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Zrozumieæ œwiat - to nie jest takie proste. Obserwuj¹c i rejestruj¹c zjawiska i ich skutki, trzeba
starannie dociekaæ ich przyczyn. Nie wolno kierowaæ
siê stereotypami.
Kiedyœ, ponad 20 lat temu, znalaz³em siê w libijskim miasteczku Zliten,
gdzie przepracowa³em 2,5 roku. Zderzenie z innym klimatem, inn¹ cywilizacj¹,
inn¹ religi¹ i zwyczajami, inn¹ mentalnoœci¹ ludzi. Pierwszy rezultat tego zderzenia,
to swoisty stan euforii, który by³ niczym innym jak przewlek³ym stresem. By³ powodem spadku odpornoœci. Zaowocowa³, ju¿ po 2 miesi¹cach pobytu, zachorowaniem
na ostr¹ formê amebiozy. Zderzenie z innym œwiatem okaza³o siê przykre w skutkach.
Jednak mia³o i pozytywne rezultaty. Zacz¹³em zastanawiaæ siê, jak tubylcy mog¹
egzystowaæ w tak trudnych warunkach klimatycznych. Olbrzymie nas³onecznienie, uci¹¿liwe wiatry z pustyni - tzw. gibli, woda "³apana" ze wszystkich mo¿liwych Ÿróde³ - ³¹cznie z pozyskiwaniem z morza, ruchome piaski zasypuj¹ce ca³e
wioski, gwa³towne psucie siê ¿ywnoœci, inwazja pleœni, paso¿ytów - szczególnie
pierwotniaków i tasiemczyc, a tak¿e owadów. I to dusz¹ce gor¹co, które powodowa³o,
¿e ju¿ po godzinie pracy mózg zaczyna³ ci¹¿yæ i przestawa³ normalnie pracowaæ.
Zrozumia³em, ¿e my, Europejczycy jesteœmy wyró¿nionymi szczêœciarzami. ¯yjemy w strefie klimatycznej, która zapewnia olbrzymi komfort. Pozwala na nadprodukcjê ¿ywnoœci, rozwój przemys³u. Jednoczeœnie zrozumia³em, ¿e ludzie, ich
kultura, religia stroje, nawyki kszta³towane przez tysi¹clecia, s¹ niczym innym,
jak wyrazem doskona³ego przystosowania siê do szerokoœci geograficznej, w
jakiej przypada im ¿yæ. Zrozumia³em, ¿e w kraju, w którym wówczas mieszka³em,
stroje, tak odmienne od strojów europejskich - luŸne, bia³e szaty kobiet i
mê¿czyzn - s¹ zbawienne, bo daj¹ wzglêdny komfort zapobiegaj¹c nadmiernemu
przegrzaniu. ¯e staranne ukrywanie twarzy przez kobiety , to tak naprawdê nie
ochrona przed wzrokiem mê¿czyzn, a ochrona przed kancerogennym dzia³aniem
ultrafioletowych promieni. ¯e tak karykaturalne i krytykowane przez nas, przyzwyczajonych do obcis³ych d¿insów, dziwaczne spodnie u mê¿czyzn (w kroku zwisaj¹ce
do kolan), to sposób na zapobie¿enie niep³odnoœci (wynikaj¹cej z przegrzania
j¹der). ¯e swoista dieta z ostrymi przyprawami, to dobry sposób na pobudzenie
œluzówki ¿o³¹dka do wydzielania kwasu solnego i pepsyny, co zwiêksza szansê
zwalczenia infekcji bakteryjnych i paso¿ytniczych. ¯e odprawianie codziennych
mod³ów (piêæ razy w czasie dnia, w okreœlonych godzinach, regulowane
przenikliwym g³osem muezina, p³yn¹cym z minaretów), z charakterystycznym
zestawem sk³onów, to najlepszy sposób na pobudzenie kr¹¿enia w "zasypiaj¹cym" mózgu. Aprzecie¿ nam, Europejczykom, zwyczaje te wydaj¹ siê tak niezrozumia³e, ¿e a¿ œmieszne.
Zrozumieæ œwiat!? To nie jest takie proste….Œwiat oczami Ryszarda Kapuœciñskiego, to wywiad ze s³ynnym klasykiem reporta¿u, autorem wielu bestsellerów,
t³umaczonych na wszystkie jêzyki. Zachêcam Pañstwa do przeczytania tego wywiadu
jaki przeprowadzi³a Agnieszka Kamiñska - dziennikarka Polskiego Radia Bia³ystok. Autorka aktualnie pracuje nad dysertacj¹ doktorsk¹ poœwiêcon¹ temu s³ynnemu podró¿nikowi i jego twórczoœci. Wywiad, którego u¿yczy³a nam Agnieszka, trzeba przeczytaæ koniecznie - uwa¿nie, i kilka razy. Zachêcam równie¿ do
przeczytania pozosta³ych publikacji poœwiêconych obcej nam kulturze islamu,
zamieszczonych w bie¿¹cym numerze Medyka. Mo¿e lektura ta pozwoli choæ
trochê zrozumieæ groŸny fenomen zwalczaj¹cych siê œwiatów, konfliktów i wojen, okrutnych zamachów, samobójczych ataków, porwañ, egzekucji, których jesteœmy
niemal codziennymi œwiadkami.
W zwi¹zku z inauguracj¹ nowego roku akademickiego Redakcja ¿yczy
czytelnikom Medyka - nauczycielom akademickim, studentom i pracownikom
administracji du¿o sukcesów. O sprawach i stanie uczelni mo¿emy dowiedzieæ siê
z inauguracyjnego przemówienia Rektora, które zamieszczamy na pierwszych
stronach bie¿¹cego numeru. Oby szczêœcie dalej sprzyja³o naszej Alma Mater.
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P rzemówienie inauguracyjne
JM. Rektora AMB, prof. dr. hab.

Dostojni Goœcie, Wielce Szanowni Cz³onkowie Wysokiego Senatu, Rad Wydzia³ów, Studenci i Pracownicy,
W dniu dzisiejszym inaugurujemy w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku 55 rok akademicki. Dzisiejszej uroczystoœci, powagi i znaczenia dodaje
obecnoœæ osobistoœci ze szczebla rz¹dowego, wojewódzkiego, miasta Bia³egostoku, Koœcio³a Katolickiego i Prawos³wnego, Goœci z innych Uczelni. (...)

Odeszli od nas
W minionym roku akademickim odeszli od nas przedwczeœnie profesorowie - Konstanty Wiœniewski oraz Jan Giedrojæ. Profesor Wiœniewski by³ wieloletnim kierownikiem Zak³adu Farmakologii, pierwszym doktorem habilitowanym w naszej uczelni, jej Dziekanem i Rektorem. By³ wybitnym uczonym,
przewodnicz¹cym Komisji Leków przy Ministrze Zdrowia. Jako rektor wspiera³ szczególnie rozwój badañ naukowych oraz kadry naukowej, Jego zas³ug¹
jest szereg inwestycji w uczelni. Jego uczniowie s¹ obecnie kierownikami szeœciu zak³adów i klinik.
Profesor Jan Giedrojæ zmar³ m³odo, w kilka miesiêcy po uzyskaniu tytu³u
profesora. By³ hematologiem, autorem szeregu wa¿nych prac z zakresu tej specjalnoœci. Uczcijmy Ich pamiêæ przez powstanie.

Jana Górskiego

lektualnym w kraju. W minionym roku akademickim 11 doktorów habilitowanych uzyska³o tytu³ profesora, 14 doktorów nauk stopieñ doktora habilitowanego zaœ 69 lekarzy i magistrów doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyny i biologii medycznej. Fakty te dowodz¹, ¿e konsekwentnie realizowana od lat polityka naukowa mobilizuje do pracy, stwarza czytelne kryteria
awansu oraz czytelne kryteria do ubiegania siê o œrodki na badania statutowe i
w³asne, przynosi wymierne sukcesy.
Na Wydziale Lekarskim utworzyliœmy Oddzia³ nauczania w jêzyku angielskim. Naukê w tym jêzyku rozpoczyna grupa studentów z krajów skandynawskich. ¯ywe zainteresowanie studiami w naszej uczelni wykazuj¹ ju¿ kandydaci na studentów ze Stanów Zjednoczonych oraz niektórych krajów Azji.
Nauczanie medycyny w jêzyku angielskim stawia przed nami zwiêkszone wymagania, tak jêzykowe jak te¿ programowe i organizacyjne. Tworzy w uczelni now¹ jakoœæ. Dowodzi wartoœci jej dyplomu. Jednym z pierwszych pytañ
potencjalnych kandydatów z zagranicy na studia by³o pytanie o po³¹czenie lotnicze do Bia³egostoku. Brak tego po³¹czenia zniechêci³ niektórych. Akademia utrzymuje, podobnie jak inne uczelnie w mieœcie, szerokie kontakty miêdzynarodowe. Nieodmiennie, goœcie nasi zadaj¹ pytanie o po³¹czenie lotnicze
i nieodmiennie ze zdumieniem przyjmuj¹ informacjê o jego braku. Zdumienie
to kierujê do w³adz województwa podlaskiego i miasta Bia³egostoku.

Zapa³ naukowy
Mocne fundamenty uczelni
Trwa w uczelni zapa³ do pracy naukowej. Œwiadczy o tym ww. liczba tytu³ów i stopni naukowych. Realizujemy 380 tematów finansowanych w ramach prac statutowych, 74 w ramach prac w³asnych, 54 tematy finansowane
przez Komitet Badañ Naukowych oraz 3 projekty finansowane z ramach programów ramowych Unii. Pracownicy nasi zorganizowali 26 sympozjów i zjazdów naukowych. Zawsze z udzia³em goœci z zagranicy. Ostatni ranking
wewn¹trz-uczelniany pokaza³, ¿e liczba pracowników publikuj¹cych w czasopismach rejestrowanych
w systemie Current Contents, a wiêc w czasopismach posiadaj¹cych tzw. impact factor znacz¹co
wzros³a. Oznacza to, ¿e wzros³y kwalifikacje naszych badaczy, wzros³o zrozumienie o koniecznoœci
publikacji prac w czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym.
W roku bie¿¹cym liczba kandydatów na studia
doktoranckie przekroczy³a niemal dwukrotnie liczbê miejsc. Nowy system naboru pozwoli³ na przyjêcie najlepszych.
W lipcu br. zorganizowaliœmy w Bia³ymstoku
drug¹ Szko³ê Letni¹ Bia³ystok-Essen. Do uczestnictwa w niej zaprosiliœmy równie¿ pracowników
Obecnoœæ osobistoœci ze szczebla rz¹dowego, wojewódzkiego, miasta Bia³egostoku,
oraz studentów z Miñska, Grodna, Wilna i Kowna.
koœcio³ów katolickiego i prawos³wnego, goœci z innych uczelni podnios³a rangê uroczystoœci
Bardzo wysoka frekwencja na obradach, pomimo
inauguracyjnych w AMB.
bardzo dobrej pogody, dowiod³a wysokiego pozioty do jej dalszego funkcjonowania. Mam nadziejê, ¿e po cierpliwym wys³u- mu naukowego szko³y. Z wielk¹ satysfakcj¹ informujê, ¿e prezentacje przygochaniu tego wyst¹pienia podzielicie Pañstwo moj¹ ocenê. W uczelni kszta³ci towane przez naszych pracowników sta³y na najwy¿szym poziomie.
siê niemal trzy tysi¹ce studentów. Zatrudniamy 641 nauczycieli akademickich,
Przygotowany przez nowy zespó³ redakcyjny 48 tom pisma naukowego
w tym 77 z tytu³em profesora, 93 ze stopniem doktora habilitowanego i 309 ze Annales Academiae Medicae Bialostocensis uzyska³ najwy¿sz¹ ocenê w punkstopniem doktora nauk. To nasycenie kadr¹ z tytu³ami naukowymi sprawi³o, ¿e tacji KBN. Czasopismo dostêpne jest równie¿ w formie elektronicznej. Wygraw tegorocznym rankingu Rzeczypospolitej znaleŸliœmy siê wraz z Akademi¹ liœmy konkurs na inwestycjê o nazwie Centrum Medycyny Doœwiadczalnej.
Ekonomiczn¹ we Wroc³awiu na czele uczelni o najwy¿szym potencjale inte- Uzyskana kwota nie wystarczy, niestety, na wyposa¿enie i zwróciliœmy siê z

c.d . na str. 6

Miniony rok akademicki w naszej uczelni by³ rokiem niezwyk³ej aktywnoœci. Aktywnoœci, która prze³o¿y³a siê na wymierne efekty ju¿ dzisiaj, aktywnoœci, której efektów jeszcze nie widaæ, ale która stworzy³a mocne fundamen-

MEDYK Bia³ostocki 10(21) 2004

C A£A NAPRZÓD

Z dyrektorem Pañstwowego Szpitala Klinicznego w Bia³ymstoku,
dr. BOGUS£AWEM PONIATOWSKIM rozmawia Danuta Œlósarska
Wierzy pan w cuda?
Tylko w bajce.
A jednak podj¹³ siê pan funkcji dyrektora szpitala klinicznego?
Na tym stanowisku nie bêdê zajmowa³ siê rzeczami nierealnymi.
Od roku 1999 by³o ju¿ czterech takich bohaterów - dyrektorów.
¯adnemu nie uda³o siê poprawiæ kondycji szpitala.
Stare przys³owie mówi, ¿e i Herkules d..., kiedy ludzi kupa. To jest
zadanie, które nie wi¹¿e siê tylko z oczekiwaniami i wymian¹ dyrektorów. Aby dokonaæ zmian konieczne jest zaanga¿owanie siê wszystkich pracowników szpitala, ca³ej administracji.
To jaki pan ma pomys³?
Pomys³ jest banalny. Trzeba spróbowaæ zwiêkszyæ przychody i zminimalizowaæ koszty.
To nic oryginalnego. Pana poprzednicy te¿ na to wpadli.
Tylko, ¿e trzeba teraz z tego jeszcze wyci¹gn¹æ wnioski i dokonaæ
analizy, gdzie i w którym miejscu mo¿na zmniejszyæ koszty.
A jak pan bêdzie to robi³?
Od dzisiaj (8 paŸdziernika - od red.) wesz³a ustawa o œwiadczeniach
zdrowotnych zakupywanych czy finansowanych z NFZ. W tej chwili usankcjonowane prawnie jest tworzenie siê kolejek pacjentów
oczekuj¹cych na planowane zabiegi. Dotyczy to chorych, którzy mog¹ oczekiwaæ na zabieg, a czas oczekiwania nie wp³ynie niekorzystnie na ich stan zdrowia.
Rozumiem, ¿e pacjent bêdzie po prostu d³u¿ej czeka³. Tylko w jaki sposób wp³ynie to na obni¿enie kosztów?
Szpital nie bêdzie œwiadczy³ us³ug, za które NFZ mu nie p³aci. Sytuacja szpitala pogorszy³a siê z powodu tzw. „nadwykonania". Przez
osiem miesiêcy wykonaliœmy ponadwymiarowe œwiadczenia na blisko 10 milionów z³otych. Gdybyœmy za te œwiadczenia otrzymali
pieni¹dze nasza sytuacja wygl¹da³aby dzisiaj inaczej, a tak mamy 40
milionów d³ugu, a do koñca roku s¹ jeszcze trzy miesi¹ce.
Gdy szpital ograniczy iloœæ zabiegów personel nie bêdzie mia³ co
robiæ. Nie widzê tu oszczêdnoœci panie dyrektorze. Pracownikom
trzeba p³aciæ.
Niebawem bêdziemy negocjowaæ nowy kontrakt na 2005 rok, a przy
dobrym kontrakcie mo¿e siê okazaæ, ¿e trzeba bêdzie zatrudniæ ludzi.
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Bêdê siê star³ w trakcie negocjacji w funduszu po³o¿yæ nacisk na zapotrzebowanie spo³eczne, a nie na sytuacjê szpitala.
Zak³adamy, ¿e pana poprzednicy te¿ to robili.
Na pewno stara³ siê ka¿dy z nich, ale jest jeszcze coœ, co nazywa siê
darem przekonywania, darem perswazji.
W 1999 roku pe³ni³ pan funkcjê lekarza wojewódzkiego. Reforma w s³u¿bie zdrowia zlikwidowa³a to stanowisko. By³ pan wiêc
ostatnim lekarzem wojewódzkim. Czy nie boi siê pan, ¿e tym razem bêdzie pan ostatnim dyrektorem szpitala, przed jego upadkiem?
Nie zak³adam tak czarnego scenariusza, je¿eli bym nie widzia³ promyka zielonego œwiat³a, to bym siê tej funkcji nie podejmowa³.
To powiedzmy o tym promyku?
Najwa¿niejsze w tej chwili s¹ rozmowy z wierzycielami. D³ugów,
które ma szpital nikt z nas nie œci¹gnie, ale trzeba tak opracowaæ grafik ich sp³aty, aby mieæ fundusze na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹.
Poprzedni dyrektorzy o to nie zadbali, siedzieli z za³o¿onymi rêkoma?
Ja nie chcê krytykowaæ moich poprzedników. Nikt z za³o¿enia nie ma
z³ych intencji.
Ale stanowisko dyrektora szpitala to mo¿e byæ dobra posada, taka na przetrzymanie. Potem za nic siê nie odpowiada, ba, nawet
mo¿na awansowaæ.
Znam bli¿ej i dalej swoich poprzedników i nie s¹dzê, ¿eby zak³adali
sobie taki cel i tak¹ drogê.
Panie dyrektorze, a czy panu w ogóle zale¿y na tym, aby ten
szpital wyci¹gn¹æ z d³ugów?
Ja w tym szpitalu pracujê 25 lat, tutaj - w Bia³ymstoku - skoñczy³em
Akademiê Medyczn¹ i nie wyobra¿am sobie struktury ochrony zdrowia na Podlasiu bez Pañstwowego Szpitala Klinicznego w Bia³ymstoku. Stawiam przed sob¹ realne zadanie, chcia³bym zahamowaæ
stopieñ zad³u¿enia do koñca roku.
W jaki sposób?
Chcia³bym wprowadziæ komputeryzacjê, która pozwoli³aby nam monitorowaæ koszty zwi¹zane ze zu¿yciem leków, materia³ów opatrunkowych itp. Komputeryzacjê dziêki, której moglibyœmy dokonywaæ
dok³adnej analizy dzia³añ w poszczególnych jednostkach i na bie¿¹co porównywaæ do zadañ na³o¿onych przez kontrakt. W dalszym etapie myœlê o przeprowadzeniu modernizacji oœwietlenia i ogrzewania
na bardziej ekonomiczne. Pieni¹dze bêdziemy starali siê zarabiaæ
zgodnie z ustaw¹ o zak³adach publicznej opieki zdrowotnej, czyli postaramy siê tworzyæ struktury, które bêd¹ mog³y istnieæ i dzia³aæ w
warunkach wolnego rynku. Uwa¿am, ¿e pewne inwestycje i dzia³ania powinny odbywaæ siê wspólnie z Dzieciêcym Szpitalem Klinicznym.
Mo¿e pan siê niektórym osobom naraziæ?
Taka mo¿liwoœæ istnieje, bo jak siê chce coœ zmieniæ, to narusza siê
czyjeœ interesy. Zdajê sobie sprawê, ¿e na tym stanowisku bêdê
podejmowa³ decyzje byæ mo¿e niepopularne, ale zapewniam, ¿e z
dalekosiê¿n¹ korzyœci¹ dla wszystkich.
Panie dyrektorze, a jeœli siê panu nie uda, to czy mo¿emy mieæ
nadziejê, ¿e bêdzie siê pan chocia¿ troszeczkê wstydzi³?
Bêdê siê wstydzi³, je¿eli zrobiê coœ, co bêdzie niezgodne z obowi¹zuj¹cym ustawodawstwem albo etyk¹ przyjêt¹ w ochronie zdrowia.
Je¿eli szpital zatonie, to bêdzie tak jak na Titanicu, jego kapitan te¿.
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proœb¹ o fundusze unijne. Budowa centrum jest niezbêdna do spe³nienia norm
unijnych i zgody na prowadzenie badañ na zwierzêtach. Poszerzeniu wymiany
miêdzynarodowej bardzo dobrze s³u¿y, stworzony w roku ubieg³ym, z naszej
inicjatywy, Euroregionalny Medyczny Oœrodek ds. Badañ i Edukacji Euroregionu Niemen. Oœrodek utworzono na drodze porozumienia miêdzy Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku, Uniwersytetami Medycznymi w Grodnie i Wilnie oraz
Marsza³kiem Województwa Podlaskiego. Oœrodek stwarza dogodn¹ p³aszczyznê
do wymiany i szkoleñ lekarzy i studentów. W tym miejscu pragnê wyraziæ
podziêkowanie p. Marsza³kowi Januszowi Krzy¿ewskiemu za pomoc w tworze-

Inauguracja 2004. Na fot. dziekani wydzia³ów: prof. Jan Karczewski, prof.
oraz studenci.
niu Oœrodka. Oœrodek by³ organizatorem dwóch konferencji. Wygraliœmy konkurs na finansowanie ze œrodków unijnych dwóch nastêpnych konferencji. Tytu³
jednej brzmi: Standardy i nowe trendy w leczeniu ostrych zespo³ów wieñcowych
zaœ drugiej Budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego w ochronie zdrowia.
Z dniem 1.X. wdro¿yliœmy w ka¿dym z dziekanatów informatyczny system obs³uguj¹cy studentów. System jest dobrze zabezpieczony, ³atwy w obs³udze i umo¿liwia swobodny dostêp ka¿demu ze studentów do informacji o sobie
samym. Jest kolejnym krokiem usprawniaj¹cym organizacjê studiów. Trwa rozbudowa systemu informatycznego w Bibliotece. Dziêki temu, u¿ytkownicy maj¹ dostêp do wiêkszoœci czasopism miêdzynarodowych. W minionym roku w
komputerach naszej sieci skorzystano z ponad 40 tys. artyku³ów. Trwa przenoszenie danych z katalogów kartkowych do katalogów komputerowych. Ju¿ za
miesi¹c uruchomiona zostanie elektroniczna wypo¿yczalnia ksi¹¿ek dla pracowników. Zreorganizowano wypo¿yczanie dla studentów, co spowodowa³o
znikniêcie ogromnych kolejek we wrzeœniu.

S³uszna decyzja o powo³aniu III Wydzia³u
Miniony rok dowiód³, ¿e decyzja Senatu o wy³¹czeniu z Wydzia³u Lekarskiego szeregu kierunków i utworzeniu z dniem 1.X. 2003r. Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia by³a decyzj¹ ze wszech miar s³uszn¹, wrêcz konieczn¹. Wydzia³ kszta³ci na poziomie zawodowym i magisterskim na nastêpuj¹cych kierunkach: pielêgniarstwo, po³o¿nictwo, dietetyka oraz zdrowie publiczne, a tak¿e na poziomie zawodowym na kierunku fizjoterapia i ratownictwo medyczne. Ju¿ dzisiaj, po roku dzia³ania, potencja³ naukowy Wydzia³u
spe³nia wszystkie wymogi do wyst¹pienia o uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk. W minionym roku Wydzia³ uzyska³ akredytacje na kierunkach: pielêgniarstwo, po³o¿nictwo i zdrowie publiczne. Uzyska³ te¿ zgodê na
prowadzenie tzw. studiów pomostowych dla pielêgniarek. Studia te maj¹ byæ

dofinansowane z Unii Europejskiej. Wyjaœniam w tym miejscu, i¿ zgodnie z
przyjêtymi przez nasz rz¹d dyrektywami Unii wykszta³cenie zawodowe pielêgniarek i po³o¿nych wymaga trzyletniego kszta³cenia zakoñczonego stopniem
licencjata. Tak ogromne zwiêkszenie zadañ uczelni wymaga nie tylko dobrej
woli lecz tak¿e œrodków, pomieszczeñ oraz wyposa¿enia. W opracowanych
przed kilku laty za³o¿eniach o likwidacji szkó³ pomaturalnych w zakresie pielêgniarstwa, po³o¿nictwa, analityki medycznej i fizjoterapii przyjêto, ¿e œrodki przeznaczane dotychczas na potrzeby szkó³ dwuletnich oraz zajmowane
przez nie pomieszczenia, wyposa¿enie i czêœæ kadry przejm¹, w naturalny sposób, sukcesorzy tzn. akademie medyczne. Rzeczywistoœæ okaza³a siê
mniej ró¿owa. Prawd¹ jest, ¿e MZ
w³¹czy³o wszystkie kierunki, o
których mowa do algorytmu finansowania bie¿¹cego, lecz nie inwestycyjnego. W szeregu miastach, lecz
niestety nie w Bia³ymstoku, samorz¹dy przekaza³y budynki medycznych szkó³ pomaturalnych uczelniom medycznym. O skali problemu
jaki stwarza brak pomieszczeñ, z
którym borykamy siê obecnie najlepiej œwiadczy fakt, ¿e liczba studentów na nowych kierunkach wynosi
ju¿ ponad tysi¹c. Pomieszczenia
Akademii nie zwiêkszy³y siê nawet o
jeden metr. Budynek szko³y pielêgniarstwa przekazano w poprzednich
latach innym u¿ytkownikom. Pozostaje budynek likwidowanego dwuletniego studium fizjoterapii przy
Maciej Kaczmarski, prof. Jerzy Pa³ka
ulicy Czackiego. O przekazanie tego
budynku, w³aœnie na potrzeby kierunku fizjoterapia zwróciliœmy siê do w³aœciciela, tzn. samorz¹du województwa. Znam zrozumienie i przychylnoœæ Panów Marsza³ków w tej sprawie. Ale
wiem równie¿ o aktywnych dzia³aniach zmierzaj¹cych do przejêcia tej nieruchomoœci na inne cele. Zwracam siê wiêc publicznie do cz³onków Samorz¹du
Województwa z proœb¹ o przekazanie budynku, o którym mowa, naszej uczelni. Gwarantujemy zatrudnienie personelu likwidowanej szko³y na etatach nauczycieli zawodu, a wiêc etatach nierotacyjnych. Dodam tu jeszcze, ¿e likwidowane s¹ równie¿ pielêgniarskie studia pomaturalne w £om¿y i w Suwa³kach. Najwy¿szy czas pomyœleæ o wykorzystaniu tamtejszej bazy i kadry studiów pielêgniarstwa do uruchomienia w tych miastach kszta³cenia zawodowego pielêgniarek na poziomie licencjatu. Deklarujê nasz¹ gotowoœæ do wspó³pracy w tym zakresie.

Osi¹gniêcia Wydzia³u Farmacutycznego
W minionym roku, Wydzia³ Farmaceutyczny uzyska³ prawo do nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych. Jest to ju¿ drugie uprawnienie,
bowiem Wydzia³ posiada³ ju¿ uprawnienie do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Wydzia³ uzyska³
akredytacjê obu kierunków tzn. kierunku farmacja oraz analityka medyczna.
Na Wydziale Farmaceutycznym utworzono Samodzieln¹ Pracowniê Biofarmacji, przekszta³cono Samodzieln¹ Pracowniê Syntezy i Technologii Œrodków
Leczniczych w Zak³ad, ukoñczono tworzenie nowoczesnej bazy lokalowej Zak³adu Farmacji Stosowanej, oddano do u¿ytku now¹, tak potrzebn¹ salê wyk³adow¹. Pracownicy Wydzia³u odegrali g³ówn¹ rolê w organizacji Muzeum
Historii Medycyny i Farmacji w prawym skrzydle pa³acu. Na wydzia³ na³o¿ono obowi¹zek organizacji i prowadzenia kszta³cenia podyplomowego zarówno farmaceutów jak te¿ analityków medycznych. Do realizacji tego zadania
powo³aliœmy Studium Kszta³cenia Podyplomowego.
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Pozycja Wydzia³u Lekarskiego
O roli i pozycji Wydzia³u Lekarskiego w uczelni medycznej nie muszê nikogo przekonywaæ. Na Wydziale tym utworzono trzy nowe jednostki: Klinikê
Pediatrii i Zaburzeñ Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y oraz Zak³ad Propedeutyki Stomatologii i Zak³ad Stomatologii Spo³ecznej i Profilaktyki. Dokonano gruntownych zmian programu nauczania na Oddziale Stomatologii dostosowuj¹c go do
zaakceptowanych przez Ministra wymogów Unii. Spraw Wydzia³u Lekarskiego
nie sposób omawiaæ w oderwaniu od bazy klinicznej. Przed rokiem informowa³em o powo³aniu Kliniki Geriatrii na bazie Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Bia³ymstoku. Dotychczasowa praca tej jednostki dowiod³a, ¿e to wspólne dzie³o Uczelni i Szpitala wype³ni³o dotkliw¹ lukê w regionie, jest baz¹ do diagnozowania i leczenia ludzi w podesz³ym wieku a tak¿e
szkolenia lekarzy i studentów. Raz jeszcze sk³adam podziêkowania pani dyrektor departamentu Aleksandrze Sapie¿yñskiej oraz dyrektorowi szpitala Januszowi Rainko za wspó³pracê. Na bazie Wojewódzkiego Szpitala im. D³uskiego rozpoczê³a dzia³alnoœæ Klinika Dermatologii i Wenerologii. Tak jak inne kliniki
dzia³aj¹ce na bazie tego szpitala znalaz³a dogodne warunki do pracy tak klinicznej, naukowej, jak i dydaktycznej. Dyrektorowi szpitala panu doktorowi Henrykowi Misiewiczowi sk³adam bardzo serdeczne podziêkowania za ci¹g³¹ troskê o
funkcjonowanie klinik. Korzystamy na tym wszyscy. Do najpilniejszych spraw
czekaj¹cych na za³atwienie nale¿y sprawa powo³ania Kliniki Onkologii na bazie
Regionalnego Oœrodka Onkologicznego. Walka z plag¹ chorób nowotworowych
to nasze wspólne zadanie. St¹d nie cierpi¹ca zw³oki koniecznoœæ stworzenia odpowiedniej bazy nie tylko do leczenia, lecz równie¿ do szkolenia studentów i lekarzy. Tylko przez wspólnie dzia³ania mo¿emy poprawiæ wczesn¹ wykrywalnoœæ nowotworów, a tym samym podj¹æ ich skuteczne leczenie. G³êbokie zrozumienie problemu i zaanga¿owanie w jego za³atwienie wykazuj¹ Panowie Marsza³kowie oraz Dyrekcja szpitala. Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e sprawa powo³ania Kliniki Onkologii doczeka siê wkrótce szczêœliwego fina³u. Drugim
przedsiêwziêciem przygotowywanym wspólnie z Urzêdem Marsza³kowskim
jest organizacja w Bia³ymstoku, w pomieszczeniach szpitala im. J. Œniadeckiego przy ul. Warszawskiej, Oddzia³u Dziennego Kliniki Psychiatrycznej. O utworzenie tego Oddzia³u zabiega³ kierownik kliniki pan doc. Andrzej Czernikiewicz
od dawna. Na przeszkodzie sta³ brak stosownych pomieszczeñ. Organizacja tego oddzia³u jest ju¿ mo¿liwa dziêki pe³nemu zrozumieniu i poparciu Panów
Marsza³ków i dyrektora Szpitala, pani Danuty Zawadzkiej. Dzienny Oddzia³
Kliniki Psychiatrycznej to najnowoczeœniejsza, najskuteczniejsza i najtañsza forma leczenia pacjentów z chorobami psychicznymi.

Szpital - nasz¹ bol¹czk¹
Przed rokiem apelowa³em o podjêcie, ze wszystkimi odpowiedzialnymi za
ochronê zdrowia w województwie, wspólnych dzia³añ na rzecz zapobie¿enia
negatywnym skutkom niedoskona³oœci istniej¹cego systemu i prawa oraz niedostatku pieniêdzy. O pozytywnych przyk³adach tej wspólnej dzia³alnoœci
mówi³em wy¿ej. Specjalnego omówienia wymaga wszak¿e sprawa zakresu
dalszego funkcjonowania Pañstwowego Szpitala Klinicznego, a w nim, jedynych w województwie klinik: kardiochirurgii, torakochirurgii, neurochirurgii,
hematologii i zak³adu kardiologii inwazyjnej. Koszta leczenia w tych klinikach, a tak¿e w innych klinikach, do których przenoszeni s¹ najciê¿ej chorzy
z innych szpitali, musz¹ byæ znacznie wy¿sze ni¿ w innych oddzia³ach szpitalnych. W roku bie¿¹cym sytuacja finansowa Pañstwowego Szpital Klinicznego
uleg³a dalszemu dramatycznemu pogorszeniu. Jak wiadomo, organem za³o¿ycielskim szpitala klinicznego jest Rektor Akademii Medycznej. Ale Rektor tej
Uczelni, podobnie jak Rektor Uniwersytetu czy te¿ Politechniki nie dysponuje ¿adnymi instrumentami finansowymi ani prawnymi by wspomóc dzia³alnoœæ szpitala. Chcia³bym wiêc zaapelowaæ, by przed podjêciem decyzji o
podziale œrodków przez Podlaski Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia na
rok 2005 osoby odpowiedzialne za zapewnienie ochrony zdrowia w województwie podjê³y stosown¹ decyzjê o zakresie dalszego finansowania tych
placówek. Przyk³ad koronarografu dowodzi, ¿e umiemy siê mobilizowaæ, gdy
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zachodzi niebezpieczeñstwo. Pragnê tu wyraziæ s³owa podziêkowania parlamentarzystom w osobach Krzysztofa Jurgiela, Aleksandra Czu¿a i Barbary Ciruk, panu wojewodzie, panu marsza³kowi oraz redakcji Kuriera Porannego za
zaanga¿owanie w sprawê koronarografu. Pragnê te¿ w imieniu wszystkich
przysz³ych pacjentów na rêce Pana Marsza³ka Janusza Krzy¿ewskiego oraz na
rêce Pana Prezydenta Ryszarda Tura przekazaæ s³owa wdziêcznoœci Samorz¹dowi Województwa i Miasta Bia³egostoku za wyasygnowanie po pó³ miliona
z³otych na dofinansowanie zakupu tego aparatu. Nowy koronarograf rozpocznie pracê w koñcu listopada. W PSK-a trwa adaptacja pomieszczeñ na potrzeby Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego. Szpital oczekuje te¿ na rozstrzygniêcie wniosku o dofinansowanie tych prac oraz wyposa¿enia z funduszy unijnych. Pañstwowy Szpital Kliniczny jest jedynym szpitalem w województwie,
w którym znajduj¹ siê mo¿liwoœci kompleksowego leczenia urazów wielonarz¹dowych. M.in. za spraw¹ klinik, o których mówi³em wy¿ej.

Odnawiamy pa³ac
Kontynuujemy prace remontowe pa³acu. W roku bie¿¹cym ukoñczymy remont œciany frontowej oraz najstarszych oryginalnych rzeŸb w mieœcie, a mianowicie Herkulesów. £¹czny koszt tych prac wyniesie ponad 800 tys. z³, z czego ponad 500 tys. to œrodki w³asne a 300 tys. stanowi dotacjê z Ministerstwa
Kultury. Pragnê podziêkowaæ Panu Konserwatorowi Zabytków oraz Panu wojewodzie Pó³janowiczowi za poparcie naszych starañ w Ministerstwie Kultury.

Osi¹gniêcia naszych studentów
Jak ju¿ wspomnia³em, w ci¹gu ostatnich kilku lat liczba studentów w naszej uczelni wzros³a o ponad 30 procent. Podwoi³a siê te¿ liczba kierunków
kszta³cenia. Spowodowa³o to zmianê wizerunku studenta, stworzy³o nowe relacje miêdzyludzkie, nowe potrzeby i oczekiwania. Studenci nasi dzia³aj¹ na
szeregu polach, równie aktywnie jak ich nauczyciele. Per³¹ jest chór. Chór
zdoby³ szereg presti¿owych nagród w kraju i za granic¹.Za osi¹gniêcia artystyczne w roku 2003 otrzyma³ Nagrodê Ministra Kultury. Na rêce Pani prof.
Bo¿enny Sawickiej, dyrygenta chóru sk³adam ca³emu zespo³owi serdeczne
gratulacje. Doskonale dzia³a, pod kierownictwem Paw³a Szambory, redakcja
"M³odego Medyka", studenckiej czêœci "Medyka Bia³ostockiego". Kabaret
„Pod Schodkami” cieszy siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ wœród studentów. Nasi sportowcy zdobyli V miejsce w Mistrzostwach Polski Akademii Medycznych. Bardzo prê¿nie dzia³a Studenckie Towarzystwo Naukowe. Zorganizowano konferencje kó³ naukowych z udzia³em goœci z zagranicy, w tym wydzielon¹ sesjê anglojêzyczn¹. Cz³onkowie Towarzystwa prezentowali równie¿ prace w szkole Bia³ystok-Essen, zorganizowali spotkanie z cyklu ABC
bioetyki, warsztaty interpersonalne lekarz-pacjent. Powsta³a w uczelni Sekcja
Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Sekcja wspó³pracuje z
wieloma organizacjami i instytucjami bran¿owymi, firmami farmaceutycznymi, organizuje szkolenia. Uczelniany Oddzia³ miêdzynarodowej Federacji
Studentów Medycyny nie ogranicza siê jedynie do przygotowania praktyk zagranicznych, lecz organizuje niezmiernie ciekawe spotkania i kursy. Wymieniê tu m.in. kurs jêzyka migowego, akcje Szpital Pluszowego Misia, wyk³ady
o AIDS, warsztaty o zaburzeniach od¿ywiania, wampiriadê. Pod t¹ ostatni¹
tajemnicz¹ nazw¹ kryje siê akcja krwiodawstwa. Niew¹tpliwie, studia medyczne nale¿¹ do najbardziej czaso- i pracoch³onnych. Musi wiêc cieszyæ tak
ró¿norodna dzia³alnoœæ naszych studentów. Pokolenie, które aktualnie kszta³cimy, a które niezad³ugo bêdzie siê troszczyæ o nasze zdrowie poszerza chêtnie wiedzê, anga¿uje siê spo³ecznie, ubogaca siebie i uczelniê. Jest ciekawe
zawodu i œwiata. Pozwala to spokojnie patrzeæ na stan naszej kadry medycznej w przysz³oœci. I tym w³aœnie optymistycznym akcentem koñczê niniejsze
wyst¹pienie. Studentom ¿yczê postêpów w zdobywaniu wiedzy i umiejêtnoœci stosownego wykorzystania czasu wolnego, pracownikom ¿yczê dalszych
sukcesów na wszystkich polach dzia³ania. Goœciom, pracownikom i studentom ¿yczê nieustaj¹cego zdrowia i powodzenia w ¿yciu.
(Skróty i œródtytu³y pochodz¹ od redakcji)
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T rudne pytania pozostaj¹ bez odpowiedzi
Z IZABEL¥ JARUG¥-NOWACK¥, zastêpc¹ Prezesa Rady Ministrów, Pe³nomocnikiem Rz¹du ds. Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn, rozmawiaj¹
Lech Chyczewski i Adam Hermanowicz.

Pani minister, studenci, którzy dziœ zainaugurowali nowy rok
akademicki maj¹ œwiadomoœæ tego, ¿e w chwili obecnej s³u¿ba
zdrowia sama wymaga leczenia. Czy mo¿e pani z czystym su-

Problemy s³u¿by zdrowia s¹ problemami ponadpartyjnymi i myœlê, ¿e nie s³u¿y im przylepianie ³atki partii politycznych przy
okazji ka¿dego kryzysu s³u¿by zdrowia. Ustawa, o której pan wspomnia³ by³a b³êdnie przygotowana, zaœ obowi¹zek jej stosowania
spocz¹³ na nieprzygotowanych do tego szpitalach.
Nie wi¹za³abym tego równie¿ z problemem ró¿nego statusu mê¿czyzn i kobiet. Pielêgniarki i po³o¿ne mia³y, i maj¹ wyj¹tkowo ciê¿k¹ sytuacjê, zaœ moje wysi³ki zmierzaj¹ce
do jej poprawy nie by³y ca³kiem bezowocne. Na szczycie w Kopenhadze uda³o mi siê
wywalczyæ zrównanie ich uprawnieñ pracowniczych z uprawnieniami ich kole¿anek
z Zachodu.
Sama okreœla siê pani mianem feministki. Co nale¿y pani zdaniem rozumieæ pod
tym pojêciem?
Uwa¿am, ¿e feminizm mo¿na okreœliæ jako d¹¿enie do burzenia barier pomiêdzy wolnoœci¹ a prawami kobiet. Ka¿da kobieta powinna mieæ prawo do decydowania o swoim
¿yciu. Prawdopodobnie wiêkszoœæ kobiet
zapytanych o to, czy podpisz¹ siê pod takim
postulatem nie mia³aby nic przeciwko temu.

Na niektóre pytania pani minister nie zd¹¿y³a udzieliæ odpowiedzi Medykowi BiaZ wicepremier Izabel¹ Jarug¹-Nowack¹ rozmawiaj¹ prof. Lech Chyczewski
³ostockiemu bezpoœrednio. Nie mogliœmy
i Adam Hermanowicz.
oczywiœcie dopuœciæ, by tak ciekawie rozpoczêta rozmowa skoñczy³a siê tak nagle.
mieniem powiedzieæ, ¿e zrobiono wszystko, aby ci ludzie, po pod- Dlatego te¿, za zgod¹ Pani Premier drog¹ elektroniczn¹ pozwojêciu pracy nie znaleŸli siê w sytuacji, ¿e ich zak³ad trzeba bê- liliœmy sobie zadaæ kolejne pytania:
dzie zamkn¹æ w po³owie roku bud¿etowego z braku pieniêdzy.
Nikt z rz¹du nie odpowie na tak sformu³owane pytanie. Ochrona * Mówi pani, ¿e nie chce pani walczyæ o przywileje dla kobiet,
zdrowia to dziedzina newralgiczna. Chyba nigdy nie bêdzie mo¿lecz o równe szanse. Jednak postulowane przez pani¹ tworzena stwierdziæ z ca³ym przekonaniem, ¿e œrodki na ni¹ przeznanie list wyborczych na zasadzie parytetu mo¿e byæ odbierane
czone s¹ wystarczaj¹ce. Nale¿y przecie¿ pamiêtaæ, ¿e liczba paprzez mê¿czyzn jako wprowadzenie przywilejów dla kobiet kocjentów na przestrzeni ostatnich 20 lat zwiêkszy³a siê kilkunastokrotnie.
sztem mê¿czyzn.
Dziêki postêpowi medycyny zanotowaliœmy równie¿ niebywa³y * Czy podczas zbli¿aj¹cej siê wielkimi krokami kampanii wywprost wzrost d³ugoœci ¿ycia pacjentów, którzy si³¹ rzeczy wyborczej Unia Pracy odœwie¿y has³a z 2001 r., czyli bêdzie siê
magaj¹ d³u¿szej hospitalizacji. Oczywiœcie nie bez znaczenia podomagaæ liberalizacji tzw. ustawy antyaborcyjnej, wprowadzezostaje równie¿ ci¹g³a rotacja na stanowisku ministra zdrowia, która
nia do szkó³ wychowania seksualnego czy refundowania
nie pozwala na zakoñczenie kolejno podejmowanych reform.
œrodków antykoncepcyjnych? Czy wyborcy uwierz¹, ¿e chceMogê jednak zapewniæ, ¿e m³odzi studenci maj¹ przed sob¹ percie coœ z tym zrobiæ, skoro nie potrafiliœcie wywi¹zaæ siê z
spektywy. Dziêki stopniowemu równaniu do standardów obowi¹tych obietnic bêd¹c filarem koalicji rz¹dz¹cej?
zuj¹cych w krajach „starej” Unii warunki ich studiów bêd¹ coraz * Pani minister, czy nie ma pani czasami wra¿enia, ¿e jako Pe³lepsze. Myœlê, ¿e doskona³a kadra, jaka pracuje w AMB stanowi
nomocnik Rz¹du ds. Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn
rekomendacjê sam¹ w sobie. Warto uczyæ siê u takich profesomusi pani niwelowaæ skutki dzia³añ swoich w³asnych kolerów, a warunki tej nauki bêd¹ coraz lepsze.
gów z rz¹du? Choæby na wspomnianym ju¿ przyk³adzie k³oPielêgniarki w wielu szpitalach bezskutecznie walcz¹ o egzepotów pielêgniarek widaæ doskonale, ¿e grupy spo³eczne najkwowanie ustawowego zapisu o przyznaniu im 203 z³ podwy¿mniej uprzywilejowane, w tym np. kobiety ³atwiej by³oby
ki. Czy maj¹c tego œwiadomoœæ uwa¿a pani, ¿e jest to bardziej
chroniæ, prowadz¹c skuteczn¹ i efektywn¹ politykê gospodardowód na klêskê polityki prowadzonej wobec s³u¿by zdrowia
cz¹, ni¿ próbuj¹c likwidowaæ skutki w³asnych b³êdów?
przez ekipê SLD i Unii Pracy, czy raczej dowód pani braku
osi¹gniêæ w roli Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn?
I na razie cisza. A szkoda!
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G
Gor¹ce
W

dniach 20-22 kwiecieñ 2004 r. pracownicy Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia prze¿ywali gor¹ce chwile. W tych
dniach wizytowa³y nasz¹ uczelniê dwa zespo³y
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Pierwszy
zespó³ pod kierownictwem prof. dr. hab. med.
Barbary Zahorskiej-Markiewicz ocenia³ warunki kszta³cenia na kierunku pielêgniarstwo, drugi zaœ, kierowany przez dr. hab. med. Andrzeja
Paj¹ka opiniowa³ kierunek zdrowie publiczne.
Komisje zapozna³y siê z warunkami kszta³cenia (baza dydaktyczna, biblioteka, zaplecze socjalne i rekreacyjne), oceni³y jakoœæ kadry nauczaj¹cej, hospitowa³y zajêcia, a tak¿e odby³y
rozmowy ze studentami. Zapozna³y siê równie¿ z dokumentacj¹ studentów prowadzon¹ przez
dziekanat oraz pracowników w dziale kadr. Sama wizytacja, której program by³ bardzo napiêty, by³a ostatnim etapem wieñcz¹cym okres przygotowawczy trwaj¹cy na wydziale wiele miesiêcy.
W tym czasie przygotowaliœmy obszerne raporty samooceny na obu kierunkach, które ob-
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chwile

jê³y wszystkie aspekty kszta³cenia, zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cym prawem.
Kolejne miesi¹ce to okres oczekiwania na
ostateczny werdykt Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Jest to zawsze okres niepewnoœci, co
do wyniku oceny ca³okszta³tu procesu dydaktycznego realizowanego na wizytowanych kierunkach w uczelni.
W koñcu czerwca i na pocz¹tku lipca Przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Andrzej Jamio³kowski skierowa³ na rêce J. M. Rektora dwie uchwa³y Prezydium
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Uchwa³a
Nr 571/2004 z dnia 23.06.2004 r. „w sprawie
oceny jakoœci kszta³cenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku „pielêgniarstwo” prowadzonym na wydziale Pielêgniarstwa
i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Bia³ymstoku” oraz Uchwa³a Nr 675/2004 z dnia
8.07.2004 r. „w sprawie oceny jakoœci kszta³cenia na poziomie zawodowym i magisterskim
na kierunku „zdrowie publiczne” prowadzo-

nym na wydziale Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Bia³ymstoku”.
Obie uchwa³y stwierdzaj¹, ¿e uczelnia
spe³nia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a tak¿e posiada odpowiedni¹ bazê materialn¹ do prowadzenia studiów zawodowych i
magisterskich na obu wizytowanych kierunkach.
Stwierdzaj¹ równie¿, ¿e poziom prowadzonych
studiów odpowiada kryteriom jakoœciowym.
W konkluzji Pañstwowa Komisja Akredytacyjna dla kierunków „pielêgniarstwo” i „zdrowie publiczne” wyda³a ocenê pozytywn¹ i udzieli³a akredytacji na okres 5 lat.
Wszyscy pracownicy najm³odszego Wydzia³u naszej uczelni ocenê PKA przyjêli z olbrzymi¹ satysfakcj¹, tym wiêksz¹, ¿e s¹ t¹ pierwsze
kierunki w AMB, które otrzyma³y pozytywn¹
opiniê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dziekan WPiOZ
prof. dr hab. Jan Karczewski

J ak Ministerstwo Zdrowia da, to bêdzie rozbudowa
P

o wielu perypetiach zwi¹zanych z now¹ procedur¹ przetargow¹, podpisana zosta³a w dniu 11.10.2004 r. umowa na wykonanie rozbudowy i modernizacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
w Bia³ymstoku pomiêdzy Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku a Przedsiêbiorstwem Wielobran¿owym „RAWBUD” Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Bia³ymstoku. Rozbudowa i modernizacja SPSK-a przewiduje realizacjê
pawilonu ³ó¿kowego o pow. 5130 m2 w którym zaprojektowano klinikê
rehabilitacji na 30 ³ó¿ek i klinikê chirurgii szczêkowej na 30 ³ó¿ek. W
czêœci modernizowanej o pow. 1010 m2 powstanie g³ówny holl wejœciowy, z którego dostêpne bêd¹ dwie klatki schodowe oraz cztery no-

we dŸwigi szpitalne, umo¿liwiaj¹ce bezpoœrednie dotarcie do poszczególnych dzia³ów szpitala.
Realizacja ww. zadania przewidziana jest w okresie 2004-2006. Jednak zrealizowanie tego przedsiêwziêcia w tym terminie zale¿eæ bêdzie w
g³ównej mierze od przydzielonych œrodków finansowych, których dysponentem jest Ministerstwo Zdrowia.

B
Bli¿ej
O

ko³o 80 lat temu zacz¹³ funkcjonowaæ
Szpital Psychiatryczny w Choroszczy, na
tamte czasy by³ to jeden z nowoczeœniejszych szpitali tego typu w Polsce. Ówczeœni
pacjenci mieli do dyspozycji du¿e, przestronne sale, a przede wszystkim odczuwali bliskoœæ swoich domów. Mieli równie¿ nowoczesn¹ formê opieki, jak¹ by³a tzw. opieka
domowa.

Formy leczenia w psychiatrii na przestrzeni ostatnich dziesi¹tek lat zmieni³y siê radykalnie. Niestety, wiele z tych pozytywnych
zmian przesz³o obok Choroszczy. Ju¿ w latach czterdziestych ubieg³ego wieku w Wielkiej Brytanii i USA uwa¿ano, ¿e najlepiej
leczyæ zaburzenia psychiczne tam gdzie one
powsta³y, a wiêc w rodzinach i naturalnym œrodowisku pacjentów. Jak twierdzi œwiatowej s³a-

mgr in¿. Ryszard Kuczyñski
Dyrektor Administracyjny AMB

domu
wy ekspert w dziedzinie rehabilitacji osób psychicznie chorych, prof. Nina Schooler z USA
„to w³aœnie rodziny stanowi¹ naturalny system
wsparcia pacjentów, konieczny do ich zdrowienia, i niemo¿liwy do zast¹pienia przez ¿aden
inny uk³ad spo³eczny”. Te zasady leg³y u pod³o¿a psychiatrii œrodowiskowej - „liaison psychiatry”, która zdjê³a z chorych stygmat i
piêtno w ich œrodowiskach. Du¿e, oddalone od
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miast szpitale psychiatryczne zaprzeczaj¹ psy- przy ka¿dym kolejnym epizodzie coraz rzachiatrii œrodowiskowej i s¹ potrzebne dla okre- dziej go odwiedzaæ. Pope³nia te¿ czêsto jeœlonej grupy pacjentów i tylko w okreœlonych szcze wiêkszy b³¹d zaprzeczaj¹c chorobie,
stanach, zwykle znacz¹cej dekompensacji i/lub odwlekaj¹c moment rozpoczêcia terapii.
zaburzeñ zachowania. Najnowszy standard Czasami jest ju¿ za póŸno na efektywn¹ poterapii schizofrenii Amerykañskiego Towarzy- moc. Przypominam, ¿e zaburzenia psychiczstwa Psychiatrycznego (APA 2004) zaleca ne (psychozy, nadu¿ywanie substancji psychohospitalizacjê psychiatryczn¹ nie d³u¿sz¹ ni¿ aktywnych, otêpienia) zajmuj¹ trzy pierwsze
dwa tygodnie. Jednoczeœnie standard lecze- miejsca na liœcie najczêstszych przyczyn nienia depresji tego samego towarzystwa (APA 2002) podaje,
¿e 90% pacjentów depresyjnych
powinno byæ leczonych w warunkach pozaszpitalnych. Dramat ten, a wiêc niepotrzebne hospitalizacje psychiatryczne, staje
siê jeszcze wiêkszy, gdy decyzja o hospitalizacji psychiatrycznej - „bo nie ma innego miejsca” dotyka osoby m³ode.
Problem zaburzeñ psychicznych
dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoœci m³odzie¿y, to problem
narastaj¹cy. Œwiadcz¹ o tym
m.in. badania kolegów ze Studenckiego Ko³a Naukowego w
Klinice Psychiatrii, które wyka- Klinika Psychiatrii AMB w Choroszczy.
za³y znacz¹ce problemy psychiczne u ok. co pi¹tego gimnazjalisty czy li- pe³nosprawnoœci w skali œwiatowej.
cealisty z Bia³egostoku.
¯eby uzmys³owiæ znaczenie leczenia œroCo w takiej sytuacji ma do zaproponowa- dowiskowego w psychiatrii proponujê, ¿eby
nia nasza psychiatryczna s³u¿ba zdrowia? chirurdzy wyobrazili sobie np. wspó³czesn¹
Wœród propozycji wymienia siê terapiê w chirurgiê bez zabiegów laparoskopowych (na
gabinecie prywatnym, uczestnictwo w grupie zasadzie „po co zabieg laparoskopowy - to
wsparcia dla anorektyczek i bulimiczek w oœrod- wszystko mo¿na zrobiæ tradycyjnie”). Bez senku na ulicy W³oœciañskiej lub hospitalizacjê su? Absurdalne? Niestety, taki w³aœnie absurd
w Choroszczy.
tolerujemy w psychiatrii. Psychiatria bez leW tym momencie proponujê prost¹ grê wy- czenia œrodowiskowego, to tak jak chirurobra¿eniow¹, czyli sytuacjê, w której pañstwa gia, pediatria, ginekologia, etc. bez nowoczecórka (syn, wnuk, wnuczka) zachorowa³a na snych i przyjaznych pacjentowi metod terapii.
anoreksjê b¹dŸ ma pierwszy epizod psychoA potrzeba tak niewiele. Potrzeba przede
zy, albo te¿ jest po ciê¿kiej próbie samobój- wszystkim stworzenia kilku oœrodków tzw. form
czej. Gdzie mo¿na pójœæ z tak¹ osob¹, jeœli leczenia poœredniego na terenie Bia³egostoleczenie ambulatoryjne nie wystarczy? A nie ku. Jakie to formy? Na przyk³ad: pobyt na
wystarczy, bo po za¿egnaniu kryzysu potrzeb- oddziale dziennym - np. od godziny 8 do 14,
ne jest leczenie œrodowiskowe. Tylko gdzie?
przez piêæ dni w tygodniu, po³¹czony zwykle
Rodzina najczêœciej podejmuje wtedy de- z intensywn¹ terapi¹ zajêciow¹; terapia w odcyzjê o leczeniu chorego w Choroszczy, by dziale leczenia domowego - gdzie w domu cho-

rego pojawia siê co pewien czas lekarz, psycholog, lub pielêgniarka, a rodzina pacjenta
spe³nia na co dzieñ rolê terapeutycznego opiekuna chorego; pobyt w hostelu - domu, czy
mieszkaniu dla pacjentów, zwykle m³odych,
w którym ucz¹ siê oni wspó³pracy oraz niezale¿noœci ¿yciowej. Terapeuci pojawiaj¹
siê w hostelu, tylko po to, aby monitorowaæ
terapiê.
Gdzie to robiæ w Bia³ymstoku? Dziêki staraniom Kliniki
Psychiatrii, wsparciu Krzysztofa To³wiñskiego - wicemarsza³ka Sejmiku Podlaskiego, dr.
hab. Marka Rogowskiego - prorektora ds. klinicznych AMB,
a tak¿e pomocy Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Œniadeckiego s¹ szanse na utworzenie na terenie tego
w³aœnie szpitala Zespo³u Oddzia³ów Dziennych Kliniki Psychiatrii AMB. Zespó³ ten obj¹³by dwa oddzia³y dzienne
dla doros³ych: dzienny oddzia³
psychoterapii (dla pacjentów z
depresj¹ i zaburzeniami lêkowymi), a w godzinach popo³udniowych, funkcjonowa³yby dwie grupy terapeutyczne dla m³odzie¿y: dla adolescentów z
zaburzeniami zachowania i dziewcz¹t z anoreksj¹ i bulimi¹. Popo³udniowe usytuowanie
grup pozwoli³oby tej¿e m³odzie¿y na kontynuowanie nauki i unikniêcie hospitalizacji. W ramach zespo³u funkcjonowaæ mog³yby inne formy terapii: poradnia zdrowia psychicznego z
punktem konsultacyjnym, ukierunkowanym na
interwencje kryzysowe. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu leczenie psychiatryczne w Bia³ymstoku sta³oby siê naprawdê kompleksowe, a
przede wszystkim da³oby pacjentom mo¿liwoœæ
ci¹g³oœci terapii - od ewentualnego leczenia
szpitalnego poprzez formy poœrednie, a¿ do
opieki ambulatoryjnej.
Andrzej Czernikiewicz
(Autor jest dr. hab. -kierownikiem
Kliniki Psychiatrii AMB)

O ptymistycznie i z nut¹ pesymizmu
O kardiologii na Podlasiu na marginesie Œwiatowego Dnia Serca.

W

dniu 26 wrzeœnia obchodzimy Œwiatowy Dzieñ
Serca. Œwiêtujemy go po raz pi¹ty w wielu
krajach, m. in. w Polsce. Dlaczego chorobom uk³adu
kr¹¿enia poœwiêca siê a¿ tyle uwagi? Przede wszystkim, dlatego ¿e nadal stanowi¹ one g³ówn¹ przyczynê zgonów, zarówno na œwiecie jak i w Europie. U
co drugiego zmar³ego Polaka przyczyn¹ œmierci s¹ choroby uk³adu sercowo-naczyniowego.

Œwiêto naszego serca to okazja do przedstawienia stanu kardiologii na Podlasiu, jej miejsca w kraju
i perspektyw. Obraz ten ma niestety ró¿ne oblicza.
Oprócz optymistycznych akcentów nie brakuje te¿ niepokoj¹cych danych. Do po³owy lat 90-tych charakterystyczny dla kardiologii w naszym województwie
by³ jej zachowawczy charakter. Nie wykonywano koronarografii czy angioplastyki naczyñ wieñcowych,

podstawowych obecnie procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Podobnie rzecz mia³a siê z operacjami
serca. Nie funkcjonowa³a, istniej¹ca wczeœniej (kierowana przez prof. S. Adamskiego) kardiochirurgia. Wiêkszoœæ chorych leczono w sposób tradycyjny. Nielicznych kierowano poza Bia³ystok, najczêœciej do Warszawy.
Jednak kolejki czekaj¹cych na nowoczesn¹ diagnostykê czy leczenie stale siê wyd³u¿a³y.
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Dziœ dzia³aj¹ dwie pracownie hemodynamiczne jedna w Bia³ymstoku i jedna w £om¿y. Sprawnie funkcjonuje 24-godziny system inwazyjnego leczenia ostrych zespo³ów wieñcowych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e jest
on w pewnym stopniu unikalny w skali kraju, bo zintegrowany i wykorzystuj¹cy mo¿liwoœci transportowe (karetki R, œmig³owiec) systemu ratownictwa medycznego. Takiego rozwi¹zania dotychczas w Polsce
nie by³o. Jest mo¿liwoœæ szybkiej operacji kardiochirurgicznej. Poprawi³ siê dostêp do nowych metod diagnostyki czy leczenia, a w zakresie opieki kardiologicznej Podlasie nie odbiega od innych regionów kraju.
Nast¹pi³ te¿ szybki rozwój fachowy i naukowy kadry.
Kszta³c¹ siê nowi kardiolodzy, kardiolodzy inwazyjni
i kardiochirurdzy. Co wiêcej, prace z Bia³egostoku zaczê³y pojawiaæ siê na presti¿owych zjazdach miêdzynarodowych. To sporo, jak na tak krótki okres. Dokonania te, bêd¹ce powodem prawdziwej satysfakcji
wymaga³y ogromnego wysi³ku i wsparcia ze strony
w³adz uczelni m.in. rektora prof. J Górskiego, prof.
Z. Sadowskiego, ówczesnego konsultanta krajowego
ds. kardiologii. Lista osób jest d³uga, trudno nie pomin¹wszy nikogo wymieniæ wszystkich.
Ciesz¹c siê sukcesami trudno nie zauwa¿yæ, ¿e
inni te¿ siê rozwijaj¹. W bardziej zasobnych czêœciach
kraju, ³atwiej mo¿na liczyæ na œrodki finansowe i to z
ró¿nych Ÿróde³. Potwierdzaj¹ to dane zawarte w raporcie z ostatniego, czerwcowego spotkania konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich. Kardiologia na Podlasiu lokuje siê nadal w koñcu krajowej
stawki. Zarówno pod wzglêdem bazy, liczby specjalistów, jak i mo¿liwoœci koronarografii czy koronaroplastyki jest poni¿ej œredniej. Podobnie wygl¹da problem wszczepiania rozruszników serca (tab. 1). Jako
nieliczne, a mo¿e jedyne w kraju województwo, Podlasie nie posiada oœrodka rehabilitacji kardiologicznej.
Nie dysponuje mo¿liwoœci¹ wykonania badañ elektrofizjologicznych, ablacji uk³adu przewodz¹cego,
wszczepienia defibrylatora serca. Nie wszystkie dzia³y kardiologii rozwijaj¹ siê te¿ równomiernie. Na obszarze zamieszka³ym przez ponad 1,2 mln mieszkañców, dzia³a³ dotychczas tylko jeden oœrodek implantacji

kardiostymulatorów. Zlokalizowany jest, chyba jako jedyny ju¿ w Polsce, w Klinice Torakochirurgii. Placówka ta ma ponad 35-letnie doœwiadczenie. Pracuje
w trudnych warunkach. Dawno ju¿ osi¹gnê³a szczyt
mo¿liwoœci.
To wszystko smuci i nakazuje podjêcie odpowiednich dzia³añ, o wsparcie których gor¹co proszê.

Srednia krajowa
/1000
mieszkañców

Woj. Podlaskie

W tych warunkach szczególnego znaczenia z wielu wzglêdów, tak¿e ekonomicznych nabiera problem
profilaktyki, który jest jednym z elementów obchodów Œwiatowego Dnia Serca. Profilaktyka i prewencja rozumiane jako wielop³aszczyznowe, skoordynowane dzia³ania stanowi¹ moim zdaniem, problem
kluczowy. Dane statystyczne wskazuj¹, ¿e na Podla-

Koronaro
grafie

Angio
plastyki

Stymulatory

2,48

1,1

0,43

2,06

0,89

0,37

Specj.
kardiolodzy

0,36

0,31

£ózka R

0,44

0,37

Tab. 1.
Tym bardziej ¿e kardiologii na Podlasiu nie omijaj¹ trudnoœci z jakimi boryka siê ca³a polska s³u¿ba zdrowia.
Rok 2003 nie przyniós³ poprawy. Za sukces uwa¿aæ
mo¿na fakt, ¿e uda³o siê, choæ z ogromnym trudem,
utrzymaæ istniej¹cy stan. Jednak wobec koniecznoœci
odrabiania opóŸnieñ droga woj. podlaskiego do osi¹gniêcia wskaŸników krajowych nie skraca siê, lecz
wyd³u¿a. G³oœnym echem odbi³o siê pominiêcie Bia³egostoku przy przyznawaniu angiokardiografu w ramach programu POLCARD 2003-2005. Znacznie lepiej jest w roku bie¿¹cym. Tym razem na Podlasie trafi³y
pieni¹dze na zakup niezbêdnej, ratuj¹cej ¿ycie aparatury (m. in. angiografu). Dzia³ania na rzecz ratowania
zawa³owców po³¹czy³y decydentów i zaowocowa³y zebraniem dodatkowych œrodków niezbêdnych na zainstalowanie nowego aparatu. Drugie stanowisko ruszy
ju¿ niebawem. Skala potrzeb województwa jest wielokrotnie wiêksza, bowiem wiele placówek dzia³a w
bardzo trudnych warunkach. Nale¿y wierzyæ, ¿e tak¿e
w kolejnych latach czynione bêd¹ dalsze zakupy. Faktem jest, ¿e nie ca³y cenny sprzêt i aparatura s¹ w pe³ni i racjonalnie wykorzystywane, czemu sprzyja ogólna sytuacja w s³u¿bie zdrowia.

W zbogacony
P
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owszechnie znana abstraktowa baza Medline tworzona przez Narodow¹ Bibliotekê Medyczn¹ Stanów Zjednoczonych indeksuje ponad 4 tys.
tytu³ów czasopism.
Baza Medline udostêpniana na platformie EBSCO jest olinkowana do
pe³nych tekstów artyku³ów z ponad 1600 tytu³ów czasopism. Biblioteka kupuj¹c dostêp do bazy mo¿e dodatkowo do³¹czyæ linki do tytu³ów, które posiada w innych bazach pe³notekstowych. Dziêki temu nasi u¿ytkownicy maj¹ dostêp do pe³nych tekstów z 2650 tytu³ów czasopism indeksowanych w
Medline.
Przeszukuj¹c bazê mo¿emy dotrzeæ do pe³nego tekstu artyku³u lub
otrzymaæ informacjê - przez po³¹czenie siê z Centralnym Katalogiem Bi-

siu w œrodowisku przyjaznym ekologicznie, schorzenia uk³adu kr¹¿enia nie wystêpuj¹ wcale rzadziej.
Choroba wieñcowa i nadciœnienie têtnicze s¹ tak¿e tutaj problemem spo³ecznym. Sprawia to powszechne
palenie tytoniu, niew³aœciwe od¿ywianie, niska œwiadomoœæ i kultura zdrowotna. Z zadowoleniem nale¿y
odnotowaæ ró¿norodne inicjatywy podejmowane od
kilku lat w naszym województwie.
Dzia³alnoœæ profilaktyczna jest trudna. Wymaga
uporu i konsekwencji, a jej efekty ujawniaj¹ siê dopiero po latach. Nie ³atwo zmieniæ ludzkie przyzwyczajenia. Dodatkowy problem stanowi¹ œrodki. Bez
wsparcia finansowego, ze strony instytucji do tego
powo³anych (które jest w chwili obecnej na Podlasiu
w porównaniu z innymi województwami w kraju znikome) nie widzê na d³u¿sz¹ metê szans na powodzenie. ¯ycz¹c wiele zdrowia zapewniam, ¿e bia³ostocka
kardiologia stara siê Pañstwu s³u¿yæ najlepiej jak potrafi.
W³odzimierz Musia³
(Autor jest prof.dr. hab. - kierownikiem
Kliniki Kardiologii AMB i konsultantem
wojewódzkim w dziedzinie kardiologii)

MEDLINE

blioteki Narodowej - która biblioteka w Polsce posiada dany tytu³ czasopisma. Na stronie internetowej Biblioteki http://biblioteka.amb.edu.pl dostêpna jest instrukcja, w której przedstawiono najwa¿niejsze opcje wyszukiwawcze tej bazy.
Baza Medline na platformie EBSCO jest dostêpna ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej do koñca 2004 roku.
Je¿eli uznacie Pañstwo, ¿e dostêp do bazy nale¿y zakupiæ na rok 2005
proszê o informacjê: dan@amb.edu.pl.
Danuta D¹browska-Charytoniuk
(Autorka p.o. dyrektora Biblioteki G³ównej AMB)
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N auka

w obiektywie

Konkurs fotografii mikroskopowej
Redakcja biuletynu Komitetu Badañ Naukowych “Sprawy Nauki”,
Olympus Polska oraz Muzeum Ziemi PAN og³aszaj¹ konkurs fotograficzny "Nauka w obiektywie" na najlepsze mikrofotografie z dziedziny nauki.
Jego celem jest popularyzacja naukowej fotografii mikroskopowej
o walorach zarówno dokumentacyjnych jak i artystycznych, ukazanie jej osi¹gniêæ i mo¿liwoœci, a tak¿e integracja œrodowiska zajmuj¹cego siê wysokiej klasy fotografi¹ naukow¹.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mo¿e braæ udzia³ ka¿dy pracownik placówki naukowej, który nadeœle w terminie do 15 lutego 2005 r. (decyduje
data stempla pocztowego) maksimum 5 mikrofotografii badanych obiektów z ró¿nych dziedzin nauki o wybitnych walorach
naukowych, artystycznych oraz technicznych, nigdzie wczeœniej nie publikowanych.
2. Nades³ane zdjêcia mog¹ byæ wykonane na sprzêcie dowolnej
firmy, w technice pola jasnego, ciemnego, we wszystkich technikach kontrastowych, z u¿yciem œwiat³a spolaryzowanego lub
fluorescencyjnego.
3. Zdjêcia z informacj¹ dotycz¹c¹ techniki wykonania, przyrz¹du
oraz z opisem przedmiotu fotografowanego nale¿y przes³aæ w
formie cyfrowej (format jpg, tif minimum 1024x1280 pikseli)
na CD oraz dodatkowo - w formie wydruku na papierze fotograficznym w formacie A- 4.
4. Prace oznaczone god³em wraz z do³¹czon¹ kopert¹ zawieraj¹c¹:
powtórzenie god³a, imiê i nazwisko, adres, informacje o autorze
oraz pisemne oœwiadczenie, ¿e zdjêcia s¹ dzie³em autora i
wszystkie prawa autorskie nale¿¹ do niego nale¿y przes³aæ
na adres:

Redakcja "Sprawy Nauki"
Al. Niepodleg³oœci 188 b
00-608 Warszawa
(z dopiskiem: konkurs foto)
TERMINY
1. Termin nadsy³ania prac - 15.02.05.
2. Termin rozstrzygniêcia konkursu -15.03.05.
3. Termin wrêczenia nagród - kwiecieñ 2005
ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU
1. Oceny zdjêæ dokona jury powo³ane przez organizatorów.
2. Jury przewiduje trzy nagrody g³ówne oraz wyró¿nienia za jedno lub kilka zdjêæ z nades³anego zestawu. Nagrodami g³ównymi s¹ aparaty cyfrowe firmy "Olympus".
3. Wszystkie nagrodzone i wyró¿nione prace bêd¹ publikowane
na ok³adkach biuletynu KBN "Sprawy Nauki" oraz na wystawie
pokonkursowej w Muzeum Ziemi PAN.
4. Wszyscy laureaci zostan¹ powiadomieni o wynikach konkursu.
5. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone na stronach internetowych
organizatorów: www.sprawynauki.waw.pl, www.olympus.pl ,
www.muzeumziemi.pan.pl
ZASTRZE¯ENIA
1. Organizatorzy konkursu nie zwracaj¹ nades³anych prac oraz zastrzegaj¹ sobie prawo do wykorzystywania w swojej dzia³alnoœci prac nagrodzonych.
2. Prace nie spe³niaj¹ce wymagañ regulaminu nie bêd¹ oceniane.
3. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych nagrodzonych prac w dowolnej formie.

P otomkowie W ikingów w Bia³ymstoku
P

ierwsi studenci z Norwegii zaczêli ju¿
zje¿d¿aæ do Bia³egostoku na prze³omie
sierpnia i wrzeœnia. Do koñca wrzeœnia by³o ich ³¹cznie 24, plus jeden student z Niemiec. Wszyscy przeszli tzw. „orientation
week”, w czasie którego zostali zapoznani z
nasz¹ uczelni¹ i miastem. Dowiedzieli siê
gdzie najlepiej robiæ zakupy i gdzie mo¿na
zjeœæ smaczny posi³ek. Niektórzy zaopatrzyli siê w telefony komórkowe polskich
sieci telekomunikacyjnych. Kilku studentów od razu zdecydowa³o siê na zamieszkanie w prywatnych kwaterach, a pozostali
zamieszkali w pokojach goœcinnych Domu
Studenta nr 1. Trochê narzekali, ¿e jest im
tam ciasno. Dwunastu z nich przeprowadzi³o siê ju¿ (w koñcu wrzeœnia) do œwie¿o
wyremontowanych pokojów w DS. nr 2. S¹
to pokoje o podwy¿szonym standardzie, z
w³asnymi wêz³ami sanitarnymi, lodówkami

i gniazdkami do Internetu. Kilku studentów
zosta³o w DS. 1, w tzw. pokojach goœcinnych, które dodatkowo zaopatrzyliœmy w
biurka i gniazdka do Internetu. Dla kilkunastu z przyby³ych Norwegów wrzesieñ up³yn¹³ bardzo pracowicie, na kursach przygotowawczych z zakresu biologii, chemii i fizyki. Dla naszych asystentów by³y to pierwsze lekcje w jêzyku angielskim, a dla Norwegów mo¿liwoœæ podci¹gniêcia poziomu
wiedzy z tych podstawowych przedmiotów.
Ten pierwszy rok nauczania jest dla nas
bardzo wa¿ny. Od tego jakie wra¿enie zrobi
na Norwegach Bia³ystok i nasza uczelnia
zale¿y nabór na kolejne lata. Kiedy, kilkanaœcie lat temu, Collegium Medicum w
Krakowie rozpoczyna³o podobne studia, na
pierwszy rok zwerbowano tylko siedmiu
studentów. Ka¿dego kolejnego roku by³o
ju¿ lepiej. Liczbê studentów, która rozpo-

czê³a u nas pierwszy rok nauczania w jêzyku angielskim mo¿na wiêc, w pewnym sensie, uznaæ za rekordow¹. Powstanie „English Division” i przybycie Norwegów,
którzy rozpoczêli u nas studia jest efektem
wytê¿onej pracy wielu ludzi z naszej uczelni. Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê powo³anemu, pó³tora roku temu, przez JM
Rektora Jana Górskiego, zespo³owi ds.
opracowania programu nauczania w jêzyku
angielskim. W jego sk³ad weszli profesorowie: Robert Flisiak, Anna Kostrzewska, Tadeusz Laudañski, Jolanta Ma³yszko i Stanis³aw Sierakowski oraz docenci: Maciej
JóŸwik i Irina Kowalska. W dwuosobowych
podzespo³ach, przez wiele miesiêcy ca³a
grupa intensywnie pracowa³a nad ró¿nymi
aspektami studiów w jêzyku angielskim. Na
pocz¹tku bie¿¹cego roku do zespo³u do³¹czy³ mgr Adam Kie³piñski. Ze wzglêdu na
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jego doœwiadczenia z wczeœniejszej pracy
ze studentami zagranicznymi w Poznaniu i
Szczecinie, pan Adam jest cennym nabytkiem w administracji naszej uczelni. Ju¿ od
prze³omu sierpnia i wrzeœnia, mgr Kie³piñski bez wytchnienia, czasami w dzieñ i w
nocy, by³ dla Norwegów opiekunem i przewodnikiem po Bia³ymstoku i uczelni. Z ramienia Dziekanatu Wydzia³u Lekarskiego,
nad Norwegami i ich programem czuwa
prodziekan Robert Flisiak.
W paŸdzierniku nasz¹ uczelniê odwiedz¹ przedstawiciele Hope Medical Institute z USA. Chc¹, aby ju¿ w przysz³ym ro-

ku w naszej uczelni zaczêli studiowaæ
Amerykanie. Przed miesi¹cem podpisaliœmy w tej sprawie list intencyjny. O nabór
na studia lekarskie w naszej uczelni, w jêzyku angielskim, w trybie 6-letnim, usilnie
zabiegaj¹ równie¿ Chiñczycy z Tajwanu.
Organizacja, która chce poœredniczyæ w
ich rekrutacji jest zainteresowana kierowaniem do Bia³egostoku kilkudziesiêciu studentów ka¿dego roku. Z jednej strony, bardzo nas cieszy taka atrakcyjnoœæ naszej
uczelni dla obcokrajowców. Z drugiej strony jednak œwiadomi jesteœmy, ¿e limituje
nas wielkoœæ bazy dydaktycznej i liczba
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kadry akademickiej. Wszystko wskazuje
na to, ¿e w najbli¿szym czasie, w obliczu
burzliwych zmian w otaczaj¹cym nas
œwiecie, zmuszeni bêdziemy do okreœlenia
nowego miejsca naszej uczelni w Polsce i
na arenie miêdzynarodowej. Szczerze
przyznam, ¿e z du¿ym optymizmem patrzê w przysz³oœæ.

Andrzej D¹browski
(Autor jest prof. dr. hab. - prorektorem
ds. studenckich AMB)

” S ³ucham” - to takie ³adne s³owo
W tym roku w naszej uczelni po raz pierwszy ruszaj¹ studia medyczne
anglojêzyczne. Pana droga do uzyskania stopnia doktora na AMB by³a o
wiele trudniejsza.
Na studia zagraniczne wytypowano mnie z grona najlepszych uczniów w moim kraju. Wybra³em Polskê, bo by³a najtañsza. Pochodzê z wielodzietnej jemeñskiej rodziny, mam jedenaœcioro rodzeñstwa. Na ca³y dom pracowa³ tylko
ojciec, a mama tak jak wiêkszoœæ kobiet arabskich zajmowa³a siê domem.
Kraj, w którym przysz³o mi mieszkaæ, ju¿ teraz ponad 21 lat, wówczas kojarzy³ mi siê tylko z komunizmem, papie¿em, strajkami i Lechem Wa³ês¹. Do
Polski przyjecha³em we wrzeœniu 1984 roku. Pamiêtam doskonale ten dzieñ,
bo na dworze by³o strasznie zimno, minus 10 stopni, deszczowo, a ca³a nasza
grupa licz¹ca oko³o trzydziestu osób by³a w krótkich rêkawach. Pierwsze s³owo po polsku, które us³ysza³em i zapamiêta³em, bo bardzo mi siê spodoba³o,
to by³o s³owo „s³ucham”. W jêzyku arabskim podobnie brzmi wyraz „trawa”.
Jak wówczas w Polsce przyjêto arabskich studentów?
Pierwszy rok spêdziliœmy w £odzi, bo tam wszyscy zagraniczni studenci
uczyli siê jêzyka polskiego. Nasza obecnoœæ nikogo wiêc nie dziwi³a. Pocz¹tki
by³y straszne, niektórzy po kilku miesi¹cach rezygnowali. Bariera jêzykowa i
kulturowa, têsknota za krajem i bliskimi dla wielu okaza³y siê nie do pokonania.
Pan jakoœ sobie poradzi³.
By³o bardzo trudno. Po roku musieliœmy zdaæ egzaminy z jêzyka polskiego,
biologii, chemii, fizyki, matematyki i historii Polski. Dzisiejsi studenci AMB
bêd¹ studiowaæ w jêzyku angielskim, a to jest o wiele ³atwiejsze.
Z pana perspektywy takie studiowanie to „bu³ka z mas³em”, prawda?
W³aœnie.
Po ilu latach pobytu w Polsce zacz¹³ pan rozumieæ tego typu zwi¹zki frazeologiczne?
Po dziesiêciu, czyli wtedy kiedy zacz¹³em myœleæ po polsku, co oczywiœcie nie
znaczy, ¿e znam ju¿ dobrze jêzyk. Do tej pory unikam wyrazów w których s¹
zbitki „sz” „cz.
Jako obcokrajowcy mieliœcie pewnie jakieœ drobne przywileje u wyk³adowców?
Na pocz¹tku podejrzewano nas o lenistwo, poniewa¿ nie chodziliœmy na wyk³ady, a prawda jest taka, ¿e nie chodziliœmy, bo nic nie rozumieliœmy. £atwiej
nam przychodzi³o wypo¿yczanie notatek wieczorem od kolegów - Polaków.
Prawd¹ jest, ¿e w niektórych zak³adach odczuwaliœmy wiêksz¹ wyrozumia³oœæ
asystentów, ale nie dotyczy³a ona ani kolokwiów, ani egzaminów.
To który z przedmiotów sprawi³ panu najwiêksz¹ trudnoœæ?
Ojej, ojej! (œmiech).To siê chyba nazywa³o nauki polityczne? Tak, tak ... to by³o straszne! Egzaminator pyta³ mnie chyba o teoriê marksistowsk¹, a ja nie

wiedzia³em czego on ode mnie chce
i o czym on mówi. Ten przedmiot
by³ wa¿niejszy nawet od anatomii, zdawa³em go trzy razy. Po roku dosta³em trzy minus. Mia³em szczêœcie,
bo inni koledzy musieli powtarzaæ
ca³y rok.
Pewnie pan chcia³ od razu po czymœ
takim st¹d uciec?
Nie, ale chcia³em wyjechaæ z Bia³egostoku do Katowic, bo tam studiowa³o wiêcej moich znajomych i przyjemniej mo¿na by³o spêdziæ wolny czas. Dr n.med. AL-HAMERI
Bia³ystok by³ wówczas takim ma³ym Absolwent AMB rodem z Jemenu
miastem, w którym nic siê nie dzia³o. Niestety zgubi³em teczkê z paszportem i wszystkimi dokumentami.
Takie pewnie by³o pana przeznaczenie.
Pewnie tak. Na pocz¹tku pi¹tego roku o¿eni³em siê z Polk¹.
Odwa¿na decyzja.
Powiedzia³bym, ¿e wymagaj¹ca du¿ej odpowiedzialnoœci. Takie mieszane zwi¹zki s¹ zawsze trudne, bo mi³oœæ z czasem trochê gaœnie, a problemy kulturowe
i religijne pozostaj¹.
Z t¹ odpowiedzialnoœci¹ bywa ró¿nie, gdy siê ma dwadzieœcia kilka lat.
Du¿o z moj¹ przysz³¹ ¿on¹ rozmawialiœmy. Mówi³em jej o warunkach jakie
s¹ w Jemenie, ¿eby nie czu³a siê w razie czego zaskoczona. Wtedy nie wiedzieliœmy jeszcze gdzie bêdziemy mieszkaæ.
Jednak zostaliœcie pañstwo w Polsce?
To przez przypadek. Kole¿anka namówi³a mnie, ¿ebym odby³ sta¿ w Sokó³ce.
Zatrudniono mnie tylko na rok, bez ¿adnych perspektyw. Jestem jednak bardzo
energicznym cz³owiekiem, du¿o pracowa³em, chcia³em siê jak najwiêcej nauczyæ. Moja praca spodoba³a siê dyrektor Kamiñskiej, która zaproponowa³a mi
sta³¹ pracê i mo¿liwoœæ robienia specjalizacji.
Zosta³ pan ginekologiem.
Marzy³em o chirurgii, ale los zadecydowa³ inaczej. Mog³em wybieraæ tylko
miêdzy intern¹ a ginekologi¹, takie wtedy by³y mo¿liwoœci. Zrobi³em pierwszy
stopieñ specjalizacji, potem drugi i wreszcie doktorat. Lubiê siê uczyæ i gdybym móg³ robi³bym to dalej.
Na brak pacjentek pan doktor chyba nie narzeka?
Mam du¿o pacjentek, dlatego odwa¿y³em siê odejœæ ze szpitala i spróbowaæ
pracy na swoim, w prywatnym gabinecie. D³ugo pracowa³em na dobr¹ opiniê
i uznanie. Kobiety w ogóle niechêtnie chodz¹ do ginekologa mê¿czyzny, a tym
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bardziej nie chc¹ iœæ do obcokrajowca. Pamiêtam, ¿e kiedyœ musia³em zast¹piæ
kolegê w poradni, a czeka³o na niego z dziesiêæ pacjentek. Za³o¿y³em fartuch i
poprosi³em siostrê, ¿eby zawo³a³a pierwsz¹ z nich. Nie by³o ¿adnej, posz³y sobie!
Mo¿e to by³a kwestia uroku pana doktora, a nie narodowoœci? My kobiety w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przystojnym, sympatycznym
mê¿czyzn¹ czêsto nie chcemy, aby by³ on naszym lekarzem.
Tak, tylko, ¿e ja wtedy mocno zastanawia³em siê czy podj¹³em w³aœciw¹ decyzjê, je¿eli chodzi o specjalizacjê. Potem sam na przekór sobie prosi³em dyrektorkê o dy¿ury w poradni. Po tygodniu przysz³a do mnie pacjentka, taka ko³o

siedemdziesi¹tki. Mia³em trochê czasu, wiêc zaczêliœmy ze sob¹ rozmawiaæ, a
w³aœciwie to ja s³ucha³em jej. Opowiada³a mi o sobie, o swoim ¿yciu i tak minê³y nam dwie godziny. Za kilka dni przyprowadzi³a mi dwie nowe pacjentki.
Kwestia powrotu do Jemenu jest zamkniêta?
Nigdy nie wiadomo, co siê w ¿yciu wydarzy. Odwiedzam swój kraj, potem têskniê do widoku gór i zapachu kawy, bo tak naprawdê nie da siê oderwaæ od
korzeni. Gdybym powiedzia³ inaczej by³bym k³amc¹. Brakujê mi bliskich, odczuwam to zw³aszcza podczas moich œwi¹t, które przypadaj¹ po zakoñczeniu
ramadanu i w czasie pielgrzymki do Mekki. Jest mi przykro, gdy znajomi zapominaj¹ o z³o¿eniu mi ¿yczeñ z tej okazji.
Ale w czasie studiów zapraszano was - studentów z Arabii - do siebie z
okazji chrzeœcijañskich œwi¹t np. Bo¿ego Narodzenia?
Pocz¹tkowo zostawaliœmy sami w akademiku, chodziliœmy na spacery, jeŸdziliœmy do kolegów - rodaków do innych miast. Tak by³o przez dwa lata. Potem
ju¿ w tych dniach bywaliœmy u swoich polskich przyjació³. Wspominam to
bardzo serdecznie. Bardzo lubiê polskie œwiêta, choinkê, Miko³aja i polsk¹
kuchniê, o ile nie s¹ to grzyby i bigos.
Czy po wypadku w Nowym Jorku, coœ siê w pana ¿yciu zmieni³o, odczu³
pan niechêæ do siebie?
Kiedy widzê, ¿e jestem niemile widziany, to unikam takich kontaktów. ¯aden
normalny cz³owiek nie poprze sytuacji w której gin¹ ludzie.

Rozmawia³a: Danuta Œlósarska

Jemen. Rodzinna wioska doktora.

Potrawy, ¿e a¿ palce lizaæ
Doktor Al-Hameri poleca

Sposób przygotowania:
Magii, czosnek, ocet, ketchup, pieprz do smaku wymieszaæ w jednej misce. Sma¿yæ filety a¿ do zarumienienia. Dodaæ pokrojone warzywa, dusiæ 5 minut. Dodaæ resztê sk³adników i gotowaæ jeszcze 2 minuty.

Kurczak po jemeñsku
2 filety pokroiæ w kosteczki
1 zielon¹, 1 czerwon¹, 1 ¿ó³t¹ paprykê pokroiæ w paski
1 cebulê pokroiæ w plastry
5 z¹bków czosnku - wycisn¹æ
magii sojowe 1,5 ³y¿eczki
magi zwyk³e 1,5 ³y¿eczki
ocet zio³owy 1 1 ³y¿ka
ketchup 1 ³y¿ka
pieprz do smaku

N ie
O

Saha³ek - ostry sos
4 pomidory
4 z¹bki czosnku
2 papryki ostre ( chilii)
3 plastry wêdzonego sera( mozarella)
sól do smaku
Wszystko razem zmiksowaæ. Nadaje siê do ry¿u, makaronu, miês itp.

dla filozofii

statnio daje siê s³yszeæ g³osy nawo³uj¹ce do
wprowadzenia na naszych uniwersytetach nauki filozofii. (...) Ludzie popieraj¹cy tê ideê powinni
w pierwszym rzêdzie zastanowiæ siê nad samym pojêciem filozofii i nad jej natur¹.
Jako ga³¹Ÿ nauki, filozofia zaleca wolnoœæ myœlenia nie ograniczon¹ poprzez ¿adne inne systemy, w tym
i religijne. Osoby j¹ uprawiaj¹ce maj¹ swobodê opracowywania i g³oszenia dowolnych opinii i pogl¹dów
niezale¿nie od tego, ¿e przecz¹ one czy te¿ sprzeciwiaj¹ siê religijnym prawdom, spo³ecznym zwyczajom
czy tradycjom. Nikomu nie wolno takim myœlom siê
przeciwstawiaæ czy te¿ ich zabraniaæ.
Ta, tak zwana nauka prezentuje najbardziej niebezpieczn¹ broñ u¿ywan¹ do zwalczania religii (....).
Filozofia jest oparta na zasadach, które w oczywisty sposób przecz¹ nauce islamu, zw³aszcza w od-

niesieniu do istnienia Boga, Boskiego objawienia za poœrednictwem proroków, istnienia anio³ów, ¿ycia po œmierci oraz istnienia piek³a i nieba. Ten rodzaj nauki daje
filozofom status wy¿szy od proroków i stawia s³owo
cz³owieka nad tekstem pochodz¹cym od Boga. To
w³aœnie z powodu filozofii, nieporozumienia i walki
stale trapi³y ¿ycie muzu³manów. Tak by³o odk¹d przet³umaczono na jêzyk arabski greckie dzie³a w okresie
kalifatu Abbasydów. Zjawisko to doprowadzi³o do zanegowania filozofii jako takiej przez wielu muzu³mañskich nauczycieli: w niej w³aœnie widzieli oni rzeczywiste Ÿród³o podzia³ów i konfliktów.
Wczesne muzu³mañskie szko³y teologiczne przeciwstawia³y siê filozofii i obra³y wrogi wobec niej stosunek, nie dlatego ¿e nie rozumia³y jej aparatu pojêciowego, lecz dlatego i¿ zdawa³y one sobie sprawê
jak niebezpieczne s¹ fa³szywe idee i przekonania,

które stanowi¹ jej istotê i które stoj¹ w jaskrawej opozycji do nauk œwiêtego Koranu oraz sunny (tradycji proroka).
Dla tych nauczycieli by³o oczywistym, i¿ szkody
mog¹ce wynikn¹æ z uprawiania filozofii dalece przewy¿szaj¹ jej zalety oraz ¿e muzu³manie nie potrzebuj¹ tego rodzaju nauki, poniewa¿ wystarcz¹ im w zupe³noœci Koran i sunna.
Nic wiêc dziwnego w tym, ¿e wielu wczesnych
muzu³mañskich myœlicieli, których w pewnym momencie zafascynowa³a filozofia, z czasem odrzuci³o j¹ zupe³nie. Przekonali siê oni bowiem na w³asnej skórze
jakie szkody filozofia mo¿e poczyniæ w ludzkich
umys³ach i sprawach duchowych.
Fragmenty felietonu z saudyjskiej gazety nades³a³ Piotr
Czauderna.
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T o nie jest takie proste... czyli œwiat
oczami Ryszarda Kapuœciñskiego

"To nie jest takie proste, jak siê jest m³odym cz³owiekiem, wysadziæ siê w powietrze. I to nie s¹ pojedyncze jednostki, to s¹
ca³e brygady gotowe pójœæ na œmieræ. Ma³o tego - jeszcze uwa¿aj¹, ¿e jest to rodzaj mêczeñstwa, ¿e to jest rodzaj takiej
nobilitacji, promocji... ta œmieræ. Trzeba siê zastanowiæ, w jakiej kulturze, w jakich warunkach, w jakim klimacie coœ takiego jest w ogóle mo¿liwe?!"

Ryszard Kapuœciñski: To co siê sta³o 11-go wrzeœnia to siê nie sta³o nagle.
To siê sta³o nagle dla tych, którzy nie
znali sytuacji i rzeczywiœcie zostali zaskoczeni. Ludzie, którzy bli¿ej ¿yli problemów œwiata wiedzieli, ¿e jakiœ rodzaj
konfrontacji narasta. Polega na zderzeniu dwóch procesów, które siê dokonuj¹
we wspó³czesnym œwiecie i w naszej
mentalnoœci. Z jednej strony - na skutek
rewolucji elektronicznej - bardzo siê
upowszechni³a wiedza ludzi o œwiecie.
Dawniej ¿yli sobie w jednej wiosce, czy
plemieniu i nie wiedzieli o tym, ¿e jest
jakiœ inny œwiat. I teraz ta elektroniczna
rewolucja, medialna, spowodowa³a, ¿e
raptem siê zorientowaliœmy, ¿e œwiat
jest taki du¿y! I zorientowaliœmy siê te¿,
¿e œwiat jest taki nierówny... ¿e jest tak
niesprawiedliwie roz³o¿one bogactwo.
Ludzie ogl¹daj¹ amerykañskie seriale,
typu "Dynastia" i wiedz¹, jaki tam jest
przepych, komfort, a jednoczeœnie sami
mieszkaj¹ w slumsach, w lepiankach, w
g³odzie, w brudzie, w chorobach. I to
zderzenie, ta konfrontacja jest wielkim
szokiem - i psychologicznym, i kulturowym.
A równoczeœnie z tym procesem nastêpuje drugi proces polegaj¹cy na tym,
¿e druga po³owa XX wieku to epoka dekolonizacji, wyzwolenia i niepodleg³oœci. A trzy czwarte ludzkoœci pochodzi
w³aœnie z tego Trzeciego Œwiata, który
siê uniezale¿ni³. Przychodz¹ nowe pokolenia, które maj¹ ponad 50 procent
ludnoœci do 15-tego roku ¿ycia! To s¹
bardzo m³ode pokolenia w porównaniu
z Europ¹. To s¹ m³odzi, ambitni ludzie,
zdrowi, silni, dynamiczni, ideowi. I oni
chc¹ siê przebiæ z tego slumsu do luksusowego œwiata z "Dynastii". Ale nie widz¹ sposobu. To rodzi straszn¹ frustracjê, straszn¹ gorycz... i straszn¹ nienawiœæ, i straszn¹ zawiœæ, i chêæ wyrównania tych poziomów najkrótsz¹ drog¹. To
wszystko rodzi zjawiska terroryzmu,
które s¹ po prostu objawem tej ogólnej
sytuacji, w jakiej znalaz³a siê ludzkoœæ. I

to, co siê sta³o 11-go wrzeœnia by³o rezultatem narastaj¹cej œwiadomoœci tych
m³odych pokoleñ Trzeciego Œwiata, w
tym wypadku islamskich, które s¹ ambitne, które s¹ bardzo dumne, przekonane o w³asnej wadze i znaczeniu, a które
równoczeœnie s¹ sfrustrowane g³êboko,
poniewa¿ nie widz¹ szansy wyrównania
tych nierównoœci na innej drodze. Wobec tego popadaj¹ w te szaleñcze akty i
dokonuj¹ tych strasznych rzeczy. I fa³sz
mediów polega na oderwaniu tych

(...)Cz³owiek, któremu niejeden cesarz
udzieli³by wywiadu, który jednak woli rozmawiaæ ze zwyk³ym przechodniem; erudyta,
który pisze jêzykiem tym bardziej ludzkim,
im wiêcej ksi¹¿ek przeczyta³; laureat kilkunastu presti¿owych polskich i miêdzynarodowych nagród, a jednoczeœnie osoba skromna. Krótko mówi¹c: cz³owiek wielkiego formatu,
ale ludzkiego wzrostu - tak napisa³ o jednym
z najwybitniejszych reporta¿ystów i pisarzy XX wieku, Ryszardzie Kapuœciñskim
prof. Przemys³aw Czapliñski w artykule
„Oczami ulicznego przechodnia”, który zosta³
zamieszczony na stronie www.kapuscinski.hh.pl
Ryszard Kapuœciñski otrzyma³ 1 paŸdziernika 2004 roku tytu³ doktora honoris
causa Uniwersytetu Jagielloñskiego.
red.

dwóch zjawisk. Fa³sz mediów polega na
tym, ¿e siê mówi tylko o terroryzmie, a
nie mówi siê o jego przyczynach, sk¹d
siê to bierze.
Agnieszka Kamiñska: Myœli pan,
¿e Europa sobie poradzi z tym problemem?
- Ten konflikt, ten trudny rodzaj stosunków nie jest niczym nowym. Trwa
od pierwszego islamskiego podboju Europy w VII wieku. To ju¿ z gór¹ trzynaœcie wieków! Ktoœ, kto zna historiê, to
wie, ¿e Karol Wielki w 732 roku zatrzyma³ w³aœciwie ekspansjê Islamu na resztê Europy, tylko na Pó³wyspie Iberyjskim ona siê zachowa³a. Od tego czasu
zawsze istnia³y jakieœ tarcia, napiêcia
wynikaj¹ce w du¿ej czêœci z ignorancji
niesamowitej zupe³nie. Podstaw¹ Islamu
jest Koran. I otó¿ ta ksiêga - Koran - zosta³a przet³umaczona na Europê tysi¹c
lat po napisaniu. Dopiero! Mimo ¿e sta³y kontakt by³ miêdzy Europ¹, a œwiatem islamskim. Tysi¹c lat! Wiêc je¿eli
przez tysi¹c lat nie przysz³o nikomu do
g³owy przet³umaczyæ tej podstawowej
rzeczy, z któr¹ siê ma wci¹¿ do czynienia, to jest to dowodem strasznie g³êbokiej ignorancji!
Zreszt¹ - w ogóle istot¹ tych wszystkich konfliktów jest w³aœnie to, ¿e ludzie nic o sobie nie wiedz¹. Albo Ÿle o
sobie wiedz¹, bo operuj¹ jakimiœ stereotypami. Widzi pani, lenistwo umys³u
ludzkiego jest straszne! Tych, co myœl¹
jest bardzo niewielu. To siê rzadko zdarza, ¿eby ktoœ myœla³. Umys³ ludzki to
jest taka czêœæ cia³a, która œpi ci¹gle. I
bardzo niechêtnie siê daje rozbudziæ. A
jeœli ju¿ da siê rozbudziæ, to tylko otworzy jedno oko, pokrêci siê, porozgl¹da
i... œpi dalej.
A.K.: W "Podró¿ach z Herodotem" u¿y³ pan kilka razy sformu³owania "zderzenie cywilizacji". Czy¿by
zacz¹³ pan siê przekonywaæ do teorii
Samuela Huntingtona?
- Nie! Absolutnie. To z czystej przekory i z przymru¿eniem oka pisa³em.
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Teoria Huntingtona ma swoje uzasadnienie z amerykañskiego
punktu widzenia. To jest teoria, któr¹ nieprzypadkowo wymyœli³ amerykañski socjolog i politolog. To musia³ wymyœliæ
ktoœ, kto reprezentuje wielk¹ cywilizacjê. Dla wielkiej cywilizacji zagro¿eniem nie jest jakiœ ma³y kraj. Dla Stanów Zjednoczonych Albania nie zagra¿a, Polska nie zagra¿a czy S³owacja - to siê nie liczy. Natomiast zagra¿aj¹ rzeczywiœcie wielkie
cywilizacje, których dziœ na œwiecie - wed³ug niego, Huntingtona - jest osiem. Zagra¿aj¹ dlatego, ¿e wielkie cywilizacje to
s¹ takie si³y ekspansywne, one same te¿ chc¹ mieæ miejsce
pod s³oñcem. I dla Huntingtona, czyli dla Amerykanów, najwiêkszym zagro¿eniem s¹ dwie cywilizacje: chiñska i islamska. S¹ to bowiem cywilizacje, które siê nie poddaj¹ amerykañskiemu stylowi ¿ycia. Zachowuj¹ one swoj¹ odrêbnoœæ
kulturow¹ i nie chc¹ siê daæ z³amaæ. One mog¹ przyj¹æ cocacolê, d¿insy, ale zachowaj¹ swoj¹ to¿samoœæ kulturow¹: obyczaje, sposób myœlenia, mentalnoœæ. I to wszystko denerwuje
Amerykanów: "innych sobie urabiamy, a tych - nie mo¿emy".
Ponadto obie te cywilizacje s¹ potê¿nymi (potencjalnie)
zagro¿eniami dla USA. Cywilizacja chiñska jest bowiem najwiêksz¹ demograficznie czêœci¹ œwiata, promieniuj¹c¹ w dodatku na Pacyfik, a wiêc na tê stronê, gdzie jest "brzuch Ameryki", czyli Kalifornia z jej najwiêkszymi centrami technologicznymi. Oprócz tego Chiny to jest miliard trzysta milionów
ludzi. Tego nie mo¿na podbiæ, tego nie mo¿na pokonaæ, bo nawet w okresie kolonizacji podleg³y by³ tylko brzeg Chin. Chiny jako ca³oœæ nigdy nie by³y podbitym krajem. Tego po prostu nie da siê zrobiæ! Z prostej przyczyny: Chiny stanowi¹ tak¹ masê ludzi, ¿e tego nikt z zewn¹trz nie jest w stanie wy¿ywiæ. Chiny s¹ samowystarczalnym, niezale¿nym krajem. Z
tych wzglêdów dla Stanów Zjednoczonych, dla cywilizacji
amerykañskiej wyzwaniem i zagro¿eniem nie s¹ poszczególne
kraje, tylko s¹ w³aœnie cywilizacje. I st¹d teoria Huntingtona o
zderzeniu cywilizacji.
Przy czym jest to teoria o tyle kulawa, o tyle ograniczona,
¿e cywilizacje wcale nie musz¹ byæ w konflikcie. Historia
ludzkoœci zna wiele przyk³adów i wiele procesów, kiedy cywilizacje wspó³pracowa³y ze sob¹ i dokonywa³a siê wymiana
miêdzykulturowa. One siê wzbogaca³y! W³aœciwie du¿o wiêcej jest przyk³adów na to, ¿e cywilizacje wspó³istniej¹, ni¿
przyk³adów na to, ¿e jest zderzenie cywilizacji, ¿e siê zwalczaj¹. Zreszt¹, w ogóle wszelkie relacje miêdzycywilizacyjne, miêdzyludzkie - s¹ fenomenem dynamicznym. Coœ mo¿e
byæ w danym momencie "zderzeniem cywilizacji", a potem ta
relacja przechodzi we wspó³pracê. B³¹d Samuela Huntingtona
polega na tym, ¿e on traktuje tê sprawê statycznie, zak³adaj¹c,
¿e jak s¹ cywilizacje, to siê od razu musz¹ zderzaæ. Wcale tak
nie musi byæ. Zderzenie cywilizacji hiszpañskiej, w tym wypadku katolickiej, z cywilizacj¹ Inków, Azteków zaczyna siê
jako rzeczywiœcie zderzenie, i to krwawe, ale potem dokonuje
siê ewolucja i przechodz¹ one do wspó³pracy, wspó³dzia³ania.
Dziœ mamy przecie¿ w wyniku tego kontaktu cywilizacyjnego
now¹ rasê ludzk¹ - Metysów!
A. K.: Brzmi paradoksalnie...
R. K.: Bo œwiat sk³ada siê z paradoksów! Nastêpny polega
na tym, ¿e rozwój planety siê dokonuje, to nie ulega w¹tpliwoœci. Ale ca³e nieszczêœcie tkwi w tym, ¿e ten rozwój jest pozytywny, a negatywne jest to, ¿e ten rozwój... napêdza nierównoœci. Im bardziej siê rozwijamy, tym bardziej rosn¹ nierównoœci! Ta przoduj¹ca czêœæ ludzkoœci, lepiej sytuowana coraz
bardziej siê odrywa, w sensie technologicznym, konsumpcyjnym, standardu ¿ycia, a ta najni¿sza czêœæ, najbiedniejsza

czêœæ ludzkoœci spada, spada, spada, spada... Ten rozziew
zwiêksza siê. I to jest nastêpny problem, który rodzi te frustracje. Przedtem, jak ludzie nie widzieli, ¿e te œwiaty s¹ tak zró¿nicowane to ¿yli w biedzie i myœleli, ¿e taki jest ten œwiat.
A problem biedy generalnie jest dosyæ nowym problemem
w historii ludzkoœci. W³aœciwie, jako zjawisko spo³eczno - polityczne wchodzi do literatury dopiero w po³owie XX wieku.
W XIX wieku nie myœlano, ¿e bieda jest problemem. Uwa¿ano, ¿e bieda to jest bieda po prostu i ju¿. I dopiero w po³owie
XX wieku, jak siê popatrzy na proces dekolonizacji, zaczyna
powstawaæ i narastaæ œwiadomoœæ, ¿e bieda jest czymœ nagannym, ¿e biedy nie powinno byæ... ¿e tutaj jest jakaœ wada w naszym rozwoju, jakaœ u³omnoœæ, która powoduje, ¿e rozwijaj¹c
siê równoczeœnie czêœæ tych, którzy uczestnicz¹ w ogólnym
rozwoju œwiata - ubo¿eje.
A.K.: Czêstym motywem w pana ksi¹¿kach jest oprócz biedy - g³ód. To jeden z czynników z³a w œwiecie?
- No tak, bo jak cz³owiek jest g³odny, to przestaje myœleæ
abstrakcyjnie. Przestaje mieæ idee, plany. Jak cz³owiek jest
g³odny, to myœli tylko o tym, co bêdzie jad³ w po³udnie. A jak
coœ zje w po³udnie, to myœli tylko o tym, co bêdzie jad³ wieczorem. Dalej ju¿ jego myœl nie siêga, ¿yje od posi³ku do posi³ku. To jest granica jego myœlenia. I to te¿ wi¹¿e siê z problemem biedy. Bo bieda siê nie umie buntowaæ. Ci, co siê buntuj¹ to ju¿ nie s¹ tacy biedni... Ludzie czêsto siê buntuj¹ nie z
powodu ubóstwa, tylko z powodu ura¿onych ambicji, frustracji, zawodu, niespe³nienia jakiegoœ swojego planu. To tutaj
jest bunt, poczucie krzywdy, upokorzenia. To s¹ uczucia, które
wywo³uj¹ uczucie buntu. Ale ¿eby siê buntowaæ, to trzeba
mieæ si³ê, jakieœ zaplecze. Natomiast cz³owiek, jak jest naprawdê g³odny i biedny to nie ma si³y na bunt... po prostu.
A.K.: Czêsto pan podkreœla swój bliski zwi¹zek z tymi
g³odnymi, biednymi, poni¿anymi, zmarginalizowanymi.
Dlaczego?
R. K.: Bo ja wiem, co to znaczy, ¿e ludzie chodz¹ boso i
nie maj¹ na buty. Ja wiem, co to znaczy, jak siê cz³owiek budzi rano i nie ma co jeœæ. I wie, ¿e tego dnia ju¿ nic nie bêdzie
jad³. To trzeba prze¿yæ samemu... I je¿eli to siê raz zdarzy, to
fajnie. Ale je¿eli to jest ¿ycie takie, no to jest naprawdê ciê¿kie ¿ycie.
Ja prze¿y³em bardzo biednie dzieciñstwo. To akurat wypad³o na wybuch II wojny œwiatowej. Nie by³o co jeœæ, nie by³o
butów... nie to, ¿e eleganckich butów. ¯adnych butów nie by³o! Wiêc ja wiem te¿, co znaczy chodziæ boso po kamieniach,
a¿ siê nie wyrobi skóra na stopach gruba jak podeszwa. Teraz
i tak dokona³a siê rewolucja polegaj¹ca na tym, ¿e w momencie jak wymyœlone zosta³y plastiki (plastik jest bardzo tanim
materia³em) to zaraz Chiñczycy zaczêli produkowaæ klapki,
kosztuj¹ce 20 centów. I w³aœciwie ka¿dy biedak mo¿e sobie na
to pozwoliæ. Miliony tych klapków siê produkuje i dziêki temu ju¿ nawet najbiedniejszy cz³owiek na ziemi ma jakieœ
klapki na nogach. Wiêc to ju¿ wielka rewolucja! Ale s¹ ci¹gle
biedni...
I to wszystko sprawi³o, ¿e ja dobrze komunikujê z sytuacj¹
biedy. Ja siê bardzo Ÿle komunikujê z sytuacj¹ luksusu.
A.K.: Jak pan s¹dzi, czy Polska odnajdzie siê w zjednoczonej, "braterskiej" Europie?
R. K.: Wejœcie do Wspólnoty to niew¹tpliwie wielka szansa dla Polski. Ale to wejœcie nie za³atwia automatycznie wszystkiego. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e jak mówimy: Polska - Europa to powinniœmy mieæ œwiadomoœæ, ¿e Polska jest krajem
nale¿¹cym do tej czêœci Europy, która od momentu odkryæ ge-
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ograficznych, czyli XV - XVI wiek, zosta³a zmarginalizowana.
Europa siê podzieli³a, nast¹pi³ podzia³ pracy i Europa Wschodnia znalaz³a siê w tej czêœci Europy, która dostarcza³a po prostu ¿ywnoœæ dla Zachodu. A Europa Zachodnia w tym czasie
podbija³a œwiat! Handlowa³a, rozwija³a siê. A myœmy tylko dowozili im zbo¿e, kasze, i miêso. I ten podzia³, ta nierównoœæ
wewn¹trz Europy jest nierównoœci¹ licz¹c¹ sobie 300 - 400 lat!
I zniwelowaæ to jest bardzo trudno; i materialnie, ale przede
wszystkim mentalnie. Tak wiêc wejœcie do Unii Europejskiej
nie jest ¿adnym automatycznym rozwi¹zaniem. Jest po prostu
szans¹. A czy ta szansa zostanie wykorzystana i w jakim stopniu...? To musimy zobaczyæ, doœwiadczenie poka¿e...
Zreszt¹ - Europa jako taka stoi wobec wielkich wyzwañ,
wobec wielkich problemów. Dlatego, ¿e przez 500 lat rz¹dzi³a niepodzielnie œwiatem, najpierw handlowo, potem go skolonializowa³a. Ustala³a standardy w niemal wszystkich dziedzinach ¿ycia. I teraz Europa straci³a ten tron! Musi sobie wiêc
znaleŸæ nowe miejsce w tym œwiecie, musi siê w ogóle odnaleŸæ, a nie jest to ³atwe po piêciuset latach panowania obudziæ
siê i raptem stwierdziæ, ¿e ju¿ nie jesteœmy pêpkiem œwiata, ¿e
ju¿ wa¿niejsi s¹ inni. To bardzo bolesne odkrycie, rodz¹ce
straszne napiêcia. I w³aœnie w takim momencie znajduje siê
Europa.
A. K.: Powiedzia³ pan, ¿e sama Europa ma powa¿ne
problemy, ¿e "ledwie ¿yje". Jak to rozumieæ?
R. K.: Rozwijaj¹ siê inne kontynenty. Liczba Europejczyków maleje proporcjonalnie do ludnoœci œwiata. Tym samym -

Z apiski
Motto:
„Dziêki Ci Panie Bo¿e, ¿eœ stworzy³ œwiat
piêkny i bardzo ró¿ny ...”
Zbigniew Herbert
„Modlitwa Pana Cogito - Podró¿nika”

Z

aiste, przez ostatnie dwa lata przysz³o
mi ¿yæ i pracowaæ w œwiecie bardzo
ró¿nym od naszego. Czy piêknym? To z³o¿one
pytanie i trudno na nie jednoznacznie odpowiedzieæ, ale stanie siê ono kanw¹ dla moich
rozwa¿añ.
Szok kulturowy! Tak czêsto i nie bez podstaw okreœla siê reakcjê cudzoziemców po przybyciu do Królestwa Arabii Saudyjskiej. Wszystko zaczyna siê ju¿ na lotnisku, na którym k³êbi
siê ró¿nokolorowy azjatycki t³um. Do nielicznych punktów odprawy paszportowej ustawiaj¹ siê ogromne kolejki, w tym oddzielna dla
kobiet. Saudyjscy pogranicznicy podchodz¹ do
swojej pracy z wyraŸn¹ niechêci¹, s¹ opryskliwi i nieuprzejmi, a podró¿nych, zw³aszcza
tych przybywaj¹cych z Indii, Pakistanu czy Filipin traktuj¹ z daj¹c¹ siê odczuæ wy¿szoœci¹.
Goœcinnoœæ nie jest zdaje siê najmocniejsz¹ tutejsz¹ stron¹ i to wbrew obiegowym przekazom.
Ale to dopiero pocz¹tek. Transportery baga¿u
w hali przylotów wcale nie maj¹ ochoty ruszyæ
z miejsca; czêsto mija jedna i wiêcej godzina za-
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spo³eczeñstwo europejskie siê starzeje w stosunku do spo³eczeñstw innych kontynentów. I Europa, ¿eby móc konkurowaæ w œwiecie XXI wieku musi braæ du¿e zastrzyki m³odej,
zdolnej si³y roboczej z Pó³nocnej Afryki i Bliskiego Wschodu.
A to jest Islam. Tradycyjnie chrzeœcijañska cywilizacja zmieniaæ siê bêdzie wiêc coraz bardziej w cywilizacjê islamsko chrzeœcijañsk¹, oczywiœcie - ze wszystkimi problemami, które
siê z tym wi¹¿¹. Ale to jest nieuchronne... Nie ma innej mo¿liwoœci.
A. K.: Jaki jest wiêc ten œwiat wspó³czesny? Co z nim
bêdzie?
R. K.: To nie jest takie proste powiedzieæ. Z pewnoœci¹ ten
œwiat XXI wieku daje ogromne szanse, ale te¿ stawia straszliwe wymagania. Ci, którzy to przeœpi¹, przegapi¹, bêd¹ wyrzuceni na margines. Bo to jest strasznie dziwna cywilizacja: daje wielkie pole do popisu, ale jest równoczeœnie bezwzglêdna
dla tych, którzy siê bêd¹ bali na to pole wejœæ. Ta cywilizacja
bêdzie marginalizowaæ w sposób brutalny! I to dotyczy równie¿ Polski. To znaczy, je¿eli to spo³eczeñstwo siê zmobilizuje i wykorzysta tê szansê, to mo¿e osi¹gn¹æ wspania³e rzeczy.
Ale je¿eli siê zagapi i przeœpi ten dobry moment - to bêdzie
bardzo Ÿle! Bo potem ju¿ nie bêdzie z tego wyjœcia! Taki jest
œwiat.
Z Ryszardem Kapuœciñskim, reporterem i pisarzem rozmawia³a Agnieszka Kamiñska, dziennikarka Polskiego Radia Bia³ystok zaprzyjaŸniona z “Medykiem Bia³ostockim”.

z pustyni - cz I

nim pojawi¹ siê pierwsze baga¿e, i to mimo ¿e
ruch lotniczy nie jest zbyt nasilony. Ale có¿ to
za baga¿e! Obwi¹zane byle jak tobo³ki, rozpadaj¹ce siê kartony, jutowe lub foliowe worki, a
plastikowe siatki znane z polskich przygranicznych bazarów to wy¿szy stopieñ luksusu. Jedynie z rzadka wyje¿d¿a walizka, chyba ¿e samolot przylecia³ z Europy. Za to od czasu do
czasu trafi siê wielki metalowy i solidnie obity

tyków - kara œmierci, o czym lojalnie uprzedzaj¹ deklaracje rozdawane jeszcze w samolocie. Za alkohol (w tym w czekoladkach) - wysoka grzywna lub gorzej - wiêzienie. Symbole
religijne inne ni¿ muzu³mañskie (nawet do
osobistego u¿ytku) czy produkty wieprzowe tak¿e zakazane. W koñcu jesteœmy na œwiêtej
ziemi proroka Mahometa, na której wszystkie
zwyczaje i kwestie reguluje religijne islamskie

æwiekami kufer - mo¿e nawet i „lataj¹cy” - nale¿¹cy zapewne do jakiejœ saudyjskiej rodziny
powracaj¹cej w³aœnie z upragnionych zagranicznych wakacji. Teraz dopiero zaczyna siê w³aœciwa atrakcja - drobiazgowa kontrola celna!
Ka¿dy baga¿ jest przeœwietlany i niejednokrotnie rewidowany. Za posiadanie i wwóz narko-

prawo, tzw. szariat. Kasety wideo, a tak¿e nagrywane p³yty CD - do konfiskaty! A nu¿ zawieraj¹ treœci pornograficzne? A co do nich nale¿y - to ju¿ kwestia rozstrzygana arbitralnie, np.
mnie skonfiskowano p³ytê z filmem „Moje greckie wesele”. Mo¿e widzieliœcie? Niewinny film?
Byæ mo¿e, ale nie w Arabii Saudyjskiej. Na szczê-

18

MEDYK Bia³ostocki 10(21) 2004

œcie wiêkszoœæ p³yt i kaset mo¿na po kilku dniach odzyskaæ - po przejrzeniu ich przez specjalny oddzia³ celników. Trzeba siê w tym celu
udaæ do iœcie „orwellowskiego” pokoju pe³nego monitorów telewizyjnych i komputerowych, w którym celnicy przegl¹daj¹ skonfiskowane materia³y. To jeszcze nie wszystko.
Przywioz³eœ ilustrowane czasopisma? Zdarza
siê, ¿e inny specjalny urzêdnik siedz¹cy, tym
razem za biurkiem, wyrwie z nich lub zama¿e
czarnym pisakiem niezgodne z treœciami islamskimi strony, a wiêc np. reklamê damskiej
bielizny.
„Policja myœli”? Mo¿e to i niezbyt odbiegaj¹ce od tutejszej rzeczywistoœci skojarzenie.
Nad obyczajnoœci¹ saudyjskiego ¿ycia czuwa
Komisja Promocji Cnoty i Zapobiegania Wystêpkowi (prawda, ¿e ³adna nazwa?). Jej przedstawiciele to tak zwani „mutawwa” - inaczej
mówi¹c religijni policjanci. Pilnuj¹ oni, by przestrzegaæ w codziennym ¿yciu islamskich nakazów i zakazów, np. by zamykaæ wszystkie
sklepy w porach modlitw, a wiêc 5 razy dziennie, albo by mê¿czyzna nie pokazywa³ siê z
obc¹ kobiet¹ w publicznych miejscach, np. restauracjach czy kawiarniach - tego typu bezeceñstwo jest po prostu nie do pomyœlenia.

M³odzie¿owe randki? To nale¿y wybiæ sobie z
g³owy! W razie przy³apania - wiêzienie, a nastêpnie kara ch³osty. Zreszt¹ restauracje, a nawet „fast foody” s¹ podzielone na sekcje rodzinn¹ i mêsk¹. Muzea czy niektóre wielkie centra
handlowe pracuj¹ wed³ug okreœlonego rozk³adu
maj¹c oddzielne dni wstêpu dla mê¿czyzn i
oddzielne dla rodzin, a np. do ZOO w ogóle
nie mo¿na siê udaæ ca³¹ rodzin¹, bo s¹ tam wydzielone dni dla kobiet i dla mê¿czyzn. Mutawwa pilnuj¹ te¿ obyczajnego wygl¹du, np.
by kobieta zakrywa³a w³osy, a jeœli jest Saudyjk¹, to i twarz. Prawdê mówi¹c nie stanowi to
specjalnego problemu, bo kobiety musz¹ chodziæ ubrane na czarno w d³ugich do ziemi pelerynach zwanych „abaja”. Dot¹d siê do tego
niesamowitego widoku nie przyzwyczai³em i
nadal szokuje mnie id¹ca z przeciwka grupa czarnych istot przypominaj¹cych z dala stado wron
lub pingwinów. Co bardziej ortodoksyjne zak³adaj¹ tak¿e czarne rêkawiczki oraz poñczochy, i
to mimo 50-stopniowego upa³u. Najbardziej poruszaj¹ jednak zas³oniête twarze, niekiedy ca³kowicie, a czasem tylko z wyciêtymi otworami
na oczy, co nieodparcie kojarzy siê z katowskim kapturem lub strojem terrorysty. Nawiasem mówi¹c saudyjscy terroryœci chwytali siê

C zes³aw

triku polegaj¹cego na ukryciu siê w damskim
przebraniu, co po wielekroæ pozwoli³o im
uciec z policyjnych ob³aw. Tutejszej kobiety nikt
nie odwa¿y siê zrewidowaæ ani nawet sprawdziæ
wygl¹du jej twarzy; zreszt¹ wiele kobiet nadal
nie ma ¿adnych dowodów to¿samoœci poza
kserokopi¹ dowodu mê¿a. W³asnej twarzy zaœ
nie wolno pokazywaæ obcym mê¿czyznom - tak
przynajmniej wynika z bardzo konserwatywnej „wahabickiej” interpretacji Koranu, obowi¹zuj¹cej w Arabii Saudyjskiej od czasów XVIIIwiecznego reformatora religijnego Mohammeda
Ibn Abdul Wahaba, który postulowa³ nawrót
do korzeni islamu. Od czasu upadku re¿imu talibów w Afganistanie - to jedyny taki kraj na
œwiecie. Ma³o tego, s¹ w Arabii Saudyjskiej rejony, gdzie kobieta nigdy i nikomu nie pokazuje swojej twarzy, a dzieci i m¹¿ mog¹ zobaczyæ
twarz ¿ony i matki dopiero na pogrzebie.
Jednak i tutaj powoli zaczê³y siê zmiany, ale
o tym nastêpnym razem...
Piotr Czauderna
(Autor jest dr. hab., - kierownikiem Kliniki
Chirurgii Dzieciêcej AM w Gdañsku.
Niedawno wróci³ z Arabii Saudyjskiej,
gdzie pracowa³ jako lekarz)

Mi³osz

poeta, prozaik, eseista, znawca literatury polskiej, t³umacz

C

nim Go³ubiewem, Kazimierzem Ha³aburd¹,
zes³aw Mi³osz urodzi³ siê 30 czerwca
Stefanem Jêdrychowskim, Jerzym Putramen1911 roku w Szetejniach nad Niewia¿¹,
tem, Jerzym Zagórskim. Podczas jednego z pojako pierworodny syn Aleksandra Mi³osza i
bytów w Pary¿u, spotka³ dalekiego krewnego
Weroniki z Kunatów. Do Niewia¿y przytuloOskara Mi³osza, którego osoba i twórczoœæ wyna jest Lauda, rozs³awiona w Sienkiewiczowwar³a du¿y wp³yw na kszta³towanie siê Jego
skim Potopie i Kiejdany, stolica powiatowa Mipogl¹dów. W latach 1935-1939 pracowa³ w
³osza, te¿ w Potopie wymieniona. Niewia¿a,
dziale literackim rozg³oœni Polskiego Radia w
nad któr¹ le¿¹ równie¿ Wañkowiczowskie
Wilnie. Lata okupacji, po krótkim pobycie w
Nowotrzeby, zosta³a upamiêtniona w SzczeniêRumunii i Wilnie, spêdzi³ w Warszawie. Po
cych latach.
upadku Powstania Warszawskiego przeniós³
Szetejnie by³y dziedzicznym maj¹tkiem Kusiê do Krakowa. W latach 1945-1951 by³
natów. Rodzina Mi³oszów ma tak¿e prastare
urzêdnikiem kulturalnym Ambasady Polskiej
ziemiañskie korzenie. Ojciec poety by³ in¿yw Nowym Jorku, a nastêpnie w Pary¿u. W
nierem, absolwentem Politechniki Ryskiej. Czeroku 1951 wyemigrowa³ z kraju. Najpierw przes³aw Mi³osz dzieciñstwo spêdzi³ w ró¿nych
bywa³ we Francji, gdzie wspó³pracowa³ z Inrejonach Rosji, w czasach wielkich wydarzeñ,
stytutem Literackim kierowanym przez Jerzeprzemian rewolucyjnych w tym kraju. W rogo Giedroycia, a od roku 1960 przeniós³ siê
ku 1918 powróci³ do rodzinnych Szetejni. W
do USA. W latach 1960-1980 by³ profesorem
roku 1921 zosta³ uczniem wileñskiego gim(fot.
Mariusz
Olkowski)
literatury polskiej na Wydziale Jêzyków i Linazjum im. króla Zygmunta Augusta. W la1911-2004
teratur S³owiañskich Uniwersytetu Kalifornijtach 1929-1934 studiowa³ na Uniwersytecie
Wileñskim, œladem Stefana Batorego wskrzeszonym. Jest ciekawo- skiego w Berkeley. Po roku 1980 odwiedza³ kilkakrotnie Polskê,
stk¹, ¿e wakacje spêdza³ w Krasnogrudzie, ko³o Sejn, nad jezio- by wreszcie powróciæ do niej na sta³e i zamieszkaæ w Krakowie.
rem Ho³ny, w maj¹tku krewnych. Debiutowa³ wierszami KompoW twórczoœci Czes³awa Mi³osza dominuje tematyka dotycz¹ca
zycja i Podró¿, zamieszczonymi w Alma Mater Vilnesis (Z.9, 1930). historiozofii i filozofii kultury, z silnymi akcentami katastroficznyBy³ wspó³za³o¿ycielem wileñskiej grupy poetyckiej ¯agary i cza- mi, stanowi¹ca odbicie tragicznego losu jednostki i narodów wiesopisma o tej samej nazwie, wraz z Teodorem Bujnickim, Anto- ku XX. Wieku, w którym zmienia³y siê wielokrotnie granice pañ-
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stwa polskiego, sojusznicy i wrogowie, ustroje spo³eczne, formacje
moralne, gdy nurt realnej polityki nie pokrywa³ siê najczêœciej z
narodowym, gdy trwa³y spory o Polskê „w one lata”. Z przeœwiadczenia o nietrwa³oœci dorobku cywilizacyjnego cz³owieka, o przemiennoœci form historii, które zaprzeczaj¹ sobie zarazem i niszcz¹
siê wzajemnie, o drodze ludzkoœci w niepoznawaln¹ pustkê, gdzie
pierwiastki humanistyczne s¹ jedynie wyrazem têsknoty i daremnoœci ludzkiego poznania. Niepokoje i niemoc poety wobec wrogich ¿ywio³ów, najwyraŸniej pojawia siê w wierszu Tak ma³o:
Tak ma³o powiedzia³em.
Krótkie dni.
Krótkie dni,
Krótkie noce,
Krótkie lata.
Tak ma³o powiedzia³em,
Nie zd¹¿y³em.
Serce moje zmêczy³o siê
Zachwytem,
Rozpacz¹,
Gorliwoœci¹,
Nadziej¹.
Paszcza lewiatana
Zamyka³a siê na mnie.
Nagi le¿a³em na brzegach
Bezludnych wysp.
Porwa³ mnie w otch³añ ze sob¹
Bia³y wieloryb œwiata.
I teraz nie wiem
Co by³o prawdziwe.
Kto oderwie ucho od ha³asów tego œwiata, zgie³ku namiêtnoœci na politycznych targowiskach i przy³o¿y je do Mi³oszowych strof
dostojnych - ten us³yszy rytm bij¹cego w nich polskiego ¿ycia, dla
pokrzepienia ¿yj¹cych i przysz³ych pokoleñ. Dostrze¿e, ¿e jego sztuka poetycka nacechowana jest mi³oœci¹ do cz³owieka i trosk¹ o zachowanie niezale¿noœci wobec mechanizmów, które niszcz¹ wolnoœæ i manipuluj¹ ludŸmi dla doraŸnych celów. Obrazuje to dobitnie
treœæ wiersza Który skrzywdzi³eœ:
Który skrzywdzi³eœ cz³owieka prostego
Œmiechem nad krzywd¹ jego wybuchaj¹c,
Gromadê b³aznów ko³o siebie maj¹c
Na pomieszanie dobrego i z³ego,
Choæby przed tob¹ wszyscy siê sk³onili
Cnotê i m¹droœæ tobie przypisuj¹c,
Z³ote medale na twoj¹ czeœæ kuj¹c,
Radzi ¿e jeszcze jeden dzieñ prze¿yli,
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Na twórczoœæ Mi³osza wp³ywa³ duch czasu i duch miejsca.
Ma tu swój udzia³ „kraj lat dziecinnych”, barok wileñski, dziedziñce uniwersytetu wileñskiego gwarem filomatów wype³nione,
wileñska mozaika œwi¹tyñ. Do stron ojczystych Mi³osz czêsto
wraca³ w swojej twórczoœci. Dolina Issy jest w rzeczywistoœci dolin¹ Niewia¿y. Powroty dostrzegamy m.in. w Dykcjonarzu wileñskich ulic, w Pamiêtniku wileñskim i w wierszu W mojej ojczyŸnie:
W mojej ojczyŸnie, do której nie wrócê,
Jest takie leœne jezioro ogromne,
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
Pamiêtam, kiedy wzrok za siebie rzucê.
I p³ytkich wód szept w jakimœ zmroku ciemnym,
I dno, na którym s¹ trawy cierniste,
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwieñ,
Cyranek œwisty w górze porywiste.
Œpi w niebie moim to jezioro cierni.
Pochylam siê i widzê tam na dnie
Blask mego ¿ycia. I to, co straszy mnie,
Jest tam, nim œmieræ mój kszta³t na wieki spe³ni.
Na twórczoœæ Mi³osza sk³adaj¹ siê zbiory poezji (Poemat o
czasie zastyg³ym, Trzy zimy, Ocalenie, Traktat moralny, Traktat
poetycki, Miasto bez imienia, Gdzie wschodzi s³oñce i kêdy zapada, Dalsze okolice, Nieobjêta ziemia, Druga przestrzeñ, Orfeusz i
Eurydyka, Na brzegu rzeki, Spi¿arnia literacka, Podró¿e w czasie), eseje (Zniewolony umys³, Rodzinna Europa, Ziemia Urlo, Mój
wiek, Cz³owiek wœród skorpionów, Zaczynaj¹c od moich ulic, Ogród
nauk, Widzenia nad zatok¹ San Francisco, Prywatne obowi¹zki,
Szukanie ojczyzny), dziennik Rok myœliwego, powieœci (Dolina
Issy, Zdobycie w³adzy), krótkie opowiadania Piesek przydro¿ny,
przek³ady (Ksiêga psalmów, Ksiêga Hioba, Ksiêga piêciu megilot,
Ewangelia wed³ug œw. Marka, Apokalipsa), podrêcznik Historia
literatury polskiej do roku 1939. Na dorobek Mi³osza sk³adaj¹ siê
liczne artyku³y prasowe, m.in. List do obroñców kultury (Poprostu, Wilno, Nr 12, 1936) i Wilno (Kurier Wileñski, 04. 10, 2000).
Ostatni artyku³, dotycz¹cy rozwa¿añ nad zmiennymi losami kresowego Wilna zostanie zamieszczony w nastêpnym numerze Medyka Bia³ostockiego.
Czes³aw Mi³osz zmar³ 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie.

Krzysztof Worowski
(Autor jest prof. dr. hab. - kierownikiem
Zak³adu Analizy Instrumentalnej AMB).

Nie b¹dŸ bezpieczny. Poeta pamiêta
Mo¿esz go zabiæ - narodzi siê nowy.
Spisane bêd¹ czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie by³by œwit zimowy
I sznur i ga³¹Ÿ pod ciê¿arem zgiêta.
Cz³owieka ukazuje Mi³osz jako istotê rzucan¹ pomiêdzy dobro i z³o, przez co w jego twórczoœci odzywa siê odwieczne pytanie o los œwiata i miarê cz³owieczej godnoœci. By³ wiêc twórc¹
g³êboko moralnym i uniwersalistycznym, a poezja jego jest w tym
sensie s³u¿ebna i w tym le¿y jej rys wielkoœci.

Czes³awowi Mi³oszowi poœwiêcone s¹ nastêpuj¹ce opracowania ksi¹¿kowe: Kwiatkowski J. (red.): Poznawanie Mi³osza (Kraków, 1985), Fo³tynowicz
Z. (red.): Czes³aw Mi³osz (Suwa³ki, 1991), Gorczyñska R.: Podró¿ny œwiata
(Kraków, 1992), Szymik J.: Problemy teologicznego wymiaru dzie³a literackiego Czes³awa Mi³osza (Katowice, 1996), Zawada A.: Mi³osz (Wroc³aw,
1996) i filmy dokumentale: Przyœni³ mi siê sen powrotu, Spotkanie z Czes³awem Mi³oszem, Powrót nieobecnego, Rozmowy z Czes³awem Mi³oszem (cykl),
Czes³aw Mi³osz w Wilnie, Bliski i oddalony, Czes³awa Mi³osza historia literatury polskiej XX wieku.
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Temida i Eskulap

P odstawowe prawa
pacjenta

Z

godnie z powiedzeniem „pacjent te¿ cz³owiek”
prawa pacjenta nale¿¹ do grupy praw cz³owieka. Podstawowe prawa pacjenta mo¿na wyprowadziæ z bardzo wielu ustaw. Najwiêksze znaczenie posiadaj¹ w tym wzglêdzie normy konstytucyjne
oraz przepisy ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze
zm.), gdzie po raz pierwszy ustawodawca zawar³ katalog praw pacjenta, nowelizuj¹c w 1997 r. ustawê
o zak³adach opieki zdrowotnej poprzez dodanie do
niej rozdzia³u 1a pt. „Prawa pacjenta”
Poszczególne prawa pacjenta to:
*

*

*

prawo do ochrony ¿ycia i zdrowia - zapewnia
je art. 38 oraz art. 68 ust 1, 2 i 3 Konstytucji
RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). Zgodnie
z tymi przepisami ka¿dy ma prawo do ¿ycia i
ochrony zdrowia. Obywatelom, niezale¿nie od
ich sytuacji materialnej czy pozycji spo³ecznej
w³adze publiczne zapewniaj¹ równy dostêp do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, finansowanej ze
œrodków publicznych. W³adze musz¹ zapewniaæ szczególn¹ opiekê zdrowotn¹ dzieciom, kobietom ciê¿arnym, osobom niepe³nosprawnym
i osobom w podesz³ym wieku;
prawo do œwiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom wiedzy medycznej - pacjent ma prawo do œwiadczeñ medycznych udzielanych bez zbêdnej zw³oki, z wykorzystaniem
aktualnej wiedzy lekarskiej, a w przypadkach
wymagaj¹cych szczególnych form diagnostyki,
terapii lub dzia³añ zapobiegawczych, które nie
mog¹ byæ zastosowane równoczeœnie u wszystkich potrzebuj¹cych. Lekarz ustalaj¹cy kolejnoœæ pacjentów powinien opieraæ siê na
kryteriach medycznych (art. 22 Kodeksu etyki
lekarskiej);
prawo do informacji o swoim stanie zdrowia zanim pacjent wyrazi zgodê na leczenie lub jej
odmówi, lekarz ma obowi¹zek udzieliæ pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystêpnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz mo¿liwych
metodach diagnostycznych, leczniczych, daj¹cych siê przewidzieæ nastêpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia
oraz rokowaniu. Informacja o stanie zdrowia
powinna byæ podana pacjentowi w takiej formie by by³a dla niego zrozumia³a, bior¹c pod

uwagê wiek, inteligencjê oraz stan psychofizyczny. Np. nie spe³ni przes³anki przystêpnoœci informacja udzielona laikowi po ³acinie
czy te¿ z u¿yciem nadmiernej iloœci fachowej
nomenklatury. Prawo do informacji opisa³em
w Medyku Bia³ostockim nr 01 (14) 2004 r.;
* prawo do wyra¿enia zgody na udzielenie okreœlonych œwiadczeñ zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji - wynika bezpoœrednio w art. 32 ust. 1 Ustawy o
zawodzie lekarza, który stanowi, ¿e lekarz
mo¿e przeprowadziæ badanie lub udzieliæ œwiadczeñ zdrowotnych, z zastrze¿eniem wyj¹tków
przewidzianych w ustawie, po wyra¿eniu zgody przez pacjenta. Zgodê na leczenie oraz leczenie bez zgody opisa³em w Medyku Bia³ostockim nr 02 (15) 2004 r. oraz nr 03 (16)
2004 r.;
* prawo do intymnoœci i poszanowania godnoœci
w czasie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej powinny spe³niaæ standardy okreœlone
w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej z dnia 21 wrzeœnia 1992 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ
pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 ze zm.). Pacjent
ma prawo ¿¹daæ, aby w czasie udzielania œwiadczeñ obecny by³ tylko niezbêdny personel medyczny, z wykluczeniem osób trzecich. W czasie przygotowywania siê pacjenta do badania
lub zabiegu winno uszanowaæ siê wstydliwoœæ
chorego poprzez umo¿liwienie dokonania tych
czynnoœci w osobnym pomieszczeniu lub w
miejscu os³oniêtym. Zasady deontologii i etyki
lekarskiej wymagaj¹ od lekarza oglêdnoœci i delikatnoœci w postêpowaniu z chorym. Art. 12 ust
1 Kodeksu etyki lekarskiej stanowi, ¿e lekarz
powinien ¿yczliwie i kulturalnie traktowaæ pacjentów szanuj¹c ich godnoœæ osobist¹ i prawo
do intymnoœci. Wynikiem tego powinno byæ
wzajemne zaufanie miêdzy lekarzem i pacjentem. Ma to szczególne znaczenie, gdy pacjent
jest ma³oletni lub gdy jego stan jest powa¿ny.
Diagnozy lekarskie powinny byæ podane z
taktem (J. Ciszewski, Prawa pacjenta w aspekcie odpowiedzialnoœci lekarza za niektóre szkody medyczne, Gdañsk 2002 r., s. 54);
* prawo do umierania w spokoju i godnoœci jest prawem pacjenta. Jednoczeœnie obowi¹zkiem lekarza jest szczególne poszanowanie godnoœci chorego w stanie terminalnym, ³agodze-

nie cierpienia i podtrzymywanie, w miarê
mo¿liwoœci, jakoœci ¿ycia zbli¿aj¹cego siê do
koñca. Walka o przed³u¿anie ¿ycia powinna trwaæ w takich granicach, do jakich lekarza
upowa¿nia sam chory. S¹ sytuacje, w których
pacjent nie wyra¿a zgody na przed³u¿anie ¿ycia, za wszelk¹ cenê i odmawia zgody na niektóre formy leczenia. Ponadto z respektowaniem tego prawa ³¹czy siê umo¿liwienie, bez
wzglêdu na porê, kontaktu z rodzin¹ i duchownym. Powinna byæ równie¿ zapewniona
mo¿liwoœæ sta³ego czuwania przy chorym (J.
Ciszewski, Prawa pacjenta w aspekcie odpowiedzialnoœci lekarza za niektóre szkody medyczne, Gdañsk 2002 r., s. 55). W przypadku, gdy
œmieræ jest nieuchronna, a dzia³ania reanimacyjne zak³óc¹ powagê œmierci i przed³u¿¹ tylko agoniê, nale¿y od nich odst¹piæ. Generaln¹
zasad¹ jest, aby dzia³anie lekarza uœmierza³o ból
oraz poprawia³o stan psychiczny pacjenta (T.
Kielanowski, Etyka i deontologia lekarska, Warszawa 1985 r., s. 70-71).
Ponadto w zak³adach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagaj¹cych ca³odobowych lub ca³odziennych œwiadczeñ zdrowotnych pacjent ma równie¿ prawo do:
*

*
*
*

dodatkowej opieki pielêgnacyjnej sprawowanej
przez osobê blisk¹ lub inn¹ osobê wskazan¹
przez pacjenta. Jednak¿e w razie zagro¿enia epidemicznego lub ze wzglêdu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu, kierownik zak³adu opieki zdrowotnej lub upowa¿niony
lekarz mo¿e ograniczyæ prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewn¹trz, w tym
do sprawowania opieki przez inne osoby;
kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewn¹trz;
opieki duszpasterskiej;
przechowywania wartoœciowych przedmiotów
w depozycie zak³adu opieki zdrowotnej.

Koszty dodatkowej opieki pielêgnacyjnej oraz
kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewn¹trz nie mog¹ obci¹¿aæ zak³adu opieki zdrowotnej. Kierownik zak³adu
opieki zdrowotnej ma obowi¹zek zapewniæ dostêpnoœæ informacji o prawach pacjenta.
Art. 19a ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej
przyznaje, w razie zawinionego naruszenie praw pacjenta, poszkodowanemu pacjentowi uprawnienie do
wyst¹pienia z powództwem o zadoœæuczynienie pie-
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niê¿ne za doznan¹ krzywdê na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godnoœci, s¹d mo¿e, na ¿¹danie najbli¿szego
cz³onka rodziny, innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, zas¹dziæ odpowiedni¹ sumê pieniê¿n¹ na wskazany przez nich cel spo³eczny równie¿ na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
Nie mo¿na akceptowaæ przedmiotowego traktowania pacjentów. Postêpowanie z osob¹ chor¹ na pewno jest bardzo trudne, wymaga od lekarza cierpli-
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woœci, szczególnej wra¿liwoœci, delikatnoœci i taktu. Niestety przypadki z³ego
traktowania chorych zdarzaj¹ siê w polskich szpitalach i nie s¹ odosobnione.
Przestrzeganie praw pacjenta nie le¿y w gestii dobrej woli lekarz. Jest jego
obowi¹zkiem na³o¿onym przez ustawê i Kodeks etyki lekarskiej.

Marek Hermanowicz
(Autor jest prawnikiem)

M eldunek z pola bitwy

G

dy siê ten felieton uka¿e do amerykañskich wyborów prezydenckich zostanie kilka dni. Wybory te s¹ dla nas o tyle
wyj¹tkowe, ¿e jednym z punktów ró¿ni¹cych kandydatów jest ich stosunek do Polski
i Polaków. Bush podczas pierwszej debaty
wyrazi³ siê o nas z najwy¿szym szacunkiem,
podkreœlaj¹c wk³ad i poniesione ofiary w
antyterrorystycznej koalicji. Kerry zby³ to
pogardliwym grymasem. Dla niego Europa
to Francja i Niemcy. Reszta, zw³aszcza Polska to nie warty uwagi kulturowy i polityczny ugór.
Nazajutrz po pierwszej debacie, ogl¹da³em w polskiej TVN wywiad z Aleksandrem Kwaœniewskim, który z trudem ukrywa³ swoje pro-George W. sympatie. Zaskoczy³o mnie natomiast stwierdzenie Prezydenta RP, ¿e Polska po raz pierwszy pojawi³a siê jako istotny punkt amerykañskiej debaty prezydenckiej. Przecie¿ wielu z nas pamiêta, ¿e po raz pierwszy zdarzy³o siê to w
apogeum Zimnej Wojny. Prezydentem USA
by³ republikanin Gerald Ford, kandydatem
demokratów Jimmy Carter. W czasie debaty (6 paŸdziernika 1976) roku Ford oœwiadczy³: „Nie wierzê, aby Polacy uwa¿ali siê za
bêd¹cych pod dominacj¹ Zwi¹zku Radzieckiego. Ka¿dy z tych krajów jest niezale¿ny i
autonomiczny.” Wygl¹da³o na to, ¿e podczas europejskiego tournee w lipcu 1976 r.,
kiedy to równie¿ odwiedzi³ i Polskê, pomyli³y siê mu siê strony berliñskiego muru. Gafa rozpêta³a burzê. W USA przy redakcyjnych biurkach, w Polsce przy kuchennych
sto³ach.
Zdziwi³o mnie zatem, ¿e pan Prezydent
tego nie pamiêta. Nale¿ymy do niemal¿e tego samego pokolenia. W tym czasie obaj ¿y-

liœmy w Polsce. Mo¿e niepamiêæ ta wynika
z faktu, ¿e ja s³ucha³em wtedy Wolnej Europy, a Aleksander Kwaœniewski by³ wschodz¹c¹ gwiazd¹ PZPR. Nie mam mu zreszt¹
tego za z³e. Zw³aszcza ¿e nie okaza³ siê
gwiazd¹ imperialn¹, w³adcz¹ i czerwon¹,
ale tak¹ normaln¹, demokratyczn¹. Jak na
unijnej czy amerykañskiej fladze.
Moje osobiste sympatie, s¹ zgodnie z
sympatiami prezydenta Kwaœniewskiego i
du¿ej czêœci rodaków w kraju. Drugiego listopada bêdziemy oddawaæ swoje g³osy; ja
dos³ownie, Pañstwo emocjonalnie. Poniewa¿ amerykañski system wyborczy zasadni-

czo ró¿ni siê od polskiego, wyjaœniê go,
abyœmy wszyscy mieli œwiadomoœæ w czym
i jak uczestniczymy.
W USA prezydenta tylko pozornie wybiera siê w wyborach powszechnych. O wyborze g³owy pañstwa decyduje tzw. Electoral College czyli “Rada Elektorów”. Ka¿dy
stan, w zale¿noœci od populacji ma z góry
uzgodnion¹ liczbê elektorów. Najludniejsza
Kalifornia - 55, Malutki Vermont - 3. Moje
Wisconsin - 10. Paradoks polega na tym, ¿e
przynajmniej teoretycznie, kandydat wygrywaj¹cy w Wisconsin przewag¹ choæby nawet jednego przys³owiowego tu g³osu (na

ponad dwa miliony oddanych) otrzymuje
g³osy wszystkich 10 elektorów tego stanu.
W sumie pomiêdzy 50 stanów rozdzielono 538 electoral votes. Kto pierwszy uzyska 270 z tych g³osów wygrywa. Dlatego
te¿, kandydaci konkuruj¹ nie o ogó³ wyborców, ale o poszczególne, nie wszystkie zreszt¹, stany. Bush praktycznie nie ubiega siê
o lewicowy Nowy York, gdzie nie ma szans.
By³aby to strata czasu i pieniêdzy. Z tego samego wzglêdu Kerry odpuszcza Montanê
czy Teksas, gdzie Bush z kolei ma zdecydowan¹ przewagê. Kampania toczy siê o tzw.
„battleground states” (battleground - pole
bitewne), czyli stany gdzie jeden i drugi
kandydat maj¹ równe szanse. Takim polem
bitwy jest Wisconsin. Bush by³ tu co najmniej z dziesiêæ razy. W tym raz niemal¿e
na moim podwórku.
Kolejnym paradoksem amerykañskiego
systemu wyborczego jest to, ¿e kandydat
mo¿e przegraæ “popular vote” - odpowiednik wyborów powszechnych - czyli otrzymaæ w skali ca³ego kraju mniej g³osów od
przeciwnika i zostaæ prezydentem. By³o tak
w roku 2000.
Arytmetyka takiej, pozornie niezrozumia³ej, sytuacji wygl¹da nastêpuj¹co. W roku 2000 Al Gore wygra³ ludn¹ Kaliforniê
oraz 25 innych stanów 51 milionami g³osów. Mia³ tym sposobem g³osy 266 elektorów. Zaledwie 4 g³osy od Bia³ego Domu.
Geroge W. by³ pozornie w znacznie gorszej
sytuacji. Zebra³ o pó³ miliona g³osów
mniej w g³osowaniu powszechnym (50,5
miliona), ale co gorsza, mia³ tylko 244
electoral votes, czyli do prezydentury brakowa³o mu a¿ 26 - o jeden mniej ni¿ przys³uguje Florydzie o któr¹ toczy³a siê batalia.
W koñcu George. W. wygra³ na Florydzie
przewag¹ 547 zwyk³ych wyborczych, takich
jak mój, g³osów i zostaje prezydentem stosunkiem elektorów 271 : 264.
Skrajna lewica natychmiast zarzuci³a
Bushowi, ¿e przegra³ wybory. Jest to wierutna bzdura. Przegra³ co prawda „popular
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vote”, ale nie o to przecie¿ sz³o. Potem zarzucano mu, ¿e ukrad³ Florydê, której gubernatorem by³ wtedy i nadal jest brat prezydenta Jeb Bush. To te¿ bzdura. George
W. wygra³ w pierwszym liczeniu g³osów.
Ze wzglêdu na ma³¹ ró¿nicê zarz¹dzono
powtórnie liczenie. Znów Bush okaza³ siê
zwyciêzc¹. Wtedy Gore za¿¹da³ kolejnej
przeliczanki, tym razem zgodnej z maksym¹ wyborcz¹ Stalina: „Nie wa¿ne kto i jak
g³osuje, wa¿ne kto i jak liczy g³osy.” Otó¿
chcia³ on przeliczyæ g³osy, ale tylko i wy³¹cznie w tych okrêgach gdzie wygra³ zdecydowan¹ wiêkszoœci¹, licz¹c na to, ¿e lokalnie wykryty margines b³êdu zniweluje
minimaln¹ ogólnostanow¹ przewagê Busha. George W. zaprotestowa³. Albo przeliczmy wszystkie okrêgi albo ¿adnych. Po
36 dniach prawnych wybiegów za strony
Al Gora, S¹d Najwy¿szy po³o¿y³ tym prawnym przekrêtom kres.
Ze wzglêdu na wyborcze kontrowersje
demokraci liczyli, ¿e George W. oka¿e siê
figurantem, kuk³¹, któr¹ bez trudu za 4 lata z hukiem wykopi¹. Na pocz¹tku robili z
niego idiotê, co u³atwia³ im wyj¹tkowy an-

tytalent krasomówczy Busha. Nie trwa³o to
jednak zbyt d³ugo. Po 9/11 George W. okaza³ siê prawdziwym przywódc¹, z którym
siê mo¿na zgadzaæ albo nie, ale co do
którego przekonañ nikt nie ma w¹tpliwoœci.
Gorzki zw³aszcza dla katolika jest tu
fakt, ¿e przekonania protestanta Busha s¹
zgodne z nauczaniem koœcio³a, natomiast
przekonania nominalnego katolika Kerrego s¹ tych nauk zaprzeczeniem. Kerry jest
za ma³¿eñstwami jednop³ciowymi i oczywiœcie za przerywaniem ci¹¿y na koszt podatnika, ³¹cznie z legaln¹ tu partial birth
abortion, czyli aborcj¹ dziecka czêœciowo
urodzonego.
Przekonania Busha s¹ dok³adnym zaprzeczeniem filozofii Kerrego. Amerykañska lewica by Bushowi te przekonania z ³atwoœci¹ wybaczy³a, gdyby nie to, ¿e w
odró¿nieniu od np. Clintona, George W.
sprawuje swój urz¹d w zgodzie z nimi, niejednokrotnie kosztem wyborczej popularnoœci. Dlatego temperatura tych wyborów
bije rekordy. W przenoœni i dos³ownie. Coraz to dowiadujemy siê, ¿e zwolennicy

R

onald L. Terjung urodzi³ siê w
roku 1941. Studia przyrodnicze
ukoñczy³ w Wheaton College w roku
1963, stopieñ "Master of Arts" uzyska³
w roku 1965 w San Jose State College
zaœ stopieñ "Doctor of Philosophy" w
dziedzinie fizjologii w roku 1970 na
University of Iowa. W latach 1970-72
odby³ studia podoktoranckie w Zak³adzie Medycyny Zapobiegawczej Washington University School of Medicine, a nastêpnie podj¹³ pracê w Zak³adzie Fizjologii i Biofizyki na Uniwersytecie Illinois. W roku 1977 zatrudniony zosta³ na stanowisku profesora
w Health Science Center w Syracuse,
gdzie pracuje do chwili obecnej.
Dzia³alnoœæ naukowa prof. Terjunga dotyczy regulacji wytwarzania energii przez kurcz¹cy siê miêsieñ szkieletowy. Jest w tej ga³êzi wiedzy badaczem wybitnym, o osi¹gniêciach na
miarê œwiatow¹. Potwierdzeniem tego
s¹ publikacje naukowe, liczne wyk³ady
na sympozjach i zjazdach naukowych
oraz przyznanie mu przez Narodowe
Instytuty Zdrowia USA grantów na
okres 10 lat. Takie przywileje otrzymuj¹ tylko nieliczni
badacze, tacy
którzy legitymuj¹ siê niezwykle wartoœciowymi, ugruntowanymi osi¹gniêciami naukowymi. Wyniki badañ prowadzone przez prof. Terjunga przyczyni³y siê do istotnego pog³êbienia naszej
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Ronald L. Terjung
(ur. 1941r.)

wiedzy o mechanizmie funkcjonowania miêœnia szkieletowego. W zakresie
zaopatrzenia miêœnia w tlen, wykaza³
miêdzy innymi, ¿e ³agodny trening u
szczurów ze zwê¿eniem têtnicy udowej zwiêksza zdolnoœæ miêœni do eks-

Kerrego podpalili albo zdewastowali lokaln¹ siedzibê republikanów, albo ¿e napadli i
poturbowali republikañskiego dzia³acza.
Ale nie tylko. W Knoxville, Tennesee i w
Huntington w Zachodniej Wirginii, zwolennicy Kerrego ostrzelali republikañskie
lokale wyborcze z broni ma³okalibrowej.
W Huntington, kule o centymetry minê³y
siê z g³owami dwóch sekretarek. Kerry i
demokratyczna wierchuszka nie potêpiaj¹
sprawców. Nie chc¹ ich uraziæ. Liczy siê
ka¿dy g³os. Zw³aszcza w Zachodniej Wirginii, gdzie Kerry ma jeszcze niewielkie
szanse i gdzie zabrakowa³o zaledwie kilku
centymetrów, aby Bush mia³ co najmniej o
dwa g³osy mniej.

Marek Kamiñski
(Autor jest absolwentem AMB. Obecnie
pracuje w Emergency Departament: Myrtle
Wert Hospital- Mayo Health System:
Menomonie Wisconsin.USA)
Adres do korespondencji: mk@lomza.org )

trakcji i wykorzystania tlenu. Zmienia
te¿ dystrybucjê krwi w koñczynie, a
mianowicie zwiêksza przep³yw przez
czêœci obwodowe, kosztem czêœci proksymalnych. Zmiany te poprawiaj¹ w
znacznym stopniu funkcjê miêœni niedokrwionej koñczyny. Znacz¹cym
osi¹gniêciem prof. Terjunga by³o
stwierdzenie, ¿e zwiêkszenie zdolnoœci
miêœni do przemian tlenowych odbywa
siê nie tylko na drodze zwiêkszenia zawartoœci mitochondriów, lecz równie¿
przez zwiêkszenie wra¿liwoœci mitochondrialnych ³añcuchów oddechowych na dzia³anie czynników toplazmatycznych zwiêkszajêcych syntezê
ATP. Profesor Terjung stwierdzi³, ¿e
de novo synteza i “obrót” nukleotydów
purynowych w miêœniach szkieletowych zale¿y od typu miêœnia: jest najwiêksza w miêœniach z³o¿onych z
w³ókien szybko- kurcz¹cych siê tlenowo-glikolitycznych i najni¿sza w miêœniach z³o¿onych z w³ókien szybkokurcz¹cych siê glikolitycznych. Czynnoœæ skurczowa hamuje syntezê nukleotydów purynowych jedynie w miêœniu z³o¿onym z w³ókien szybko- kurcz¹cych siê glikolitycznych i nie
wp³ywa w pozosta³ych typach miêœni.
Wykaza³, ¿e czynnoœæ skurczowa, nawet w po³¹czeniu z ca³kowit¹ ischemi¹
nie wp³ywa na zawartoœæ ATP w miêœniu z³o¿onym z w³ókien wolno-kur-
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cz¹cych siê tlenowych. Profesor Terjung opisa³ po raz pierwszy fakt, ¿e
spadkowi zawartoœci nukleotydów
adeninowych w miêœniach szybko-kurcz¹cych siê nie towarzyszy wzrost poziomu produktów degradacji. Wysun¹³
w zwi¹zku z tym hipotezê, ¿e w stosowanych warunkach doœwiadczalnych
nukleotydy adeninowe nie ulegaj¹ degradacji lecz tworz¹ nierozpuszczalne
w œrodowisku kwaœnym kompleksy.
Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ naukowych prof. Terjunga zaliczyæ nale¿y
stwierdzenie, ¿e w czasie skurczu miozyna wi¹¿e i aktywuje dezaminazê
AMP. Oznacza to, ¿e zidentyfikowany
zosta³ mechanizm degradacji adenozyno-monofosforanu w kurcz¹cym siê
miêœniu szkieletowym.
Oprócz dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej prof. Terjung prowadzi
o¿ywion¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹
oraz opiniodawcz¹. By³ lub jest cz³onkiem zespo³u redakcyjnego presti¿owych czasopism jak Journal of Applied

Physiology oraz Medicin and Science
in Sports and Exercise, redaktorem naczelnym “Exercise and Sport Sciences
Reviews" oraz redaktorem wielu wydawnictw nieperiodycznych z zakresu
fizjologii stosowanej. Obecnie jest redaktorem czasopisma Journal of Applied Physiology. Pe³ni funkcje doradcze w Amerykañskim Komitecie Olimpijskim oraz NASA. Przez kilka lat by³
cz³onkiem zespo³u opiniuj¹cego wnioski o finansowanie badañ z zakresu fizjologii stosowanej przez National Instituts of Health. Instytucja ta powo³a³a go te¿ na cz³onka zespo³u przygoto-wuj¹cego za³o¿enia polityki badawczej w zakresie miêœni szkieletowych
oraz rehabilitacji.
Zwi¹zki prof. Terjunga z Polsk¹ i
Zak³adem Fizjologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku datuj¹ siê od
roku 1980, kiedy to odwiedzi³ nasz¹
uczelniê po raz pierwszy. Goœci³ tu
czterokrotnie, wyg³aszaj¹c ka¿dorazowo wyk³ady. By³ sta³ym dostawc¹ pi-
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œmiennictwa naukowego i trudno osi¹galnych odczynników dla Zak³adu. By³a to pomoc zgo³a nieoceniona, zwa¿ywszy na olbrzymie braki, których
doœwiadczaliœmy- w poprzednim okresie. Wyst¹pi³ z inicjatyw¹ przygotowania przez Zak³ad Fizjologii AMB oraz
Zak³ad Fizjologii Stosowanej PAN
wspólnego tematu badawczego i zg³oszenie go do finansowania przez dzia³aj¹c¹ w USA fundacjê Marii CurieSk³odowskiej. Projekt ten uzyska³ pozytywne opinie i w nastêpstwie trzyletnie fundusze amerykañskie na jego realizacjê.
Profesor Terjung jest wybitnym
cz³onkiem amerykañskiej i œwiatowej
spo³ecznoœci naukowej. Jest wypróbowanym przyjacielem naszej uczelni.

Andrzej Litorowicz
(Autor jest dr. hab., - by³ym
kierownikiem Zak³adu Historii
Medycyny, obecnie na emeryturze)

Z
Zanim bêdzie za póŸno
Z profesorem

RONALDEM TEJRUNGIEM

Wspó³pracuje Pan z nasz¹ Akademi¹ od roku 1980. Co s¹dzi Pan o tej
wspó³pracy?
Zarówno moje ¿ycie zawodowe jak i prywatne wzbogaci³o siê wielce poprzez
moje kontakty z Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku. Mia³o to miejsce przede
wszystkim dziêki moim szerokim kontaktom z prof. J. Górskim. Kontaktom
rozwijanym zarówno tutaj, na moim uniwersytecie, jak i w Bia³ymstoku. Moje ¿ycie zawodowe nabra³o przyœpieszenia dziêki naszej doskona³ej naukowej
wspó³pracy, a moje ¿ycie osobiste wzbogaci³o siê dziêki nowym, zawi¹zanym
dziêki tej wspó³pracy przyjaŸniom.
Otrzyma³ Pan tytu³ „Doctor Honoris Casusa” naszej uczelni. Czy ten tytu³ jest dla Pana szczególnie wa¿ny? Czy otrzyma³ Pan podobne tytu³y na
innych uczelniach?
Otrzymanie tego tytu³u by³o dotychczas najbardziej presti¿ow¹ nagrod¹ w mojej karierze. Ma to szczególne znaczenie, kiedy uczelnia medyczna przyznaje
taki tytu³ komuœ, kto nie jest jej absolwentem. Nie otrzyma³em podobnego tytu³y od ¿adnej innej uczelni, ale towarzystwa naukowe przyzna³y mi nagrody
oraz inne wyrazy uznania za moj¹ pracê.
Znaj¹c Pana osi¹gniêcia naukowe, wnioskujê, i¿ jest Pan bardzo zajêt¹
osob¹. Czy znajduje Pan wolny czas na rodzinê i hobby? Jak Pan ten czas
spêdza?
Kiedy przeczyta³em to pytanie, moje serce zaczê³o biæ szybciej, gdy¿ nie zawsze by³em w stanie znaleŸæ równowagê miêdzy rodzin¹ a wymaganiami, jakie stawia praca. To jest szczególnie prawdziwe, kiedy nadchodz¹ terminy
sk³adania wniosków o granty naukowe. Tak wiêc dotkn¹³ pan bardzo wa¿nego
zagadnienia, z którym wszyscy profesjonaliœci musz¹ siê zmierzyæ. Wczeœniej
postanowi³em, i¿ bêdê uczestniczy³ w ¿yciu mojej ¿ony i dzieci (mam dwójkê) zarówno w chwilach sukcesów, jak i rozczarowañ i pora¿ek. W rezultacie
moja rodzina sta³a siê moim hobby. O ile nie by³em fizycznie na miejscu wraz
z ¿on¹ i dzieæmi, to wówczas czyni³em „inwestycje”, które zwróci³y siê z nawi¹zk¹ zarówno w ich, jak i w moim ¿yciu. Chcia³bym znaleŸæ przepis na roz-

rozmawia³ (przez internet) Lech Chyczewski.
wi¹zanie tego problemu. Myœlê, ¿e wa¿ne jest zaanga¿owanie. W koñcu czas
biegnie tak szybko, i¿ niezbêdne jest inwestowanie w rzeczy najwa¿niejsze.
Zanim bêdzie za póŸno! Jak pan pewnie wie, dzieci rosn¹ szybko - nazbyt
szybko.
Wiemy, i¿ oprócz swojej pracy naukowej, jest Pan redaktorem kilku presti¿owych pism. Jest Pan równie¿ cz³onkiem Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i pracuje Pan dla NASA. Która z tych dzia³alnoœci daje
Panu najwiêcej satysfakcji?
Wprawdzie otrzyma³em b³ogos³awieñstwo uczestniczenia w wielu przedsiêwziêciach, jednak wyró¿ni³bym dwa najwdziêczniejsze aspekty mojego ¿ycia
zawodowego. Po pierwsze uwa¿am, i¿ obserwowanie poprzez badania zjawisk
zachodz¹cych w fizjologii jest niezwyk³ym przywilejem. Nigdy nie przestajê
byæ zachwycony tym, w jak bardzo z³o¿ony sposób nasze cia³o „pracuje”. Po
drugie, dane mi by³o uczestniczyæ w uczeniu i osi¹gniêciach innych. Znajdujê
wielk¹ radoœæ w sukcesach, które odnosz¹ inne osoby.
Praca miêœnia, dla przeciêtnego badacza, jest kontynuacj¹ skomplikowanych procesów metabolicznych. Co jest tak fascynuj¹ce w miêœniach, ¿e
zdecydowa³ Pan poœwiêciæ tym zagadnieniom ca³¹ swoj¹ karierê?
Nigdzie tajemnica zakodowana w tkankach nie jest tak widoczna jak w przypadku miêœni szkieletowych! Objawia siê ona w ich anatomii, neurologicznych powi¹zaniach, ich zdolnoœci do zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania energetycznego, ich heterogenicznoœci i plastycznoœci, ich sterowaniu genetycznym maj¹cym na celu integracjê oraz w ich znaczeniu dla podtrzymywaniu zdrowia. Wybaczcie mi wszyscy - wy, którzy nie zajmujecie siê miêœniami! Tak naprawdê pewnie móg³bym to powiedzieæ o innych tkankach,
gdybym o nich wiedzia³ wystarczaj¹co du¿o.
Czy zamierza Pan dalej wspó³pracowaæ z Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku?
Przyjemnoœæ we wspó³pracy z Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku le¿y po
mojej stronie. Wierzê, i¿ pojawi¹ siê nowe mo¿liwoœci dla tej wspó³pracy.
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Co nowego w dziedzinie nauk biomedycznych

F raktale w medycynie
F

raktal jest tworem geometrycznym, którego
charakterystyczn¹ w³aœciwoœci¹ jest samopodobieñstwo - jego nawet bardzo mikroskopijne fragmenty s¹ podobne do ca³ej figury. Przyk³adowo drzewo mo¿na uznaæ za fraktal, poniewa¿ z daleka
wygl¹da podobnie jak ga³¹Ÿ bêd¹ca jego czêœci¹.
Wyrastaj¹ce z wiêkszych ga³êzi ma³e ga³¹zki s¹ równie¿ podobne do ca³ego drzewa.
Termin fraktal zosta³ wprowadzony przez Mandelbrota dla okreœlenia figur geometrycznych
przypominaj¹cych kszta³ty znajdowane w naturze.
Wed³ug Mandelbrota fraktale wystêpuj¹ powszechnie, dlatego ¿e taka w³aœnie jest geometryczna struktura przyrody. Podstawowe cechy fraktali to: du¿y
stopieñ ró¿norodnoœci, samopodobieñstwo w szerokim zakresie skal, co oznacza, ¿e ich stopieñ
nieregularnoœci jest identyczny dla ró¿nych skal,
¿e s¹ obiektami, których wymiar zwany wymiarem fraktalnym nie jest liczb¹ ca³kowit¹.
Istota fraktali polega na tym, ¿e przy ich pomocy, m. in. poprzez wymiar fraktalny, mo¿na uchwyciæ podstawowe cechy bardzo skomplikowanych i
nieregularnych przedmiotów i procesów w sposób, który dopuszcza mo¿liwoœæ opisu matematycznego. Koncepcja ta znalaz³a swoje miejsce w wielu dziedzinach nauki i techniki, a wiêc i w medycynie.
W naukach medycznych zastosowanie analizy fraktalnej spotykamy m. in. w: modelowaniu budowy
narz¹dów i tkanek, fizjologii, anatomii prawid³owej, anatomii patologicznej, histologii i cytologii,
analizie sygna³ów EEG i EKG, neurologii, kardiologii, okulistyce, stomatologii, dermatologii, farmacji, radiologii, medycynie nuklearnej. Wiêkszoœæ
wymienionych powy¿ej zastosowañ sprowadza
siê do analizy ró¿nego rodzaju obrazów medycznych (ultrasonograficznych, radiologicznych, mikroskopowych, magnetycznego rezonansu j¹drowego, scyntygramów) oraz szeregów czasowych.
Geometria fraktalna wydaje siê byæ pomocna w
ich analizie. Pozwala ona okreœlaæ iloœciowo nieregularnoœci i w ten sposób rozró¿niaæ dwa podobne obrazy czy regiony zainteresowania, czy te¿
opisywaæ dany szereg czasowy. Wymiar fraktalny,
uwa¿any przez wielu badaczy za nowy parametr
diagnostyczny, obliczany jest przy pomocy wielu
sposobów.
Najbardziej znan¹ i opisan¹ przez wielu autorów struktur¹ fraktaln¹ ludzkiego organizmu s¹ p³uca, przy czym dotyczy to zarówno dróg oddechowych, jak i uk³adu naczyniowego. W³aœnie struktura
fraktalna pozwala maksymalnie wype³niæ dan¹
objêtoœæ przy minimalnym rozproszeniu. P³uca ssaków wykazuj¹ typowe cechy fraktali, a mianowicie ró¿norodnoœæ, samopodobieñstwo, brak charakterystycznej skali. Budowê ich mo¿na opisaæ za

pomoc¹ dychotomicznie rozga³êziaj¹cego siê
drzewa. Ka¿da ga³¹Ÿ reprezentuje nowy rz¹d lub generacjê, gdzie tchawica odpowiada rzêdowi 0, oskrzela g³ówne rzêdowi 1 itd., a¿ do pêcherzyków p³ucnych z = 23. Rozga³êzienie dychotomiczne oznacza,
¿e liczba ga³êzi w ka¿dej generacji wzrasta jak N
= 2z. Ga³êzie potomne ró¿ni¹ siê co do d³ugoœci,
œrednicy (podzia³ jest podzia³em monopodialnym)
i k¹ta rozga³êzienia w porównaniu z rodzicem, co
prowadzi do ró¿norodnej, asymetrycznej struktury
p³uc ssaków. Drzewo oskrzelowe jest fraktalem,
wiêc jego wymiar fraktalny, który dla prawid³owego narz¹du wynosi 2,76 mo¿e byæ stosowany jako
wskaŸnik zmian struktury i w ten sposób okreœlaæ
przypadki chorobowe tego narz¹du.
Na IV Miêdzynarodowym Sympozjum Fraktale w Biologii i Medycynie (Ascona - marzec 2004,
http://www.fractals.issi.cerfim.ch) prof. Sapowal
(Francja) wyg³osi³ wyk³ad oparty na jego pracy opublikowanej w marcowym numerze Nature na temat niebezpieczeñstw jakie nios³aby œciœle fraktalna budowa p³uc. Drzewo oskrzelowe p³uc ssaków
jest dobrym przyk³adem po³¹czenia wydajnoœci zwi¹zanej z powierzchni¹ wymiany krew-tkanka ze struktur¹ fraktaln¹ p³uc. Jednak¿e jak udowodni³ prof.
Sapoval dla maksymalnie optymalnej budowy
p³uc ma³e odchylenia w budowie (a takie mog¹ przecie¿ wystêpowaæ w organizmie ¿ywym) powoduj¹ bardzo du¿e zaburzenia w przep³ywie powietrza. Maksymalna fizyczna wydajnoœæ nie mo¿e byæ
jedynym kryterium budowy drzewa p³ucnego. Oskrzela s¹ wiêc nieco wiêksze ni¿ optymalne, zajmuj¹ zatem wiêksz¹ objêtoœæ ni¿ to wynika z kryterium
efektywnoœci. Daje to p³ucom margines bezpieczeñstwa i wp³ywa na zdolnoœæ regulacji przep³ywu
powietrza. Jednak w wielu przypadkach to nie wystarcza. Paradoksalnie, wadliwa czynnoœæ oskrzeli
zwi¹zana z astm¹ jest naturaln¹ konsekwencj¹ wci¹¿
optymalnej budowy p³uc.
Wœród 35 referatów prezentowanych na sympozjum w Asconie by³a praca z Bia³egostoku, dotycz¹ca zastosowaniu metod dynamiki nieliniowej
w badaniu sygna³ów reprezentuj¹cych aktywnoœæ
skurczow¹ macicy.
Dynamika nieliniowa to inna nazwa teorii
chaosu deterministycznego. Geometri¹ teorii chaosu jest geometria fraktalna. Chaos deterministyczny oznacza ruch nieregularny, czyli chaotyczny, którego Ÿród³em jest uk³ad nieliniowy. Ewolucja
tego uk³adu jest jednak jednoznacznie okreœlona prawami dynamiki, czyli nieliniowymi równaniami matematycznymi. W biologii i w medycynie czêsto
mamy do czynienia z uk³adami (z punktu widzenia biocybernetyki) wykazuj¹cymi bardzo du¿¹ z³o¿onoœæ. Takimi uk³adami s¹ serce, mózg a tak¿e i

macica. Z³o¿onoœæ wykazuj¹ równie¿ rejestrowane sygna³y EKG i EEG. Dotychczas przyjmowano, ¿e z³o¿onoœæ sygna³ów biomedycznych jest wynikiem du¿ej iloœci zmiennych generuj¹cych dany
sygna³ pochodz¹cy w dodatku ze skomplikowanego uk³adu. Teoria chaosu dostarcza podejœcia alternatywnego. Je¿eli uk³ad jest uk³adem nieliniowym
to wystarczy kilka zmiennych, aby generowaæ bardzo skomplikowany sygna³. Macica jest niew¹tpliwie uk³adem z³o¿onym. Miliardy komórek stanowi¹cych miêœniówkê macicy oddzia³ywaj¹ miêdzy
sob¹ w skomplikowany sposób zmieniaj¹cy siê tak¿e w zale¿noœci od stanu macicy (miesi¹czka, ci¹¿a, stany chorobowe ró¿nego rodzaju). Spontaniczn¹ czynnoœæ skurczow¹ macicy badano przy
pomocy mikroczujnika ciœnieniowego firmy Millar Instruments, Inc. Houston. Celem pracy by³o
uzyskanie informacji o dynamice procesu. W
ostatnich latach opracowano szereg narzêdzi, czêsto wyrafinowanych matematycznie metod, które
pozwalaj¹ stwierdziæ, czy dane pomiarowe wygl¹daj¹ce czêsto na bardzo z³o¿one s¹ rzeczywiœcie generowane przypadkowo przez wiele niezale¿nych
zmiennych, czy te¿ mamy do czynienia z chaosem
deterministycznym opisywanym przez kilka zmiennych. Podstaw¹ tych metod jest geometria fraktalna.
Wprawdzie badany sygna³ jest jedynie odbiciem, "cieniem" procesu, który go generuje, ale
mimo to mo¿emy z niego uzyskaæ szereg cennych
informacji. Potwierdzono istnienie deterministycznej sk³adowej chaotycznej w sygna³ach reprezentuj¹cych: skurcze prawid³owe, skurcze rejestrowane u pacjentki z bolesnym miesi¹czkowaniem oraz
skurcze rejestrowane u pacjentki z miêœniakami. Pozwala to (w dalszym etapie) na matematyczne modelowanie za pomoc¹ nieliniowych oscylatorów mechanizmu powstawania skurczów. Zrozumienie
mechanizmu bolesnego miesi¹czkowania pozwoli
z kolei na bardziej efektywne leczenie.
Referaty przedstawione na IV Sympozjum „Fraktale w Biologii i Medycynie” (Ascona 2004) uka¿¹ siê w monografii przygotowywanej przez Birkhäuser
pt. „Fractals in Biology and Medicine vol. IV”. Na
zakoñczenie nale¿a³oby wspomnieæ, ¿e w sympozjum uczestniczy³ twórca geometrii fraktalnej
prof. Mandelbrot, który uwa¿nie wys³ucha³ wszystkich wyst¹pieñ, sam równie¿ maj¹c wyk³ad.
Edward Oczeretko
(Autor jest. dr. - adiunktem w Instytucie
Informatyki Uniwersytetu w Bia³ymstoku)
Tadeusz Laudañski
(Autor jest prof. dr. hab. - kierownikiem
Zak³adu Patofizjologii Ci¹¿y AMB)
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Z historii nauk farmaceutycznych

S ekwencje, sekwencje - dwie rewolucje w biochemii
J

u¿ w koñcu XVIII wieku chemicy zajmowali siê badaniem substancji zawartych w nasionach, mleku, surowicy krwi, skórze i koœciach, znajduj¹c w nich
sk³adniki odznaczaj¹ce siê wyraŸnym podobieñstwem do bia³ka jaja kurzego i posiadaj¹ce podobny sk³ad pierwiastkowy:
wêgiel, wodór, azot, tlen i siarka. W 1839
roku chemik holenderski E. Mulder wprowadzi³ dla tych substancji nazwê proteiny. W nie zmienionej postaci znajduje ona
zastosowanie w terminologii miêdzynarodowej oraz w nomenklaturze angielskiej
i jêzyków romañskich. W nomenklaturze
niemieckiej, krajów skandynawskich i krajów s³owiañskich u¿ywa siê nazwy - bia³ko, (by³o nazwê - bia³ka)zaczerpniêtej z
nazwy najbardziej znanej proteiny - bia³ka jaja.
Bia³ka to z³o¿one zwi¹zki chemiczne,
utworzone z mniejszych jednostek - aminokwasów. W XIX wieku niemiecki chemik E. Fischer ustali³, ¿e w cz¹steczce bia³ka aminokwasy s¹ po³¹czone wi¹zaniem
peptydowym -CO-NH-. Krótkie ³añcuchy,
zawieraj¹ce do dziesiêciu reszt aminokwasowych, nazwano peptydami, ³añcuchy zawieraj¹ce od 10 do 100 reszt aminokwasowych polipeptydami, a zawieraj¹ce wiêcej
ni¿ 100 reszt aminokwasowych bia³kami.
Ka¿de bia³ko ma jedyn¹ w swoim rodzaju, w³aœciw¹ sobie sekwencjê aminokwasów, która jest zdeterminowana genetycznie. Decyduj¹cym wyznacznikiem
funkcji biologicznej bia³ka jest jego konformacja, okreœlona wzajemnym u³o¿eniem przestrzennym reszt aminokwasowych w cz¹steczce.
Frederick Sanger urodzi³ siê 13 sierpnia 1918 roku w Rendcomble w hrabstwie
Gloncestershire w Wielkiej Brytanii, w zamo¿nej rodzinie. Jego dziadek zrobi³ fortunê na handlu bawe³n¹, a maj¹tek odziedziczy³a matka Sangera. M³odego Fredericka
fascynowa³a przyroda. Kolekcjonowa³
wszystko, od kamieni po owady. Chcia³
zostaæ lekarzem, jak jego ojciec i ukoñczy³ studia medyczne w University of Cambridge, ale nie poci¹ga³a go jednak praktyka lekarska. Sanger nie b³yszcza³ jako
student. „Nigdy nie zas³u¿y³em na stypendium - wspomina³. - Nie jestem nawet
pewien, czy przyjêto by mnie do Cambridge, gdyby moi rodzice nie byli odpowiednio zamo¿ni.”
Sanger wczeœnie odnalaz³ w³aœciwe powo³anie. Profesor E. Baldwin, zachêci³

go do zg³êbienia nowej ga³êzi wiedzy biochemii. Wkrótce tak go zafascynowa³a, ¿e uzupe³ni³ program studiów medycznych dodatkowym rokiem pog³êbionych studiów z zakresu chemii i fizyki. Po
ostatnim egzaminie by³ bardzo zaskoczony, gdy dowiedzia³ siê, ¿e ukoñczy³ studia z pierwsz¹ lokat¹. W 1940 roku w
odró¿nieniu od wiêkszoœci rówieœników
22-letni Sanger nie poszed³ na wojnê. „By³em kwakrem i ¿ywi³em przekonanie, ¿e ludzie niezale¿nie od okolicznoœci nie powinni siê zabijaæ.” Swoje stanowisko obroni³
przed trybuna³em wojskowym i spêdzi³
wojnê na przygotowaniu doktoratu.
Po uzyskaniu stopnia doktora w roku
1943 Sanger podj¹³ pracê w Cambridge
w laboratorium profesora A. C. Chibnal-

la, pioniera w zakresie chemii bia³ek. Chibnall zaproponowa³ Sangerowi badania nad
insulin¹, gdy¿ by³ to polipeptyd dobrze poznany i dobrze oczyszczony, zawieraj¹cy
w cz¹steczce zaledwie 51 aminokwasów.
G³ównym za³o¿eniem pracy Sangera by³o ustalenie kolejnoœci reszt aminokwasowych w tym zwi¹zku. Sanger podejrzewa³, ¿e cz¹steczka insuliny zbudowana
jest z dwóch ³añcuchów, które wi¹¿¹ siê
miêdzy sob¹ wi¹zaniami disiarczkowymi
-S-S-. S³usznoœæ swoich przypuszczeñ wykaza³ dzia³aj¹c na insulinê kwasem nadmrówkowym, który rozszczepia³ wi¹zanie
-S-S- i utlenia³ siarkê do kwasu cysteinowego.
Nastêpny etap prac to próby oznaczenia kolejnoœci aminokwasów w ³añcuchu
polipeptydowym. Brak by³o wówczas me-

tody przeprowadzania tych oznaczeñ. Sanger i pomagaj¹cy mu w tej pracy Porter
dokonali identyfikacji N-koñcowej reszty aminokwasowej insuliny stosuj¹c znakowanie 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem
(DNFB), z którym tworzy ona trwa³e wi¹zanie kowalencyjne. Stwierdzono, ¿e do
koñcowej grupy aminowej ³añcucha przy³¹cza siê grupa dinitrofenylowa (DNF).
Badania sk³adu aminokwasowego wykaza³y, ¿e jeden z ³añcuchów, oznaczany liter¹ A, zaczynaj¹cy siê reszt¹ glicylow¹,
zawiera 21 aminokwasów. Drugi ³añcuch
- B, którego pierwszym aminokwasem jest
reszta fenyloalaninowa, zawiera 30 aminokwasów. Z tych dwóch ³añcuchów, w
wyniku trawienia enzymami proteolitycznymi otrzymano mieszaniny ró¿nych,
mniejszych, lub wiêkszych fragmentów
peptydowych. Rozdzielano je metodami
chromatograficznymi i elektroforetycznymi. Przy³¹czano do tych fragmentów
DNFB i odszczepiano kolejno DNP-aminokwas. W ten sposób ustalono kolejnoœæ aminokwasów w ³añcuchu A i B insuliny.
Ustalenie budowy cz¹steczki insuliny
kosztowa³o Sangera 10 lat ciê¿kiej pracy,
poszukiwañ nowych metod, nowych sposobów pokonywania trudnoœci, jakie wy³ania³y siê w trakcie prowadzonych badañ.
Praca ta by³a prze³omowym wydarzeniem w biochemii, za to osi¹gniêcie Sanger otrzyma³ w 1958 Nagrodê Nobla w
dziedzinie chemii. W 1960 roku Katsoyannis dokona³ syntezy insuliny. W 1979
roku Goeddel otrzyma³ insulinê metodami in¿ynierii genetycznej.
Pionierskie poczynania Sangera i opracowane przez niego metody utorowa³y drogê innym do uzyskania podobnych osi¹gniêæ. W latach 1950-1960 zosta³a
opracowana przez P. Edmana metoda znakowania N-koñcowych reszt aminokwasowych oraz odszczepiania ich od pozosta³ego fragmentu peptydu bez rozrywania
wi¹zañ peptydowych miêdzy pozosta³ymi
resztami aminokwasowymi. Do tego celu
Edman u¿y³ fenyloizotiocyjanian, co pozwoli³o na kolejne odszczepianie reszt aminokwasowych od koñca aminowego peptydu. W latach 1960-1961 ustalono sekwencjê
aminokwasów rybonukleazy, cytochromu
c, mioglobiny, ró¿nych odmian hemoglobiny, bia³ka wirusa mozaiki tytoniowej.
„Z trudem opar³em siê pokusie rzucenia nauki i je¿d¿enia po œwiecie z wyk³a-
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dami. Jednak wróci³em do badañ” - wspomina³ po latach Sanger. W 1961 roku
rozpocz¹³ pracê w Laboratorium Biologii
Molekularnej Medical Research Council
w Cambridge. Sanger postawi³ sobie ambitne zadanie: okreœlenie sekwencji tysiêcy nukleotydów wchodz¹cych w sk³ad
DNA wirusa Phi174. Ju¿ wkrótce stwierdzi³, ¿e ustalenie sekwencji nukleotydów
DNA jest trudniejsze od ustalania sekwencji aminokwasów bia³ka. DNA zbudowane jest tylko z 4 podstawowych cegie³ek
- nukleotydów, podczas gdy bia³ka sk³adaj¹ siê z 20 ró¿nych reszt aminokwasowych. Ponad 10 lat Sanger rozwija³ techniki
sekwencjonowania
DNA,
wspó³zawodnicz¹c z kilkoma laboratoriami na œwiecie. W 1975 roku on i W. Gilbert, pracuj¹c niezale¿nie, opracowali me-

todê szybkiego sekwencjonowania DNA.
Ich techniki umo¿liwi³y okreœlenie sekwencji fragmentów DNA zbudowanych z
200 i wiêcej nukleotydów w ci¹gu zaledwie kilku dni. Nowa technika pozwoli³a
Sangerowi i wspó³pracownikom okreœliæ
sekwencjê 5375 nukleotydów wirusa Phi174.
W 1980 roku Sanger po raz drugi otrzyma³ Nagrodê Nobla, tym razem wspólnie
z W. Gilbertem i P. Bergiem. Berg znalaz³ ponadto sposób na przenoszenie fragmentów DNA jednego organizmu do DNA
innego. Praca ta zapocz¹tkowa³a technologiê rekombinacji DNA.
W swojej dzia³alnoœci naukowej Sanger publikowa³ jedn¹ wa¿n¹ pracê œrednio
co osiem lat, ale ka¿da z nich wesz³a do
klasyki biochemii eksperymentalnej. „Nie
og³aszam nic, dopóki nie mam czegoœ wa¿-

nego do zakomunikowania i dopóki nie jestem tego pewien” - komentuje Sanger.
Obecnie F. Sanger jest na emeryturze
i nie zajmuje siê badaniami naukowymi.
Wraz z ¿on¹ hoduje kurczêta oraz przeró¿ne gatunki kwiatów i drzew owocowych. Kiedy nie pracuj¹ w ogrodzie,
spêdzaj¹ czas z trójk¹ dzieci, wnukami i
przyjació³mi. „Zawsze wiod³em szczêœliwe i spokojne ¿ycie. Bo najwa¿niejsze to
robiæ w³aœciwe rzeczy we w³aœciwym
czasie.”

Agnieszka Krupkowska
(Autorka jest mgr. chemii, asystentem
w Zak³adzie Analizy Intrumentalnej)

Miasta naszego regionu

Z

czym kojarzy siê dzisiejszy Goni¹dz? Z
bagnami, podgl¹daniem ptaków i zwierz¹t, co namiêtnie czyni¹ zw³aszcza przybysze z
pañstw zachodnich, z taaaak¹ ryb¹, oryginaln¹
karczm¹ nad rzek¹, innymi uciechami czasu
wakacji? Tak trzymaæ, ale trzeba koniecznie do
sielskiego obrazu tego miasteczka dodaæ jego
bogat¹ przesz³oœæ. To by³a przecie¿ stolica pañstwa!

Na styku granic
Najwczeœniejszy Goni¹dz by³ grodem mazowieckim w ziemi wiskiej, po³o¿onym w pobli¿u przeprawy przez Biebrzê w Osowcu, punktem na szlaku od centrum ziem polskich do
Grodna. Sta³ siê ten¿e nawet centrum odrêbnego
powiatu, co potwierdzono ju¿ w 1358 roku!
Mia³ wówczas rynek z po³o¿onym w pobli¿u koœcio³em - placówk¹ misyjn¹ i karczmami. £akomy to by³ k¹sek dla Krzy¿aków (dotar³ tu wielki
mistrz Konrad Wallenrod?) i dla Litwinów, czego dowodem Droga Witoldowa. Wielki ksi¹¿ê
Witold polowa³ w okolicy i nawet sp³yn¹³ Biebrz¹ na spotkanie z królem W³adys³awem Jagie³³¹. Litwini przejêli na prze³omie XIV i XV w.
powiat goni¹dzki mimo protestów Mazowszan.
„W istocie Goni¹dz znalaz³ siê w samym zbiegu
trzech pastw: Mazowsza, Litwy i Pañstwa Krzy¿ackiego, bo Biebrza dzieli³a Mazowsze od Litwy, a rzeka E³k uchodz¹ca do Biebrzy (niemal
w Goni¹dzu) by³a granic¹ krzy¿acko-mazowieck¹” (J. Kloza, J. Maroszek, Dzieje Goni¹dza w

Goni¹dz

450 rocznicê praw miejskich, Bia³ystok-Goni¹dz 1997). Kiedy dojdzie wiêc w 1513 roku do
powstania województwa podlaskiego, to znajdzie siê w nim i dawny mazowiecki Goni¹dz.
Mo¿e to trochê zawi³e, ale takie s¹ losy naszego
regionu, w takich skomplikowanych okolicznoœciach rodzi³o siê Podlasie i coœ nam z tego zosta³o do czasów obecnych.
W pocz¹tkach XV wieku kupcy goni¹dzcy docierali do Gdañska i Torunia, a bezpieczeñstwo grodu zapewnia³ zamek z czterema
wie¿ami. W pobli¿u szumia³y wielkie puszcze:
Dobarz, zabiebrzañska Dybla i Czarna ci¹gn¹ca siê ku Tykocinowi. Rozmach gospodarczy

nadali dobrom rajgrodzkim i goni¹dzkim Radziwi³³owie, w³adaj¹cy tymi ziemiami od 1509
roku. S³awy (czy jednoznacznie dobrej?) przysporzy³ Goni¹dzowi Piotr, dzia³acz i pisarz
ariañski, m¹¿ wielce uczony, g³osz¹cy potrzebê
zrównania wszystkich stanów (!), nosz¹cy u boku drewniany miecz w proteœcie przeciwko
przelewaniu krwi. Ostatecznie w 1547 roku Goni¹dz otrzyma³ prawo miejskie che³miñskie. Do
miasta nale¿a³o i 11 wsi - przedmieœæ: Bia³osuknie, Boguchwa³y, Downary, Jaœki, Kosiorki, £upichy, Puszkarze, Pyzy, Owieczki, Zyburty, ¯odzie. Inwentarz z 1571 roku wymienia³ licznych
mieszczan przy Nowym i Starym Rynku, uli-

Fot. Anna Worowska

N adbiebr zañski
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cach: Jegliñskiej, Rybackiej, Podzamcze, Grodzieñskiej, Dolistowskiej, Giemzieñskiej, Rogalskiej a tak¿e rozleg³e ogrody, rybaków a¿ ponad 70, szewców 17, strzelców (od puszcz) 25.
Imponuj¹co wygl¹da³a lista podatków i op³at
wszelakich: targowe, pomiarne, ³opatki (od rzeŸników), przewóz, podu¿ne (od ludzi postronnych jad¹cych z towarem), cechowe, tafelne,
grobelne a upustowe. Co na to powie aktualny
burmistrz miasta?

Pañstwo rajgrodzko-goni¹dzkie
Radziwi³³owie zyskiwali kolejne przywileje, inwestowali, usprawniali zarz¹dzanie dobrami. Wspomniany ju¿ inwentarz wymienia we
w³oœci goni¹dzkiej wsie: Szaci³y, Samogorówka, Krzecze, Klewianka, Piwowary, Dziemidy,
Szpakowo Stare i Szpakowo Wielkie, Dudki,
Potoczyzna, Przytulanka, Rusaki, Konopki,
Giñcze, Krasowo, Zaprudzie, Boguszewo, Zalesie, Trzcianne z czêœci¹ zwan¹ U¿ubole, Romiejki, Ko³odzieje, Ciesze, Koleœniki, Ginie,
Hornostaje, Oliszki, Dzieszki. Do tego m³ynów
7 i dwa wójtowskie, setki uli z pszczo³ami starymi i m³odymi, folwarki: Wielki Dworzec,
Szapakowo i Potoczyzna, biele z sianem, puszcza Dobarz.
Miko³aj Radziwi³³, wojewoda wileñski, rezydowa³ w zamku, mia³ w³asn¹ szlachtê, s¹dy,
urzêdników. A stolic¹ tego pañstwa by³ w³aœnie
Goni¹dz. Potêga magnacka bi³a w oczy, budzi³a
podziw u jednych, zazdroœæ u innych. Gorzej, ¿e
dosz³o do sporów granicznych z królow¹ Bon¹,
a ta nale¿a³a do osób o wyj¹tkowo silnej osobowoœci i rz¹dzy w³adzy. Wkrótce pojawi³ siê i inny konkurent, by³ nim sam król Zygmunt August zainteresowany w budowaniu centrum
knyszyñskiego. Ostatni z Jagiellonów, w³adca
tragiczny, upodoba³ sobie te strony podlaskie, tu
chêtnie bywa³ w towarzystwie Barbary Radziwi³³ówny, a potem leczy³ rany po stracie ukochanej. Zdaniem niektórych historyków Zygmunt August myœla³ nawet o ustanowieniu stolicy Rzeczypospolitej miêdzy Krakowem i Wilnem, czyli w oparciu o w³oœci knyszyñskie i Tykocin. W 1570 roku król sta³ siê w³aœcicielem
pañstwa goni¹dzko-rajgrodzkiego, w³¹czonego
nastêpnie do starostwa knyszyñskiego. Tak to
Knyszyn bra³ górê nad Goni¹dzem, ten nie zamierza³ ³atwo rezygnowaæ ze swych przymiotów. Mia³ przecie¿ nadal port nad Biebrz¹, ¿upê
(sk³ad) soln¹, cechy, znane w okolicy targi, koœció³ dobrze wyposa¿ony. W 1616 roku liczy³
188 domów, ale ju¿ i 94 place puste.
Zbli¿a³y siê gorsze czasy, tak¿e dla ca³ego
Podlasia, gromadzi³y siê chmury nad Rzeczypospolit¹. Zniszczenia okrutne zostawili po sobie
Szwedzi i Tatarzy, ci drudzy rozeŸleni na hetmana Gosiewskiego za pozbawienie ich ³upów po
zwyciêskim boju pod Prostkami. Skalê nieszczêœæ powiêkszy³y zarazy i po¿ary oraz kolej-

ne wojny, zw³aszcza tak zwana pó³nocna w pocz¹tkach XVIII wieku. Nie wiele pomog³o osadnictwo ¿ydowskie, nie da³y efektów nowe
przywileje, nawet niebiosa zdawa³y siê byæ g³uche na mod³y tutejszego Bractwa Ró¿añcowego
i rozwijaj¹cy siê kult œw. Antoniego. O Goni¹dzu co bardziej dociekliwi rodacy mogli siê dowiedzieæ dopiero w 1794 roku z racji toczonych
tu walk insurekcyjnych.
Po rozbiorach miasto dosta³o siê najpierw
Prusakom, a od 1807 roku znalaz³o siê w obwodzie bia³ostockim i Cesarstwie Rosyjskim. To
w³adztwo utrzyma³o siê mimo powstañ narodowych (w pobli¿u potyczki w 1863 roku) a¿ do
1915 roku. Jedynym plusem dla mieszkañców
sta³y siê dochody z przemytu, bo Biebrz¹ przebiega³a granica z Królestwem Polskim. Nadzieje wzbudzi³a tak¿e budowa w pocz¹tku lat 70.
XIX stulecia Kolei Brzesko-Grajewskiej, wiod¹cej od Odessy i Kijowa a¿ do Królewca. Pojawi³ siê jednak i nowy lokalny konkurent.

Twierdza osowiecka
Dolina Biebrzy stanowi³a dla wojsk szansê
na skuteczn¹ obronê i by³a utrapieniem dla atakuj¹cych. Nowa szosa z Bia³egostoku do E³ku
poprowadzona zosta³a ko³o Osowca, podobnie
jak i wspomniana ju¿ droga ¿elazna. Ta miejscowoœæ mia³a te¿ ciekaw¹ przesz³oœæ, bo z wsi
Okrasa zmieni³a siê na wieœ Osowiec, a w 1753
roku na miasto Marcinopol. W 1873 roku zapad³a decyzja o budowie twierdzy Osowiec. Wybudowano od 1882 roku cztery forty (Centralny, Zarzeczny, Szwedki i Nowy) oraz Grupê
Goni¹dzk¹. Koszty by³y tak wielkie, ¿e ponoæ
car uzna³, ¿e taniej by³oby zamiast betonu u¿yæ
z³ota. Niektóre kazamaty ukryto pod sztucznymi zbiornikami wody, a jako izolacjê zastosowano ciek³y o³ów. W wyniku modernizacji zamontowano tu przed I wojn¹ œwiatow¹ wie¿e
pancerne z obrotowymi kopu³ami, zaœ legendy
pomna¿aj¹ iloœæ dzie³ fortyfikacyjnych. Powtarzano pog³oski o tunelach pod Biebrz¹ i oczywiœcie o duchach obroñców. Prawd¹ jest natomiast, ¿e w I wojnie œwiatowej dwie tylko
twierdze europejskie nie zosta³y zdobyte. Jedna
to francuskie Verdun, a druga to Osowiec.
Niemcy u¿yli nawet gazów bojowych (chloru),
ale Rosjanie odparli tak¿e ten atak. Musieli opuœciæ Osowiec dopiero wówczas, gdy front przesun¹³ siê a¿ pod Brzeœæ nad Bugiem.
Podczas budowy twierdzy o¿ywi³o siê ¿ycie w Goni¹dzu i okolicznych wioskach, wzros³o zapotrzebowanie na si³ê robocz¹ oraz
podwody. Czerpano korzyœci równie¿ z pobytu
oddzia³ów wojska. Sama twierdza nie zosta³a
nale¿ycie wykorzystana w 1920 roku, natomiast
w latach pokoju urz¹dzono tu m.in. Centraln¹
Szko³ê Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza. Tragiczne zakoñczy³a siê ucieczka so³datów sowieckich w czerwcu 1941 roku, wiele
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ofiar wch³onê³y wówczas bagna nadbiebrzañskie. Obecnie mo¿na zwiedzaæ wiêkszoœæ fortów i jest to wspania³y zabytek, który czeka na
spopularyzowanie. Oby tylko nie uleg³ samowolnej rozbiórce. A jeœli dojad¹ tu goœcie ze
œwiata, to trzeba ich zwabiæ do bliskiego przecie¿ Goni¹dza.

Cuda przyrody
Goni¹dz w wolnej Polsce zrazu wegetowa³,
podnosi³ siê z ruin (nowy koœció³ wg projektu
Oskara Sosnowskiego, twórcy bia³ostockiej
œwi¹tyni œw. Rocha), potem rozwin¹³ siê tu handel i rzemios³a, w 1931 roku mia³ niemal 3,5
tys. mieszkañców, a przed II wojn¹ œwiatow¹
prawie 4 tys. Ocala³a synagoga, sukcesem by³o
zbudowanie du¿ej szko³y. W przewodniku z
tamtego okresu mo¿na wyczytaæ, ¿e Goni¹dz
wyró¿nia siê "malowniczoœci¹ po³o¿enia na wysokim lewym brzegu Biebrzy, przer¿niêtym w¹wozami, wœród wieñca wzgórz otaczaj¹cych
miasteczko od po³udnia. Najpiêkniejszy widok
na miasto rozci¹ga siê ze wzgórza z kaplic¹ œw.
Floriana, powy¿ej koœcio³a”. Urokowi miejsca
nie towarzyszy³ nap³yw wiêkszych kapita³ów.
W czasie ostatniej wojny Sowieci dokonali
wywózek na Sybir, Niemcy zg³adzili spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹, represjonowali i Polaków,
zw³aszcza wspieraj¹cych ruch oporu. Wycofuj¹c siê zniszczyli miêdzy innymi koœció³ parafialny pod wezwaniem œw. Agnieszki. Front
ustabilizowa³ siê na tym odcinku Biebrzy od
sierpnia 1944 r. po styczeñ 1945 r., wiêc straty
miasteczka oceniono na 66%; w 1946 r. naliczono tu niespe³na 1,9 tys. mieszkañców. A przecie¿ nadal toczy³y siê walki, tym razem o utrwalenie nowej, narzuconej w³adzy.
Mija³y dziesiêciolecia ciszy, ma³ych radoœci
i du¿ych znaków zapytania. Z³oœliwcy twierdzili, ¿e z dawnej œwietnoœci pozosta³y jedynie
umiejêtnoœci pêdzenia bimbru. Ten zastój chwalili sobie natomiast myœliwi i wêdkarze, problemów przysparza³ zak³ad opiekuñczy. Dobr¹ nowin¹ sta³o siê powo³anie w 1993 roku Biebrzañskiego Parku Narodowego, energiczniej poczyna sobie miejscowy samorz¹d, wzros³o grono
¿arliwych sympatyków Goni¹dza i okolic. To
jednak wci¹¿ zapowiedŸ nowego z³otego wieku. Nie odrodzi siê ju¿ pañstwo z Goni¹dzem
jako stolic¹, miasteczko niechaj zachowa swój
koloryt, rozwinie siê jako europejskie centrum
krajobrazowe, Mekka dla mi³oœników natury. A
kto z lenistwa nie dotrze tu mo¿e przynajmniej
obejrzeæ kolejny album Wiktora Wo³kowa.
Lepiej jednak przyjechaæ, tak¿e po to, by
szukaæ œladów wspania³ej przesz³oœci.
Adam Dobroñski
(Autor jest prof. dr. hab. - pracuje
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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X L Sympozjum Polskiego Towar zystwa
Histo - i Cytochemików (PTHiC),
Bia³ystok, 16-18 wr zesieñ 2004

W

dniach od 16-18 wrzeœnia 2004
roku odby³o siê w Bia³ymstoku
XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa
Histochemików i Cytochemików. Organizatorem sympozjum by³ Bia³ostocki
Oddzia³ PTHiC, Zak³ad Histologii i
Embriologii oraz Zak³ad Klinicznej
Biologii Molekularnej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.

zydent Miasta Bia³egostoku. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego i
Komitetu Naukowego zosta³ prof. dr hab.
Lech Chyczewski, a sekretarzem - dr n.
med. Wies³awa Nikliñska.
Sympozjum zgromadzi³o 360 uczestników, autorów i wspó³autorów referatów i komunikatów. Wœród nich byli pracownicy wszystkich, z wyj¹tkiem

W kuluarach Sympozjum - od lewej: prof. Lidia Wenda-Ró¿ewicka (Szczecin), prof. Jerzy
Warcho³ (Poznañ), prof. Jerzy Kawiak (Warszawa).

Patronat honorowy nad XL Sympozjum PTHiC objêli: Jan Górski - Rektor
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, Janusz Krzy¿ewski - Marsza³ek Województwa Bia³ostockiego i Ryszard Tur - Pre-

bydgoskiej, akademii medycznych. Krajowe oœrodki uniwersyteckie reprezentowali pracownicy Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Uniwersytetu Jagielloñskiego,
Uniwersytetu £ódzkiego, Uniwersytetu

Miko³aja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doniesienia prezentowali tak¿e pracownicy Uniwersytetu VII w Pary¿u i
Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierz¹t
PAN w Jastrzêbcu. W czêœci naukowej
sympozjum wziê³o udzia³ liczne grono
pracowników naukowo-dydaktycznych
AMB. W czasie trzydniowych obrad mia³o miejsce 40 wyst¹pieñ ustnych i 132
prezentacji plakatowych.
Tematyka sympozjum objê³a: gruczo³y dokrewne i komórki neuroendokrynne, komórki macierzyste, molekularne
aspekty rozrodu, oddzia³ywanie miêdzykomórkowe, metody molekularne w
badaniach in situ.
W czasie sympozjum mia³y miejsce
wyst¹pienia przedstawicieli firm dotycz¹ce metody hybrydyzacji in situ, techniki
laserowej w mikroskopii œwietlnej, odczynników immunocytochemicznych, mikromacierze jako narzêdzie w diagnostyce molekularnej.
Sympozja PTHiC odbywaj¹ siê co
dwa lata. Nastêpne odbêdzie siê w roku
2006, a jego organizatorem bêdzie Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie. Œwiatowe zjazdy Federacji Towarzystw Histochemicznych odbywaj¹ siê
co cztery lata. W tym roku odby³ siê on
w mieœcie La Jolla w USA. Kolejny odbêdzie siê wiêc w roku 2008, w Gdañsku.
Krzysztof Worowski
Irena Kasacka

M o¿liwoœci

wspomagania rozwoju
dzieci z zespo³ami genetycznymi
V Ogólnopolskie Sympozjum Mikoszów, 7-9 X 2004r.

P

roblemy niemówi¹cych, niedos³ysz¹cych, niedowidz¹cych dzieci z zespo³ami uwarunkowanymi genetycznie, rozwijaj¹cych siê w sposób inny ni¿ my by³y
tematem naszego sympozjum. Rozproszone po ca³ej Polsce, przebywaj¹ w domach
pomocy spo³ecznej, w warsztatach terapii zajêciowej. Bywaj¹ izolowane i samotne w domach, nierzadko, swoich zagubionych rodziców. Zagubionych, bo nie jest ³atwo dŸwigaæ

ciê¿ar urodzenia dziecka odmiennego, dziecka stawiaj¹cego trudne wyzwania macierzyñstwu i ojcostwu, stawiaj¹cego wyzwania bliskim.
Jest noc. Za œcian¹ s³ychaæ przeraŸliwe
krzyki dziecka. Jak go bij¹ - myœlisz, co to
za ludzie ci nasi s¹siedzi! A to dziewczynka z zespo³em Retta z zaburzeniami snu
wykrzykuje swój ból, przechodz¹c ostr¹ fazê regresji narzucon¹ przez zak³ócenia w pra-

cy mózgu, wywo³ane niedostatkiem jednego z kluczowych bia³ek transkrypcyjnych reguluj¹cego inne geny. Nocne koszmary
mog¹ byæ te¿ wyrazem bezradnoœci dziecka wobec braku mo¿liwoœci porozumiewania siê z najbli¿szymi. Najczêœciej, my s¹siedzi, zamykamy drzwi i serce na tak¹
s¹siedzk¹ wrzawê. „Pani profesor - oni myœl¹, ¿e my krzywdzimy ma³¹” - skar¿y³a siê
mama Dominiki - „a ona tak biega, krzy-
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czy, nie umiem jej uspokoiæ.” Rzeczywi- cjalistów z Zachodu. W tym roku zaszczy- tym w odniesieniu do dzieci z dystrofi¹ miêœcie zdenerwowana Dominika wyprawia nie- ci³ nas swoj¹ obecnoœci¹ dr Eric Smeets, neu- œniow¹ Duchenne, które masowo wysy³ane
samowite harce i „wygibasy” ca³ym cia³em, rolog dzieciêcy i dr rehabilitacji, który pra- s¹ do Kijowa na dwudniow¹ wizytê (nota begodne najlepszych mistrzyñ cyrkowych. I cuje w Center of Human Genetics, University ne z plikiem badañ wykonanych przez polto spojrzenie... oczekuj¹ce na reakcje oto- Hospital Gasthuisberg w Leuven w Belgii i skich lekarzy!!!) za niebagateln¹ sumê 15
jednoczeœnie w Department of Clinical Ge- tys. euro za jedn¹ wizytê wp³acan¹ na pryczenia.
„Wcale nie jest taka upoœledzona, choæ netics, Academic Hospital Maastricht w watne nazwisko przed przyjazdem, tytu³em
nie mówi” - powiedzia³ tato. „Jak dojœæ do pobliskim Maastricht w Holandii. Jest on ubezpieczenia, a nie leczenia!!! Obowi¹zkojej umiejêtnoœci, gdzie jest droga, po której œwiatowej s³awy specjalist¹ w zakresie ba- we trzy wizyty maj¹ i tak w¹tpliwy skutek
nale¿y d¹¿yæ, by kierowaæ rozwojem, zw³a- dañ klinicznych nad zespo³em Retta. Po terapeutyczny. Podkreœlali to koledzy obserszcza umys³owym, na miarê jej trudnych do wys³uchaniu referatu i dyskusji nad trud- wuj¹cy dzieci po powrocie z Kijowa po kilodkrycia mo¿liwoœci?- pada pytanie. My noœciami diagnostycznymi tego zespo³u, (po- ku kuracjach, rzekomo komórkami macie„zdrowi” - mama, tata, s¹siad, nauczyciel, mimo odkrycia genu MECP2, którego g³ów- rzystymi w formie transfuzji do¿ylnej!!! W
lekarz!- powinniœmy umieæ na nie odpo- nie mutacje prowadz¹ do zaburzeñ fenotypu ¿adnym czasopiœmie naukowym nie ma dazachowania, regresji rozwoju, zachowañ au- nych, które uzasadnia³yby celowoœæ czy podwiedzieæ.
Na sympozjum organizowane co roku tystycznych, napadów padaczkowych, utra- stawy tej terapii. Tajemniczoœæ i wysoki koszt
przez nasz zak³ad, a od kilku lat wspólnie z ty zdolnoœci pos³ugiwania siê rêkoma i umie- eksperymentu budzi powszechny sprzeciw.
prof. Olg¹ Haus z Zak³adu Genetyki Klinicz- jêtnoœci porozumiewania siê mow¹ werbaln¹) Pojawi³y siê informacje w Towarzystwie na
nej AM w Bydgoszczy przyje¿d¿aj¹ leka- mogliœmy zdobyæ nowe doœwiadczenia ucze- rzecz Chorób Miêœniowych o powik³aniach
rze ró¿nych specjalnoœci, psychologowie, re- stnicz¹c w prowadzonych przez niego war- u chorych po tej kuracji.
Strajk na lotnisku w
habilitanci, terapeuci i
Mediolanie uniemo¿liwi³
pedagodzy. Przyje¿d¿aj¹
przybycie prof. Enrico
przede wszystkim rodzice
Biagonni i nasze inforz dzieæmi na rzecz których
macje o wczesnej diagnoprowadzone s¹ badania nastyce dzieci z mózgowym
ukowe i obserwacje kliniczpora¿eniem dzieciêcym
ne. Wspólnie usi³ujemy odprowadzonej we W³oszech
powiedzieæ na nurtuj¹ce nas
pozostan¹ jeszcze w sfepytania.
rze naszych wyobra¿eñ.
W tym roku tematami
Obok znamienitych
wiod¹cymi by³y problemy
naukowców zachodnich
dotycz¹ce zespo³u Retta,
mo¿na by³o us³yszeæ szezespo³u Angelmana, dystroreg ciekawych doniesieñ
fii miêœniowej Duchenne’a
promuj¹cych osi¹gniêcia
i mózgowego pora¿enia dzienaukowe kolegów z Dolciêcego. Ka¿dy z tych zenego Œl¹ska. Nie zabraspo³ów wystêpuje znacznie
k³o znanego wroc³awskieczêœciej ni¿ jest rozpoznago neurologa prof. dr hab.
wany i ka¿dy z nich ma
Ryszarda Podemskiego,
wspólne poszczególne obPodczas warsztatów: prof. Eric Smeets, dr Renata Posmyk, mama
kierownika kliniki AM,
jawy. St¹d wspólne pro- dziewczynki z zespo³em Retta.
który przedstawi³ ciekablemy do rozwi¹zania.
Spotkanie odby³o siê w oœrodku rehabi- sztatach neurogenetycznych. Ponadto ro- wy wyk³ad o zaburzeniach mowy pochodzelitacyjnym Centrum Rehabilitacji dla Dzie- dzice mogli skorzystaæ z indywidualnych nia oœrodkowego u dzieci. Profesor Jerzy Leszek, psychiatra, kierownik kliniki AM mówi³
ci z Mózgowym Pora¿eniem Dzieciêcym konsultacji dla swoich pociech.
Mo¿liwoœci wspomagania rozwoju dzie- o zespo³ach otêpiennych zwi¹zanych z wie„Celestyn” NZOZ w Mikoszowie ko³o Strzelina, po³o¿onego niedaleko Wroc³awia. Oœro- ci z zespo³em Angelmana, a szczególnie wy- logenowym lub monogenowym pod³o¿em
dek jest efektem pracy Stowarzyszenia œw. niki badañ w zakresie mechanizmów zabu- genetycznym.
Na ceremonii powitania by³y w³aCelestyna na Rzecz Rehabilitacji Dzieci z rzeñ snu by³y omówione przez prof. Leopolda
Pora¿eniem Mózgowym. Stowarzyszenie zo- Curfsa z Clinical Genetics Center, z Maa- dze lokalne i wojewódzkie. „Mo¿e za poparsta³o za³o¿one przed laty przez mamê dziec- stricht z Holandii. Nowa jednostka Depart- ciem s³ownym pójd¹ inne dzia³ania” - wzdyka z tym zaburzeniem, jej siostrê lekarza neu- ment of Biological Developmental Psycho- cha³a pani Anna Kobel.
Pani Anna marzy o stworzeniu miasteczrologa dzieciêcego i babciê dziecka, cz³owieka logy, któr¹ od niedawna profesor kieruje jest
o niezwyk³ym sercu i umyœle, pani¹ Annê wyposa¿ona w bardzo dobrej jakoœci apara- ka nadziei na rzecz potrzebuj¹cych, niepe³Kobel. Formu³a integracyjnoœci naszego sym- turê i sprzêt. Wyniki badañ grupy prof. nosprawnych odmieñców ludzkiej spo³eczpozjum i misja promocji problemów osób z Curfsa przyjmuj¹ takie czasopisma jak noœci.
odmiennym rozwojem umys³owym cieszy Lancet, Annals de Genetique czy American
siê coraz wiêkszym zainteresowaniem œro- Journal Medical Genetics.
Bol¹c¹ spraw¹ wydaje nam siê wykodowiska genetyków klinicznych, neurologów
Alina T. Midro
i pedagogów. Œwiadczy o tym coraz wiêk- rzystywanie ludzkiego nieszczêœcia do masza liczba prelegentów i liczba goœci. Zazwy- nipulacji i stosowanie zdobyczy wiedzy nie
(Autorka jest prof. dr. hab. - kierownikiem
czaj na naszych spotkaniach goœcimy spe- zawsze w uczciwy sposób. Dyskutowano nad
Zak³adu Genetyki Klinicznej AMB)

MEDYK Bia³ostocki 10(21) 2004

30

Spotkania po latach

W iêcej osi¹gniêæ,

wiêcej kilogramów i mniej w³osów
Zjazd kole¿eñski absolwentów Wydzia³u Lekarskiego AMB - rocznik 1973-79.

Wspólne zdjêcie przed kaplic¹ w Studzienicznej - 11.09.2004.
Fot. Zenon Siergiejko.

D

wadzieœcia piêæ lat temu absolwenci rocznika 1973-1979 odebrali dyplomy lekarza z
r¹k ówczesnego rektora prof. zw. dr. hab. n. med.
Konstantego Wiœniewskiego. Przy po¿egnaniu, po
szeœciu wspólnie spêdzonych latach, niejednemu z
nas ³za krêci³a siê w oku. Przyrzekaliœmy sobie utrzymywaæ kontakty i co pewien czas spotykaæ siê na
zjazdach kole¿eñskich. Na pami¹tkê wspólnie spêdzonych lat zosta³ wykonany album ze zdjêciami prawie wszystkich kolegów i kole¿anek z naszego rocznika. By³em jego autorem.
Wkrótce los rozrzuci³ nas po œwiecie. W tamtych latach nikt nie narzeka³ na nadmiar lekarzy, ale
posadê naj³atwiej by³o otrzymaæ w ma³ych miejscowoœciach, z dala od oœrodków akademickich. M³odych ludzi kuszono doœæ pokaŸnymi pieniêdzmi na
zagospodarowanie siê w zamian za podjêcie pracy
w miejscowoœciach z niedoborem lekarzy. Chocia¿
by³ to ju¿ zmierzch propagandy sukcesu, to dobrze

pamiêtamy „ konkurs” telewizyjny, w którym dwóch
kolegów z naszego roku, starosta - Waldek Przyby³owicz oraz S³awek Kosid³o, „walczy³o” o objêcie
posady w jednym z oœrodków zdrowia w województwie kieleckim. Wygra³ Waldek Przyby³owicz
i chocia¿ nie by³o to jego marzeniem, do czego
przyzna³ siê po latach, to czêœæ swego ¿ycia spêdzi³
w³aœnie w tym oœrodku.
Nasze drogi siê rozesz³y. Dziœ niektórzy z nas
robi¹ kariery naukowe, inni piastuj¹ wa¿ne funkcje
administracyjne lub polityczne, czêœæ wyjecha³a za
granicê, a znakomita wiêkszoœæ pracuje dla dobra
chorych.
Wszyscy zajêliœmy siê swoimi sprawami i nie
spostrzegliœmy, ¿e minê³o 15 lat od zakoñczenia
studiów. Dopiero w roku 1994 uda³o siê (dziêki
inicjatywie dr. n. med. S³awomira Kosid³o) zorganizowaæ pierwszy zjazd kole¿eñski. Przyby³o wówczas oko³o 100 kolegów. Czêœæ oficjalna odby³a

siê w Aula Magna naszej uczelni, a czêœæ nieoficjalna w Klasztorze na Wigrach. Znowu byliœmy
razem i obiecaliœmy sobie, ¿e nastêpne spotkanie
odbêdzie siê za piêæ lat. Nie starczy³o jednak ani
zapa³u, ani czasu, aby wzajemne obietnice siê ziœci³y. Na szczêœcie mamy kolegê Kosid³o, który po 25
latach znowu nas zebra³. Tym razem w dniach 1012 wrzeœnia 2004 roku w Hotelu Warszawa w Augustowie. Znowu przyby³o oko³o 100 osób, a wœród
nich równie¿ ci, którzy z nami zaczynali studia, a
koñczyli je w innych miastach. Przybyli tak¿e koledzy, których los rzuci³ za ocean oraz do innych miejsc
na ziemi. Przygotowany 25 lat temu album absolwentów by³ bardzo pomocny we wzajemnym rozpoznawaniu siê. Wiêkszoœci z nas posiwia³y i/lub
przerzedzi³y siê w³osy, przyby³o kilogramów, a
niektóre kole¿anki chyba podpisa³y kontrakt z diab³em - s¹ coraz ³adniejsze!
Opowiadaliœmy o swoich losach, a ka¿dy z
nas mia³ ok. 1,5 minuty na „pochwalenie siê” swoimi osi¹gniêciami. Uœwiadomiliœmy sobie, ¿e czêœæ
z nas ju¿ odesz³a na zawsze.
Przyrzekliœmy sobie, ¿e nastêpne spotkanie za
piêæ lat zorganizuj¹ koledzy pracuj¹cy w Olsztynie.
Mamy nadziejê, ¿e pojawi¹ siê tak¿e ci, którzy z ró¿nych przyczyn nie mogli przybyæ do Augustowa.
Zenon Siergiejko
(Autor jest dr. hab.- adiunktem w Klinice
Alergologii i Chorób Wewnêtrznych AMB)
* Poniewa¿ spora grupa uczestników nigdy nie
otrzyma³a albumu absolwentów postanowiliœmy przygotowaæ nowe, uaktualnione wydanie. Oprócz starych
zdjêæ, którymi dysponujê, istnieje mo¿liwoœæ do³¹czenia aktualnej fotografii wraz z krótk¹ notk¹ o sobie (do
50 s³ów) zawieraj¹c¹ tak¿e adres kontaktowy, numer
telefonu, adres e-mailowy. Dane te proszê przes³aæ na
mój adres e-mailowy: siergiejko@csk.pl

P r zekraczamy granice stosownoœci !
P

iêkn¹ s³oneczn¹ pogod¹ przywita³
Szczecin uczestników dwunastych
ju¿ Spotkañ Redaktorów Gazet Akademickich. Przez cztery wrzeœniowe dni,
ponad czterdziestu przedstawicieli prasy uczelnianej oddawa³o siê rozwa¿aniom na temat prawa prasowego i poprawnoœci
jêzykowej
tekstów

dziennikarskich. Ten ostatni temat wywo³a³ tyle emocji i tyle kontrowersji, ¿e
pozwoli³am sobie poprosiæ dr Ewê Ko³odziejek, jêzykoznawcê- adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu
Szczeciñskiego oraz popularyzatorkê
wiedzy o piêknej i poprawnej polszczyŸnie o kilka praktycznych rad.
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Powiedzia³a pani, ¿e przygotowuj¹c siê do wyk³adu, przegl¹daj¹c pisma
akademickie, mia³a pani chwile znu¿enia. Czy powodem by³a tematyka,
forma czy mo¿e jêzyk?
Wy³¹cznie tematyka. Problemy, które pañstwo poruszaj¹ w swoich pismach,
dla was istotne, mnie za bardzo nie interesuj¹. Jêzyk pism akademickich oceniam jako ca³kiem dobry, chocia¿ mo¿na by go trochê udoskonaliæ. Zauwa¿y³am drobne potkniêcia interpunkcyjne i sk³adniowe. Razi mnie te¿ nadu¿ywanie wielkich liter. Ponadto w tekstach informacyjnych, publicystycznych, w
wywiadach lub gdy piszemy o dzia³alnoœci jakiegoœ profesora, u¿ywanie
wszystkich tytu³ów naukowych lub nazw stanowisk jest niepotrzebne. Uczucia
wobec prze³o¿onych mo¿na wyraziæ w inny sposób.
U wielu autorów s³owo „uczelnia” wywo³uje tak silne emocje, ¿e ma³a litera by³aby w ich mniemaniu wrêcz profanacj¹ tej instytucji.
Wielk¹ liter¹ piszemy nazwy jednostkowe urzêdów, w³adz, instytucji, organizacji, szkó³, towarzystw. Choæ przepis ortograficzny dopuszcza wielkie litery
ze wzglêdów grzecznoœciowych, to jednak w tekstach prasowych polecam ma³e litery. Argumenty emocjonalne nie powinny dominowaæ nad zdrowym rozs¹dkiem.
Co powinniœmy zrobiæ, aby nasze teksty by³y atrakcyjniejsze i po prostu
lepiej siê czyta³y?
Sztuka dobrego pisania, szczególnie gdy chodzi o publicystykê, to sztuka tworzenia tekstów zwartych, krótkich. Nie ma takiego tekstu, którego nie mo¿na
by skróciæ. Nale¿y unikaæ rozwlekania tematu, d³u¿yzn, trzeba pilnowaæ, by
tekst by³ spójny. To nie jest ³atwe.
Czy s¹ s³owa, które pani¹ jako jêzykoznawcê dra¿ni¹ lub rozbawiaj¹?
Mnie bawi¹ raczej gry jêzykowe, które œwiadcz¹ o tym, ¿e twórca tekstu jest
osob¹ wra¿liw¹ i gra z odbiorc¹ za pomoc¹ ró¿nych znaczeñ, podtekstów. Do
b³êdów jêzykowych mam stosunek zdystansowany. Irytuj¹ mnie natomiast infantylne zdrobnienia, szczególnie s³owo „pieni¹¿ki”. Ra¿¹ mnie te¿ elementy
jêzykowe niedostosowane stylistycznie do tekstu, czyli „wymieszanie” wy¿szego i ni¿szego poziomu polszczyzny. Nie lubiê epatowania s³owami potocznymi, rubasznymi, nie lubiê tak¿e nadmiernej amerykanizacji tekstu. Nie
twierdzê, ¿e s³owa obce s¹ zbêdne, ale jeœli pojawiaj¹ siê tylko ze wzglêdów
snobistycznych, to œwiadcz¹ o tym, ¿e pisz¹cy nie ma pomys³u i próbuje zape³niæ tekst takimi pseudoozdobnikami.
Mo¿e wydaje siê sobie wtedy m¹drzejszy?
Zapewne tak, bo przecie¿ u¿ywanie s³ów obcych samo w sobie nie jest z³e. Jêzyk intelektualisty charakteryzuje siê zapo¿yczeniami ³aciñskimi, francuskimi,
angielskimi. One maj¹ jednak tylko uatrakcyjniæ tekst, nie mog¹ go zdominowaæ. W zapo¿yczaniu trzeba zachowaæ umiar i umieæ znaleŸæ z³oty œrodek.
A jak mówimy, my, wspó³czeœni Polacy?
Ró¿nie. Starsi wykazuj¹ wiêksz¹ dba³oœæ o poprawn¹ polszczyznê, przywi¹zuj¹ siê do pewnych form jêzykowych. M³odzi natomiast mówi¹ niestarannie,
niechlujnie, skrótowo, Ÿle akcentuj¹ s³owa, Ÿle je wymawiaj¹. Zauwa¿y³am równie¿, ¿e mówimy coraz bardziej ekspresywnie. W dzisiejszych czasach wymaga siê, aby tekst by³ przede wszystkim skuteczny i perswazyjny. Mo¿na to zauwa¿yæ np. w reklamach i w wyst¹pieniach publicznych niektórych polityków.
Coraz czêœciej te¿ przekraczamy granicê stosownoœci i publicznie u¿ywany s³ów
po prostu nieprzyzwoitych.
Wiele osób lubi stylizowaæ siê na osoby nowoczesne, takie równe, u¿ywaj¹c na przyk³ad jêzyka m³odzie¿owego?
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Moim studentom opowiadam historiê o pewnej starszej pani, która przymierzaj¹c w sklepie marynarkê spyta³a swego mê¿a: „czy nie uwa¿asz, ¿e w tej
marynarce wygl¹dam „zaje...œcie”?( dr Ko³odziejek wymawia to s³owo jako
” jedwabiœcie”- od red.) Przytaczam tê historiê, aby pokazaæ, ¿e ów straszny
wyraz, do tej pory kojarzony wy³¹cznie z jêzykiem m³odzie¿owym, wszed³ w
szerszy obieg spo³eczny. Dziœ m³odzie¿owe wyra¿enia „olewaæ”, „jarzyæ”,
„kumaæ” s¹ w powszechnym obiegu. Wszyscy mówi¹ te¿ o „szmalu” i „kasie”,
choæ s¹ to s³owa z bardzo niskich rejestrów polszczyzny.
Starsi chc¹ byæ „trendy”, zreszt¹ teraz wszystko jest „trendy”. To s³owo zrobi³o siê bardzo popularne.
Nie warto podpieraæ siê obcym s³owem, je¿eli jego sens rozumiemy w przybli¿eniu i nie mamy pewnoœci, co ono znaczy. Moda na s³owa charakteryzuje
siê miêdzy innymi tym, ¿e nadu¿ywany wyraz traci swoj¹ znaczeniow¹ precyzjê i jest rozumiany „mniej wiêcej”. Z biegiem czasu staje siê raczej elementem ozdobnym ni¿ noœnikiem informacji. Jêzyk ma to do siebie, ¿e siê przeobra¿a, dostosowuje do nowych realiów spo³ecznych i kulturowych. Czas
jednak zacz¹æ myœleæ o polszczyŸnie jako o dobru narodowym, bo skutki zbyt
liberalnego stosunku do jêzyka mog¹ byæ op³akane.
Organizatorami tegorocznych warsztatów
dziennikarskich by³y cztery najwiêksze szczeciñskie uczelnie: Uniwersytet Szczeciñski, Politechnika Szczeciñska, Akademia Morska i
Akademia Rolnicza.
- Niejednokrotnie zastanawia³am siê, czy to
co robimy ma jakiœ g³êbszy sens - powiedzia³a mi podczas uroczystej kolacji w murach
Akademii Morskiej, prof. dr hab. Dorota
Go³êbiowska - red. naczelna „agrAriusa” - Biuletynu Akademii Rolniczej w
Szczecinie. Muszê jednak przyznaæ, ¿e przys³uchuj¹c siê temu o czym pañstwo mówiliœcie i jak mówiliœcie o swoich uczelniach, problemach, i widz¹c
emocje jakie tym wypowiedziom towarzyszy³y nie mam ju¿ w¹tpliwoœci. Jeden z rektorów nazwa³ nas kronikarzami uczelni. I ja siê z tym stwierdzeniem
zgadzam, bo to co zamieszczamy w naszych pismach, to jest historia sukcesów i pora¿ek danej uczelni. Wszystko to mo¿na przewi¹zaæ œlicznie wst¹¿eczk¹ i przekazaæ nastêpnym pokoleniom.
¯a³ujê, ¿e podczas tego spotkania nie uda³o nam siê omówiæ problemu
przedruków z kole¿eñskich czasopism. Bardzo czêsto w lokalnej prasie akademickiej pojawiaj¹ siê artyku³y, które zainteresowa³yby na pewno szersze grono naukowe. Mam nadziejê, ¿e ten problem uda nam siê rozwi¹zaæ w przysz³ym roku podczas 13. Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich, które tym
razem odbêdzie siê w S³upsku.
Myœlê, ¿e bardzo dobrze siê dzieje, i¿ spotkania odbywaj¹ siê ka¿dego roku w innym mieœcie. Przybywaj¹c do konkretnego oœrodka poznajemy region,
w³adze miasta, specyfikê szko³y wy¿szej, nawi¹zujemy kontakty, a wspólne zorganizowanie imprezy przez uczelnie danego miasta na pewno integruje œrodowisko akademickie. I jest to oczywiœcie doskona³a promocja.

Danuta Œlósarska

Wêdrówki po kresach

D zieñ
C

pielgr zyma

iep³ym, sierpniowym rankiem, z prokatedry Farnej, po uroczystej mszy ruszy³a procesja. Szerokimi, kamiennymi schodami sp³ywa³a fala p¹tników. Na pocz¹tku, na czele figurka

Matki Boskiej Fatimskiej, niesiona na ramionach czterech mê¿czyzn, krzy¿ p¹tniczy i tabliczka z napisem - Ekumeniczna Pielgrzymka
Bia³ystok, Grodno, Wilno. Tak formuj¹ca siê

procesja mia³a od tego momentu przemierzaæ kresowe obszary, ziemie Podlasia, Grodzieñszczyzny
i Wileñszczyzny, by po wielu dniach wêdrówki
stan¹æ u stóp tej co Ostrej broni Bramy. Za gra-
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nicami do³¹czy³a polonia z Bia³orusi by dalej
wspólnie zmierzaæ do Wilna.
Rozlegaj¹ siê s³owa pieœni:
Oto jest dzieñ, który da³ nam Pan
Weselmy siê i radujmy siê - Aleluja
Nasza wêdrówka ma wieloletnie tradycje i korzenie. Po wojnie, w wyniku ustaleñ w Ja³cie i Poczdamie arcybiskup Ja³brzykowski musia³ opuœciæ
gród nad Wili¹ i uchodziæ do Bia³egostoku przenosz¹c kuriê, seminarium duchowne, materia³y archiwalne i naukowe. W latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych sprawy te by³y traktowane jak tabu
zdominowane przez nakazy polityczne i nacjonalne rozgrywki. Powa¿ne utrudnienia w wyjazdach i
odwiedzaniu naszych dawnych terenów kresowych przyczyni³y siê do tego, ¿e w archikatedrze
bia³ostockiej wystawiono kopiê obrazu i o³tarz ku
czci Matki Boskiej Ostrobramskiej, który równie¿
przej¹³, uzupe³ni³ têsknoty i potrzeby ludnoœci
miejscowej oraz repatriantów spoza Œwis³oczy, Niemna i Buga.
Odmieniona sytuacja polityczna spowodowa³a,
¿e od 1993 roku przez Szudzia³owo, KuŸnicê, Grodno, Jeziory, Nowy Dwór, Raduri, Butrymance i Jaszuny zmierzaj¹ co roku z modlitw¹ i pieœni¹ maryjn¹ na ustach pielgrzymi z Podlasia. Jak podkreœla
wieloletni organizator tych wêdrówek, pierwszy wolontariusz Caritasu -ksi¹dz dyrektor Andrzej Horacy - „wêdruj¹ z potrzeby serca i mi³oœci do Matki
Mi³osierdzia z Ostrej Bramy. Jej ofiarowuj¹ trud pielgrzymowania, wylany pot oraz cierpienie zbola³ych nóg i odcisków na stopach. Wielu z nich niesie te¿ nostalgiê do rodzinnych stron swoich, b¹dŸ
ich rodziców lub dziadków”.
Co to jest pielgrzymowanie. S¹ to dziesiêciodniowe rekolekcje w drodze, która liczy³a prawie
trzysta kilometrów. To czas na modlitwê, refleksje,
rozmowê duchow¹, przemianê w sakramencie pojednania. Wszystko to po³¹czone ró¿añcem, koronk¹, œwiadectwem, osobistymi rozwa¿aniami i spowiedzi¹ w marszu. Towarzysz¹ce temu zmêczenie,
ból, pot, pokonywanie drogi, które po³¹czone jest z
ogromnym wysi³kiem fizycznym. Powoduje to, ¿e
cz³owiek dostêpuje stanów duchowych, których pró¿no szukaæ w ca³orocznej codziennoœci.
G³êbia duchowa pielgrzymów w decyduj¹cej
mierze by³a kszta³towana przez id¹cych wspólnie
ksiê¿y i kleryków. Wœród nich kroczy³ po raz kolejny wspania³y erudyta i kaznodzieja, spowiednik
Ojca Œwiêtego, ksi¹dz pra³at Marian. Tajemnic¹ niebios jest, sk¹d ten duszpasterz, 75-letni starzec, ma
tyle si³y duchowej i zarazem fizycznej, by w zgrzebnej sutannie, w skwarze i deszczu, przebywaæ po raz
kolejny dalek¹ drogê, g³osz¹c jednoczeœnie piêkne,
porywaj¹ce homilie spo³ecznej krucjaty mi³oœci, nauczaj¹c i spowiadaj¹c w drodze dziesi¹tki p¹tników. Dzier¿¹c w d³oniach mikrofon, prowadz¹c
wspólne modlitwy, czêsto zachêca³ do œpiewu, bez
którego ka¿dy krok stawa³ siê coraz trudniejszy.
Panuje opinia, ¿e w pielgrzymce jak w lustrze
odbija siê obraz koœcio³a powszechnego, który ca³y czas równie¿ jest w drodze. Wœród nas wêdro-

wali do Maryi ró¿ni ludzie. Silni i s³abi, starzy i m³odzi, wykszta³ceni i proœci, z nik³¹ i siln¹ motywacj¹. Ka¿dy niós³ swoje intencje, w cichej modlitwie czy wspólnym œpiewie przewija³y siê jak¿e
czêsto s³owa, które wypowiedzia³ kresowy poeta Jan
Leoñczuk „Madonno naszych sumieñ, przed tob¹
bóle moje sk³adam”.
Mimo trudu, wysi³ku i atmosfery powagi pielgrzymowanie ma równie¿ wymiar radosny. Pogodny nastrój, poczucie humoru, wzajemna pomoc
brata siostrze i odwrotnie towarzysz¹ przez ca³y czas
wêdrówki.
„Przykazanie moje daje Wam
Byœcie siê wzajemnie mi³owali”
Dwa pierwsze dni wêdrówki przebiega³y przez
nasze miejscowoœci - Supraœl, Jeziorek, Szudzia³owo, Kamionka, Malewicze, Klimówkê, Nowodziel
do KuŸnicy Bia³ostockiej. Tam pielgrzymka przekroczy³a granicê.
Piêkne pagórkowate tereny Podlasia i te wioski z tradycyjn¹ architektur¹ drewnian¹ jak z opisów
Orzeszkowej, stare kapliczki i du¿a iloœæ nowych
przydro¿nych œwi¹tków i krzy¿y.
Coroczne wêdrowanie do Wilna to nie tylko
sprawa pielgrzymów, to równie¿ œwiêto mieszkañców okolic, które oni przemierzaj¹. Ukwiecone ka-

plice przydro¿ne, ci¹gn¹cy jak na œwiêto odpustowe mieszkañcy okolicznych miejscowoœci i kolonii,
echa bij¹cych dzwonów z mijanych koœcio³ów
tworzy³y niezapomnian¹ atmosferê kontemplacji i
uniesienia. Jak¿e czêsto mijaliœmy pracuj¹cych na
polu rolników zebranych przy rozstajnych drogach, mê¿czyŸni z czapk¹ w d³oni, obok syn i
wnuczek, ¿egnali nas z podniesion¹ d³oni¹ i zawo³aniem - w drogê z Panem Bogiem.
W miejscowoœci Soko³da, kiedy fala wêdruj¹cych zbli¿a³a siê do arboretum, gdzie znajduj¹ siê
mogi³y powstañców z 1963 roku, naprzeciw na
wzgórze wysz³y cztery niewiasty. Wszystkie w czerni, prosi³y o wspóln¹ modlitwê, b³ogos³awieñstwo
i poœwiêcenie nowego krzy¿a w miejscu, gdzie kilka tygodni wczeœniej zgin¹³ m³ody cz³owiek. Pop³ynê³y s³owa modlitwy - „Wieczne odpoczywanie racz
mu daæ Panie...” i szloch matki i m³odej ma³¿onki.
Historia miesza siê ze wspó³czesnoœci¹.
Pielgrzymka za granicami naszego kraju mia³a swoj¹, odrêbn¹ atmosferê. Zaczê³o siê od nieprzewidzianych k³opotów, nie zezwolono nam na przejœcie przez Grodno, co spowodowa³o powa¿ne trudnoœci
w pokonaniu znacznie d³u¿szego, pierwszego od-

cinka na Bia³orusi. I tutaj spotkaliœmy siê z przejawami kresowej goœcinnoœci Biskupa Grodzieñskiego Antoniego Dziemianko, tamtejszych katolików,
Caritasu Grodzieñskiego, którzy spontanicznie zorganizowali dodatkowy transport do pierwszego miejsca noclegu w Putryszkach.
Tereny Bia³orusi ró¿ni³y siê wygl¹dem od
stron litewskich. Pielgrzymka wêdrowa³a wœród wielkich powierzchni ko³chozowych upraw, podczas gdy
na Litwie cieszy³y wzrok kolorowe dywany upraw
prywatnych. Chcia³o siê powiedzieæ, tak jak w naszych okolicach Ogrodnik, Puñska czy Krynek.
Na ca³ej trasie zagranicznej, przez Jeziorany,
Nowy Dwór, Raduni, Adwerniki, Butrymanice i
Jaszuny, a¿ do samego Wilna spotykaliœmy siê z
przejawami ogromnej przychylnoœci. Noclegi u okolicznych mieszkañców, ci¹gn¹ce siê do póŸnej nocy rozmowy, mieszaj¹ca siê polska i bia³oruska
mowa. Tak tworz¹ siê nowe wartoœci obecnej rzeczywistoœci i kontakty ponad granicami.
Wa¿ne by³y i liczy³y siê proste zachowania, fakty i gesty. Podniesienie plecaka siostrze i bratu, podzielenie siê kanapk¹ czy pomidorem, u¿yczenie opatrunku na zbola³¹ nogê, uœmiech i pozdrowienie
dla mijanych mieszkañców.
Najbardziej serdeczni byli ci, którzy najmniej
mieli. Pamiêtam, jak przy jednym ubogim obejœciu
sta³y dwa stare krzy¿e - katolicki i prawos³awny.
Zgarbiona babuleñka w chustce zawi¹zanej na g³owie wystawi³a koszyk ¿ó³tych lubaszek i wiaderko
zimnej wody. Na sto³eczku sta³a miska, kostka szarego myd³a, a na p³ocie wisia³ zgrzebny, haftowany
rêcznik. Bo czego wiêcej potrzebuje Pielgrzym. Jednoczeœnie nasunê³a siê inna refleksja. Kiedy pielgrzymka przechodzi³a wzd³u¿ murów rezydencji naszych bia³ostockich nuworyszy nie staæ ich by³o
nawet na gest przyjaznego pozdrowienia.
Na trasie da³o siê zauwa¿yæ powrót do religii.
Odnowione œwi¹tynie m.in. ogromy koœció³ w Ejszyszkach, kompleks sakralny w Nowym Dworze,
gdzie pracuj¹ ojcowie Paulini i siostry zakonne, a
jednoczeœnie obok budowane nowe œwi¹tynie prawos³awne. Oto s¹ przejawy wspó³czesnej ekumenizacji.
Ostatni dzieñ pielgrzymowania to goœcina w
Ostrej Bramie. Wszyscy odczuwaj¹ wielk¹ radoœæ
wêdruj¹c przez stare wileñskie miasto i zbli¿anie
siê do sanktuarium. Mimo ulewnego deszczu i
zimna. Ksiê¿a i siostry zakonne uczestnicz¹cy w pielgrzymce celebrowali uroczyst¹ mszê dziêkczynn¹.
Setki pielgrzymów przynios³o swoje intencje przed
obraz Matki Boskiej. S³ychaæ by³o gromkie s³owa
modlitwy.
Po dziewiêciu dniach wêdrówki pielgrzymi wêdruj¹cy z Bia³egostoku z³o¿yli u o³tarza swoje troski i k³opoty, intencje i modlitwy.
Do spotkania za rok na piêknej trasie kresowej
pielgrzymki.
Wojciech Sobaniec
(Autor jest prof.dr.hab. - kierownikiem Kliniki
Neurologii i Rehabilitacji Dzieciêcej AMB).
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D obór diety przez
roœlino¿erce

Sarny w trakcie pasienia siê dokonuj¹ wyboru roœlin i ich czêœci. Z jednej strony nie ka¿da roœlina i nie
zawsze trafi do ¿wacza mimo i¿ znajduje siê tu¿ przed
nosem, z drugiej zaœ strony gatunek rzadki mo¿e byæ
wyszukiwany i ³apczywie zjadany zawsze lub okresowo. To œwiadczy o tym, ¿e sarny s¹ "wybiórcze" w doborze diety, w odró¿nieniu od kosiarki, która œcina wszystko "jak leci". A jeœli s¹ wybiórcze to znaczy, ¿e maj¹
i swoje preferencje pokarmowe - to lubiê, wiêc zjem,
tamtego nie lubiê - ominê.
O sk³adzie po¿ywienia decyduj¹ tzw. wymagania
pokarmowe zwierzêcia warunkuj¹ce optymalne funkcjonowanie organizmu przy minimalnej iloœci pobieranych substancji od¿ywczych. Miernikiem wartoœci po¿ywienia jest jego strawnoœæ i sk³ad chemiczny. Mo¿na
siê zastanawiaæ, na jakiej drodze zwierzê odbiera informacje o strawnoœci i sk³adzie chemicznym roœliny.
Otó¿ sarny ze szczególnym upodobaniem zjadaj¹ m³ode czêœci roœlin: pêdy zió³, niezdrewnia³e ga³¹zki
drzew, m³ode liœcie i p¹ki kwiatowe, czêsto jeszcze nie
rozwiniête. Wszystkie one s¹ lekko- i szybkostrawne a
równoczeœnie bogate w substancje od¿ywcze (bia³ka,
cukry i t³uszcze), mikroelementy i cia³a czynne. Nie
nale¿y jednak s¹dziæ, ¿e powy¿sza preferencja jest generaln¹ zasad¹ kieruj¹c¹ doborem pokarmu przez sarny, jak to jest w przypadku g¹sienicy motyla. Równie
poszukiwanym jest bowiem "balast", d³ugo zalegaj¹cy
w ¿waczu dostarczyciel b³onnika - twardy pokarm
drzewiasty i kolczaste, zdrewnia³e ³odygi ró¿nych zió³.
Bywa i tak, ¿e stopieñ faworyzowania niektórych roœlin jest wrêcz odwrotny do ich wartoœci od¿ywczej,
natomiast daje do myœlenia, i¿ czêsto zawieraj¹ znaczne iloœci substancji nadaj¹cych im zdecydowany smak
i in-tensywny zapach.
Dzikie zwierzêta maj¹ wra¿liwy zmys³ smaku i wêchu. Eksperymentalnie dowiedziono, ¿e jeleñ wyczuwa i preferuje gorzki smak siarczanu chininy w stê¿eniu zaledwie 0,0025 %, s³odki cukrozy - w stê¿eniu 0,25
%, a kwaœny octanu sodu - w stê¿eniu 0,04 %. Podobnie czu³e jest powonienie. W doborze diety przez jeleniowate szczególn¹ rolê graj¹ olejki eteryczne. Roœlina
w nie bogata jest albo ³apczywie po¿erana albo wzgardliwie odrzucana. Na przyk³ad czyœciec leœny Stachys
silvatica z rodziny wargowych Labiatae jest przysmakiem sarn, a miêta nadwodna Mentha aquatica, mimo
podobnej po¿ywnoœci - nie. Obie roœliny ró¿ni sk³ad olejku eterycznego. S¹dzi siê te¿, ¿e szczególnie intensywne ¿erowanie zwierzyny na m³odych jode³kach rosn¹-

cych w pe³nym nas³onecznieniu, a pomijanie egzemplarzy zacienionych równie¿ ma zwi¹zek z olejkami;
pod wp³ywem s³oñca ich produkcja zwielokrotnia siê.
Substancje czynne nale¿¹ na ogó³ do po³¹czeñ
nietrwa³ych i ³atwo nastêpuj¹ w nich przemiany iloœciowe i jakoœciowe. W zdecydowanej jednak wiêkszoœci przypadków najwy¿szy ich poziom w czêœciach
naziemnych wystêpuje na pocz¹tku lub w pe³ni kwitnienia roœliny. Ma to oczywiœcie zwi¹zek z przynêcaniem
owadów, jednak ka¿dy kij ma dwa koñce - co z tego,
¿e zlec¹ siê t³umnie motyle, pszczo³y i chrz¹szcze jeœli
na ich oczach wonny kwiatek znika w pysku sarny! Przyroda jest jednak matk¹ kompromisu i zawsze wychodzi na swoje.
Przed laty, zbieraj¹c materia³y do rozprawy doktorskiej, sprawdzi³am w Puszczy Bia³owieskiej, czy moje oswojone sarny preferuj¹ kwitn¹ce zawilce gajowe
Anemone nemorosa i szczawiki zajêcze Oxalis acetosella. Oba gatunki by³y ich ulubionym wiosennym pokarmem, zjadanym w dziesi¹tkach egemplarzy. Wyznaczy³am wiêc w lesie dzia³ki i obliczy³am proporcje
kwitn¹cych i p³onych roœlin. A potem chodzi³am z sarnami i liczy³am im ka¿dy kês znikaj¹cy w pysku: zawilec kwitn¹cy: raz , dwa ... sto. P³ony: raz. Kwiaty Oxalis: raz, dwa .... W ci¹gu kilku dni mia³am ju¿ tysi¹ce
spisanych "kêsów". Test statystyczny wykaza³ jednoznacznie: sarny przepada³y za kwiatami obu zió³.
Zw³aszcza ³apczywie poch³ania³y dorodne zawilce wystawione do s³oñca na leœnej uprawie. By³o jeszcze wiele innych gatunków, które sarny zjada³y szczególnie chêtnie w fazie kwitnienia i owocowania. By³y to: sa³atnik
leœny Mycelis muralis, marzanka wonna Asperula odorata, fio³ki Viola sp. krwawnik pospolity Achillea millefolium, poziomka Fragaria vesca, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, groszek wiosenny Lathyrus vernus,
konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium, pszeniec
gajowy Melampyrum nemorosum, szczaw polny Rumex acetosella, przetacznik o¿ankowy Veronica chamaedrys, niektóre trawy i turzyce. Od maja do po³owy
lipca czêœci generatywne oraz egzemplarze kwitn¹ce i
owocuj¹ce stanowi³y 1/3 ca³odziennej diety sarn! Mówi¹c
krótko: zwierzêta napycha³y siê substancjami o dzia³aniu leczniczym. Ale czy to by³o "samozio³olecznictwo”?
Substancje czynne roœlin - zwi¹zki o du¿ej aktywnoœci biologicznej - bior¹ udzia³ w procesach fizjologicznych zwierz¹t, a oprócz tego mog¹ dzia³aæ na
organizm leczniczo lub truj¹co. Uczestniczenie cia³ czynnych w procesach fizjologicznych jest szczególnie wyraŸne w przypadku witamin, które s¹ niezbêdne dla
prawid³owej przemiany materii. Jeleniowate, zw³aszcza zim¹ i na przednówku, preferuj¹ roœliny runa bogate w witaminê C. W tym czasie masowo te¿ zgryzaj¹ (powoduj¹c przy okazji znaczne szkody w leœnictwie)
p¹czki œwierka i sosny - ³atwo dostêpne a nies³ychanie
zasobne Ÿród³o tej witaminy. Czy jeleniowate aplikuj¹

sobie wiosenn¹ kuracjê witaminow¹?
S¹ dowody, ¿e zjadanie przez sarny niektórych roœlin wp³ywa na przyœpieszenie, wzglêdnie w³aœciwy przebieg rui. Dla samców roœlin¹ tak¹ jest przypuszczalnie
lilia z³otog³ów Lilium martagon, a œciœlej - jej nierozkwit³e p¹ki kwiatowe. Dla samic natomiast owocnia
grzybów z gatunku Boletus cervinus i Tubera cervina.
Samice wyszukuj¹ je w lesie i ³apczywie zjadaj¹ tylko
na krótko przed ruj¹ i ponownie w koñcu listopada. Przypuszczalnie substancje w nich zawarte wp³ywaj¹ pobudzaj¹co na rozwój embrionów. Czy sarny lecz¹ oziêb³oœæ p³ciow¹ i niep³odnoœæ ?
W innej grupie zwierz¹t - u gryzoni - te¿ stwierdzono wspó³zale¿noœæ miêdzy rozrodem a sk³adem
pokarmu. Okreœlony poziom pewnych substancji chemicznych zawartych w roœlinach zapocz¹tkowuje i koñczy okres rozrodczy u nornika Microtus montanus. Inhibitorem hamuj¹cym rozród s¹ kwasy cynamonowe
wystêpuj¹ce w trawie Distichlis stricta tylko w okresie
jej kwitnienia i owocowania. Kwitnienie traw jest fenologicznym zwiastunem koñca sezonu obfitego w
wysoko wartoœciowy pokarm. Czy norniki za¿ywaj¹ roœlinne „pigu³ki” antykoncepcyjne ?
Jedn¹ z grup pierwotniaków zasiedlaj¹cych przewód pokarmowy prze¿uwaczy s¹ wymoczki Infusoria.
Fizjologiczn¹ osobliwoœci¹ sarn, wyró¿niaj¹c¹ je spoœród innych jeleniowatych jest to, ¿e dysponuj¹ tylko
jednym gatunkiem wymoczka o nazwie Entodinium dubardii. Maleñstwa te s¹ nies³ychanie wra¿liwe zarówno
na wszelkie nowinki gastronomiczne, jak i na pokarm
zbyt monotonny. Swe niezadowolenie objawiaj¹ os³abniêciem lub nawet œmierci¹, a to prowadzi do ostrych
zaburzeñ w trawieniu u sarn. Szczególnie groŸny jest
okres przedwioœnia. Wyg³odzone i os³abione sarny wychodz¹ na oziminê i intensywnie siê pas¹, skutkiem
czego zapadaj¹ na niebezpieczne dla ¿ycia biegunki.
Im dalej od lasu ¿yj¹ sarny tym rokowania s¹ mniej
pomyœlne. Las bowiem oferuje roœliny bogate w garbniki - substancje dzia³aj¹ce przeciwzapalnie, bakteriobójczo, a co najwa¿niejsze - zwiêkszaj¹ce aktywnoœæ
mikroorganizmów ¿waczowych. Sarny cierpi¹ce na biegunkê zjadaj¹ w iloœciach znacznie wiêkszych, ni¿ kiedy indziej: ³yko œwierkowe i korê dêbu, d¹brówkê roz³ogow¹ Ajuga reptans, tojeœæ gajow¹ Lysymachia
nemorum, przetacznik leœny Veronica officinalis, suche
liœcie malin Rubus sp. i pêdy borówki czarnej Vaccinium
mystillus. Czy sarny œrodkami roœlinnymi lecz¹ ostre
nie¿yty uk³adu trawiennego?

Simona Kossak
(Autorka jest prof. dr. hab. - pracuje w Zak³adzie
lasów Naturalnych IBL w Bia³owie¿y).
Opowiadanie pochodzi z cyklu:
„Zio³olecznictwo ludzi i innych zwierz¹t”.
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o cudownym przejœciu przez Morze Czerwone lud Moj¿esza ponownie wkroczy³ na
pustyniê. Odt¹d okrutna przyroda, g³ód i pragnienie sta³y siê udrêk¹ Hebrajczyków. T³umy niezadowolonych oblega³y namiot Proroka, a byli i tacy, którzy ¿¹dali powrotu do Egiptu. S³owa te
uœwiadomi³y Moj¿eszowi, jak g³êboko zakorzeni³a siê w ludziach dusza niewolnicza, skoro nad wolnoœæ przedk³adaj¹ nêdzne ¿ycie pariasów. Wierzy³, ¿e Bóg nie opuœci swoich wyznawców. I oto
pod wieczór nadlecia³y nieprzeliczone stada przepiórek. Os³abione lotem, przypad³y do ziemi i da³y siê chwytaæ go³ymi rêkami. Zap³onê³y ogniska,
a smakowity zapach pieczonego ptactwa rozszed³
siê po obozowisku. O œwicie zdarzy³ siê kolejny
cud: jak okiem siêgn¹æ, piasek pustyni pokrywa³y
bia³e, przypominaj¹ce grad kuleczki. By³a to
manna z nieba, a smakowa³a jak cha³ka z miodem. Odt¹d, przez kolejnych czterdzieœci lat pustynnej tu³aczki, sta³a siê ich chlebem powszednim.
Przepe³niony wdziêcznoœci¹ Moj¿esz uda³ siê
ponownie na Górê Synaj, aby podziêkowaæ Bogu.
Tam otrzyma³ polecenie wyciosania dwu Kamiennych Tablic. Po wykonanej pracy poœci³
przez 40 dni i nocy i tak oczyszczony wypisa³ na
nich rylcem Dziesiêcioro Przykazañ, a dyktowa³
je sam Bóg. Sta³y siê one fundamentem moralnoœci i porz¹dku prawnego Hebrajczyków, a póŸniej
wiêkszoœci narodów œwiata.
Kamienne Tablice wymaga³y stosownej oprawy. Starannie wybrani, biegli w ciesielce mistrzowie zbudowali wiêc Arkê Przymierza. Odt¹d ten
niezwyk³y przedmiot, podobnie jak Œwiêty Graal
(Kielich, z którego pi³ Chrystus podczas Ostatniej
Wieczerzy) sta³ siê najbardziej poszukiwan¹ rzecz¹, spoœród zaginionych, bezcennych przedmiotów œwiata.
Arka Przymierza, zwana podnó¿kiem Tronu
Pañskiego by³a pokaŸn¹ skrzyni¹ ozdobion¹
dwoma z³otymi pos¹gami klêcz¹cych anio³ów.
Umieszczono w niej Kamienne Tablice, laskê Moj¿esza i z³ote naczynie z mann¹ niebiesk¹. Wykonano j¹ z drewna akacjowego. Botanicy twierdz¹,
¿e by³o to odporne na gnicie, pachn¹ce fio³kami
drewno Acacia radiana - kolczastego krzewu, po-

spolitego na pustyni Pó³wyspu Synajskiego.
Rodzaj Acacia obejmuje blisko 500 gatunków rosn¹cych na pó³pustyniach Afryki, Azji, a
przede wszystkim - Australii .Akacja senegalska o
roz³o¿ystej, parasolkowatej koronie, stanowi charakterystyczny rys pejza¿u afrykañskiej sawanny.
Zraniona - wydziela gêsty sok zwany gum¹ arabsk¹; wykorzystuje j¹ przemys³ farmaceutyczny, kosmetyczny i tekstylny. Liœcie akacji przystosowa³y siê do oszczêdnej gospodarki wod¹, dlatego
ustawiaj¹ siê równolegle do kierunku promieni s³onecznych. S¹ miêkkie, igie³kowate i rzucaj¹ niewiele cienia .U wiêkszoœci gatunków funkcjê liœci
przejê³y odpowiednio zmodyfikowane ogonki liœciowe tzw. liœciaki. Akacje wydaj¹ drobne, zebrane w k³osy kwiaty, a ich barwê tworz¹ ¿ó³te
lub pomarañczowe prêciki, które wyrastaj¹ ponad
niepozorne p³atki korony. Owocem jest du¿y,
sp³aszczony str¹k.
Akacje s¹ roœlinami tropików. Polska „akacja” - to grochodrzew, czyli Robinia pseudoaca-
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cia. Trudno uwierzyæ, ¿e ten wroœniêty w polski
krajobraz gatunek pochodzi z Pó³nocnej Ameryki
i jest najwczeœniej zaaklimatyzowanym w Europie drzewem Nowego Œwiata. Wyró¿nia siê wyj¹tkow¹ odpornoœci¹ na suszê i zanieczyszczenia
powietrza. Wymagania glebowe ma skromne, nie
lubi tylko silnych wiatrów, a przepada za s³oñcem
i œwiat³em. Jego bia³e, motylkowate kwiaty pachn¹ tak odurzaj¹co, ¿e budz¹ natchnienie poetów;
w piêknym wierszu Tuwima czytamy: ”bia³e akacje tchn¹ woni¹ opi³¹, pod noc¹ srebrzystomodr¹,
jak gdyby innych kwiatów nie by³o i wcale byæ
nie mog³o”.
Nazwa drzewa pochodzi od francuskiego botanika Jeana Robin’a , który w 1600 roku bada³ florê w koloniach amerykañskich. Polski termin „grochodrzew” oddaje jego bliskie pokrewieñstwo z
grochem.
Ilona Lengiewicz
(Autorka jest dr. - adiunktem w Zak³adzie
Biologii Wydzia³u Farmaceutycznego AMB)

Rysunek: Jerzy Lengiewicz
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wchodz¹cym w sk³ad Pozarz¹dowej Miêdzynarodowej
Sieci Naukowej.
Informujemy

Z Senatu
Na posiedzeniu w dniu 13 paŸdziernika Senat
podj¹³ uchwa³y w sprawach:
- uchylenia Regulaminu pomocy materialnej studentom studiów dziennych
- utworzenia Specjalistycznej Apteki Akademickiej w formie wyodrêbnionej dzia³alnoœci gospodarczej
- korekty planu finansowego AMB na rok 2004
- nadania medalu „ Za Zas³ugi dla Akademii”
Krzysztofowi Guttmanowi
- zmiany przeznaczenia osi¹gniêtego za 2003 r.
zysku
Senatorowie wys³uchali informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej w SPSK-a i narkomanii w szko³ach wy¿szych
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu

Dr hab. Bogus³aw Kêdra zosta³ (od 1.10.04r.)
nowym kierownikiem II Kliniki Chirurgii Ogólnej i
Gastroenterologii AMB (wywiad w nastêpnym numerze).
***
Lek. med. Marcin Moniuszko, asystent w Klinice
Alergologii i Chorób Wewnêtrznych AMB, zosta³ jednym z laureatów czwartej
edycji konkursu Polityki
„Zostañcie z nami”. Konkurs promuje najbardziej
twórczych i aktywnych m³odych pracowników nauki.
Ka¿dy z laureatów otrzymuje stypendium w wysokoœci 25 tys. z³otych.
Doktor Marcin Moniuszko zajmuje siê problematyk¹ immunologii klinicznej, a g³ównie mechanizmami odpowiedzi komórkowej w przebiegu chorób
o pod³o¿u immunologicznym. W latach 2001- 2003
by³ stypendyst¹ Fogarty International Center w National Institutes of Health w USA.
Przeczytane

Nominacje

Stanis³aw Zenon Mnich
Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski nada³ tytu³
profesora Stanis³awowi Mnichowi. Stanis³aw Mnich
urodzi³ siê 25 listopada 1940 r. w Woli Wêgierskiej
(okolice Przemyœla). Studia medyczne na Wydziale Lekarskim AMB ukoñczy³ w 1964 r. Po studiach podj¹³
pracê w Zak³adzie Biofizyki AMB na stanowisku asystenta. Stopieñ doktora nauk medycznych uzyska³ w
1969 r., zaœ stopieñ doktora habilitowanego w zakresie
biofizyki lekarskiej w roku 1984. W latach 1994 - 2003
opublikowa³ wspólnie ze wspó³pracownikami 25 artyku³ów dotycz¹cych g³ównie pomiarów naturalnej promieniotwórczoœci w œrodowisku i ska¿eñ Cs-137 powietrza, wody i gleby na obszarze pó³nocno-wschodniej
Polski. Nowo mianowany profesor jest wspó³autorem
dwóch skryptów do æwiczeñ laboratoryjnych z biofizyki, a tak¿e jest autorem rozdzia³u: „Podstawy fizyczne
i biofizyczne elektroterapii” w podrêczniku Rehabilitacja Medyczna pod red. prof. A. Kwolka. Pod jego opiek¹ naukow¹ dwie osoby uzyska³y stopieñ doktora.
Od marca 2002 roku Stanis³aw Zenon Mnich reprezentuje Zak³ad Biofizyki Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku w Za³o¿ycielskim Centrum Radonowym

Akademia Medyczna w Bia³ymstoku uroczyœcie
zainaugurowa³a rozpoczêcie nowego roku akademickiego. Po raz 55. studenci pierwszego roku otrzymali
wymarzone indeksy, by³y przemówienia prof. Jana
Górskiego, rektora AMB oraz wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej, specjalnego goœcia inauguracji. Po
raz pierwszy indeksy trafi³y w rêce anglojêzycznych
studentów z Norwegii oraz jednego studenta z Niemiec. Ci niew¹tpliwie bardzo odwa¿ni ludzie bêd¹
pierwszymi s³uchaczami wyk³adów prowadzonych w
jêzyku angielskim. Jak powiedzia³ na inauguracji
prof. Górski, kandydatów na anglojêzyczne studia na
AMB by³o wielu, ale zniechêca³ ich miêdzy innymi
brak po³¹czenia lotniczego z naszym miastem. Rektor
zaapelowa³ do w³adz wojewódzkich o jak najszybsze
decyzje w sprawie lotniska.
W³adze województwa podesz³y do apelu z nale¿yt¹ powag¹ i rzuci³y wszystkie inne projekty inwestycji w infrastrukturê regionu w k¹t. Na has³o
„Studenci z Nigerii nie mog¹ u nas studiowaæ, bo
nie mamy lotniska” poruszy³y siê nawet najtwardsze z urzêdniczych serc.
***
Jerzy Kamiñski, szef zad³u¿onego na 40 milionów z³otych Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego w Bia³ymstoku z³o¿y³ dymisjê. Jak sam
twierdzi z³o¿y³ j¹ z bezradnoœci, bowiem pomimo ponad dwuletniego okresu zaciskania pasa, Narodowy
Fundusz Zdrowia nadal nie zamierza szpitalowi p³aciæ za zabiegi wykonane ponad limit. „W ten sposób
nigdy nie przestaniemy siê zad³u¿aæ. Pacjentów zapisujemy ju¿ na nastêpny rok. Pracownikom p³acimy
g³odowe pensje. „Mia³em ju¿ tego doœæ” - powie-
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dzia³. Natomiast nowy szef SPSK, Bogus³aw Poniatowski na k³opoty szpitala ma jedn¹ receptê: „trzeba
sch³adzaæ liczbê wykonywanych us³ug. Bêdzie tak,
jak na Zachodzie. Pacjenci bêd¹ czekali na planowane zabiegi w kolejkach.”
„Sch³adzanie liczby wykonywanych us³ug”
zamiast „odsy³ania pacjentów z kwitkiem”, kolejki takie, jak na Zachodzie... œwie¿a krew w kadrze
kierowniczej zawsze siê przyda. Warto jednak
chyba uœwiadomiæ sobie smutn¹ prawdê, i¿ szpital
zbilansuje swoj¹ dzia³alnoœæ, a NFZ bêdzie p³aci³
za zabiegi, kiedy bêd¹ one wykonywane w ramach
przyznanego limitu. Ciekawe, co jeszcze trzeba
bêdzie sch³odziæ, aby tej trudnej sztuki dokonaæ.
Nowy szef placówki ma racjê mówi¹c, ¿e „mercedes nie pojedzie bez benzyny, a my nie mo¿emy leczyæ bez pieniêdzy”. Warto zauwa¿yæ, ¿e bez benzyny nie pojedzie nie tylko mercedes, ale nawet
maluch lub zdezelowana Syrenka.
***
Sejmik województwa nie obradowa³ nad projektem planu po³¹czenia szpitali zakaŸnego i gruŸlicznego. Pracownicy tego ostatniego przyjêli decyzjê,
która de facto oznacza upadek ca³ej inicjatywy gromkimi brawami. Po³¹czenie mog³oby skoñczyæ siê
utrat¹ miejsc pracy przez 30 pracuj¹cych w nim osób.
Wicemarsza³ek województwa podlaskiego, Krzysztof To³wiñski wskazywa³, ¿e oszczêdnoœci na wydatkach administracyjnych dadz¹ rocznie 800 tys. z³,
które po prostu mog¹ uratowaæ placówkê. Nie trzeba
by³o jednak siêgaæ po planowane drastyczne œrodki
(takie, jak np. g³odówka), by przekonaæ Komisjê
Zdrowia sejmiku do poparcia stanowiska pracowników szpitala. Jej przewodnicz¹cy stwierdzi³, ¿e by³ w
szpitalu gruŸlicznym i widzia³, jak funkcjonuje oraz
„uwa¿a, ¿e spe³nia swoje zadania zarówno pod
wzglêdem diagnostyki, jak i lecznictwa”. O problemach finansowych placówki - cisza.
Na razie wszystko idzie ku dobremu, strajkowaæ nie trzeba i miejsca pracy zosta³y uratowane.
Marsza³ek s³yn¹cy ostatnio z „bliskowschodnich”
pogl¹dów na ¿ycie rodzinne nie mia³ wystarczaj¹cej si³y przebicia. Mo¿na powiedzieæ - happy end.
A potem siê zobaczy.
***
Lekarze nam wyje¿dzaj¹. Ci najlepsi, najbardziej
perspektywiczni. Chirurg z bia³ostockiego szpitala
wylicza: ¿eby zarobic w Polsce 3,5 tys. z³ musi
pracowaæ po kilkanaœcie godzin dziennie. W Anglii
tylko na etacie dostanie minimum 4 tys. euro. Poza
tym dostanie fundusze na start w nowym miejscu
zamieszkania, umo¿liwia mu siê szkolenia i œci¹gniêcie
rodziny. Wyje¿d¿aj¹ te¿ radiolodzy, anestezjolodzy,
ginekolodzy, ortopedzi i stomatolodzy.
I bêd¹ wyje¿d¿aæ, dopóki p³ace w Polsce nie
bêd¹ uw³aczaæ ich godnoœci. Co sprytniejsi powinni
zapisywaæ siê na nowootwarte studia anglojêzyczne w AMB. Po ich ukoñczeniu nie bêd¹ mieli
problemów jêzykowych w nowych miejscach
pracy. Pozostaje nadzieja, ¿e lekarze z Nigerii
zdecyduj¹ sie osi¹œæ w naszym kraju. Z sentymentu oczywiœcie.
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Podobno ju¿ 12 listopada o godzinie 10.00, jak Polska szeroka, odbêdzie siê
pierwszy Lekarski Egzamin Pañstwowy. Termin znów siê przesun¹³, lecz tym razem o miesi¹c wczeœniej. Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy skierowa³
wniosek do Trybuna³u Konstytucyjnego. Ciekawe có¿ tym razem zadecyduj¹ panowie w togach? Czy LEP jest zgodny z konstytucj¹? Tymczasem przysz³o mi
¿yczyæ wszystkim sta¿ystom przekroczenia œwiêtego 56 procentowego progu
wyborczego. O tym jak przebieg³ pierwszy egzamin, o wszystkich za i przeciw,
bêdziemy informowali w kolejnym numerze.
Obecny rok akademicki zaczêliœmy od kilku skandali. W wakacje, bowiem,
podczas, gdy jedni wygrzewali siê na pla¿ach, a inni pracowali w krwi i pocie,
nasz ukochany parlament znowelizowa³ ustawê o szkolnictwie wy¿szym, zgodnie z któr¹ (nowelizacj¹) powiedzia³ dotacjom do akademików i sto³ówek studenckich stanowcze NIET. Upust swoim niepokojom da³ autor artyku³u Akademiki nie w cenie.
Wspólnota EURO znów pokaza³a swe ³agodne oblicze. W tym roku studenci i uczniowie mog¹ liczyæ na drobne wsparcie finansowe. Nie obesz³o siê jednak
i tym razem, bez pokaŸnej listy warunków, jakie musi spe³niæ biedny student, czy
te¿ uczeñ, by te kilka groszy otrzymaæ. Drogi Czytelniku racz zwróciæ uwagê na
artyku³ Stypendia unijne.
W paŸdzierniku na czo³ówkê studenckich dysput wysunêli siê Norwegowie.
Jak wynika z artyku³u Kasi, to ca³kiem sympatyczni ludzie. Mo¿e, gdyby nie ten
ca³y skandal z akademikami (nazywajmy rzeczy po imieniu), ich obecnoœæ by³aby nam milsza.
W zwi¹zku z tym, ¿e studentów anglojêzycznych na uczelni z roku na rok
bêdzie przybywa³o, zastanawiamy siê nad t³umaczeniem artyku³ów M³odego
Medyka na jêzyk angielski. Je¿eli wiêc nasi drodzy koledzy wyra¿¹ zainteresowanie tym skromnym przybytkiem wiadomoœci, decyzjê o wersji anglo stanowczo przyspieszymy.
Chocia¿ to dopiero paŸdziernik, to poranna aura nie sprzyja nagoœci. O tej
porze roku, mi³e kole¿anki, nieco przykrywamy brzuszki. Przypominamy rady mamuœ i babæ o koniecznoœci noszenia czapek i szalików.
A mo¿e i w tym roku szczepionka przeciw grypie oka¿e siê strza³em w
dziesi¹tkê. Powodzenia!!!
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STUDIA ANGLOJÊZYCZNE
Kjersti i Oyvin mieszkaj¹ na III piêtrze DS. nr 2. S¹ jednymi z dwudziestopiêcioosobowej grupy anglojêzycznych
studentów, którzy w tym roku rozpoczn¹ naukê na Wydziale
Lekarskim AMB.
Pomys³ na powo³anie do ¿ycia studiów anglojêzycznych
pochodzi z Poznania. Jego prekursorem by³ prof. Gembicki.
Poznañska Akademia Medyczna, jako pierwsza w Polsce, w
1993 roku wprowadzi³a program 4-letni (dla studentów z zagranicy po tzw. edukacji przedmedycznej).
- Ca³a idea wynika st¹d, ¿e w krajach takich jak USA czy
kraje skandynawskie, limity przyjêæ na studia medyczne (czasem 30 - 40 osób na miejsce) s¹ niewystarczaj¹ce w stosunku do potrzeb - mówi pan Adam Kie³piñski, specjalista do
spraw studiów anglojêzycznych na AMB. - Dlatego rz¹dy
tych krajów wspomagaj¹ studentów udzielaj¹c po¿yczek finansowych, a to pozwala na ich edukacjê za granic¹. Nasza
uczelnia jest jedn¹ z ostatnich w Polsce (poza uczelni¹ w
Bydgoszczy), która bierze w tym udzia³.
Adam Kie³piñski to przedstawiciel utworzonej w ramach
Wydzia³u Lekarskiego komórki, która bezpoœrednio administruje programem anglojêzycznym. Mamy jednak nadziejê, ¿e
wkrótce te¿ powstanie grupa sk³adaj¹ca siê z polskich studentów gotowych s³u¿yæ pomoc¹ studentom z zagranicy.
W tym roku na Wydziale Lekarskim AMB bêd¹ studiowa³y dwadzieœcia cztery osoby z Norwegii i jedna osoba z Niemiec. Przewiduje siê stworzenie dwuosobowych grup nauczania.
- W przysz³oœci obszar, z którego bêd¹ rekrutowani kandydaci na program 6 - letni zwiêkszy siê - mówi pan Adam. Przewidujemy tak¿e wprowadzenie programu 4 - letniego dla
studentów z USA - dodaje.
Aby podj¹æ naukê na polskiej uczelni medycznej, obcokrajowcy musz¹ przedstawiæ odpowiedni¹ dokumentacjê
sk³adaj¹c¹ siê z potwierdzenia ukoñczenia szko³y œredniej
oraz dokumentu uprawniaj¹cego do podjêcia nauki na studiach wy¿szych. Nie rozwi¹zuj¹ oni testów, nie zdaj¹ ¿adnych
egzaminów pisemnych. Podobnie jak w krajach zachodnich rekrutacja na polskie studia medyczne odbywa siê na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wypoziomowani
- Jest spora ró¿nica w poziomie nauczania biologii, chemii i fizyki w szko³ach œrednich w Norwegii w porównaniu do
wymagañ, jakie stawiaj¹ polskie uczelnie medyczne - mówi
Kjersti. - Dlatego musia³am wzi¹æ udzia³ w bardzo intensywnym kursie z tych przedmiotów.
Taki p³atny, trzytygodniowy kurs, który odby³ siê ju¿ w
Bia³ymstoku, zosta³ specjalnie przygotowany dla 16 z 25 studentów anglojêzycznych. Nie bra³ w nim udzia³u Oyvin - jego wiedza z zakresu biologii, chemii i fizyki okaza³a siê wystarczaj¹ca i dlatego móg³ przyjechaæ do Polski prawie miesi¹c póŸniej ni¿ jego koledzy.
Po zakoñczeniu kursu wszyscy studenci odwiedzili Kiermusy, gdzie mogli sprawdziæ nabyte przez siebie umiejêtnoœci

(i to wcale nie te naukowe) oraz poznaæ kulturê i historiê Podlasia.
Ekonomia !
- Za naukê i pobyt w Bia³ymstoku p³acimy my, studenci wyjaœniaj¹ Kjersti i Oyvin.
Rz¹d norweski jedynie wspomaga ich finansowo oferuj¹c
atrakcyjne po¿yczki. S¹ to nawet w 60 % po¿yczki bezzwrotne, o ile studenci osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauce.
- Czesne, akademik, wy¿ywienie oraz tzw. drobne wydatki, to wszystko bêdzie kosztowaæ studenta ponad 15 tys. $ rocznie - szacuje Adam Kie³piñski.
Jeœli zaœ chodzi o nasz¹ uczelniê - w klinikach i zak³adach
zosta³y wybrane osoby, które na tyle biegle pos³uguj¹ siê jêzykiem angielskim, aby mog³y podj¹æ siê nauczania w ramach
tego programu. Dla zainteresowanych dydaktyk¹ organizowane s¹ dodatkowe kursy. Asystenci mog¹ te¿ podnosiæ swoje
kwalifikacje we w³asnym zakresie.
- Nie by³o problemu ze znalezieniem takich osób na AMB
- mówi Kie³piñski.
K³opotów nie sprawi³ tak¿e zakup podrêczników, których
wykaz zosta³ opracowany na podstawie doœwiadczeñ innych
polskich uczelni.
- Zamawialiœmy imiennie ca³y komplet ksi¹¿ek a¿ z Poznania. Mam ju¿ wszystkie potrzebne - Kjersti pokazuje stoj¹cy na pó³ce rz¹d nowiutkich kolorowych ksi¹¿ek na I rok.
Go Go Go
Oyvin razem z reszt¹ swoich kolegów rozpoczêli 6 - letnie studia na Wydziale Lekarskim. Adam Kie³piñski zapewnia, ¿e program tych studiów jest identyczny z naszym - polskim. Jedyna ró¿nic¹ jest jêzyk wyk³adowy, w tym przypadku
angielski. Na I roku przewidziano tak¿e 120 godzin jêzyka
polskiego.
Zaœ w sesji zimowej i letniej nasi anglojêzyczni koledzy
bêd¹, podobnie jak my, zdawaæ egzaminy - jednak tylko w
formie testów b¹dŸ odpowiedzi ustnych.
Mimo i¿ Kjersti i Oyvin s¹ w Polsce od niedawna, nie maj¹ problemów z wypowiadaniem takich s³ów jak: „dzieñ dobry”, „do widzenia”, „dziêkujê” czy „na zdrowie”. Zwiedzili
ju¿ osiedle na którym mieszkaj¹, byli tak¿e na zakupach w
Auchan. Nawi¹zali nowe znajomoœci z polskimi studentami.
Ich zdaniem Bia³ystok to czyste i spokojne miasto. Jednak
najmilszym zaskoczeniem jest wyposa¿enie pokojów w akademiku.
- Nie spodziewa³am siê, ¿e bêdê mia³a taki ³adny pokój kwituje z radoœci¹ Kjersti.
¯yczymy wiêc wszystkim studentom anglojêzycznym samych pozytywnych wra¿eñ podczas nauki na naszej AMB i
trzymamy za nich kciuki!!!

Katarzyna Duchiñska

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

PO RAZ PIERWSZY NA AMB
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EX TEMPORE ...EX TEMPORE ...EX TEMPORE

Akademicki dogmat

Europa, Europa, Europa...! O tym, ¿e wejœcie do UE ma
bardzo du¿o minusów wszyscy zdawaliœmy sobie sprawê, tylko
co sta³oby siê z nami gdybyœmy do tej unii nie weszli? A tak
nasza uczelnia dostosowuje program nauczania do standardów
europejskich, czego wynikiem jest czêsto tworzenie bubla dydaktycznego, marnuj¹cego czas asystenta i studenta. Ale to tak
na marginesie, bo nie o tym chcia³em pisaæ.
Myœlê, ¿e ju¿ wszyscy s³yszeli, a mo¿e nawet spotkali siê z
intryguj¹c¹ grupk¹ studentów mówi¹cych, b¹dŸ po angielsku,
b¹dŸ w jednym z jêzyków skandynawskich. Otó¿, w tym roku
w naszej uczelni studiuj¹ nasi europejscy koledzy z Norwegii.
Nie wnikam w to, kto bêdzie wyk³ada³ wszystkie przedmioty w
jêzyku angielskim (?), bo to ju¿ jest problem naszych w³adz.

Bol¹czka, jaka dotyka resztê studentów jest dla mnie bardziej istotna. Rozumiem, ¿e nasi koledzy p³ac¹ 9000$ za rok,
ale to co siê dzieje w DS 2 (nowy akademik) jest po prostu fars¹ wobec polskich studentów.
Otó¿ trzecie piêtro w akademiku zosta³o ca³kowicie przebudowane i wyremontowane, tylko ¿e nie dla nas. Aby nie daæ
ponieœæ siê emocjom postanowi³em zrobiæ ma³e porównanie sytuacji mieszkaniowej studenta polskiego (studiuj¹cego „za darmo”) i norweskiego, mieszkaj¹cego samodzielnie, w pokoju o
wiele wiêkszym (Norwegowie nie maj¹ rozdzielenia finansowego ze wzglêdu na metra¿ pokoju!).
Oceñcie sami, czy to jest w porz¹dku:

NORWEG

POLAK

³azienka w kafelkach

popêkane œciany, grzyb, lamperia w kolorze, który kiedyœ by³ be¿owy

kabina prysznicowa

wanna typu „bobsley” - d³uga na 100 cm, w której nie mo¿na ani siê
wyk¹paæ, ani wzi¹æ prysznica

przesuwana szafa „komandor”

rozsypuj¹ca siê stara szafa w stylu „póŸny Gierek”

lodówka i mikrofalówka

lodówka i mikrofalówka (jak sobie kupi)

wygipsowane, równiutkie i pomalowane œciany

siódma warstwa tapety, po dziesiêciu latach mocno poplamionej

nowiutkie biurko i meble w pokoju

meble, które pamiêtaj¹ jego rodziców, którzy mieszkali tutaj 25lat temu
(to nie ¿art)

nowiutkie ³ó¿ko

³ó¿ko, które siê rozpada i zapada

2 nowiutkie pralki na piêtro (14 osób)

8 pralek na dwa skrzyd³a (ok. 450 osób), w tym 5 sprawnych

kuchnia - 3 blaty elektryczne, po 4 „palniki”, du¿y stó³ i
krzes³a dla wszystkich - JADALNIA (14 osób)

kuchenka gazowa na 4 palniki (26 osób)

rolety 100 z³/szt. - sztuk 6

4 zas³ony zakupione ponad 20 lat temu

krzes³o obrotowe

Stary, sypi¹cy siê fotel

stylowe ¿yrandole

¿yrandole w stylu „szko³a lat 80”, czyli PRL

16 gniazdek elektrycznych na wszystkie swoje sprzêty

4 i to bez uziemienia

Powiecie, o co chodzi? P³ac¹ to maj¹, w³aœnie p³ac¹
to maj¹: Norweg: 250$ ~900zl, Polak: ~700zl
No có¿, nie wiem jak Wy, ale ja czujê siê jak student
drugiej, a mo¿e nawet trzeciej kategorii.
Jest jednak kilka zabawnych aspektów, które powoduj¹, ¿e groteska jest jeszcze zabawniejsza. Drzwi do windy pomalowane na be¿owo s¹ na parterze i na trzecim
piêtrze. I tylko! Jad¹c wiêc wind¹ z parteru mijamy pierwsze i drugie piêtro z ciemnobr¹zowymi obdartymi drzwiami. Tu mieszkamy my- polscy studenci.
Sytuacja ta zasia³a ferment w szeregach studenckich
i nie tylko. Nie rozumiem polityki naszych w³adz, ale chyba nale¿a³oby uznaæ to za dogmat. Pozostaje nam tylko
wierzyæ w to, ¿e oni wiedz¹ co robi¹.
Zastanawia mnie jednak pewna rzecz, otó¿ prof. D¹browski, kiedy odwiedzi³ nasz akademik i zobaczy³ pokoje stwierdzi³: „ale te pokoje brzydkie”. Nic z tym jednak nie zrobi³. Chyba wra¿enie jakie odniós³ w DS2

by³o na tyle przykre, ¿e szybko je wymaza³ z pamiêci. Nie
dziwiê siê - to nieprzyjemny temat i mo¿e lepiej o nim
zapomnieæ, zw³aszcza ¿e siê w DS2 nie mieszka, a nawet nie bywa.
Chcemy byæ krajem europejskim, powa¿anym przez
inne kraje, a nie potrafimy nawet szanowaæ w³asnych studentów. Sytuacja w kraju, a szczególnie w s³u¿bie zdrowia jest nieciekawa, ¿eby nie powiedzieæ tragiczna. Co
mo¿e nas- m³odych ludzi zatrzymaæ w tym rozk³adaj¹cym siê systemie, który -jak widaæ- sami tworzymy?
Taki sposób nierównego traktowania studentów tej
samej pañstwowej uczelni pog³êbia jedynie poczucie beznadziejnoœci i bezsilnoœci. W dodatku, czujemy smutek i
niechêæ, gdy¿ ludzie, którzy powinni siê nami opiekowaæ, tak naprawdê maj¹ nas w ... g³êbokim powa¿aniu.

Uowca - Student
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Komentarz prorektora d/s studentów

Z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku akademickiego AMB sta³a
siê pierwsz¹ uczelni¹ na Podlasiu, w której rozpoczêli dzienne studia obywatele tzw. Zachodniej Europy (przypomnê, ¿e
mamy w obecnej chwili 23 Norwegów i jednego Niemca).
Jest mi przykro, ¿e utworzenie kierunku nauczania medycyny
w jêzyku angielskim oraz zwi¹zane z tym dzia³ania w³adz
AMB, zamiast entuzjazmu i wzmocnienia wiary w rosn¹cy
potencja³ naszej uczelni, pobudzi³y Pana do gorzkich refleksji.
Jak s¹dzê, s¹ one dodatkowo spotêgowane tym, ¿e nie jest Pan
entuzjast¹ Unii Europejskiej.
Pragnê od razu sprostowaæ poczynione przez Pana na
wstêpie uwagi na temat „dostosowywania programu nauczania do standardów europejskich”. Otó¿ program nauczania w
polskich uczelniach na kierunku lekarskim ju¿ od wielu lat
mieœci siê w tzw. „standardach europejskich” i nie wymaga
przekszta³ceñ z tego powodu. W naszej uczelni, jak dot¹d,
istotnych przekszta³ceñ zwi¹zanych z wejœciem do Unii Europejskiej wymaga³y jedynie programy nauczania na kierunku
lekarsko-dentystycznym i farmacji.
Utworzenie na naszej uczelni kierunku nauczania w jêzyku angielskim nie by³o wymogiem Unii Europejskiej. Argumentów za utworzeniem takiego kierunku by³o bardzo wiele,
a decyzja w tej sprawie zosta³a suwerennie podjêta przez w³adze AMB. Jednym z argumentów, oczywiœcie nie tym najwa¿niejszym, by³o to, ¿e w ostatnich latach, z powodu braku takiego kierunku studiów, AMB zaczyna³a byæ postrzegana jako uczelnia medyczna gorszej kategorii. Budzi³o to w nas nieprzyjemne odczucia, tym bardziej ¿e znamy zarówno ogromny potencja³ naukowy AMB, jak równie¿ fakty przemawiaj¹ce za tym, ¿e nale¿y ona do œcis³ej czo³ówki polskich uczelni
medycznych. Skoro zajêcia takie od wielu lat prowadzone s¹
w innych polskich uczelniach o s³abszym ni¿ AMB potencjale, jestem spokojny o to, ¿e w zakresie wszystkich przedmiotów znajd¹ siê u nas nauczyciele akademiccy zdolni poprowadziæ zajêcia w jêzyku angielskim. Dla tych natomiast, którzy
jeszcze niedowierzaj¹ w swoje mo¿liwoœci jest to doskona³a
okazja i bodziec do dalszego doskonalenia jêzyka angielskiego. Pana pesymizm w tym zakresie œwiadczy o tym, ¿e niedocenia Pan naszej kadry akademickiej.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jak najszybsze utworzenie kierunku nauczania w jêzyku angielskim by³o dla naszej uczelni
niezbêdne. Obecnie ju¿ tylko Akademia Medyczna w Bydgoszczy nie posiada kierunku nauczania w jêzyku angielskim.
Polskie uczelnie znajd¹ siê w sytuacji, w której, niebawem, w
ostrej walce bêd¹ musia³y udowodniæ, ¿e maj¹ prawo do istnienia zarówno w skali kraju jak i Europy. Przegrana w tej
walce bêdzie oznacza³a likwidacjê uczelni. Jako bia³ostoczanin od urodzenia, nie mogê siê z tak¹ myœl¹ pogodziæ i nadal
marzy mi siê Bia³ystok jako atrakcyjne miasto uniwersyteckie
na rubie¿ach Unii Europejskiej. Mam nadziejê, ¿e Pan równie¿ nie chcia³by byæ absolwentem uczelni drugiej kategorii,
której w przysz³oœci grozi³aby likwidacja.
Jak przekonaæ m³odzie¿ z Europy Zachodniej, ¿e je¿eli
chce studiowaæ medycynê w Polsce, to powinna przyjechaæ
w³aœnie do Bia³egostoku, a nie do Poznania, Krakowa, Warszawy, Gdañska, Wroc³awia, Lublina, £odzi czy Szczecina?
Tym bardziej ¿e w tych miastach, od wielu lat studiuj¹ ju¿ ich
koledzy i bardzo to sobie chwal¹. Jednym z wymogów stawianych przez studentów z Zachodu jest dostêpnoœæ w akademi-

kach pokojów o okreœlonym standardzie (obiektywnie rzecz
bior¹c nie s¹ to ¿adne luksusy). Jednoczeœnie, jestem tego
œwiadom i bardzo nad tym bolejê, ¿e standard „typowych” pokoi w naszych domach studenta jest ogólnie rzecz bior¹c niski. Pamiêtajmy jednak, ¿e sytuacja taka nie wytworzy³a siê
na przestrzeni ostatnich dwóch lat.
W obu Domach Studenta zamieszkuje ³¹cznie ok. 700
osób, co stanowi ok. 23% wszystkich studentów AMB. Sytuacja zmieni³a siê znacznie z pocz¹tkiem obecnego roku akademickiego, kiedy to zapisami znowelizowanej Ustawy o szkolnictwie wy¿szym cofniête zosta³y dotacje do akademików i
studenckich sto³ówek. Nowe ceny pokoi w akademikach skalkulowane s¹ tak, ¿e pokrywaj¹ wydatki na ich utrzymanie ponoszone przez AMB. Zapewniam przy tym, ¿e na wysokoœæ
tych cen nie maj¹ wp³ywu wydatki jakie poniesiono na ostatni remont. I tak na przyk³ad miesiêczna op³ata za pokój o powierzchni 21 m2, a wiêc o takiej jak¹ maj¹ œwie¿o wyremontowane pokoje dla Norwegów, wynosi 570 z³, a nie 700 z³, jak
Pan podaje w swoim liœcie. Poza tym, pokój taki funkcjonowa³ jak dot¹d jako 2-osobowy, a wiêc na jednego studenta
przypada koszt 285 z³. Oczywiœcie, nie podlega dyskusji, ¿e
standard takiego pokoju jest ni¿szy ni¿ nowo wyremontowanego.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e je¿eli decydujemy siê na gruntowny remont pokoju, to powinien on zostaæ wykonany wed³ug standardów obowi¹zuj¹cych dzisiaj, a nie tych z lat 70tych. By³bym bardzo szczêœliwy, gdyby taki remont jaki przeprowadzono w czasie ostatnich wakacji w dwunastu pokojach
DS. nr 2, mo¿na by³o przeprowadziæ w pozosta³ych 208 (!)
pokojach. Pamiêtajmy jednak, ¿e koszt takiego remontu siêgn¹³by wielu milionów z³otych, a wiêc przekroczy³by kilkakrotnie œrodki jakie przeznaczono na remonty w ci¹gu ostatnich piêciu lat. W tej kalkulacji musimy równie¿ uwzglêdniæ
fakt, ¿e od kilku tygodni nie otrzymujemy ju¿ z bud¿etu pañstwa dotacji na domy studenta, a wiêc pozostaliœmy zdani ju¿
tylko na siebie.
Kiedy podjêto decyzjê o przygotowaniu w DS. nr 2 dwunastu pokoi o podwy¿szonym standardzie, nie mieliœmy pewnoœci, ¿e zamieszkaj¹ w nich studenci z Europy Zachodniej.
Po prostu nie wiedzieliœmy jak skuteczna bêdzie nasza rekrutacja. Za³o¿yliœmy wtedy, ¿e pokoje te, za odpowiednio wiêksz¹ op³at¹ bêd¹ dostêpne dla wszystkich chêtnych studentów
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z AMB - oczywiœcie równie¿ dla Polaków. Wyniki rekrutacji okaza³y siê
nad wyraz pomyœlne i pokoje zosta³y zasiedlone przez anglojêzycznych
studentów.
Obecnie liczymy na istotne wzbogacenie funduszy uczelni w najbli¿szych latach w zwi¹zku z oczekiwanym naborem kolejnych roczników studentów na program w jêzyku angielskim. Pieni¹dze te mog³yby zasiliæ fundusz remontowy pokoi w akademikach. Debiut wypad³ nam dobrze i z
optymizmem patrzymy w przysz³oœæ. Przykro mi tylko, ¿e tego entuzja-

zmu nie podzielaj¹ wszyscy cz³onkowie naszej wspólnoty akademickiej.
Przypominam, ¿e drzwi Prorektoratu ds. Studenckich stoj¹ zawsze
szeroko otwarte i zawsze mam czas na dyskusjê z osobami, którym bliskie
s¹ losy naszej uczelni.

prof. Andrzej D¹browski
Prorektor AMB ds. Studentów

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

Stypendia Unijne

Studia kosztuj¹! Akademik lub stancja, podrêczniki,
zeszyty, ksero, fartuch, stetoskop... No i trzeba jeszcze
coœ jeœæ. S¹ niestety op³aty, których omin¹æ siê nie dapieni¹dze trzeba mieæ. Ale sk¹d je wzi¹æ? Z takim pytaniem boryka siê chyba niejeden ¿ak.
Mam dobr¹ wiadomoœæ, w tym roku ruszy³ Zintegrowany Operacyjny Program Rozwoju Regionalnego „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne”, finansowany ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz œrodków
bud¿etu pañstwa. Program ten
zak³ada wyp³atê stypendiów i
prowadzony bêdzie w latach
2004-2006. W tym roku Starostwo Powiatowe w Bia³ymstoku ustali³o i¿ maksymalna kwota dofinansowania to 350z³ na
miesi¹c.
Do ubiegania siê o stypendium upowa¿nieni s¹ studenci pañstwowych i niepañstwowych szkó³ wy¿szych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,
i którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
*

*
*

zamieszkuj¹ na obszarach zmarginalizowanych- za obszary zmarginalizowane uznaje siê obszary wiejskie
(tereny po³o¿one poza granicami administracyjnymi
miast), miasta do 20 tys. mieszkañców, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone lokalnym planem rewitalizacji;
maj¹ sta³e zameldowanie na terenie powiatu bia³ostockiego;
pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej, tzn. miesiêczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobê lub dochód osoby ucz¹cej siê nie
przekracza 300 z³ netto;

Regulamin tego programu jest jednak doœæ rygorystyczny i przewiduje wy³¹czenie z przyznania stypendium studentów, którzy:
*
*
*

powtarzaj¹ rok akademicki, chyba ¿e wynika to z przyczyn zdrowotnych;
urodzili siê przed 1 stycznia 1978 roku;
posiadaj¹ ju¿ tytu³ magistra;

*

*
*

posiadaj¹ ju¿ tytu³ licencjata lub in¿yniera przy zastrze¿eniu, ¿e nie dotyczy to osób, które uzupe³niaj¹ swoje wykszta³cenie studiuj¹c na studiach daj¹cych tytu³
magistra;
otrzymuj¹ stypendium socjalne, naukowe lub sportowe;
przebywaj¹ na urlopie;

Aby ubiegaæ siê o stypendium
nale¿a³o z³o¿yæ wniosek uwzglêdniaj¹cy szczegó³owe dane o sytuacji
materialnej wnioskodawcy. Do
wniosku nale¿a³o do³¹czyæ zaœwiadczenie z Urzêdu Gminy o miejscu sta³ego zameldowania stypendysty, zaœwiadczenie niezbêdne do ustalenia
dochodu za 2003 rok, zaœwiadczenie
z uczelni o posiadanym statusie studenta i œrednie ocen w ostatnim roku
szkolnym/semestrze akademickim (ewentualnie kserokopiê œwiadectwa maturalnego). Odpowiedni wniosek mo¿na by³o
uzyskaæ i z³o¿yæ w pokoju numer 7 Starostwa Powiatowego w Bia³ymstoku, które mieœci siê na
ulicy Borsuczej 2 w Bia³ymstoku.
Niestety wnioski przyjmowane by³y w terminie od
13.09.2004r. do 05.10.2004r. W tym roku jest ju¿ za póŸno,
ale jak wspomnia³am program bêdzie prowadzony w
przysz³ych latach. Do rozdania w czasie tych trzech lat
jest ³¹czna kwota 2805000 euro ! I chocia¿ województwo podlaskie dosta³o najmniej pieniêdzy w ca³ej Polsce,
to chyba jesteœmy zgodni, ¿e to doœæ pokaŸna kwota. Jest
wiêc o co siê staraæ!
Zachêcam wszystkich, którzy spe³niaj¹ wy¿ej wymienione kryteria, w przysz³ym roku pêdŸcie po wnioski do
Starostwa Powiatowego w Waszym mieœcie wojewódzkim. Pieni¹dze s¹! Nareszcie ktoœ oferuje nam wsparcie
finansowe. Pamiêtajcie jednak, ¿e o „lepszy byt” w czasie roku akademickiego trzeba zadbaæ ju¿ w czasie wakacji.

MMS
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Medycyna i sport, czyli zwi¹zek wymarzony

To nie jest tak. AZS spe³nia rolê „uaktywniania” ludzi
w kierunku sportu. Rekrutacja natomiast musi odbywaæ
siê na poziomie szko³y podstawowej. Najlepszy wiek,
aby rozpoczynaæ treningi siatkówki to 11-12 lat. Treningi rozpoczête w tym wieku pod okiem dobrego trenera umo¿liwiaj¹ bardzo dobry start. Dla uczelni lepszym wyjœciem jest nabieranie w szeregi studentów
bardzo zdolnych zawodniczek, aby stworzyæ siln¹
dru¿ynê. To jest w³aœciwy kierunek. Dziêki temu podwy¿sza siê presti¿ uczelni, która wygrywa zawody akademickie i jest w czo³ówce sportowej nawet na poziomie ogólnopolskim.
Andrzej Niemczyk - trener kadry narodowej siatkarek
wsród zespo³u siatkarek AMB Bia³ystok. W tle przyjaciel
trenera - prof. Jacek Niklinski - prezes Zarz¹du Podlasia
AZS Bia³ystok.

Panie trenerze, Akademia Medyczna w Bia³ymstoku jest dumna ze swojej kadry siatkarek. Oczywiœcie ró¿nica pomiêdzy siatkówk¹ akademick¹ i zawodow¹, nie mówi¹c ju¿ o reprezentacyjnej na pewno
jest znaczna. Ale jak znaczna?
W przypadku siatkówki kobiet ta ró¿nica nie jest tak
du¿a, jak w przypadku siatkówki mê¿czyzn. Wynika
to miêdzy innymi z tego, ¿e kobiety nie zarabiaj¹ w
tym sporcie tyle co mê¿czyŸni. Paradoksalnie rezultaty osi¹gane przez siatkarki s¹ lepsze od tych, którymi mog¹ siê pochwaliæ siatkarze. Dlatego te¿ kibice
chêtniej ogl¹daj¹ w telewizji panie. Warto zaznaczyæ,
¿e w siatkówce zawodowej kobiety przez bardzo
d³ugie lata nie istnia³y w ogóle. Wœród mê¿czyzn dru¿yna AZS Olsztyn jest w zasadzie dru¿yn¹ w pe³ni zawodow¹. Myœlê, ¿e siatkarki AMB maj¹ dodatkowy
atut. Po³¹czenie medycyny i sportu to zwi¹zek jaki mo¿emy sobie wymarzyæ. S¹ to dziedziny mocno ze sob¹ zwi¹zane i od siebie zale¿ne. Sport zawodowy potrzebuje medycyny na najwy¿szym poziomie.
Czy wybijaj¹ca siê siatkarka z kadry zespo³u akademickiego ma jak¹kolwiek szansê na powo³anie
na mecz kadry?
Ka¿da wybijaj¹ca siê siatkarka ma szanse trafiæ do
kadry. Selekcjonerzy i trenerzy je¿d¿¹ po Polsce, obserwuj¹ zawodniczki w celu „wy³owienia” tych najzdolniejszych. Mam w kadrze dziewczyny, które maj¹
po 16 lat i zapowiadaj¹ siê bardzo obiecuj¹co. Podstawowy warunek to pracowaæ du¿o i solidnie. Temu
sportowi trzeba poœwieciæ siê w stu procentach.
Czy uwa¿a pan, ¿e siatkówka na poziomie uczelnianym gwarantuje dop³yw odpowiedniej iloœci „œwie¿ej krwi” do kadry? Czy to na klubach spoczywa
wiêkszoœæ pracy z tym zwi¹zanej?

Czy widzia³ pan choæ jeden mecz naszych siatkarek i czy móg³by pan podzieliæ siê swoimi spostrze¿eniami?
Mecze oczywiœcie widzia³em. Widzia³em w tym roku
mecz z okazji otwarcia sezonu. Widzia³em te¿ zawodniczki AZS Bia³ystok w zesz³ym roku. Jestem pe³en
podziwu, bo dziewczyny zrobi³y ogromny postêp. W
tej chwili graj¹ siatkówkê na poziomie ligi IB. Jest to
w zasadzie inny zespó³. Z rektorem Jackiem Nikliñskim
jestem w stosunkach przyjacielskich i na pewno bêdê
siê stara³ pomóc dru¿ynie bia³ostockich siatkarek. W
tej æwiartce Polski ta dyscyplina jest ma³o aktywna.
Bia³ystok ma szanse zostaæ przewodnikiem w tym okrêgu. Tu mo¿e rozwin¹æ siê dobra siatkówka, która bêdzie „promieniowaæ” na ca³y region. Ja ze swojej
strony obiecujê pomoc, ale ca³a odpowiedzialnoœæ spoczywa na trenerze, z którym jestem w ci¹g³ym kontakcie, zawodniczkach i oczywiœcie kibicach, których
rola jest nie do ocenienia.
Jest pan najbardziej odpowiedni¹ osob¹, aby wyt³umaczyæ naszym czytelnikom dlaczego m³ode
osoby powinny uprawiaæ siatkówkê?
Oczywiœcie rozmawiamy o kobietach. Jest to sport bez
bezpoœredniego, fizycznego kontaktu z przeciwnikiem.
Siatkówkê mo¿na uprawiaæ wszêdzie, a graæ mo¿e
dowolna iloœæ osób. Mamy przecie¿ tak dynamicznie
rozwijaj¹cy siê, modny i bardzo widowiskowy beach
volley. Zawody rozgrywaj¹ siê na piasku co jest bardzo zdrowe, gdy¿ nie obci¹¿a siê w ten sposób stawów. Zalet¹ tego sportu jest to, ¿e wp³ywa bezpoœrednio na wzmocnienie wiêzade³, a poza tym jest to mi³e,
aktywne spêdzanie czasu wolnego. Siatkówka jako taka wywodzi siê z krêgów akademickich. Zosta³a wymyœlona na uczelni w USA jako sport uzupe³niaj¹cy dla
koszykówki. Niestety podupad³a, gdy zabrak³o pieniêdzy. Ostatnio jednak znów powraca na sale gimnastyczne uczelni.
Rozmawia³: Adam Hermanowicz
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Wywiad z Andrzejem Niemczykiem - trenerem kadry narodowej siatkarek
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CZAS RELAKSU

z Wydawnictwem Lekarskim PZWL

Poziomo :
1.
5.
9.
10.
11.
12.
14.
16.
18.
20.
21.
25.
28.
29.
30.
31.
33.
34.

Protestanci, grupa wyznaniowa
Oblê¿enie, blokada
Kotlet schabowy
Harakiri
Lotnisko dla lekkich samolotów
Dowód op³acenia podatku akcyzowego, na przesy³ce
Drêczenie
Zmiana wysokoœci i skali g³osu wystêpuj¹ca u m³odzie¿y
Du¿y motyl dzienny, RUSA£KA
Wszystko wie najlepiej
Zbroj¹ siê w nie rzetelni dyskutanci
Z³ota p³ytka
Kwartyna.
Omy³ka w wypowiedzi
Drobne przedmioty kultu religijnego znajduj¹ce siê w sprzeda¿y
Muzyka z festiwalu w Mr¹gowie oraz
muzyka Willy Nelsona
Oglêdziny s¹dowo-lekarskie
Garkuchnia

Pionowo :

Rozwi¹zanie krzy¿ówki:

Rozwi¹zanie krzy¿ówki prosimy przesy³aæ na adres redakcji Medyka do dnia
31 listopada 2004 r. Do wygrania NAGRODA KSI¥¯KOWA.
Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Fotograficzny atlas anatomii cz³owieka
Chihiro Yokochi, Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb
Tytu³ orygina³u: Photographic Anatomy of the Human Body
Z ang. t³um. Agnieszka Andrzejczak-Sobociñska

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
13.
15.
17.
19.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
31.
32.

Ukoñczy³a szko³ê
Ma³e wahad³o
Doktryna
Bibelot
Najni¿szy stopieñ podoficerski
Chora na nerwicê
Nauka
Ostry w szpitalu
Pogardliwie o Murzynie
Twórczoœæ o tematyce wojennej
Odtwarza filmy z kasety
Komplet liter, alfabet
Podstawowa jednostka d³ugoœci (SI)
Samochód z postoju
Autor elementarza
Stop cynku z glinem
Jantar.
Op³ata graniczna
Ma 50 stanów, kraj jankesów

Wydanie I, 148 stron, 302 ilustracje, 1 tabela, oprawa broszurowa, format: 21,0 ´ 29,7, cena katal. 99,00 z³
Atlas zawiera liczne, staranie dobrane fotografie przedstawiaj¹ce wzajemne relacje poszczególnych struktur anatomicznych. Przedstawione w nim obrazy preparatów anatomicznych, niejednokrotnie trudnych do uzyskania na stole sekcyjnym, s¹ niespotykane i doskona³e. Obecnie dostêpne atlasy zawieraj¹ jedynie tradycyjne fotografie i rysunki, a poniewa¿ preparowanie jest nadal najlepsz¹ metod¹ studiowania anatomii, mo¿liwoœæ dok³adnego przyjrzenie
siê tym preparatom u³atwia naukê i zapamiêtanie.
Atlas jest po¿ytecznym, a nawet niezbêdnym uzupe³nieniem podrêczników anatomii i fizjologii wykorzystywanych
przez studentów medycyny, stomatologii, farmacji i innych kierunków paramedycznych.
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