




Przyzwyczailiœmy siê ju¿ do stron studenckich w naszym piœmie.
Tymczasem aktualny numer Medyka ró¿ni siê od poprzednich przede
wszystkim tym, ¿e nie ma w nim “M³odego Medyka”. ¯a³ujê bardzo,
ale perspektywa wakacji, poprzedzona ogromnym wysi³kiem zalicza-
nia egzaminów koñcz¹cych rok akademicki, okaza³a siê barier¹ nie
do pogodzenia z literackimi sk³onnoœciami m³odych medyków. W miej-
scu “M³odego Medyka” znajdzicie Pañstwo kalendarium dotycz¹ce hi-
storii Pa³acu Branickich, informacje (pióra znamienitego historyka Ada-
ma Dobroñskiego) dotycz¹ce dawnych w³aœcicieli tego wspania³ego
obiektu, a tak¿e dalszy ci¹g wspomnieñ pani Doroty £abanowskiej -
artystki malarki, której dzie³a wykonane wspólnie z mê¿em Jerzym
zdobi¹ Aulê Wielk¹. Zamieszczony plan sytuacyjny dope³nia mate-
ria³y, które przygotowaliœmy pod k¹tem wakacyjnych turystów
odwiedzaj¹cych dawn¹ rezydencjê magnack¹, a obecnie siedzibê
Akademii Medycznej. Niech Pan Waldemar D¹browski - Minister od
Kultury nie myœli, ¿e medycy - obecni prawni w³aœciciele Pa³acu -
nie s¹ goœcinni, zamknêli gmach na cztery spusty i nie chc¹ pokazaæ
go innym. 

Wakacje s¹ równie¿ powodem, ¿e bie¿¹cy egzemplarz Medyka
ma podwójn¹ numeracjê obejmuj¹c¹ czerwiec i lipiec, zaœ nastêpny
bêdzie datowany na sierpieñ i wrzesieñ. 

Szczególnie mi mi³o, ¿e na ³amach obecnego numeru przedsta-
wiamy sylwetkê profesora Karola Buluka - kolejnego doktora hono-
ris causa naszej Uczelni. Profesor, choæ ju¿ nie ¿yje, pozosta³ w na-
szych wspomnieniach jako cz³owiek niezwyk³y. Naukowiec z krwi
i koœci, i filozof, z którym ka¿da rozmowa - nawet ta egzaminacyjna
- zapada³a g³êboko w pamiêci, staj¹c siê Ÿród³em dalszych inspiracji.
Jedna z bardziej niezwyk³ych i barwnych osobowoœci. Jednoczeœnie
ujmowa³ niezwyk³¹ skromnoœci¹ i sposobem bycia. W swym labora-
torium potrafi³ uprawiaæ „¿yw¹” naukê, która natychmiast znajdowa-
³a zastosowanie w praktyce klinicznej. W³aœnie klinicyœci wspomina-
j¹ Profesora na ³amach naszego pisma.

W numerze, który oddajemy do Pañstwa r¹k, zamieszczamy in-
formacje dotycz¹ce historycznego wydarzenia - nasza Uczelnia od nie-
dawna przesta³a byæ dwuwydzia³ow¹, czym zreszt¹ „wyró¿nia³a" siê
spoœród pozosta³ych krajowych uczelni medycznych. Zgodnie
z obietnicami wyborczymi, powo³ano trzeci wydzia³ - Pielêgniarstwa
i Ochrony Zdrowia. Redakcja ¿yczy wszystkiego najlepszego nowe-
mu Wydzia³owi i jego nowo wybranym w³adzom dziekañskim.

Najlepsze gratulacje i ¿yczenia sk³adamy równie¿ Rektorowi Ja-
nowi Górskiemu, z okazji wyboru na cz³onka Polskiej Akademii
Umijêtnoœci. Jest to niew¹tpliwy splendor i honor nie tylko dla Rek-
tora, ale równie¿ dla naszej Uczelni. 

Natomiast wszystkim naszym czytelnikom, cz³onkom redakcji i sa-
memu sobie ¿yczê mi³ych wakacji i szczêœliwego powrotu do pracy -
z nowym zapasem si³, energii i zdrowia.
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Chór Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku powróci³ niedawno z odbywa-
j¹cego siê w Warnie w dniach 21-25 ma-
ja XXVII Miêdzynarodowego Konkursu
Chóralnego im. prof. Georgii Dimitrova.
Konkurs ten wraz z konkursami w Arez-
zo i Gorizii (W³ochy), Tours (Francja),
Tolosie (Hiszpania) oraz Debreczynie
(Wêgry) tworz¹ presti¿owe Europejskie
Grand Prix Konkursów Chóralnych. Ju¿
samo zakwalifikowanie i zaproszenie
chóru przez Komitet Organizacyjny do
przes³uchañ by³o wielkim wyró¿nie-
niem, tym bardziej jesteœmy zaskoczeni
i cieszymy siê ze zdobytych trzech na-
gród! 

D¿entelmeni o pieni¹dzach
nie rozmawiaj¹

Wziêliœmy udzia³ w dwóch katego-
riach - kategorii chórów mieszanych -
du¿ych oraz nietypowej dla nas kategorii
chórów kameralnych (do 16 osób).
W ka¿dej z nich nale¿a³o zaprezentowaæ
przekrojowy repertuar, poczynaj¹c od
epoki renesansu przez barok, romantyzm
po dzie³a kompozytorów wspó³cze-

snych, w tym tak¿e obowi¹zkowe utwo-
ry bu³garskie. W kategorii chórów mie-
szanych zajêliœmy III miejsce ustêpuj¹c
Chórowi „College'u Muzycznego” z Ka-
lifornii oraz Chórowi Akademii Muzyki,
Teatru i Sztuki z Mo³dawii. W kategorii
zespo³ów kameralnych Amerykanie po-
nownie okazali siê lepsi, choæ jak dowie-
dzieliœmy siê nieoficjalnie, czêœæ juro-
rów w³aœnie nam chcia³a przyznaæ zwy-
ciêstwo. Trzecia nagroda, to nagroda
specjalna za najlepsze wykonanie dzie³a
wspó³czesnego kompozytora - Ave Ma-
ria Paw³a £ukaszewskiego. Zdobycie na-
gród wi¹¿e siê oprócz otrzymania dyplo-
mów i medali z gratyfikacj¹ finansow¹,
ale jako ¿e wszyscy jesteœmy d¿entelme-
nami o pieni¹dzach pisa³ nie bêdê. 

Grand Prix Varna 2003 polecia³o
w tym roku do s³onecznej Kalifornii. Ze-
spo³em numer jeden okaza³ siê, bowiem,
wspomniany ju¿ Chamber Choir of San
Antonio College w Walnut. 

Tyle tytu³em „oficjalnego„ komuni-
katu, bowiem podró¿y towarzyszy³o
wiele emocji o których warto wspo-
mnieæ. 

Sceny rodem z „Misia”

Wyruszyliœmy we wtorek rano. Szyb-
ko, bo ju¿ na granicy polsko-ukraiñskiej
okaza³o siê, ¿e dotarcie do Warny w œro-
dê w godzinach popo³udniowych jest
nierealne. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹, która
upowa¿nia do wjazdu na terytorium na-
szego po³udniowo-wschodniego s¹siada
jest „taloñczyk” z odpowiedni¹ iloœci¹
piecz¹tek, a ka¿da w innym kolorze
i kszta³cie. I choæ ich zdobycie wydawa-
³o siê banalnie proste, to w istocie spra-
wy mia³y siê zgo³a odmiennie. I tak, aby
uzyskaæ piecz¹tkê czerwon¹, nale¿y
wczeœniej pójœæ po zielon¹-ekologiczn¹.
Tu jednak pojawia siê problem, bo odpo-
wiedzialny za zielon¹ piecz¹tkê urzêdnik
twierdzi, ¿e jest nam ona niepotrzeb-
na...D³ugo trwa zanim da siê przekonaæ.
Po odes³aniu do kolejnego okienka do-
wiadujemy siê, ¿e tam nikt autokarami
siê nie zajmuje, a ju¿ na pewno nie nami,
a tak w ogóle to najpierw musimy zap³a-
ciæ 5 euro za tranzyt. Udajemy siê do ka-
sy i znów mamy pecha. Panie sprawdza-
j¹ w³aœnie jakieœ wyci¹gi. Cenne kwa-
dranse uciekaj¹, wreszcie wyjmujemy

TTrrzy nagrzy nagrodyody dla Chóru dla Chóru AMBAMB

cd. na str. 6.
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(– dzieli siê swoimi spostrze¿enia-
mi profesor BO¿ENNA SAWICKA, dyrygent
i kierownik artystyczny Chóru Akademii Medycznej w Bia³ymstoku,
w rozmowie z Dorot¹ Czeremch¹)

Pani Profesor,  co to znaczy mieæ s³uch absolutny?

To jest taka zdolnoœæ, której nie da siê wypracowaæ, z któr¹
po prostu cz³owiek siê rodzi. Wysokoœæ bezwzglêdn¹ dŸwiê-
ku ma siê zakodowan¹ w pamiêci. 

Pytam nie bez powodu, gdy¿ jest Pani tak okreœlana w œrodo-
wisku chóralnym. 

Wiem, wiem (œmiech). Czêsto za granic¹ wzbudzam sensacjê
wœród jurorów, poniewa¿ nie u¿ywam ¿adnego przyrz¹du do
podania dŸwiêku. To ju¿ taki dar od Boga. 

A œpiewaæ ka¿dy mo¿e?

Przyznam, ¿e nawet z Rektorem prof. J. Górskim  zastana-
wialiœmy siê czy nie przyj¹æ takiego has³a. ¯artowaliœmy, ¿e
mo¿e warto by³oby zorganizowaæ przes³uchanie medyków
w formie Karaoke (œmiech). Ustaliliœmy, ¿e w nadchodz¹cym
roku akademickim obejmiemy odgórnym obowi¹zkiem prze-
s³uchañ studentów pierwszego roku. Przysz³y chórzysta nie
musi mieæ przygotowania muzycznego, bo technikê wokaln¹
mo¿na w znacznym stopniu wypracowaæ. Wymagam natomiast
predyspozycji s³uchowych. 

Z XXVII Miêdzynarodowego Konkursu Chóralnego im. prof.
G. Dimitrova w Warnie, Chór AMB przywióz³ a¿ trzy nagrody.
Pani Profesor, to fantastyczny prezent urodzinowy? 

Tak wypad³o, ¿e akurat data moich urodzin zbieg³a siê z ter-
minem konkursu. Przywiezienie a¿ trzech nagród to sukces,
o którym nie myœla³am nawet w najœmielszych marzeniach.
Otrzymaliœmy drugie miejsce w kategorii chórów kameralnych,
trzecie miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz nagrodê
specjaln¹ Jury za najlepsze wykonanie dzie³a, „Ave Maria"
wspó³czesnego kompozytora Paw³a £ukaszewskiego. Zakwa-
lifikowanie siê do udzia³u w tak presti¿owych konkursach

jest bardzo trudne, ale osi¹gniêcie jakiegoœ miejsca stwarza no-
we perspektywy. I tak, zaproszono nas ju¿ teraz do udzia³u
w przysz³orocznych konkursach w Tours we Francji oraz w De-
breczynie na Wêgrzech. 

Który z chórów bior¹cych udzia³ w konkursie podoba³ siê Pa-
ni najbardziej?

Bezwzglêdnie amerykañski, który jako laureat tego konkursu
bêdzie walczyæ o Grand Prix Europy. Jest to zespó³ niezwy-
kle kreatywny. Amerykanie wychodz¹ na estradê uœmiechniê-
ci, emanuje z nich radoœæ œpiewania. Oni nie stoj¹ na bacznoœæ,
oni œpiewaj¹ ca³ym cia³em. Je¿eli widzi siê, ¿e ktoœ daje
z siebie du¿o, cieszy siê z tego co robi, to si³¹ rzeczy ta ra-
doœæ udziela siê innym. Natomiast, je¿eli ktoœ stoi smutny, z mi-
n¹ obola³¹, tak jak to siê dzieje w naszych chórach, to ¿eby naj-
piêkniej œpiewa³, to i tak pomyœlimy „Bo¿e, jaki on jest biedny”.
Twarz powinna wyra¿aæ to, o czym siê œpiewa, a u naszych
chórzystów czy weso³o jest czy smutno goœci boleœæ.

A czy m³odzi ludzie chc¹ œpiewaæ?

W ostatnich latach wyraŸnie obserwuje siê spadek zaintereso-
wania chóralistyk¹. M³odzi ludzie nie wiedz¹, ¿e œpiew mo¿e
byæ przyjemnoœci¹. Boj¹ siê dodatkowego obci¹¿enia. Dlate-
go te¿ do cz³onków chóru nale¿¹ tylko najlepsi studenci me-
dycyny i to w wiêkszoœci dziewczyny. Bo one, choæ w ¿yciu
maj¹ wiêcej obowi¹zków, potrafi¹ lepiej siê zorganizowaæ. Wi-
daæ to na przyk³adzie ka¿dej rodziny, w której matka, mimo
¿e zawodowo pracuje, musi mieæ czas, aby sprz¹tn¹æ, ugoto-
waæ i zaj¹æ siê dzieckiem.

Czy œpiew pomaga medykom w ¿yciu?

Niektórzy mówi¹, ¿e jest to jakieœ odreagowanie, inni z kolei,
¿e mi³e spêdzenie czasu, dobry relaks. Na pewno œpiew jest
te¿ dobrym æwiczeniem w pamiêciowym przyswajaniu wie-
dzy. T¹ zdolnoœæ szybkiego uczenia siê, w³aœnie najbardziej,
podziwiam u chórzystów Akademii Medycznej. 

A medycy pomagaj¹ dyrygentowi?

Trudno, ¿eby pomagali w œciœle muzycznych sprawach, ale
w œciœle medycznych nie ukrywam, ¿e tak. Medycy oprócz
tego, ¿e potrafi¹ leczyæ i dobrze œpiewaæ s¹ tak¿e dobrymi
managerami, o czym œwiadczy dzia³alnoœæ Zarz¹du Chóru.
To jego cz³onkowie wyrêczaj¹ mnie we wszystkich sprawach
organizacyjnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem Chóru. Mu-
szê podkreœliæ równie¿, ¿e nasz Chór by³ zawsze wspierany
i dobrze oceniany przez wszystkie w³adze uczelni. 

Jest Pani trzynastym dyrygentem i kierownikiem artystycz-
nym Chóru AMB.

Czyli pechowym...? Ale okazuje siê najd³u¿ej utrzymuj¹cym
siê! Ja bym wiêc nie przywi¹zywa³a do tej cyfry jakieœ spe-
cjalnej wagi.

TTwarz powinna wyra¿aæ to, owarz powinna wyra¿aæ to, o czym siê œpiewaczym siê œpiewa
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wspomniane 5 euro i....kolejna niespo-
dzianka, bo „tak¹ walut¹ to mo¿emy so-
bie zap³aciæ w UE, ale nie na Ukrainie”...

Po kilkugodzinnym postoju, w pra-
wie trzydziestostopniowym upale, rusza-
my dalej. Przy okazji ogl¹damy sceny
rodem z kultowego „Misia” jak na przy-
k³ad malowanie wapnem krawê¿ników
przez m³odych ukraiñskich ch³opaków.
Drogowskazów, oznaczenia drogi, czy
informacji o odleg³oœci do wiêkszych
miast nie nale¿y siê spodziewaæ. Jeœli
ktoœ twierdzi, ¿e w Polsce mamy fatalne
drogi, niech uda siê na Ukrainê. Szybko
doceni nasze dziurawe ulice, bêd¹ce
z zastanym tam „szwajcarskim serem”
wrêcz symbolem solidnego budownic-
twa drogowego. 

Oszczêdzê czytelnikom relacji drogi
do Lwowa, bardziej wra¿liwe osoby mo-
g³oby nie wytrzymaæ opisu ³adunku zgu-
bionego na ca³ej szerokoœci jezdni przez
„miejscow¹” ciê¿arówkê, faktem jest, ¿e
przez kilka kolejnych godzin „zapach”
dochodz¹cy z opon autokaru by³ nie do
wytrzymania. Lwów, gdzie mieliœmy po-
stój jest piêknym miastem. Najproœciej
dotrzeæ tam publicznym autobusem nr
70 i przejœæ pieszo kawa³ek z koñcowe-
go przystanku. Wsiadamy wiêc do poja-
zdu (jako ¿e jest to linia doœæ nietypowa
jest nim minibus, a nie Ikarus czy Jelcz),
p³acê kierowcy odliczone pieni¹dze na
bilety, zamiast nich otrzymujê resztê.
Doje¿d¿amy do „pêtli”, chcemy wysia-
daæ, bo widzimy ju¿ czekaj¹cych pasa¿e-
rów, ale nasz kierowca daje znaki, ¿eby
zostaæ i dowozi nas pod samo wzgórze.
Pyta ile ma na nas czekaæ, bo pó³ godzin-
ki to mo¿e zostaæ... S³ynna wschodnia
goœcinnoœæ?...

Kapitan nie p³aci

Po oœmiogodzinnym zwiedzaniu
i „posi³ku” w kawiarni, przy g³ównej uli-
cy miasta, wyruszamy w dalsz¹ drogê.
Przezornie pytamy, jak wyjechaæ ze
Lwowa. Nikt jednak nie przepuszcza³, ¿e
pokonanie nastêpnych 400 km zajmie
nam oko³o dziesiêciu godzin. Oko³o dru-
giej w nocy zatrzymuje nas patrol drogo-
wy. Kierowca otwiera drzwi i ukazuj¹
siê dwaj milicjanci w towarzystwie
dwóch ¿o³nierzy z doœæ niedbale wyce-
lowanymi w nas lufami karabinów. S³y-
szymy - „wodzirej wysiadaj”. Pawe³,
który na szczêœcie zna ukraiñski, przeka-
zuje nam, ¿e zagraniczne autokary nie
mog¹ jeŸdziæ w nocy po Ukrainie. Musi-
my czekaæ do 6 rano. Pytamy wiêc, co

mamy zrobiæ? I tu spotykamy siê z pe³-
nym zrozumienie: „to wy proponujecie,
no tak, ¿eby wam nie by³o Ÿle i nam do-
brze”. Wystarczy³o 10 dolarów. „Sèasli-
vej drogi” s³yszymy na po¿egnanie. Je-
dziemy do kolejnego patrolu, tym razem
wy³¹cznie milicyjnego. Milicjant, gdy
nie ma siê do czego przyczepiæ, ¿¹da od
kierowców aktu notarialnego, potwier-
dzaj¹cego ich miejsce zatrudnienia. Tym
razem wystarcza legitymacja jednego
z chórzystów, na której widnieje zapis
kapitan....

Pech nas nie opuszcza. Na granicy
ukraiñsko-rumuñskiej trafiamy na now¹
zmianê. Zanim ktoœ siê do nas pofatygu-
je mija dobra godzina. „Wype³nienie ta-
loñczyka” idzie nam tym razem spraw-
niej. Celnik chowa go do szuflady i pro-
si o prezent dla kierownika. Butelka al-
koholu za³atwia sprawê. Jeszcze tylko
dwugodzinna „odprawa paszportowa”
i jesteœmy w Rumunii.

A tu...zaskoczenie. Poza tym, ¿e na-
le¿y zap³aciæ za dezynfekcjê autokaru
i podatek ekologiczny wszystko przebie-
ga sprawnie, s³u¿ba graniczna mówi na-
wet po polsku! Przejazd przez pañstwo
hrabiego Draculii dziêki nowym drogom
przebiega doœæ sprawnie - nale¿y tylko
uwa¿aæ przy wymijaniu na ci¹gniête
przez osio³ki wozy oraz patrole policyj-
ne stoj¹ce w co trzeciej wiosce. Tu z po-
moc¹ przychodz¹ nadje¿d¿aj¹cy z na-
przeciwka kierowcy informuj¹cy o zbli-
¿aj¹cym siê „niebezpieczeñstwie”. Do-
je¿d¿amy szczêœliwie do granicy z Bu³-
gari¹, gdzie wita nas pytanie „co macie
celnikowi?”. P³acimy ponownie „za eko-
logiê”. Innych „taxów”, po rozmowie
z urocz¹ pani¹ celnik ogl¹daj¹c¹ akurat
fina³ pucharu UEFA, udaje siê nam unik-
n¹æ. Jeszcze tylko kolejna p³atna dezyn-
fekcja kó³ (w istocie przejazd przez ka³u-
¿ê, z której na naszych oczach napi³y siê
psy), ponad godzinne sprawdzanie pa-
szportów i jesteœmy w Bu³garii. Wspo-
mniana ju¿ obecnoœæ czworonogów na
przejœciach granicznych by³a doœæ cha-
rakterystyczna, stanowi³y one ich nie-
od³¹czny atrybut.

Bravo Pol’ša

W koñcu po prawie piêædziesiêciu
godzinach spêdzonych w trasie jesteœmy
na miejscu. Teraz ju¿ tylko kilka godzin
snu i przes³uchanie konkursowe. Nie
wiem jak to siê sta³o, czy to kwestia
ogólnej mobilizacji, czy zdrowej z³oœci,
¿e taka mêcz¹ca podro¿ nie mo¿e pójœæ

na marne, czy mo¿e przestroga kierow-
ców, ¿e bez nagrody nas do Polski nie
zabior¹, ale zaœpiewaliœmy na tyle do-
brze, ¿e ju¿ po pierwszym wystêpie po-
jawili siê „wys³annicy” z zaproszeniem
na kolejne konkursy. Nasz chór prowa-
dzony przez przebran¹ w ludowy strój
parê wzbudzi³ jednak euforiê wœród mie-
szkañców Warny, którzy pozdrawiali nas
gromkim „bravo Pol’ša”. 

Kilka s³ów o naszej opiekunce. Sie-
demnastoletnia Denisa (na po³udniu ado-
lescencja i dojrzewanie przebiega chyba
szybciej ni¿ w naszym klimacie) doœæ
sprawnie wprowadzi³a nas w tajemnice
„kuchni bu³garskiej”. Podczas pochodu
24 maja z okazji Dnia Œwiêtych Cyryla
i Metodego, po dwóch godzinach stania
w po³udniowym skwarze, gdy usiad³em
na krawê¿niku, bo nie da³em ju¿ rady
ogl¹daæ kolejnego gimnazjum pozdra-
wiaj¹cego trybunê honorow¹, otrzyma-
³em ostr¹ reprymendê ¿e „ne choèu po-
smatric na tak krasivyj prazdnik”.

Nadszed³ czas po¿egnania. Bogatsi
o nowe doœwiadczenia, (i nie tylko) ze
³z¹ w oku, po¿egnaliœmy Denisê i orga-
nizatorów, z którymi uda³o nam siê do-
brze poznaæ. Czeka³a nas droga powrot-
na. W przeciwieñstwie do chóru z Kow-
na, któremu skradziono autokar, mieli-
œmy czym wracaæ. Nauczeni wczeœniej-
szymi wydarzeniami zabezpieczyliœmy
siê w „podarunki” z coca-coli i 7up. Kie-
rowcy przygotowani na najdziwniejsze
op³aty, nie przewidzieli jednak jednego -
spotkania z przebieranymi urzêdnikami
i milicjantami w Rumuni. Tu przyda³a
siê stanowczoœæ i umiejêtnoœæ targowa-
nia, które przeæwiczyliœmy, piêæ lat te-
mu, podczas podró¿y do Izraela. Z wy-
wo³awczej ceny 140 euro uda³o nam siê
„zejœæ” do piêciu. Kolejne przejœcia gra-
niczne i przejazd przez Wêgry oraz S³o-
wacjê nie dostarczy³y ju¿ tego typu emo-
cji. Nocny taniec autokaru po Karpatach
oraz zwiedzanie Budapesztu zapamiê-
tam jednak na d³ugo. Du¿o mo¿na by
i warto jeszcze napisaæ, nie o wszystkim
jednak wypada. 

Jeœli wiêc ktoœ chce pos³uchaæ, a je-
szcze lepiej sam doœwiadczyæ artystycz-
nych prze¿yæ, a przy tym dobrze siê ba-
wiæ, to serdecznie zapraszam. Do zoba-
czenia w paŸdzierniku. 

¯yczê wszystkim œpiewaj¹cych 
egzaminów i wakacji

Mariusz K³opotowski 

cd. ze str. 4.
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Pisz¹c swój pierwszy artyku³ do Medyka Bia³ostockiego
o powo³aniu w 1999 roku Oddzia³u Pielêgniarstwa na Wy-
dziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku ,
(tekst ukaza³ siê w numerze II/I 2001) przedstawia³em g³ów-
nie zamierzenia na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. Nie przypuszcza-
³em nawet, jak szybko plany dogoni¹ te zamierzenia, a nawet
je znacznie wyprzedz¹. Mamy koniec roku akademickiego
2003/2004. Senat AMB na posiedzeniu w dniu 30.05.2003 r.
podejmuje Uchwa³ê Nr 24/2003, treœæ której, ze wzglêdu na
jej historyczny w dziejach Uczelni wymiar, pozwalam sobie
przytoczyæ.

Uchwa³a Nr 24/2003
Senatu Akademii Medycznej w Bia³ymstoku

z dnia 30 maja 2003r.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wy¿szym
z dnia 12 wrzeœnia 1990r. ( Dz. U. Nr 65 poz. 385) uchwala
siê co nastêpuje:

§ 1
1. Powo³uje siê w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku Wy-

dzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia. 
2. Strukturê organizacyjn¹ Wydzia³u stanowi za³¹cznik nr 1

do niniejszej uchwa³y.
§ 2

Kadencja Dziekana Wydzia³u, o którym mowa § 1 ust.1
rozpoczyna siê 01.09.2003r. i koñczy 31.08.2005r.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 01.09.2003r

Przewodnicz¹cy Senatu
Rektor

prof. dr hab. Jan Górski

£¹cznie z Uchwa³¹ Senat przyj¹³ równie¿, zgodnie z wnio-
skiem nadzwyczajnej senackiej komisji ds. utworzenia nowe-
go Wydzia³u, jego proponowan¹ strukturê organizacyjn¹ oraz
okreœli³ realizowane w nim kierunki kszta³cenia, co przedsta-
wia poni¿szy za³¹cznik do Uchwa³y, a tak¿e zatwierdzi³ bar-
wy Wydzia³u i jego logo. Ju¿ na inauguracji roku akademic-
kiego 2003/2004 na wypustkach oraz oblamowaniach tog
nauczycieli akademickich przypisanych organizacyjnie do
nowego Wydzia³u pojawi siê kolor chabrowy. Logo Wydzia-
³u jest analogiczne jak dotychczasowego Oddzia³u Pielê-
gniarstwa WL, zmieni siê jedynie treœæ na otoku jego owalu:
„Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AM w Bia³ym-
stoku”. 

STRUKTURA WYDZIA£U PIELÊGNIARSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Kierunki kszta³cenia:
– pielêgniarstwo (studia licencjackie + 2-letnie studia magi-

sterskie)

– pielêgniarstwo (studia magi-
sterskie zaoczne 5-letnie)

– po³o¿nictwo (studia licencjac-
kie + 2-letnie studia magister-
skie)

– fizjoterapia (studia licencjackie
+ 2-letnie studia magisterskie)

– pielêgniarstwo (specjalnoœæ ra-
townictwo medyczne, studia li-
cencjackie)

– zdrowie publiczne (specjalnoœæ
dietetyka, studia licencjackie +
2-letnie studia magisterskie)

Dziekan
Dziekanat (2 osoby)

2 Prodziekanów (ds. pielêgniarstwa i po³o¿nictwa
oraz ds. fizjoterapii)

Jednostki dydaktyczne
(przeniesione z Wydzia³u Lekarskiego):

1. Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego (kier. dr hab. El¿bieta Kra-
jewska-Ku³ak)

2. Zak³ad Pielêgniarstwa Klinicznego (p.o. kier. dr hab. Gra-
¿yna Jurkowska)

3. Zak³ad Pielêgniarstwa Ginekologiczno-Po³o¿niczego (ki-
er .prof. dr hab. Marek Kulikowski)

4. Zak³ad Zdrowia Publicznego (kier. dr hab. Andrzej Szpak)
5. Zak³ad Higieny i Epidemiologii (kier.dr hab. Jan Karczew-

ski)
6. Klinika Medycyny Ratunkowej (p.o. kier. dr Ma³gorzata

Malinowska-Zaprza³ka)
7. Zak³ad Gerontologii Klinicznej i Spo³ecznej (kier. dr hab.

Barbara Bieñ)
8. Zak³ad Medycyny Rodzinnej i Pielêgniarstwa Œrodowisko-

wego (kier .prof. dr hab. Agnieszka Borzuchowska)
9. Klinika Rehabilitacji (p.o. kier. dr Robert Latosiewicz)

10. Zak³ad Patomorfologii Ogólnej (prof. dr hab. Andrzej
Kemona)

11. Studium Filozofii i Psychologii Cz³owieka (dr Grzegorz
Zalewski)

Jednostki dydaktyczne
(przeniesione z Wydzia³u Farmaceutycznego):

1. Zak³ad Dietetyki (kier. dr hab. Danuta Paw³owska)
2. Zak³ad Technologii i Towaroznawstwa ¯ywnoœci (p.o. kier.

dr Anna Witkowska)

Powo³anie nowego Wydzia³u zosta³o, ze wzglêdów formal-
no-prawnych, po³¹czone z nowelizacj¹ Statutu AMB. Nowe-
lizacja uwzglêdnia zmienion¹ strukturê Uczelni, a tak¿e
wprowadzi³a zasadê wyboru jednoosobowych w³adz powo³a-
nego Wydzia³u przez jego Radê Wydzia³u (mo¿liwoœci takie
daje Ustawa o Szkolnictwie Wy¿szym).

Pierwsze posiedzenie, poœwiêcone wyborom w³adz Wy-

TTrrzeci zeci WWydzia³ w ydzia³ w AMBAMB

dr hab. Jan Karczewski
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dzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia, zwo³a³ JM Rektor AMB
prof. dr hab. Jan Górski w dniu
10.06.2003 r. Na funkcjê Dzie-
kana zaproponowa³ kandydatu-
rê dotychczasowego prodzieka-
na WL ds. Pielêgniarstwa dr. hab.
Jana Karczewskiego. Rada w g³o-
sowaniu tajnym dokona³a wy-
boru. Nastêpnie ni¿ej podpisa-
ny, ju¿ jako Dziekan-elekt, zg³osi³
kandydatury dwóch prodzieka-
nów. Do pe³nienia funkcji pro-
dziekana ds. pielêgniarstwa, po-

³o¿nictwa i ratownictwa medycznego zaproponowa³ dr hab.
El¿bietê Krajewsk¹-Ku³ak, a prodziekana ds. fizjoterapii, pe³-
ni¹cemu dotychczas tê funkcjê na Wydziale Lekarskim, dr. Ro-
berta Latosiewicza. Rada w g³osowaniu tajnym kandydatury
zaakceptowa³a. 

Dziekan-elekt i prodziekani-elekci formalnie rozpoczn¹
urzêdowanie z dniem 1.09.2003, ale ju¿ obecnie czeka nas
ogrom zadañ zwi¹zanych ze sprawnym przygotowaniem do
pracy nowej jednostki dydaktycznej. Ju¿ teraz liczba studen-
tów zbli¿y³a siê do 700, a w dwóch najbli¿szych mo¿e prze-
kroczyæ 1000. Trzeba przygotowaæ pomieszczenie dziekanatu
do ich sprawnej obs³ugi, to w tej chwili najpilniejsze. Decy-

zj¹ JM Rektora prof. dr. hab.
Jana Górskiego, na dziekanat zo-
stan¹ przeznaczone pomieszcze-
nia na parterze pa³acu Branic-
kich, zwolnione przez Dzia³ Nauki. 

Móg³bym jeszcze pisaæ d³u-
go o czekaj¹cych Wydzia³ Pie-
lêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
AMB zadaniach, o jego planach
na najbli¿sz¹ i dalsz¹ przysz³oœæ,
a tak¿e o dokonaniach i mam
nadziejê przysz³ych sukcesach.
Jestem przekonany, ¿e ³amy Me-
dyka bêd¹ dla nas zawsze sze-
roko otwarte i bêdziemy na bie¿¹-
co mogli informowaæ spo³ecznoœæ akademick¹ naszej Uczelni
o wszystkich interesuj¹cych i wa¿nych sprawach w ¿yciu na-
szego Wydzia³u.

Jan Karczewski
(Autor jest dr. hab. - dziekanem Wydzia³u Pielêgniarstwa

i Ochrony Zdrowia AMB)

dr med. Robert Latosiewicz

W dniach 16-18 maja 2003 roku odby-
³a siê w Bia³owie¿y III Podlaska Miê-
dzynarodowa Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa „Polskie Pielêgniarstwo
i Po³o¿nictwo w Zjednoczonej Europie”. 

Organizatorem Konferencji by³ Za-
k³ad Pielêgniarstwa Ogólnego, przy
wspó³udziale Zak³adu Higieny i Epi-
demiologii, Zak³adu Pielêgniarstwa Gi-
nekologiczno-Po³o¿niczego, Zak³adu
Pielêgniarstwa Klinicznego oraz Od-
dzia³u Bia³ostockiego Polskiego To-
warzystwa Pielêgniarskiego i Okrêgo-
wej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
w Bia³ymstoku.

Honorowy patronat nad Konferen-
cj¹ objêli: Rektor AM w Bia³ymstoku
- prof. dr hab. Jan Górski, Prezydent
Miasta Bia³egostoku - Ryszard Tur, Mar-
sza³ek Województwa Podlaskiego - Ja-
nusz Krzy¿ewski oraz Wójt Gminy Bia-
³owie¿a - Anna Bajko.

Przewodnicz¹c¹ Komitetu Naukowe-
go Konferencji by³a prof. dr hab. Irena
Wroñska - Dziekan Oddzia³u Pielê-
gniarstwa i Nauk o Zdrowiu z Oddzia-
³em Zaocznym Akademii Medycznej w Lu-
blinie i przewodnicz¹ca Krajowej Rady

Akredytacji Szkolnictwa Medycznego
(KRASZM) 

W Konferencji wziê³o udzia³ 320 ucze-
stników - pielêgniarek, po³o¿nych, leka-
rzy, epidemiologów, higienistów, filozo-
fów, psychologów: z Polski, Grecji,
S³owacji, Litwy, Rosji, Anglii, W³och
i Holandii. W malowniczej scenerii Bia-
³owie¿y, w s¹siedztwie królewskich ¿u-
brów, wyg³oszono 135 referatów. 

W czasie obrad, w dwunastu sesjach
tematycznych, wymieniano pogl¹dy i opi-
nie, zaprezentowano w³asne doœwiadcze-
nia kliniczno-naukowe i organizacyjne.
Dyskutowano nad podniesieniem rangi
zawodu pielêgniarki i po³o¿nej oraz wy-
znaczeniem ich miejsca w Zjednoczo-
nej Europie. Podjêto tak¿e wa¿n¹ decy-
zjê o koniecznoœci zainicjowania dzia³añ
nad stworzeniem Towarzystwa Polskich
Pielêgniarek i Po³o¿nych Akademic-
kich.

Szeœciu studentów referuj¹cych pra-
ce w poszczególnych sesjach, reprezen-
tuj¹cych studenckie ko³a naukowe, otrzy-
ma³o nagrody ksi¹¿kowe, a studenci
pielêgniarstwa dodatkowo prenumeratê
„Magazynu Pielêgniarki i po³o¿nej” do

koñca 2003 roku. Nagrodzono tak¿e szeœæ
prac w sesji plakatowej - trzy prace za-
graniczne i trzy krajowe.

Bia³owie¿a by³a tak¿e miejscem Ko-
legium Dziekanów Wydzia³ów Pielêgniar-
stwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Me-
dycznych w Polsce oraz posiedzenia
KRASZM. Przy tej okazji prof. dr hab.
Irena Wroñska, przewodnicz¹ca Krajo-
wej Rady Akredytacji Szkolnictwa Me-
dycznego (KRASZM), udzieli³a Oddzia-
³owi Pielêgniarstwa akredytacji na
kszta³cenie na kierunkach pielêgniarstwo
i po³o¿nictwo, wrêczaj¹c stosowne cer-
tyfikaty.

W czasie Konferencji zorganizowano
kilka imprez towarzysz¹cych: wystawê

Polskie Pielêgniarstwo i Po³o¿nictwo 
w Zjednoczonej Europie

III Podlaska Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Wystwa fotografii “Impresje pielêgniarskie”
Antygony Chadzopulu.

dr hab. El¿bieta Krajewska-
Ku³ak 
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35 firm farmaceutycznych, wystawê prac
dzieci nades³anych na konkursy plastycz-
ne „Moje spotkanie z pielêgniark¹” i „Chcê
byæ zdrowy” oraz wystawê fotograficz-
n¹ „Impresje pielêgniarskie” autorstwa
Antygony Chadzopulu, pielêgniar-
ki, miêdzynarodowego fotorepor-
tera z Kavala w Grecji.

Goœciem specjalnym Konferen-
cji by³a aktorka Edyta Jungowska,
odtwórczyni roli siostry Bo¿enki
w serialu „Na dobre i na z³e”. Ak-
torka recytowa³a wiersze i czyta³a
opowiadania dzieci o pielêgniar-
kach nades³ane na zorganizowany
przez Zak³ad Pielêgniarstwa Ogól-
nego konkurs literacki „Pielêgniar-
ka przyjaciel pacjenta”.

Organizowane w ramach Kon-
ferencji konkursy plastyczne dla
dzieci: „Moje spotkanie z pielê-
gniark¹” i „Chcê byæ zdrowy” mia-
³y za zadanie z jednej strony roz-
propagowanie zawodu pielêgniarki,
z drugiej zainicjowanie prozdro-
wotnego myœlenia u dzieci. 

W konkursach bra³y udzia³ dzie-
ci od 2 do 16 lat z ca³ej Polski, ze
œwietlic szpitalnych, szkó³, dzieci
chore, specjalnej troski i dzieci zdro-
we. Nades³ano 318 prac wykona-
nych ró¿n¹ technik¹. Wszystkie „za-
wiera³y kawa³eczek serca autorów”
i objawia³y ich bogat¹ wyobraŸniê i wra¿-
liwoœæ plastyczn¹. Prace pokaza³y, ¿e ka¿-
de dziecko w sposób naturalny jest twór-
c¹. To, co przekazuj¹ rysuj¹c, maluj¹c,
lepi¹c, klej¹c wynika z ich psychicz-
nych potrzeb, jest zwi¹zane œciœle z w³a-
snym, konkretnym doœwiadczeniem. Orga-
nizuj¹c od kilku lat konkursy plastyczne

dla dzieci przekonaliœmy siê, ¿e ich ry-
sunki maj¹ nieocenion¹ wartoœæ. Mali au-
torzy wyra¿aj¹ w nich swoje marzenia,
lêki albo pragnienia. Wszystko, co ma dla
nich istotne znaczenie, mo¿na odnaleŸæ

na zamalowanej kartce papieru. 
Nagrodzono i wyró¿niono 32 dzieci.

Pozostali uczestnicy konkursów otrzy-
mali od Komitetu Organizacyjnego upo-
minki, wrêczane w czasie uroczystego
og³oszenia wyników w M³odzie¿owym
Domu Kultury w Bia³ymstoku. Rozda-
niu nagród i upominków towarzyszy³o
zorganizowanie wystawy prac wszystkich

dzieci oraz wystêp teatrzyku dzieciêce-
go z MDK. Sponsorami nagród dla dzie-
ci, oprócz Komitetu Organizacyjnego
Konferencji by³o 20 firm, fundacji i wy-
dawnictw, miêdzy innymi Fundacja Jo-

lanty Kwaœniewskiej „Porozumienie
bez barier”.

Dzieci bior¹ce udzia³ w obecnej
i dwóch poprzednich edycjach konkur-
sów (organizowanych w ramach po-
przednich dwóch Konferencji), przy-
czyni³y siê swoimi pracami do powstania
kr¹¿ka CD „Dzieciêca wizja pielêgniar-
ki”, który sta³ siê cegie³k¹ na Towa-
rzystwo Przyjació³ Chorych Hospicjum
w Bia³ymstoku. 

Kr¹¿ek by³ tak¿e biletem wstêpu
na organizowany w ramach konfe-
rencji, wspólnie z Bia³ostockim Od-
dzia³em TVP, Koncert Charytatywny
„Kochamy za ma³o”, z którego dochód
zosta³ przekazany na ww. Towarzy-
stwo. Koncert odby³ siê 30.05.2003 ro-
ku. W programie wyst¹pili miêdzy
innymi: zespó³ Sarakina z bu³gar-
skim zespo³em tanecznym, zespó³ Ka-
rioka (poezja œpiewana), 

Wszyscy uczestnicy rozjechali siê
do domów zadowoleni, wypoczêci,
z deklaracj¹ przyjazdu na kolejn¹ kon-
ferencjê za dwa lata.

El¿bieta Krajewska-Ku³ak
(Autorka jest dr. hab. n. med. - kie-
rownikiem Zak³adu Pielêgniarstwa

Ogólnego AMB)

Cecylia £ukaszuk
(Autorka jest dr. n. med. -)

Edyta Jungowska, odtwórczyni roli siostry Bo¿enki
w serialu “Na dobre i na z³e”.

PPIELÊGNIARKAIELÊGNIARKA WW WIOŒNIE WIOŒNIE ARARTYSTYCZNEJTYSTYCZNEJ

W ramach Wiosny Artystycznej, w dniu 31 maja 2003
roku, odby³ siê Dzieñ Promocji Zdrowia pt.: „Wœród przyja-
ció³ jest mi lepiej”, zorganizowany przez M³odzie¿owy
Dom Kultury w Bia³ymstoku przy wspó³udziale Szko³y
Podstawowej nr 33 i Publicznego Gimnazjum nr 13 w Bia-
³ymstoku. Pracownicy Zak³adu Pielêgniarstwa Ogólnego Aka-
demii Medycznej w Bia³ymstoku udzielali porad medycznych
dotycz¹cych:
– badania poziomu glukozy we krwi,
– wczesnego wykrywania zmian grzybiczych paznokci – „Mo-

ja zdrowa stopa”,
– udzielania pierwszej pomocy w przypadku z³amañ i zra-

nieñ „Jak pomóc kole¿ance/koledze w szkole, w czasie wy-
cieczki...”.

– pomiaru ciœnienia têtniczego krwi,
– badania ostroœci wzroku, wagi i wzrostu,
– nauki samobadania piersi,
– higieny intymnej i przygotowania nastolatek do pierwszej

wizyty u lekarza ginekologa - „Nie taki diabe³ straszny, jak
go maluj¹”.

Dzia³ania promocyjne spotka³y siê z du¿ym zainteresowa-
niem m³odzie¿y, rodziców i mieszkañców osiedla, co po-
twierdza koniecznoœæ organizowania podobnych akcji w przy-
sz³oœci.

Katarzyna Krajewska
Hanna Rolka
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SSzpitale miêdzynarzpitale miêdzynarodowe?odowe?
Wkrótce nasz kraj zostanie cz³onkiem

Unii Europejskiej. Referendum Unijne by-
³o wa¿ne, a zdecydowana wiêkszoœæ na-
szego spo³eczeñstwa powiedzia³a „tak”.

Zasadniczym celem Unii Europejskiej
od pocz¹tku jej powstania by³o „stworzenie
wspólnego rynku (...) oraz prowadzenie
wspólnej polityki i dzia³añ w celu przyczy-
nienia siê do harmonijnego i zrównowa¿o-
nego rozwoju gospodarczego, stabilnego
wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony
socjalnej (...) oraz powstania ekonomicznej
i spo³ecznej spójnoœci i solidarnoœci pomiê-
dzy pañstwami cz³onkowskimi”. W Unii
ochrona zdrowia jest traktowana na podob-
nych prawach jak inne dziedziny rynkowe.
Tak, wiêc w systemie ochrony zdrowia
obowi¹zuje zasada wolnego przep³ywu
osób, towarów i us³ug. Mo¿na to podsumo-
waæ sformu³owaniem, ¿e prawo do œwiad-
czeñ nabytych na terenie jednego z pañstw
jest uznawane na terenie innego pañstwa
cz³onkowskiego. W celu ujednolicenia pro-
cedur zwi¹zanych z rozliczeniami œwiad-
czeñ zdrowotnych, pañstwa cz³onkowskie
okreœli³y standard formularzy, które s³u¿¹
do potwierdzania uprawnieñ i ewentual-
nych póŸniejszych rozliczeñ. S¹ to formu-
larze serii E100, w szczególnoœci formularz
E111, który uprawnia do œwiadczeñ w za-
kresie opieki zdrowotnej w razie wypadku
lub nag³ej choroby. Wyjazd do innego kra-
ju UE w celu leczenia, jeœli ma odbywaæ siê
na koszt w³asnej instytucji ubezpieczaj¹cej,
jest mo¿liwy tylko po uprzednim uzyskaniu
zgody ubezpieczyciela (w Polsce NFZ).
W sytuacjach wymagaj¹cych takiej prome-
sy wykorzystywany jest formularz o sym-

bolu E112. 

Nowe procedury i dziura
w ochronie zdrowia

Ju¿ niebawem te procedury bêd¹ rów-
nie¿ dla nas obowi¹zuj¹cym prawem i ju¿
teraz warto zapoznaæ siê z tymi informa-
cjami. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ubezpieczy-
ciel mo¿e odmówiæ wyjazdu na leczenie
za granic¹, ale tylko wtedy, gdy podobnie
skuteczne leczenie jest mo¿liwe w sieci
placówek zakontraktowanych przez dane-
go p³atnika. Zgodnie z orzeczeniem Try-
buna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu
promesy nie mo¿na odmówiæ, jeœli czas
oczekiwania w kraju mo¿e byæ zagro¿e-
niem dla zdrowia i ¿ycia pacjenta. W do-
tychczasowych krajach UE szczególnie
du¿a dysproporcja pomiêdzy poda¿¹,
a popytem w zakresie us³ug zdrowotnych
istnieje w Wielkiej Brytanii, której rz¹d
zobowi¹za³ siê, ¿e po lipcu 2002 pacjenci
czekaj¹cy d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy na lecze-
nie stacjonarne bêd¹ mogli skorzystaæ
b¹dŸ to z oferty prywatnych szpitali
w kraju, b¹dŸ leczenia za granic¹. Ju¿ te-
raz mo¿na zapytaæ, jakie zachowania na
rynku œwiadczeñ zdrowotnych spowoduje
nasz kilkumiliardowy deficyt w systemie
ochrony zdrowia? 

Nadchodzi nowa rzeczywistoœæ

Od dnia Referendum Unijnego tak¿e
Szpitale Kliniczne Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku znalaz³y siê w nowej rze-
czywistoœci. Niebawem konkurowaæ

trzeba bêdzie nie tylko z oœrodkami pol-
skimi, ale równie¿ z zagranicznymi. Ze
wzglêdu na tradycje i po³o¿enie geogra-
ficzne nie nale¿y spodziewaæ siê na Pod-
lasiu w najbli¿szej przysz³oœci wiêkszego
wp³ywu naszego s¹siada zachodniego.
Tam po obu stronach granicy trwaj¹ in-
tensywne przygotowania do zajêcia no-
wych „nisz” w zmieniaj¹cym siê syste-
mie ochrony zdrowia. Powszechne jest
d¹¿enie do uzyskiwania miêdzynarodo-
wej normy ISO jako gwarancji zachowa-
nia w³aœciwych standardów leczenia.
Obecnie polskim atutem mog¹ byæ jedne
z najni¿szych w Europie koszty procedur
medycznych.

Nasze zainteresowanie dotyczy g³ów-
nie wschodnich s¹siadów. Byæ mo¿e pod-
pisanie porozumienia SPSK AMB z part-
nerem litewskim, w zakresie ratownictwa
medycznego w strefie przygranicznej
w ramach programu ratownictwa medycz-
nego, otwiera drogê do nowego myœlenia
i tworzenia nowej jakoœci. 

Marek Rogowski
(Autor jest dr. hab.

-prorektorem ds. Klinicznych AMB)

Warszawa, dnia 2 czerwca 2003 r. W ostatnich dniach zo-
sta³y dope³nione formalnoœci zamykaj¹ce proces tworzenia
ogólnopolskiego Stowarzyszenia Stypendystów DAAD (Deut-
scher Akademischer Austauschdienst / Niemiecka Centrala Wy-
miany Akademickiej) w Polsce. Po zakoñczeniu procesu reje-
stracji i ukonstytuowaniu siê w³adz organizacji rozpoczyna
siê akcja informacyjna skierowana do by³ych stypendystów
DAAD w Polsce, którzy mog¹ ju¿ zg³aszaæ wolê przyst¹pie-
nia do stowarzyszenia. 

G³ównym zadaniem stowarzyszenia bêdzie utrzymywanie
kontaktów miêdzy by³ymi i obecnymi stypendystami DAAD.

Cel ten realizowany jest poprzez szereg dzia³añ, do których na-
le¿¹ m.in.: organizowanie krajowych i miêdzynarodowych sym-
pozjów naukowych, w tym przede wszystkim o interdyscy-
plinarnym charakterze oraz pog³êbianie naukowych, kulturalnych
i kole¿eñskich wiêzi miêdzy by³ymi stypendystami DAAD.

Stowarzyszenie bêdzie te¿ dzia³aæ na rzecz osób zaintere-
sowanych kontynuowaniem pracy naukowej. Zamierza bowiem
inspirowaæ i propagowaæ udzia³ DAAD w poszerzaniu polskim
uczonym mo¿liwoœci ich kontaktu z nauk¹ œwiatow¹ oraz po-
szukiwaæ form zaopatrywania uczonych w nowoczesn¹ apa-
raturê i literaturê naukow¹.

W celu utrzymywania i pog³êbiania kontaktów nauko-
wych pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami stowarzyszenie stawia
sobie równie¿ za cel inicjowanie i popieranie miêdzynarodo-
wej wymiany stypendialnej miêdzy Niemcami i Polsk¹ oraz
informowanie o mo¿liwoœciach studiowania i prowadzenia prac

SStowartowarzyszenie zyszenie 
StypendystówStypendystów DAADDAAD
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badawczych w Niemczech.
„Myœlê, ¿e niezale¿nie od celów statutowych, powstanie

stowarzyszenia ma ogromne znaczenie w zwi¹zku ze zbli¿a-
j¹cym siê przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. Utrzy-
mywanie i pog³êbianie kontaktów z najbli¿szymi s¹siadami
Polski, nie tylko na gruncie stosunków prywatnych i bizneso-
wych, ale i naukowym, s³u¿y zbli¿eniu oraz lepszemu zrozu-
mieniu korzyœci p³yn¹cych z przynale¿noœci do wspólnej Eu-
ropy”. - powiedzia³ Hans Golombek, Dyrektor Przedstawicielstwa
DAAD w Polsce 

Podczas Walnego Zebrania Cz³onków w dniu 8 lutego 2003
roku zosta³y wybrane w³adze stowarzyszenie. Prezesem Zarz¹-
du G³ównego Stowarzyszenia Stypendystów DAAD zosta³ prof.
dr hab. Andrzej Kidyba (Lublin), wiceprezesem prof. dr hab.

W³adys³aw Rzymski (£ódŸ). Cz³onkami zarz¹du zostali:
prof. dr hab. Joanna Jab³kowska (£ódŸ) oraz dwaj przedsta-
wiciele z oœrodka warszawskiego: dr Grzegorz Szczêsny (skarb-
nik) i Magdalena ¯uk (sekretarz). Docelowo w ramach ogól-
nopolskich struktur stowarzyszenia zostan¹ utworzenie regionalne
oœrodki w g³ównych miastach akademickich.

Przynale¿noœæ do stowarzyszenia jest dobrowolna. For-
mularz zg³oszeniowy oraz status stowarzyszenia s¹ dostêpne
w siedzibie Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie oraz
pod adresem e-mailowym alumnidaad@op.pl. 

W momencie zakoñczenia prac nad stron¹ internetow¹
stowarzyszenia wszystkie informacje (status, formularz zg³o-
szeniowy, itd) bêd¹ dostêpne przez Internet.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst) jest wspóln¹ orga-
nizacj¹ niemieckich szkó³ wy¿szych. Jej zadaniem jest wspieranie wspó³pracy z uczelniami zagranicznymi przede
wszystkim poprzez wymianê studentów i naukowców. Programy DAAD skierowane s¹ do wszystkich krajów i obej-
muj¹ wszystkie dziedziny nauki. Ponadto DAAD wspiera miêdzynarodowa dzia³alnoœæ szkó³ wy¿szych poprzez
szereg us³ug, takich jak programy informacyjne, publikacje, marketing, konsultacje, opieka i doradztwo, a tak¿e
przyczynia siê do zagranicznej polityki kulturalnej. 
Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie powsta³o w 1997 roku. Ma ono za zadanie nawi¹zanie bliskich kontak-
tów z polskimi uczelniami i informowanie studentów o mo¿liwoœciach studiowania i prowadzenia badañ naukowych
w Niemczech i w Polsce. Opiekuje siê równie¿ lektorami DAAD na polskich uczelniach i utrzymuje œcis³e kontakty
z by³ymi polskimi stypendystami DAAD. Wiêcej informacji o DAAD na stronach: www.daad.de.

Dodatkowych informacji udzielaj¹:Hans Golombek, Birgit Roser, Przedstawicielstwo DAAD w Polsce:
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa, Tel.: 022/ 616 13 08, 617 71 00 e-mail: alumni@daad.pl

WW¹skie Gr¹skie Grono Najlepszychono Najlepszych
W maju 2003 roku w Akademii Me-

dycznej w Bia³ymstoku goœci³ prof. Ma-
ciej W³adys³aw Grabski, Prezes Zarz¹-
du Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
FNP jest ewenementem na horyzoncie
polskich instytucji pozarz¹dowych finan-
suj¹cych naukê: wysoko postawiona
poprzeczka kwalifikacyjna, niezwykle
staranny dobór kandydatów, znakomite
grono ekspertów-erudytów oceniaj¹cych
projekty badawcze oraz bardzo klarow-
ne regu³y przyznawania nagród znajdu-
j¹ swe odzwierciedlenie w dewizie dzia-
³ania Fundacji: „Wspieraæ tylko najlepszych,
aby mogli staæ siê jeszcze lepsi”.

W swoim wyst¹pieniu przed gronem
akademickim AMB prof. M.W. Grabski
mówi³ o ró¿nych formach dotowania
nauki przez Fundacjê, w tym o stypen-
diach zagranicznych dla m³odych dok-
torów. O taki rodzaj stypendium mog¹
aplikowaæ do FNP osoby przed 35 ro-
kiem ¿ycia, ze stopniem doktora nauk
i posiadaj¹ce ju¿ znacz¹cy dorobek nau-
kowy. Kandydaci wykazuj¹cy siê bardzo

dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka obcego mu-
sz¹ zaproponowaæ ambitny i nowatorski
projekt badawczy, przeznaczony do rea-
lizacji w renomowanych œwiatowych uni-
wersytetach i innych wiod¹cych pla-
cówkach naukowych. Corocznie
przyznawanych jest od kilku do kilku-
nastu nagród, które wysokoœci¹ wsparcia
finansowego nie odbiegaj¹ od swoich za-
granicznych odpowiedników takich jak
stypendium Fulbrighta lub Fogharty'ego.

Stypendium zagraniczne FNP zosta-
³o wprowadzone w 1995 roku i dotych-
czas otrzyma³o je oko³o 60 osób. W 2000
roku laureaci zadecydowali o za³o¿eniu
Klubu, do którego zapraszani s¹ kolejni
naukowcy powracaj¹cy do kraju. W Klu-
bie mo¿na spotkaæ filozofów, matema-
tyków, fizyków, informatyka, elektroni-
ka, chemików, genetyków, biologów,
ekologów, geografa, archeologa, history-
ka sztuki, filologów, farmaceutê i leka-
rzy, co tworzy interesuj¹cy amalgamat in-
telektualny, tym bardziej ¿e ich
zainteresowania wykraczaj¹ poza œcis³¹

tematykê pracy zawodowej. Reprezento-
wana jest tu wiêkszoœæ najwa¿niejszych
szkó³ wy¿szych w Polsce.

W kwietniu 2003 roku Klub zosta³
oficjalnie zarejestrowany jako Stowarzy-
szenie Klub Stypendystów Zagranicznych

dr hab. Marcin JóŸwik
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Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ce-
lem dzia³ania Stowarzyszenia jest inte-
gracja œrodowiska polskich naukowców
m³odego pokolenia, a tak¿e - jako ¿e sku-
pia ono reprezentatywn¹ grupê spo³ecz-
n¹ - wp³ywanie na decyzje o kszta³cie na-
uki w Polsce.

Na swoim ostatnim spotkaniu w Oj-
cowie w maju tego roku, Stowarzyszenie
goœci³o JM Rektora Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, Aleksandra Koja oraz Mini-
stra dr. Jana Krzysztofa Fr¹ckowiaka, Se-
kretarza Komitetu Badañ Naukowych,
którzy podzielili siê opiniami i doœwiad-

czeniami na temat kierowania uczelnia-
mi i finansowania nauki. Szczególnie du-
¿o uwagi poœwiêcono zachodz¹cym obe-
cnie zmianom finansowania grantów oraz
sposobom pozyskiwania funduszy ze œrod-
ków Unii Europejskiej. Omawiano tak-
¿e bie¿¹ce zasady funkcjonowania Ko-
mitetu Badañ Naukowych i zaproponowano,
aby cz³onkowie Stowarzyszenia zostali
recenzentami projektów badawczych fi-
nansowanych przez KBN. Dyskutowa-
no o kszta³cie nowego projektu ustawy
„Prawo o szkolnictwie wy¿szym”. Jej
ostateczny kszta³t bêdzie mia³ decydu-

j¹ce znaczenie, w jakim kierunku bêd¹
zmierzaæ zmiany nie tylko szkolnictwa,
ale ca³ej nauki w naszym kraju. Bior¹c
pod uwagê nabyte doœwiadczenie i roz-
leg³e miêdzynarodowe kontakty cz³on-
ków Stowarzyszenia, zamierza ono pro-
wadziæ dzia³ania promuj¹ce w Polsce
naukê na wysokim poziomie europejskim.

dr hab. Marcin JóŸwik
Prezes Stowarzyszenia

Klub Stypendystów FNP

Wprowadzenie nowych zasad oceniania jednostek nauko-
wych przez KBN w 1992 roku spowodowa³o o¿ywion¹ dys-
kusjê, wrêcz burzê, na ³amach Forum Akademickiego, Spraw
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Zagadnieñ Naukoznawstwa. Na-
st¹pi³ wyraŸny podzia³ na zwolenników i przeciwników sto-
sowania metod iloœciowych, opartych na bazach ISI. Równie
burzliwa dyskusja toczy siê na ³amach periodyków europej-
skich. Najwiêcej emocji wzbudza stosowanie wskaŸnika im-
pact factor (IF) do oceny dorobku pracownika naukowego.

Wspó³czynnik wp³ywu, niekiedy okreœlany jako wspó³czyn-
nik oddzia³ywania (impact factor - IF) wyliczany jest dla
wybranych tytu³ów czasopism i zamieszczany jest w specjal-
nym wydawnictwie Journal Citation Reports (JCR). Naj-
nowszy (JCR) rejestruje 5748 czasopism, dla których podano
wskaŸnik IF za rok 2001. Impact factor za rok 2002 bêdzie
dostêpny pod koniec czerwca br. 

Wydawnictwo JCR wychodzi w dwóch seriach: Science
Edition (od 1975 r.) i Social Science Editon (ukazuje siê od
1977 r). Do 1989 roku JCR by³ integraln¹ czêœci¹ Science
Citation Index (SCI) oraz Social Science Citation lndex (SS-
CI) z tego wzglêdu wylicza³ wskaŸniki wy³¹cznie dla czaso-
pism, które wchodzi³y w zakres obu wymienionych baz. Z chwi-
l¹ usamodzielnienia siê czasopisma wzrasta liczba analizowanych
periodyków. Ka¿dego roku eksperci badaj¹ ok. 2000 nowych
tytu³ów czasopism naukowych, z których tylko 12% trafia do
bazy. Równie¿ pisma indeksowane poddawane s¹ ocenie i te,
które nie spe³niaj¹ parametrów s¹ z niej usuwane (Informacje
o kryteriach doboru czasopism s¹ dostêpne pod adresem isi-
net.com/isi/hot/essays/selectionofmaterialforcoverage/199
701.html)

JAKIE DANE ZAWIERA BAZA JCR?

Przeszukuj¹c JCR mo¿emy ustaliæ:
– pe³ny opis bibliograficzny czasopism indeksowanych przez

tê bazê

– jakie czasopisma s¹ najczêœciej cytowane w interesuj¹cym
nas czasopiœmie (cited Journal)

– jak czêsto wybrane przez nas czasopismo jest cytowane przez
inne czasopisma (citing Journal)

– dane o rodzaju i liczbie publikacji w wybranym czasopi-
œmie

– wspó³czynniki:

•• impact factor (IF)
••  immediacy index (lo)
••  cited half-life
••  citing half life

CO OZNACZAJ¥ POSZCZEGÓLNE 
WSPÓ£CZYNNIKI I JAK SIÊ JE OBLICZA

IMPACT FACTOR (IF)

Impact factor - jest to œrednia cytowañ przypadaj¹ca na je-
den artyku³ z danego czasopisma w ci¹gu ostatnich dwóch
lat. 

Aby wyliczyæ impact factor (IF) dla okreœlonego tytu³u
czasopisma przyk³adowo, za rok 2000 nale¿y podzieliæ liczbê
cytowañ w 2000 r, przez liczbê wszystkich publikacji tego
periodyku, og³oszonych w latach 1998-1999. np. jeœli dane cza-
sopismo w roku 1998 zawiera³o 120 artyku³ów, a w 1999-
140, a te publikacje zosta³y zacytowane 400 razy w roku
2000 to IF obliczymy nastêpuj¹co: 400/260=1.5384

Przy obliczaniu IF sumuje siê tylko artyku³y bez listów do
redakcji, komentarzy, streszczeñ itp. natomiast do liczby cy-
towañ wlicza siê wszystkie publikacje. Ta niekonsekwencja
w sposobie obliczania IF jest czêsto podnoszona przez auto-
rów polskich jak i zagranicznych.

W 1996 r. holenderscy naukometrzy: H.F.Moed i Th.N. Van
Leeuwen dokonali przeliczenia wartoœci impact factor nie-
których czasopism wg jednakowych kryteriów (nie wziêto
pod uwagê cytowañ listów do redakcji). Okaza³o siê, ¿e wiel-
koœæ wskaŸników znacznie siê obni¿y³a np. w Lancet a¿ o 43%.
W artykule zamieszczonym w Nature vol. 386/96 s. 186 wy-
kazano, ¿e przy aktualnych kryteriach przyjêtych przez JCR
impact factor mo¿na znacznie podnieœæ przez wprowadzenie
do redakcji czasopisma dzia³u listów.

WskaŸnik IF wyliczany jest dla okreœlonego rocznika cza-

PPodaj swój wskaŸnikodaj swój wskaŸnik
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sopisma i uznawany jest za wskaŸnik wartoœci czasopisma,
szczególnie przydatny do porównywania czasopism w obrê-
bie wybranej w¹skiej dziedziny.

Immediacy lndex (lo) -wskaŸnik oddŸwiêku na czasopismo -
œrednia liczba cytowañ artyku³ów z danego czasopisma w ro-
ku jego opublikowania. Wspó³czynnik lo mo¿na okreœliæ jako
miarê szybkoœci, z jak¹ cytowany jest œrednio artyku³ z roku
bie¿¹cego. WskaŸnik lo obliczamy dziel¹c liczbê cytowañ w da-
nym roku przez liczbê artyku³ów np. je¿eli w danym tytule
w roku 2000 opublikowano 120 artyku³ów, a liczba cytowañ
publikacji z tego tytu³u w roku 2000 wynios³a 10 to wspó³-
czynnik wyniesie:10/120=0.0833

Cited half-life- wskaŸnik pó³trwania czasopisma - informuje,
po ilu latach cytowania artyku³ów za ostatnie 10 lat osi¹gaj¹
50% ogó³u uzyskanych cytowañ w czasopismach uwzglê-
dnionych w bazie JCR w danym roku.

Sposób liczenia tego wskaŸnika przedstawiê na podstawie
Acta Biochimica Polonica za 1998 rok.

W pierwszym etapie oblicza siê jaki procent artyku³ów opu-
blikowanych w Acta Biochimica Polonica w poszczególnych
ostatnich 10 latach jest cytowany w 1998 r. Przyk³adowo, ar-
tyku³y opublikowane w 1994 roku w „Acta Biochimica Polo-
nica”, w 1998 r. stanowi³y 49.12% ogó³u cytowañ tego czaso-
pisma. Dla lat 1998-1989 dane procentowe s¹ nastêpuj¹ce:
1998-2.38% 1997-9.65% 1996-26.32% 1995-38.18% 1994-
49.12% 1993 -57.89% 1992-59.94% 1991-62.28% 1990-64.62%
1989-67.25%

Z powy¿szych danych wynika, ¿e liczba lat wydawniczych,
w których czasopismo uzyska³o mniej ni¿ 50% cytowañ, wynosi
5 i obejmuje lata 1998-1994. Liczba ta (ca³kowi-
ta) stanowi pierwszy cz³on omawianego
wspó³czynnika.

Drug¹ czêœæ wskaŸnika obliczamy w trzech
kolejnych etapach:

-od progowych 50% odejmujemy najbli¿szy
mniejszy procent cytowañ (tu: 49.12 z 1994 r.).
Ró¿nicê oznaczamy liter¹ A:

A 50-49.12 =0.88
-obliczamy ró¿nicê procentów cytowañ wiêk-

szego i mniejszego ni¿ 50% .Oznaczamy j¹:
B 57.89-49.12=8.77
iloraz A/B ograniczony do liczby dziesiêt-

nej jest szukanym drugim cz³onem omawianego
wskaŸnika:

A/B=0,88:8,7= 0,1
Cited Half-Life = 5,l

Citing Half-Life- informuje, po ilu latach
literatura cytowana w danym czasopiœmie uzysku-
je 50 % ogó³u zamieszczanych w nim cytowañ.
Wartoœæ tego wskaŸnika obliczana jest identycznie jak w
przypadku cited half life
1998-2.16% 1997 -10.33% 1996-20.77% 1995-45.36% 1994-
51.67% 1993-43.36% 1992-51.67% 1991-57.61% 1990-63.34%
1989-68.30%

Literatura opublikowana w 1993 r. stanowi 45,36% ogó³u
literatury cytowanej w 1998 r. w czasopiœmie Acta Biochimica
Polonica”.

Z przytoczonych wy¿ej danych wynika, ¿e liczba lat, w
których nie uzyskano 50% , wynosi 5, czyli w obliczanym

wspó³czynniku liczba ca³kowita =5.
Nastêpnie analogicznie jak w przy wyznaczaniu cited half

life obliczamy wartoœæ po przecinku, czyli:

1..A 50-45,36=4,64 
2. B 51.67-45.36=6.31 
3. A/B = 4,64/ 6,31 =0,7
Citing half-life=5,7

Wspó³czynniki cited half-life oraz citing half-life s¹ wyliczane
jedynie dla czasopism, które s¹ cytowane oraz cytuj¹ nie
mniej ni¿ 100 razy.

Oba omawiane wskaŸniki nie powinny byæ wykorzysty-
wane do oceny wartoœci czasopisma. Doskonale natomiast
obrazuj¹ jak funkcjonuje dane czasopismo na przestrzeni
kilku lat. Z danych tych powinny korzystaæ du¿e biblioteki
naukowe przy podejmowaniu decyzji o rozmieszczeniu zbiorów
w wolnym dostêpie i magazynach. Niestety zdarzaj¹ siê g³osy
nawo³uj¹ce do oceny czasopisma na podstawie wskaŸnika
cited half-life (J. App.Physiol. 2000:89:865-866) 

W JCR szczególnie istotne s¹ dwa wskaŸniki: impact fac-
tor - wskaŸnik oddzia³ywania czasopisma oraz immediacy
index - wskaŸnik oddzia³ywania na czasopismo. WskaŸniki
te informuj¹ o cytowalnoœci i produktywnoœci. Zosta³y one
wprowadzone w celu oceny czasopisma jako instytucji spo³ecznej,
a nie oceny poszczególnych publikacji lub badaczy. (rys. 1)

Mimo to, wskaŸnik IF - czêœciej w Europie ni¿ w Stanach
Zjednoczonych - stosowany jest do oceny dorobku pra-
cownika naukowego.

Ciekawy wydaje siê komentarz samego pomys³odawcy i
twórcy wskaŸnika IF E. Garfielda: „Po raz pierwszy wspom-

nia³em pomys³ wspó³czynnika wp³ywu - impact factor w
1955 roku (na ³amach „Science”). W tym czasie nie przysz³o
mi do g³owy, ¿e kiedyœ stanie siê on przedmiotem szeroko
rozpowszechnionej kontrowersji. Tak jak energia atomowa, im-
pact factor sta³ siê „mieszanym” dobrodziejstwem. Spodziewa³em
siê, ¿e bêdzie u¿ywany twórczo, a teraz widzê, ¿e w niew³aœ-
ciwych rêkach mo¿e byæ niew³aœciwie u¿ywany. Zastosowanie
terminu impact factor stopniowo ewaluowa³o, szczególnie w
Europie, gdzie objêto nim zarówno wp³yw czasopisma, jak i
autora. Ta dwuznacznoœæ czêsto sprawia problemy. U¿ywanie
wspó³czynnika wp³ywu dla porównywania czasopism to zupe³nie

rys. 1.
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inna sprawa ni¿ pos³ugiwanie siê nim w celu porównywania
autorów.”

Powszechnie wiadomo, ¿e wiêkszoœæ cytowañ w danej
dziedzinie odnosi siê do bardzo niewielkiej czêœci publikacji.
Wobec du¿ego procentu jaki we wszystkich czasopismach
stanowi¹ prace ma³o lub wcale nie cytowane, a wiêc zapewne
niewiele wnosz¹ce do nauki, sam fakt opublikowania pracy w
czasopiœmie o du¿ej wartoœci IF nie powinien stanowiæ pod-
stawy do wyró¿niania jej autora. W zasadzie powinny siê liczyæ
tylko prace wielokrotnie zacytowane.

Wed³ug œwiatowych statystyk ponad po³owa badañ nie
jest cytowana w ogóle. Przeciêtna publikacja cytowana jest
jeden, dwa razy. Wiêcej ni¿ 50 cytowañ uzyskuje jedynie ok.1%
prac, ponad 100 tylko ok. 0,35% 

Wiele prac opublikowanych w czasopismach o wysokim IF
nie jest nigdy cytowana. M.T. Mannoury wykaza³, ¿e 9 %
artyku³ów opublikowanych w 1994 r. w „Cell” (IF=39,2) po-
zosta³o bez cytowañ, a w Proc. Natl. Acad. Sci. USA (IF=10,2)
a¿ 16 % artyku³ów nie zosta³o zacytowane.

Andrzej Kajetan Wróblewski uwa¿a, ¿e wiara w stosowal-
noœæ IF jako wskaŸnika jakoœci dokonañ badaczy bierze siê z
nieuzasadnionego przekonania, i¿ rozk³ad liczby cytowañ w
danym czasopiœmie jest bardzo w¹ski i jednoznacznie zwi¹zany
z wartoœci¹ IF. W rzeczywistoœci jednak rozk³ad liczby cy-
towañ jest niezale¿ny od wartoœci IF. Istnieje pewna korelac-
ja miêdzy wartoœci¹ IF a œredni¹ liczb¹ cytowañ prac pub-
likowanych w danym czasopiœmie. W pismach o wy¿szym
wskaŸniku IF jest mniej prac, w ogóle, nie cytowanych lub
cytowanych niewiele razy, natomiast jest wiêcej prac cytowanych
wielokrotnie, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju nauki. Nie
mo¿na jednak mówiæ o œcis³ej zale¿noœci, gdy¿ wskaŸnik ko-
relacji miêdzy wartoœci¹ IF i maksymaln¹ liczb¹ cytowañ wynosi
zaledwie 0,57.

Wróblewski na podstawie analizy czasopism o ró¿nych
wartoœciach IF wykaza³, ¿e rozk³ad liczby cytowañ w ka¿dym
czasopiœmie ma wyk³adniczo spadaj¹ce „t³o”(prace rzadko
cytowane) oraz „ogon” prac cytowanych znacznie wiêcej
razy. Oznacza to, ¿e nieliczne prace stanowi¹ce „ogon” rozk³adu,
to te, które w znacznym stopniu przyczyniaj¹ siê do rozwoju
nauki, natomiast wyk³adniczo spadaj¹ce „t³o” tworz¹ prace,
które do postêpu daj¹ wk³ad stosunkowo niewielki. (rys. 2.)

W Stanach Zjednoczonych do dorobku pracownika zlicza
siê ca³kowit¹ liczbê cytowañ i przelicza na liczbê opublikowanych
prac. Zatem jeœli ktoœ opublikuje pracê w czasopiœmie o wskaŸniku
IF-1, a zostanie zacytowany 1000 razy, to jest notowany
wy¿ej ni¿ ktoœ, kto opublikowa³ w czasopiœmie o wskaŸniku
IF 10, a nie by³ cytowany ani razu.

W Polsce zastosowanie metod iloœciowych do oceny dorobku
pracownika naukowego ma stosunkowo krótk¹ tradycjê. W
Stanach Zjednoczonych metodê iloœciow¹ zaczêto stosowaæ
w latach siedemdziesi¹tych, w Wielkiej Brytanii w latach
osiemdziesi¹tych, a w naszym kraju dopiero w 1992 roku, kiedy
Komitet Badañ Naukowych opracowa³ nowe zasady katego-
ryzacji jednostek naukowo-badawczych.

Aktualnie, instytucje zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ naukow¹
podlegaj¹ corocznej ocenie na podstawie „Ankiety jednostki
naukowej” oraz raz na cztery lata dokonywana jest „Ocena
parametryczna jednostki naukowej”. Efektem oceny parame-
trycznej jest przyznanie kategorii na okres czterech lat. Im
wy¿sza kategoria tym wiêksze pieni¹dze na dzia³alnoœæ naukowo-

badawcz¹.
W obowi¹zuj¹cych zasada oceny KBN najwiêcej punk-

tów przyznaje siê za publikacje o najwy¿szym wskaŸniku IF,
wysoko s¹ cenione równie¿ publikacje w recenzowanych cza-
sopismach zagranicznych indeksowanych w takich bazach jak:
MEDLINE, EMBASE, Chemical Abstracts. Do oceny przed-
stawia siê tak¿e prace opublikowane w wybranych czasopis-
mach polskich zawartych na Liœcie KBN, opartej na Index
Copernicus.

W ramach oceny parametrycznej wyodrêbniono czêœæ poza-
parametryczn¹, za któr¹ mo¿na otrzymaæ dodatkowo 20% punk-
tów otrzymanych w czêœci parametrycznej. Jednym z elementów
oceny pozaparametrycznej s¹ cytowania.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w nied³ugim czasie cytowania
bêd¹ stanowi³y g³ówny element oceny naukowca. Tak jak w
Stanach Zjednoczonych równie¿ w Polsce coraz bardziej up-
owszechnia siê pogl¹d, ¿e jedynie praca wielokrotnie cytowana
odzwierciedla prawdziwy wk³ad w rozwój nauki.

Danuta D¹browska-Charytoniuk
(Autorka p.o. Dyrektora Biblioteki G³ównej AMB)

Rozk³ad liczby cytowañ w Physics Letters B. Linia prosta przed-
stawia dopasowanie krzywej wyk³adniczej.

rys. 2.

Rozk³ad liczby cytowañ w Physics Review A. Linia prosta przed-
stawia dopasowanie krzywej wyk³adniczej.
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Aby dop³yn¹æ do portu, trzeba ¿eglowaæ
Psychologia kliniczna niepe³nosprawnym

Europejski Rok Osób Niepe³nospraw-
nych, jakim og³oszono rok 2003, mobi-
lizuje œrodowiska dzia³aj¹ce na rzecz
osób odmiennych, tych z mniejszymi szan-
sami ¿yciowymi, do wzmo¿enia dzia³añ
ujawniaj¹cych ich problemy. Niepe³no-
sprawni fizycznie i intelektualnie stano-
wi¹ niema³¹, i jeszcze do niedawna izo-
lowan¹ grupê spo³eczn¹. W tym samym
czasie, kiedy u nas w Bia³ymstoku w wie-
lu witrynach sklepowych na ul. Lipo-
wej, w dniach 16-17 maja, cieszy³a wzrok
i serce niezwyk³a Galeria Lipowa prac
malarskich i rzeŸbiarskich, przygotowa-
nych przez niepe³nosprawnych, to do Byd-
goszczy przyjecha³a grupa naukowców
na miêdzynarodow¹ konferencjê, zorga-
nizowan¹ przez psychologów klinicznych
pod has³em: „Cz³owiek niepe³nospraw-
ny - rodzina i praca”. Odby³a siê ona
w piêknym nowym budynku Instytutu
Psychologii Akademii im.
Kazimierza Wielkiego pod
naukowym przewodnictwem
prof. Ma³gorzaty Koœciel-
skiej. Prof. Bassam Aouil
wykaza³ du¿¹ zrêcznoœæ orga-
nizacyjn¹ i zadba³ o cieka-
wy jej przebieg. Konferen-
cja zgromadzi³a goœci nie
tylko z ró¿nych stron Pol-
ski, ale nawet z dalekiego
Damaszku, reprezentuj¹cych
ró¿ne specjalnoœci, w tym
tak¿e medyczne. Nie zabra-
k³o samych zainteresowa-
nych. Przyjechali na kon-
ferencjê, mimo wielu
utrudnieñ, jakie stwarza im
¿ycie. Jedni mówili o swo-
ich problemach siedz¹c na
wózkach inwalidzkich, in-
ni, u których aparat mowy okaza³ siê nie-
doskona³y, wykorzystali w prezentacji
mo¿liwoœci jakie daje komputer.

Cieszy³a obecnoœæ studentów, zarów-
no wœród aktywnie prezentuj¹cych refe-
raty, jak te¿ wœród s³uchaczy. Nieczêsto
zdarza mi siê widzieæ tak realizowan¹ in-
tegracjê. Odwiedzenie wystawy prac Mag-
daleny Abakanowicz, na której tego
dnia niewidomi mogli „ogl¹daæ” rzeŸby
dotykiem, by³o jej piêknym uzupe³nie-
niem. Wieczorne wprowadzanie, przy
ognisku, do „metabolizmu” ka¿dego ucze-

stnika pieczeni z dzika pozostawi³o nie-
zapomniane wra¿enia.

Pokonywaæ w³asne s³aboœci 

Wyk³ad wprowadzaj¹cy prof. Ro-
mana Ossowskiego o jakoœci ¿ycia, przed-
stawiony z niezwyk³¹ swad¹, przepe³nia-
³y g³êbokie, humanistyczne treœci. Mogliœmy
wiêc wszyscy czerpaæ z tego wyk³adu
materia³ do w³asnej pracy i przemyœleñ.
„Jakoœæ ¿ycia, rozumiana jako stopieñ sa-
tysfakcji z niego, jest znacznie wy¿sza,
gdy cz³owiek spe³nia siê w rodzinie i w pra-
cy”- mówi³. „Podstaw¹ sensu ¿ycia jest-
mówi³ profesor- d¹¿enie cz³owieka do sa-
morealizacji poprzez spe³nianie swych
misji ¿yciowych na ró¿nych poziomach.
Jest ono uwarunkowane zarówno czyn-
nikami biologicznymi jak te¿ osobowo-
œciowymi, psychologicznymi. Satysfak-

cjonuj¹ce ¿ycie, to zdolnoœæ do twórczego
przekszta³cania rzeczywistoœci i pokony-
wanie w³asnych s³aboœci w chorobie, nie-
pe³nosprawnoœci, a tak¿e radzenie sobie
z negatywnymi prze¿yciami. Ka¿dy
musi byæ aktywny i d¹¿yæ do celu nada-
j¹cego sens ¿yciu. Niekoniecznie samo-
dzielnie trzeba dop³yn¹æ do portu, ale
trzeba ¿eglowaæ” - us³ysza³am od profe-
sora. „Podstawowa sfera dzia³ania spo-
³ecznego, to pe³nienie poszczególnych ról
w rodzinie, to wykszta³cenie siê uczucio-
woœci, pocz¹wszy od noworodkowej prauf-

noœci... Przygotowanie do pe³nienia
tych ról w procesie rehabilitacji jest
podstaw¹ udanej rehabilitacji cz³owieka
niepe³nosprawnego.”

Odmiennoœæ

Genetyk kliniczny w swej codziennej
pracy z pacjentem „niepe³nosprawnym
wskutek wad genetycznych”, jak to siê
powszechnie nazywa, musi czerpaæ swo-
j¹ wiedzê z wiedzy psychologicznej. Ma-
my zrozpaczone matki, których dzieci nie
bêd¹ rozwija³y siê zgodnie z ich marze-
niami. Mamy rodziny, których aspiracje
¿yciowe musz¹ byæ zmienione, gdy uro-
dzi siê dziecko odmienne i ta odmiennoœæ
jest stanem na ca³e ¿ycie. Mamy pacjent-
ki w ci¹¿y, które stoj¹ przed dramatycz-
n¹ decyzj¹ o losie ich dziecka z wadami
wykrytymi prenatalnie. Sk¹d czerpaæ wie-

dzê o prawid³owoœciach na-
szych relacji wobec tak pod-
stawowych problemów,
dotykaj¹cych rodziny osób
z zespo³ami cech klinicznych
uwarunkowanych genetycz-
nie? 

Psychologia rozwojowa
podzieli³a ludzi za pomoc¹
testów psychologicznych na
dwie grupy - „normalni”
i „upoœledzeni” czy te¿ nie-
pe³nosprawni intelektualnie.
To przyporz¹dkowanie do
jednej z tych grup odby³o siê
za pomoc¹ oceny tzw. ilora-
zu inteligencji zdefiniowane-
go na podstawie obserwacji
populacji dzieci tworz¹cych
wiêkszoœæ, czyli bez zmian
genetycznych. Wynik testu

do dziœ sankcjonuje postrzeganie dzieci
z mniejszoœci genetycznych jako dzieci
upoœledzonych, co z regu³y prowadzi
do niedoceniania ich potencja³u rozwo-
jowego i nie uœwiadamiania sobie ich
swoistych zdolnoœci. Moim zdaniem
odmiennoœæ nie mo¿e byæ traktowana ja-
ko upoœledzenie. Autorka ksi¹¿ki „Obli-
cza upoœledzenia”, prof. psychologii UW
Ma³gorzata Koœcielska mówi o obszarach
normalnoœci u dzieci z upoœledzeniem
umys³owym. Poszukiwanie tych obsza-
rów u dzieci w zale¿noœci od rodzaju

Instytut Psychologii Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
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zespo³u genetycznego mo¿e byæ pewn¹
propozycj¹. Dzieci z zaburzeniami gene-
tycznymi rozwijaj¹ siê zgodnie z ich w³a-
snymi normami, które w porównaniu
z dzieæmi bez zmian genetycznych, ró¿-
ni¹ siê w mniejszym lub wiêkszym stop-
niu. Je¿eli rozwój dziecka przebiega
inaczej, ni¿ oczekiwano, wtedy do kom-
petencji wychowawczych powinno nale-
¿eæ takie wspieranie rozwoju np. poprzez
pedagogikê integracyjn¹, aby dziecko mo-
g³o uzyskiwaæ doœwiadczenia niezbêd-
ne mu do funkcjonowania w jego otocze-
niu.

Postawienie rozpoznania zespo³u uwa-
runkowanego genetycznie w procesie po-
radnictwa genetycznego wyjaœnia ro-
dzicom, dlaczego rozwój jest lub bêdzie
odmienny, jakie mo¿e byæ Ÿród³o nie-
pe³nosprawnoœci intelektualnej czy odmien-
nego profilu rozwojowego. Oczekiwania
rodziców od lekarzy poradni genetycz-
nej jednak dotycz¹ nie tylko diagnozy,
ale i wsparcia porad¹, jakie czyniæ przed-
siêwziêcia, aby ich dziecko osi¹gnê³o suk-
ces na miarê swoich mo¿liwoœci, i jak
okreœliæ te mo¿liwoœci. Okazuje siê, ¿e
ma³o na ten temat mo¿emy powiedzieæ
na bazie dotychczasowej wiedzy w do-
stêpnym piœmiennictwie fachowym prze-
znaczonym dla genetyków. Do udziele-
nia prognozy o mo¿liwoœciach rozwojowych
dziecka niezbêdna jest wiedza na temat
fenotypu zachowania dla okreœlonego ze-
spo³u cech klinicznych uwarunkowanych
genetycznie. Tutaj niezbêdna jest œcis³a
wspó³praca genetyków klinicznych z przed-
stawicielami psychologii klinicznej, aby
wspólne doœwiadczenia po³¹czyæ i wy-
korzystaæ na rzecz dobra naszych odmien-
nie funkcjonuj¹cych dzieci i doros³ych,
prawowitych przecie¿ cz³onków nasze-
go spo³eczeñstwa.

Trochê nadziei

Podczas wspomnianej konferencji
przedstawi³am przyk³ad badañ umiejêt-
noœci dzieci z zespo³em Wolfa-Hirshor-
na (WHS) uwarunkowanym utrat¹ mate-
ria³u genetycznego z ramienia krótkiego
chromosomu 4. Podaje siê, ¿e zespó³ mo-
nosomii 4p przebiega z g³êbokim upoœle-
dzeniem umys³owym. Z przeprowadzo-
nej u nas przez dr. Piotra Iwanowskiego
bezpoœredniej analizy fenotypu zachowa-
nia u 2-letniego ch³opca z zespo³em
monosomii 4p wynika³o, ¿e dziecko po-
siada³o szereg umiejêtnoœci poznawczych,
komunikacyjnych i spo³ecznych, mia³o
dobrze rozwiniêt¹ motorykê du¿¹ i dobr¹

koordynacjê wzrokowo-ruchow¹. Pod-
czas I Europejskiego Sympozjum nt.
zespo³u WHS z udzia³em wielu rodzin
i fachowców w paŸdzierniku 2002 po-
znaliœmy 16-letni¹ Antje z Belgii z ze-
spo³em WHS, która mówi³a, chodzi³a
i prowadzi³a normalny tryb ¿ycia. Jej
losy by³y zarazem bardzo buduj¹cym
przyk³adem, ¿e obecnoœæ zmiany gene-
tycznej mo¿na w pewnym sensie poko-
naæ. Istnieje wiêc prawdopodobieñstwo,
¿e sytuacja w której znajduj¹ siê osoby
z podobnym zespo³em i upoœledzeniem
umys³owym mo¿e byæ skutkiem spo³ecz-
nych, i terapeutycznych zaniedbañ, a nie
jedynie obecnoœci¹ zmiany genetycznej.

Wyzwoliæ siê z poczucia bezradnoœci

Moim marzeniem jest, by ju¿ przy sta-
wianiu diagnozy w trakcie poradnictwa
genetycznego, rodzice mogli pozbyæ siê
myœlenia o defekcie genetycznym i swo-
je spojrzenie skierowaæ na umiejêtno-
œci, które nale¿a³oby wydobyæ i poznaæ,
a nastêpnie okreœliæ realne potrzeby dziec-
ka. W taki sposób moglibyœmy przekre-
œlaæ negatywny odbiór „upoœledzenia”
i zast¹piæ je wiedz¹ o ró¿norodnoœci ge-
netycznych norm rozwojowych. Jest to,
byæ mo¿e, wskazówka, jak unikaæ ety-
kietowania dzieci, jak wychodziæ naprze-
ciw budowaniu przez nich pewnoœci
siebie i samoakceptacji. Czy dziœ jeste-
œmy w stanie zaspokajaæ potrzeby dzie-
ci odmiennych?

Nie mo¿emy wymieniaæ genów, nie
mo¿emy zmieniæ naszego biologiczne-
go dziedzictwa, ale mo¿emy je modyfi-
kowaæ. Trzeba w sposób odpowiedzial-
ny zdobywaæ wiedzê o tym, jak zmieniaæ
oddzia³ywania spo³eczne, by s³u¿y³y pe³-
nemu rozwojowi naszego dziecka, jak
unikn¹æ negatywnych skutków krzyw-
dz¹cego postrzegania odmiennoœci i wal-
czyæ o stosowanie tej wiedzy w prakty-
ce. Fakt, ze oddzia³ywania spo³eczne mog¹
wywieraæ swój wp³yw nawet na mate-
ria³ genetyczny, jak wykaza³ dr Eric Kan-
del- laureat nagrody Nobla z 2000r -
badaj¹c proces nabywania pamiêci d³u-
goterminowej, wyzwala nas z poczucia
bezradnoœci i beznadziejnoœci wobec
zaburzeñ wywo³anych przez zmiany ge-
netyczne.

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

- kierownikiem Zak³adu Genetyki
Klinicznej AMB)

CCZYZY
To pytanie od wielu lat spêdza mi

sen z powiek, bowiem nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e tradycyjna forma wyk³adów uni-
wersyteckich ma siê ku koñcowi. Wyk³a-
dy nie spe³niaj¹ ju¿ swej roli. Studenci,
szczególnie wy¿szych lat, po prostu nie
przychodz¹ na nie. Nie pomagaj¹ zalece-
nia zobowi¹zuj¹ce do uczestnictwa w wy-
k³adach, nie pomagaj¹ nakazy administra-
cyjne. Sale wyk³adowe œwiec¹ pustkami!
Jest coœ poni¿aj¹cego w sytuacji, gdy zna-
komity wyk³adowca przychodzi punktu-
alnie na wyk³ad i widzi niemal pust¹ sa-
lê, do której w biegu w ostatniej chwili,
wpada jeden, dwóch czy trzech studen-
tów. Tres faciunt collegium i wyk³ad siê
odbywa. 

Na istniej¹cy stan sk³ada siê wiele przy-
czyn, których nale¿y szukaæ w dzisiejszych
czasach. Gdy ja studiowa³em przedpo³u-
dnia wszyscy studenci spêdzali na wy-
k³adach, bowiem obecnoœæ na nich by³a
obowi¹zkowa. Nie pochwalaliœmy tej for-
my przymusu, jaka wtedy panowa³a, ale
chodzenie na wyk³ady sprawi³o, ¿e do
dziœ du¿o z nich pamiêtam. Ka¿dy wyk³ad
by³ wzbogacony licznymi przyk³adami,
a tak¿e uzupe³niany ciekawymi powiedze-
niami. Badanie chorych przyprowadza-
nych na wyk³ad, zbieranie anamnezy, roz-
poznanie i propozycje leczenia, wszystko
to procentowa³o w samodzielnym ¿yciu
lekarza. 

Logiczne myœlenie podstaw¹ trafnej dia-
gnozy

Wyk³ad uniwersytecki jest czymœ wy-
j¹tkowym w programie nauczania i nie
mo¿na z niego zrezygnowaæ lecz forma
jego musi ulec zmianie. Prowadzony zgo-
dnie z myœl¹ przewodni¹ wyk³adowcy da-
je wiedzê, a przede wszystkim uczy stu-
dentów myœlenia. W codziennej pracy
lekarza, wyrobienie sobie nawyku lo-
gicznego myœlenia doprowadza do trafnej
diagnozy i optymalnego leczenia, a na sto-
le operacyjnym we w³aœciwy sposób
prowadzi skalpel chirurga. Gdy student
posi¹dzie sztukê myœlenia zgodnie z pra-
wami logiki, która udowadnia, ¿e okreœlo-
nej przyczynie towarzyszy okreœlony sku-
tek, nauczanie bêdzie znacznie u³atwione
i skuteczniejsze. Nic bowiem, tak¿e w me-
dycynie, nie dzieje siê bez przyczyny. Post
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hoc, ergo propter hoc, ¿elazne prawo logiki,
chroni od b³êdnych decyzji. Tego trzeba siê
nauczyæ. 

Myœlenie jest nauk¹ logicznego wniosko-
wania i zapamiêtywania, jest gimnastyk¹ umy-
s³u, na podobieñstwo sportowych treningów
zapewniaj¹cych sprawnoœæ fizyczn¹ i sukce-
sy. Nie æwiczony w myœleniu umys³ nie po-
trafi siê do tego zabraæ, a przypominanie nic
mu nie da. Skutkiem tego wielu ludzi nie ro-
zumie co czyta. I w³aœnie temu celowi s³u¿¹

wyk³ady i æwiczenia. Martwa litera podrêcz-
ników tego nie dokona.

Zgodnie z zaleceniami ujêtymi w pro-
gramie nauczania na poszczególnych latach
studiów ma siê odbyæ okreœlona liczba godzin
æwiczeñ i wyk³adów. S¹ studenci, którzy w ci¹-
gu roku akademickiego ani razu na wyk³adzie
nie byli. Trzeba mieæ tego œwiadomoœæ. Z ró¿-
nych stron dochodz¹ g³osy krytyki o z³ym wy-
wa¿eniu proporcji teorii i kliniki. Mamy za
du¿o niepotrzebnych zajêæ na pierwszych

latach, a za ma³o praktyki przy ³ó¿ku chore-
go. O tym mówi¹ nie tylko studenci. Mówi¹
o tym równie¿ ci, którzy widz¹ i oceniaj¹
nie najlepsz¹ pracê m³odych lekarzy i pope³-
niane przez nich b³êdy. Czy staæ nas na to,
aby studenci byli niedouczeni?

Konieczna jest inna formu³a wyk³adów

Dziœ musimy nauczaæ inaczej. Na Za-
chodzie sale wyk³adowe s¹ oblegane przez

studentów, jednak forma wyk³adów
i ich czêstotliwoœæ jest inna. Nowo-
czesny system, z którym tam siê spo-
tka³em, jakkolwiek nie rezygnuje z wy-
k³adów, przypomina raczej posiedzenie
naukowe lub sympozjum. Jest ich
znacznie mniej ni¿ u nas, co sku-
tecznie zapobiega ich spowszednie-
niu. Ju¿ na pocz¹tku roku akade-
mickiego owe posiedzenia, sympozja
s¹ og³aszane na du¿ych, kolorowych

plakatach. Informuj¹ one o tym, co bêdzie
tematem wyk³adu, kto go bêdzie prowadziæ,
podana jest dok³adna data, sala i godzina. Pla-
katy wisz¹ przez ca³y semestr w dziekana-
cie, przy salach wyk³adowych, klinikach
i innych miejscach w których studenci naj-
czêœciej bywaj¹.

Wyk³ady maj¹ charakter otwarty, tzn. ¿e
mo¿e w nich wzi¹æ udzia³ student z dowol-
nego roku, a tak¿e z innego wydzia³u. Inte-
resuj¹ siê nimi i chêtnie chodz¹ na nie studen-
ci z m³odszych lat, wyprzedzaj¹c niejako
tok studiów. Prowadz¹ je, wcale nierzadko,

ciesz¹cy siê s³aw¹ wystêpuj¹cy goœcinnie
naukowcy i profesorowie z innych uniwer-
sytetów. 

W s³ynnym uniwersytecie Georga Augu-
sta w Getyndze, gdzie by³em asystentem,
sala wyk³adowa zawsze by³a wype³niona do
ostatniego miejsca. Nie do pomyœlenia by³-
by wyk³ad przy pustej sali. Gdyby coœ tak nie-
prawdopodobnego jednak siê zdarzy³o, na-
tychmiast zosta³by zdjêty z afisza a dziekanat
wprowadzi³by inna formê. Tam w³aœnie za-
stanawia³em siê dlaczego u nas jest inaczej
i gdzie le¿y przyczyna? 

Zmiana formu³y wyk³adu jest nieunik-
niona. Wykorzystuj¹c niebywale korzystn¹
sytuacjê jak¹ jest autonomia wy¿szych uczel-
ni, a tak¿e akcesja do Unii Europejskiej, uwa-
¿am, ¿e trudno o bardziej odpowiedni¹ chwi-
lê. Nale¿y siê tylko zastanowiæ, co i jak nale¿y
zmieniæ. Jedn¹ z propozycji mog³oby byæ
stworzenie bloków wyk³adów obejmuj¹cych
pokrewne dziedziny z teorii i z kliniki np.
interny, chirurgii i po³o¿nictwa. W ten sposób
zmala³aby liczba wyk³adów i nie by³oby du-
blowania tematycznego, co jest i kosztowne,
i czasoch³onne. Nie musia³aby to byæ decy-
zja podjêta od razu dla ca³ej uczelni, ale dla-
czego nie mo¿emy jej wprowadzaæ stopnio-
wo, jako jedni z pierwszych lub pierwsi w kraju.
Wysoka pozycja w ostatnich rankingach zo-
bowi¹zuje. Im prêdzej zdecydujemy siê na ten
krok, tym bêdzie lepiej. 

Jan Pietruski
(Autor jest dr. hab. - redaktorem 

naczelnym Biuletynu Izby Lekarskiej)

DDLACZEGO NALACZEGO NA AGORZE?AGORZE?
Siedz¹c w pogodny dzieñ na skraju ateñskiej Agory, czyli

dawnego rynku, nie przypuszcza³em jak wielkie wydarzenie
bêdzie tu mia³o miejsce ju¿ za kilka miesiêcy. Dlaczego w³a-
œnie tutaj? Byæ mo¿e tylko dlatego, ¿e Grecja przewodniczy Unii
Europejskiej w tym roku. Jednak ex post mo¿na z pewnoœci¹
stwierdziæ, ¿e trudno o wybór lepszego miejsca w ca³ej Europie
na podpisanie Traktatu Akcesyjnego do UE.Czym jest obecnie
Agora? Dla profanów - najzwyklejsze miejsce, jakich wiele
pod s³onecznym niebem Grecji. Dla wtajemniczonych - jedno
z najwa¿niejszych miejsc na œwiecie. Tutaj koncentrowa³o siê
¿ycie publiczne miasta-pañstwa, w którym wynaleziono demo-
kracjê - system wspó³w³adzy wolnych obywateli Aten na zasa-
dzie wyboru g³osami wiêkszoœci. W 508 r p.n.e., po blisko stu
latach walk miêdzy kolejnymi tyranami i oligarchami, Klejste-

nes wprowadzi³ reformy w³¹czaj¹ce do w³adzy demos, czyli
lud ateñski. Zapobiega³o to przejêciu w³adzy przez jednostkê
lub grupê obywateli, nawet najlepszych. W obronie tej wolno-
œci i samostanowienia Ateñczycy sk³onni byli oddaæ swoje ¿y-
cie, co udowodnili rozgramiaj¹c w koalicji z innymi miastami-
pañstwami nawa³ê persk¹ pod Maratonem, Salamin¹ i Platejami.
Wolne i silne Ateny wesz³y w „z³oty wiek” swojego rozwoju,
pod przewodnictwem genialnego stratega - Peryklesa. 

Patrz¹c na resztki dawnej œwietnoœci, staram siê oczami
wyobraŸni ujrzeæ Agorê sprzed dwudziestu kilku wieków. Próbu-
jê spotkaæ Sokratesa, poszukuj¹cego prawdziwej wiedzy, Plato-
na wêdruj¹cego myœlami wœród wiecznych, niezmiennych idei,
Arystotelesa wypatruj¹cego swej najbli¿szej przyjació³ki - praw-
dy. Spogl¹dam na szczyt Akropolu, gdzie powstaj¹ zachwyca-

Sale wyk³adowe œwiec¹ pustkami!

WYK£ADYWYK£ADY SIÊ SKOÑCZY£Y?SIÊ SKOÑCZY£Y?
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j¹ce budowle Partenonu, Erechtejonu i Propylejów. Pragnê wy-
braæ siê do teatru Dionizosa na sztukê Sofoklesa, Ajschylosa
lub Eurypidesa. Ale có¿ to? Na Agorze dziwne poruszenie. S¹-
dz¹ Sokratesa! I czym¿e zawini³ jeden z najlepszych ludzi Any-
tosowi, œwie¿o wzbogaconemu garbarzowi, aby ¿¹da³ dla niego
najwy¿szej kary? Tym, ¿e napomina³ go, aby wys³a³ syna do
szkó³, a nie zatrudnia³ w swoim interesie? Zaiste krucha to je-
szcze by³a demokracja, jeœli podatna na machinacje intrygan-
tów, kieruj¹cych siê niskimi, osobistymi pobudkami. Nikt nie
odwa¿y³ siê przypomnieæ, ¿e Sokrates odmówi³ udzia³u w are-
sztowaniach zleconych przez Trzydziestu Tyranów, próbuj¹-
cych obaliæ demokratyczny system Aten. Wyrok, niestety, zapad³
- chmury przes³oni³y s³oñce nad Agor¹.

Ale przedtem przez wiele lat trwa³a wyniszczaj¹ca wojna ze
Spart¹, z któr¹ wczeœniej Ateny tak skutecznie wspó³dzia³a³y wo-
bec perskiego zagro¿enia. Najlepsza ilustracja przys³owia, ¿e
zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Mo¿na tê dotkliwa lekcjê hi-
storii odnieœæ do rodziny, zak³adu pracy, miasta i pañstwa w ogól-
noœci. Podupad³e Ateny uleg³y najpierw „Lwu Macedoñskiemu”,
póŸniej „Synom Wilczycy”. A jednak podbita Grecja promie-
niowa³a swoj¹ kultur¹ i sztuk¹ na ca³y okres hellenistyczny i rzym-
ski. Jak skomentowa³ to Horacy: „Graecia capta ferum victo-
rem cepit et artes intulit agresti Latio” ("Zwyciê¿ona Grecja
opanowa³a zwyciêzcê i wnios³a sztuki do dzikiego Lacjum”).
W II wieku p.n.e. „ofiar¹” uroku Aten pad³ helleñski król Per-
gamonu Attalos II, który ufundowa³ ogromny portyk, obecnie
siedzibê Muzeum Agory. Tu w³aœnie mia³o miejsce spotkanie
przedstawicieli dotychczasowych i przysz³ych cz³onków Unii
Europejskiej. Formu³a takich spotkañ, sposób podejmowania de-
cyzji, naprzemienne przewodnictwo pañstw cz³onkowskich
wywodz¹ siê w prostej linii z tradycji demokracji ateñskiej.

Zaiste, zwyciêski Rzym przej¹³ kulturê greck¹, a póŸniej prze-
jê³a j¹ ca³a Europa Zachodnia. Czy tylko kulturê antyczn¹? Wszak
na ateñskim Areopagu g³osi³ swe kazania Œw. Pawe³ Aposto³,
który nawróci³ tu senatora Dionizosa - pierwszego biskupa
Aten. Tak wchodzi³o na arenê dziejów chrzeœcijañstwo, jako wa¿-
ny czynnik integruj¹cy Europê, który przekszta³ci³ ludy „barba-
rzyñskie” w cywilizowane narody wspó³czesnej Europy. Kultu-
ra grecka promieniowa³a nie tylko na Zachód, ale i na Wschód.
Kultywowana w „Drugim Rzymie” - Konstantynopolu, trady-
cja grecko-rzymska zosta³a przyswojona przez narody Europy
Wschodniej. Zaprawdê, nie bêdzie prawdziwego i pe³nego
zjednoczenia Europy dopóki obydwa, sztucznie rozdzielone, nur-
ty nie powróc¹ na równych prawach do wspólnego ³o¿yska.
·Tak zjednoczona Europa mo¿e skutecznie oprzeæ siê zagro¿e-

niom i wyzwaniom ze strony innych si³ œwiatowych. 

Nastêpcy Hipokratesa musz¹ ze sob¹ wsp³ó³pracowaæ

A co wspólnego z ide¹ Zjednoczonej Europy maj¹ naukow-
cy? Jak¹ rolê odegrali w tym dziele przedstawiciele medycyny
- nastêpcy Hipokratesa? Wa¿n¹ funkcjê integruj¹c¹ dyscypliny
kliniczne pe³ni European Society for Clinical Investigations.
Od 1966 roku dzia³a European Association for the Study of the
Liver, grupuj¹ce pocz¹tkowo 15 pañstw europejskich, obecnie
ponad 60, w tym równie¿ pozaeuropejskie. Doroczne spotkania
mia³y miejsce w ponad 20 krajach Europy, w tym 29te w 1994
r w Atenach. Od 1965 r. odbywaj¹ siê spotkania European Pan-
creatic Club. Pamiêtne spotkanie w maju 1981 r zorganizowa-
no w Krakowie. XIV Zjazd European Helicobacter Pylori Stu-
dy Group odby³ siê w Strasburgu, w pobli¿u siedziby Rady
i Parlamentu Europy, zaœ nastêpny XV w 2002 roku ju¿ w Ate-
nach. W 1988 roku powsta³a idea po³¹czenia ró¿nych europej-
skich towarzystw aktywnych w gastroenterologii w jedn¹ Fede-
racjê: United European Gastroenterology Federation. 

Za³o¿ycielami by³o "7 sióstr”: Association des Sociétes
Nationales Européennes et Mediterranéennes de Gastroentéro-
logie, European Association for Gastroenterology and Endosco-
py, European Association for Study of the Liver, European Pan-
creatic Club, European Society for Gastrointestinal Endoscopy,
European Society for Paediatric Gastroenterology and Nutri-
tion, International Society of Digestive Surgery. Ponadto obecnie
cz³onkami stowarzyszonymi jest European Association for En-
doscopic Surgery, European Digestive Surgery, European So-
ciety of Neurogastroenterology and Motility, European Society
of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, European Socie-
ty for Primary Care Gastroenterology. Od czasu powstania Fe-
deracji odbywaj¹ siê coroczne spotkania pod nazw¹: United
European Gastroenterology Week. Pierwsze z nich mia³o miej-
sce równie¿ w Atenach, w 1992 r. Nastêpne odby³y siê w ró¿-
nych miastach Europy Zachodniej, ale ju¿ przysz³e w 2004 ro-
ku odbêdzie siê w Pradze! Dlaczego nie w Warszawie i kiedy
w Warszawie? Mo¿liwe, ¿e wtedy, kiedy Warszawa przyjmie
przedstawicieli gastroenterologii europejskiej równie przyja-
Ÿnie i goœcinnie, jak oni przyjmowali naszych przedstawicieli. 

Dzia³alnoœæ tych Towarzystw i Zgromadzeñ, oraz po¿ytek
st¹d p³yn¹cy dla naszej medycyny zas³uguje na odrêbne omówie-
nie. Z pewnoœci¹, taka o¿ywiona dzia³alnoœæ wskazuje, ¿e
Zjednoczona Europa w zakresie poszczególnych dyscyplin me-
dycznych, jak gastroenterologia jest od wielu lat faktem, który
wp³ywa pozytywnie na dzia³alnoœæ krajowych Towarzystw i oœrod-
ków medycznych. Na docenianie roli integracji dzia³alnoœci na-
ukowej z nauk¹ europejsk¹ przez nasz¹ Uczelniê wskazuje fakt
przekszta³cenia Dzia³u Nauki w Dzia³ Nauki, Wspó³pracy Miê-
dzynarodowej i Integracji Europejskiej, inicjuj¹cy i koordynu-
j¹cy wspó³pracê naszej Akademii Medycznej z ró¿nymi oœrod-
kami europejskimi. Szczegó³y tej wspó³pracy s¹ relacjonowane
na bie¿¹co w niniejszym piœmie. W dobie szybko rozwijaj¹cej
siê medycyny, tego rodzaju kontakty mog¹ uchroniæ nas przed
zostaniem "skansenem” medycznym Europy. Wszelka zaœcian-
kowoœæ i izolacja by³aby œmiertelnym wrogiem postêpu medycz-
nego, od którego przecie¿ zale¿y zdrowie nas wszystkich.

Wychodz¹c z Agory, wœród z³omów marmuru, spotykam ¿ó³-
wia "œpiesz¹cego” na Agorê. ¯ó³wiu! Po tylu latach wêdrówki
tyœ tutaj dopiero?!

Jan W. D³ugosz
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Felieton ten w pocz¹tkowym zamie-
rzeniu mia³ byæ wspomnieniem o moim
by³ym szefie profesorze Buluku. Nawet za-
cz¹³em go w tej formie, a¿ doszed³em do
pewnej wa¿nej rozmowy, która to skiero-
wa³a te rozwa¿anie na nieco inny temat. 

W klasie, chyba przedmaturalnej prze-
czyta³em wypowiedŸ jakiegoœ profesora
na temat roli nauki. Nie pamiêtam ani na-
zwiska, ani dziedziny natomiast niemal¿e
dos³ownie mogê zacytowaæ zdanie: „Ce-
lem nauki jest poznanie ostatecznej praw-
dy o cz³owieku i otaczaj¹cej go rzeczy-
wistoœci, a dowód naukowy jest jedynym,
uniwersalnie akceptowanym faktem i ar-
gumentem w procesie tego poznania.” 

Zdanie to tak mnie wówczas zainspi-
rowa³o, ¿e go sobie do specjalnego ze-
szytu przepisa³em. W odró¿nieniu od in-
nych m³odzieñczych inspiracji, stosunkowo
szybko zweryfikowanych przez czas i ¿y-
ciowe okolicznoœci, ta okaza³a siê wyj¹t-
kowo trwa³a. Up³ynê³o prawie dziesiêæ
lat zanim uda³o mi siê zrozumieæ, ¿e stwier-
dzenie to jest w swej pozornej logice nie
tylko intelektualnie ba³amutne, ale z grun-
tu fa³szywe. Oczywiœcie sam na to nie wpa-
d³em. 

W prawdziwej nauce jeszcze nic nie udo-
wodniono

W gabinecie Szefa omawialiœmy wy-
niki jakiegoœ doœwiadczenia. W pewnym
momencie poniesiony badawczym entu-
zjazmem wyrwa³em siê z „... gdyby uda-
³o siê nam udowodniæ, ¿e ...” Szef mi na-
tychmiast przerwa³ i wrêcz zagrzmia³
z oburzenia: 

- To ty nie wiesz, ¿e w nauce nic udo-
wodniæ nie mo¿na. 

W odpowiedzi przytoczy³em mój ulu-
biony cytat. Nawet go nie skomentowa³.
Co us³ysza³em póŸniej by³o niezapo-
mnian¹ lekcj¹ z zakresu filozofii poznania. 

Zdumia³em siê na wieœæ, ¿e coœ takie-
go jak dowód naukowy w nauce w ogóle
nie istnieje. Szef wyjaœni³, ¿e coœ udowo-
dniæ mo¿na tylko w zamkniêtym uk³a-

dzie logicznym tzn. takim, gdzie liczba
i przes³anek, i rz¹dz¹ce nimi prawa s¹
œciœle zdefiniowane. Skoro 2+2 = 4, to 4-
2 = 2. Wystarczy dodaæ jeszcze jedn¹ prze-
s³ankê np. znak przed pierwsz¹ dwójk¹ za-
mieniæ na (-) i ca³y dowód bierze w ³eb.
W naukach biologicznych i w ogóle w na-
szym poznaniu iloœæ przes³anek jest nieo-
graniczona, a zatem nic naukowo udowo-
dniæ siê nie da. 

Dociekanie naukowe to w swej isto-
cie d¹¿enie do sytuacji, w których praw-
dopodobieñstwo tego, ¿e dokonywane ob-
serwacje odzwierciedlaj¹ badany aspekt
rzeczywistoœci jest mo¿liwie najbli¿sze 1.0.
Mo¿na wiêc tu tylko wykazaæ, wskazaæ,
sugerowaæ, demonstrowaæ, zak³adaæ, przy-
puszczaæ itp. W ¿adnej powa¿nej pracy na-
ukowej nikt s³owa „dowód” nie u¿yje.
Co najwa¿niejsze, stwierdzenie uznane
za udowodnione nie mo¿e byæ ju¿ wiêcej

kwestionowane. A zatem, coœ takiego jak
dowód naukowy jest logicznym zaprze-
czeniem samego procesu poznania pole-
gaj¹cego miêdzy innymi na kwestiono-
waniu poprzednio dokonanych obserwacji.
Na szczêœcie w prawdziwej nauce nic je-
szcze nie udowodniono. W socjalistycznej
tak. Miêdzy innymi dlatego dziœ poza
Kub¹ i Kore¹ Pó³nocn¹ nikt takowej nie
uprawia.

Ofiara socjalistycznej rzeczywistoœci

Wyk³ad ten zrobi³ na mnie olbrzymie
wra¿enie. Szef uœwiadomi³ mi, ze by³em
ofiar¹ socjalistycznej rzeczywistoœci, w której
to religie usi³owano zast¹piæ nauk¹ a „ucze-
ni radzieccy” co rusz coœ tam udowadnia-
li, a przede wszystkim to, ¿e Pana Boga
nie ma. Warto przypomnieæ, ¿e te „osi¹-
gniêcia naukowe” by³y dumnie ekspono-
wane w muzeach ateizmu dla przyk³adu

zak³adanych w zajêtych przez w³adzê ra-
dzieck¹ cerkwiach i koœcio³ach, które 
dziœ na nowo s¹ cerkwiami i koœcio³ami.

Najbardziej jednak zaintrygowa³o mnie
to, ¿e skoro w nauce nic nie mo¿na udo-
wodniæ, a wszystko to sprawa prawdopo-
dobieñstwa, to wiedza naukowa to nic in-
nego jak wiara. Wiara w wysokie
prawdopodobieñstwo. Taka sama jak ka¿-
da inna wiara, ³¹cznie z wiar¹ w Boga. Wie-
rzymy albo nie, bo uwa¿amy, ¿e prawdo-
podobieñstwo, ¿e Bóg istnieje wynosi
odpowiednio 1.0 albo 0.0. A wiêc wybór
pomiêdzy teizmem i ateizmem to wynik
statystycznego, a zatem naukowego rozu-
mowania. Przyjêcie danego œwiatopogl¹-
du w swej istocie zale¿y od wartoœci licz-
bowych jakie intuicyjnie b¹dŸ z rozmys³em
przypisujemy œwiadectwom jednej i dru-
giej strony. 

Jedno Ÿród³o 

W tym samym czasie uœwiadomi³em
sobie teologicznie konsekwencje teorii Big
Bang i te dwie sprawy ze sob¹ mi siê ja-
koœ z³o¿y³y. Oto zupe³nie œwiecka nauka
wykaza³a najbardziej zaawansowanymi
metodami wspó³czesnego poznania, ¿e
wszechœwiat ma swój pocz¹tek Czyli do-
k³adnie tak, jak to opisano w Ksiêdze Ro-
dzaju. Mo¿e nie dos³ownie, ale istota po-
zostaje ta sama. Innym jêzykiem przemawia
siê do niepiœmiennego pasterza, a innym
do naukowców analizuj¹cych spektrum
œwiat³a docieraj¹cego z odleg³ych galak-
tyk. Ma³o tego, dowiedzieliœmy siê, ¿e to
nie Einstein upieraj¹cy siê przy koncepcji
wszechœwiata jako uk³adu sta³ego, a Au-
tor Ksiêgi Rodzaju ma racjê. Co ciekaw-
sze teoriê zwan¹ póŸniej Big Bang, pierw-
szy zaproponowa³ belgijski ksi¹dz i astronom
Georges Lemaître. Obliczono nawet wiek
wszechœwiata na 15 miliardów lat. Czyli
15,001 miliardów lat temu nie by³o nic.
Absolutna materialna nicoœæ. Nie by³o
ani czasu, ani przestrzeni, bo nie by³o
¿adnych punktów odniesienia wed³ug których
czas i przestrzeñ mo¿na by mierzyæ. Sko-
ro nic nie by³o to znaczy, ¿e wszechœwiat
wzi¹³ siê „z niczego” „from nothingness”
„ex nihili.” Jednak¿e wyjaœnienie, ¿e ab-
solutnie wszystko ³¹cznie z nami powsta-
³o z niczego, k³óci siê z naszym ludzkim
poczuciem sensu i naturalnego porz¹dku.
Dlatego zaproponowano „Singularity
Hypothesis”, wed³ug której wszechœwiat
powsta³ z jakiegoœ pojedynczego jedno-

RRozmowaozmowa,, do której nie dosz³odo której nie dosz³o
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rodnego punktu okreœlanego jako „sin-
glularity” czyli jednoœæ. Jedno Ÿród³o wszy-
stkiego. Czyœmy gdzieœ o tym kiedyœ przy-
padkiem nie s³yszeli? 

Okrzyczany jako najwiêkszy wspó³-
czesny fizyk, Steven Hawkins (ateista)
stwierdza: „the actual point of creation lies
outside the scope of presently known
laws of physics”. „Moment stworzenia
le¿y poza zasiêgiem obecnie znanych praw
fizyki.” To prawda, choæ nie do koñca.
„Stworzenie wszechœwiata”, jest nie tyl-
ko poza zasiêgiem obecnie znanych praw
fizyki. Jest ich zaprzeczaniem. Jest wyra-
zem zupe³nie innych praw, których ogra-
niczeni swoim fizycznym bytem zbadaæ
naukowo nie bêdziemy w stanie. Co wca-
le nie znaczy, ¿e nie mo¿emy ich poznaæ.
Wprost przeciwnie. Znane s¹ one od do-
brych paru tysiêcy lat. 

Niespodziewanie nauka, która mia³a
nam dostarczyæ œwiadectw na sta³oœæ i nie-
zmiennoœæ materii splata³a nam psikusa
i niemal¿e w ostatniej chwili dostarczy³a
niepodwa¿alnych œwiadectw na tej¿e ma-
terii pocz¹tek. A ¿e wszystko co ma swój
pocz¹tek ma te¿ i swój koniec, materia
nie jest zjawiskiem permanentnym. Ona
nie istnieje. Ona tylko czasowo zaistnia-
³a. A zatem materializm dialektyczny nie
ma sta³ego punktu odniesienia, co sprowa-
dza go z poziomu filozoficznego œwiato-
pogl¹du do poziomu pogl¹du opartego na
przejœciowy aspekt naszej rzeczywisto-
œci. Stan permanentny (wieczny, bez koñ-
ca i pocz¹tku), o ile istnieje, musi byæ wiêc
pozamaterialny. I tak oto, po raz kolejny,
(m.in. œw. Tomasz, B. Pascal, Jan Pawe³
II) dochodzimy do sytuacji, gdzie wiara
nie tylko nie jest sprzeczna z rozumem, ale
staje siê wrêcz tego rozumu nakazem. 

Kiedyœ, gdy siê spotkamy....

Chcia³em przynajmniej czêœci¹ tych
przemyœleñ siê z prof. Bulukiem podzie-
liæ. Czeka³em na okazjê. Nast¹pi³a one
jesieni¹ 1978 roku. Prof. Buluk w³aœnie
wróci³ z Wroc³awia z pogrzebu ¿ony
swego by³ego szefa, prof. Hugona Kowa-
rzyka. By³ wyraŸnie poruszony nie tyle sa-
mym pogrzebem co msz¹. On, by³y mini-
strant, ostatni raz by³ w koœciele jeszcze
przed II-gim Soborem Watykañskim. Na
pogrzebie, po raz pierwszy w ¿yciu by³
œwiadkiem, a mo¿e nawet i uczestniczy³
we mszy œwiêtej odprawianej po polsku.
Zrobi³a na nim niesamowite wra¿enie. Po
raz pierwszy w pe³ni zrozumia³ co zosta-
³o powiedziane i z tym zrozumieniem by-
³o mu, jakby trochê niewygodnie. Cytowa-
³em mu fragmenty liturgii, a on zadumywa³

siê nad poszczególnymi zwrotami, zachwy-
caj¹c siê piêknem zastosowanej polszczy-
zny. W koñcu zeszliœmy na temat wiary 
jako takiej. 

- Szefie. Skoro w nauce nic nie mo¿-
na udowodniæ, a wszystko to sprawa praw-
dopodobieñstwa, to wiedza naukowa to nic
innego jak wiara w statystykê.

Szef mo¿e nie przytakn¹³, ale siê wy-
raŸnie zainteresowa³. 

-W takim razie - kontynuowa³em - Bóg
jest chyba najlepiej udokumentowanym
faktem naukowym. Dziœ wiemy, ¿e wszech-
œwiat powsta³ z niczego. Teoria Big Bang
to naukowy opis Stworzenia. Statystycz-
ne prawdopodobieñstwo, ¿e to wszystko
sta³o siê samo, bez ¿adnej si³y sprawczej
jest tak ma³e, ¿e nie da³oby siê go nawet
obliczyæ. Praktycznie zero.

Przez moment Szef nic nie odpowie-
dzia³. Widzia³em, ¿e siê waha czy podj¹æ

temat. Po chwili jednak spojrza³ na zega-
rek 

-Porozmawiamy kiedy indziej. Teraz
muszê… 

Nie pamiêtam co musia³. Chyba nic.
Po prostu nie by³ do takiej rozmowy
przygotowany. Z mojego tonu wyczu³, ¿e
odrobi³em te lekcje. Nigdyœmy do tematu
nie powrócili. I nie powrócimy. Bo jak
siê kiedyœ spotkamy, to wszystko ju¿ bê-
dzie wiadomo.

Marek Kamiñski
(Autor jest absolwentem AMB. Obe-

cnie pracuje w Emergency Department:
Myrtle Werth Hospital-Mayo Health Sy-

stem: Menomonie Wisconsin. USA
Adres do korespondencji:

mk@lomza.org)

Drogi Leszku!
Prosisz, ¿ebym napisa³ krótkie, na 3 strony, wspomnienie o profesorze Karo-

lu Buluku, moim by³ym szefie, cz³owieku, o którym móg³bym napisaæ ksi¹¿kê.
Na trzech czwartych strony....Prawdziwie siê nie da, banalnie nie godzi,

a zamilczeæ nie sposób. Pozostaje próba wiersza. Takiego na jaki mnie staæ.

Marek
Gdyby s³owa w spi¿ zmieniæ, patrzy³byœ dziœ na nas
jak nad New¹ Piotr patrzy na swój plac Senacki.
Cz³onek PAN-u, uczony, lwowiak i kresowiak.
Postêpowy, œwiatowy, lecz zawsze sarmacki

Surmy Ci nie zagra³y, nie warcza³y werble
gdyœ m³odoœæ ofiarowa³ tamtej œwiêtej sprawie.
Serce nios³eœ w plecaku a w rêku karabin,
id¹c w sierpniu na pomoc p³on¹cej Warszawie.

Warszawa sp³onê³a a wraz z ni¹ nadzieja 
na zwyciêstwo sprawy, o któr¹ walczy³eœ.
Z ¿alem czy bez ¿alu? Tego siê nie dowiem.
Tamt¹ sprawê na inn¹ z czasem zamieni³eœ.

A mo¿eœ nie zamieni³, tylko pozorowa³
pozorom na d³ugo wierny pozostaj¹c.
Pozorowi ugody, pozorowi racji,
pozornym zapomnieniem pamiêæ zaleczaj¹c.

Nie znam s³ów Twych ostatnich. Nie wiem, w któr¹ stronê
wzrok duszy skierowa³eœ na progu rozstania.
Wiersz ten i modlitwê i wspomnienie z ¿alem,
jak garœæ piachu rzucam, w geœcie po¿egnania.

Na fotografii: Marek Kamiñski z córk¹
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Prof. zw. dr hab. Karol Buluk otrzy-
ma³ tytu³ Doctora Honoris Causa Aka-
demii Medycznej w Bia³ymstoku w
1987 r. Wniosek o nadanie doktoratu
honorowego, w imieniu w³asnym
i uczniów Profesora, (prof. M. Ma³o-
fiejewa, prof. M. Bielawca, prof. M.
Rudobielskiej, doc. M. Czoka³o, doc.
M. Furmana, doc. H. £ukjana) z³o¿y³
prof. Tadeusz Januszko, któremu po-
wierzono rolê promotora.

Prof. Karol Buluk rozpocz¹³ pracê
w Akademii Medycznej w Bia³ymsto-
ku ponad 50 lat temu. By³ wspó³orga-
nizatorem tej Uczelni oraz za³o¿ycie-
lem i organizatorem Zak³adu Patologii
Ogólnej i Doœwiadczalnej.

Karol Buluk podj¹³ studia w Aka-
demii Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie, w której uzyska³ dyplom le-
karza weterynarii w 1940 r. Jeszcze
przed dyplomem pracowa³ jako kon-
traktowy zastêpca asystenta w Kate-
drze Anatomii Porównawczej. Okres
okupacji hitlerowskiej to czêœciowo
praca w Zak³adzie Anatomii, praca
w charakterze spawacza w warsztatach
kolejowych i dzia³alnoœæ konspiracyj-
na, a nastêpnie walka zbrojna w od-
dzia³ach partyzanckich. Nale¿a³ do AK.

Po wyzwoleniu musia³ opuœciæ Lwów
i ju¿ w czerwcu 1945 roku zg³osi³ siê
we Wroc³awiu do odbudowy placówek
szkolnictwa wy¿szego.

W 1947 roku Karol Buluk rozpo-
cz¹³ studia na Wydziale Lekarskim i jed-
noczeœnie - jako m³odszy asystent -
podj¹³ pracê w Zak³adzie Patologii Ogól-
nej i Doœwiadczalnej pod kierunkiem
prof. Hugona Kowarzyka. W okresie
tym, zespó³ prof. H. Kowarzyka pra-
cowa³ nad udowodnieniem proteoli-
tycznej teorii krzepniêcia. Wyniki tych
badañ, których wspó³autorem by³ K.
Buluk wesz³y na sta³e do piœmiennic-
twa œwiatowego i stanowi¹ okres prze-
³omowy w historii badañ procesów
krzepniêcia i fibrynolizy.

Karol Buluk opisa³ proteolizê za-
chodz¹c¹ w krzepn¹cej krwi oko³o 10
gatunków zwierz¹t, udowadniaj¹c w ten
sposób, i¿ proteolityczny charakter pro-
cesu krzepniêcia dotyczy krwi ca³ej
gromady ssaków. Wyniki tych badañ
by³y podstaw¹ do nadania w 1949 ro-
ku stopnia dr. weterynarii, a w 1951 ro-
ku stopnia dr. medycyny. Prace te
oraz póŸniejsze badania nad uk³adem
krzepniêcia krwi karpia i hemolimfy
raka by³y powa¿nym wk³adem do ko-
agulologii porównawczej.

Rok 1950 przyniós³ Karolowi Bu-

lukowi jeszcze dwa istotne sukcesy.
Ukaza³a siê napisana z Kowrzykiem
monografia pt. "Postêpy badañ nad
krzepniêciem krwi” - pierwsza polska
praca tak szeroko ujmuj¹ca teoretycz-
ne i praktyczne zagadnienia koagulo-
logii z podkreœleniem wk³adu polskich
badaczy. Drugie osi¹gniêcie zaœ, to
opracowanie metody preparatyki glo-
buliny antyhemofilowej.

Profesor postawi³ na m³odych

W 1952 roku Karol Buluk przyje-
cha³ do Bia³egostoku celem zorganizo-
wania Katedry Patologii Ogólnej i Do-
œwiadczalnej w nowopowsta³ej Akademii
Medycznej. By³a to ju¿ czwarta pla-
cówka naukowa organizowana przez
Profesora. W dniu 1 wrzeœnia 1952
roku obj¹³ kierownictwo tej Katedry,
tworz¹c jednoczeœnie zespó³ sk³ada-
j¹cy siê z trzech studentów. Praca na-
ukowa podjêta z tak m³odym zespo³em
poczê³a jednak wczeœnie owocowaæ.
Kszta³towa³y siê nowe kierunki, uni-
kalne wówczas w ca³ej polskiej he-
matologii. W 1955 roku Karol Buluk
og³osi³ pracê o odkryciu w p³ytkach kr-
wi XIII czynnika uk³adu krzepniêcia.
Praca ta, uznana w piœmiennictwie œwia-
towym za priorytetow¹, sta³a siê po-
cz¹tkiem wieloletnich badañ nad zaga-
dnieniem desmofibrynogenezy.

Drugi kierunek to procesy fibry-
nolizy i ich powi¹zanie z innymi uk³a-
dami enzymatycznymi. Ju¿ w tych pierw-
szych latach Karol Buluk podejmowa³

szerok¹ wspó³pracê z klinikami Bia-
³ostockiej Akademii Medycznej po-
pularyzuj¹c zagadnienia hematologii,
prowadz¹c szkolenie z zakresu koa-
gulologii i inicjuj¹c wspólne badania.
Problematyka krzepniêcia i fibrynoli-
zy sta³a siê popularna w wielu placów-
kach Uczelni, a wyszkoleni wspó³pra-
cownicy kontynuowali pracê badawcz¹
w macierzystych jednostkach, zaszcze-
piaj¹c w nich nie tylko nowo zdobyt¹
wiedzê, lecz równie¿ powa¿ny stosu-
nek do nauki, w³aœciw¹ metodologiê
pracy badawczej i umiejêtnoœæ omija-
nia trudnoœci zwi¹zanych z brakiem
sprzêtu, aparatury i odczynników.

W 1954 roku Karol Buluk uzyska³
tytu³ docenta, a w 1958 roku na pod-
stawie rozprawy pt. "O desmofibrynie”
- stopieñ naukowy kandydata nauk me-
dycznych. W rozprawie tej po raz pierw-
szy sformu³owa³ tezê o enzymatycz-
nym charakterze procesu desmofibry-
nogenezy. W trzy lata póŸniej by³ ju¿
promotorem pierwszych dysertacji dok-
torskich. Jednoczeœnie wzbogaca³ w³a-
sne doœwiadczenia badawcze. W 1958
roku wyjecha³ na pó³ roku do Kope-
nhagi, gdzie wspó³pracowa³ z jednym
z wiêkszych autorytetów w dziedzi-
nie krzepniêcia i fibrynolizy - Tage
Astrupem. Z tej wspó³pracy powsta³y
istotne prace o tromboplastycznej i fi-
brynolitycznej aktywnoœci œciany aor-
ty.

Ma³y zespó³, bogaty dorobek

W 1960 roku Rada Pañstwa nada-
³a Karolowi Bulukowi tytu³ profesora
nadzwyczajnego.

Lata szeœædziesi¹te przynios³y dal-
sze sukcesy naukowe. Wokó³ nielicz-
nego zespo³u prof. dr. hab. Karola
Buluka zgrupowali siê pracownicy kli-
niczni zainteresowani prac¹ ekspery-
mentaln¹. Aktywnie dzia³a³o te¿ Stu-
denckie Ko³o Naukowe, którego
cz³onkowie traktowani byli jako pe³-
noprawni pracownicy zespo³u. Owo-
ce takiej szerokiej wspó³pracy budzi-
³y zdziwienie na zjazdach naukowych,
gdy¿ tak skromny Zak³ad Patologii Bia-
³ostockiej Akademii Medycznej pre-
zentowa³ nieproporcjonalnie bogaty do-
robek.

W okresie tym prof. Karol Buluk ze
swoim zespo³em, wykazuj¹c nieopi-
san¹ dot¹d aktywuj¹c¹ rolê trombiny
na ostatni¹ fazê krzepniêcia - desmo-
fibrynogenezê, zmusi³ do zmiany do-
tychczasowych schematów hemostazy.

prof. KAROL BULUK
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Odkrycie to wesz³o na sta³e do œwiatowego piœmiennic-
twa. Jednoczeœnie przeciera³ siê szlak prowadz¹cy do no-
wego odkrycia - funkcji nerek jako regulatora aktywnoœci
fibrynolitycznej krwi poprzez wydzielanie do kr¹¿enia ak-
tywatora plazminogenu.

Lata szeœædziesi¹te to równie¿ rozwiniêcie badañ nad
biologiczn¹ aktywnoœci¹ produktów degradacji fibrynoge-
nu. Opublikowane w 1958 roku, jako drugie na œwiecie, do-
niesienie o hamowaniu trombiny przez produkt proteolizy
fibrynogenu, znalaz³o kontynuacjê w dalszych pracach
nad funkcj¹ tych peptydów, wykraczaj¹c poza zagadnienia
hemostazy. W okresie tym podjêta równie¿ zosta³a tema-
tyka zwi¹zana z procesem aktywacji uk³adów kininotwór-
czych.

Prof. Karol Buluk wraz ze swymi wspó³pracownikami,
jako jeden z pierwszych na œwiecie, w sposób doœwiadczal-
ny udowodni³ wystêpowanie w osoczu krwi dwóch œciœle
wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ uk³adów kininotwórczych, które
s¹ aktywowane przez czynnik Hagemana oraz przez akty-

watory fibrynolizy, a w rezultacie plazminê.
Profesor Karol Buluk zwróci³ uwagê na zjawisko

funkcjonalnej, odwracalnej paraproteinemii, która wystê-
puje w przebiegu przejœciowej aktywacji fibrynolizy oso-
cza krwi zarówno in vivo, jak i in vitro

Druga m³odoœæ naukowa Profesora

Koniec lat szeœædziesi¹tych to usamodzielnienie przez
prof. K. Buluka dwóch najstarszych uczniów - adiunktów
Zak³adu: Micha³a Ma³ofiejewa i Tadeusza Januszko. Wkrót-
ce prof. K. Buluk zmuszony by³ do ponownej m³odoœci
naukowej. Zosta³ bowiem z m³odym zespo³em, nieprzygo-
towanym, ze wzglêdu na swój wiek, do pracy. Potrafi³
jednak i tych m³odych pracowników zapaliæ do pracy na-
ukowej poprzez umiejêtnoœæ rozbudzania pasji poznaw-
czych i wyjaœnienia istotnej hierarchii celów ¿yciowych. 

W 1973 roku Rada Pañstwa nada³a Mu tytu³ profesora
zwyczajnego.

W ¿yciorysie Karola Buluka oprócz bezpoœredniej twór-
czoœci naukowej jest równie¿ bogata karta dzia³alnoœci orga-

nizatorskich: kilkuletnia praca w Sekcji Medycznej Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, okres siedmioletniej ka-
dencji jako prorektora do spraw nauki, udzia³ w organiza-
cji Bia³ostockiego Towarzystwa Naukowego, w pracach
TWP, udzia³ w zarz¹dach kilku towarzystw naukowych, kil-
kuletnie przewodniczenie Komisji Fizjologii Krwi Wydzia-
³u VI PAN, cz³onkostwo w Komitecie Nauk Podstawo-
wych i Komitecie Fizjologii tego Wydzia³u; jest redaktorem
"Acta Haematologica Polonica” od pocz¹tku istnienia pi-
sma.

By³ wyró¿niany czterokrotnie nagrodami I i II stopnia
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Odznaczony zosta³
m. in. Krzy¿em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej.

Wyniki ca³okszta³tu dzia³alnoœci naukowej, dydaktycz-
nej i wychowawczej oraz organizatorskiej Profesora wpi-
sane zosta³y na trwa³e w historiê Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku.

Dziêki wynikom badañ prof. Karo-
la Buluka Akademia Medyczna w Bia-
³ymstoku sta³a siê oœrodkiem licz¹cym
siê obok Warszawy i Wroc³awia w za-
kresie badañ hematologicznych. Wie-
lu pracowników Zak³adu Patologii Ogól-
nej i Doœwiadczalnej oraz innych
Zak³adów uzyska³o stopnie naukowe
doktora i doktora habilitowanego.

Pracowitoœæ Profesora by³a dla wie-
lu nieco uci¹¿liwa

Jako jego uczeñ i wspó³pracownik
pozwolê sobie na osobiste refleksje,
które podzielaj¹ na pewno inni wspó³-
pracownicy. Cech¹ szczególn¹ Profe-
sora, która wynika³a z Jego osobowo-
œci, by³a umiejêtnoœæ problemowego
i nowatorskiego, a jednoczeœnie kry-
tycznego spojrzenia na zagadnienia na-
ukowe.

Ka¿da dyskusja z Profesorem na tematy naukowe, tak-
¿e odleg³e specjalnoœci, rodzi³a nowe pomys³y i wzboga-
ca³a o szersze pogl¹dy. Tak tworzy³y siê nowe tematy
i kierunki badawcze.

Ci, którzy zetknêli siê z Profesorem w sprawach nau-
ki, nie maj¹ w¹tpliwoœci - wszelkie Jego cechy charakte-
ru, czasami mo¿e uci¹¿liwe i niezrozumia³e dla wielu, by-
³y konsekwencj¹ cechy zasadniczej Profesora: d¹¿noœci
do spe³nienia pasji poznawczej.

Godzi siê zatem podkreœliæ, ¿e Profesor wymaga³ przede
wszystkim od siebie. Przek³ada³ pracê ponad wszystko.
Taki etos pracy przekaza³ swoim uczniom.

Jego imieniem zosta³a nazwana sala wyk³adowa w Col-
legium Universum. 

Tadeusz Januszko 
(Autor jest prof. dr. hab. 

-emerytowanym kierownikiem Zak³adu Higieny 
i Epidemiologii, uczniem i wspó³pracownikiem 

prof. zw. dr. hab. Karola Buluka
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Ju¿ pó³ wieku minê³o od czasu,
gdy pozna³em profesora Karola Bulu-
ka. By³em wtedy m³odym asystentem
w I Klinice Chorób Wewnêtrznych.
Zafascynowa³ mnie swoj¹ osobowoœci¹
naukowca, swoj¹ pasj¹ badawcz¹, swo-
j¹ umiejêtnoœci¹ nowatorskiego podej-
œcia do problemów pomimo trudnych
warunków, w których przysz³o nam dzia-
³aæ.

Moja fascynacja osob¹ prof. K. Bu-
luka wkrótce zaowocowa³a œcis³¹ wspó³-
prac¹ naukow¹. Pierwsz¹ po³owê dnia
poœwiêca³em pracy w klinice, resztê cza-

su, nawet do póŸnych godzin nocnych,
na pracê doœwiadczaln¹ w Zak³adzie kie-
rowanym przez prof. K. Buluka.

Najbardziej utkwi³y mi w pamiêci
dyskusje naukowe, toczone z profeso-
rem. Nie ogranicza³y siê one tylko do
interpretacji wyników prowadzonych
badañ doœwiadczalnych. By³y to dysku-
sje problemowe, dotycz¹ce czêsto filo-
zoficznego spojrzenia na zagadnienia
naukowe. Dyskusje te, w których kilka-
krotnie uczestniczy³ profesor Hugo Ko-
warzyk, nauczyciel prof. Buluka, pro-
wadzone w naszym domu z udzia³em
mojej ¿ony, która nie jest medykiem,
by³y zawsze dla nas prawdziw¹ uczt¹
duchow¹.

Fenomenem prof. Buluka by³o stwo-
rzenie wokó³ siebie grupy ludzi nie zwi¹-
zanych etatowo z Zak³adem, pracuj¹-
cych naukowo nad problematyk¹ szeroko
pojêtej hemostazy, stanowi¹cej g³ów-
ny problem badawczy Zak³adu. Ci lu-
dzie w wiêkszoœci stali siê póŸniej sa-
modzielnymi pracownikami naukowymi,

kontynuuj¹cymi badania w swojej dal-
szej pracy.

Przyk³adem pasji badawczej profe-
sora K. Buluka niech bêdzie pewien fakt,
który utkwi³ mi w pamiêci. Byliœmy
na ZjeŸdzie Naukowym Hematologów
w Krakowie, w czasie którego profe-
sor otrzyma³ telegram z Zak³adu od jed-
nego ze wspó³pracowników (jak siê
póŸniej okaza³o by³ to dr Marian Fur-
man). Po przeczytaniu profesor niesa-
mowicie siê o¿ywi³ i ucieszy³ z jego tre-
œci. Telegram zawiera³ wynik
doœwiadczenia, prowadzonego w tym
czasie w Zak³adzie.

Takim by³ profesor Karol Buluk i ta-
kim pozosta³ w mojej pamiêci.

Micha³ Bielawiec 
(Autor jest profesorem,

by³ym kierownikiem Kliniki Hamtolo-
gii Akademii Medycznej 

w Bia³ymstoku. 
Obecnie jest na emeryturze.)

Moje naukowe kontakty z prof. Ka-
rolem Bulukiem rozpoczê³y siê w 1962
roku. Pracowa³em wówczas jako asystent
w I Klinice Chirurgicznej AMB. Do wspó³-
pracy z Zak³adem Patologii Ogólnej i Do-
œwiadczalnej zosta³em zachêcony przez
mojego ówczesnego kierownika prof. Fe-
liksa Oleñskiego. Zak³ad prof. Buluka
prowadzi³ wielokierunkowe badania na-
ukowe, przy bardzo szczup³ej obsadzie
kadrowej. Do pracy u prof. Buluka zg³a-
sza³o siê wielu wolontariuszy. Ka¿dy
otrzymywa³ od profesora temat do opra-
cowania i by³ odpowiedzialny za pro-
wadzenie swoich badañ. 

Moje pojawienie siê w Zak³adzie spo-
tka³o siê z sympatycznym przyjêciem ca-

³ego zespo³u, który chocia¿ zaoferowa³
mi pomoc w czasie wykonywania badañ,
to jednoczeœnie wyrazi³ wspó³czucie z po-
wodu du¿ych wymagañ kierownika. W Za-
k³adzie zaczêto w³aœnie prowadziæ ba-
dania nad urokinaz¹- aktywatorem
plazminogenu wykrytym w moczu. Pro-
fesora interesowa³o jaka jest rola nerek
w wytwarzaniu i ewentualnym dzia³a-
niu wspomnianego aktywatora plazmi-
nogenu do krwi i moczu. Badania do-
œwiadczalne wychodzi³y pozytywnie, ale
stale brakowa³o potwierdzenia tych wy-
ników z krwi nerkowej pobranej od lu-
dzi. Tak siê sta³o, ¿e te ostatnie badania
przeprowadzi³em podczas nieobecnoœci
profesora, st¹d te¿ telegram, o którym
wspomnia³ prof. Bielawiec. 

W pracy naukowej prof. Buluk by³
wymagaj¹cy i bezwzglêdny. Badania na-
le¿a³o wykonywaæ systematycznie, na
bie¿¹co trzeba by³o analizowaæ wyniki
i gromadziæ aktualne piœmiennictwo.
Przede wszystkim nale¿a³o mieæ jednak
w³asne pomys³y i rozwi¹zania. Profesor
interesowa³ siê wynikami ka¿dego do-

œwiadczenia. Je¿eli badania przed³u¿a³y
siê do póŸnych godzin nocnych nale¿a-
³o, bez wzglêdu na porê, zawiadomiæ pro-
fesora. Profesor czêsto nagle, bez zapo-
wiedzi, wpada³ do Zak³adu i kontrolowa³
przebieg doœwiadczenia, wiarygodnoœæ
uzyskanych wyników. Brak postêpów
w badaniach skutkowa³ wrêcz nieobli-
czalnymi konsekwencjami, nawet z za-
kazem wstêpu do Zak³adu.

Twarda szko³a prof. Buluka by³a ku-
Ÿni¹ prac naukowych. Owocowa³a licz-
nymi publikacjami w piœmiennictwie miê-
dzynarodowym oraz zdobywaniem stopni
naukowych przez pracowników etato-
wych Zak³adu, a tak¿e tzw. dochodz¹-
cych kolaborantów. Poza tym, by³a to
wspania³a szko³a przygotowuj¹ca do pro-
wadzenia samodzielnych badañ nauko-
wych. 

Marian Furman
(Autor jest profesorem-emerytowa-
nym kierownikiem Kliniki Chirurgii

Klatki Piersiowej AMB)

TTwarda szko³a prwarda szko³a prof. Bulukaof. Buluka

Moje refleksje

By³em wtedy m³odym asystentem
w I Klinice Chorób Wewnêtrznych
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Kiedy przed kilkoma laty nabyli-
œmy siedlisko w pobli¿u Zalewu Siemia-
nówka, sk³adaj¹ce siê z drewnianego do-
mu, letniej kuchni, chlewu, stodo³y, studni
itp. znaleŸliœmy tam wiele eksponatów
dawnej kultury materialnej tej okolicy.
Szczególnie oczarowana nimi by³a mo-
ja ¿ona. Postanowiliœmy zgromadziæ to
"bogactwo” w jednym miejscu - w sto-
dole, bo tam by³o najwiêcej wolnego
miejsca. W ten sposób narodzi³ siê po-
mys³ urz¹dzenia swoistego muzeum .
Nazwaliœmy go "Stodo³a regionalna”. 

W tej
chwili
znajduje
siê tam
oko³o 150
ekspona-
tów, a nie-
które
z nich li-
cz¹ nawet
oko³o
dwustu
lat. Zbio-
ry nadal
siê po-
wiêkszaj¹.
Wiele
z nich
otrzymu-
jemy z da-
rowizn s¹-
siadów, znajomych, a czêœæ po prostu
kupujemy. 

Wœród eksponatów znajduj¹ siê daw-
ne sprzêty gospodarstwa domowego,
œrodki transportu i funkcjonowania go-
spodarstwa wiejskiego: p³ugi, brony, wo-
zy, sieczkarnie, ¿arna, krosna i wytwa-
rzane na nich tkaniny, kufry (tzw. sunkuji),
wagi, beczki, garnki (sagany czugunne),
beczki, cebrzyki, kopañki, ko³owrotki,
miêdlice, zmyœlne lewary do za³adunku
drewna (lady) itp. Najm³odszy ekspo-
nat liczy 50 lat, najstarszy jest z koñca
18 wieku. Niektórych eksponatów mo-
¿e pozazdroœciæ nam nawet muzeum rol-
nictwa. Nasz¹ stodo³¹ zainteresowa³o siê
Polskie Radio Bia³ystok. Audycja pt.
"Stodo³a pe³na tajemnic” zrealizowana
przez red. Wies³awa Szymañskiego by-
³a wielokrotnie prezentowana na radio-
wej antenie. Czy tytu³ audycji odpo-
wiada rzeczywistoœci? Proszê sprawdziæ.

Stodo³a goœci³a ju¿ ponad trzystu

zwiedzaj¹cych. Byli to uczestnicy obo-
zów szkolnych i kolonii, ale równie¿
zwiedzaj¹cy z Anglii, Kanady, USA, Ro-
sji, Ukrainy, którzy powa¿nie interesu-
j¹ siê naszym regionem .

Podlasie ma bardzo ciekaw¹ historiê,
a zgromadzone w stodole eksponaty s¹
tego odbiciem. Sama nazwa Podlasie jest
ró¿nie interpretowana. Przychylam siê
do teorii, i¿ Podlasie to ziemie znajdu-
j¹ce siê pod Lachami. Swego czasu by-
³a to Ruœ Czarna. Nazwa ta zosta³a nada-
na przez Krzy¿aków, którzy bali siê

zapuszczaæ w nieprze-
byte knieje i mokrad³a.
W owym czasie osie-
dlali siê tu ludzie, czê-
sto bêd¹cy w kolizji
z prawem, którzy pra-
gnêli schroniæ siê w dzi-
kich puszczach i mo-
czarach. W ró¿nych
okresach osiedlali siê
tutaj -prócz Polaków-
Rusini, Bia³orusini, Li-
twini, Ukraiñcy, Tata-
rzy, ̄ ydzi. Ka¿da spo-
³ecznoœæ przynosi³a
swoje obyczaje, wie-
rzenia, tradycje. Ka¿-
da spo³ecznoœæ wnosi³a te¿ coœ do kul-
tury materialnej i sztuki stosowanej.
Dlatego zachowane eksponaty s¹ tak
zmyœlne. Wszystkie wykonane s¹ rêcz-
nie, co œwiadczy o wielkiej pomys³o-
woœci, talencie i pracowitoœci ich wyko-

nawców. Wiele wspó³czesnych artyku-
³ów gospodarstwa domowego bierze st¹d
swój pierwowzór. Jaki zwi¹zek maj¹ obe-
cne zainteresowania z moj¹ prac¹ zawo-
dow¹?

Zawodowo ca³e ¿ycie zajmowa³em
siê lingwistyk¹ i nauczaniem jêzyków
obcych. Lingwistyka i glottodydaktyka
s¹ œciœle zwi¹zane z literatur¹ piêkn¹,
malarstwem, etnografi¹, histori¹, so-
cjologi¹ i nawet muzyk¹... Swego cza-
su swojej pracownicy, doktorowi nauk
humanistycznych, zaproponowa³em te-

mat pracy habilitacyjnej "Mu-
zyka i sztuka w nauczaniu jê-
zyków obcych” i nawet
wys³a³em j¹ na roczny sta¿
do Pary¿a. Niestety, nic z te-
go nie wysz³o. Pomyli³em siê
co do osoby, a... temat cze-
ka nadal.

Zawód pomaga mi wiêc
w zrozumieniu wartoœci prze-
mijaj¹cej kultury materialnej 

Jan Zaniewski
(Autor jest prof. dr. hab.

- by³ym organizatorem i kierowni-
kiem Studium Jêzyków Obcych AMB. 

Obecnie na emeryturze)

OOj, dzieje siê wj, dzieje siê w stodolestodole
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Bóg stworzy³ Ogród zwany Edenem i osadzi³ w nim Ada-
ma (dos³ownie: cz³owieka), aby dotrzymywa³ Mu towarzystwa.
Rajski ogród pe³en by³ piêknych drzew o rozkosznych owo-
cach, ale dwa spoœród nich wyró¿nia³y siê urod¹ i dostojeñ-
stwem. Pierwsze - Drzewo ¯ycia, rodzi³o owoce daj¹ce nie-
œmiertelnoœæ. Drugie - Drzewo Wiadomoœci Dobrego i Z³ego,
rodzi³o owoce, których smaku Adam mia³ nigdy nie poznaæ.
Bóg przecie¿ wiedzia³, ¿e M¹droœæ daje tyle¿ samo radoœci,
co cierpienia, a tego chcia³ cz³owiekowi oszczêdziæ.

Od wieków zastanawiano siê, jaki owoc mia³ byæ tym Za-
kazanym. ¯yciodajna oliwka ? Erotyczny granat ? A mo¿e ja-
b³ko ? Odpowiedzi na to pytanie udzielili ju¿ wielcy malarze,
którzy wybrali jab³oñ. Dürer, Tintoretto,  Rafael i Micha³ Anio³
przyzwyczaili nas do obrazu jab³ka, jako przyczyny Upadku
Cz³owieka. Micha³ Anio³ pe³ni³ rolê eksperta i w innym bi-
blijnym sporze. Przed laty, Kongres Stanów Zjednoczonych
wyda³ rz¹dow¹ broszurê, w której opisano rasy ludzkie. Pierw-
szy rysunek przedstawia³ Adama z pêpkiem. Sta³ siê on po-
wodem powa¿nej interpelacji kon-
gresmena z Pó³nocnej Karoliny, który
napiêtnowa³ ów rysunek, jako przy-
k³ad komunistycznej propagandy. Adam
nie mia³ matki - twierdzi³ oburzony
kongresmen - wiêc nie posiada³ pêp-
ka! Po zajad³ej dyskusji udobruchano
zagorza³ego wielbiciela Biblii faktem,
¿e w Watykanie znajduje siê obraz Mi-
cha³a Anio³a, który ów szczegó³ ana-
tomiczny przedstawia nader wyraŸnie.

Jab³oñ nale¿y do rodziny ró¿owa-
tych. Pochodzi z Chin, sk¹d w licz-
bie 30 dzikich gatunków ruszy³a na
podbój œwiata. Dziœ roœnie na wszy-
stkich kontynentach w strefie klimatu
umiarkowanego, nie znosi bowiem upa-
³ów, ani wielkich mrozów. Jest naj-
pospolitszym drzewem owocowym
œwiata. Z dostêpnych Ÿróde³ wiemy, ¿e
w XVII wieku uprawiano ju¿ 200 odmi-
an jab³oni, w XIX - 1400, a obecnie
mamy ich ponad 10 tysiêcy !  

Wyhodowanym przez siebie odmia-
nom nadawali sadownicy nazwy na
miarê w³asnej fantazji. I tak w XIX-tym

wieku jadano: winniczki, aporty, balsamki, maryjki, pepingi,
pierzgniêta i cyganki. Do dziœ dotrwa³y papierówki oraz sza-
re i z³ote renety. Z tego¿ wieku pochodz¹ bardzo poszukiwa-
ne ananasówki wyhodowane przez polskiego pomologa Kon-
stantego Hrebnickiego. Zygmunt Gloger opisuj¹c w swojej
“Encyklopedii Staropolskiej” roœliny mi³osne podaje: “do po-
spolitszych œrodków nale¿y jab³ko, które dziewczêta rozkra-
waj¹ na po³owy i nosz¹ na szczytach piersi. Skoro po³ówkê
tak¹, magicznie uzdolnion¹, zje ch³opiec, musi zapa³aæ gor¹-
c¹ mi³oœci¹”.

Jab³ko jest owocem pozornym ! “Prawdziwy” owoc, po-
wstajacy z zal¹¿ni s³upka, ogranicza siê do czêœci wyznaczo-
nej przez przezroczyste ³uski okrywaj¹ce gniazdo nasienne. Ca-
³a jadalna czêœæ jab³ka to rozroœniête i zmiêœnia³e dno kwiatowe.
Takie owoce wydaje nie tylko jab³oñ, ale równie¿ grusza, pi-
gwa, jarzêbina, aronia i g³óg. Tak wiêc - w zgodzie z botani-
k¹ - gruszka jest.....jab³kiem !

Nic nie odbierze mu opinii najwartoœciowszego owocu œwia-
ta. Dwa jab³ka w pe³ni zaspakajaj¹ nasze dzienne zapotrzebo-
wanie na b³onnik pokarmowy. Zjadane ze skórk¹, dzia³aj¹ prze-
ciwkamicowo i przeciwreumatycznie. Dziêki obecnoœci pektyn
“oczyszczaj¹ krew” z toksyn i reguluj¹ sk³ad flory bakteryj-
nej jelit. Zawarte w skórce krzem i wapñ wzmacniaj¹ uk³ad
kostny i w³osy, a sole potasowe - doskonale wp³ywaj¹ na ce-
rê.

Ilona Lengiewicz
(Autorka jest adiunktem 

w Zak³adzie Biologii Wydzia³u Farmaceutycznego)

ZZAKAZANYAKAZANY OWOCOWOC

Rysunek: Jerzy Lengiewicz
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W dniach 9-11 maja 2003 roku odby-
³a siê w Bia³owie¿y, pod patronatem JM
Rektora Akademii Medycznej w Bia³ym-
stoku prof. dr hab. med. Jana Górskie-
go, XXI Konferencja Naukowo - Szko-
leniowa Sekcji Wene-
rologicznej Polskiego To-
warzystwa Dermatologicz-
nego. Wspó³organizato-
rami Konferencji by³a
Klinika Dermatologii i We-
nerologii i Oddzia³ Bia³o-
stocki PTD. W sk³ad Ko-
mitetu Honorowego weszli
nestorzy polskiej dermato-
logii i wenerologii: prof.
dr med. Stefania Jab³oñ-
ska, prof. dr hab. med. Wan-
da Manikowska-Lesiñska
i prof. dr hab. med. An-
drzej Stapiñski. Komitet
Naukowy i Organizacyjny
pracowa³ pod przewodnic-
twem prof. dr hab. Bo¿eny Chodynickiej.

W Konferencji udzia³ wziê³o oko³o
200 dermatologów z kraju , a zaproszo-
nymi wyk³adowcami byli wybitni znaw-
cy omawianej problematyki z kraju i za-
granicy ( M. Waugh i J. Clarke z Leeds,
D. Freedman z Dublina i M. Skerlev z Za-
grzebia). W czasie obrad w sesjach ple-
narnych, tematycznych, plakatowej i po-
kazie przypadków, przedstawiono 43
referaty i doniesienia dotycz¹ce wene-

rologicznych i dermatologicznych pro-
blemów wieku dojrzewania. Podsumo-
waniem wyników obrad by³a Dyskusja
Okr¹g³ego Sto³u poœwiêcona problemom
opieki zdrowotnej nad dorastaj¹c¹ m³o-
dzie¿¹ w Polsce. Uczestnicy dyskusji
wskazywali na potrzebê tworzenia po-
radni dla m³odzie¿y zapewniaj¹cych kom-

pleksowe, wielokierunkowe poradnictwo
( lekarza dermatologa, wenerologa, gine-
kologa, psychiatry, psychoterapeuty).

Obrady Konferencji poprzedzi³y sym-
pozja poœwiêcone wspó³czesnym kierun-
kom leczenia atopowego zapalenia skóry,
zaka¿eniom HPV przenoszonym drog¹
p³ciow¹ u dzieci i m³odzie¿y, zastoso-
waniu azytromycyny w zaka¿eniach prze-
noszonych drog¹ p³ciow¹ (sponsorowa-
ne przez firmy farmaceutyczne)

i zapobieganiu zaka¿eniu HIV u m³odzie-
¿y zorganizowane przez United Nations
Development Programme (UNDP). 

W czasie obrad, jeden z wyk³adów
poœwiêcono osi¹gniêciom bia³ostockiej
wenerologii obchodz¹cej w tym roku swo-
je 50-cio lecie, podkreœlaj¹c w nim szcze-
góln¹ rolê prof. dr. med. Janusza Lesiñ-

skiego, organizatora i
pierwszego Kierownika Kli-
niki Dermatologii i Wene-
rologii AMB.

W pierwszym dniu, po
otwarciu Konferencji i Se-
sji Inauguracyjnej, jej ucze-
stnicy wys³uchali koncer-
tu muzyki kameralnej
w wykonaniu Ars Juvenum
Quintet, a potem uczest-
niczyli w spotkaniu towa-
rzyskim. W nastêpny cie-
p³y, majowy wieczór
bawiono siê przy ognisku
zorganizowanym w g³êbi
Puszczy Bia³owieskiej, gdzie
dowieziono uczestników

star¹ w¹skotorow¹ kolejk¹. Nie oby³o siê
bez przygód. Na trasie prze¿yliœmy na-
pad-kontrolê, której dokona³a regionalna
"grupa Wo³odii". 

Adam Jakubowski
(Autor jest dr. hab. 

- emerytowanym pracownikiem 
Kliniki Dermatologicznej AMB)

W dniach 5-7 czerwca 2003, w salach
Hotelu Go³êbiewski w Bia³ymstoku od-
by³ siê XVI Zjazd Polskiego Towarzy-
stwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób
ZakaŸnych (PTEiLChZ), którego wiod¹-
c¹ tematyk¹ by³y: "Wspó³czesne pro-
blemy chorób zakaŸnych”. Wprawdzie
cz³onkowie oddzia³u bia³ostockiego by-
li w ostatnich latach kilkakrotnie gospo-
darzami sympozjów i konferencji tego to-
warzystwa, to jednak ostatni tej rangi
Zjazd PTEiLChZ mia³ miejsce w Bia³ym-
stoku a¿ 37 lat temu. Organizatorami te-

gorocznego Zjazdu byli pracownicy
Kliniki Obserwacyjno-ZakaŸnej AMB
i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. K. D³uskiego, pod przewo-
dnictwem pisz¹cego te s³owa. Komitet
Naukowy, któremu przewodniczy³a prof.
zw. dr hab. Danuta Prokopowicz za-
kwalifikowa³ do prezentacji 120 refera-
tów oraz 225 doniesieñ plakatowych, co
znacznie przekracza liczbê prac zg³a-
szanych podczas któregokolwiek z do-
tychczasowych piêtnastu Zjazdów PTE-
iLChZ. W 20 sesjach odbywaj¹cych siê
jednoczeœnie w trzech salach uczestni-

czy³o 667 osób, g³ównie lekarzy i epi-
demiologów.

Otwarcie Zjazdu zosta³o uœwietnio-
ne obecnoœci¹ Wojewody Podlaskiego -
Marka Strzaliñskiego, Prezydenta Mia-
sta Bia³egostoku -Ryszarda Tura, Jego
Magnificencji Rektora AMB- prof. dr hab.
Jana Górskiego, oraz Wicemarsza³ka Wo-
jewództwa Podlaskiego- Krzysztofa To³-
wiñskiego, którzy patronowali organi-
zacji i obradom. Tematyka Zjazdu by³a
ró¿norodna i obejmowa³a oprócz wzbu-
dzaj¹cych tradycyjnie du¿e zaintereso-
wanie sesji, poœwiêconych chorobom od-

PProblemy wieku dojrzewaniaroblemy wieku dojrzewania
XXI Konferencja Sekcji WenerologicznejPolskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego.

XXVI Zjazd Polskiego VI Zjazd Polskiego TTowarowarzystwa Epidemiologówzystwa Epidemiologów
ii LekarLekarzy Chozy Chorób ZakaŸnych
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kleszczowym, zaka¿eniom wirusami
hepatotropowymi i HIV, tak¿e proble-
mom, które pojawi³y siê w ostatnich la-
tach a nawet miesi¹cach i skupia³y uwa-
gê nie tylko œrodowisk medycznych, ale
ca³ej opinii publicznej. Dlatego sesje
dotycz¹ce nowopojawiaj¹cych siê zagro-
¿eñ chorobami zakaŸnymi (w tym SARS),
bioterroryzmu czy encefalopatii g¹bcza-
stych cieszy³y siê wyj¹tkowym zainte-
resowaniem. Obradom Zjazdu towarzy-
szy³y: Sympozjum satelitarne "Parazytozy
- problemy kliniczne” oraz anglojêzycz-
ne Sympozjum uczestników "Salzburg-
Cornell Seminars”. Pomimo ¿e Zjazd mia³
charakter ogólnokrajowy i nie stawiali-
œmy sobie za cel zapraszania goœci zagra-
nicznych, to w obradach uczestniczy³o
10 osób z Austrii, Bu³garii, Kazachstanu,
Rosji, Ukrainy i USA, a wœród nich
eksperci w swoich dziedzinach profeso-
rowie M. Kunze i R. Roberts.

Kluczowym punktem programu ka¿-
dego Zjazdu PTEiLChZ jest Walne Zgro-
madzenie, podczas którego wybierane s¹
w³adze towarzystwa. O uznaniu jakim
cieszy siê oddzia³ bia³ostocki PTEiLChZ
mo¿e œwiadczyæ wybór w g³osowaniu taj-

nym dwóch jego przed-
stawicieli (prof. D. Pro-
kopowicz i prof. R.
Flisiak) w sk³ad Za-
rz¹du G³ównego. Uzu-
pe³nieniem czêœci ofi-
cjalnej i merytorycznej,
tradycyjnie, jest czêœæ
rekreacyjna, niezbêd-
na przy tak intensyw-
nym przekazie infor-
macji. Wieczór po-
witalny po³¹czony z po-
kazem bi¿uterii i ka-
peluszy, wystawa fotografii autorstwa pro-
fesor Danuty Prokopowicz, a tak¿e spotkanie
towarzyskie po Walnym Zgromadzeniu,
pozwoli³y na nieformaln¹ wymianê po-
gl¹dów i nawi¹zanie lub odœwie¿enie kon-
taktów. Wycieczki do miejsc takich jak
Bia³owie¿a, Supraœl czy rozlewiska Na-
rwi, które dla nas s¹ czymœ niemal co-
dziennym dla goœci z innych regionów
Polski czy œwiata stanowi¹ niezwyk³¹
atrakcjê. Pozwoli³y one naszym kolegom
na chwile odprê¿enia i refleksji przed po-
wrotem do codziennej pracy w klinikach,
oddzia³ach szpitalnych, placówkach ba-

dawczych i stacjach sanitarno-epidemio-
logicznych. 

Zwykle po zakoñczeniu tego typu spo-
tkania organizatorzy maj¹ œwiadomoœæ,
¿e mo¿na by³o coœ zrobiæ lepiej, ina-
czej. Odczucie takie pozostaje pomimo
gratulacji i pochwa³, staj¹c siê zwykle za-
cz¹tkiem kolejnego wyzwania organiza-
cyjnego.

Robert Flisiak
(Autor jest dr. hab. 

- Prodziekanem Wydzia³u 
Lekarskiego AMB)

JM Rektor AMB prof. dr hab. Jan Górski otwiera obrady XVI Zja-
zdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Za-
kaŸnych. Od lewej siedz¹: dr hab. Robert Flisiak, dr Henryka Miê-
goæ, prof. dr hab. Danuta Prokopowicz

SSprawozdanie zprawozdanie z IVIV Kongresu Polskiego TKongresu Polskiego Towarzystwa owarzystwa 
Chirurgii Jamy Ustnej iChirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczêkowo - TChirurgii Szczêkowo - Twarzowejwarzowej

W dniach 22-24.05.2003 w Bia³ym-
stoku odby³ siê IV Kongres Polskiego To-
warzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chi-
rurgii Szczêkowo - Twarzowej
(PTChJUiChSzT), którego organizatora-
mi byli pracownicy Kliniki Chirurgii
Szczêkowo - Twarzowej AMB. Kon-
gres odbywa³ siê pod honorowym pa-
tronatem J M Rektora AMB prof. dr. hab.
J. Górskiego oraz Prezydenta Miasta Bia-
³egostoku R. Tura.

Program naukowy Kongresu dotyczy³
nowotworów g³owy i szyi, traumatolo-
gii szczêkowo-twarzowej, chorób gruczo-
³ów œlinowych- zatem jednostek, z który-
mi chirurg szczêkowo-twarzowy spotyka
siê w codziennej praktyce klinicznej. Obej-
mowa³ tak¿e chirurgiê ortognatyczn¹ oraz
implantologiê, czyli zagadnienia, które
w ostatnich latach sta³y siê integraln¹ czê-
œci¹ naszej specjalnoœci.

W IV Kongresie PTChJUiChSzT ucze-
stniczy³o 356 osób, w tym 178 cz³on-
ków Towarzystwa. Pozostali uczestnicy
reprezentowali nastêpuj¹ce dyscypliny
medyczne: chirurgiê plastyczn¹, dzieciê-
c¹, onkologiczn¹, neurochirurgiê, laryn-

gologiê, patomorfologiê, radiologiê, im-
munologiê, anestezjologiê, genetykê
kliniczn¹ oraz wszystkie specjalnoœci sto-
matologiczne.

IV Kongres odbywa³ siê z udzia³em
wybitnych postaci Europejskiego Towa-
rzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczêko-
wo-Twarzowej (EACMFS) z Francji, Ho-
landii, Izraela, Niemiec, W³och oraz goœci
z Bia³orusi i Zjednoczonych Emiratów
Arabskich.

Podczas Kongresu wyg³oszono 181
referatów, w tym 5 referatów programo-
wych, których autorami byli znani spe-
cjaliœci z krajów Europy Zachodniej.

Znaczna liczba interesuj¹cych doniesieñ,
bo a¿ 79, zosta³a przedstawiona w formie
plakatów. IV Kongres PTChJUiChSzT
umo¿liwi³ uczestnikom wymianê doœwiad-
czeñ i pogl¹dów na tematy bêd¹ce przedmio-
tem programu naukowego.

Wa¿nym wydarzeniem by³o spotka-
nie przedstawicieli EACMFS z w³adza-
mi Uczelni. Zosta³o ono zorganizowane
z inicjatywy prof. B. Devauchelle z Fran-
cji, obecnego prezydenta EACMFS. Spo-
tkanie odby³o siê w przeddzieñ Kongre-
su po ceremonii powitania goœci w Auli
Magna AMB. Stronê Uczelni reprezen-
towali: Prorektor ds. Nauki - dr hab. J.

Nikliñski, Prorektor ds. Kli-
nicznych - dr hab. M. Ro-
gowski, przewodnicz¹cy Se-
nackiej Komisji ds.
Wspó³pracy Miêdzynaro-
dowej - dr hab. W. Dêbek
oraz Kierownik Dzia³u Na-
uki, Wspó³pracy Miêdzy-
narodowej i Integracji Eu-
ropejskiej - mgr M.
Laudañska. W czasie tego
spotkania Goœciom zapre-

zentowano w przekazie mul-
Organizatorzy Kongresu bezpoœrednio po zakoñczeniu
IV Kongresu.



W dniach 30-31 maja 2003 r. w Raj-
grodzie odby³a siê XXI Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pro-
tetyki Polskiego Towarzystwa Sto-
matologicznego, zorganizowana przez Za-
k³ad Protetyki Stomatologicznej AM w Bia-
³ymstoku oraz Zarz¹d Sekcji Protetyki PTS.
Przewodnicz¹c¹ Komitetu Organizacyjne-
go by³a dr hab. n. med. Maria Go³êbiew-
ska - kierownik Zak³adu Protetyki AMB.
Honorowy patronat nad konferencj¹ obj¹³
JM. Rektor Akademii Medycznej w Bia³ym-
stoku prof. dr hab. Jan Górski.
W konferencji wziê³o udzia³ oko-
³o 300 osób, wœród których by-
li pracownicy naukowo-dydak-
tyczni wszystkich oœrodków
akademickich w Polsce, stoma-
tolodzy z ca³ego kraju oraz za-
proszeni goœcie z Japonii, Wiel-
kiej Brytanii, Chorwacji, Bia³orusi. 

Tematami wiod¹cymi kon-
ferencji by³y: postêpy w profi-
laktyce, leczeniu i rehabilitacji
protetycznej oraz gerostomato-
logia. Na spotkaniu omawiano
zagadnienia, z którymi lekarz
protetyk spotyka siê w codzien-
nej praktyce oraz zagadnienia,
które w ostatnich latach sta³y siê integral-
n¹ czêœci¹ w dzia³alnoœci specjalistycznej
z protetyki stomatologicznej.

W czasie dwudniowych obrad przedsta-
wiono 98 prac w tym 6 wyk³adów wiod¹-
cych, 55 referatów i w sesji plakatowej 37
prac. Odby³y siê równie¿ 2 czêœci szkole-
niowe z zakresu zastosowania materia³u Em-
press 2 w wykonawstwie uzupe³nieñ pro-

tetycznych przedstawionych przez firmê
Ivoclar-Vivadent.

W pierwszym dniu obrad zaprezento-
wano referaty w szeœciu sesjach oraz odby-
³a siê sesja plakatowa. Referaty wiod¹ce
w tym dniu zaprezentowali zaproszeni go-
œcie. Prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz
z Akademii Medycznej w Warszawie przed-
stawi³ wyk³ad pt. "Wspó³czesna rehabilita-
cja protetyczna”, prof. Shunji Fukushima
z Yokohamy (Japonia) "Mo¿liwoœci zmniej-
szenia wymiaru uzupe³nieñ protetycznych”.

Prof. dr hab. Bogumi³ P³onka z Akademii
Medycznej we Wroc³awiu przedstawi³ "Wy-
brane zagadnienia z dziedziny gerostoma-
tologii”, prof Peter Likeman z Londynu
(Wielka Brytania) wyg³osi³ wyk³ad pt. "Pro-
tetyka stomatologiczna: Doœwiadczenia bry-
tyjskie”.

Tematyka prezentowana w tym dniu

obejmowa³a zagadnienia z zakresu uzupe³-
nieñ ceramicznych, materia³oznawstwa pro-
tetycznego, nowych technik w protetyce.

Drugi dzieñ obrad rozpoczê³y wyk³ady
zaproszonych goœci: prof. dr hab. Gra¿yna
Wilk z Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie przedstawi³a wyk³ad pt.: "Sku-
tecznoœæ diagnostyczna badañ radiologicz-
nych przy planowaniu leczenia protetycz-
nego” oraz prof. Hrvoje Brkiè z Zagrzebia
(Chorwacja) omówi³ "Znaczenie uzupe³nieñ
protetycznych w identyfikacji zw³ok ludz-

kich”. W kolejnych sesjach
przedstawiono referaty doty-
cz¹ce leczenia implantologicz-
nego, protez ruchomych, zabu-
rzeñ czynnoœciowych,
materia³oznawstwa protetycz-
nego. Sesjom naukowym towa-
rzyszy³a wystawa sprzêtu, ma-
teria³ów i wydawnictw
stomatologicznych, w której
wziê³o udzia³ 14 firm.

W dniu poprzedzaj¹cym
obrady naukowe odby³o siê ze-
branie poszerzonego Zarz¹du
Sekcji Protetyki PTS. Omówio-
no bie¿¹ce sprawy Sekcji Pro-
tetyki PTS, ustalono plany na

przysz³oœæ oraz przygotowanie do nastêp-
nej XXII Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowo-Szkoleniowej PTS, która odbêdzie
siê w £agowie ko³o Poznania.

Programowi naukowemu towarzyszy-
³y imprezy integruj¹ce œrodowisko stoma-
tologów: spotkanie przy grillu i kolacja
kole¿eñska, którym przygrywa³y zespo³y
muzyczne. Dope³nieniem programu kon-
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timedialnym dzia³alnoœæ dydaktyczn¹,
kliniczn¹ i naukow¹ AMB. Przedsta-

wiono równie¿ dotychcza-
sow¹ formê wspó³pracy na-
szej uczelni z oœrodkami za-
granicznymi. Omówiono
ponadto mo¿liwoœæ nawi¹-
zania wspó³pracy z Uniwer-
sytetami w Niemczech, Fran-
cji, Holandii.

W programie socjalnym
sk³adaj¹cym siê z dwóch im-
prez plenerowych (Kiermu-
sy, Bia³owie¿a) organiza-
torzy zapewnili uczestnikom

odpoczynek na ³onie przyrody naszego
regionu oraz atmosferê sprzyjaj¹c¹ roz-

wijaniu i utrzymaniu kontaktów zawodo-
wych i towarzyskich.

Wyra¿am nadziejê, ¿e IV Kongres PT-
ChJUiChSzT zostanie przez uczestników
zapamiêtany, jako wa¿ne wydarzenie
naukowe i atrakcyjne spotkanie towa-
rzyskie. Do takiego podsumowania upo-
wa¿niaj¹ mnie ci¹gle nap³ywaj¹ce od ucze-
stników podziêkowania i gratulacje.

dr hab. Stanis³awa Z. Grabowska
Prezes Zarz¹du G³ównego

Impreza plenerowa w Bia³owie¿y.

Od lewej: dr hab. Maria Go³êbiewska i prof. dr hab. Wies³aw Hêdzelek
(prezes Towarzystwa Stomatologicznego).
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Cykliczne spotkania poœwiêcone po-
wik³aniom metabolicznym cukrzycy,
organizowane przez zespó³ Kliniki En-
dokrynologii, Diabetologii i Chorób We-
wnêtrznych AMB w przepiêknej scene-
rii Mazur, sta³y siê ju¿ tradycj¹ lekarzy
nie tylko z regionu pó³nocno - wscho-
dniego. VIII konferencja z cyklu "Pro-
blemy kardiologiczne w cukrzycy” odby-
³a siê w hotelu Go³êbiewski w Miko³aj-
kach, w dniach 5 - 7 czerwca 2003. W tym
roku sympozjum mia³o jednak charak-
ter unikalny, poniewa¿ poza wybitnymi
przedstawicielami diabetologii polskiej,
mieliœmy zaszczyt i przyjemnoœæ go-
œciæ w Miko³ajkach reprezentantów wio-
d¹cych oœrodków kardiologicznych.
W konferencji wziê³o równie¿ udzia³
oko³o 500 diabetologów i kardiologów
- praktyków oraz lekarzy rodzinnych z ca-
³ej Polski. 

Droga Jubilatka Królow¹ Galindii

Wyj¹tkowy charakter spotkania pod-
kreœli³ przypadaj¹cy w tych dniach ju-
bileusz piêædziesiêciolecia pracy zawo-
dowej Profesor Idy Kinalskiej, która
rozpoczê³a dzia³alnoœæ naukow¹ i dydak-
tyczn¹ jeszcze jako studentka Wydzia³u
Lekarskiego Akademii Medycznej w Bia-
³ymstoku. Z nasz¹ uczelni¹ zwi¹za³a
ca³¹ póŸniejsz¹ karierê zawodow¹, obej-
muj¹c w 1980 roku kierownictwo Klini-
ki Endokrynologii AMB. Sylwetkê Pa-
ni Profesor oraz jej najwa¿niejsze
osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne przed-
stawi³a w trakcie sesji inauguracyjnej
dr hab. Ma³gorzata Szelachowska. By-
³o mnóstwo kwiatów i ¿yczeñ od wycho-
wanków i przyjació³. W godzinach wie-
czornych na czeœæ Drogiej Jubilatki odby³
siê niesamowity spektakl laserowy oraz
fantastyczny pokaz fajerwerków. W trak-
cie towarzyskiej wyprawy po jeziorach

mazurskich Pani Profesor zosta³a tak¿e
wybrana Królow¹ Galindii.

Czy cukrzyca jest chorob¹ kardiolo-
giczn¹?

Po oficjalnym otwarciu konferencji,
którego dokona³a prof. Ida Kinalska, wy-
k³ady inauguracyjne wyg³osili: prof. Ar-
tur Czy¿yk, który przedstawi³ wybrane
problemy wspó³czesnej diabetologii oraz
prof. Stefan Angielski, który z kolei przy-
bli¿y³ s³uchaczom przemiany metioniny
i homocysteiny w cukrzycy. Nastêpnie
prof. Ida Kinalska, prof. Jacek Sieradz-
ki i prof. Józef Drzewoski przedstawili
analizê kosztów leczenia cukrzycy w Pol-
sce w oparciu o badanie CODIP. 

W trakcie kolejnych sesji prof. Te-
resa Kasperka - Czy¿ykowa omówi³a le-

czenie hipoglikemizuj¹ce cukrzycy ty-
pu 2 powik³anej zespo³ami sercowo - na-
czyniowymi, prof. Bogna Wierusz - Wy-
socka przybli¿y³a uczestnikom konferencji
problemy kardiologiczne u osób z typem
1 cukrzycy, zaœ prof. Andrzej Milewicz
zastanawia³ siê ex cathedra, czy adipo-
nektyna mo¿e byæ markerem zagro¿enia
zespo³em metabolicznym? Dr hab. Li-
lianna Majkowska przedstawi³a nato-
miast referat pt " Hiperglikemia u cho-
rych z zawa³em serca i udarem mózgu
- gorsze rokowanie niezale¿nie od obe-
cnoœci cukrzycy.” Odby³y siê tak¿e
specjalne sesje poœwiêcone plejotropo-
wemu dzia³aniu statyn i fibratów. Na-
stêpnie g³os oddano kardiologom. Prof.
Henryk Wysocki, prof. Grzegorz Opol-
ski i prof. Krzysztof Narkiewicz mówi-
li o standardach leczenia ostrych ze-

ferencji by³a jednodniowa wycieczka do
Wilna, obejmuj¹ca zwiedzanie miasta oraz
regionalny posi³ek litewski.

XXI Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS by-
³a okazj¹ do zaprezentowania najnow-
szych osi¹gniêæ z zakresu protetyki
stomatologicznej nie tylko w kraju ale i na
œwiecie oraz przyczyni³a siê do wymiany
pogl¹dów i doœwiadczeñ na tematy bêd¹ce
przedmiotem programu naukowego. Mamy
nadziejê, i¿ czêœæ szkoleniowa, która zna-
laz³a siê w programie poprzez liczny udzia³
praktyków i dyskusjê przyczyni siê do po-
dniesienia poziomu rehabilitacji protetycz-

nej w naszym kraju. S¹dzimy, i¿ to spotka- nie zostanie zapamiêtane przez Uczestni-
ków nie tylko jako wa¿ne
wydarzenie naukowe jak
równie¿ atrakcyjne spotka-
nie towarzyskie.

Maria Go³êbiewska 
(Autorka jest dr. n. med.
- kierownikiem Zak³adu 

Protetyki AMB)

VVIII III KKonferencjaonferencja
"Problemy kardiologiczne w cukrzycy”"Problemy kardiologiczne w cukrzycy”

Bia³ystok - Miko³ajki, 5 - 7 czerwca 2003.Bia³ystok - Miko³ajki, 5 - 7 czerwca 2003.

Uczestnicy konferencji.

Profesor Ida Kinalska otwiera konferencjê.
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PPODLASKIE ODLASKIE SSYMPOZJUM YMPOZJUM PPULMONOLOGICZNEULMONOLOGICZNE
““BRONCABRONCA 2003”2003”
Bia³owie¿a 30.05.- 01.06.2003 rBia³owie¿a 30.05.- 01.06.2003 r..

W ostatni weekend maja, w Bia³owie-
¿y odby³o siê IV Podlaskie Sympozjum
Pulmonologiczne "BRONCA 2003” orga-
nizowane przez zespó³ Kliniki Chorób
P³uc i GruŸlicy AMB pod kierunkiem
dr hab. El¿biety Chyczewskiej. Wzo-
rem lat ubieg³ych, tematyk¹ spotkania by-
³y najnowsze osi¹gniêcia i postêpy w dia-
gnostyce i terapii chorób uk³adu
oddechowego. Od pierwszego spotka-
nia maj¹cego miejsce w 1999 roku sym-
pozjum ma charakter regionalny,
a podstawowym jego celem jest
podnoszenie kwalifikacji i wza-
jemna wymiana doœwiadczeñ le-
karzy pulmonologów z regionu
podlaskiego. Do wyg³oszenia wy-
k³adów zostali zaproszeni najle-
psi specjaliœci z zakresu chorób
p³uc i chirurgii klatki piersiowej
w Polsce. 

Sesji poœwiêconej gruŸlicy, tra-
dycyjnie otwieraj¹cej wszystkie
spotkania pulmonologiczne, prze-
wodniczy³a profesor Zofia Zwol-

ska przedstawiciel WHO na Europê Œrod-
kowo-Wschodni¹ w zakresie epidemio-
logii i leczenia gruŸlicy. Profesor Zwol-
ska przedstawi³a dane epidemiologiczne
na temat gruŸlicy lekoopornej na œwie-
cie, a zaproszony goœæ z Uniwersytetu
w Ternopilu, dr hab. Leonid Gryszczuk
dane epidemiologiczne na temat gruŸli-
cy na Ukrainie. Przedstawiano równie¿
zastosowanie badañ genetycznych w dia-
gnostyce gruŸlicy i izolowane postacie

zespo³u Wegenera. 
Kolejn¹, g³ówn¹ tego dnia sesj¹ by-

³a sesja poœwiêcona Przewlek³ej Obtu-
racyjnej Chorobie P³uc i Astmie pod prze-
wodnictwem dr. hab. Jerzego Kozielskiego,
Prezesa Polskiego PTFP z Œl.AM i pro-
fesora Janusza Milanowskiego, kierow-
nika Kliniki Chorób P³uc w Lublinie. Naj-
nowsze osi¹gniêcia w diagnostyce i leczeniu
chorób obturacyjnych przedstawiali uzna-
ni eksperci w tej dziedzinie: dr hab.El¿-

bieta Wiatr z IGiCHP, równocze-
œnie redaktor naczelny Pneumonologii
i Alergologii Polskiej, prof. Iwona
Grzelewska-Rzymowska - kierow-
nik Kliniki Pneumonologii w £o-
dzi oraz dr hab. Anna Bodzenta-
£ukaszyk AMB. Doktor Iwona
Bestry, kierownik Zak³adu Radio-
logii IGiChP w Warszawie trady-
cyjnie oczarowa³a wszystkich osi¹-
gniêciami diagnostyki obrazowej
w pneumonologii. Problemy dia-
gnostyczne zwi¹zne z chorobami
sródmi¹¿szowymi uk³adu oddecho-

spo³ów wieñcowych oraz nadciœnienia têtniczego u pacjen-
tów z cukrzyc¹. Natomiast prof. M. Zembala przedstawi³
nowe mo¿liwoœci dotycz¹ce rewaskularyzacji w chorobie nie-
dokrwiennej serca u chorych na cukrzycê. Na forum konfe-
rencji w³asne doœwiadczenia zaprezentowali tak¿e kardiolo-
dzy bia³ostoccy. Prof. W³odzimierz Musia³ omówi³ leczenie
inwazyjne ostrych zespo³ów wieñcowych u chorych na cu-
krzycê, dr Wac³aw Kochman przedstawi³ dotychczasowe
wyniki stosowania pierwotnej angioplastyki wieñcowej
w leczeniu zawa³u miêœnia sercowego w oœrodku bia³ostoc-
kim, natomiast dr Hanna Bachórzewska - Gajewska zapo-
zna³a s³uchaczy z zasadami postêpowania po zabiegach in-

terwencyjnych u pacjentów z cukrzyc¹. W trakcie sympozjum
przedstawiono równie¿ wyniki badañ epidemiologicznych do-
tycz¹cych rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób uk³a-
du sercowo - naczyniowego w Polsce na podstawie badania
NATPOL PLUS, badania WARS w subpopulacji dzielnicy ̄ o-
liborz w Warszawie, przeprowadzonego przez zespó³ prof. Ja-
na Tatonia oraz badañ prowadzonych u mieszkañców Lubel-
szczyzny przez oœrodek prof. Jerzego £opatyñskiego. 

Jednym z najwa¿niejszych elementów konferencji by³o ze-
branie cz³onków - za³o¿ycieli Polskiego Towarzystwa Kar-
diodiabetologicznego. Wobec coraz bardziej alarmuj¹cych sta-
tystyk dotycz¹cych chorób uk³adu kr¹¿enia u chorych na
cukrzycê, a z drugiej strony nowych mo¿liwoœci, które stwa-
rza kardiologia inwazyjna, po³¹czenie wysi³ków kardiolo-
gów i diabetologów w celu stworzenia optymalnego modelu
diagnostyki i leczenia powik³añ naczyniowych cukrzycy
wydaje siê potrzeb¹ chwili. W trakcie posiedzenia wybrano
tymczasowy zarz¹d Towarzystwa, którego przewodnicz¹c¹
zosta³a jednog³oœnie prof. Ida Kinalska. 

Podsumowania i zakoñczenia obrad dokona³a prof. Anna
Czech - konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii. Nato-
miast goœcie sympozjum, dziêkuj¹c za goœcinne przyjêcie
i wszystkie- nie tylko naukowe- wra¿enia, zapewnili, ¿e wróc¹
tu za rok, aby wzi¹æ udzia³ w kolejnych - IX spotkaniach
poœwiêconych problemem kardiologicznym w cukrzycy.

Zespó³ Kliniki Endokrynologii, 
Diabetologii i Chorób Wewnêtrznych AMB

Prof. Artur Czy¿yk sk³ada ¿yczenia jubilatce.



Z Senatu

Podczas posiedzenie Senatu w dniu
30 maja 2003 roku

- Senatorowie zaakceptowali wnio-
sek JM Rektora do Ministra Zdrowia
o mianowanie na stanowisko profesora
zwyczajnego Pani Profesor Janiny Mo-
niuszko-Jakoniuk w Zak³adzie Toksy-
kologii. 

-Zaakceptowali te¿ wnioski Dzieka-
na o mianowanie na stanowiska profe-
sora nadzwyczajnego: 

- prof. dr. hab. Wiktora £aszewicza
w Klinice Gastroenterologii i Chorób We-
wnêtrznych

- prof. dr. hab. Roberta £adnego
w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endo-
krynologicznej

Zosta³y podjête uchwa³y w sprawie:
- powo³ania z dniem 1.09.2003 Wy-

dzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
- uruchomienia dwuletnich studiów

zawodowych na kierunkach pielêgniar-
stwo i po³o¿nictwo od roku akademickie-
go 2003/2004 

- zasad rekrutacji na I rok dwuletnich
p³atnych studiów zawodowych na Od-
dziale Pielegniarstwa Wydzia³u Lekar-
skiego na kierunkach pielêgniarstwo i po-
³o¿nictwo 

- utworzenia Samodzielnej Pracow-
ni Biofarmacji na Wydziale Farmaceu-
tycznym 

- utworzenia w strukturze organiza-
cyjnej AMB stanowisk pe³nomocnika ds.
informacji niejawnych oraz pe³nomocni-
ka ds. ochrony danych osobowych i bez-
pieczenstwa informacji 

-zmiany sk³adu Komisji ds. Stano-
wisk Kierowniczych na czas rozstrzy-
gniêcia konkursu do pe³nienia funkcji kie-
rownika w Klinice Otolaryngologii 

-uzupe³nienia sk³adu Uczelnianej Ko-
misji ds. Oceny Kadry 

- zasad przeprowadzania Immatry-
kulacji 

- zatwierdzenia liczby miejsc na
studiach doktoranckich w roku akademic-
kim 2003/2004 

Kierownik Rektoratu
Krystyna Dyszkiewicz

Nominacje

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander Kwaœniewski nada³ tytu³
naukowy profesora dr. hab. Robertowi
Flisiakowi i dr. hab. Janowi Giedrojciowi.

prof. dr hab. med. ROBERT FLISIAK

Urodzi³ siê 29 grudnia 1960 ro-
ku w Bia³ej Podlaskiej. Szko³ê Podsta-
wow¹ i Liceum Ogólnokszta³c¹-
ce ukoñczy³ w Miñsku Mazowiec-
kim. Studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Bia³ym-
stoku rozpocz¹³ w roku 1979. Po ich za-
koñczeniu w roku 1985 rozpocz¹³ pra-
cê jako asystent w Klinice Chorób Za-
kaŸnych (obecnie Klinika Obserwacyj-
no-ZakaŸna) AMB. W roku 1988 uzy-
ska³ specjalizacjê I° z zakresu cho-
rób wewnêtrznych, a w 1991 specjali-
zacjê II° z zakresu chorób zaka-
Ÿnych awansuj¹c wkrótce na stanowi-
sko adiunkta. Wynikiem prowadzo-
nych w tym czasie badañ by³a obro-
na rozprawy doktorskiej i nadanie w ro-
ku 1990 stopnia doktora nauk medycz-
nych. W kolejnych latach odby³ sta-
¿e naukowe w Londynie, Nowym Jor-
ku i Salzburgu. W roku 1998 Rada Wy-
dzia³u Lekarskiego AM w Bia³ymsto-
ku nada³a mu stopieñ naukowy dokto-
ra habilitowanego. Od roku 2002 pe³-
ni funkcjê Prodziekana Wydzia³u Le-
karskiego AMB. Jest autorem 199 pu-
blikacji (84 artyku³y, 14 rozdzia-
³ów w ksi¹¿kach, 101 komunika-
tów zjazdowych) poœwiêconych g³ów-
nie hepatologii i chorobom przenoszo-
nym przez kleszcze. ¯onaty od dzie-
wiêtnastu lat, ¿ona jest adiunk-
tem w Klinice Dermatologii i Wenero-
logii AMB, córka jest uczenni-
c¹ VI LO w Bia³ymstoku.
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wego i sposoby ich rozwi¹zywania przed-
stawi³ wybitny znawca tego tematu prof.
Milanowski. 

Nastêpnego dnia tematem g³ównym
by³a onkologia pulmonologiczna i chi-
rurgia klatki piersiowej. W trakcie sesji
prowadzonej przez dr hab.El¿bietê Chy-
czewsk¹ i prof. Janinê S³odkowsk¹, kie-
rownika Pracowni Morfometrii IGiChP,
prof. Lech Chyczewski przedstawi³ m. in.
morfologiczne i genetyczno - molekular-
ne aspekty kancerogenezy. Poszczególne
aspekty diagnostyki inwazyjnej chorób
klatki piersiowej omawiali: dr hab. Je-
rzy Laudañski, pracownicy z zespo³u prof.
Jerzego Skokowskiego z Gdañska, dr hab.
Janusz Kowalewski z Bydgoszczy i prof.
Janina S³odkowska. 

Na zakoñczenie wys³uchaliœmy wy-
k³adu na temat transplantologii p³uc
w Oœrodku zabrzañskim, którego osi¹-

gniêcia profesjonalnie zaprezentowa³ dr
Dariusz Jastrzêbski. Tradycyjnie istotn¹
czêœci¹ Sympozjum by³a oprawa arty-
styczna. W tym roku otwarcie Sympo-
zjum uœwietni³ zespó³ folkowy "Czerem-
szyna”, którego muzykê poleciæ mo¿emy
wszystkim organizatorom spotkañ orga-
nizowanych w naszej Akademii. Dru-
giego dnia imprezy wieczorem spotkali-
œmy siê przy ognisku
w uroczysku Topi³o.
Wszyscy uczestnicy i za-
proszeni goœcie bardzo
wysoko ocenili poziom
naukowy Sympozjum,
a tak¿e uroki miejsca i at-
mosferê spotkania. Ko-
lejna, V BRONCA pla-
nowana jest w 2005 roku
w domu pracy twórczej
na Wigrach. Bardzo ser-

decznie zapraszamy.

El¿bieta Chyczewska. 
(Autorka jest prof. dr. hab. 

- kierownikiem Kliniki Chorób P³uc
i GruŸlicy AMB)
Robert M. Mróz

(adiunkt Kliniki Chorób 
P³uc i GruŸlicyAMB)

Dr hab. E Chyczewska rozmawia z prof. J. Skokowskim -
kierownikiem Kliniki Torakochirurgii AM w Gdañsku.
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dr hab. med. Jan Giedrojæ

Urodzi³ siê 20 czerwca 1954 roku w G³o-
gowie. Studia na Wydziale Lekar-
skim AMB ukoñczy³ w 1979 roku. Ju¿ na dru-
gim roku studiów w Zak³adzie 
Fizjologii AMB rozpocz¹³ pracê nauko-
w¹. Rozprawê doktorsk¹ obroni³ w 1985 ro-
ku, zaœ stopieñ naukowy doktora habili-
towanego zosta³ mu nadany w 1992 roku. 
Obecnie pracuje w Klinice Hematologii. In-
spiratorem i promotorem jego dzia³alno-
œci naukowej by³ prof. zw. Micha³ Biela-
wiec, wybitny znawca problemów hemostazy
w œwiecie naukowym. Tematyka nauko-
wo-badawcza prof. Jana Giedrojcia obej-
muje schorzenia uk³adu krwiotwórcze-
go, zaburzenia uk³adu hemostazy ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem chorób naczyñ koñ-
czyn dolnych. Swoje kwalifikacje nau-
kowe doskonali³ na stypendiach i szkole-
niach zagranicznych. Ma w swoim dorobku 
wiele publikacji naukowych, w znacz-
nej czêœci jest ich pierwszym lub drugim au-
torem. Jan Giedrojæ jest cz³onkiem licz-
nych towarzystw naukowych, krajowych i za-
granicznych, miêdzy innymi, Internatio-
nal Union of Angiology, International As-
sociacion of Thrombosis and Hemosta-
sis. Pe³ni równie¿ funkcjê konsultanta woje-
wódzkiego w angiologii, nowopowsta-
³ej specjalizacji w zakresie chorób wewnê-
trznych, w której posiada specjalizacjê.

Listy do Redakcji

Szanowny Panie Profesorze

Zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹
o nieodp³atne zamieszczenie naszej in-
formacji o Stowarzyszeniu w Medyku
Bia³ostockim

Stowarzyszenie Przyjació³ Domu Le-
karza Seniora (DSL) dzia³a od dwóch
lat. Pomys³ budowy DSL wyp³yn¹³ od
Kolegów z komisji Okrêgowej Izby
Lekarskiej, którzy powo³ali Stowarzy-
szenie Przyjació³ Domu Lekarza Se-
niora. Obecnie celem i zadaniem Stowa-
rzyszenia jest zdobywanie œrodków
(pieniêdzy) na wyposa¿enie i funkcjo-
nowanie DSL. Obecnie ze wzglêdu na
nie sprzyjaj¹cy klimat wobec lekarzy

i ca³ej s³u¿by zdrowia oraz warunków
ekonomicznych w Polsce, Stowarzysze-
nie mo¿e oczekiwaæ wsparcia i pomo-
cy tylko, i wy³¹cznie we w³asnym œro-
dowisku. Dotychczasowe nasze starania
z tego zakresu potwierdzaj¹ ww. opiniê.
Ponadto zwracamy siê z gor¹cym ape-
lem do Kole¿anek i Kolegów o wspar-
cie naszej dzia³alnoœci poprzez nabywa-
nie "cegie³ek” (nomina³y po 10, 20, 50
i 100 z³) oraz zapraszamy równie¿ do
uczestnictwa w formie czynnego cz³on-
ka Stowarzyszenia.

Podajemy numer rachunku banko-
wego: 

Stowarzyszenie Przyjació³
Domu Lekarza Seniora
15-082 Bia³ystok, 
ul. Œwiêtojañska 7

PKO Bank Polski Oddzia³ Regionalny
w Bia³ymstoku 
Nr 50 10201332 100300216 

oraz numery:
NIP: 542-26-92-684
Regon: 051980183

Maj¹c nadziejê na serdeczny od-
dŸwiêk, pozostajemy z wyrazami sza-
cunku i powa¿ania.

Prof. Krystyna Bernacka 
Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia

dr Zdzis³awa Suszczyñska-Falecka
Sekretarz Stowarzyszenia

Informujemy

Akademia Medyczna w Bia³ymstoku og³asza nabór na Studium Doktoranc-
kie w roku akademickim 2003/2004. Liczba miejsc 20.

Na Studium Doktoranckie mo¿e byæ przyjêta osoba, która:

- posiada tytu³ zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzêdny,
- ma ukoñczony wymagany sta¿ podyplomowy,
- z³o¿y wniosek zaopiniowany przez przysz³ego promotora uzasadnia-

j¹cy celowoœæ podjêcia badañ w okreœlonej dziedzinie,
- lnie jest zatrudniona w uczelni medycznej w pe³nym wymiarze czasu

(np. etat asystencki, rezydentura),
- uzyska pozytywn¹ ocenê komisji kwalifikacyjnej
- wykazuje znajomoœæ co najmniej jednego jêzyka kongresowego,
- nie przekroczy³a wieku 30 lat.

Do podania o przyjêcie na Studium nale¿y do³¹czyæ:

- ¿yciorys,
- dyplom ukoñczenia studiów,
- informacjê o przebiegu studiów (zaœwiadczenie o œredniej ocen ze wszy-

stkich przedmiotów), sta¿y podyplomowych, dotychczasowego zatru-
dnienia,

- informacje o dotychczasowej pracy naukowej - wykaz publikacji, ko-
munikaty zjazdowe, opinia opiekuna ko³a naukowego,

- zaœwiadczenia o wyró¿nieniach, nagrodach, szkoleniach, stypendiach
zagranicznych itp.

- 2 fotografie.

Dokumenty nale¿y sk³adaæ do Dzia³u Nauki, Wspó³pracy Miêdzynarodowej
i Integracji Europejskiej AMB, ul. Kiliñskiego 1; 15-089 Bia³ystok w terminie
do 31 lipca 2003r.
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Przeczytane

By³y dyrektor wojewódzkiego
szpitala w Bia³ymstoku zapragn¹³ ode-
braæ z kasy placówki ekwiwalent za
niewykorzystany urlop w wysokoœci
ponad 10 tys. z³. Dla pogr¹¿onego
w d³ugach szpitala suma jest niebaga-
telna, pracownicy nie ukrywaj¹ zre-
szt¹, ¿e nie tylko z tego powodu ko-
niecznoœæ wyp³acenia takiej kwoty jest
jawn¹ niesprawiedliwoœci¹. Dodaæ
jednak nale¿y, ¿e wszystko dzieje siê
w majestacie prawa i dyrektorowi
Bogdanowi Dziatkiewiczowi pieni¹-
dze siê nale¿¹.

Niesprawiedliwoœæ, niesprawie-
dliwoœæ.... Jeœli spojrzeæ na to z szer-
szej perspektywy jest to wydatek
op³acalny. Wypoczêty, zadowolony
z ¿ycia by³y dyrektor nieprêdko sta-
nie siê pacjentem szpitala, co pozwo-
li na zaoszczêdzenie pieniêdzy na po-
trzeby naprawdê potrzebuj¹cych.
Na upartego mo¿na to nazwaæ profi-
laktyk¹.

***

Aresztowany sanitariusz ³ódzkiego
pogotowia przyzna³ siê do uœmiercania
chorych w celu uzyskania korzyœci
materialnych. Prokurator prowadz¹cy
sprawê nie kry³ os³upienia i dezorien-
tacji, zw³aszcza wobec faktu, i¿ prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej oœwiad-
czy³, ¿e prze³o¿eni aresztowanego de
facto nie mieli o niczym pojêcia.

Gigantyczna iloœæ nowych dowci-
pów o ³ódzkim pogotowiu nie powin-

na przes³oniæ faktu autentycznie ma-
kabrycznego procederu, jaki mia³
miejsce w £odzi. Œmiaæ siê z tego, co
pracownicy polskiego kontyngentu
medycznego w Iraku zrobi¹ z ran-
nym w wypadku rowerowym Sadda-
mem to jedno - sporz¹dzaæ testa-
ment po z³amaniu rêki na chodniku
w £odzi to drugie.

***

Aparat "Neptun” przeznaczony do
przeprowadzania radioterapii zostanie
do koñca wrzeœnia br. zamieniony na
inny. Wicemarsza³ek województwa
podlaskiego stwierdzi³, i¿ "Sprzêt za-
graniczny kosztuje dwa - trzy razy
wiêcej. Nikt nam nie da takich pieniê-
dzy, wiêc trzeba braæ, co jest, pomimo
obaw i zastrze¿eñ. Mam nadziejê, ¿e
nowy egzemplarz Neptuna bêdzie ju¿
dzia³a³ bez zastrze¿eñ”.

Grupa bezrobotnych kaskaderek
- kamikadze jest ju¿ gotowa do prze-
prowadzenia prób nowego urz¹dze-
nia.

***

By³y Minister Zdrowia Mariusz £a-
piñski w nies³awie skoñczy³ karierê
polityka. Wystarczy³a ma³a czarna
w pewnej kawiarence na ulicy Rozbrat
z nieodpowiednimi osobami, chwila
nieuwagi i niewinne "Zdejmijcie go!”
rzucone niezobowi¹zuj¹co w kierunku
rozochoconych cz³onków m³odzie¿ów-
ki i niezatapialny minister poszed³ na
dno niczym "Titanic”.

Siermiê¿na polska rzeczywistoœæ
ka¿e przypuszczaæ, ¿e w trakcie to-

niêcia nie zobaczy³ nagiej Kate Win-
slet i nie us³ysza³ pocieszaj¹cych
dŸwiêków granych przez legendarn¹
orkiestrê ze statku.

***

Dyrekcja bia³ostockiego szpitala
klinicznego stara siê o dofinansowanie
utworzenia oddzia³u ratunkowego
z pieniêdzy Unii Europejskiej. Poprze-
dnio przyznane na ten cel pieni¹dze
"wyda³y siê” w dziwny sposób. Wspó³-
praca w ramach Euroregionu Niemen
mo¿e przynieœæ nawet 3000 tys. EUR,
co walnie przyczyni³oby siê do mo¿li-
woœci wyremontowania placówki i do-
stosowania jej do potrzeb w³aœciwie
funkcjonuj¹cego SOR-u.

Mo¿na wiêc m¹drze rz¹dziæ i go-
spodarowaæ. Z drugiej strony to
strasznie staroœwieckie. Obecnie
modne jest strajkowanie i p³acz
w obiektywy kamer. Samodzielnoœæ
to objaw niedostosowania.

***

Bia³ystok dost¹pi³ zaszczytu podjê-
cia chlebem i sol¹ ministra kultury
Waldemara D¹browskiego. Na widok
przecudnej urody Pa³acu Branickich
Pan Minister zakrzykn¹³: "W Pa³acu
Branickich musi byæ muzeum. Akade-
mii Medycznej trzeba wybudowaæ no-
w¹ siedzibê!”.

Ponoæ ksi¹¿ê Giedymin kiedyœ
wyksztusi³ z siebie podobn¹ herezjê
na widok uroczych pagórków nad
rzek¹ Bia³¹. Cudownie jest patrzeæ,
jak na naszych oczach tworzy siê hi-
storia.

Informujemy, ¿e nasz “Medyk” jest sponsorowany przez:

PPAÑSTWOWYAÑSTWOWY ZZAK£ADAK£AD
UUBEZPIECZEÑ BEZPIECZEÑ 

¯̄YCIE YCIE SS..AA..
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WOKÓ£ PWOKÓ£ PA£ACUA£ACU
Refleksje historRefleksje historyka yka 

O pa³acu Branickich napisano spo-
ro, ukaza³ siê w 1998 r. piêkny album
"Polski Wersal” z tekstem ks. Jana Nie-
cieckiego, zdjêcie tego obiektu sta³o siê
najczêœciej pokazywanym symbolem Bia-
³egostoku, znakiem rozpoznawczym mia-
sta. I to dobrze. Czy jednak rzeczywi-
œcie znamy dzieje pa³acu, jego znaczenie
w ci¹gu minionych wieków? I jakie pla-
ny mo¿na wi¹zaæ z by³¹ rezydencj¹ do-
brodziejów miasta, a obecn¹ siedzib¹ Aka-
demii Medycznej? 

Miasto przy pa³acu 

Darujmy sobie spory
o przybli¿on¹ datê poja-
wienia siê pierwszych osa-
dników na terenie dzisiej-
szego Bia³egostoku
i lokalizacjê najstarszych
placów oraz budowli. Na
pewno uwagê tych prapra-
bia³ostoczan zwraca³o
wzgórze, zwane póŸniej
koœcielnym (tu stoi kate-
dra Wniebowziêcia NMP)
i pobliska przeprawa Wiel-
kiej Drogi Litewskiej przez
rzekê Bia³¹. Przeprawê do-
brze flankowa³o miejsce
nieco wynios³e ponad lustro wód rzecz-
nych i stawów, przez co uchodz¹ce za
obronne. Wykorzystywali je ju¿ w XV w.
Raczkowicze, pierwsi w³aœciciele dóbr
bia³ostockich, po nich przejêli dwór Wie-
sio³owscy. Oko³o 1570 r. Piotr Wiesio-
³owski doprowadzi³ do posadowienia prze-
piêknego (pulcherimum) zamku obronnego
na rzucie prostok¹ta, z dwiema baszta-
mi po bokach. Za jego budowniczego
uznaje siê Joba (Hioba) Bretfussa. Dla
wiêkszego bezpieczeñstwa dodano fosê,
umocnienia polowe, byæ mo¿e barbakan
ziemny. Aliœci w kronikach nie odnoto-
wano ¿adnych bitew o zamek, w tej
czêœci Europy. Po Unii Lubelskiej 1569
r. zapanowa³ spokój przerwany jedynie
"potopem”. 

Lata pokoju dobrze wykorzystali Bra-
niccy przekszta³caj¹c miasteczko prywat-
ne w miasto z przywilejami. Wszystko
wskazuje na to, ¿e sta³o siê tak w 1691

r. dziêki Stefanowi Miko³ajowi. On roz-
pocz¹³ i przebudowê "zamku” na oka-
za³y pa³ac barokowy powierzaj¹c to dzie-
³o znakomitemu Tylmanowi z Gameren.
Z tego okresu datuj¹ siê dziedziñce, czte-
ry pawilony naro¿ne, dwie oficyny. Do-
myœlaæ siê jedynie mo¿emy, jak piêkny
wygl¹d mia³y wnêtrza pa³acu. Przyst¹-
piono ponadto do osuszania terenu, po-
jawi³ siê zamys³ urz¹dzenia Zwierzyñ-
ca. A przy pa³acu rozwija³o siê i miasto. 

Zamiary Stefana wzbogaci³ jego syn
Jan Klemens Branicki, niezbyt fortunny
kandydat na króla Rzeczypospolitej, za

to dobry gospodarz rozleg³ych dóbr, rzut-
ki inwestor, magnat ambitny, znaj¹cy no-
winki kulturalne. Jemu to przede wszy-
stkim zawdziêcza³ Bia³ystok awans,
przejœcie od statusu jednego z wielu pe-
ryferyjnych miast do oœrodka znanego
w Europie, podziwianego, chêtnie odwie-
dzanego nawet przez g³owy koronowe
i wybornych mistrzów sztuk wszela-
kich. Pa³ac sta³ siê wedle s³ów króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego "praw-
dziw¹ ozdob¹ Polski”. Zachwyca³y i ogród,
"jakby za dotkniêciem czarodziejskiej
ró¿d¿ki stworzony i na podlaskie równi-
ny przeniesiony spod innego nieba” (Józef
Kraszewski). Nie bêdê powtarza³ bu-
dz¹cych zachwyt nazwisk goœci pa³aco-
wych, opisów murów i wyposa¿enia wnêtrz,
pominê tak¿e liczne anegdotki i smako-
wite cytaty z literatury. To te¿ na ogó³
znamy. Wiemy nadto, ¿e sukcesy mê¿a
stara³a siê podtrzymaæ, a nawet i powiêk-

szaæ trzecia ¿ona hetmana wielkiego
koronnego Izabella z Poniatowskich. Raz
natomiast jeszcze powtórzyæ trzeba, ¿e
miasto Bia³ystok by³o wówczas swoist¹
funkcj¹ pa³acu, korzysta³o z faktu ist-
nienia tu w³aœnie Wersalu Polskiego vel
Podlaskiego. Korzysta³o tak¿e z obe-
cnoœci lekarzy nadwornych oraz Insty-
tutu Po³o¿nictwa Jakuba de Michalisa.

Pa³ac w cieniu miasta 

Nieco zawi³e sprawy w³asnoœciowe
i czêste zmiany w³adz sprawi³y, ¿e pa-

³ac nie odegra³ znacz¹-
cej roli pod zaborem pru-
skim, w okresie wojen
napoleoñskich (gdyby tak
przespa³ siê w nim cesarz
Francuzów, lub przynaj-
mniej ksi¹¿ê Józef Ponia-
towski!) i bezpoœrednio
po kongresie wiedeñskim
1815 r. Formalnie nale¿a³
do carów Rosji, ci po-
noæ ³o¿yli na jego utrzy-
manie znaczne kwoty,
które jednak rozp³ywa³y
siê gdzieœ po drodze, zgo-
dnie z panuj¹cymi zwy-
czajami, a obiekt niszcza³.

Wykorzysta³ go na krótko marsza³ek Iwan
Dybicz zbieraj¹cy si³y do rozprawienia
siê z buntownikami polskimi w 1831 r.,
o czym patrioci polscy nie chcieli wspo-
minaæ. Dopiero w 1837 r. zapad³a decy-
zja, by w by³ym pa³acu Branickich urz¹-
dziæ Instytut Panien Szlacheckich.
Z lekcewa¿eniem pisali nasi historycy
o tej placówce. Czy w pe³ni s³usznie, sko-
ro nie zbadano karier wychowanek? A bo-
gate archiwalia do tego tematu s¹ dostêp-
ne w Petersburgu. Trzeba je przebadaæ
i dla ustalenia co zniszczono wówczas
œwiadomie, co wywieziono do Rosji, a co
przywieziono tu z likwidowanych innych
pa³aców na ziemiach wschodnich Rze-
czypospolitej. Wci¹¿ mamy nadziejê, ¿e
uda siê odzyskaæ niektóre skarby, a jeœli
nawet nie, to obejrzymy je na wystawie
i bêdzie mo¿na wykonaæ repliki.

Po klêsce powstania listopadowego
Bia³ostockie dosta³o nieoczekiwany

Wakacyjne przypomnienie
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prezent w postaci fabryk przenoszonych
tu z Królestwa Polskiego dla unikniêcia
koniecznoœci p³acenia wysokich ce³.
Tak miasto przypa³acowe, siedziba w³adz
administracyjnych i niezbyt o¿ywiony
oœrodek kupiecki, zamieni³o siê w wiel-
kie centrum przemys³owe, najwiêksze od
Warszawy po Moskwê, nie wy³¹czaj¹c
Wilna i Miñska. W Supraœlu i Choroszczy
dawne pa³ace przesz³y w rêce magna-
tów w³ókienniczych, w Bia³ymstoku
w apartamentach po Branickich utrzyma-
³y siê panny ze szlacheckich rodów,
a fabrykanci pobudowali sobie okaza³e
kamienice - pa³acyki. Miasto zmienia³o
szybko oblicze, zapomniano o przepra-
wach na Bia³ce, liczy³y siê linie kolejo-
we, nowoœci cywilizacyjne. Widok coraz
mniej potrzebnego pa³acu smuci³ mi³o-
œników dziejów dawnych, dla wiêkszo-
œci jednak mieszkañców nie stanowi³ ¿ad-
nego punktu odniesienia. Ot po prostu
dworiec, nic tu nie mo¿na by³o zarobiæ,
wyprodukowaæ, sprzedaæ lub kupiæ. I tyl-
ko patrzono ³akomym okien na rozleg³e
tereny, zw³aszcza po osuszeniu stawów,
zbudowaniu w pobli¿u elektrowni, za-
gêszczeniu ulic i zabudowy przy nich. 

Odzyskiwanie pa³acu 

W sierpniu 1915 r. zakoñczy³o siê pa-
nowanie carskie tak¿e w Bia³ymstoku.
Kozacy zniszczyli wiêkszoœæ tutejszych
fabryk, ale nie œmieli unicestwiæ pa³acu.
Pozosta³ pusty, rzec mo¿na wyobcowa-
ny. Niemcy nie mieli dobrego pomys³u
na jego wykorzystanie, doraŸnie lokowa-
li wiêc tu urzêdników, zapasy materia-
³owe, wreszcie rannych ¿o³nierzy. W oka-
leczonych murach czeka³y ratunku kaleki
wojny œwiatowej. 

Wolnoœæ od 19 lutego 1919 r.
triumfowa³a na Rynku Koœciuszki, przed
far¹, ale nie przed pa³acem. Co gorsze,
kiedy w koñcu lipca 1920 r. weszli tu bol-
szewicy, to dostrzegli zalety balkonu
pa³acowego, by Feliks Dzier¿yñski i je-
go wspó³towarzysze mogli z wysokoœci
przemawiaæ do potencjalnych nosicieli
idei rewolucyjnych. Efekty okaza³y siê
mizerne, miasto pozosta³o w II Rzeczy-
pospolitej i to jako stolica wojewódz-
twa. Ten fakt rokowa³ lepiej dla pa³acu.
Potwierdzeniem by³a imponuj¹ca uroczy-
stoœæ 21 sierpnia 1921 r., kiedy to œwiê-
towano nadanie Józefowi Pi³sudskiemu
godnoœci Obywatela Honorowego Bia³e-
gostoku. Na dziedziñcu pa³acowym mia³
miejsce obiad z udzia³em ponad 2 tys.
oficerów, podoficerów i ¿o³nierzy, a z bal-
konu przygrywa³a Kapela W³oœciañska

Stanis³awa Namys³owskiego. Wieczorem
Wódz i Naczelnik Pañstwa Polskiego
przyby³ do Sali Kolumnowej pa³acu na
"zebranie towarzyskie". 

Pi³sudski powróci³ noc¹ do Warsza-
wy, zaœ "u Branickich" pozosta³y w³a-
dze województwa bia³ostockiego. "W wo-
jewództwie" urzêdowano, znów zapraszano
tu goœci, urz¹dzano wspania³e przyjê-
cia. Pa³ac ponownie od¿y³, po³¹czy³ siê
z miastem, ale go ju¿ nie zdominowa³.
Mieszkañcy bardziej z¿yli siê z ratuszem
i Rynkiem Koœciuszki, spacerowali ulu-
bionymi deptakami, w sklepach przy g³ów-
nych ulicach dokonywali zakupów, prze-
¿ywali seanse filmowe, szukali okazji
na Siennym Rynku. Do pa³acu wybiera-
no siê ze szczególnych powodów. Opo-
wiadano potem cuda o balach, zw³aszcza
karnawa³owych, o bajkowych dekora-
cjach, intryguj¹cych maskach, olœnie-
waj¹cych strojach. Bywa³y tak¿e impre-
zy na dziedziñcu, wystêpy zespo³ów i trup
artystycznych, zabawy dla dzieci. Po tro-
sze wspó³lokatorami kompleksu pa³aco-
wego zostali profesorowie i studenci
Seminarium Nauczycielskiego. 

Do tradycji Branickich stara³ siê
nawi¹zaæ wojewoda Marian Zyndram Ko-
œcia³kowski. Z jego to inicjatywy upo-
rz¹dkowano Ogród Miejski im. ks. Józe-
fa Poniatowskiego i w 1933 r. rozpoczêto
w nim budowê Domu Ludowego im. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego (obecne Teatr
Dramatyczny im. A. Wêgierki). Jeszcze
bardziej ambitnym przedsiêwziêciem oka-
za³y siê Planty realizowane g³ównie z fun-
duszów przeznaczonych na walkê z bez-
robociem. Dziêki temu "województwo"
zyska³o sympatyczn¹ otulinê z szeroki-
mi alejami, ró¿ankami, "Praczkami” i fon-
tann¹, miejscem na spacery i romanso-

wanie. Niestety, zabrak³o pieniêdzy na
renowacjê samego pa³acu i ogrodów.
Ju¿ wówczas patrioci bia³ostoccy marzy-
li o utworzeniu w salach Branickich
muzeum. 

Marzenia te brutalnie zniweczy³a woj-
na, nastêpnie dwie okupacje. Sowietom
i Niemcom pa³ac przyda³ siê na miejsce
rozmów sojuszniczych we wrzeœniu 1939
r., potem wykorzystywano jego pomie-
szczenia na lokowanie biur i dowództw
(Bezirk Bialystok), powrócono tak¿e czê-
œciowo do funkcji szpitalniczej. Nad obiek-
tem dumy narodowej i chwa³y Bia³ego-
stoku powiewa³ sztandar ze swastyk¹,
beztrosko adaptowano wnêtrza, bez za-
stanowienia siê niszczono materiê zabyt-
kow¹. A na koniec do robót przyst¹pili
minerzy obracaj¹c wiekowe mury w sto-
sy gruzów. Tam pa³ac podzieli³ losy
centrum miasta. 

Has³a i rzeczywistoœæ 

Bia³ystok ocali³ po II wojnie status
stolicy województwa, choæ bez Grodna
i Wo³kowyska, odciêtej boleœnie od Wil-
na. Nowa w³adza chcia³a mieæ sukcesy
i okaza³e gmachy, by g³osiæ wielkoœæ im-
portowanej ideologii. Pa³ac Branickich
nadawa³ siê znakomicie na odegranie
tej roli, z odwo³aniem siê jednak nie do
dobrodziejów z Rzeczpospolitej Obojga
Narodów i nie do okresu miêdzywojnia,
ale do Tymczasowego Komitetu Rewo-
lucyjnej Polski (TKRP) z 1920 roku.
Chciano go podnieœæ z ruin i przeznaczyæ
na Dom Kultury Ludowej, niektórzy mówi-
li te¿ o ulokowaniu tu w³aœnie agend
administracji, w tym podleg³ych Mini-
sterstwu Finansów. Najwa¿niejsze, ¿e
dziêki Stanis³awowi Bukowskiemu i W³a-

Pa³ac Branickich z lotu ptaka.
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- 1437-1450 r. Jakub Raczko Tabutowicz,
bojar ¿mudzki, zbudowa³ w Bia³ym-
stoku dwór drewniany

- 1556 -1570 r. Piotr Wiesio³owski, Mar-
sza³ek Wielki Litewski, wzniós³ gotyc-
ki zamek obronny wg projektu Hioba
Bretfusa

- 1570-1617 r. Krzysztof Wiesio³owski,
Marsza³ek Wielki Koronny, rozbudowa³
zamek 

- 1659-1665 r. Bia³ystok znalaz³ siê w po-
siadaniu Stefana Czarnieckiego, Hetma-
na Polnego Koronnego

- 1691-1697 r. Stefan Miko³aj Branicki,
Wojewoda Podlaski, przebudowa³ za-
mek na barokowy pa³ac wg projektu Tyl-
mana z Gameren

- 1726-1735 r. Jan Klemens Branicki, Het-
man Wielki Koronny, rozbudowa³ pa³ac
w okaza³¹ barokow¹ rezydencjê z ro-
kokow¹ ornamentyk¹ wg projektu Ja-
na Zygmunta Deybla 

- 1729-1732 r. Za³o¿ono ogrody pa³aco-
we: górny (w stylu francuskim) i dolny
(w stylu angielskim), z teatrem dwor-
skim, pawilonami, altanami, rzeŸbami,
sfinksami, fontannami, stawami, kana-
³em i zwierzyñcem

- 1745-1771 r. Pa³ac by³ siedzib¹ pierw-
szej w Polsce, za³o¿onej przez J. K. Bra-

nickiego Wojskowej Szko³y In¿ynierii
i Budownictwa

- 1754-1756 r. Dalsza rozbudowa pa³acu,
kierowana przez architekta Jakuba Fon-
tanê i Jana Henryka Klemma. Wnêtrza
zdobi³y rzeŸby Piotra Coudrey, Jana
Chryzostoma Redlera; malowid³a Syl-
westra Mirysa, Antoniego Herliczki; sztu-
katerie Antoniego Vogta, Samuela Con-
tesse

- 1755 r. Wzniesienie bia³ostockiego ar-
sena³u, pawilonu toskañskiego i pawi-
lonu w³oskiego 

- 1756 r. Umieszczenie miêdzy dzie-
dziñcami pa³acu rzeŸb Herkulesów, d³u-
ta Jana Chryzostoma Redlera

- 1758 r. Budowa barokowej bramy wja-
zdowej wg projektu Jana Henryka Klem-
ma

- 1763 r. Budowa oran¿erii i figarnii

- 1771 r. Zbudowano pa³acyk goœcinny.
Koñcz¹ siê lata w³adania J. K. Branic-
kiego i najwiêkszej œwietnoœci pa³acu,
skupiaj¹cego znakomitoœci ze œwiata
sztuki, literatury i nauki. Pa³ac przejmu-
je rodzina Potockich

- 1795 r. Bia³ystok znalaz³ siê w zaborze
pruskim i sta³ siê siedzib¹ w³adz Prus
Nowowschodnich

- 1799 r. Georg Becker opracowa³, zacho-

wany do dziœ, plan pa³acu i ogrodów 

- 1802 r. Pa³ac przeszed³ w rêce króla pru-
skiego Fryderyka Wilhelma III 

- 1807 r. Po pokoju w Tyl¿y Bia³ostoc-
czyzna dostaje siê pod rz¹dy Rosji, a pa-
³ac w posiadanie cara Aleksandra I. Roz-
poczynaj¹ siê trwaj¹ce blisko sto
piêædziesi¹t lat szpec¹ce przebudowy,
dewastacja wnêtrz, grabie¿ i wyprze-
da¿ mienia pa³acowego

- 1811-1837 r. Na terenie pa³acu funkcjo-
nowa³ "Instytut Akuszerii”, za³o¿ony
przez dr. Jakuba Feliksa Michelisa

- 1841-1918 r. W pa³acu mieœci³ siê po-
wo³any przez cara Miko³aja I "Instytut
Panien Szlacheckich”, stanowi¹cy oœro-
dek rusyfikacji

- 1920 r. Na prze³omie lipca i sierpnia pa-
³ac by³ siedzib¹ Tymczasowego Komi-
tetu Rewolucyjnego Polski, z przewo-
dnicz¹cym Julianem Marchlewskim.
By³a to próba wprowadzenia w³adzy ra-
dzieckiej w Polsce

- 1920-1939 r. Pa³ac by³ siedziba Urzê-
du Wojewódzkiego. Prowadzono prace
konserwatorskie pod nadzorem archi-
tekta Antoniego Seredyñskiego

- 1921 r. W pa³acu goœci³ Marsza³ek Józef
Pi³sudski

PPa³ac Branickich siedziba³ac Branickich siedzib¹¹ Akademii Medycznej w Bia³ymstokuAkademii Medycznej w Bia³ymstoku

dys³awowi Paszkowskiemu odtworzono bry³ê pa³acow¹ w jej
najœwietniejszej postaci, z ostatnich lat ¿ycia Jana Klemensa
Branickiego. Gorzej wypad³y wnêtrza, ale i tak ca³oœæ zachwy-
ca³a, korzystnie ró¿ni³a siê od stanu sprzed 1939 r. 

Nie œmiem przypominaæ historii powstania Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku, zas³ug wojewody (ministra) Je-
rzego Sztachelskiego, wielkiego tworzenia uczelni, bez której
trudno sobie dziœ wyobraziæ Bia³ystok. O tym wszystkim
mo¿na przeczytaæ choæby w piêknym albumie opracowanym
przez prof. Krzysztofa Worowskiego "Pó³ wieku Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku 1950-2000". Do wyk³adni niejako
oficjalnej warto dodaæ nieco opowiastek i pytañ, a bêdzie je-
szcze ciekawiej. AM (na pocz¹tku im. Juliana Marchlewskie-
go, jednego z przywódców wspomnianego TKRP) to nie tyl-
ko przecie¿ kszta³cenie zastêpów lekarzy, to tak¿e "dro¿d¿e
cywilizacyjne" w tej czêœci Polski, "kuŸnia postêpu" kulturo-
wego i ró¿ne eksperymenty wychowawcze. To na pewno te-
mat do dalszych badañ i publikacji. 

Przy takim dorobku i presti¿u trzeba ze spokojem podej-

mowaæ temat: "Co dalej z pa³acem?” Na to pytanie w pierw-
szej kolejnoœci powinna odpowiedzieæ spo³ecznoœæ Akademii
Medycznej. Osobiœcie nie mam w¹tpliwoœci, ¿e zarówno pro-
fesura, jak i braæ studencka AMB marzy podobnie i zgadza-
my siê ju¿ chyba wszyscy w tym wzglêdzie. Pa³ac (na pocz¹-
tek jego czêœæ) powinien nobilitowaæ miasto (tak siê dzieje
i dziêki tym, którzy nañ ³o¿¹ i o niego siê troszcz¹), zaœwiad-
czaæ o swej bogatej historii (pilnie potrzebna jest tam sta³a hi-
storyczna ekspozycja), s³u¿yæ miastu i regionowi jako œwi¹-
tynia Kultury (du¿a litera nie jest wynikiem b³êdu komputerowego).
By³o miasto przy pa³acu, by³ pa³ac w cieniu miasta, by³y pró-
by zespolenia pa³acu i miasta, te trzeba uwieczniæ sukcesem
poszerzaj¹c formu³ê po obu stronach: pa³ac z ca³ym otocze-
niem, od rzeki po Rynek Koœciuszki o miasto wraz z regionem. 

Adam Dobroñski
(Autor jest prof. dr. hab. 

na Wydziale Historyczno- Socjologicznym Uniwersytetu
w Bia³ymstoku)



Pa³ac Branickich, który w okresie wo-
jennym uleg³ ca³kowitemu zniszczeniu,
zaczêto odbudowywaæ dopiero w latach
1945 - 1955. PóŸniej przez wiele lat,
poza wprowadzeniem wystroju w Aula
Magna, nie poddawany by³ powa¿niej-
szym zabiegom konserwatorskim. Dopie-
ro w latach osiemdziesi¹tych wymie-
niono pokrycie dachów, wyremontowano
elewacjê oraz odmalowano stolarkê okien-
n¹ i drzwiow¹. 

Do roku 2000 prowadzone by³y jedy-
nie doraŸne naprawy oraz prace remon-
towe wewn¹trz obiektu. 

Pocz¹wszy od roku 2000 dziêki œrod-
kom uzyskanym :

- z Ministerstwa Zdrowia - dotacja
bud¿etowa w latach 2000 - 2002 -
3.500.000,- z³.

- z Urzêdu Miasta Bia³ystok dotacja
w 2000r. - 80.000,- z³.

- dotacja przyznana przez Generalne-
go Konserwatora Zabytków - 20.000,- z³. 

Razem 3.600.000,- z³.
rozpoczêliœmy proces przywracania

Pa³acu do jego dawnej œwietnoœci. 
I tak w roku 2000 wymienione zo-

sta³o pokrycie dachów p³askich (z papy

termozgrzewalnej ) wraz z obróbkami
blacharskimi oraz wykonano szereg
prac wewn¹trz Pa³acu na ³¹czn¹ kwotê
587.764,- z³. 

W roku 2001 zosta³a opracowana kom-
pleksowa dokumentacja techniczna prac
remontowo - renowacyjnych obiektu i roz-
poczête zosta³y pierwsze prace napraw-
cze. 

W latach 2001 - 2002r. wykonaliœmy:
- kanalizacjê deszczow¹ , drena¿ opa-

skowy oraz zabezpieczono funda-
menty przed wilgoci¹ (izolacja pio-
nowa ),

- rewaloryzacjê fasady prawego skrzyd³a
Pa³acu wraz z wymian¹ stolarki okien-
nej i drzwiowej

- wymianê stolarki okiennej w Sali ko-
lumnowej w lewym skrzydle Pa³acu 

- wymianê pokrycia kopu³y niskiej z bla-
chy miedzianej

- remont kolumnady lewego skrzyd³a Pa-
³acu

- remont czêœci ogrodzenia oddzielaj¹ce-
go dzie-
dziniec pa-
radny.

Koszt
powy¿-
szych prac
( 2000 r. -
2002r. ) za-
mkn¹³ siê
w kwocie
3.594.191,-
z³ 

W ro-
ku bie¿¹-
cym za-

mierzamy wykonaæ:
- rewaloryzacjê fasady lewego skrzy-

d³a Pa³acu
- wymianê stolarki okiennej i drzwio-

wej w lewym skrzydle Pa³acu.
- cokó³ z piaskowca
- remont kolumnady prawego skrzy-

d³a Pa³acu
Na realizacjê tych robót potrzebuje-

my œrodków finansowych w wysokoœci
ok. 800.000,- z³.

Z tego 150.000,- z³ przeznaczyliœmy
z w³asnych œrodków 

250.000,- z³ z Fundacji na rzecz Aka-
demii Medycznej

400.000,- z³ czynimy starania, aby
otrzymaæ z Ministerstwa Kultury - De-
partamentu Ochrony Zabytków 

W latach 2004 - 2005 winniœmy prze-
prowadziæ remont korpusu g³ównego Pa-
³acu - rewaloryzacjê fasady wraz z wy-
mian¹ stolarki okiennej i drzwiowej. 

Po zakoñczeniu prac renowacyjnych
Pa³acu planujemy wykonanie iluminacji
zgodnie z opracowan¹ ju¿ dokumentacj¹.

Szacunkowy koszt realizacji tego przed-
siêwziêcia ~ 700.000,- z³. 

Odrestaurowany obiekt zamierzamy
udostêpniæ zwiedzaj¹cym

Szereg pomieszczeñ wewn¹trz Pa³a-
cu jest w bardzo z³ym stanie technicznym
i wymaga natychmiastowego remontu. 

In¿. Zygmunt P³oñski
p.o. dyrektora AM w Bia³ymstoku
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- 1939 r. W dniu 3 wrzeœnia, po przyst¹-
pieniu Anglii i Francji do wojny z Niem-
cami, na dziedziñcu pa³acowym odby³
siê wiec patriotyczny ludnoœci miasta 

- 1939 r. 15 wrzeœnia do Bia³egostoku
wkroczy³y wojska niemieckie.

- 22 wrzeœnia w pa³acu odby³a siê nara-
da oficerów niemieckich i rosyjskich, na
mocy paktu Ribbentrop-Mo³otow nast¹-
pi³o przekazanie Bia³ostocczyzny Armii
Czerwonej i wcielenie jej do Bia³oru-
skiej SRR 

- 1941-1944 r. W czasie okupacji niemiec-
kiej w pa³acu mieœci³ siê cywilny zarz¹d
okrêgu bia³ostockiego "Bezirk Bialy-

stok”

- 1944 r. W czasie dzia³añ wojennych pa-
³ac by³ bombardowany, a wycofuj¹cy siê
Niemcy i wkraczaj¹cy Rosjanie dope³-
nili dzie³a zniszczenia

- 1945 r. Pocz¹tki odbudowy pa³acu, kie-
rowanej przez Stanis³awa Bukowskie-
go  i ogrodów pa³acowych wg planu Ge-
rarda Cio³ka zgodnie z planami z okresu
jego najwiêkszej œwietnoœci z po³owy
XVIII wieku 

- 1949 r. Przekazanie pa³acu na siedzibê
organizowanej pierwszej w Bia³ymsto-
ku akademickiej wy¿szej uczelni - Aka-

demii Medycznej 
- 1956 r. W dniu 24 paŸdziernika na dzie-

dziñcu pa³acowym mia³ miejsce wiec
mieszkañców Bia³egostoku na znak
poparcia zachodz¹cych w Kraju prze-
mian spo³eczno-politycznych 

- 1985-1990 r. W Auli Wielkiej wykona-
no prace sztukatorskie wg projektu
Igora Jañczuka oraz umieszczono obra-
zy o tematyce zwi¹zanej z dziejami pa-
³acu pêdzla Doroty i Jerzego £aba-
nowskich

Opracowa³a: Anna Worowska

PPRZYWRACAMYRZYWRACAMY ŒWIETNOŒÆ ŒWIETNOŒÆ 
SIEDZIBIE SIEDZIBIE BBRANICKICHRANICKICH

Pa³ac Branickich po 1945 r.



MEDYK Bia³ostocki 6-7(9) 200338

Zmierzyæ siê z marzeniem 
(Wspomnieñ ci¹g dalszy)

Czas realizacji malarstwa w auli Pa-
³acu Branickich w Bia³ymstoku by³ nie
tylko czasem twórczej pracy, ale tak¿e
czasem wielu potyczek i potkniêæ.

Wokó³ wielkich celów zawsze gnie¿-
d¿¹ siê „ma³e sprawy”, plotki i zazdro-
œci, stanowi¹ one niebagateln¹ prze-
szkodê, z któr¹ trzeba godziæ siê lub
walczyæ. ¯ycie nie rozpieszcza nas, nie
istnieje bez upadków i przeciwieñstw,
a wszystko po to, abyœmy nie popadli
w stan absolutnej euforii, ale zachowali
równowagê.

Lata osiemdziesi¹te nie rokowa³y do-
brych nadziei w podejmowaniu trud-
nych zadañ i ich realizacji. W tamtej
rzeczywistoœci
artyœci plastycy,
zreszt¹ jak wszy-
scy, nie mogli
byæ niezale¿ny-
mi ani ca³kowi-
cie wolnymi. Tak
np. artysta nie
móg³ zawieraæ
umów ani otrzy-
mywaæ wyna-
grodzenia bez-
poœrednio od
zleceniodawcy.
Jako poœrednik
miêdzy nimi
dzia³a³o wów-
czas Pañstwowe
Przedsiêbiorstwo
Pracowni Sztuk
Plastycznych
Oddzia³ w Bia-
³ymstoku, do
którego jesieni¹
1979r wp³ynê-
³o imienne zlece-
nie na wykonanie projektów i realizacjê
malarstwa w auli Pa³acu Branickich.
Ten „imienny los” wygra³am ja.

Wydarzenie zdawa³o siê byæ nie-
zwyk³ym, po pierwsze, dlatego ¿e wszy-
stkie dotychczasowe zadania tej rangi wy-
konywali artyœci spoza Bia³egostoku,
po drugie zdarza³y siê one bardzo rzad-
ko, bywa³o, ¿e jedno na setki lub dzie-
si¹tki lat.

Niew¹tpliwie dla artysty malarza
jest to wielka wygrana. W czasach nieu-
stannej podejrzliwoœci, matactw i prze-
kupstwa trudno by³o uwierzyæ w bezin-
teresownoœæ stron. Obok szczerych gratulacji

nie brakowa³o fa³szywych, by³o tak¿e
miejsce na pomówienia i upokorzenia.

Razem z mê¿em, dziœ ju¿ nie¿yj¹cym
artyst¹ malarzem Jerzym £abanowskim
wiedzieliœmy, ¿e musimy z odwag¹ i wia-
r¹ pójœæ za naszym przeznaczeniem.
Mimo to, czêsto stawia³am sobie pyta-
nia - co bêdzie dalej, czy jesteœmy go-
dni zaufania?

Aby prace rozpocz¹æ nale¿a³o pod-
pisaæ umowê. Komisja artystyczna przy
P.P. Pracowni Sztuk Plastycznych sk³a-
daj¹ca siê z kolegów tak¿e malarzy, przy-
gotowuj¹c warunki do umowy, postano-
wi³a wykonanie zadania zakwalifikowaæ
jako malarstwo mierzone w metrach kwa-

dratowych. Wzbudzi³o to nasze zdzi-
wienie, bowiem s¹ to odrêbne kompo-
zycje w technice olejnej, wymagaj¹ce
ogromnej pracy przygotowawczej od szki-
ców do realizacji. Komisja nie skorzysta-
³a z dzia³u „Zadania specjalne”, który
figurowa³ w prawie autorskim. Niestety,
to ona by³a wyroczni¹, ona te¿ zadecy-
dowa³a o pomniejszeniu zadania, sp³yca-
j¹c jednoczeœnie jego wartoœæ artystycz-
n¹. Czasem bezsilnoœæ bywa gorsza od
upadku. Wielu artystów czêsto nie poj-
muje spraw przyziemnych. 

Wszystkie etapy powstaj¹cego dzie-
³a od szkiców do projektów podstawo-

wych przyjmowa³a komisja artystyczna
przy dyrekcji naszego przedsiêbiorstwa.
Pamiêtam jak trudne by³y pocz¹tki i jak
trudno by³o pokonaæ towarzysz¹c¹ tre-
mê. Podczas d³ugich rozmów z uznaniem
mówiono o naszych mo¿liwoœciach twór-
czych. Czasem ma³a pochwa³a mo¿e staæ
siê, tak jak i krytyka, sterem w dzia³a-
niach twórczych, bo dodaje si³y i odda-
la myœl o ewentualnej przegranej. 

Najwiêcej zamieszania dokona³ „stan
wojenny”. Nowa rzeczywistoœæ przy-
nios³a nowe mo¿liwoœci. Stare zosta³o
przekreœlone na rzecz koncepcji cie-
kawszej i korzystniejszej dla obiektu. By-
wa i tak, ¿e z³o przynosi dobro.

Odbiór
obrazów przez
komisjê arty-
styczn¹ nastê-
powa³ sukce-
sywnie, ale za
ka¿dym razem
trwa³y mie-
siêczne prze-
rwy w pracy
i spory doty-
cz¹ce wyceny.
Tak, wiêc czas
dziesiêciu lat
wype³nia³a nie
tylko praca
twórcza, ale
tak¿e nieustan-
nie wkradaj¹-
ce siê, niepla-
nowane
wydarzenia.

Poœwiêca-
j¹c zadaniu ca-
³y czas, musie-

liœmy podj¹æ
decyzjê o rezygnacji z podejmowania
innych zleceñ. Zawa¿y³a ona na naszej
dalszej egzystencji, poniewa¿ wielu zle-
ceniodawców zrezygnowa³o ze wspó³pra-
cy z nami. Oddaliliœmy siê tak¿e od œro-
dowiska artystów plastyków, bowiem nie
starcza³o czasu na udzia³ w wystawach
i spotkaniach.

Takim jest ¿ycie, ¿e otrzymujemy coœ
za coœ.

Dorota £abanowska
artysta malarz

Aula Magna.








