dr. Serge Carreau obejmuje równie¿ naukowców
pracuj¹cych nad zagadnieniami rozrodu na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu w Caen. W lipcu 2002 z wizyt¹ w
naszej Akademii przebywa³a prof. Maria Kottler, nale¿¹ca
w³aœnie do tego zespo³u (krótkie sprawozdanie z jej pobytu
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by³o zamieszczone w paŸdziernikowym numerze Medyka w przysz³oœci zarówno w leczeniu niep³odnoœci jak i pracy
roku 2002).
naukowej musimy posiadaæ zarówno odpowiednie wyPobyt dr. Serga Carreau by³ równie¿ okazj¹ do dokona- posa¿enie i zespó³ przygotowany do stosowania technik
nia ustaleñ i wyjaœnieñ na
biologii molekularnej. Mytemat umowy o wspó³pracy
œlê ¿e wizyta i wspólne
naszej Uczelni i Uniwersytetu
zwiedzanie w wolnych
w Caen . Znam bardzo dobrze
chwilach naszego regionu
zespó³ pracuj¹cy nad zagadpozwoli³o poznaæ nie tylko
nieniami rozrodu w Caen, jego
nasz region, ale równie¿
bazê laboratoryjn¹ i mo¿liosoby pracuj¹ce czy wspó³woœci badawcze. Jednym z popracuj¹ce z Zak³adem Endodstawowych warunków owokrynologii Ginekologiczcnej, partnerskiej wspó³pracy z
nej i ustaliæ plany dalszej
tym zespo³em, ale równie¿
wspó³pracy.
warunkiem dalszego rozwoju
medycyny rozrodu w naszej
S³awomir Wo³czyñski
Uczelni - dziedziny, o ogrom(Autor jest prof. dr. hab.
nej tradycji, która przyspo- kierownikiem Zak³adu
rzy³a wiele sukcesów - jest roEndokrynologii
Ginekologicznej AMB)
zwój biologii molekularnej w
medycynie rozrodu . Myœl¹c o Dr. Serge Carrea i prof. Barbara Biliñska.

OKR¥G£Y STÓ£

W OCHRONIE ZDROWIA

W oficjalnym komunikacie rzecznika prasowego Ministerstwa
Zdrowia czytamy, ¿e konferencja
"okr¹g³ego sto³u", której koordynatorem zosta³ dr Krzysztof Kuszewski, jest "odpowiedzi¹ na zg³aszan¹ przez œrodowisko potrzebê dyskusji i wypracowania propozycji
przysz³oœciowych rozwi¹zañ systemowych w ochronie zdrowia". Organizatorem konferencji jest minister zdrowia Leszek Sikorski, kontynuuj¹cy pomys³, którego
autorem by³ Marek
Balicki. Inicjatywa zosta³a zaakceptowana
przez najwy¿sze organy
w³adzy w Polsce. W komunikacie
Ministerstwa
Zdrowia na temat "okr¹g³ego sto³u" czytamy dalej, ¿e konferencja "nie jest miejscem oficjalnych negocjacji partnerów spo³ecznych z Rz¹dem w zakresie doraŸnego rozwi¹zywania

problemów, natomiast ma na celu
osi¹gniêcie porozumienia w konstruowaniu strategii naprawy ochrony zdrowia w Polsce. Doœwiadczenie i realizm uczestników bêd¹ stanowi³y o jakoœci wniosków wyp³ywaj¹cych z dyskusji w zespo³ach
problemowych".
Swój udzia³ w konferencji zapowiedzia³o ponad 90 organizacji
zwi¹zanych z systemem lecznictwa
w Polsce. W trakcie spotkañ konsultacyjnych, które odbywa³y siê od
po³owy
marca br.,
zaproszeni
partnerzy
spo³eczni
podkreœlali,
¿e zaproponowana konferencja jest
pierwsz¹ prób¹ podjêcia prawdziwego dialogu i zwrócenia uwagi na g³osy wszystkich grup spo³eczno-zawodowych zwi¹zanych z
ochron¹ zdrowia. Konsultacje przeprowadzone zosta³y te¿ z rektorami

wy¿szych uczelni medycznych w
Polsce.
W dniu 23 kwietnia 2003 roku
w Pañstwowym Zak³adzie Higieny
odby³o siê pierwsze spotkanie, na
którym wypracowano szczegó³owy
schemat, program i zakres tematyczny prac "okr¹g³ego sto³u". G³ówny ciê¿ar prac maj¹ przej¹æ wy³onione w trakcie obrad zespo³y robocze. Podczas sesji plenarnej po oficjalnym wyst¹pieniu Ministra Zdrowia i prezentacji za³o¿eñ organizacyjnych przez Koordynatora, mia³y
miejsce wyst¹pienia kilkunastu
uczestników konferencji. W wypowiedziach zarówno przedstawicieli
organów za³o¿ycielskich zoz-ów,
zwi¹zków zawodowych, dyrektorów
szpitali jak te¿ rzecznika praw pacjenta mo¿na by³o us³yszeæ wspóln¹
tezê. Nale¿y uœwiadomiæ wszystkim, ¿e istnieje podstawowa sprzecznoœæ pomiêdzy nieograniczonymi
potrzebami i skromnymi zasobami.
Brak œrodków na ochronê zdrowia
wymaga zdefiniowania koszyka
us³ug, wymusza koniecznoœæ wprowadzenia "wspó³p³acenia" oraz po-
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trzebê uwzglêdnienia dodatkowych
i alternatywnych form ubezpieczenia zdrowotnego. Nale¿y wróciæ do
prawd i przemyœleñ, le¿¹cych u podstaw pierwotnej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
W oficjalnym komunikacie rzecznika prasowego Ministerstwa
Zdrowia czytamy, ¿e "poparcie,
jakiego konferencji udzieli³ Prezy-

dent i Premier, daje gwarancje, ¿e
ustalenia wypracowane w trakcie
obrad znajd¹ swoje odzwierciedlenie w dzia³aniach w³adz publicznych".
NAK£ADY NA OCHRONÊ
ZDROWIA W WYBRANYCH
KRAJACH EUROPEJSKICH
(per capita, 1999 r. wg WHO,
Region Europejski):

Polska - 535 USD=6,2% PKB
Wêgry - 767 USD=6,8% PKB
Czechy - 983 USD=3% PKB
S³owacja - 1230 USD=7,7% PKB
Irlandia - 1508 USD=6,1% PKB
Unia Europejska - 1922 USD=8,5%
PKB
Marek Rogowski

(Autor jest dr. hab.
- Prorektorem ds. Klinicznych AMB)

C ZE P KOWA N IE
Czwarty kwietnia 2003 roku by³ bardzo wa¿nym dniem
dla czterdziestu trzech studentów drugiego roku pielêgniarstwa Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. W tym dniu, w
Aula Magna w Pa³acu Branickich w obecnoœci w³adz rektorskich i dziekañskich Wydzia³u Lekarskiego, m³odzi adepci
Oddzia³u Pielêgniarstwa z³o¿yli uroczyste œlubowanie.
Czepki pielêgniarskie w postaci metalowej plakietki, jako
symbol zawodu, wrêczy³ absolwentom dziekan Wydzia³u
Lekarskiego prof. dr hab. Maciej Kaczmarski. Na uroczystoœæ
zaproszono pierwsze absolwentki szko³y pielêgniarskiej,
dzia³aj¹cej w Akademii Medycznej w latach piêædziesi¹tych.
Ich udzia³ by³ podkreœleniem ci¹g³oœci tradycji kszta³cenia
pielêgniarek w naszej Uczelni. Po czêœci oficjalnej, na kameralnym spotkaniu w dziekanacie, pop³ynê³y wspomnienia o
tym, jak wygl¹da³o kszta³cenie pielêgniarek w AMB przed
prawie pó³wieczem. Zastanawiano siê, jakie by³y dalsze losy
ich pierwszych absolwentek?
Pielêgniarstwo nale¿y do nielicznych zawodów, który
ma swoje tradycje, symbole i zwyczaje kultywowane ju¿ od
wielu, wielu lat. Tradycje te przejê³y uczelnie medyczne
kszta³c¹ce pielêgniarki i po³o¿ne. Zalicza siê do nich: mundur
pielêgniarski, czepek, lampê oliwn¹, hymn pielêgniarski.
Hymn pielêgniarski jest to pieœñ o charakterze
uroczystym opiewaj¹ca ideê pielêgniarstwa i bohaterskich
czynów pielêgniarek. Polski hymn powsta³ nied³ugo po II
wojnie œwiatowej. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku w
czasie podobnej uroczystoœci w AMB zostanie on wykonany.
Mundur pielêgniarski jest œciœle powi¹zany z histori¹
habitu zakonnego i ubioru kobiecego. Habit zakonny mia³
symbolizowaæ ubóstwo i wyrzeczenie siê samego siebie na
rzecz mi³oœci do Boga i s³u¿enia ludziom. Obecnie, oprócz
fartuchów, zaakceptowano garsonki, garnitury. W czasie
naszego "czepkowania" w gustowne garsonki by³y ubrane
studentki, studenci zaœ w niemniej twarzowe garnitury.
Czepek pielêgniarski stanowi pozosta³oœæ starego
zwyczaju nakrywania g³owy przez kobiety. Od 1876 roku
nosi³y je pielêgniarki w szpitalu Bellevue w Ameryce.
Przypisuje siê mu znaczenie symboliczne (pokorê i s³u¿bê

innym) oraz higieniczne. Z czasem zmniejszono go i w koñcu
pokrywa³ tylko czubek g³owy. Dodatkowo by³ zdobiony paskami: czarnym - dla pielêgniarek, czerwonym - dla po³o¿nych, niebieskim - dla dietetyczek.
Lampa oliwna ³¹czona jest z osob¹ Florence Nightingel
i jej udzia³em w wojnie krymskiej w latach 1854-1856, gdzie
z lamp¹ w nocy dogl¹da³a rannych.
"Czepkowanie" jest bardzo wa¿nym etapem w rozwoju
zawodowym adeptów pielêgniarstwa. Zgodnie z tradycj¹
pielêgniarka przyjmuj¹c czepek, przyjmuje tak¿e obowi¹zki.
W swym uroczystym przyrzeczeniu deklaruje to, co pragnie
w przysz³oœci ofiarowaæ innym, a co najlepiej oddaje treœæ
sk³adanego przyrzeczenia:

Od lewej: Alicja Bagiñska, Marta Babiñska, Ma³gorzata Ruszkiewicz, Monika
G³owacka

"Ja, student pielêgniarstwa Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku
przyjmuj¹c ten czepek, jako symbol pielêgniarstwa uroczyœcie œlubujê:
- s³u¿yæ ¿yciu i zdrowiu ludzkiemu,
- wed³ug najlepszej mi wiedzy przeciwdzia³aæ cierpieniu, zapobiegaæ chorobom, wspó³uczestniczyæ w procesie leczenia,
- nieœæ pomoc podopiecznym, bez wzglêdu na ró¿nice rasowe, religijne, narodowoœciowe, pogl¹dy polityczne, stan
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Gabriel ¯urawski.

maj¹tkowy i inne, maj¹c na celu
wy³¹cznie ich dobro,
- okazywaæ nale¿ny im szacunek,
nie nadu¿ywaæ ich zaufania oraz
przestrzegaæ tajemnicy zawodowej,
- strzec godnoœci zawodu pielêgniarki i niczym go nie splamiæ, a do
kole¿anek odnosiæ siê z nale¿yt¹
im ¿yczliwoœci¹, nie podwa¿aæ do
nich zaufania, postêpowaæ bezstronnie i mieæ na wzglêdzie dobro powierzonych chorych,

- œledziæ nowe zdobycze medycyny i podnosiæ systematycznie
swoj¹ wiedzê, w celu wykorzystanie jej dla dobra zawodu,
- w ci¹gu ca³ego ¿ycia najrzetelniej wype³niaæ wszystkie
obowi¹zki wynikaj¹ce z pracy w tym zawodzie."
Jan Karczewski

(Autor jest dr. hab.
- Prodziekanem Wydzia³u Lekarskiego AMB)

El¿bieta Krajewska-K
Ku³ak

(Autorka jest dr. hab.
- kierownikiem Zak³adu Pielêgniarstwa Ogólnego AMB)

Lepiej byæ dobrym pielêgniarzem, ni¿ kiepskim lekarzem
- mówi Maciej Górski, student II roku Oddzia³u PielêgniarstwaAMB (Licencjat)
Ma³y ch³opiec przewa¿nie chce zostaæ stra¿akiem, lotnikiem albo policjantem. A kiedy
dorasta okazuje siê, ¿e zostaje pielêgniarzem.
Ja nie mia³em takich marzeñ. By³ taki moment, ¿e chcia³em byæ mechanikiem, ale wyperswadowali mi ten pomys³ rodzice. Stwierdzili, ¿e to nie jest zawód dla mnie. Ju¿ w ogólniaku
wiedzia³em, ¿e chcê pomagaæ ludziom. Lubiê patrzeæ jak pod moj¹ opiek¹ chorzy wracaj¹ do
zdrowia. To naprawdê niesamowite uczucie.
Nie obawia³ siê Pan, ¿e to taki babski zawód?
Musia³em siê przyzwyczaiæ do tego, ¿e wyk³adowcy zwracaj¹ siê do nas- a jest nas czterech na roku- " drogie panie". Kole¿anki
z roku zapewniaj¹ mnie jednak, ¿e dalej widz¹ we mnie mê¿czyznê. Lubiê walczyæ ze stereotypami. Nigdy nie lubi³em bójek i
demonstrowania agresji. Jestem cz³owiekiem wra¿liwym i nastawionym na pomaganie innym. Mam du¿o cierpliwoœci do
starszych ludzi.
Jak siê do Pana zwracaj¹ pacjenci? Siostro...,bracie?
Nie mam tego problemu. Starsi ludzie mówi¹ " panie doktorze" Oni wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e mê¿czyzna w bia³ym fartuchu
musi byæ lekarzem.
A nie chcia³ Pan byæ medykiem?
Uzna³em, ¿e to dla mnie za wysoka poprzeczka. Jaki sens jest rozbudzaæ ambicje, których póŸniej nie mo¿na zrealizowaæ? Mo¿e
i skoñczy³bym te studia na poprawkach, ale wówczas by³bym kiepskim lekarzem. Wolê byæ dobrym pielêgniarzem. Wczoraj
zacz¹³em praktyki i jestem szczêœliwy.
Rozmawia³a Danuta Œlósarska

Pierwsza obrona pracy magisterskiej na Oddziale Pielêgniarstwa
Dzieñ 16 kwietnia 2003 jest znacz¹ca dat¹ w krótkiej, bo
zaledwie czteroletniej, historii Oddzia³u Pielêgniarstwa w naszej Uczelni, a s¹dzê równie¿, ¿e jest wart odnotowania w jej
ponad pó³wiecznym istnieniu.
W dniu tym odby³a siê pierwsza obrona pracy magisterskiej. Dyplom magistra pielêgniarstwa uzyska³a studentka
studiów zaocznych Barbara Szymkowska. Kierownikiem
pracy (promotorem) by³a adiunkt Zak³adu Higieny i Epidemiologii dr n.med. Barbara Smorczewska-Czupryñska, a temat obronionej rozprawy brzmi: "Promocja zdrowia w profilaktyce krzywicy".

W roku bie¿¹cym mury naszej
Uczelni opuœci jeszcze ok. osiemdziesiêciu magistrów pielêgniarstwa ze studiów zaocznych. Po¿egnamy równie¿ pierwszych absolwentów studiów dziennych licencjackich.
Jan Karczewski

(Autor jest dr. hab.- Prodziekanem
Wydzia³u Lekarskiego AMB)

Barbara Szymkowska
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Newsweek'iem w AMB
W jednym z ostatnich wydañ Newsweek'a
(14/2003 z 6.04.2003 r.) ukaza³ siê artyku³ pt.:
"Wpasowaæ siê w rynek". W artykule tym zamieszczono i opatrzono komentarzem wyniki, przeprowadzonego przez Redakcjê tygodnika, rankingu polskich
uczelni. Pierwsze wra¿enie, po wstêpnym
przekartkowaniu artyku³u, by³o piorunuj¹ce - ostatnie
miejsce w rankingu akademii medycznych!
Uspokoi³em siê nieco, dopiero po dok³adnym przeczytaniu artyku³u i zapoznaniu siê z kryteriami stosowanymi przez Redakcjê. Ankietê Newsweek'a wype³ni³y
osoby z dzia³ów rekrutacji 636 najwiêkszych polskich
firm i instytucji - spó³ek gie³dowych, banków,
towarzystw ubezpieczeniowych, firm reklamowych
oraz instytucji pañstwowych. Nie wiemy czy by³y
wœród nich firmy, czy te¿ instytucje zwi¹zane z medycyn¹. Obiektem zainteresowania ankiety by³y osoby do
33 roku ¿ycia, które zosta³y niedawno zatrudnione na
stanowiskach samodzielnych, kierowniczych i dyrektorskich. Obliczono tak¿e, jaki procent absolwentów od
1994 r. znalaz³ pracê w ankietowanych firmach.
Poœrednio uzyskujemy wiêc informacjê, ¿e nie mog³o
tu chodziæ o szpitale, centra medyczne itp. Mo¿liwe
natomiast, ¿e mog³y to byæ niektóre firmy farmaceutyczne. W tym samym artykule przyznano jednak, ¿e
firmy produkuj¹ce leki - Polpharma oraz Eli Lilly
Polska przyjmuj¹ do pracy absolwentów z
Zachodu, gdy¿ w Polsce nie mog¹
znaleŸæ osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Natomiast, po to by zostaæ
przedstawicielem handlowym firmy farmaceutycznej nie potrzeba koñczyæ
renomowanej akademii medycznej nierzadko wystarczy tytu³ magistra biologii
lub ukoñczenie akademii wychowania fizycznego. Artyku³ w Newsweek'u jest
hymnem pochwalnym Akademii
Medycznej we Wroc³awiu (1sze miejsce w rankingu),
po ukoñczeniu
której "mo¿esz
zrobiæ
b³yskotliw¹
karierê nie
tylko jako
lekarz". Jako atuty
tej uczelni autorzy
artyku³u wymieniaj¹
uzyskanie certyfikatów
ISO 9001 - za ogó³ procedur naukowych i dydaktycznych (uzyskany w listopadzie 2002 r.) oraz certyfikat

IQNet - za system zarz¹dzania. Przejawem dba³oœci o
przysz³oœæ swoich wychowanków jest utworzenie w
AM we Wroc³awiu, przed czterema laty, biura karier,
którego rol¹ jest pomoc absolwentom w znalezieniu
pracy.
Mo¿na by d³ugo dyskutowaæ czy publikowane ju¿
od wielu lat ró¿ne rankingi s¹ mniej, czy te¿ bardziej
obiektywne. Faktem jest jednak, ¿e czytaj¹cy je licealiœci lub ich rodzice mog¹ braæ je serio i na tej podstawie
podejmowaæ decyzjê o wyborze uczelni. Na szczêœcie,
w innym rankingu, opublikowanym 11 kwietnia b.r. w
Rzeczpospolitej, AMB znalaz³a siê na œrodkowej - 6
pozycji wœród polskich uczelni medycznych, o dwa
miejsca wy¿ej ni¿ AM we Wroc³awiu.
Mam spore w¹tpliwoœci czy w Polsce, tak jak to ma
miejsce na Zachodzie ju¿ od dziesiêcioleci, przy zdobywaniu stanowiska pracy decyduj¹ce znaczenie ma
uczelnia, któr¹ siê ukoñczy³o. Na pewno mechanizm ten
nie dzia³a jeszcze w przypadku lekarzy, ale mo¿na przypuszczaæ,
¿e wzorem takich krajów jak
np. USA, bêdzie dzia³a³ w
przysz³oœci - nie s¹dzê, ¿e bli¿szej ni¿
piêæ, dziesiêæ lat.
Trzeba robiæ
wszystko, by
nie zostawaæ w tyle
peletonu
Wnioski, jakie
z tego wynikaj¹ s¹ jednak dla mnie jednoznaczne.
W sytuacji krystalizuj¹cych siê
coraz wyraŸniej mechanizmów rynkowych w œrodowisku wy¿szych uczelni, trzeba
robiæ wszystko, by nie zostawaæ w tyle peletonu i
wytrwale d¹¿yæ do pozycji lidera. Myœlê, ¿e utworzenie
biura karier jest dobrym i godnym naœladowania
pomys³em AM we Wroc³awiu. Mam w¹tpliwoœci, czy
kosztowne certyfikaty ISO 9001 i IQNet s¹ nam
niezbêdne. Jestem natomiast pewien, ¿e zarz¹dzanie w
AMB musi byæ jak najbardziej profesjonalne, a programy nauczania nowoczesne i atrakcyjne.
Nowoczesna dydaktyka medyczna, to coraz szersze
wprowadzanie nauczania zintegrowanego i proble-
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mowego. Praktycznie polega to na
tym, ¿e ju¿ od pierwszego roku
studiów, przedmioty z zakresu nauk
podstawowych powinny byæ w jak
najszerszym stopniu zorientowane
medycznie. Ka¿dy blok tematyczny
z zakresu, np. biofizyki, chemii, biochemii czy te¿ fizjologii powinien
mieæ wyraŸne i szerokie implikacje
medyczne. Inaczej mówi¹c, ucz¹c
siê tych przedmiotów student powinien widzieæ, jakie znaczenie
maj¹ przyswajane przez niego wiadomoœci dla rozumienia problemów
klinicznych i jego przysz³ej pracy w
zawodzie lekarza. Zajêcia z anatomii prawid³owej s¹ jeszcze ciekawsze, gdy zawieraj¹ elementy,
niezbêdnej dla radiologa i chirurga,
anatomii topograficznej, nauczanej
z wykorzystaniem obrazów USG i
rentgenogramów, itd, itd. Taki system nauczania sprawia, ¿e student,
pomimo przyswojenia ogromnych
partii materia³u, nadal zachowuje
zdolnoœæ logicznego i swobodnego
myœlenia. Podobne zorientowanie
nauczania w zakresie wszystkich
przedmiotów oraz du¿e upraktycznienie przedmiotów medycznych
sprawi, ¿e nasi absolwenci bêd¹ w
przysz³oœci poszukiwani na medycznych rynkach pracy.
Zatrudnienie na stanowisku
wyk³adowcy powinno byæ
wyró¿nieniem
Do prowadzenia dydaktyki na
wysokim poziomie potrzebne s¹ nie
tylko nowoczesne programy nauczania, ale te¿ utalentowana pedagogicznie kadra akademicka. Stosunkowo ³atwo monitoruje siê i
nagradza dzia³alnoœæ naukow¹, podczas gdy dzia³alnoœæ dydaktyczna
jest traktowana jako mniej istotna i
niewymierna. Taka polityka prowadzi nierzadko do utraty wartoœciowych nauczycieli akademickich.
Istnieje wiêc potrzeba dostrzegania i
doceniania zalet dydaktycznych pra-
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cowników akademickich. Wydaje
siê, ¿e bardzo pomocne mog¹ tu byæ
systematyczne i umiejêtnie skonstruowane badania ankietowe wœród
studentów, przeprowadzane po ka¿dym bloku æwiczeñ. Wyniki tych
ankiet pos³u¿¹ sta³emu udoskonalaniu programu i metod nauczania, a
nauczyciele uzyskuj¹cy wysokie
oceny powinni byæ odpowiednio
wyró¿niani. Zatrudnienie na stanowisku wyk³adowcy powinno byæ
wyró¿nieniem i konsekwencj¹ d³ugoletniej, wybitnej dzia³alnoœci dydaktycznej, a nie jak to nierzadko
ma miejsce - konsekwencj¹ niespe³nionej kariery naukowej.
Powszechnie wiadomo, i¿ bardzo istotnym elementem jakoœci
uczelni jest utrzymanie równie¿ wysokiego poziomu naukowego kadry
akademickiej, co wymaga sta³ego
wysi³ku ze strony kierownictwa jednostek i w³adz uczelni. W zwi¹zku z
tym rodz¹ siê pytania, co do prawid³owoœci funkcjonowania mechanizmów kariery akademickiej w
AMB. Czy ka¿dy asystent, który
uzyska stopieñ doktora nauk ma
predyspozycje, aby kontynuowaæ
karierê akademick¹? Czy ten etap
nie powinien byæ bardziej starannie
monitorowany? Zatrudnienie na
stanowisku adiunkta wi¹¿e siê z
za³o¿eniem, ¿e w ci¹gu dziewiêciu
lat uzyska on stopieñ doktora habilitowanego. Tymczasem, rzeczywistoœæ w AMB jest taka, ¿e tylko ok.
50% adiunktów zostaje docentami.
A wiêc niemal po³owa adiunktów
zostaje niejako "stracona" z punktu
widzenia naukowej kariery akademickiej. Czêœæ z nich "wykrusza
siê" po drodze, a pozostali odchodz¹
z uczelni po dziewiêciu, a nierzadko
dopiero po piêtnastu latach. Czasami praktykuje siê jeszcze przenoszenie kilkunastoletnich, nie zawsze wybitnie uzdolnionych dydaktycznie, adiunktów na stanowiska
wyk³adowców. Tego rodzaju postêpowanie nie podnosi poziomu na-

uczania, lecz za to przyczynia siê do
dewaluacji stanowiska wyk³adowcy.
Czas wyci¹gn¹æ wnioski i daæ
szansê najlepszym
Rodzi siê wiêc pytanie czy
zawsze trzeba czekaæ dziewiêæ lub
piêtnaœcie lat, aby dojœæ do wniosku,
¿e adiunktura nie zakoñczy siê
habilitacj¹. Wydaje siê, ¿e ocena postêpów naukowych adiunkta odbywa siê zbyt rzadko, a powszechnie
wystawiane oceny pozytywne nie
s³u¿¹ dobru Uczelni. Czêstsze i rzeczowe monitorowanie przebiegu
pracy naukowej adiunkta, przez
komisje ekspertów, by³oby pomocne dla prawid³owego przebiegu kariery zawodowej. By³by to równie¿
z jednej strony mechanizm dopinguj¹cy, a z drugiej strony pozwalaj¹cy na wczeœniejsze zwolnienie
stanowiska dla osoby lepiej rokuj¹cej na ostateczny sukces. Bardziej
elastyczne podejœcie do tego problemu zwiêkszy efektywnoœæ szkolenia
kadr akademickich oraz szanse na
zatrudnianie wybitnie uzdolnionych, m³odych absolwentów naszej
Uczelni, którzy coraz czêœciej zasilaj¹ szeregi bezrobotnych. Kontynuowanie dotychczasowej polityki sprawi, ¿e œrednia wieku kadry
AMB bêdzie stale ros³a, zdolna
m³odzie¿ bêdzie sobie szuka³a
innych uczelni, a najzdolniejsi absolwenci bêd¹ zasilali kadrê medyczn¹ zachodnich krajów zjednoczonej Europy. £atwo wyobraziæ sobie, co mo¿e byæ dalej.
Ten ponury scenariusz nie spe³ni siê tylko wtedy, gdy nie zwlekaj¹c zbyt d³ugo rozpoczniemy pracê, która nada naszej Uczelni nowoczesny, œwiatowy wymiar.
Andrzej D¹browski

(Autor jest prof. dr. hab. w Klinice
Gastroenterologii i Prorektorem ds.
Studenckich AMB)

MEDYK Bia³ostocki (5) 2003

17

C zy mo¿na zmierzyæ dorobek naukowy?
Mimo istnienia wielu
ró¿norodnych sposobów oceniania naukowców i zespo³ów
badawczych, nieprzerwanie
trwaj¹ poszukiwania nowych
metod ich oceny. Tradycyjne metody oceny dorobku
naukowego opiera³y siê na jakoœciowych, opisowych opiniach specjalistów- uczonych pracuj¹cych w tej samej
dziedzinie, co oceniany. W ostatnich latach wielk¹ popularnoœæ zyska³y metody iloœciowe porównuj¹ce wskaŸniki
liczbowe charakteryzuj¹ce osi¹gniêcia i kwalifikacje ocenianych. Popularnoœæ metod iloœciowych wynika z rozczarowania subiektywnoœci¹, niekompetencj¹ lub nierzetelnoœci¹
ocen jakoœciowych. Zwolennicy tej metody uwa¿aj¹, ¿e ma
ona charakter bezwzglêdny i obiektywny.
Iloœciowym badaniem piœmiennictwa zajmuje siê bibliometria. Najprostszym wskaŸnikiem bibliometrycznym jest
liczba opublikowanych prac. Stanowi ona jednak miarê produktywnoœci osoby czy instytucji, nie dostarczaj¹c ¿adnej
informacji na temat ich jakoœci czy wp³ywie na innych
badaczy. W zwi¹zku z tym coraz powszechniej uwa¿a siê, ¿e
do oceny dorobku naukowego nale¿y wykorzystywaæ analizy cytowañ.
Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach przygotowuje Institute for Scientific Information (ISI), za³o¿ony
przez Eugene'a Garfielda. Najpowszechniej znana baza to:
Science Citation Index - SCI oraz jej uzupe³nienia dla nauk
spo³ecznych i humanistyki: Social Science Citation Index
(SSCI) i Arts & Humanities Citation Index (AHCI).
W odró¿nieniu od wielu innych baz danych, znanych na
œwiecie w SCI oprócz standardowych wiadomoœci bibliograficznych (autor, tytu³ artyku³u, nazwa czasopisma, miejsce
wydania, adres autora i inne) wprowadza siê wszystkie
odsy³acze (bibliografie za³¹cznikowe) znajduj¹ce siê w publikacjach.
Co trzeba wiedzieæ o SCI
9 SCI podaje tylko nazwisko pierwszego autora cytowanej
pracy. Nie uwzglêdnia wspó³autorów.
9 SCI faworyzuje piœmiennictwo angielskojêzyczne.
9 SCI faworyzuje alfabet ³aciñski, wielkie centra nauki oraz
nauki podstawowe w stosunku do stosowanych.
9 Liczba cytowañ jest proporcjonalna do ca³kowitej liczby
publikowanych prac, ta zaœ jest wprost proporcjonalna do
liczebnoœci uczonych w danej dyscyplinie. Wybitne prace
w w¹skich specjalnoœciach mog¹ mieæ niewielk¹ liczbê
cytowañ, poniewa¿ liczba publikacji (potencjalnych
cytuj¹cych) jest niewielka.
9 W ró¿nych dyscyplinach istniej¹ ró¿ne zwyczaje dotycz¹ce cytowania prac innych autorów. Ró¿nice œredniej
liczby cytowañ podawanych w pracach z ró¿nych dyscyplin mog¹ byæ bardzo du¿e. Z tego powodu liczba uzyskiwanych cytowañ ró¿ni siê w zale¿noœci od dziedziny.

9 Publikacje metodyczne uzyskuj¹ na ogó³ wiêcej cytowañ
ni¿ prace teoretyczne, ze wzglêdu na ich bezpoœredni¹
przydatnoœæ w badaniach empirycznych.
9 Prace przegl¹dowe s¹ cytowane znacznie czêœciej ni¿
prace eksperymentalne, poniewa¿ dostarczaj¹ wielu
autorom materia³ów do wprowadzenia w tematykê bêd¹c¹
przedmiotem badañ.
9 Prace bywaj¹ czêsto cytowane, poniewa¿ s¹ b³êdne.
Niekiedy dochodzi do paradoksalnej sytuacji, ¿e cytowania zdobywa siê za erratê b³êdów. W 1989 roku praca o
odkryciu "zimnej fuzji" zebra³a wiele cytowañ, chocia¿
szybko okaza³o siê, ¿e to odkrycie nie zosta³o potwierdzone.
9 Prace mog¹ byæ rzadko cytowane w danym okresie,
poniewa¿ nie zosta³y jeszcze w³aœciwie docenione.
Dobrym przyk³adem mo¿e byæ publikacja fizyka
amerykañskiego Stevena Weinberga z 1967 roku, która w
piêciu latach od chwili opublikowania by³a cytowana
tylko piêciokrotnie. A przecie¿ za tê pracê w 1972 roku
Weinberg otrzyma³ nagrodê Nobla.
9 Zestawienia cytowañ w SCI s¹ wiern¹ kopi¹ cytowañ w
oryginalnych pracach. Jeœli wiêc nazwisko autora zostanie
w bibliografii danej pracy przekrêcone, to b³¹d zostanie
powielony w SCI. Wystêpuje to bardzo czêsto w przypadku nazwisk s³owiañskich, wêgierskich, fiñskich.
Z powy¿szych danych wynika, ¿e:
• baza SCI nadaje siê do porównywania wk³adu uczonych
do nauki wy³¹cznie w tej samej w¹skiej dyscyplinie.
Wielu autorów uwa¿a, ¿e powinno siê ustaliæ dla
poszczególnych w¹skich specjalnoœci granice cytowañ.
Np. w biologii molekularnej, gdzie jedna praca uzyskuje
przeciêtnie 31 cytowañ, prace cytowane 20 razy powinny
byæ uznane jako niewiele wnosz¹ce do nauki, ale taka
sama liczba cytowañ pracy z matematyki bêdzie znacz¹ca,
bo œrednia w tej dziedzinie to tylko 5 cytowañ na pracê.
• ca³kowit¹ liczbê cytowañ prac danego autora mo¿na ustaliæ tylko wtedy, kiedy ma siê do dyspozycji pe³ny spis jego
publikacji, z wymienieniem wszystkich wspó³autorów,
których nazwiska wystêpuj¹ na pierwszym miejscu w pracach zespo³owych
• trzeba pamiêtaæ o mo¿liwoœci zniekszta³cania nazwisk
przy cytowaniu
• prace b³êdne i erraty mog¹ dostarczyæ wielu cytowañ.
W kwietniu 1989 r. Martin Fleischmann i Stanley Pons
opublikowali doniesienie o odkryciu "zimnej fuzji. Ich
praca do koñca 1990 r. uzyska³a a¿ 302 cytowania zarejestrowane w SCI. Dziœ sprawa "zimnej fuzji" jest nazywana
naukowym fiaskiem XX wieku. Dodatkowo Fleischmann
uzyska³ jeszcze 68 cytowañ erraty, w której sprostowa³
b³¹d w pierwszej pracy.
• prace przegl¹dowe (niekiedy metodyczne) zdobywaj¹
wiêksz¹ liczbê cytowañ ni¿ prace odkrywcze
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Zdarza siê ¿e prace metodyczne
zdobywaj¹ wiêksz¹ liczbê cytowañ
ni¿ prace przynosz¹ce idee rewolucjonizuj¹ce naukê. Na przyk³ad
najczêœciej cytowan¹ publikacj¹ jest
praca metodyczna O.H. Lowryego z
1951 roku na temat pomiaru protein,
która by³a zacytowana oko³o 50
tysiêcy razy w latach 1961-1975.
• publikacje w jêzyku angielskim
maj¹ znacznie wiêksze szanse na cytowania ni¿ prace o takim samym
poziomie naukowym, publikowane
w innych jêzykach.
£atwo to zauwa¿yæ na przyk³adzie
prac autorów francuskich publikuj¹cych
w wiêkszoœci w ojczystym jêzyku. Mimo, ¿e Francja pod wzglêdem liczby rejestrowanych publikacji w SCI zajmuje
szóste miejsce, to na liœcie w kolejnoœci
œredniej liczby cytowañ jednej publikacji jest a¿ na osiemnastej pozycji.
Okazuje siê, ¿e prace publikowane po

francusku s¹ rzadko czytane przez
spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹, a wiêc i
sporadycznie cytowane. Przyk³adowo
jedna publikacja z Polski jest cytowana
4,12 razy, natomiast francuska - 3,54
razy.
Pod wzglêdem œredniej liczby cytowañ jednej publikacji USA jest na
pierwszym miejscu, Polska na szesnastym, a Francja, jak wspomniano
wczeœniej, dopiero na osiemnastym.
Nie wystarcza jednak samo publikowanie prac po angielsku ¿eby zostaæ
zauwa¿onym w nauce. Jako przyk³ad
mo¿na przytoczyæ Indie, w których angielski jest jêzykiem publikacji, ale prace
uczonych z Indii cytowane s¹ bardzo
rzadko.
Danuta D¹browska-C
Charytoniuk

(Autorka p.o. dyrektora
Biblioteki G³ównej AMB)

Danutê D¹browsk¹-Charytoniuk
rysowa³ Piotr Kosiorek.

Motywacyjny system wynagrodzeñ recept¹ na wydajn¹ pracê
Doœwiadczenia ostatnich lat pokaza³y, ¿e w publicznych zak³adach opieki
zdrowotnej, kiedy p³ace s¹
regulowane i podwy¿ki zale¿¹ od taryfikatora p³ac,
pracownicy nie tylko nie
maj¹ motywacji do dobrej p³acy, ale wrêcz taka sytuacja ich demoralizuje. I w sytuacji, kiedy na pozór w
placówce wszystko jest dobrze, szpital nie wykonuje
tylu zabiegów, ile móg³by. Jego potencja³ jest wykorzystany tylko w czêœci. Ponadto lekarze, jeœli nie maj¹
¿adnych ograniczeñ, dzia³aj¹ nieekonomicznie, nie
myœl¹ nad mo¿liwoœci¹ zastosowania innej terapii, na
przyk³ad zamiast podawaæ antybiotyk do¿ylnie, zaordynowaæ - jeœli mo¿na - podanie doustne; nie zastanawiaj¹, czy nie skróciæ czasu pobytu pacjenta w szpitalu,
itp. Wed³ug mnie jedynym sposobem zmotywowania
za³ogi i nauczenia jej bardziej ekonomicznego myœlenia,
jest wykorzystanie elementu finansowego. St¹d wzi¹³
siê pomys³ wprowadzenia motywacyjnego systemu
wynagrodzeñ. Poniewa¿ kontrakt podpisany w ramach
umów z kas¹ chorych ma charakter otwarty, zaproponowaliœmy jako kierownictwo szpitala takie rozwi¹zanie na razie szeœciu klinikom, m.in. alergologii,
laryngologii, endokrynologii, ortopedii. Poniewa¿ ci

sami lekarze pracuj¹ w poradniach, gdzie by³y gigantyczne kolejki, i jednoczeœnie w klinikach, postanowiliœmy ich nie rozdzielaæ, tylko stworzyæ jedn¹ firmê
wewnêtrzn¹. Dziêki temu te same kliniki i poradnie
rozliczaj¹ siê wspólnie. Jeœli wypracuj¹ zysk, wówczas
30 procent tej kwoty otrzymaj¹ pracownicy na wynagrodzenia. Szef kliniki decyduje kto i gdzie pracuje, w
jakim wymiarze godzin, itd. System wprowadziliœmy od
lutego i w³aœnie podsumowujemy ten miesi¹c. Wed³ug
mojego rozeznania i otrzymanych informacji, uzyskaliœmy najlepszy wynik finansowy od czterech lat i to w
miesi¹cu krótszym od pozosta³ych. Pokazaliœmy, ¿e
mo¿na zarabiaæ wiêcej tak¿e w publicznym zak³adzie
opieki zdrowotnej, ¿e nie trzeba szukaæ dodatkowych
zarobków poza klinik¹ i poradni¹. Udowodniliœmy, ¿e
mo¿na zmniejszyæ koszty funkcjonowania i zwiêkszyæ
wp³ywy, m.in. przyjmuj¹c wiêcej pacjentów, roz³adowuj¹c sztuczne kolejki.
Jerzy Kamiñski
(Autor jest dr. n. med.

- dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego
im. dr. J. Sztachelskiego w Bia³ymstoku)

MEDYK Bia³ostocki (5) 2003

19

Zmiana za sterem

w bia³ostockim oddziale
P olskiego T owarzystwa

L ekarskiego

Na walnym zebraniu cz³onków bia³ostock- Ponadto zarz¹d ma nadziejê, ¿e jego dzia³alnoœæ
iego oddzia³u PTL,10 kwietnia br. wybrany zosta³ przyczyni siê do kszta³towania pozytywnego obranowy zarz¹d, który dzia³aæ bêdzie pod przewod- zu bia³ostockiego œrodowiska medycznego w medinictwem prezesa dr. hab. Wies³awa Zarzyckiego. ach oraz skuteczniejszej obrony- czêsto poniewierWspieraæ go bêd¹ wiceprezesi: dr med. Hanna Ba- anego w ostatnich latach - stanu lekarskiego.
chórzewska-Gajewska i dr hab. Gra¿yna Jurko- Przewiduje siê mo¿liwoœæ wspó³pracy miêdzynarowska, sekretarz: dr hab. Janusz Myœliwiec, skarb- dowej, za poœrednictwem zaproszonych goœci.
nik: dr med. Jolanta Topolska oraz cz³onkowie
Obecnie zarz¹d oddzia³u bia³ostockiego
zarz¹du: prof. Maria Górska, prof. Janusz K³oczko, PTL nie planuje wprowadzenia obowi¹zkowych
prof. Marek Wojtukiewicz, prof. Piotr Jakoniuk, dr sk³adek cz³onkowskich, maj¹c nadziejê na sfinanhab. Ma³gorzata Szelachowska i dr med. Bogdan sowanie kosztów dzia³alnoœci statutowej ze œrodLewandowski.
ków sponsorów. Wkrótce zarz¹d przedstawi plan
Polskie Towarzystwo Lekarskie jest jednym dzia³ania na najbli¿sze miesi¹ce. Wzór deklaracji
z najstarszych i najliczniejszych
stowarzyszeñ w naszym kraju,
zrzeszaj¹cym obecnie ponad
25 000 lekarzy ró¿nych dyscyplin medycznych w 45 oddzia³ach regionalnych, 220 ko³ach i 45 sekcjach specjalistycznych. Historiê PTL tworzyli
wybitni lekarze m.in.: Tytus
Cha³ubiñski, W³adys³aw Biegañski, Ludwik Rydygier, Janusz Korczak, Tadeusz Boy¯eleñski i Witold Or³owski.
Obecnie od 1987r. funkcjê
prezesa PTL pe³ni prof. Jerzy
Woy-Wojciechowski. Zgodnie
ze statutem podstawowym
celem PTL jest doskonalenie
zawodowe lekarzy przez pro- Od lewej: dr med. Hanna Bachórzewska-Gajewska, dr hab. Gra¿yna Jurkowska, dr hab. Wies³aw
wadzenie dzia³alnoœci nauko- Zarzycki, dr hab. Janusz Myœliwiec, dr med. Joanna Topolska.
wo-szkoleniowej oraz szerzenie
zasad etyki i deontologii lekarskiej.
cz³onkowskiej zostanie zamieszczony w biuletynie
Za najwa¿niejszy cel zarz¹d bia³ostockiego Okrêgowej Izby Lekarskiej.
oddzia³u PTL uwa¿a integracjê œrodowiska medycznego województwa podlaskiego. Organizowanie
Janusz Myœliwiec
posiedzeñ szkoleniowo-naukowych, obejmuj¹cych
Wies³aw Zarzycki
szerokie spektrum zagadnieñ, stwarza³oby jednoczeœnie mo¿liwoœæ promocji poszczególnych
jednostek akademickich (i nie tylko), daj¹c okazjê
do zaprezentowania swoich osi¹gniêæ i mo¿liwoœci.
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U progu 50-lecia "Roczników Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku" (Ci¹g dalszy)

Poza pracami naukowymi w niektórych tomach zamieszczano kronikê z
¿ycia uczelni. W 3 tomie (1975 r.) redaktor naczelny, prof. S. Soszka pisze:
"... w tym tomie zamieszczamy nowy
rozdzia³ - historia Uczelni. Pragniemy
w ten sposób uratowaæ od zapomnienia
wysi³ek i trud poniesiony przez wielu
ludzi, którzy organizowali i rozwijali
Akademiê Medyczn¹ w Bia³ymstoku".
Z okazji Jubileuszu Dziesiêciolecia
Uczelni, ukaza³ siê 6 tom "Roczników",
który w ca³oœci jest poœwiêcony Kronice Katedr i Zak³adów, oraz innych
placówek naukowych Akademii Medycznej. Stanowi on nieodzowne Ÿród³o
informacji o powstaniu i rozwoju poszczególnych katedr, zak³adów, klinik a
tak¿e innych jednostek organizacyjnych
(Studium Wojskowe, Studium Wychowania Fizycznego, Biblioteka). W wielu
nastêpnych tomach Kronikê zamieszczano tylko sporadycznie i dotyczy³a
ona nominacji profesorskich, awansów,
wspó³pracy z zagranic¹, studenckiego
ruchu naukowego, sprawozdañ z inauguracji. W tomie 40(Nr 2) zamieszczono artyku³ wstêpny "45 lat Akademii
Medycznej", a w tomie 45 artyku³ redakcyjny "50 lat Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku".
Od rocznika 33-34 (1988-1989)
przy nazwie "Roczników Akademii
Medycznej im J. Marchlewskiego" nie
wymienia siê imienia by³ego patrona
uczelni. W roczniku 37(1992r) zmieniono tytu³ "Roczników" na " Annales
of Medical University Bia³ystok-Poland", zaœ od Nr 2, tom 38 (1993r)
powrócono do dawnej nazwy "Annales
Academiae Medicae Bialostocensis".
By³y równie¿ próby ³¹czenia poszczególnych tomów. Ukazywa³ siê jeden
podwójny tom w ci¹gu dwóch lat (np.
tom 29-30 w roku 1984-1985). Tak by³o
w latach 1984-1991. Niektóre tomy,
zw³aszcza po roku 1993 ukazywa³y siê
jako oddzielne zeszyty. By³y one
poœwiêcone okreœlonemu tematowi, np.
wstrz¹sowi (tom 40 nr 1) lub te¿ by³y to
zeszyty specjalne, np. numer specjalny
poœwiêcony 10 Sympozjum Gastroenterologii Dzieciêcej Polskiego Towa-

rzystwa Pediatrycznego (tom 40, nr 3)
b¹dŸ te¿ Miêdzynarodowemu Sympozjum na temat kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozie z Lyme (tom 41,
nr 1).
Poza numerami specjalnymi ukaza³y siê równie¿ suplementy. Np. suplement w tomie 37 w ca³oœci by³ poœwiêcony prof. Eleonorze Jankowicz z okazji 40-lecia pracy w zawodzie lekarza i
20-lecia kierowania Klinik¹ Neurologiczn¹ Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, zaœ z dwóch suplementów w
tomie 42, jeden poœwiêcony by³ Konferencji Mikroskopii Elektronowej w
Bia³ymstoku , która mia³a miejsce w
dniach 12-13.IX.1997r.
Ukaza³o siê równie¿ wiele suplementów, nie wchodz¹cych w sk³ad poszczególnych tomów "Rocznika", lecz
sygnowanych jako "Roczniki Akademii
Medycznej". By³o ich ³¹cznie 46 i drukowano w nich g³ównie prace habilitacyjne, niektóre doktorskie, materia³y z
sympozjów organizowanych przez
Akademiê Medyczn¹ w Bia³ymstoku
lub te¿ artyku³y poœwiêcone rocznicom
powstania Uczelni. Trzy takie suplementy dotyczy³y historii uczelni - suplement 7, to kronika Akademii Medycznej za lata 1956-1961, suplement 27 XX-lecie Uczelni, a suplement 36 XXV-lecie Akademii Medycznej. W
suplemencie 42 zamieszczono materia³y II Sympozjum Sekcji Chirurgii
Endokrynologicznej, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, które
odby³o siê w Bia³ymstoku 2021.V.1983r.
Od r. 1970 ukazuj¹ siê specjalne
suplementy, w których drukuje siê bibliografiê publikacji naukowych pracowników Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku. £¹cznie wydano jedenaœcie takich suplementów, zamieszczaj¹c
w nich bibliografiê za lata 1950-1988.
Natomiast bibliografia za lata 19891992 nie jest ju¿ oznaczona jako suplementy "Roczników", lecz jako "Wydawnictwo Uczelniane".
W roku 1993 "Roczniki" wesz³y na
listê czasopism rejestrowanych przez
miêdzynarodowe systemy bibliogra-

ficzne "Index Medicus" (Medline) oraz
"Chemical Abstracts".
W ostatnich tomach daje siê zauwa¿yæ wyraŸnie lepsz¹ szatê graficzn¹
czasopisma i dobry papier. Szkoda, ¿e w
dalszym ci¹gu publikowane s¹ zdjêcia
tylko czarno-bia³e, a nie kolorowe, mimo tak du¿ego postêpu techniki poligraficznej.
Miêdzynarodowa wymiana "Roczników AMB" rozpoczê³a siê ju¿ w 1957
r., kiedy po uprzednim nawi¹zaniu kontaktów przez pracowników Biblioteki
G³ównej Akademii Medycznej wysy³ano pierwszy tom "Rocznika" jako
egzemplarz okazowy i informacyjny. S¹
one obecnie rozsy³ane w ramach wymiany wydawnictw do 464 placówek
naukowych, w tym 135 placówek polskich i 325 w innych 59 krajach. Dziêki
wymianie "Roczniki" docieraj¹ do wa¿nych oœrodków naukowych, s¹ cytowane w pracach i umieszczane w publikacjach bibliograficznych. W ten sposób œwiat naukowy w Polsce i za granic¹ zapoznaje siê z osi¹gniêciami
Uczelni. W drodze wymiany Akademia
Medyczna uzyska³a wiele unikatowych
i wartoœciowych czasopism z wielu
oœrodków medycznych.
"Roczniki" Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku s¹ bezsprzecznie najstarszym pismem naukowym w naszym
regionie w dziedzinie nauk medycznych.
Wszystkim by³ym wspó³pracownikom "Roczników AMB" z³ó¿my ho³d
za trwa³y ich wk³ad w istnienie, rozwój
i osi¹gniêcia naszego periodyku.
Mieczys³aw Sopek

(Autor jest emerytowanym
pracownikiem naukowym Zak³adu
Anatomii Prawid³owej AMB)

Serdeczne podziêkowania od autora dla Pañ: Krystyny Dojlido z Archiwum AMB i Teresy Zienkiewicz z
Biblioteki G³ównej AMB za pomoc w
zbieraniu materia³ów.
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Prof. Stanis³aw Lege¿yñski
(1955, 1962-1964)
Dr hab. Jacek Nikliñski
(od 2003 r.)

Prof. Stefan Soszka
(1956-1958)

Prof. Edward Bañkowski
(1994-2002)

Prof. Tadeusz Dzier¿ykray-Rogalski
(1959-1961)

REDAKTORZY
NACZELNI

Dr hab. Andrzej Ró¿añski
(1992-1993)

Prof. Roman Kordecki
(1965-1972)

Vacat
(1973)

Prof. Tadeusz Januszko
(1986-1991)

Prof. Andrzej Kaliciñski
(1974-1978)

Prof. Konrad Kiczka
(1983-1985)
Prof. Piotr Boroñ
(1979-1982)
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W poprzednim numerze "Medyka", Ty Zenku, pañstwowy, jak mniemam, profesor neurochirurgii zamieœci³eœ artyku³ "Pif-paf, ksi¹¿ê PAW"
Rozumiem, ¿e "pif-paf oznacza takie
intelektualne strzelanie do mojego marcowego felietonu "Ksi¹¿ê PAW". Dodajmy, ¿e strzelasz w obronie “pañstwowej” profesury, któr¹ to w marcu bezwzglêdnie na tych ³amach skrytykowa³em.
Chcesz, ¿eby by³o "pif-paf?" Tru-

przez Ciebie komentarzem nie obrazi³.
Za³ó¿my, ¿e ta lemowska obserwacja
ma odrobinê sensu. Znaczy³oby to, ¿e
sformu³owanie teorii "Big Bang" wyjaœniaj¹cej poczatek wszechœwiata, penicyliny, struktury bia³ka, itp to "pewna
bieg³oœæ w ni¿szych jej (nauki) formach,
tych z zegarmistrzostwa siê wywodz¹cych." Kontynuuj¹c to lemowskie
rozumowanie nale¿y konsekwentnie
zapytaæ z jakiego etapu rozwoju zegara
wywodzi sie nauka, w której Ty, prof.
Zenon Mariak, bieg³oœæ osiagn¹³eœ?
Obawiam sie, ¿e wynik takiej analizy
nie by³by dla Twoich osi¹gniêæ szczgólnie korzystny. Dlatego jej nie przeprowadzam.
Pan Lem, jako mistrz retorycznie
b³yskotliwych, ale czêsto w swej istocie
idiotycznych stwierdzeñ, moim Mistrzem zdecydowanie nie jest. Jego
dzie³a nale¿¹ do rozrywki. Pomys³owej,
ironizuj¹cej rzeczywistoœæ, czasami zastanawiaj¹cej, ale wy³¹cznie rozrywki.
Nie maj¹ one natomiast ambicji fakto-

odzwierciedla³a uczelnianiej formuly, a
imiê Academusa, w³aœciciela ogrodów
na przedmieœciach Aten, gdzie naucza³
Platon (429-347 p.n.e.).
Akademia Platoñska przetrwa³a
ponad 800 lat, a¿ w roku 529 zosta³a
zamkniêta nie przez, jak to twierdzisz,
"fanatycznych mnichów," ale mianowanego przez Ciebie ojcem europejs-

Ka³asznikow na³adowany œlepakami
dno. Niech bêdzie "pif-paf." Ty tê formu³ê narzuci³eœ. Szkoda tylko, ¿e zanim
nacisn¹³eœ spust swego intelektualnego
ka³asznikowa nie sprawdzi³eœ zawartoœci magazynka. Niestety, na³adowanego
œlepakami.
Fakt, ¿e Twój "Pif-paf " ukaza³ siê
w poprzednim numerze stawia mnie w
stosunkowo trudnej sytuacji. Muszê
bowiem z koniecznoœci cytowaæ wyjête
z kontekstu zdania i paragrafy, co mo¿e
sprawiaæ wra¿enie przys³owiowego
chwytania za s³ówka. Nie mam jednak
innego wyjœcia.
Swoje "Pif Paf" zaczynasz obszernym cytatem Lema o maszynie konstruktora Trurla co na proœbê Klapaucjusza zrobi³ naukê. Nastêpnie piszesz:
- Widzisz sam, drogi Marku, ¿e nauki
nie wynaleŸli Amerykanie (sic!), chocia¿ (znowu mówi¹c s³owami Mistrza
Lema), "osi¹gnêli pewn¹ bieg³oœæ w
ni¿szych jej formach, tych z zegarmistrzostwa siê wywodz¹cych".
Analizy osi¹gniêæ nie bêdzie
Rzeczywiœcie, widzê drogi Zenonie. Jednak¿e, czego Ty zdajesz siê nie
dostrzegaæ, to fakt, ¿e Twój Mistrz,
wcale Amerykanów zacytowanym

graficznego opisu rzeczywistoœci. Twój
"Pif-paf" ambicje takie posiada. A szkoda.
-Uniwersytet europejski to dziedzictwo
wczesnego œredniowiecza." Ówczesn¹
Ameryk¹, która imponowa³a europejskim barbarzyñcom, by³o Bizancjum.
Tymczasem cesarz Justynian (483-565;
M.K.) nazwany przez potomych Wielkim] mia³ problemy: brakowa³o z³ota w
obrocie gospodarczyma klasyczne uniwersytety hellenistyczne poupada³y po
ich opanowaniu przez fanatycznych
mnichów i nie by³o gdzie kszta³ciæ kadry
do zarz¹dzania imperium.
Upadaæ mo¿e tylko coœ, co stoi
Mam nadziejê, ¿e siê Zenonie zgodzisz, ¿e upadaæ mo¿e tylko coœ, co stoi.
¯eby zaœ staæ musi istnieæ. Natomist w
staro¿ytniej Grecji ¿adne klasyczne,
hellenistyczne uniwersytety nie istnia³y.
Uniwersytet z definicji nie mo¿e byæ ani
klasyczny, ani hellenistyczny. Musi byæ
uniwersalny. Istnia³y natomiast szko³y
jak Lekejon Arystotelesa czy Akademia
Platoñska, do uniwersytów prównywalne, ale zdecydowanie nimi nie bêd¹ce.
Ta ostatnia, przynajmniej z nazwy kojarzy siê z nasz¹. Jednak¿e nazwa ta nie

kich uniwersytetów Justyniana. Wygl¹da na to, ¿e Justynianowi to akademicko-platoñskie wolnomyœlicielstwo
nie by³o na rêkê, dlatego te¿ czem prêdzej z nim skoñczy³ i ustanowi³:
- Stoa (gdzie) kadry do zarz¹dzania imperium uczono tak, jak ¿yczy³ sobie
œwiat³y w³adca.
A zatem dziedzictwo szkolenia
kadr do zarz¹dzania imperium przejê³y
nie uniwersytety, ale imperia. Zajêcia z
marksizmu i leninizmu, jakimi nas na
studiach przeœladowano, to ostatnia faza
tego niechlubnego dziedzictwa, na
które, z niezrozumia³ych dla mnie
wzglêdów, z tak¹ dum¹ siê powo³ujesz.
-Uniwersytet europejski to dziedzictwo
wczesnego œredniowiecza.
Tyle, ¿e nie wczesnego justyniañskiego, ale znacznie póŸniejszego. Wygl¹da równie¿, ¿e pogardzani przez Ciebie "fanatycznyni mnisi" odegrali w
sprawie uniwersytetów rolê dok³adnie
przeciwn¹ od tej jak¹ im przypisujesz.
"Bracia zakonni odegrali istotn¹
rolê i w innym jeszcze wydarzeniu
epoki œredniowiecza, powstaniu uniwersytetów. Renesans XII wieku ustali³
zasadê, ¿e w nauce œwieckiej zawieraj¹
siê wartoœci niezale¿ne od teologii. (...)
St¹d te¿ idea Studium Generale, czyli
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wszechnicy, z podzia³em na cztery lub piêæ wydzia³ów teologiê, prawo, medycynê, sztuki czyli filozofiê i muzykê zalegalizowanej odrêbnym aktem i kierowanej przez
samorz¹dne cia³o wy³onione z akademii (podkreœlenie
M.K.)."(N. Davis; Europa s.141, 171, 396).
Komu mam wiêc tu wierzyæ? Tobie czy Davisowi? On
te¿ profesor, ale tylko Oxfordu i Her Majesty Queen Elizabeth
II profesorem go nie mianowa³a. A szkoda. W odró¿nieniu od
prezydenta Kwaœniewskiego, brytyjska królowa zasadniczo
nic innego do roboty nie ma i przyznasz, ¿e tytu³ HMP "Her
Majesty Professor" to dopiero by³by zaszczyt. Szczególnie,
gdyby od czasu do czasu nadawano go zagranicznym, w tym
polskim profesorom.
Najbardziej jednak, bulwersuj¹ce w Twoim, Zenku,
"Pif-pafie" jest to co piszesz o Ameryce:
"Pod koniec wieku (XIX)rozmaici Rockefellerowie, Morganowie, Vanderbiltowie dochodz¹ do olbrzymich fortun drog¹
tak gigantycznych przekrêtów.(...)Potem za czêœæ zarobionych
pieniêdzy funduj¹ prywatne uniwersytety, gdzie kontraktowi
wyk³adowcy, zwani profesorami, kszta³ciæ bêd¹ now¹ elitê
biznesu."
Piszesz jeszcze o bogaczach "siêgaj¹cych po w³adzê polityczn¹," o s³u¿ebnej roli nauki wobec wielkiego biznesu,
p³aszczyku antykomunizmu, przeœladowniu socjalizuj¹cych
rektorów i "zdychaj¹cych w rowie" amerykañskich uczonych.
A to wszystko w obronie intelektualistów "o socjalistycznych
ci¹gotkach" przed "antyintelektualn¹ Ameryk¹." Gdybyœ
jeszcze przypomnia³ o bezdomnych ofiarach amerykañskiego
kapitalizmu zamarzaj¹cych w nowojorskich œmietnikach, to,
to co piszesz, by³oby ca³kowicie zgodne z leninowsko-marksistowsk¹ interpretacj¹ dziejów Ameryki. Rzecz w tym, ¿e
poza nazwami i nazwiskami interpretacja tak z Ameryk¹, jak
i jej dziejami ma bardzo niewiele wspólnego. No, ale przynajmniej nazwy i nazwiska siê zgadzaj¹, czego siê niestety nie
da powiedzieæ o Twoim koronnym zarzucie postawionym tak
Ameryce, jak i jej nauce.
-Dlatego w³aœnie w Ameryce (...) Nie ma nauki z jej tradycjami, a jest po prostu research business. Nie ma uczonego, ani
nawet naukowca, jest nieco ograniczony researcher, albo
research businessman(...).
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businessman". A do tego jeszcze umieszczaj¹ ka¿dy z tych
umys³owo ograniczaj¹cych pobytów w swoich zawodowych
¿yciorysach.
Z³ote myœli
-"Przyznajmy uczciwie; napêdzany dolarem system research
business trochê siê od czasów Mc Carthego zeuropeizowa³, a
pracuj¹cy za ¿eton spo³ecznego uznania polski profesor otrzyma³ nik³¹ szansê uzyskania czasem niewielkiego grantu
badawczego."
O co Ci tu chodzi Zenonie? Niewielki grant dla polskiego profesora objawem europeizacji amerykañskiej nauki?
W Polsce lat szeœædziesi¹tych, i siedemdziesi¹tych o grantach
mówi³o siê jako o amerykañskim zjawisku. Dziœ w tej¿e
Polsce te granty siê przyznaje. Czy nie wydaje Ci siê, ¿e owe
granty wskazuj¹ na zjawisko odwrotne - amerykanizacjê
nauki europejskiej, w tym polskiej?
I do tego jeszcze ten -"Pracuj¹cy za ¿eton spo³ecznego
uznania polski profesor" ... Zapominasz dodaæ, ¿e - przynajmnmiej w przypadku profesorów medycyny klinicznej - ten
¿eton spo³ecznego uznania Kasa Chorych wymienia na
wymienialne na dolara z³otówki.
-"Dlatego na razie jeszcze Pañstwo musi dopilnowaæ, aby na
przyzwoitych uczelniach wyk³adali ludzie prowadz¹cy choæ
jak¹kolwiek dzia³alnoœæ naukow¹ (...). Bo jak chc¹ zostaæ
profesorem, to musz¹ pisaæ, a jak chc¹ pisaæ, to musz¹ czasem
te¿ coœ przeczytaæ".
Czytanie przed pisaniem jako warunek uzyskania pañstwowej profesury!
Tylko profesor móg³ coœ takiego wymyœliæ.
Po którejœ z kolejnych wojen Golda Meier, wówczas premier Izraela powiedzia³a o Arabach: "Wybaczamy wam

Zawodowe ¿yciorysy z kompromituj¹cymi fragmentami
Uff. Mocne! Z tym, ¿e tu w USA takiego terminu jak
"research business" po prostu nie ma. Nie mówi¹c ju¿ o
samym zjawisku. Podejrzewam, ¿e chodzi tu o "business research", czyli popularne tu badania rynku, ekonomicznych
trendów etc., które s¹ wykonywane na potrzeby firm.
Wygl¹da na to, ¿e ktoœ nie znaj¹c tutejszych realiów
us³ysza³ o "business research", przestawi³ kolejnoœæ s³ów i
dorobi³ idiologiê wed³ug której, Harvard, Princton, Yale,
Sanford , National Institute of Health, MIT, Mayo, Clifornia
Institute of Techonolgy, NASA to nie "nauka z jej tradycjami,
a po prostu research business prowadzony nie przez uczonych
ani nawet naukowców, ale przez "nieco ograniczonych researchers albo research businessman".
Gdyby by³a to prawda, to nie by³by to problem samej
Ameryki, ale i ca³ej reszty œwiata w tym Europy, a zw³aszcza
europejskich, w tym polskich naukowców, którzy zamiast
tkwiæ w swej "nauce z jej tradycjami" przyje¿d¿aj¹ na ca³e
lata do Ameryki. W tej Ameryce ze œwiat³ych europejskich
uczonych i wyk³adowców, z w³asnej i nieprzymuszonej woli,
przeistaczaj¹ siê w "ograniczonych researcher albo research

œmieræ naszych synów. Czego wam wybaczyæ nie mo¿emy, to
tego ¿eœcie zmusili nas byœmy waszych synów zabijali".
Zenku! By³oby mi pewnie trochê przykro, ale bym jakoœ
z tym siê pogodzi³, ¿e Ty, mój niegdyœ kolega, napisa³eœ
bezsensown¹ tyradê obra¿aj¹c¹ Amerykê - kraj, którego
jestem obywatelem i który bardzo szanuje. Z czym siê pogodziæ nie mogê, i czego wci¹¿ nie mogê zrozumieæ to dlaczego ten ca³y bezsens skierowa³eœ publicznie pod moim
adresem, zmuszaj¹c mnie tym samym, bym równie¿ publicznie ca³y ten bezsens dementowa³.

Marek Kamiñski

(Autor jest absolwentem AMB, obecnie pracuje
w Emergency Department; Myrtle Worth Hospital-Mayo Clinic;
Menoment, Wisconsin)
Adres do korespondencji: mk@lomza.org
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Mamy Dom Lekarza Seniora
w Turoœni Koœcielnej

Wybudowany przez Okrêgow¹
Izbê Lekarsk¹ w Bia³ymstoku, jako
pierwszy w kraju Dom Lekarza Seniora
(DSL), od czerwca rozpocznie zakwaterowywanie. Nie bez satysfakcji chcê
podkreœliæ, ¿e fakt budowy przez nasz¹
Izbê DLS wzbudzi³ pocz¹tkowo niedowierzanie, a potem podziw w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Za naszym przyk³adem bêd¹ powstawa³y DLS w ca³ej
Polsce, budowane samodzielnie przez
wiêksze Izby lub wspólnie przez kilka
Okrêgowych Izb Lekarskich.
Czy jest nam potrzebny DLS?
Oczywiœcie! Czy my lekarze nie jesteœmy tak samo biedni, jak biedne jest
nasze spo³eczeñstwo?
M³odzi oporni, seniorzy konsekwentni
Pomys³ budowy zrodzi³ siê w Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Izby. Znalaz³o siê kilkoro zapaleñców, którzy dr¹¿yli ten temat w
Prezydium Rady, jak równie¿ poszukiwali stosownej dzia³ki. Prawie dwuletnie starania odnios³y skutek. ZnaleŸliœmy dzia³kê w Turoœni Koœcielnej,
by³a to ziemia koœcielna na której sta³

da¿y . Zainteresowany budow¹ Domu
Lekarza w swojej gminie, wójt mgr
Andrzej Jurczak, bardzo nam sprzyja³.
Wizyta u ks. Arcybiskupa Stanis³awa
Szymeckiego tez nam zaowocowa³a.
Koœció³ sprzeda³ naszej Izbie ponad
hektarow¹ dzia³kê ziemi, uczciwie trzeba przyznaæ, po ulgowej cenie, a ponadto ks. Arcybiskup przekaza³ Izbie,
jako darowiznê, dom parafialny stoj¹cy
na tej posesji.
Zjazd Okrêgowej Izby Lekarskiej
wyrazi³ zgodê na to przedsiêwziêcie i na
rozpoczêcie budowy. Nie oby³o siê jednak bez pewnych oporów. Czêœæ m³odych delegatów uwa¿a³a, ¿e zamiast
budowaæ dom dla seniorów, lepiej przeznaczyæ te pieni¹dze na szkolenie m³odych lekarzy. No có¿, w m³odym wieku
nie myœli siê jeszcze o staroœci, ale seniorom na sali by³o trochê przykro!
Nasza Izba Lekarska postanowi³a
kompleksowo zagospodarowaæ nabyt¹
posesjê. Poza DLS, ju¿ w tym roku
rozpocznie siê budowa oœrodka szkoleniowo - wypoczynkowego z hotelem
dla lekarzy specjalizuj¹cych siê, sal¹
wyk³adow¹, sto³ówk¹, parkingiem,
Wokó³ pewnie nie zabraknie kortów tenisowych, boiska do siatkówki itp. Oœrodek ten, razem z DLS, bêdzie stanowi³ administracyjn¹ ca³oœæ.
Mi³o tu bêdzie
mieszkaæ

du¿y dom parafialny, w którym kiedyœ
nawet mieœci³a siê szko³a powszechna.
Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Bida,
wielce nam przyjazny, wspomaga³ nas
u ks. Arcybiskupa. Bez jego ¿yczliwoœci i zgody nie by³oby decyzji o sprze-

Jaki jest ten
nasz DLS? Piêkny jednopiêtrowy dom, o wysokim, jak na nasze
mo¿liwoœci standardzie, stylem
wzorowany na
uprzednio tam
stoj¹cym domu
parafialnym. Blisko do koœcio³a,
bo tylko przez
ulicê i blisko do domu seniorów ksiê¿y.
Wokó³ bêdzie pyszna zieleñ i panorama
pól. W pobli¿u gmina przygotowuje
zalew na rzeczce, a tak¿e ubiega siê o
przed³u¿enie autobusu MPK z Bia³egostoku.

W Domu Lekarza Seniora szesnaœcie albo osiemnaœcie miejsc czyli dwanaœcie ma³ych mieszkañ jedno- i dwuosobowych. S¹ dwa mieszkania dwuosobowe ma³¿eñskie (pokój dzienny,
sypialnia, ³azienka, przedpokój), osiem
mieszkañ jednoosobowych (pokój mieszkalny, ³azienka, przedpokój), cztery
mieszkania (pokój mieszkalny, ³azienka) po³¹czone wspólnym przedpokojem
w dwa zespo³y mieszkalne, w tym jedno
dla osoby niepe³nosprawnej, poruszaj¹cej siê na wózku inwalidzkim. Zespo³y
te posiadaj¹ wspólny przedpokój i dwa
niezale¿ne pokoje z ³azienkami. Rozwi¹zanie to umo¿liwia ewentualn¹
pomoc osoby sprawnej osobie niepe³nosprawnej. Pokoje i ³azienki dla niepe³nosprawnych s¹ wyposa¿one w
odpowiednie urz¹dzenie i osprzêt. Wejœcie g³ówne jest wyposa¿one w pochylniê ze spocznikiem. S¹ dwie kondygnacje, parter i poddasze z powtarzalnym uk³adem mieszkañ. Trójbiegowa
klatka schodowa z wind¹ "w duszy".
Ka¿da kondygnacja wyposa¿ona w
aneks kuchenny dla mieszkañców (lodówka, kuchenka elektryczna, deska
do prasowania), na poddaszu pralnia,
œwietlica w ryzalicie ganku wejœciowego na poddaszu.
Tylko zamieszkaæ w takim piêknym domu !
Do DLS bêd¹ przyjmowani seniorzy, z obszaru dzia³ania Okrêgowej Izby
Lekarskiej, lekarze med. i stom., ma³¿eñstwa lekarskie, w których przynajmniej jedno ze wspó³ma³¿onków jest
lekarzem. Swoje miejsce znajd¹ równie¿ osoby niepe³nosprawne.
Dom Lekarza Seniora bêdzie
wspomaga³o powo³ane, przez nasze œrodowisko, Stowarzyszenie Przyjació³
Domu Lekarza Seniora".
Ryszard Grabowski

(Przewodnicz¹cy Komisji
ds. Lekarzy Emerytów
i Rencistów OIL)
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Z propozycj¹ nadania tytu³u
doktora honoris causa profesorowi
John'owi David'owi Williams'owi,
kierownikowi Department of Medical Microbiology London Hospital Medical College, wyst¹pi³ do
Rektora prof. zw. dr hab. Jerzy Borowski, kierownik Zak³adu Mikrobiologii AMB. Wniosek zosta³ z³o¿ony 13 lutego 1986 i zaaprobowany przez Radê Wydzia³u 26 marca 1986, a przez Senat 12 maja. Rolê
promotora powierzono prof. Borowskiemu. Okaza³o siê jednak, jak
wynika z dokumentów znajduj¹cych
siê w Archiwum AMB, ¿e oprócz
decyzji rady wydzia³u i senatu
uczelni, tradycyjnie autonomicznych przynajmniej w sprawach nauki, potrzebna by³a zgoda co najmniej trzech znanych z nazwy urzêdów: Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej, Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego oraz Spraw Zagranicznych. Niezbêdne by³o te¿ uzyskanie trzech poufnych recenzji od
profesorów innych uczelni krajowych. Dokumenty skompletowano i odes³ano 3 listopada 1986r.
Przeszkod¹, któr¹ równie¿ uda³o siê
pokonaæ na drodze oficjalnej, by³a
obowi¹zuj¹ca wówczas reglamentacja benzyny. Uroczyste nadanie
tytu³u mog³o odbyæ siê bez dalszych
komplikacji ju¿ 10 kwietnia 1987.
John David Williams urodzi³ siê
3 marca 1931 roku. Studiowa³ na
Uniwersytecie w Liverpool, dyplom
lekarza otrzyma³ w 1956 roku. Pocz¹tkowo pracowa³ w charakterze
patologa klinicznego. Doktoryzowa³
siê w 1965 r. Po doktoracie otrzyma³
stanowisko konsultanta bakteriologa
i prowadzi³ wyk³ady z bakteriologii
i wirusologii na Uniwersytecie w
Birmingham. W 1974 r. obj¹³ kierownictwo Department of Medical
Microbiology London Hospital Medical College. Jednoczeœnie by³ konsultantem - doradc¹ do spraw mikrobiologii Królewskiej Marynarki
Wojennej (Royal Navy). W tym cza-
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prof.

sie pe³ni³ równie¿ obowi¹zki egzaminatora z zakresu mikrobiologii w
szeregu uniwersytetów brytyjskich i
zagranicznych.
Zakres dzia³añ naukowych
prof. Williamsa obejmowa³ niezwykle wa¿ne dla praktyki klinicznej
zagadnienia. By³y to badania nad
mikrobiologi¹ zaka¿eñ uk³adu moczowego, prace dotycz¹ce wdra¿ania
do lecznictwa nowych, syntetycznych œrodków antybakteryjnych i
antybiotyków oraz badania nad
mechanizmem opornoœci niektórych
bakterii na antybiotyki beta-laktamowe. Prace te, w momencie publikacji, zajmowa³y czo³owe pozycje
w literaturze przedmiotu i spowodowa³y, ¿e prof. Williams zyska³
œwiatowy autorytet w dziedzinie
chemioterapii zaka¿eñ.
Na dorobek naukowy prof.
Williamsa sk³ada siê ponad 200 prac
opublikowanych w czasopismach
oraz liczne monografie i podrêczniki, ponadto w kierowanym przez
niego zak³adzie doktoraty uzyska³o
kilkadziesi¹t osób. Oprócz prac
badawczych prof. Williams pe³ni³
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kierownicze funkcje w miêdzynarodowych organizacjach naukowych
zwi¹zanych z chemioterapi¹ i
mikrobiologi¹ kliniczn¹. By³ jednym z za³o¿ycieli, a nastêpnie redaktorem naczelnym Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Zasiada³
równie¿ w komitetach redakcyjnych
wielu miêdzynarodowych czasopism o podobnej tematyce.
Prof. John David Williams
przez wiele lat utrzymywa³ kontakty
z polskimi œrodowiskami mikrobiologicznymi, a w szczególnie trudnym dla nauki polskiej okresie lat
osiemdziesi¹tych udziela³ bezinteresownej pomocy. Z jego ¿yczliwoœci
korzystali nie tylko mikrobiolodzy z
oœrodka bia³ostockiego, ale równie¿
Warszawy, Krakowa i Gdañska.
Wielu polskich naukowców mog³o
uczestniczyæ w organizowanych na
terenie Wielkiej Brytanii zjazdach
jak równie¿ odbywaæ sta¿e w kierowanej przez profesora placówce
ciesz¹cej siê ogólnoœwiatow¹ renom¹.
Pomimo osi¹gniêcia wieku
emerytalnego prof. Williams jest
wci¹¿ czynny naukowo. Jest redaktorem naczelnym International Journal of Antimicrobial Agents i
wci¹¿ ukazuj¹ siê jego prace.
W uznaniu zas³ug dla œwiatowej, brytyjskiej i polskiej mikrobiologii Rada Wydzia³u i Senat
AMB nada³y prof. J. D. Wiliams'owi tytu³ doktora honoris causa, a
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów cz³onkostwo honorowe.
Andrzej Litorowicz

(Autor jest dr. hab.
- kierownikiem Pracowni Historii
medycyny i Farmacji AMB)

Piotr Jakoniuk

(Autor jest dr. hab.
- pracuje w Zak³adzie
Mikrobiologii AMB)
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SPOTKANIE
"... wzrasta³em w latach po Holocauœcie i zna³em los polskich ¯ydów, nie mo¿na siê chyba dziwiæ, ¿e
myœla³em o Jezusie jak o polskim ¯ydzie. Gdy by³em ma³ym ch³opcem, wiedzia³em, ¿e Jezus zmar³ straszliw¹ œmierci¹, i wiedzia³em, ¿e miliony polskich ¯ydów zmar³y okropn¹ œmierci¹. Jako dziecko s³ysza³em
nawet, jak Hitlera nazywano Antychrystem i porównywano do Poncjusza Pi³ata. Zatem, poniewa¿ by³em
dzieckiem, wyobra¿a³em sobie Jezusa ubranego jak polski ¯yd i ¿yj¹cego jak polski ¯yd. Myœlê o Jezusie
jak o ¯ydzie zatroskanym o swoich ¿ydowskich braci. Myœlê o Jezusie jak o polskim ¯ydzie dziel¹cym dolê
swego ludu w Polsce okupowanej przez nazistów. Myœlê o Maryi jako o ¿ydowskiej matce w Polsce,
troskaj¹cej siê o los swego syna Jezusa i o los tysiêcy innych ¿ydowskich dzieci. Rysuje mi siê obraz Jezusa
jako umêczonego torturami, b³¹kaj¹cego siê rannego ¯yda, który dowlók³ siê pe³en bólu na próg polskiego
katolickiego domu w czasie nazistowskiej okupacji, aby poprosiæ o schronienie. Ma³e dziecko znajduje go i
wo³a rodziców.
- Mamusiu, tatusiu - mówi dziecko - tam w drzwiach stoi ranny ¯yd, prosi o pomoc
i powiada, ¿e ma na imiê Jezus.
Rodzice podchodz¹ do drzwi i pytaj¹:
- Jesteœ ¯ydem? Jesteœ Jezusem?
A on odpowiada:
- A wy za kogo mnie uwa¿acie?"

Minê³a w³aœnie szeœædziesi¹ta rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Du¿o siê o tym mówi i pisze,
wypowiadaj¹ siê ludzie, którzy prze¿yli zag³adê. Miêdzy
innymi TVP w programie 2 nadaje cykl reporta¿y - wspomnieniem ludzi ocalonych. Jak dot¹d ukaza³y siê cztery takie
audycje, ka¿da przejmuj¹ca w swej treœci. W sobotê 26 kwietnia ogl¹da³am reporta¿ o Samuelu Willenbergu. Tak, jak wielu
¯ydów w czasie okupacji hitlerowskiej przeszed³ piek³o.
Opowiada³ o ¿yciu przed wojn¹ - spokojnym, radosnym, o
przyjaŸniach z kolegami chrzeœcijanami. Urodzi³ siê w
Czêstochowie, jako syn nauczyciela ucz¹cego ch³opców w
¿ydowskiej szkole. Losy okupacyjne rzuci³y go na ziemiê
Œwiêtokrzysk¹ (od dwudziestu siedmiu lat i moj¹, w pewnym
sensie, bo tyle lat tu mieszkam) do Opatowa. Podczas akcji
"ostatecznego rozwi¹zania" (prawda, jakie to niewinne
okreœlenie?!) zosta³ jak wszyscy ¯ydzi wywieziony do
Treblinki. Tu przeszed³ piek³o, on i ca³a jego rodzina. Znajomi
dziwili siê, ¿e z tak aryjskim wygl¹dem nie próbowa³ siê
ratowaæ ucieczk¹. Nie jest moim zamiarem opisywanie dalszych szczegó³ów jego prze¿yæ. Faktem jest, ¿e wiosn¹ 1944
roku uda³o mu siê uciec z obozu w Treblince wraz z oko³o 40
wspó³wiêŸniami. Zginê³o tam prawie 600 tysiêcy ¯ydów.
Zobaczy³am rzeŸby - opowieœci o zag³adzie
Nastêpnego dnia po obejrzeniu tego reporta¿u w telewizji wybra³am siê do warszawskiej Zachêty na wystawê prac
Jerzego Nowosielskiego. Wystawa ogromna, oko³o 500 obrazów. W hollu muzeum zobaczy³am niewielki plakat - zachêcaj¹cy do obejrzenia prac-rzeŸb wiêŸnia ocalonego z obozu w
Treblince - Samuela Willenberga. Tematem tej niewielkiej
1

wystawy by³y rzeŸby - opowieœci o najwa¿niejszych prze¿yciach i odczuciach tego strasznego okresu w ¿yciu autora.
Miêdzy innymi by³a rzeŸba przedstawiaj¹ca trzech skrzypków, wœród nich znanego przed wojn¹ muzyka Artura Golda.
Zespó³ ten przygrywa³ pod oknem budynku, w którym odbywa³y siê "spotkania towarzyskie" naczalstwa obozu. Inne
rzeŸby wyra¿a³y grupy wiêŸniów pracuj¹cych przy sortowaniu przedmiotów przywiezionych przez skazañców. By³a te¿
przejmuj¹ca w wymowie postaæ oszala³ej m³odej ¯ydówki
ubranej w sukniê balow¹ z g³ow¹ do po³owy ogolon¹ (w³osy
wed³ug Niemców nie mog³y siê zmarnowaæ). By³ te¿ ch³opiec
¿ydowski ubrany w rytualny strój kantora pilnuj¹cy latryny.
Zmuszany by³ biæ wspó³wiêŸniów przebywaj¹cych w latrynie
zbyt d³ugo. Odmierza³ czas - na pobyt wiêŸnia w latrynie by³a
przeznaczona jedna minuta. Nastêpnie by³y cztery rzeŸby
mówi¹ce o wybuchu buntu wiêŸniów, w tym naszego bohatera.
Los sprawi³, ¿e pozna³am pana Samuela
Silnie wzruszona ostatnim rzutem oka ogarniam to
pomieszczenie i nagle - wœród zwiedzaj¹cych widzê samego
pana Samuela. Nie mog³am nie ulec przemo¿nej chêci podejœcia do niego, zamienienia choæby paru s³ów. W naszej rozmowie wróci³ do chwil po ucieczce z obozu, przedzieraniu siê
przez las, spotkaniu ¿yczliwych ludzi. On te¿, jak w cytowanym we wstêpie fragmencie z ksi¹¿ki Byron'a L. Sherwin'a , stan¹³ ranny w nogê na progu katolickiego domu i ci
ludzie pomogli mu przedostaæ siê do Warszawy. Tam spotka³
siê z ojcem, który zarabia³ na ¿ycie maluj¹c portrety.
Namalowa³ te¿, na elewacji budynku gdzie mieszka³ pod

Byron L. SHERWIN "Duchowe dziedzictwo ¿ydów polskich" w przek³adzie ks. Waldemara Chrostowskiego, Oficyna Wydawnicza
"Vocatio", Warszawa 1995.
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przybranym nazwiskiem przy ulicy
Grójeckiej, obraz Chrystusa na tle krzy¿a z napisem "Jezu ufam Tobie". Otó¿ w
czasie powstania warszawskiego kamienica ta ocala³a przed zniszczeniem,
a jej mieszkañcy b³ogos³awili malarza,
który namalowa³ oblicze Zbawiciela
czuwaj¹cego nad nimi.
Pyta³am Samuela Willenberga o
wra¿enia po przyjeŸdzie w te miejsca po
50 latach, o jego spotkania z mieszkañcami nadbu¿añskiej wsi w okolicach

Ma³kini. O tym opowiada³ te¿ reporta¿
Nekandy-Trepki. Samuel Willenberg
mówi³, ¿e momenty te by³y tak wzruszaj¹ce, i¿ jego znajomi z ¯ydowskiego
Instytutu Historycznego twierdzili, ¿e to
musia³o byæ wyre¿yserowane, czemu
on gor¹co zaprzeczy³.
Nawi¹zuj¹c do reporta¿u wspomnia³am w rozmowie z panem Samuelem, ¿e ogl¹daj¹c go pracuj¹cego nad
rzeŸb¹ tych trzech skrzypków, przez
chwilê pomyœla³am, aby j¹ kiedyœ zo-

baczyæ. Minê³o zaledwie kilka godzin, a
szczêœliwy los zdarzy³, ¿e dane mi by³o
poznaæ i rzeŸby, i samego autora.
Od chwili nagrania reporta¿u minê³o 10 lat ....
Anna Klonowska (¯ebrowska)
(Autorka jest lekarzem
dermatologiem,
absolwentk¹ AMB z roku 1972)

Wielki Doktor z Dziewiczego Lasu
"Czeœæ dla ¿ycia, veneratio vitae, jest
najbardziej bezpoœrednim a zarazem
najg³êbszym osi¹gniêciem mojej woli
¿ycia"
Albert Schweitzer
Albert Schweitzer to nie tylko
geniusz sztuki, filozofii i nauki prze³omu XX wieku, ale osoba moralnie
bliska wspó³czesnej epoce. Jego postawa i myœli s¹ aktualne w dzisiejszych
czasach, a jego ¿ywe dzie³a stanowi¹
dobry tego przyk³ad. Dziêki niemu
ka¿da istota obdarzona ¿yciem staje siê
nam bliska. Jego s³owa - byæ cz³owiekiem znacz¹ po prostu byæ w
zgodzie z samym sob¹ i nieustannie pracowaæ nad sob¹.
Czy ktokolwiek z nas, znajduj¹c
siê w pewnej ¿yciowej sytuacji, podejmuj¹c
moraln¹,
odpowiedzialn¹
decyzjê, kierowa³ siê czci¹ dla ¿ycia?
Czy by³ œwiadom przes³anek swego
wyboru?
Alberta Schweitzera opisa³bym
krótko: lekarz-chrzeœcijanin, którego
postawa ¿yciowa rozwija siê do dzisiejszego dnia w sercach ludzi, a humanizm z niej wynikaj¹cy wprowadza
nas w trzecie tysi¹clecie. Byæ cz³owiekiem - to wspó³doznawaæ i wspó³cierpieæ z innymi - jak twierdzi³.
W starym kurniku wybudowa³ szpital
Od rozpoczêcia studiów medycznych minê³o osiem lat, kiedy przekona³ Paryskie Towarzystwo Misyjne,
aby wys³a³o go do Afryki. W tych
d¹¿eniach wspiera³a go ¿ona Helena
Breslau, która przysposobi³a siê do roli

pielêgniarki. W 1913 r. po miesiêcznej
podró¿y osiedlili siê w misji odleg³ej o
4 km od miasta Lambaréné, które po³o¿one jest nad jednym z ramion wielkiej rzeki Ogoové (Ogowe). Od 1876
roku istnia³a tam misja, za³o¿ona przez
amerykañskiego lekarza i misjonarza,
doktora Nassau`a, a od 1892 roku tereny te sta³y siê posiad³oœci¹ misji francuskiej. Schweitzer rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoœæ dysponuj¹c tylko jedynym po-

Albert Schweitzer

mieszczeniem na przysz³y szpital,
starym kurnikiem. W takich oto okolicznoœciach spe³nia³y siê jego marzenia i
wype³nia³o siê pos³annictwo niesienia
pomocy chorym w centralnej Afryce.
Ju¿ jesieni¹ powstaj¹ pierwsze baraki:
ambulatorium, sala operacyjna i apteka.
Przez pierwsze, najciê¿sze, dziewiêæ
miesiêcy pracy spotka³ ponad dwa
tysi¹ce potrzebuj¹cych.

Jego postawa entuzjasty i optymisty, sprawnego organizatora, a przede
wszystkim Wielkiego Cz³owieka, znajdowa³a wyraz w pokonywaniu wci¹¿
nowych przeszkód. Uparcie, z du¿¹
pogod¹ ducha, d¹¿y³ naprzód, chocia¿
nie omija³y go zmêczenie i w¹tpliwoœci. Niestrudzenie kompletowa³ personel
medyczny i przyjmowa³ kolejnych pacjentów. Znajdowa³ proste rozwi¹zania.
Leczy³ w warunkach jak najbardziej
naturalnych dla chorych. Stawia³ na
szybk¹, doraŸn¹ i ukierunkowan¹ pomoc. Okazywa³ du¿o zrozumienia cierpi¹cym. Walczy³ z g³odem i zyska³
sobie s³awê orêdownika ubogich. Swoje
serce okazywali mu ludzie zwi¹zani z
nim na co dzieñ. Kieruj¹c prac¹ szpitala
jednoczeœnie rozwi¹zywa³ istotne problemy ¿yciowe Gaboñczyków. By³ konformist¹. G³osi³ zasady moralnego
dobra, prawdomównoœci, wiernoœci sobie, rzetelnoœci i sprawiedliwoœci.
Widzia³ tylko bliŸnich. Istotê wspó³cz³owieczeñstwa dostrzega³ w etyce czci
dla ¿ycia i woli ¿ycia. "Cz³owiek jako
taki jest naszym bliskim" - jak mawia³.
O tê wra¿liwoœæ moraln¹ walczymy
przez ca³y czas
Ju¿ na pocz¹tku swej praktyki
lekarskiej, jego podejœcie do pracy, szlachetne i ofiarne dla bliŸnich, t³umaczy³o
jego wszechstronne wykszta³cenie.
Przez afrykañski szpital w Lambaréné,
gdzie pe³ni³ sw¹ s³u¿bê przez wiele lat,
jak ojciec, "patriarcha" dla tubylczej
ludnoœci, przewija³o siê wiele znamienitych osób. Sk³adali oni ho³d jego pracy,
zaspokajali swoj¹ ciekawoœæ, czy te¿
przybywali w poczuciu moralnego
obowi¹zku, wiedzeni przeczuciem, ¿e
s³u¿¹ s³usznej sprawie. "Ostatecznie
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musi byæ w wielu ludziach jakiœ niezniszczalny dobry rdzeñ, inaczej nie
poci¹ga³aby ich wielkoœæ Schweitzera"
stwierdzi³ Albert Einstein. Si³a pracy
jego i innych osób pracuj¹cych z chorymi oparta by³a na "konkretnych dzie³ach
¿ycia"
Nawet Tekla i Izabela - dzikie œwiniemia³y dobr¹ opiekê
Tak naprawdê w Lambaréné nigdy
nie by³ samotny. Mia³ wielu przyjació³,
a nowych szybko sobie zjednywa³. "Nie
pomiñ okazji, gdy mo¿esz coœ z siebie
ludziom ofiarowaæ jako cz³owiek". Ze
wzglêdu na mi³oœæ do zwierz¹t porównywano go ze œw. Franciszkiem.
Mia³ ca³¹ mena¿eriê: psa, dzikie œwinie
- Teklê i Izabelê, trzy m³ode pelikany
oraz opiekowa³ siê ma³ymi osieroconymi szympansami. Jego postawa chrzeœcijañska - idea mi³oœci bliŸniego,
towarzyszy³a mu na co dzieñ. "Moralnie dobry jest tylko jeden uczynek:
przysparzanie komuœ dobra" - jak
mawia³.
Jego dewiz¹ by³y s³owa - "(...)
Prze¿yæ ¿ycie w sposób w³aœciwy, byæ w
œwiecie, a nie z tego œwiata - na tym
polega religijnoœæ".
Honorarium za Nagrodê Nobla przeznaczy³ na leczenie trêdowatych
W dniu 10 grudnia 1954 r. w Oslo,
Albert Schweitzer odebra³ Pokojow¹
Nagrodê Nobla, przyznan¹ mu dwa lata
wczeœniej. Przemówienie w jêzyku
francuskim, wyg³oszone 4 listopada
1954 r. na Uniwersytecie w Oslo, trwa³o
55 minut, a zgromadzeni goœcie byli
oczarowani jego osob¹. Tak bardzo
wspó³czesne s¹ s³owa jego przemówienia. "Cz³owiek sta³ siê supermenem" i "cierpi z powodu œmiertelnej
niedoskona³oœci swego ducha". Postêp
cywilizacji narzuca nam modele postêpowania. Tak nie powinno byæ. "To
duch który stworzy³ humanitaryzm, który jest pocz¹tkiem wszystkiego kieruje
nas ku formom wy¿szego ¿ycia".
Schweitzer za kwotê 33 tysiêcy dolarów
uzyskan¹ jako honorarium za Nagrodê
Nobla rozbudowuje szpital i oddaje do
u¿ytku pomieszczenia przeznaczone dla
trêdowatych.
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Schweitzera nazywano za jego
¿ycia Wielkim Chrzeœcijaninem. Swój
program moralny nazwa³ etyk¹ czci dla
¿ycia (die Ethik der Ehrfurcht vor dem
Leben). Jest to jego recepta na ¿ycie.
"Istot¹ dobra jest ¿ycie utrzymywaæ,
¿yciu sprzyjaæ i ¿ycie wznosiæ na najwy¿szy poziom. Z³em jest ¿ycie niszczyæ,
¿yciu szkodziæ i ¿ycie hamowaæ w rozwoju. Oto podstawowa zasada etyki konieczna, uniwersalna i absolutna".
Schweitzer znalaz³ w³asne, "nowe i
g³êbsze uzasadnienie". Swoj¹ etykê
opiera³ na prze¿yciu solidarnoœci ze
wszystkim stworzeniem, na prze¿yciu,
które trwale przeobra¿a osobowoœæ.
G³osi³, ¿e kto spe³nia wymagania jego
etyki, ¿yje zgodnie ze swoj¹ prawdziwie ludzk¹ natur¹. Nie jest to ani proste,
ani ³atwe. Wobec otaczaj¹cego nas
wspó³czesnego œwiata konieczna jest
odwaga i cierpliwoœæ, nie tylko wobec
pacjentów, ale i wobec kolegów w
pracy. Stanowi to wed³ug niego podstawê intensywnego wysi³ku duchowego.
"Postanowi³em zostaæ lekarzem, aby
dzia³aæ bez s³ów. Przez ca³e ¿ycie
wy¿ywa³em siê w mówieniu"
Albert Schweitzer
By³ wiêcej ni¿ tylko lekarzem.
Albert Schweitzer to humanista, zapatrzony w tysi¹ce istnieñ ludzkich, egzystuj¹cych w niewyobra¿alnie surowych
warunkach. Odwa¿nie stawiaj¹cy czo³o
wojnie, chorobie i staroœci. Daj¹c
wszystko, w zamian za niewiele lub za
nic. Spe³ni³o siê marzenie jego ¿ycia,
aby nieœæ pomoc potrzebuj¹cym w pilnej s³u¿bie na rzecz ludzkoœci.
Pracowa³ w d¿ungli i pisa³ na paryskiej
Sorbonie rozprawê doktorsk¹ o Kancie
Bez w¹tpienia by³ cz³owiekiem
nauki. Jako profesor strasburskiego uniwersytetu zosta³ studentem medycyny,
na przekór rodzinie i przyjacio³om.
"Wielki Doktor z Dziewiczego Lasu" jak nazw¹ go w Afryce, przygotowywa³
rozprawê doktorsk¹ o Kancie na
paryskiej Sorbonie, a habilitowa³ siê z
¿ycia Jezusa. Teologia by³a dla niego
zawodem i pasj¹. Przyjaciele powiedz¹
o nim póŸniej, ¿e "w Afryce ratowa³

starych Murzynów, a w Europie stare
organy". Charakter pracy szpitala w
d¿ungli nadawa³ tryb ¿ycia Alberta
Schweitzera. By³a to skrupulatna
obowi¹zkowoœæ i 24-godzinna gotowoœæ. Nowe Lambaréné jest unikaln¹
minispo³ecznoœci¹. Miejscem leczenia i
¿ycia jednoczeœnie.
Albert Schweitzer pozostawi³ po
sobie bezcenny dorobek. Praca jego ma
wymiar uniwersalny. Zaszczepi³ w
wielu pokoleniach lekarzy bakcyla
pracy w beznadziejnych, wydawa³oby
siê, warunkach sanitarnych i egzystencjalnych panuj¹cych w szpitalu w Lambaréné. Ide¹ szpitala by³y warunki jak
najbardziej zbli¿one do naturalnego
œrodowiska chorych, do atmosfery rodzinnego domu. Zwróci³ uwagê ca³ego
œwiata na problem g³odu, ludzi s³abych,
ubogich i chorych.
Potrzeba nam wiary w siebie, skupienia i pracy nad sob¹. Przekonania, i¿
ka¿da rzecz jest wa¿na. Nasze wnêtrza
musz¹ byæ otwarte i gotowe przyj¹æ
nowe wyzwania. Mi³oœæ i serce powinno kierowaæ naszym dzia³aniem. "Humanitaryzm wymaga od nas, byœmy w
rzeczach ma³ych i wielkich s³uchali
naszego serca i szli za jego wskazaniami". Takiego rdzenia osobowoœci potrzeba w postawie czci dla ¿ycia. Liczne
¿ywe przyk³ady pokazuj¹ nam, i¿ dziedzictwo Doktora nie zosta³o utracone.
W s³owach Alberta Schweitzera
odczytujê naukê na nadchodz¹cy XXI
wiek- "Trzeba teraz, by ka¿dy z nas w
pe³ni zaktywizowa³ dobroæ, odpowiadaj¹c¹ naszej istocie. Powinna siê ona ujawniæ jako energia oddzia³uj¹ca na bieg
historii i wprowadziæ nas w epokê humanitaryzmu". Bowiem - "Bez umi³owania cz³owieka, bez umiejêtnoœci
nawi¹zywania g³êbokiego kontaktu
psychicznego z cierpi¹cym nie wychodŸcie na niwê ludzkiej niedoli. Medycyna jest bowiem nie tylko nauk¹ budowan¹ rozumem, ale i sztuk¹ kreœlon¹
sercem i intuicj¹".
Piotr Kosiorek

(Autor jest lekarzem - pracownikiem
naukowo-dydaktycznym Zak³adu
Patologii Ogólnej i Doœwiadczalnej AMB)
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Ktoœ szczêœliwy mówi
o sobie, ¿e jest w " siódmym
niebie". Czy zastanawialiœmy siê, dlaczego w³aœnie w
siódmym ? Niebo jest przecie¿ jedno ! Odpowiedzi na
to i wiele innych pytañ
udzieli nam najstarsza i
najchêtniej czytana ksi¹¿ka œwiata - Biblia. Na wielu jej
stronach znajdujemy wzmianki o roœlinach. Im to w³aœnie
chcemy poœwiêciæ nasz cykl.
Kopu³a firmamentu sk³ada siê z siedmiu czêœci umocowanych jedna nad drug¹, jak ³uski cebuli. W Pierwszym Niebie
mieszka s³oñce. To niebo zwija siê o zachodzie, aby pozwoliæ
ksiê¿ycowi i gwiazdom œwieciæ z Drugiego Nieba. W Trze-

W Polsce Misecznica jadalna nie wystêpuje, ale ¿yje tu
kilkadziesi¹t innych gatunków z rodzaju Lecanora. Do
pospolitszych nale¿y Lecanora muralis [na rysunku], której
go³êbiej barwy plechy zobaczyæ mo¿na na przydro¿nych
drzewach, betonie, tynku, próchniej¹cym drewnie ludzkich
zabudowañ.
Porosty - to jedna z najciekawszych grup roœlin. S¹
bowiem wynikiem symbiozy dwóch zupe³nie odmiennych
organizmów : glonu i grzyba. To niezwyk³e partnerstwo daje
w efekcie nowy organizm o swoistej morfologii, anatomii i
fizjologii. Licz¹ ponad 15 tysiêcy gatunków [w Polsce ok.
2000]. Wystêpuj¹ na ró¿nych pod³o¿ach od biegunów po
równik, od poziomu morza po granicê wiecznych œniegów w
górach. Jako organizmy pionierskie opanowuj¹ siedliska, na
których inne roœliny nie mog¹ utrzymaæ siê przy ¿yciu. W
strefie polarnej pokrywaj¹ olbrzymie powierzchnie tworz¹c
tundrê mszysto-porostow¹. S³owo Lapoñczyk pochodzi od
okreœlenia lappo, którym nazywa siê pastwiska reniferów
poroœniête wy³¹cznie porostami.
Czêsto gatunki epifityczne [¿yj¹ce na korze drzew]
okreœla siê mianem paso¿ytów. To bardzo krzywdz¹ca opinia!
Porost - dziêki glonom - sam sobie produkuje materiê organiczn¹ w procesie fotosyntezy, a wodê i sole mineralne czerpie
wy³¹cznie z opadów. P³aci za to ¿yciem, gdy¿ razem z wod¹
ch³onie jak g¹bka wszelkie zanieczyszczenia. Dlatego rejony
du¿ych miast s¹ obecnie pustyniami porostowymi, a same

Biblijna
cim le¿y ogród Eden, biblijny raj, z którego wyp³ywaj¹ dwie
rzeki: jedna p³ynie miodem i mlekiem, druga - winem i oliw¹.
Na wschód od Edenu rozci¹ga siê ja³owa kraina zamieszka³a
przez Upad³e Anio³y, na pó³nocy le¿y Gehenna, gdzie
wiecznie pra¿¹ ciemne ognie, a grzesznicy cierpi¹ tortury.
Czwarte Niebo zajmuj¹ rydwany wiatrów, a ka¿dy ma
dwanaœcie skrzyde³. W Pi¹tym siedmiu serafinów miele
mannê niebiesk¹ - pokarm sprawiedliwych. Szóste
zamieszkuj¹ zastêpy anio³ów œpiewaj¹cych chwa³ê Bogu. W
Siódmym Niebie, miejscu niewys³owionego œwiat³a, stoi
Tron Bo¿y.
Wyraz manna brzmi¹cy podobnie niemal we wszystkich
jêzykach œwiata, wywodzi siê od hebrajskiego s³owa mann, co
znaczy - dar niebios. Ów tajemniczy pokarm uratowa³ od
œmierci g³odowej lud Moj¿esza, gdy w wêdrówce do Ziemi
Obiecanej b³¹ka³ siê przez 40 lat po pustyni. Botanicy od
dawna zastanawiaj¹ siê, która z pustynnych roœlin odegra³a
tak donios³¹ rolê w Biblii. Istniej¹ dwie hipotezy. Zgodnie z
pierwsz¹ by³ ni¹ krzew tamaryszku; pod wp³ywem nak³uæ
jego ga³¹zek przez pewien gatunek owada, który sk³ada pod
kor¹ jaja, roœlina wydziela bia³y sok, zastygaj¹cy w postaci
kuleczek. Tamaryszkowa manna zawiera ponad 50 %
sacharozy i do dziœ s³u¿y nomadom jako namiastka cukru.
Druga z hipotez ma wiêcej zwolenników; biblijna manna to
nic innego, jak jadalny porost Lecanora esculenta, masowo
wystêpuj¹cy na pustyniach Azji i Afryki. Podczas suszy drobne fragmenty plechy porywa wiatr i przenosi na znaczne
odleg³oœci. Poranna rosa powoduje pêcznienie porostu do
ziaren wielkoœci grochu, a te opadaj¹ na ziemiê jakby zlatywa³y z nieba..

manna

porosty sta³y siê czu³ymi bioindykatorami czystoœci powietrza.
Ilona Lengiewicz
(Autorka jest dr. - adiunktem
w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u Farmaceutycznego AMB)

Lecanora muralis, rys. Jerzy Lengiewicz
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THIRTY YEARS
OF COOPERATION BETWEEN
GERMAN AND POLISH
PHARMACOLOGISTS.
NEW PERSPECTIVES IN THE
COMMON EUROPE
Bia³owie¿a, 18 - 21 September 2003
Historia wspó³pracy pomiêdzy
farmakologami polskimi i niemieckimi wi¹¿e siê nierozerwalnie z
nazwiskami dwóch farmakologów polskiego prof. Jerzego Maja z
Krakowa i niemieckiego prof. Ullricha Trendelenburga z Würzburga.
Zarówno im, jak i szeregu innym
pionierom tego ruchu przyœwieca³a
myœl o budowaniu nowych stosunków miêdzy Polsk¹ i Niemcami,
na przekór negatywnym obci¹¿eniom okropnoœci II wojny œwiatowej. Wychodzili bowiem ze s³usznego, jak pokaza³ czas, za³o¿enia,
¿e w ¿adnej chyba dziedzinie
warunki do przezwyciê¿ania uprzedzeñ nie s¹ tak korzystne jak na polu
naukowym. Jak podsumowano w
1993 r. w Zakopanem na spotkaniu
poœwiêconym 20-leciu wspó³pracy
farmakologów niemieckich i polskich jej wymiernym wynikiem by³o,
co najmniej, 250 wspólnych publikacji. Uczestnicy Sympozjum podkreœlali, i¿ niezwykle wa¿ne jest,
aby ta wspó³praca by³a kontynuowana przez nastêpne generacje,
które nie s¹ ju¿ zaanga¿owane
emocjonalnie w problemy zwi¹zane
z II wojn¹ œwiatow¹. Nawo³ywanie
do wspó³pracy z naukowcami naszego najbli¿szego s¹siada staje siê
ponadto szczególnie wa¿ne w przededniu integracji ze wspóln¹ Europ¹.
Wychodz¹c naprzeciwko temu
zawo³aniu postanowiliœmy zorganizowaæ Sympozjum z okazji 30-lecia
wspó³pracy farmakologów polskich
i niemieckich, które odbêdzie siê we
wrzeœniu tego roku w Bia³owie¿y.
Sympozjum jest poœwiêcone podsta-
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wowym dziedzinom farmakologii,
ze szczególnym uwzglêdnieniem
tych zagadnieñ, które s¹ ju¿ przedmiotem wspó³pracy farmakologów
z obydwu krajów. Obecnoœæ czo³owych przedstawicieli farmakologów doœwiadczalnych, klinicznych oraz syntetyków umo¿liwi
wymianê pogl¹dów z szeregu ró¿nych dziedzin i potencjalne nawi¹zanie w przysz³oœci wspó³pracy na
wielu p³aszczyznach. Do udzia³u w
Sympozjum zaproszeni zostali tak¿e
m³odzi naukowcy z obydwu krajów.
Do nich nale¿a³o bêdzie bowiem
kszta³towanie w przysz³oœci stosunków pomiêdzy farmakologami
polskimi i niemieckimi.
W Sympozjum wezm¹ udzia³
przewodnicz¹cy Niemieckiego i Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego prof. Wilhelm Schmitz
oraz prof. Ryszard Brus. Wyk³ad
plenarny poœwiêcony nowemu spo-

Kieæ-Kononowicz (Kraków).
4. Pharmacology of cannabinoids Eberhard Schlicker (Bonn) and
Barbara Malinowska (Bia³ystok).
5. Tasks for pharmacotherapy at the
beginning of new century Thomas Simmet (Ulm) and Aldona Dembiñska-Kieæ (Kraków).
6. Neurobiological basis of Parkinson's disease - Hans Rommelspacher (Berlin) and Krystyna
Ossowska (Kraków).
7. Genetic basis of human diseases
and pharmacogenomics - Peter
Propping (Bonn) and Alina
Midro (Bia³ystok).
Komitet Naukowy i Organizacyjny Sympozjum tworz¹: prof.
Manfred Göthert (Bonn), prof. Eberhard Schlicker (Bonn), prof. Wilhelm Schmitz (Münster), prof. Ryszard Brus (Zabrze), prof. W³odzimierz Buczko (Bia³ystok), prof.
Barbara Malinowska (Bia³ystok),
prof. Edmund Przegaliñski (Kraków), a tak¿e pracownicy Zak³adu
Fizjologii Doœwiadczalnej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Na stronie internetowej sympozjum:
http://www.amb.edu.pl/konferencje/sympozjum2003/index.htm

jrzeniu na receptory beta2-adrenergiczne w III tysi¹cleciu zostanie
wyg³oszony przez prof. Klausa
Starke z Freiburga - jednego z pionierów badañ nad receptorami
presynaptycznymi. W siedmiu wymienionych poni¿ej sesjach, którym
przewodnicz¹ naukowcy niemieccy
i polscy weŸmie udzia³ porównywalna iloœæ wyk³adowców z obydwu krajów.
1. Aspects of cerebral dopamine Klaus Kuschinsky (Marburg)
and Jerzy Vetulani (Kraków).
2. Receptors for excitatory amino
acids and their role in pathology
and therapeutic strategies - Klaus
Fink (Bonn) and Stanis³aw J.
Czuczwar (Lublin).
3. Search for new biologically
active substances - Walter Schunack (Berlin) and Katarzyna

zosta³y zamieszczone miêdzy
innymi najwa¿niejsze fakty zwi¹zane z histori¹ wspó³pracy, lista
licz¹ca w tej chwili ju¿ a¿ 390 pozycji wspólnych polsko-niemieckich
publikacji, spis zespo³ów polskoniemieckich, a tak¿e najwa¿niejsze
adresy internetowe, gdzie mo¿na
znaleŸæ informacje na temat potencjalnego dofinansowania wspó³pracy
z naszymi niemieckimi kolegami.
Serdecznie zapraszamy!
prof. dr hab. Barbara Malinowska

(Przewodnicz¹ca Komitetu
Organizacyjnego, kierownik Zak³adu
Fizjologii Doœwiadczalnej AMB)
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Zapraszamy na konferencjê:

S TAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW POLSKI

I WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ORAZ WYNIKAJ¥CA Z NIEGO STRATEGIA POLITYKI
ZDROWOTNEJ W PRZEDEDNIU WST¥PIENIA
DO UNII EUROPEJSKIEJ
23. 05 - 24. 05. 2003 r. Bia³ystok i Korycin
W programie:
9 Sytuacja zdrowotna populacji polskiej z uwzglêdnieniem mieszkañców województwa podlaskiego.
dr n. med. Pawe³ Goryñski, Pañstwowy Zak³ad Higieny
9 Metodologia, uwarunkowania prawne i harmonogram tworzenia planów zdrowotnych.
dr Micha³ Kamiñski, Ministerstwo Zdrowia - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
9 Strategia polityki Zdrowia Publicznego wynikaj¹ca z Narodowego Programu Zdrowia.
mgr Barbara Witkowska, Ministerstwo Zdrowia - Departament Polityki Zdrowotnej
9 Wprowadzane zmiany w polityce zdrowotnej uwzglêdniaj¹ce potrzeby zdrowotne w oparciu o
nowoczesne Zdrowie Publiczne.
prof. dr hab. Leszek Wdowiak, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Spo³ecznej i Zdrowia
Publicznego
9 Zdrowa gmina Korycin - samorz¹dowa strategia zdrowotna w doœwiadczeniu dwuletnim.
Ocena i doœwiadczenia dwuletniego programu "Zdrowa gmina Korycin".
Miros³aw Lech, Wójt gminy Korycin.
9 Programy promocji zdrowia realizowane w województwie podlaskim.
Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego.
Podczas konferencji trwaæ bêdzie akcja "Zdrowa Gmina".
Honorowy patronat nad konferencj¹ objê³o Ministerstwo Zdrowia

Przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego

Rektor
Akademii Medycznej

dr hab. Andrzej Szpak

prof. dr hab. Jan Górski
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SKIEJ i dr. hab. n. med. JANUSZOWI
DZIÊCIO³OWI tytu³ naukowy profesora.

Z Senatu
Podczas posiedzenia Senatu w
dniu 7 maja 2003 r.
• senatoriowie zapoznali siê z informacj¹ przedstawion¹ przez Kwestora AMB na temat wykonania bud¿etu Uczelni za 2002 r. Opiniê na
temat wykonania planu finansowego za 2002 r. przedstawi³a
Przewodnicz¹ca Senackiej Komisji ds. Bud¿etu i Finansów.
Zosta³y podjête uchwa³y w sprawie:
• zatwierdzenia Planu Finansowego
AMB na 2003 r.;
• zatwierdzenia Regulaminu Pracy:
- Senackiej Komisji ds. Stanowisk Kierowniczych;
- Senackiej Komisji ds. Stanowisk Profesora Zwyczajnego i
Profesora Nadzwyczajnego;
• zatwierdzenia Regulaminu Samorz¹du Studentów AMB;
• przekszta³cenia Zak³adu Patomorfologii Klinicznej w:
-

Zak³ad Patomorfologii Ogólnej;
Zak³ad Patomorfologii Lekarskiej;

• Nowelizacji Satutu Samodzielnego Publicznego Dzieciêcego
Szpitala Klinicznego;
• Okreœlenia maksymalnej wysokoœci op³aty, wnoszonej przez
osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie
na studia.
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Referatu

Nominacje
Dnia 11 kwietnia 2003 roku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
nada³ dr hab. n. med. MARII GÓR-

Prof. dr hab. Maria Górska jest
absolwentk¹ Wydzia³u Lekarskiego
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Dyplom lekarski uzyska³a w roku
1970. Po odbyciu sta¿u rozpoczê³a
pracê w I Klinice Chorób Wewnêtrznych macierzystej Uczelni. W
tym okresie zajmowa³a siê badaniami
dotycz¹cymi zaburzeñ immunologicznych w przebiegu reumatoidalnego
zapalenia stawów oraz lekami wywieraj¹cymi moduluj¹cy wp³yw na
ten uk³ad. W 1980 rozpoczê³a pracê
w nowo powsta³ej Klinice Endokrynologii, gdzie pracowa³a do 1995
roku. Nastêpnie podjê³a pracê na stanowisku ordynatora oddzia³u chorób
wewnêtrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Œniadeckiego
w Bia³ymstoku. Od 1997 roku pracuje jednoczeœnie na stanowisku adiunkta, w wymiarze 1 etatu, w Zak³adzie
Gerontologii Klinicznej i Spo³ecznej
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Stopieñ doktora nauk uzyska³a w
1980 roku, natomiast stopieñ doktora
habilitowanego w 1992 roku.
Tematyka naukowo - badawcza
Marii Górskiej dotyczy zaburzeñ
metabolicznych w cukrzycy oraz
chorobach tarczycy. Jest autork¹ i
wspó³autork¹ 147 publikacji (84 prac
oryginalnych i 63 doniesienia zjazdowe) oraz dwóch rozdzia³ów w
podrêczniku. Znaczna czêœæ prac
ukaza³a siê w czasopismach miêdzynarodowych.
Profesor Maria Górska jest specjalist¹ chorób wewnêtrznych, endokrynologii i diabetologii.

Jest mê¿atk¹, ma dwoje doros³ych dzieci i dwoje wnucz¹t.
***
Prof. dr hab. Janusz Dziêcio³ ma
44 lata. Jest lekarzem, absolwentem
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Od 1 paŸdziernika 2000 roku jest kierownikiem Zak³adu Anatomii Cz³owieka AMB. Przed powo³aniem na to
stanowisko pracowa³ w Zak³adzie
Anatomii Patologicznej. W roku 1987
uzyska³ stopieñ naukowy doktora, a w
roku 1996 doktora habilitowanego
nauk medycznych. Zainteresowania
naukowe i diagnostyczne Janusza
Dziêcio³a koncentruj¹ siê na patomorfologii chorób rozrostowych. Jego
dorobek naukowy obejmuje 148 prac
opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 157

doniesieñ i komunikatów zjazdowych. Janusz Dziêcio³ jest specjalist¹
patomorfologiem. Swoje kwalifikacje
naukowe i diagnostyczne doskonali³
w licznych oœrodkach poza granicami
kraju, miêdzy innymi w Bazylei,
Belfaœcie, Edynburgu, Londynie, Pary¿u i Palermo. Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Patologów, Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz
Europejskiego Towarzystwa Patologów. Janusz Dziêcio³ jest cz³onkiem
Senatu i rzecznikiem dyscyplinarnym
studentów AMB. Jest ¿onaty i ma
dwoje dzieci. W wolnych chwilach
pasjonuje go poznawanie piêkna krajobrazu, architektury i kultury
wschodniego pogranicza Polski.
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Przeczytane
Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê
zwolnienia w s³u¿bie zdrowia województwa podlaskiego. Wojewódzki
Szpital Zespolony zwolni oko³o stu
osób, szpital psychiatryczny w Choroszczy - jeszcze wiêcej. W innych
miastach regionu jest podobnie. W
Bielsku Podlaskim pracê straci czterdziestu pracowników, a w szpitalu w
Siemiatyczach siedemdziesiêciu. Itd.,
itp.... Z kolei spoœród 153 pracowników zatrudnionych wczeœniej w
Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych w œwietle propozycji wys³anych
do Narodowego Funduszu Zdrowia
zatrudnienie znajd¹.... 153 osoby.
Chocia¿ wszystkim pracownikom
ustawowo wygasaj¹, z koñcem kwietnia, umowy o pracê, trzeba bêdzie
utworzyæ dodatkowy pion do obs³ugi
osób zatrudnionych wczeœniej w
Bran¿owej Kasie Chorych.
W szpitalu w Choroszczy straci
pracê równie¿ czêœæ pracowników
pionu administracyjnego. Je¿eli
centrala Funduszu jednak zdecyduje siê na zwolnienia np. czêœci
kierownictwa, sugerujemy aplikowanie w³aœnie tam. Wszêdzie
cenione doœwiadczenie i profesjonalizm pracowników Kas Chorych,
na pewno znajdzie uznanie dyrekcji
szpitala. Fachowa opieka na miejscu te¿ jest nie do pogardzenia.
***
Kilka razy w tygodniu do stacji
dializ Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego przyje¿d¿a ponad sto osób z
chorob¹ nerek. Osoby os³abione po
zabiegu odwo¿one s¹ taksówkami,
bowiem w ramach redukcji kosztów
zatrudniono firmê, która w przetargu
przebi³a wszystkie inne cen¹ swych
us³ug. Dyrektor szpitala, Henryk Misiewicz nie widzi w tym nic dziwnego
i uspokaja klientów korporacji taksówkowej, ¿e wszystko jest w porz¹dku, bowiem chorob¹ nerek nie
mo¿na siê zaraziæ.

Proste? Proste. I koszty obni¿ono. To raczej nasza redakcja ma
problem. Podajemy tê informacjê z
dusz¹ na ramieniu, bowiem je¿eli
dotrze do nieodpowiednich osób, do
nastêpnego przetargu mog¹ stan¹æ
- powiedzmy - firmy rozwo¿¹ce
pizzê. Bêdzie tanio, pizza nie zostanie zara¿ona a i mkn¹cy na tylnym siode³ku os³abiony chory bêdzie móg³ coœ sobie skubn¹æ.
***
Prima aprilis okaza³ siê wyj¹tkowo pechowy dla kilkudziesiêciu
dzieci, które przyjecha³y do Bia³egostoku z £ap. Podczas k¹pieli w basenie
hotelu "Go³êbiewski" dzieci zatru³y
siê oparami chloru. Najprawdopodobniej zepsu³ siê tzw. przep³ywomierz, czyli czêœæ urz¹dzenia dozuj¹cego chlor do wody. Pech dzieci
by³ podwójny, bo akurat tego dnia
nikt nie chce wierzyæ w prawdziwoœæ
nadzwyczajnych wiadomoœci. Na
szczêœcie nic nikomu siê nie sta³o, i
mali pacjenci zdrowi wrócili do domów. Zastanawiaæ mo¿e tylko fachowa informacja udzielona przez
jednego lekarzy rodzicom zszokowanym faktem umieszczenia ich
dzieci na oddziale intensywnej terapii
- "to tylko dlatego, ¿e gdzie indziej
nie ma miejsc".
Gdyby cofn¹æ siê pamiêci¹ i
przypomnieæ sobie opowieœci naszych s³u¿b, które zapewnia³y po
wybuchu wojny w Iraku, ¿e na wypadek ataku chemicznego jesteœmy
silni, zwarci i gotowi... . Nie, to
by³aby z³oœliwoœæ. W koñcu mowa
by³a o celowym ataku terrorystów
na populacjê ca³ego miasta. Atak
przep³ywomierza z hotelu "Go³êbiewski" to zupe³nie inna historia.
Na przysz³oœæ trzeba pamiêtaæ, aby
zadawaæ bardziej szczegó³owe pytania. I koniecznie trzeba zapisaæ, w
której rêce trzyma³o siê mikrofon
podczas przeprowadzania wywiadu. I jaki by³ obok uk³ad korytarzy.
Jeœli nie pomo¿e przy ewakuacji, na
pewno przyda siê podczas prze-

s³uchania przed komisj¹ sejmow¹.
Przy Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku powstanie Euroregionalny Oœrodek Naukowy. Jego inauguracja zapowiada aktywizacjê kontaktów z oœrodkami w ca³ej niemal¿e
Europie - od Wilna, Kowna i Grodna
po Essesn i Bonn. Ju¿ w tym roku
rozpocznie siê wymiana studentów i
naukowców, wspólne sympozja i zjazdy i wspó³praca naukowa. To dopiero pocz¹tek - zainteresowanie
wspó³prac¹ z Akademi¹ Medyczn¹
jest du¿e, a zamierzenia tej ostatniej
bardzo ambitne. W przysz³oœci mo¿na
bêdzie dziêki ju¿ zrealizowanym projektom uczestniczyæ w VI programie
ramowym Unii Europejskiej i pozyskaæ unijne fundusze na badania naukowe.
To tak mo¿na? Bez narzekania,
opuszczania r¹k, z sukcesami? Najwidoczniej tak. Mi³o bêdzie, je¿eli
taki w³aœnie obraz Bia³egostoku
wynios¹ po pobycie w naszym mieœcie studenci i lekarze z innych krajów. Mo¿e tylko znudzi siê im
jedyny prawdziwy zabytek Bia³egostoku, bo w³aœnie w nim bêd¹
przebywaæ. Je¿eli zapragn¹ rozrywek doradzamy spacer po bia³ostockim zoo. Niczego podobnego nie
zobacz¹ nigdzie na œwiecie.
***
Dzieciêcy Szpital Kliniczny z
uporem utrzymuje p³ynnoœæ finansow¹. Osi¹gniêcia np. kliniki leczenia
alergii znane s¹ w skali kraju.
Placówka ta dba zreszt¹ nie tylko o
wysoki poziom opieki medycznej pomieszczenia s¹ estetyczne, na
œcianach bryluj¹ wymalowane postaci
z bajek, wszystko lœni czystoœci¹.
Jednym s³owem - wszystko w jak
najlepszym porz¹dku
Wstyd, naprawdê wstyd.....Tak
siê wyró¿niaæ?!

(Opracowa³: Adam Hermanowicz)
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Witajcie!
Nasz Medyk ma ju¿ akademicki
roczek (hip hip, hura!). Jest to te¿ ostatni
numer studencki, a¿ do paŸdziernika.
Mam nadziejê, ¿e przez ten czas zd¹¿yliœcie siê zaprzyjaŸniæ z nasz¹ gazet¹ i z
niecierpliwoœci¹ bêdziecie czekali na
nowe numery. Z listów wiem, ¿e czytaj¹ nas nawet osoby nie
zwi¹zane z AMB (dziêkujê bardzo za mi³y list Sylwii), co bardzo
mnie cieszy.
W maju piszemy o Dniu Matki (czy ³atwo byæ matk¹ na
studiach) i z tej okazji wszystkim Mamom sk³adamy serdeczne
¿yczenia. Poza tym wakacyjne wspomnienia z Quebecu, przewodnik po Studium WF-u oraz jak zwykle trochê rozrywki.
Wszystkim ¿yczê powodzenia w sesji (po³amania piór itp.)
i mi³ych wakacji. Dziêkujê Wam za ten wspólnie spêdzony rok.
Mam nadziejê, ¿e nawet Ci z Was, którzy koñcz¹ studia, w
przysz³ym roku chêtnie siêgn¹ po Medyka jako sta¿yœci. Tym,
którzy ¿egnaja siê z naszym miastem, powodzenia i do
zobaczenia.
Alicja Rydzewska-R
Roso³owska

W TYM NUMERZE CZYTAJ:
Spacery z Konstancj¹
str. 35
Nostryfikacja dyplomów
str. 36
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
str. 37
Magister farmacji szuka sponsora
str. 38
Od dziœ ¿adnej dyskusji
str. 39
Maj dla Matki
str. 42
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Spacery z

Konstancj¹ zamiast koszykówki

Jak co roku 26 maja pod¹¿ymy z kwiatami do naszych Mam, by z³o¿yæ im najgorêtsze
i najserdeczniejsze ¿yczenia. Dzieñ Matki jest
równie¿ œwiêtem naszych kole¿anek- studentek
AMB. Macierzyñstwo i studia- wydawa³oby siê
nie do pogodzenia, a jednak...
Zapyta³yœmy jedn¹ z naszych kole¿anek,
Patrycjê Wilczewsk¹-Grosjean, jak sobie radzi
z wychowaniem ma³ej córeczki. Zostanie
mam¹ na VI roku wydaje siê byæ szczególnie
ciê¿kie ze wzglêdu na ogrom (osiem!!!) egzaminów, które trzeba zdaæ, aby w przysz³oœci
zostaæ "doktorem", a nie
"doktorow¹". Patrycja,
zapytana o to, co w jej
¿yciu zmieni³o siê od
kiedy zosta³a mam¹, z
uœmiechem odpowiada,
i¿ jedynym wyrzeczeniem by³a rezygnacja z
koszykówki na rzecz
codziennych (i jak¿e
przyjemnych!) spacerów
z dzieciêcym wózkiem.
Uwa¿a równie¿, ¿e ma³a
Konstancja zmusza j¹ do
lepszej organizacji czasu. Teraz musi pogodziæ
naukê z opiek¹ nad maluchem, co jak dot¹d
wychodzi jej znakomicie. Przyznaje jednak, i¿
nieocenione okaza³o siê wsparcie przyjació³ ze
studiów ("cioæ i wujków" Konstancji), jest im
bardzo wdziêczna za pomoc w wielu sytuacjach.

Patrycja za parê tygodni koñczy studia,
wkrótce podejmie sta¿, ale mimo licznych
obowi¹zków, zaprzecza powszechnym opiniom, ¿e studiuj¹ce mamy cierpi¹ na chroniczny
brak czasu niepozwalaj¹cy im na dostateczny
kontakt z dzieckiem, zmuszaj¹cy do rezygnacji
z wielu rzeczy. Ona godzi naukê, swoje zainteresowania i z macierzyñswem, ka¿d¹ wolna
chwilê poœwiêca poznawaniu ma³ej Konstancji.
Anna Parfieniuk
Ma³gorzata Sawicka

Patrycja z córeczk¹
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Nostryfikacja dyplomu w USA
Egzamin jest 3-stopniowy. Etapy pierwszy i drugi mo¿na zdawaæ w dowolnej kolejnoœci.
Oba s¹ testami wielokrotnego wyboru. Przeprowadzane s¹ na komputerze, po krótkim instrukta¿u.
Do pierwszego etapu mo¿na przyst¹piæ jeszcze w czasie studiów - po ukoñczeniu
drugiego roku. Obejmuje on wiedzê z zakresu nauk podstawowych: anatomia, behawioryzm,
biochemia, mikrobiologia, patologia, farmakologia, fizjologia, od¿ywianie, genetyka i starzenie.
Sk³ada siê z 350 pytañ podzielonych na siedem szeœædziesiêciominutowych bloków, pisanych
jednego dnia przez osiem godzin.
Step 2 , czyli druga czêœæ egzaminu równie¿ mo¿na zdawaæ w czasie studiów - na ostatnim
roku. Sprawdza ona wiedzê kliniczn¹ z interny, po³o¿nictwa i ginekologii, pediatrii, medycyny
prewencyjnej, psychiatrii, chirurgii, ze zwróceniem uwagi na diagnozê, prognozowanie,
wskazanie mechanizmów przyczynowych, postêpowanie. Sk³ada siê z 370 pytañ podzielonych
na osiem szeœædziesiêciominutowych bloków, ogólnie dziewiêæ godzin.
Czêœæ trzecia to test kliniczny CSA (Clinical Skills Assessment). Przed przyst¹pieniem do tego
etapu wymagane jest zdanie step 1, 2 i testu jêzykowego na poziomie proficiency (szczegó³y na
www. toefl.org). Sprawdzane tu s¹ praktyczne umiejêtnoœci z takich dziedzin jak: interna,
ginekologia i po³o¿nictwo, chirurgia, pediatria, psychiatria, medycyna rodzinna. Aktorzy nazywani Standarized Patients odgrywaj¹ chorobê. Wiedz¹ jak maj¹ wygl¹daæ i co odpowiadaæ na
pytania. Oceniane s¹ umiejêtnoœci komunikacji w jêzyku angielskim, zbierania wywiadu
lekarskiego, badania i interpretacji wyników. Takich stacji z chorymi jest dziesiêæ. Na rozmowê
z chorym przeznaczone jest 15 minut, dziesiêæ minut na opisanie go. Ca³y egzamin trwa z przerwami osiem godzin.
Jak zacz¹æ?
Na stronie www.ecfmg.com mo¿na siê zarejestrowaæ. Kandydatowi nadaj¹ numer oœmiocyfrowy, którym bêdzie siê musia³ pos³ugiwaæ w kontaktach z ECFMG (Educational Commision for
Foriegn Medical Graduates).
Ceny: step 1 - 660$, step 2 - 660$, step 3 (CTS) - 1200$, dodatkowo op³ata za potwierdzenie
egzaminu jêzykowego -40$ oraz za przes³anie materia³ów z oœrodka w którym zdajemy-zale¿na
od odleg³oœci.
Gdzie zdawaæ?
Oczywiœcie naj³atwiej w Stanach, jest tam wiele oœrodków egzaminacyjnych, zainteresowanych
odsy³am na stronê internetow¹. Jeszcze cztery lata temu mo¿liwe by³o zdawanie w Ambasadzie
USA w Warszawie. Dziœ najbli¿sze oœrodki znajduj¹ siê w Niemczech i Czechach. Pe³na lista
na stronie firmy, która organizuje te egzaminy: www. prometric.com
Przygotowanie
Na stronach ECFMG i USMLE dostêpne s¹ przk³adowe testy. Mo¿na odp³atnie odbyæ egzamin
próbny w miejscu, gdzie bêdziemy zdawaæ. Tyle, ¿e pytania nie ró¿ni¹ siê od tych, które znajdziecie w necie.
Ciekawe materia³y mo¿ecie te¿ znaleŸæ na stronie namawiaj¹cej do kupna pewnej ksi¹¿ki:
www.overseasdoctors.com
Powtórki
Nie ma ograniczeñ. Za ka¿dym razem trzeba p³aciæ. Kiedy ju¿ raz zdamy ca³oœæ nie ma
mo¿liwoœci poprawy.
Powodzenia ¿yczy

Edyta Sawicka
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Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Zbli¿aj¹ siê wakacje, pogoda nie
pozwala siê skupiæ na nauce, sesja tu¿.
Nawet student medycyny nie jest w
takiej sytuacji zainteresowany ¿yciem
naukowym. Niniejsze "okolicznoœci
przyrody" skierowa³y moj¹ uwagê na
Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu. Pracownicy tego zak³adu zamiast ksi¹¿ek maj¹ dla nas kilka propozycji wyjazdów wakacyjnych. Wspomnimy te¿ o corocznych obozach zimowych. Na czas poza feriami i wakacjami, zaproponujemy rywalizacje sportowe w ró¿nych dyscyplinach.
Obozy rekreacyjno-sportowe
- to najbardziej aktualna propozycja sportowa. Odbywaj¹ siê one na
pó³wyspie "Go³a Zoœka" nad jeziorem
Rospuda. Miejsce i sprzêt s¹ w³asnoœci¹ AMB, dziêki czemu uczestnicy
p³ac¹ jedynie za wy¿ywienie. W
ubieg³ym roku obóz kosztowa³ 320z³
plus w³asny dojazd. Organizatorzy oferuj¹ napiêty plan zajêæ. Studenci s¹
podzieleni na 5-6 wacht po 6-7 osób ,
ka¿da wachta ma przydzia³ do innego
sektora na ka¿dy dzieñ. Mo¿na p³ywaæ
na ¿aglówkach, deskach windsurfingowych, kajakach, jeŸdziæ na rowerach.
Jest te¿ boisko do siatkówki pla¿owej
(bardzo dobre) na którym rozgrywane
s¹ turnieje z dru¿ynami z Augustowa
lub z s¹siednich obozów. Po przyjeŸdzie
studenci sami rozbijaj¹ namioty. Œpi siê
na materacach. Przygotowaniem œniadañ i kolacji zajmuje siê dy¿urna
wachta, obiad przywo¿ony jest z baru.
Dzieñ rozpoczyna siê apelem porannym
(chocia¿ ró¿nie z tym w praktyce). Na
"Go³¹ Zoœkê" mog¹ przyjechaæ nie
tylko studenci. Mile widziani s¹
lekarze, chocia¿ nie przyje¿d¿aj¹ oni
zazwyczaj na ca³y turnus i nie uczestnicz¹ w zajêciach, to mog¹ korzystaæ ze
sprzêtu. Terminy tegorocznych turnusów: 1-10, 11-20, 21-30 lipca. Wiêcej
informacji i zapisy w SWFiS tel. 74858-18 lub osobiœcie w DS1.
Obozy zimowe to raj dla narciarzy.
Uczestnicy podzieleni s¹ na dwie grupy
- zaawansowanych i pocz¹tkuj¹cych. Ci
drudzy maj¹ zapewnione szkolenie od
podstaw. Studenci nie musz¹ mieæ w³asnego sprzêtu, mo¿na go wypo¿yczyæ
na czas obozu bezp³atnie. W ostatnich
latach obozy odbywaj¹ siê w Korbielowie( Beskid ¯ywiecki) i ¯ardoniu.

Turnus trwa 7 do 8 dni. Cena z roku
2003, to 55-60z³/osobodzieñ, w zale¿noœci od warunków noclegowych. Mieszkanie w chatach góralskich.
Sekcje sportowe
Dla osób, które przed studiami
trenowa³y jak¹œ dyscyplinê i chc¹ kontynuowaæ karierê sportow¹ prowadzone s¹ treningi pod okiem doœwiadczonych trenerów. Bierze w nich udzia³
oko³o 150 studentów i studentek. Zajmuj¹ czo³owe miejsca w rozgrywkach
miêdzyuczelnianych i mistrzostwach
akademii medycznych. Na naszej Akademii istniej¹ sekcje: koszykówki kobiet i mê¿czyzn, kulturystyki, lekkoatletyka kobiet i mê¿czyzn, pi³ka no¿na, pi³ka
siatkowa kobiet i mê¿czyzn, p³ywanie,
tenis sto³owy dla obu p³ci, tenis ziemny
mê¿czyzn. Poza tym s¹ sekcje prowadzone przez studentów: wspinaczka, taekwondo, aerobik, siatkówka.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia z lat 20012002 to:
9 2 miejsce w Futsal
9 2 miejsce w pi³ce no¿nej (Robert
Petrosian - zdoby³ tytu³ najlepszego
strzelca),
9 3 miejsce w p³ywaniu kobiet (sztafeta)
9 1 i 2 miejsce w p³ywaniu mê¿czyzn
(Piotr Buczko)
9 2 miejsce w pi³ce siatkowej kobiet
9 3 miejsce w lekkiej atletyce kobiet
9 4 miejsce w lekkiej atletyce
mê¿czyzn
9 4 miejsce w pi³ce pla¿owej
Mo¿liwoœci
Zarówno sprzêt jak i sale dostêpne
s¹ dla studentów. Jeœli chcecie korzystaæ z sali w DS1 skontaktujcie siê z
Rad¹ Mieszkañców. Si³ownia w Hali
AM dostêpna jest wieczorami dla
cz³onków AZS (aby staæ siê cz³onkiem
wystarczy wp³aciæ sk³adkê cz³onkowsk¹-15z³/rok). Mo¿liwe jest te¿ "korzystanie" z instruktorów. Po zebraniu
grupy osób chc¹cych uprawiaæ tê sam¹
dyscyplinê trzeba siê zg³osiæ do osoby
maj¹cej uprawnienia do prowadzenia
danych zajêæ i ustaliæ termin i zasady.
Dla u³atwienia podajê kwalifikacje pracowników SWFiS.
mgr st. wyk³adowca Jan Foroncewiczkierownik zak³adu
-trener II kl. w pi³ce siatkowej

-instruktor tenisa ziemnego
-instruktor narciarstwa alpejskiego
mgr st. wyk³adowca Stefan Brzeski- zastêpca kierownika
-instruktor p³ywania
-instruktor boksu
-instruktor rugby
mgr st. wyk³adowca Piotr Botuliñski
-trener I kl. w pi³ce rêcznej
mgr st. wyk³adowca Kazimierz Mocarski
-trener II kl. w LA
-specjalista rehabilitacji ruchowej
mgr st. wyk³adowca Andrzej Reucki
-instruktor p³ywania
-instruktor judo
-instruktor wyk³adowca ratownictwa
wodnego
mgr st. wyk³adowca Mieczys³aw Sutyniec
-trener II kl. w LA
mgr Krzysztof Zadykowicz
-trener II kl. w koszykówce
-instruktor p³ywania
-instruktor pi³ki no¿nej
-instruktor siatkówki
-instruktor windsurfingu
Dydaktyka
Na I i II roku przez 90 minut w
tygodniu zobowi¹zani jesteœmy do
uprawiania sportu ;). Nie ma okreœlonego planu zajêæ, a prowadz¹cy sugeruje
siê proœbami æwicz¹cych. Marzeniem
pracowników Studium jest stworzenie
sprofilowanych grup w ramach obowi¹zkowych æwiczeñ. Do tego potrzebna jest przychylnoœæ w³adz. Chodzi o
wzglêdy organizacyjne. Potrzebny by³by czas przeznaczony na zajêcia sportowe w tym samym czasie we wszystkich grupach.
Marketing
Jak wiadomo inwestycje równie¿
w sporcie s¹ niezbêdne do rozwoju.
Pieni¹¿ki pochodz¹ z wynajmu obiektów nale¿¹cych do Akademii. Nie zdziwcie siê wiec, kiedy hala nie bêdzie
dostêpna z powodu targów. Dziêki temu
przybêdzie sprzêtu.
Pamiêtajcie- Sport to zdrowie, a
przecie¿ to w³aœnie s³u¿ba zdrowiu ma
byæ naszym celem.
Edyta Sawicka
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Wreszcie odby³o
siê d³ugo oczekiwane
spotkanie w sprawie
projektu specjalizacji
oraz uzyskania tytu³u
specjalisty przez farmaceutów. Jak wiadomo to bardzo gor¹cy
temat dla m³odych i
ambitnych absolwentów naszej akademii.
Zw³aszcza, ¿e jest
ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w danej dziedzinie, a coraz mniej na
zwyk³ych farmaceutów.

pracy farmaceuty w³aœciwym dla danej specjalizacji.
Liczba miejsc zosta³a ograniczona przez sam
fakt, i¿ kierownik specjalizacji ju¿ nie mo¿e wzi¹æ
dowolnej liczby osób pod sw¹ opiekê, tak jak
kiedyœ, a jedynie trzech chêtnych. ¯eby zostaæ
specjalist¹ w danej dziedzinie trzeba odbyæ
dodatkowo pó³toraroczny kurs uzupe³niaj¹cy.
Oto kierunki specjalizacji do wyboru: farmacja
apteczna, farmacja szpitalna, farmacja przemys³owa, analityka farmaceutyczna, toksykologia,
bromatologia, lek roœlinny, farmacja kliniczna, farmakologia, zdrowie œrodowiskowe, zdrowie publiczne, mikro- i biotechnologia farmaceutyczna
(nowoœæ).

Magister farmacji szuka sponsora
Wyró¿nieni
Dowiedzia³am siê, ¿e, tak jak do tej pory, trzeba mieæ przynajmniej roczny sta¿ pracy (czyli byæ
dwa lata po skoñczeniu studiów). Nale¿y równie¿
wnieœæ op³atê za rozpatrzenie wniosku i egzamin
kwalifikacyjny. Jest to kwota ok. 60-80 z³. Moi
mili, trzeba mieæ bogatych rodziców, albo dobrze
ustawionego finansowo sponsora, bo specjalizacje
s¹ w 100% p³atne. I co ciekawe? Lekarze nie musz¹
ponosiæ wszystkich kosztów swoich specjalizacji.
Uspokajano nas, ¿e wyró¿niono nas w ten sposób
tylko czasowo. Zmiany korzystne dlka nas nadejd¹
niebawem, czyli niewiadomo kiedy.
I pod górkê
Zasady egzaminowania i liczbê miejsc w danej
placówce szkoleniowej okreœla corocznie kierownik tej¿e placówki Czytaj: brak zasad ogólnokrajowych. Gdy liczba chêtnych przekroczy liczbê
miejsc, zaczynaj¹ siê schody: ocena formalna
wniosku (tzn. udokumentowanych osi¹gniêæ zawodowych i naukowych) i egzamin testowy. Liczba
punktów zdobytych mieœci siê w skali od 1 do 100.
Komisja ma na ocenê 30 dni. Farmaceuta mo¿e w
tym samym czasie odbywaæ tylko jedn¹ specjalizacjê. Sta¿ specjalizacyjny odbywa siê w miejscu

Wnioski sk³ada siê 15 grudnia b¹dŸ 1 czerwca
ka¿dego roku do placówki szkoleniowej. Nasza
akademia nie ma jeszcze pozwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci dydaktycznej w tym zakresie (ale
d¹¿ymy do tego).
Naiwnie poszukuj¹c sprawiedliwoœci
Kiedy ju¿ siê dostaniemy jakimœ szczêœliwym
trafem i uciu³amy odpowiedni¹ kwotê na samokszta³cenie, zostaje nam jedynie: zdanie kolokwiów
cz¹stkowych, wykazanie siê praktyczn¹ znajomoœci¹ jednego z jêzyków obcych (do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), przygotowanie i
publiczne zaprezentowanie pracy pogl¹dowej lub
pracy oryginalnej, odpowiadaj¹cej programowi
wybranej specjalizacji i zadanie egzaminu koñcowego.
Tak to by wygl¹da³o z grubsza. Na pocieszenie
powiem, ¿e nasi s¹siedzi z Zachodu musz¹ wyg³osiæ kilka referatów na forum miêdzynarodowym.
Egzaminy, kolokwia, ograniczona liczba miejsc, to
problemy, które nie zaprz¹taj¹ im g³ów. Wystarczy
dobra wola chêtnego. Kwalifikacje s¹siada - farmaceuty s¹ bez zmru¿enia oka uznawane u nas.
Marta Stefanowicz
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Ku pamiêci!
Zajêcia fakultatywne to jak na razie uci¹¿liwy obowi¹zek dla studentów i ich szkoleniowców. Byæ
mo¿e kiedyœ to siê zmieni, a rzeczywistoœæ jest taka, ¿e trzeba siê zapisywaæ na nie do koñca maja. Iloœæ
miejsc i liczba przeznaczonych na nie godzin w okreœlonych zak³adach zale¿y od tematyki zajêæ.
Przypominam te¿ o praktykach wakacyjnych. Kochani studenci z wydzia³u farmacji! Koszty za
dojazd do aptek s¹ zwracane wtedy i tylko wtedy, gdy:
1) aptek nie ma w waszej rodzinnej miejscowoœci,
2) zwrócicie siê z proœb¹ o zwrot kosztów do dziekanatu przed wakacjami.
PO WAKACJACH DZIEKANAT NIE PRZYJMUJE WASZYCH WNIOSKÓW W TEJ
SPRAWIE !!!
Pozdrawiam i ¿yczê zdania w najlepszym stylu egzaminu i udanych wakacji.
Marta Stefanowicz

"Nigdy nie podró¿ujê bez mego
dziennika. Nale¿y zawsze mieæ
coœ sensacyjnego do czytania w
poci¹gu".
Oscar Wilde

praktyki do francuskojêzycznej
czêœci Kanady, nie powinien liczyæ na entuzjazm i zainteresowanie ze strony tamtejszych
studentów. S¹ bardzo zajêci i
osoby z kraju, który nawet nie na
pewno ma za sob¹ ustrój komunistyczny, mog¹ liczyæ, co najwy¿ej, na odebranie z lotniska.
W drodze powrotnej musz¹ sobie
radziæ same. O zwiedzaniu i imprezach w towarzystwie m³odych
Kanadyjczyków mo¿e zapom-

Od dziœ ¿adnej dyskusji
Jest 11 wrzeœnia - rocznica
tragicznych wydarzeñ. Na lotnisku mnóstwo s³u¿b specjalnych,
zamaskowanych i uzbrojonych
po zêby. Przede mn¹ dwanaœcie
godzin podró¿y do Montrealu.
Przesiadka w Londynie, tu jeszcze wiêcej kontroli i ¿o³nierzy.
Wspania³y dzieñ na lot samolotem. Ale nie mogê przecie¿ panikowaæ tylko dlatego, ¿e w samolocie jest tak du¿o wolnych
miejsc, bo nikt nie chce lataæ w
takim dniu.
Nikt, kto wybiera siê na

nieæ. Mo¿na ewentualnie dostaæ
mapê trasy autobusu zmierzaj¹cego do szpitala. Jak to siê
przetrawi to ju¿ bêdzie tylko lepiej.
Na co czekasz? Bierz pi³ê i do
dzie³a
Zadziwiaj¹cym zbiegiem
okolicznoœci trafiam na kardiochirurgiê. Jest to dla mnie Ÿród³em nieustaj¹cego zdumienia,
bo u nas do tego oddzia³u mo¿na
siê co najwy¿ej zbli¿yæ. A tu led-

wie docieram do szpitala (sama,
z mapk¹ - jestem dumna ze swego zmys³u orientacji i szczêœcia
w doborze autobusu), ju¿ mi³a
pani pielêgniarka wyjaœnia mi
zasady mycia i zachowania siê na
sali operacyjnej, a chwilê potem
stojê przy stole i patrzê na serce
pacjenta któremu w³aœnie wszywaj¹ pomosty wieñcowe. Dwie
operacje dziennie, w przerwie
posi³ek w szpitalnej kafejce i
nieograniczony dostêp do biblioteki i Internetu.
Wszystko by³oby ca³kiem w
normie gdyby nie moi opiekunowie - kardiochirurdzy, którzy
drugiego dnia ka¿¹ mi zak³adaæ
szwy. A ja, studentka szóstego
roku, wstyd siê przyznaæ, szwów
w ¿yciu nie zak³ada³am. Jestem
jednak dzielna i wys³uchawszy
instrukcji robiê co mogê, ¿eby
powyginaæ moj¹ pierwsz¹ ig³ê
chirurgiczn¹. Pierwsz¹ i ostatni¹.
Tak siê zaczyna moja edukacja,
ka¿dego dnia spokojnym, ale nie
znosz¹cym sprzeciwu g³osem
wymaga siê ode mnie czegoœ
nowego.
Pi¹ty dzieñ na oddziale, dr
Prieto (Hiszpan z pochodzenia)
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preparuj¹c ¿y³ê z nogi pacjenta
pyta mnie od niechcenia czy
znam trochê matematykê. Bez
przekonania kiwam potwierdzaj¹co g³ow¹. Kolejne pytanie:
- Czy wiesz ile linii przechodzi
przez dwa punkty?
- Jedna - odpowiadam.
- Brawo - cieszy siê mój opiekun
- No wiêc, - mówi zbli¿aj¹c siê
do klatki piersiowej chorego - tu
- zaznacza skalpelem ma³e naciêcie przy wciêciu rêkojeœci mostka - masz jeden punkt, a tu kolejne naciêcie przy wyrostku
mieczykowatym - drugi, oto
skalpel - biorê go mechanicznie rób co nale¿y. Spokojnie wraca
do preparowania ¿y³y. Moje pierwsze naciêcie skóry i to jeszcze
takie d³ugie, ale nie mam czasu
och³on¹æ, bo gdy tylko koñczê dr
Prieto rzuciwszy pobie¿nie
okiem na moje dzie³o pyta siê: na
co czekasz? bierz pi³ê i otwieraj
klatkê. Us³u¿na instrumentariuszka ju¿ wciska mi narzêdzie w
d³oñ. To, w g³êbokim szoku mogê jeszcze zrobiæ, ale kiedy chirurg ka¿e mi otwieraæ osierdzie

Ogród botaniczny w Montrealu.

mówiê, ¿e nie dam rady. Czemu?
- dziwi siê przecie¿ ju¿ to widzia³aœ kilka razy.
Podobnie jest z zak³adaniem
cewnika do ¿y³y podobojczykowej. Tym razem lekcja u dr
Basila (Libañczyk z pochodze-
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nia): tu masz ig³ê i strzykawkê,
tu cewnik, tu nak³uwasz, to najpierw, to potem i ju¿ po wszystkim; od dziœ zak³adasz ten cewnik ka¿demu pacjentowi i ¿adnej dyskusji, jak coœ idzie nie
tak zg³aszasz chirurgowi lub

Montreal noc¹.

anestezjologowi. Ostatniego dnia
spotykam siê z najwiêkszym zaufaniem i najwy¿sz¹ pochwa³¹:
jestem pierwszym asystentem
przy dwóch operacjach. Bêdê
mia³a co wspominaæ przez d³ugie, d³ugie lata.
W szpitalu wszyscy s¹ bardzo mili, jest mnóstwo Europejczyków: Niemców, Austriaków, Francuzów. Nie udaje mi
siê
nawi¹zaæ
kontaktów ze
studentami, za to
dr Prieto i dr Basil wraz z ¿onami zapraszaj¹
mnie do w³oskiej
restauracji. Byæ mo¿e
jako obcokrajowcy maj¹ wiêcej zrozumienie
dla mojej "samotnoœci" w obcym
kraju.
Mi³osne mruczenia Zazu
Przez ten miesi¹c zdobywam
wiêcej wiedzy praktycznej, ni¿

przez piêæ lat studiów i wiem, ¿e
jeszcze nie raz zatêskniê za
metodami nauczania moich kanadyjskich opiekunów. O zabytkach miasta nie ma co pisaæ,
ka¿da nawet najmniejsza stolica
europejska ma wiêcej do zaoferowania - wiem bo sama widzia³am, ale przyroda kanadyjska
rzuca na kolana. Trafiam na
pocz¹tek piêknej, ciep³ej jesieni takiej feerii kolorów nigdy nie
widzia³am. Codziennie robiê sobie spacer zaopatrzona w orzeszki ziemne, bo w ka¿dym z wielu
montrealskich parków czeka na
mnie stado amerykañskich wiewiórek. W czasie jednej z takich
ma³ych wypraw odkrywam cukierenkê z najcudowniejszymi
mini tartami truskawkowymi na
œwiecie. Potem ju¿ codziennie
tam zachodzê, a ostatniego dnia
kupuje ich ca³e pude³ko i zabieram ze sob¹ do Polski. Jeden z
weekendów spêdzam w ogrodzie
botanicznym, podobno drugim
co do wielkoœci na œwiecie, naprawdê warto to zobaczyæ,
zw³aszcza insektarium i ogród
japoñski. Dla ca³oœci obrazu
powinnam dorzuciæ jeszcze Zazu
- dziesiêciokilowego kocura,
który obok trzech studentek jest
moim wspó³lokatorem. To
prawdziwa mi³oœæ od pierwszego
spojrzenia, Zazu spêdza w moim
pokoju wiêkszoœæ dnia.
Jeœli ktoœ siê wybiera na
praktyki do Montrealu polecam
szpital L'hotel Dieu, koniecznie
kardiochirurgiê,a przed wyjazdem niech siê do mnie zg³osi,
dam mu adres cukierenki.
Magda Podlecka
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Zasady Marika
To kilka zasad kr¹¿¹cych w internecie, którymi trzeba siê pos³ugiwaæ w trakcie praktykowania zawodu lekarza.
Mo¿na siê poœmiaæ. Dla tych, którzy ju¿ koñcz¹ - niektóre regu³ki, po przemyœleniu, okazuj¹ siê naprawdê dobrymi radami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kiedy coœ robisz, pamiêtaj - jeœli coœ mo¿e pójœæ Ÿle - na pewno tak siê stanie.
Kiedy myœlisz, ¿e ju¿ nie mo¿e byæ gorzej - bêdzie.
Prawo podspecjalizacji: je¿eli jesteœ m³otem, œwiat wygl¹da jak gwóŸdŸ.
Ostry brzuch jest wtedy, gdy zadecyduje o tym chirurg. Na to nie ma ¿adnego badania!
Zanim zlecisz jakiekolwiek badanie zastanów siê co zrobisz jeœli:
a) wynik bêdzie dodatni, b) wynik bêdzie ujemny. Jeœli odpowiedŸ jest ta sama, nie wykonuj badania.
Nie ma objawów, których nie móg³ wywo³aæ stosowany przez Ciebie lek.
Jakoœæ opieki nad pacjentem jest odwrotnie proporcjonalna do liczby konsultacji jakie dany pacjent mia³.
Ka¿de zlecenie, które mo¿e zostaæ inaczej zrozumiane, bêdzie.
B¹dŸ mi³y dla pielêgniarek - bêd¹ mi³e dla Ciebie,
b¹dŸ niemi³y dla pielêgniarek - zmieni¹ Twoje ¿ycie w piek³o.

Do³¹czcie do nas!
Je¿eli przez wakacje przydarzy wam siê coœ ciekawego (albo i nie), opiszcie to. W nowym roku akademickim
przyœlijcie to do nas. Nasz adres medyk@amb.edu.pl

Mnemotechnika u³atwia ¿ycie
Jak zapamiêtaæ niektóre rzeczy, skoro przypomina to naukê na pamiêæ ksi¹¿ki telefonicznej? Jest na to pewien
sposób. To mnemotechnika.
Mnemotechnika <gr. mneme=pamiêæ + technika> to zespó³ sposobów u³atwiaj¹cych zapamiêtywanie wiadomoœci i faktów oraz przypominanie ich sobie na zasadzie mechanicznych skojarzeñ, np. uk³adu wierszowego, skrótów
werbalnych, analogii zewnêtrznych, itp.
W tym numerze zespo³y zwi¹zane z g³uchot¹: JAW PULC
·
·
·
·
·
·
·

Zespó³ Jervella (g³uchota + wyd³u¿enie QT),
Zespó³ Alporta (g³uchota + objawy k³êbuszkowego zapalenia nerek),
Zespó³ Waardenburga (g³uchota + objawy oczne),
Zespó³ Pendreda (g³uchota + wole),
Zespó³ Ushera (g³uchota + retinitis pigmentosa),
Zespó³ Lange-Nielsona (g³uchota + wyd³u¿enie QT),
Zespó³ Charcot-Marie-Tooth

Do tego odrobina neurochirurgii:
Najczêstsze guzy mózgu u dzieci: MAE i u doros³ych: MGM
·
·
·

M - medulloblastoma (rdzeniaki),
A - astrocytoma (rdzeniaki),
E - ependymoma (wyœció³czaki).

·
·
·

M - metastasis (przerzuty),
G - glioma (glejaki),
M - meningioma (oponiaki).
A. R. R.
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Piec i maliny
Ten uœmiech na tafli ³zy,
któr¹ serce z têsknoty roni
za malinow¹ cisz¹ wspomnieñ
jest dla Ciebie .

Maj dla Matki
Mama to niejednokrotnie pierwsze s³owo wypowiadane przez
nas w ¿yciu. Ka¿dy z nas ma matkê i ka¿da z nich jest anio³em, choæ
czêsto o tym zapominamy. Jedne s¹ zapracowanymi anio³ami tu na
ziemi, inne strzeg¹ nas ju¿ z lepszego œwiata. Obdarzaj¹ nas uczuciem czystym, bezgranicznym, bezinteresownym. Ten wzór
prawdziwej mi³oœci to dar, który nam przekazuj¹, zakodowany w nas
od poczêcia. Przez ca³e ¿ycie odzywa siê w nas niezrozumia³a têsknota za idea³em relacji miêdzyludzkich, który by³ ju¿ naszym
udzia³em, a który z biegiem lat staje siê coraz bardziej odleg³y i
nierealny.
Moje s³owa nie zdo³aj¹ wyraziæ magii istoty, jak¹ jest matka.
Pozostawiam Was z wierszami o mojej cudownej Mamie. Niektóre
uznacie byæ mo¿e za banalne rymowanki, ale pisane przed laty,
wci¹¿ wyra¿aj¹ moj¹ g³êbok¹ mi³oœæ do Niej. Dojrzewam wraz z
moim piórem i równoczeœnie dojrzewa moje serce do tego, by obj¹æ
bezmiar oddania matki jej dziecku, bez wzglêdu na jego wiek.
Przy okazji Œwiêta Matki, nie zapominajmy, ¿e dom by³by
ubo¿szy w sw¹ niezwyk³¹ moc, gdyby nie by³o w nim ojca.
Pamiêtajmy o nich w Dzieñ Ojca ( 23 czerwca ). Jak pisa³ Antoine
de Saint Exupery: " Cudownoœæ domu polega nie na tym, ¿e zapewnia schronienie, ogrzewa czy daje poczucie posiadania, ale na tym,
¿e powoli gromadzi w nas zasoby s³odyczy, ¿e sk³ada w g³êbinach
serca tajemnicze z³o¿a, z których wytryskuj¹ jak wody Ÿródlanesny “.
Z okazji Dnia Mamy,
wrêczam Ci klucz do sekretnej bramy,
za ni¹ ogród nieziemski siê kryje,
w nim roœliny po pas po szyjê.
Gatunki najrzadsze na œwiecie,
nigdzie takich nie znajdziecie.
Pod¹¿aj b³êkitn¹ alejk¹ wœród zieleni,
skrêæ za studni¹ w lewo -chyba coœ siê mieni ?!
Maleñka furtka w g¹szczu ukryta,
za ni¹ magiczna bylina zakwita .
Wœród kwiatów sobie si¹dŸ
i cichutko chwilê b¹dŸ.
Ws³uchaj siê w ich szept koj¹cy,
zdradz¹ ci sekret w p¹kach œpi¹cy.
Potem uko³ysz¹ Twoje zatroskane serduszko
i szepn¹ "b¹dŸ szczêœliwa " na uszko.
Kiedy nastanie powrotu czas ,
weŸ jeden kwiatostan, taki w sam raz,
byœ pod poduszk¹ mog³a schowaæ
i co dzieñ magi¹ siê rozkoszowaæ.
Chcê byœ s³ysza³a szept
z ka¿dym dzionka koñcem:
"Jesteœ najwspanialsz¹
Mam¹ pod s³oñcem ! "

I oczy b³yszcz¹ce o d³ugich nogach
biegn¹ce w Twoje objêcia.
Smak starych fotografii
wyœwietlanych powoli
i ciep³a dro¿d¿ówka
rozp³ywaj¹ca siê w ustach
Myœl mi³a jak piec kaflowy,
który grza³ nasze plecy w Go³dapi
Czas tak siê rozpêdzi³…
Utka³aœ mi mocne sznurowad³a,
nie pogubiê butów.
Dla Ciebie
serce w kropli rosy tocz¹cej siê
po pajêczej nici utkanej
przez dzwoneczek konwalii
i wyryte deszczem mi³oœci
serce w twarzy
zapatrzonego w nieskoñczonoœæ fiordu
i usta o smaku serca
sk³adaj¹ce poca³unek wdziêcznoœci
na Twych Matczynych d³oniach

Tylko Ty
wzruszasz siê
za bukiet lnicy polnej
têsknisz
za zapachem skóry
bierzesz
nadal na kolana
pod powiekami
serce kwitnie czujne
dzieli siê
jak piwonia woni¹
nauczy³aœ zbieraæ
szczêœcie ze œcie¿ek dnia

To moje ostatnie spotkanie z Wami, na ³amach
"Medyka“. Dziêkujê tym , którzy mnie czytali ( mam nadziejê
¿e tacy byli ). Siêgajcie jak najczêœciej do poezji czy prozy.
Pamiêtajcie, ¿e dobry lekarz powinien byæ tak¿e humanist¹.
Joanna PrzeŸdziecka

