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Jesienne szarugi, krótkie dni, wichury.
Przy tym ci¹g³a pogoñ za uciekaj¹cym w
zawrotnym tempie czasem. Uczucie
niespe³nionych obowi¹zków. Na stole czeka
nie za³atwiona korespondencja, rozpoczête
prace…. W skrzynce z poczt¹ elektroniczn¹ ba³agan nie do
opisania. M³odzi ludzie z niedokoñczonymi doktoratami uwieraj¹ jak wyrzut sumienia. Jednym s³owem do³ek, depresja,
beznadzieja, czarna rozpacz i stan bliski za³amaniu. Najlepszym
wyjœciem by³oby zapadniêcie w sen zimowy i cudowne przebudzenie wczesn¹ wiosn¹. Mo¿na tylko pomarzyæ. Natura nie
przewidzia³a dla naszego gatunku a¿ tak du¿ego komfortu. Aby
przetrwaæ, trzeba wykrzesaæ z siebie choæ odrobinê optymizmu.
Proponujê wiêc zabawê polegaj¹c¹ na przejrzeniu listopadowego numeru Medyka i wyszukiwaniu w nim tego, co mo¿e
poprawiæ nastroje. Przy tym szklaneczka czerwonego wina jest
jak najbardziej na miejscu.
Zapewne nastroje odrobinê poprawi¹ nam wyniki Lekarskiego
Egzaminu Pañstwowego - tzw. LEP-u (œmieszny a zarazem z³owrogi skrót - du¿o napsu³ krwi). Nasi absolwenci wypadli na tym
egzaminie zupe³nie przyzwoicie, o czym piszemy w Medyku.
Opinie o egzaminie przekazuj¹ tak¿e bezpoœrednio zainteresowani.
Studenci, których czeka ten egzamin, widz¹ w LEPie (ju¿ po
fakcie, kiedy diabe³ okaza³ siê nie tak straszny) nawet pewn¹ zaletê. Egzamin zwalnia bowiem kandydatów aplikuj¹cych o otwarcie specjalizacji od dodatkowej, wstêpnej selekcji i kwalifikacji.
S¹dzê, ¿e farmaceutom poprawi siê nastrój na wiadomoœæ,
¿e specjalizacjê z farmacji aptecznej, a tak¿e przewody doktorskie
z dziedziny farmacji, bêd¹ ju¿ mogli realizowaæ w macierzystej
uczelni. Senat AMB powo³a³ bowiem na Wydziale Farmacji
Studium Kszta³cenia Podyplomowego, które uzyska³o akredytacjê
Ministra Zdrowia. Na pocz¹tku listopada odby³a siê pierwsza
obrona doktoratu z zakresu nauk farmaceutycznych.
I bodaj¿e najwa¿niejsza informacja, o której w bie¿¹cym numerze zaledwie wspominamy, bo szerzej napiszemy w grudniowym
numerze Medyka. Ruszy³y prace zwi¹zane z budow¹ trzeciego
skrzyd³a w PSK. Znajd¹ tam pomieszczenia dwie kliniki: rehabilitacji i chirurgii szczêkowej. Moim zdaniem znaczenia tego
przedsiêwziêcia nie da siê przeceniæ. Dla PSK jest strategiczne.
Wi¹¿e siê bowiem z ca³kowit¹ modernizacj¹ szpitalnego holu
(koniecznie z fontann¹, której szum ukoi sko³atane nerwy pacjentów oczekuj¹cych na zabiegi!). Wraz z rozbudow¹ przybêd¹
szpitalowi nowe drogi komunikacji pionowej, czyli nowoczesne,
szybkobie¿ne windy. Równolegle ruszy³y prace na budowie
Centrum Medycyny Doœwiadczalnej. Dla poprawienia nastroju,
radzê przespacerowaæ siê na zaplecze szpitala, gdzie znajduj¹
siê tereny budów.
Do³ó¿my do tego informacjê o pomyœlnym zakoñczeniu
renowacji Herkulesów (XVIII-to wiecznych rzeŸb - najstarszego
zabytku w mieœcie - d³uta Chryzostoma Redlera) oraz wieœci z
biblioteki o mo¿liwoœci elektronicznego zamawiania ksi¹¿ek a
piesk¹, mokr¹, bezs³oneczn¹, listopadow¹ pogodê mo¿e da siê
jakoœ prze¿yæ.
Aby do wiosny, bo zimy ponoæ nie bêdzie.
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L ekarski Egzamin Pañstwowy

Fot. Agnieszka Sadowska

szczêœliwszy dla sta¿ystów

N

a 197 pytañ z ró¿nych dziedzin medycyny musieli odpowiedzieæ lekarze przystêpuj¹cy do Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego. Zaliczenie go jest warunkiem uzyskania prawa do wykonywania zawodu przez absolwentów akademii
medycznych, którzy ukoñczyli sta¿ oraz warunkuje rozpoczêcie specjalizacji lekarskiej. Egzamin zosta³ wprowadzony
na mocy ustawy z grudnia 1996 roku, ale jego realizacja by³a wielokrotnie odk³adana. Przeciwko egzaminowi protestowa³
i protestuje Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy.
Mimo to 12 listopada egzamin doszed³ do skutku. W jedenastu oœrodkach w ca³ym kraju egzamin zdawa³o 2888 lekarzy, w tym 2081 sta¿ystów oraz 807 lekarzy posiadaj¹cych
ju¿ prawo wykonywania zawodu. Aby zdaæ egzamin nale¿a³o
uzyskaæ minimum 111 punktów. Pozytywny wynik egzaminu
uzyska³o 2722 lekarzy. Dla 166 osób ten dzieñ okaza³ siê
pechowy. Niespodziewanie gorzej do egzaminu przygotowani byli lekarze po sta¿u, bo to w³aœnie wœród nich 128 osób
nie uzyska³o koniecznych punktów. Przed nimi nastêpna próba za pó³ roku.
Wœród lekarzy sta¿ystów najlepszy wynik osi¹gnêli: lekarz z Katowic i lekarka z Krakowa po 182 punkty przy œredniej krajowej 142,7 punktu. Warto podkreœliæ, ¿e w grupie
sta¿ystów œrednia by³a o 5 punktów wy¿sza.
W Bia³ymstoku do LEP-u przyst¹pi³o 134 absolwentów
AMB, wœród nich 111 sta¿ystów i 23 lekarzy praktykuj¹cych.
Tak jak w ca³ym kraju lepsi okazali siê sta¿yœci. Wœród nich

najlepszy uzyska³ 174 punkty (na 197 mo¿liwych), a najgorszy 95 punktów. Œrednia uzyskana przez sta¿ystów wynios³a
150 punktów. Lekarze praktycy uzyskali nieco gorszy œredni
wynik -131 punktów. Najlepszy z lekarzy praktyków osi¹gn¹³
161 pkt., a najgorszy 88 punktów. Dziewiêciu lekarzy z województwa podlaskiego nie zda³o Lekarskiego Egzaminu
Pañstwowego.
Opinie œrodowiska medycznego na temat celowoœci LEPu s¹ podzielone. Dla Krzysztofa Bukla, przewodnicz¹cego
Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy jest on sztuczn¹ kontrol¹ biurokratyczn¹ i przeszkod¹ w zdobyciu uprawnieñ lekarskich, zaœ wed³ug doktora hab. Macieja Wilczka z
Akademii Medycznej w Poznaniu sprawdzianem poziomu
kszta³cenia medycznego w regionach kraju.
Wynik pierwszego w Polsce Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego okaza³ siê najszczêœliwszy dla absolwentów AM
Gdañska, którzy uzyskali œredni¹ 152,6 punktów. Absolwenci lubelskiej Akademii Medycznej otrzymali tylko 137,3 punktów.
Bia³ostocka Akademia Medyczna ze œredni¹ 148,8 punktów znalaz³a siê w towarzystwie akademii poznañskiej i krakowskiej. Ró¿nice pomiêdzy najlepszymi uczelniami s¹
nieznaczne, co œwiadczy o wyrównanym poziomie nauczania.
oprac. redakcyjne
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zdoln¹ m³odzie¿

Twierdzi prof. dr hab. Andrzej D¹browski
- prorektor ds. studenckich AMB w rozmowie z Danut¹ Œlósarsk¹
Panie rektorze, tak siê jakoœ dziwnie porobi³o na tym œwiecie,
¿e ukoñczenie studiów wy¿szych przesta³o byæ problemem. Dyplom uczelni wy¿szej mo¿na uzyskaæ dziêki odpowiednim
funduszom, b¹dŸ - nazwijmy to- zapobiegliwoœci. Czy studia
medyczne mo¿na ukoñczyæ za przys³owiow¹ gêœ w koszyku?
Na studia medyczne nie mo¿na siê dostaæ po znajomoœci ani
dziêki nim ich skoñczyæ. System rekrutacji jest tak pomyœlany,
aby wykluczyæ wszelkie nieuczciwoœci. W ci¹gu piêciu lub szeœciu lat, w zale¿noœci od wydzia³u, student musi zdaæ kilkadziesi¹t egzaminów teoretycznych i praktycznych weryfikuj¹cych jego wiedzê. To s¹ bardzo trudne i pracoch³onne studia.
Czyli raczej trudno siê przez nie przeœlizn¹æ?
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e w pojedynczych przypadkach mo¿e mieæ
to miejsce. Natomiast nasz¹ rol¹, rol¹ nauczycieli akademickich
jest zrobienie wszystkiego, aby takie sytuacje nie zdarza³y siê.
Wiemy ju¿, ¿e aby skoñczyæ medycynê trzeba siê solidnie napracowaæ. Czemu s³u¿yæ ma wiêc Lekarski Egzamin Pañstwowy?
Pomys³ Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego zrodzi³ siê w izbach
lekarskich i mia³ w swym za³o¿eniu stanowiæ tamê przed lekarzami ze wschodu. Teraz sytuacja zmieni³a siê, jesteœmy cz³onkiem
Unii Europejskiej i co dziwne trzecim krajem europejskim, który
ma tego typu egzamin. Na œwiecie wygl¹da to nieco inaczej. W
Ameryce na przyk³ad ka¿dy student podczas czteroletnich studiów zobowi¹zany jest zdaæ dwa pañstwowe egzaminy. Jeden z
przedmiotów przedklinicznych po drugim roku, drugi z przedmiotów klinicznych po dwóch nastêpnych latach nauki. Egzamin
zdaj¹ wszyscy, niezale¿nie gdzie studiuj¹; czy w Yale, w Harwardzie czy w ma³ym uniwersytecie. I wed³ug mnie taki egzamin
ma sens. Jest rankingiem uczelni, a jego nieuchronnoœæ gwarantuje wysoki poziom wykszta³cenia. Lekarski Egzamin Pañstwowy
w naszych realiach jest egzaminem, który przeprowadza siê po
rocznym sta¿u, wiêc tak naprawdê nie wiadomo co on ma oceniaæ.
By³a grupka entuzjastów, która twierdzi³a, ¿e bêdzie to ranking
uczelni medycznych...
I jak wypadliœmy?
Doskonale, na poziomie akademii krakowskiej i poznañskiej.

W ubieg³ym roku zrobiliœmy naszym studentom, od trzeciego do
szóstego roku, taki próbny LEP. U³o¿yliœmy pytania w podobnych proporcjach, jakie wed³ug nas mog³y byæ w ogólnopolskim
teœcie. Chcieliœmy w ten sposób sprawdziæ siebie jako dydaktyków, a tak¿e uœwiadomiæ naszym studentom co musz¹ jeszcze wiedzieæ. Taki trening bêdziemy im robiæ ka¿dego roku. LEP potwierdzi³, ¿e mamy zdoln¹ m³odzie¿, chocia¿ kiedyœ wmawiano
nam, ¿e do nas trafiaj¹ najs³absi.
Bo to taka prowincjonalna uczelnia?
Te pogl¹dy okaza³y siê nieprawdziwe. Potwierdzi³o siê nasze
przekonanie, ¿e mamy bardzo ambitn¹ m³odzie¿ i jeszcze mamy
dowód, ¿e uczymy nie gorzej ni¿ wielkie oœrodki. Osobiœcie uwa¿am, ¿e nasza akademia jest jedn¹ z najlepszych uczelni medycznych w kraju.
A na jakiej podstawie pan tak s¹dzi?
Mamy najwy¿sz¹ kategoriê naukow¹ przyznawan¹ przez Komitet
Badañ Naukowych. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê wielkoœæ
uczelni, to mo¿emy siê równie¿ pochwaliæ dobr¹ kadr¹ naukow¹,
du¿¹ liczb¹ profesorów, doktorów habilitowanych, co daje nam najlepszy wskaŸnik w Polsce. Mamy jedn¹ z lepszych baz naukowych,
a wiem co mówiê, bo przez piêæ lat by³em cz³onkiem komisji akredytacyjnej uczelni medycznych i zwiedzi³em wiêkszoœæ uczelni
polskich. Nasza uczelnia zorganizowana jest na kszta³t kampusu,
co jest ewenementem w skali kraju, mamy Collegium Novum z
ogromnym zapleczem sal seminaryjnych, dydaktycznych, zak³adów naukowych. Za kilka lat dojdzie do tego jeszcze Centrum
Medycyny Doœwiadczalnej.
Wróæmy do LEP-u. M³odzi lekarze bior¹cy udzia³ w egzaminie twierdzili na ³amach prasy, ¿e ten egzamin nie nale¿a³ do
trudnych.
To, ¿e maksymalna liczba punktów punktów jak¹ uzyskano na
egzaminie znacznie odbiega³a od tej jak¹ mo¿na by³o uzyskaæ
rozwi¹zuj¹c test œwiadczy o tym, ¿e nie by³ to ³atwy egzamin.
By³a pewna pula trudnych pytañ, pula pytañ ³atwych, a zabrak³o,
moim zdaniem, tych na œrednim poziomie trudnoœci. Wiem te¿,
¿e by³o kilka pytañ niefortunnych.
B³êdnych?
Nieaktualnych co do poziomu naszej wiedzy. Mogê to powiedzieæ na podstawie pytañ z gastroenterologii.
Weryfikujemy wiedzê naszych m³odych lekarzy, a w tym samym czasie nasi s¹siedzi przechwytuj¹ ich niczym ciep³e bu³eczki.
Z jednej strony nale¿y siê cieszyæ, ¿e nasi lekarze reprezentuj¹
poziom europejski i ciesz¹ siê uznaniem, ale z drugiej nale¿y siê
zastanowiæ czy niezbyt bogat¹ Polskê, która kszta³ci lekarzy za pieni¹dze podatników staæ na takie prezenty. W Norwegii i Szwecji,
mimo ¿e studia s¹ p³atne, obowi¹zuj¹ bardzo ostre limity przyjêæ
na studia medyczne. Mo¿e nale¿y zadaæ sobie pytanie czy nie
kszta³cimy zbyt du¿o lekarzy?
Jak pan myœli, jaki procent lekarzy, którzy szczêœliwie przeszli przez ten eksperyment, jakim by³ LEP, znajdzie zatrudnienie?
By³bym zadowolony, gdyby okaza³o siê, ¿e jest to piêædziesi¹t
procent. Bojê siê, ¿e mo¿e byæ gorzej. Czêœæ lekarzy zarejestruje siê na pewno w biurze pracy, a czêœæ bêdzie budowaæ swoj¹
karierê za granic¹ i tam bêdzie zostawiaæ zarobione pieni¹dze.
Smutne!
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P óŸniej ni¿ za piêæ dwunasta

Jan Pietruski.

W

ielokrotnie zastanawia³em siê kto i po
co wymyœli³ Lekarski Egzamin Pañstwowy (LEP)? Po pierwszym egzaminie,
przeprowadzonym przed kilkoma dniami, nadal
nie znajdujê zadawalaj¹cej odpowiedzi. O
LEP-ie mówi³o siê ju¿ co najmniej od oœmiu
lat, ale ¿adne szczegó³y nie by³y nam znane.
Samorz¹d lekarski tak¿e zosta³ postawiony
przed faktem dokonanym. Nadal nie wiemy,
a przecie¿ powinniœmy dok³adnie wiedzieæ jaki jest cel tego egzaminu. Moim zdaniem
po prostu podwa¿a on powagê studiów lekarskich i poddaje w w¹tpliwoœæ ich wiarygodnoœæ, a ju¿ na pewno zwiêksza motywa-

cjê do wyjazdu z kraju tych m³odych lekarzy.
Pierwszy LEP odby³ siê 12 listopada,
przy dezaprobacie œrodowiska lekarskiego.
Na Miodowej, gdzie
powsta³, nie zosta³ ani
dobrze przemyœlany,
ani przygotowany. Nikt
nie wiedzia³ z jakich
Ÿróde³ trzeba siê do tego egzaminu przygotowywaæ. Informacje o
wymaganych podrêcznikach ukaza³y siê o wiele za póŸno, aby mo¿na by³o z nich skorzystaæ.
PóŸniej ni¿ za piêæ dwunasta.
Pierwszy pañstwowy egzamin lekarski mia³
siê odbyæ w grudniu, ale absolwenci po ukoñczeniu sta¿u wymusili przesuniêcie go o miesi¹c wczeœniej, zostawali bowiem bez szans na
jak¹kolwiek pracê i rozpoczêcie specjalizacji.
Egzamin wypad³ nieŸle. Gorzej wypadli lekarze przed specjalizacj¹, którzy pracowali ju¿ wiele lat. ZnaleŸli siê w trudniejszej sytuacji, bo
przecie¿ normalnie pracuj¹c, mieli niewiele czasu na przygotowanie siê do egzaminu.
Nie s¹dzê, aby nasza krytyka LEP-u mia³a wywo³aæ jakieœ istotne zmiany. Rozstrzygniê-

cia bowiem zapadaj¹ zawsze poza nami, bez
pytania nas o zdanie. St¹d tyle z³ych decyzji i
nieustannie zmienianych przepisów. Chybionych i bardzo kosztownych. Urzêdnicy, którzy
wiedz¹ wszystko lepiej od nas, bo przecie¿ szkoleni s¹ przez media i ró¿ne OBOP-y, wprowadzili LEP, aby uzale¿niæ nas od siebie. Ka¿da
myœl o samorz¹dzie lekarskim, który doskonale potrafi³by zorganizowaæ lecznictwo, byle
by mu nie przeszkadzaæ, spêdza im sen z
oczu, bo wiedz¹, ¿e wówczas mogliby byæ
ju¿ niepotrzebni.
Tymczasem bez tego egzaminu, nie mo¿na uzyskaæ prawa wykonywania zawodu ani
rozpocz¹æ specjalizacji. Nasze s³owa krytyki
nie docieraj¹ tam, gdzie podejmuje siê decyzje. Chcielibyœmy jednak wiedzieæ, czego dotyczyæ ma te dwieœcie pytañ, czy dobrze s¹ wywa¿one pytania z teorii i kliniki, bo przecie¿
przede wszystkim mamy leczyæ. Jeœli jednak
LEP musi istnieæ nadal, powinien byæ ostatnim z dyplomowych egzaminów na wydzia³ach lekarskich w akademiach medycznych.
Wtedy wszystko by³oby jasne, bo odby³by siê
w odpowiednim czasie, majestacie i powadze
wy¿szej uczelni.

Jan Pietruski
(Redaktor naczelny Biuletynu
Izby Lekarskiej w Bia³ymstoku)

L EP-iej go mieæ ju¿ za sob¹…
O

d oœmiu lat
nad lekarzami po sta¿u
ci¹¿y³o widmo
Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego (LEP). Egzamin ten zosta³
wprowadzony na
mocy ustawy z
dnia 5 grudnia 1996 roku, ale jego realizacja by³a kilkakrotnie odk³adana. Wœród
lekarzy sta¿ystów zawrza³o, kiedy to 14
wrzeœnia 2004 roku, Minister Zdrowia Marek Balicki wyda³ rozporz¹dzenie, i¿ Lekarski Egzamin Pañstwowy po raz pierwszy odbêdzie siê w tym roku. Trzymani
w niepewnoœci do ostatniej chwili dowiedzieliœmy siê, i¿ to w³aœnie my bêdziemy pierwszymi lekarzami, którzy bêd¹
musieli zdaæ ten egzamin, aby móc swo-

bodnie wykonywaæ zawód lekarza. Natychmiast ruszy³y w ruch podrêczniki i notatki z czasów studenckich. Zaczê³a siê
wielka nauka.
Kolejnym ciosem wymierzonym w
m³odych medyków z ograniczonym prawem wykonywania zawodu, by³a zmiana daty egzaminu, gdy¿ przesuniêto
jego termin o miesi¹c wczeœniej. By³o
coraz mniej czasu na powtórzenie podstawowych zagadnieñ z zakresu ca³ej
medycyny, zwa¿ywszy na to, ¿e ramowy program sta¿u podyplomowego, który
mia³ wyznaczaæ zakres obowi¹zuj¹cego materia³u, by³ bardzo ogólny. Lista
podrêczników obowi¹zuj¹cych do LEP-u
tworzona by³a najprawdopodobniej w
oparciu o spis medycznej ksiêgarni wysy³kowej, a nie o mo¿liwoœci szybkiego powtórzenia wiedzy nabytej podczas
studiów.

Zdaniem Ministra Marka Balickiego
"Zasada egzaminu nie by³a kwestionowana - poza tymi, którzy musieli do
niego przyst¹piæ". Ale kto z nas by siê
cieszy³ z kolejnych utrudnieñ na pocz¹tku swojej kariery zawodowej. A jej pocz¹tki wcale nie s¹ ³atwe. Po olbrzymiej
liczbie szczegó³owych egzaminów podczas studiów, dodano nam kolejny. To
w³aœnie ten jeden egzamin zadecydowaæ ma o naszej przysz³oœci, mianowicie o tym, czy bêdziemy mogli samodzielnie wykonywaæ zawód lekarza i o tym,
jak¹ specjalizacjê uda nam siê rozpocz¹æ.
Rodzi siê w tym miejscu pytanie, czy ocena z takiego egzaminu, który przygotowywany by³ w tak krótkim czasie i zawiera³ liczne b³êdy, o czym œwiadczy m.in.
zakwestionowanie i odrzucenie trzech pytañ testowych, mo¿e decydowaæ o losach
m³odych lekarzy?
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Jeœli idea Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego utrzyma siê przez kolejne lata doprowadzi to do tego, i¿ lekarze sta¿yœci zamiast przyswajania podczas sta¿u
podyplomowego praktycznej wiedzy medycznej, bêd¹ "wkuwali" wy³¹cznie teoretyczne zagadnienia.
A wyniki LEP-u mówi¹ same za siebie: z liczby 2081 osób, Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego (LEP) nie zda³o 166,
w tym 128 lekarzy ju¿ praktykuj¹cych,
którzy musieli podejœæ do tego egzaminu,
aby móc ubiegaæ siê o rozpoczêcie specjalizacji. Potwierdza to wiêc wczeœniejsz¹ tezê, i¿ Lekarski Egzamin Pañstwowy sprawdza wy³¹cznie wiedzê teoretyczn¹,

D aleki

a nie praktyczn¹, a ta przede wszystkim
jest nam potrzebna w codziennej pracy
lekarza.
Co wiêc nale¿a³oby zrobiæ, jeœli lekarze z pe³nym prawem wykonywania zawodu, którzy nie zdali Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego mog¹ nadal zawód
ten wykonywaæ, a tegoroczni sta¿yœci,
którym siê nie powiod³o nie. Zwracam
siê wiêc do wszystkich z pytaniem, co
tak naprawdê mia³ udowodniæ ten egzamin? Najpierw nale¿a³oby ujednoliciæ
program studiów na wszystkich uczelniach i sposoby nauczania, a dopiero
póŸniej organizowaæ taki egzamin. Ale w
tym przypadku zaczêto od koñca.
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To tylko nieliczne niedoci¹gniêcia tegorocznego LEP-u, bo jest ich du¿o
wiêcej. Moim zdaniem Lekarski Egzamin Pañstwowy jest w owej formie tylko niepotrzebnym utrudnieniem dla m³odych lekarzy, którzy i tak maj¹ mnóstwo
problemów na nowej drodze kariery zawodowej. Z drugiej strony cieszê siê, ¿e
mam go ju¿ wreszcie za sob¹ i trzymam
kciuki za kolejne roczniki, wierz¹c, ¿e
ktoœ w koñcu zauwa¿y jego bezcelowoœæ.
Pawe³ Kuæ
(Autor jest lekarzem, doktorantem
w Zak³adzie Patofizjologii Ci¹¿y AMB)

od doskona³oœci

L

ekarski Egzamin Pañstwowy
budzi³ wiele emocji i zastrze¿eñ, zanim siê odby³. Miêdzy innymi, komentarz do spisu zalecanych podrêczników, który zamieœci³o
Centrum Egzaminów Medycznych
w £odzi g³osi³, ¿e ich zawartoœæ
merytoryczna mo¿e znacznie przekraczaæ wiedzê, któr¹ powinniœmy
dysponowaæ po odbytym sta¿u podyplomowym. Brak jednoznacznie sprecyzowanych wymagañ powodowa³ wiêc dezorientacjê w
trakcie nauki. Wiele osób pow¹tpiewa³o, czy akademie medyczne maj¹ spójny i jednolity program kszta³cenia studentów w ca³ym kraju i sugerowano, ¿e w wielu aspektach dydaktyka mo¿e zdecydowanie siê ró¿niæ w poszczególnych
oœrodkach. Ponadto fatalna kondycja finansowa publicznego
sektora s³u¿by zdrowia sk³ania³a do podejrzeñ, ¿e oto LEP
ma byæ jedynie sposobem na wykluczenie z zawodu m³odych

lekarzy, dla których po prostu mo¿e nie byæ miejsc pracy. Zastanawiano siê, czy autorzy do³o¿¹ starañ, aby pytania faktycznie dotyczy³y kluczowych zagadnieñ diagnostyki i terapii
w myœl ignacjañskiej zasady, ¿e "uczony jest nie ten, który
wie wiele, ale ten kto zna siê na rzeczach potrzebnych". A jaki by³ ten pierwszy LEP?
W moim przekonaniu egzamin sk³ada³ siê z nieskomplikowanych pytañ z podstaw medycyny. Ale wbrew pozorom
nie by³ on ³atwy, bo dotyczy³ szerokiego spektrum zagadnieñ medycznych. Znajomoœæ ich wszystkich w stopniu
podstawowym stanowi nie lada umiejêtnoœæ i jest warunkiem
holistycznego podejœcia lekarza do pacjenta. Pytanie, na ile ten
sprawdzian jest miarodajny, wi¹¿e siê z kwesti¹ uczciwoœci
zdaj¹cych oraz jest przyczynkiem do wypracowania standardów tego egzaminu, którego pierwsza edycja na pewno jest
jeszcze daleka od doskona³oœci.
Andrzej Wincewicz
(Autor jest lekarzem sta¿yst¹, absolwentem AMB)

O statnia rekrutacja w starym stylu
gólnopolska
akcja
rekruta-

O

cyjna rozpoczyna siê zwykle na pocz¹tku maja spotkaniem sekretarzy uczelnianych komisji rekrutacyjnych w Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w £odzi. Tak
by³o równie¿ w tym roku. Potwierdzono informacje, ¿e rekrutacja 2004 bêdzie ostatni¹ rekrutacj¹ w starym stylu. Nowe zasady egzaminów wstêpnych bêd¹ obowi¹zywa³y dopiero
w 2005 roku, wraz z wejœciem w ¿ycie nowych
matur.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji 15 czerwca zakoñczono przyjmowanie zg³oszeñ i dokumentów od osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

wys³a³a zamówienia na karty egzaminacyjne i
ksi¹¿eczki testowe z uwzglêdnieniem poszczególnych kandydatów i sal na których mieli zdawaæ egzamin wstêpny. Przydzielona Akademii Medycznej w Bia³ymstoku liczba miejsc
wynosi³a: kierunek lekarski - 125, stomatologia - 70, farmacja - 55. Ten etap rekrutacji zosta³ zakoñczony informacj¹ na Radzie Wydzia³u 30 czerwca. Na kierunek lekarski dokumenty
z³o¿y³y 592 osoby (4.74/miejsce), na stomatologiê 231 osób (3.28/miejsce), na farmacjê
328 osób (5.96/miejsce).
W dniu 28 czerwca odby³o siê spotkanie
cz³onków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
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i komisji wydzia³owych z przewodnicz¹cymi, ich zastêpcami i cz³onkami komisji egzaminacyjnych. Przedyskutowano sytuacje jakie mog¹
zdarzyæ siê w trakcie egzaminu, omówiono najczêœciej wystêpuj¹ce
problemy i zasady przygotowania sal egzaminacyjnych.
Ogólnopolski egzamin odby³ siê 2 lipca. Szczêœliwie od kilku lat materia³y egzaminacyjne dostarczane s¹ na teren uczelni medycznych w
dniu egzaminu, na dwie godziny przed jego rozpoczêciem i odbierane
s¹ bezpoœrednio po zakoñczeniu. Dziêki takim rozwi¹zaniom, materia³y egzaminacyjne nie s¹ przechowywane na terenie uczelni, nie ma
wiêc koniecznoœci ustalania zasad zabezpieczania materia³ów i tym samym ³atwiej jest unikn¹æ pomówieñ i oskar¿eñ. Materia³y egzaminacyjne dostarczane i odbierane s¹ przez przedstawiciela CEM z £odzi
w towarzystwie pracowników agencji ochrony.
W tym roku egzamin przebiega³ spokojnie. Nie by³o sytuacji,
które wymaga³yby interwencji przedstawicieli Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W dniu 3 lipca cz³onkowie komisji rekrutacyjnej uczestniczyli we wprowadzeniu i weryfikacji danych z kart egzaminacyjnych w
CEM w £odzi. W roku bie¿¹cym, dziêki uzyskanym informacjom oraz
efektywnej pracy komisji egzaminacyjnych, m³odzie¿ zdaj¹ca egzamin
wype³ni³a karty bardzo dobrze. Iloœæ w¹tpliwoœci, któr¹ zg³osi³ system
odczytuj¹cy, w porównaniu z latami poprzednimi oraz tym co musieli
robiæ koledzy z innych uczelni, by³a niewielka.
Jak zwykle najwiêcej emocji pojawi³o siê w dniu og³oszenia wyników, czyli 6 lipca. Pojawi³y siê one na tablicy og³oszeñ w gmachu pa³acu Branickich, a w krótkim czasie równie¿ na stronach internetowych
AMB. Ka¿da osoba zdaj¹ca, wyposa¿ona w komputer i dostêp do odpowiedniego kodu mog³a uzyskaæ pe³n¹ informacjê o tym jak zda³a egzamin.
Okres od 9-23 lipca, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, by³ okresem odwo³awczym. Ci¹gle, nie bardzo wiadomo dlaczego, funkcjonuje
pogl¹d, ¿e istniej¹ miejsca rektorskie i mo¿na byæ przyjêtym na studia
nawet jeœli nie zda³o siê egzaminu. Niektórzy kandydaci wierz¹ nawet
w to, ¿e wystarczy tylko chêæ studiowania odpowiednio umotywowaæ. Czêœæ osób zg³aszaj¹cych siê sprawdza³a w³asne karty odpowie-

dzi pod k¹tem pomy³ek w trakcie wczytywania przez system komputerowy, czêœæ sprawdza³a prawid³owoœæ odpowiedzi w³asnych przy u¿yciu kodu odpowiedzi prawid³owych. W wyniku tych rozmów zapada³y
równie¿ decyzje o podjêciu studiów wieczorowych.
Ostatecznie po uwzglêdnieniu zdaj¹cych, którzy ju¿ studiowali na
studiach wieczorowych i zdali egzamin wstêpny, iloœæ osób przyjêtych
na kierunki lekarski, stomatologiczny, farmaceutyczny oraz na analitykê medyczn¹, wygl¹da to tak, jak podaje tabela 1.
Uwzglêdniaj¹c ró¿ny charakter zajêæ (dzienne, wieczorowe) na Wydziale Lekarskim z Oddzia³em Stomatologii AMB na roku pierwszym
studia rozpoczê³o 348 osób, w tym na kierunku lekarskim 243 osoby, a
na stomatologii 105 osób. Na Wydziale Farmacji, na kierunek farmacja przyjêto 82 osoby, zaœ na analitykê medyczn¹ 116 osób (razem
198 osób).
Do grona studentów AMB kierunku lekarskiego przyjêliœmy równie¿ grupê 25 obcokrajowców. Dla tych studentów nauka bêdzie siê
odbywaæ w jêzyku angielskim.
Na Wydziale Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia w roku 2004 rozpoczê³o studia 454 osób. Dane ilustruje tabela 2. Studia na kierunku
pielêgniarstwo podjê³o 257 osób. Na kierunku po³o¿nictwo studiowaæ
bêdzie 49 osób, na fizjoterapii 60 osób, zdrowie publiczne ma 31studentów, dietetyka 26 osób, a ratownictwo medyczne 31 osób. Na Wydziale Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia w roku 2004, podjê³o studia
wiêcej osób ni¿ na Wydziale Lekarskim i Wydziale Farmacji ³¹cznie.
Wysi³ek jaki w³o¿yli w rekrutacjê cz³onkowie Wydzia³owej Komisji
Rekrutacyjnej tego wydzia³u jest wielki!
Rekrutacja w roku 2004 ju¿ za nami. Przed nami zaœ du¿o pracy,
by podo³aæ obowi¹zkom dydaktycznym, przygotowaæ m³odzie¿ do egzaminu pañstwowego, ale tak¿e do pracy i ¿ycia w nowej europejskiej
rzeczywistoœci.

dr hab. n. med. Marek Szczepañski
Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AMB

Tabela 1. Rekrutacja 2004 – kierunki studiów jednolitych magisterskich
Kierunek studiów
Lekarski
Stomatologia
Farmacja
Analityka medyczna

dzienne
147
73
60
61

wieczorowe
71
32
22
1

angielskojêzyczne
25

razem
243
105
82
97

Tabela 2. Rekrutacja 2004 – kierunki studiów licencjackich, uzupe³niaj¹cych i zaocznych

Pielêgniarstwo
Po³o¿nictwo
Fizjoterapia
Zdrowie Publiczne
Dietetyka
Analityka

dzienne
uzupe³niaj¹ce
licencjackie magisterskie
3-letnie
2-letnie
90
26
26
60
31
34
26
36
18

zaoczne
licencjackie
3-letnie
92
23

zaoczne
zaoczne
magisterskie ratownictwo
5-letnie
medyczne
49
31
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K szta³cenie
U

chwa³¹ Senatu nr 10/2004 z dnia 30.03.2004 powo³ane
zosta³o na Wydziale Farmaceutycznym AMB Studium
Kszta³cenia Podyplomowego. W kwietniu bie¿¹cego roku wyst¹piliœmy z wnioskiem do Ministra Zdrowia o udzielenie akredytacji na prowadzenie specjalizacji z farmacji aptecznej. Po
dokonaniu oceny standardów kszta³cenia specjalizacyjnego
studium otrzyma³o certyfikat akredytacyjny na prowadzenie
specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej oraz szkoleñ w ramach kszta³cenia ci¹g³ego farmaceutów (Certyfikat Akredytacyjny nr 9/04 z 21 lipca 2004 r). Tym samym, zgodnie z
rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia* obliguj¹cym do podnoszenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów, studium przejê³o ca³oœæ kszta³cenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym AMB. W chwili obecnej dysponuje ono trzydziestoma
miejscami w ramach programu podstawowego i dwudziestoma w ramach programu uzupe³niaj¹cego - dla osób posiada-
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farmaceutów
j¹cych I° specjalizacji z farmacji aptecznej. Wszystkie informacje dotycz¹ce sposobu i miejsca sk³adania wniosków, wykaz niezbêdnych dokumentów oraz programy kursów prowadzonych w ramach szkoleñ ci¹g³ych farmaceutów zatrudnionych
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, dostêpne s¹ na
stronie internetowej Wydzia³u Farmaceutycznego AMB. Zg³oszenia na specjalizacjê w naborze jesiennym przyjmowane bêd¹ do 15 grudnia br. w Dziekanacie Wydzia³u Farmaceutycznego.
Przed nami du¿e wyzwania, ale cieszy nas fakt, ¿e farmaceuci z naszego regionu nie bêd¹ musieli odbywaæ podró¿y
do innych uczelni w celu zdobywania punktów edukacyjnych.
dr n. farm. Elwira Telejko
(Kierownik Studium Kszta³cenia Podyplomowego
na Wydziale Farmaceutycznym AMB)

* Podstawa prawna: Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytu³u specjalisty
przez farmaceutów (Dz.U. z 2003r Nr 101, poz 941) oraz z dnia 25 czerwca 2003 r w sprawie ci¹g³ych szkoleñ farmaceutów zatrudnionych
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2003r, Nr 132, poz 1238).

5 0 -LECIE
ZAK£ADU MEDYCYNY S¥DOWEJ AM B
(1954 - 2004)

K

atedra Medycyny S¹dowej zosta³a
powo³ana 1 wrzeœnia 1954 roku.
Minister Zdrowia J. Sztachelski powo³a³ doc. dr Mariê Byrdy "na czas nieokreœlony do pe³nienia funkcji samodzielnego pracownika nauki przy Katedrze
Medycyny S¹dowej Akademii w Bia³ymstoku, w pe³nym wymiarze godzin profesorskich, wraz z kierownictwem Zak³adu przywi¹zanego do tej Katedry". W
chwili objêcia katedry 1 listopada 1954
roku przez doc. dr Mariê Byrdy, zak³ad
nie dysponowa³ jeszcze w³asnymi pomieszczeniami.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ Bia³ystok
nie mia³ specjalistów z zakresu medycyny s¹dowej. S¹dy korzysta³y z us³ug
lekarzy miejskich lub asystentów z Katedry Medycyny S¹dowej Uniwersytetu
Wileñskiego. Od 1945 r. sekcje s¹dowo-lekarskie wykonywa³ w Bia³ymstoku, na polecenie organów œcigania, dr Noniewicz pochodz¹cy z Wilna, a w latach
piêædziesi¹tych dr Siedlecki, asystent z
Zak³adu Anatomii Patologicznej AM w
Bia³ymstoku. Sekcje wykonywano w prosektorium zak³adu przy ul. Wojskowej.

Rektor Akademii Medycznej w Bia³ymstoku prof. T. Kielanowski podj¹³ starania o zorganizowanie katedry ju¿ w marcu 1954 roku. Kandydaturê doc. dr M.
Byrdy, która z powodów osobistych chcia³a opuœciæ Zak³ad Medycyny S¹dowej
w Krakowie, poleci³ rektorowi profesor
B. Popielski - kierownik Zak³adu Medycyny S¹dowej we Wroc³awiu. Jedn¹
z przyczyn odejœcia doc. dr Byrdy z
krakowskiego zak³adu by³o poczucie
osamotnienia po odejœciu kolegów, z
którymi ³¹czy³a j¹ bardzo silna wiêŸ emocjonalna, zwi¹zana jeszcze z okresem
okupacji niemieckiej.
Zaczê³o siê od entuzjazmu
W listopadzie 1954 roku Zak³ad Medycyny S¹dowej mieszcz¹cy siê w budynku przy ul. Mickiewicza 2 przej¹³
siedem pomieszczeñ i suterenê, w której
wydzielono salê sekcyjn¹ i miejsce na
komorê na zw³oki, odczynniki i paszê
dla zwierz¹t. Sala sekcyjna by³a pozbawiona wentylacji, oœwietlenie naturalne by³o sk¹pe, a sekcje wykonywa³o

siê przy sztucznym œwietle. Zak³adano, ¿e ten stan bêdzie trwa³ maksimum
trzy lata. Planowano budowê nowego
zak³adu.
W pierwszych latach dzia³alnoœci
zak³adu pomieszczenia by³y wystarczaj¹ce ze wzglêdu na ma³¹ obsadê personaln¹, ale brakowa³o pomieszczeñ dla celów dydaktycznych. Ka¿dy z zajmowanych
pokoi by³ wykorzystywany do wielorakich celów.
Obok trudnoœci personalnych (brak
asystentów-lekarzy) przy organizowaniu
pracy zak³adu trzeba by³o zmagaæ siê z
brakami w wyposa¿eniu.
Od samego pocz¹tku zosta³ uruchomiony dzia³ sekcyjny oraz dzia³ badania
osób ¿ywych. Od lutego 1956r. rozpoczêto badania histopatologiczne, od kwietnia 1956 toku badania serologiczne
(badania grupowe krwi, badania dowodów rzeczowych), od stycznia 1958r.
zaczêto wykonywaæ badania krwi na
zawartoœæ alkoholu.
Bardzo uci¹¿liwe by³y wyjazdy w
teren, gdzie wykonywano w bardzo prymitywnych warunkach oglêdziny i sek-
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cje zw³ok. Mo¿na by³o wówczas zetkn¹æ siê z zacofaniem cywilizacyjnym
i zabobonami, w rozmiarach o jakich
nie mieliœmy wyobra¿enia. Sekcje wykonywa³o siê pod go³ym niebem, w chlewikach, pomieszczeniach przycmentarnych lub na samych cmentarzach. Z regu³y
odbywa³y siê one pod os³on¹ milicji,
poniewa¿ nie by³o zgody rodzin na wykonywanie sekcji. Ka¿dy wyjazd obfitowa³ w przygody, nasuwa³ ponure re-

tam: pomieszczenia na przyjmowanie interesantów, dwie sale æwiczeniowe, pracownia kreœlarska. Na pierwszym piêtrze
mieœci³ siê sekretariat, pokój profesora,
pokoje asystentów i adiunktów oraz sala konferencyjna wraz z bibliotek¹. Na
drugim piêtrze by³y pracownie naukowe:
serologiczna, toksykologiczna i histopatologiczna. Na trzecim piêtrze znajdowa³a siê zwierzêtarnia. Pomieszczenia prosektoryjne by³y w drugim budynku,

Pracownicy Zak³adu Medycyny S¹dowej. Od lewej: J. Sznedziñski, J. Zauski, K. Kochanowska,
U. Kruszewska, Z. Ta³a³aj, A. Niemcunowicz-Janica, M. Rydzewska-Dudek, J. Janica, E. Koc¯órawska, M. Skawroñska, Z. Antoniuk, Z. Bochenko, Z. Wardaszka, A. Noskowicz-Czekaj, B.
Zadykowicz.

fleksje natury ogólnej i spo³ecznej, ale
ko³o serca robi³o siê cieplej, kiedy póŸnym
wieczorem ze wzniesienia knyszyñskiego widzia³o siê migoc¹ce, rzadko rozrzucone œwiate³ka wojewódzkiego miasta.
By³o coraz lepiej
Jak dalece pozwala³y nam warunki i
wyposa¿enie podejmowaliœmy tematykê naukow¹, która dotyczy³a albo kazuistyki, albo badañ doœwiadczalnych,
prac pogl¹dowych i statystycznych. Uczestniczyliœmy czynnie we wszystkich
zjazdach, konferencjach i sympozjach
organizowanych przez Zarz¹d G³ówny
lub oddzia³y naszego Towarzystwa. W
1960 roku zorganizowaliœmy II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny S¹dowej i Kryminologii.
Do nowego gmachu mieszcz¹cego siê
przy ulicy Waszyngtona 13 wprowadziliœmy siê w 1982 roku i to po interwencji Ministerstwa, gdy¿ ówczesny Senat
Akademii Medycznej mia³ inn¹ koncepcjê jego zagospodarowania. Przewa¿y³
zdrowy rozs¹dek. Zak³ad obj¹³ 1/3 budynku w gmachu podstawowym, by³y

po³¹czone z gmachem zamkniêtym przejœciem. Zak³ad zosta³ zaopatrzony z funduszu inwestycyjnego w nowoczesn¹ aparaturê do poszczególnych pracowni
naukowych.
We wrzeœniu 1984 roku prof. dr
Maria Byrdy odesz³a na emeryturê. Od
paŸdziernika 1984 roku nowym kierownikiem zosta³ adiunkt zak³adu dr Jerzy
Janica. Profesor dr Maria Byrdy pracowa³a jeszcze w zak³adzie w niepe³nym
wymiarze godzin a¿ do ukoñczenia habilitacji nowego kierownika, czyli do
roku 1988. Opiekunem naukowym zak³adu w tym okresie by³ prof. W³odzimierz Buczko.
Raz pod wozem raz na wozie
Ju¿ od 1983 roku na polecenie ówczesnego rektora rozpoczê³o siê czêœciowe przekazywanie pomieszczeñ zak³adu innym jednostkom Akademii. W
1984 roku trzy pomieszczenia na parterze przekazane zosta³y Klinice Okulistycznej. W koñcu lat 80-tych trzecie piêtro mieszcz¹ce zwierzêtarniê oddane
zosta³o Zak³adowi Genetyki, dwie pra-

cownie toksykologiczne otrzyma³ Zak³ad
Medycyny Nuklearnej. Przejêto tak¿e
czêœæ magazynów na pomieszczenia zwierzêtarni Anatomii Patologicznej, salê kreœlarsk¹ przej¹³ Instytut Stomatologii.
W 1990 roku powsta³a pracownia HLA
w celu wykonywania badañ spornego ojcostwa na u¿ytek s¹dów, prowadzenia badañ t³a genetycznego, antygenów HLA
- ABC w populacji województwa podlaskiego oraz wykonywania badañ asocjacji antygenów HLA z niektórymi stanami patologicznymi. Rok póŸniej
zorganizowano pracowniê komputerow¹
do obs³ugi prac naukowych i us³ugowych.
W roku 1993 pracownicy Zak³adu uczestniczyli w Kongresie Miêdzynarodowego Towarzystwa Medycyny S¹dowej (IAFS) w Dusseldorfie. Zorganizowano
pracowniê PCR, co pozwoli³o na badania œladów biologicznych na zlecenie organów œcigania, badañ spornego ojcostwa,
prowadzenie badañ polimorfizmu genetycznego, regionów DNA minisatelitarnego (uk³ady typu AMP, FLP) i mikrosatelitarnego (uk³ady typu STR w populacji
regionu pó³nocno-wschodniego Polski).
W 1989 roku Zak³ad zorganizowa³
V Ogólnopolsk¹ Konferencjê Toksykologów S¹dowych, a 1995 roku X Ogólnopolski Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny S¹dowej i
Kryminologii z udzia³em goœci zagranicznych. Zak³ad by³ te¿ organizatorem XIX
Konferencji Toksykologów S¹dowych,
która odby³a siê w roku 2002, w Augustowie.
W minionym 50-leciu Zak³adu Medycyny S¹dowej AMB tytu³y profesorskie otrzymali: doc. Maria Byrdy i doc.
Jerzy Janica. Stopnie doktorów habilitowanych otrzymali: dr Ryszard Molenda
i dr Jerzy Janica; stopnie dr. n. med.: R.
Molenda, J. Janica, T. JóŸwik, J. Nawara, Z. Antoniuk, J. Szrzedziñski, T. Dopiera³a, S. Kuczyñski, W. Pepiñski, E. Koc,
M. Skawroñska, M. Rydzewska, A. Niemcunowicz-Janica, I. So³tyszewsi. Wszyscy asystenci zak³adu posiadaj¹ specjalizacjê II° z dziedziny medycyny s¹dowej.
Od 2001 roku w zak³adzie pracuj¹ jako
rezydenci: lek. I. Ptaszyñska-Sarosiek i
lek. W. Stêpniewski, a od 2004 roku
lek. M. Ok³ota.
Tematyka naukowa zak³adu obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia: klasyczn¹
ekspertyzê serologiczn¹, badania chromatyny p³ciowej, badania doœwiadczalne nad
wp³ywem niektórych leków, hormonów
oraz etanolu na ciep³otê narz¹dow¹, na warunkowe odruchy ucieczki u szczurów oraz
zachowanie siê ciep³oty narz¹dowej po po-
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daniu niektórych substancji u szczurów
aklimatyzowanych w niskiej temperaturze, toksykologiê etanolu w aspekcie s¹dowo-lekarskim, metodologiê suicydologii, wiktymologii i eutanazji w aspekcie
s¹dowo-lekarskim, badania nad polimorfizmem systemów multipleksowych DNA
STR w populacji Podlasia za pomoc¹ techniki PCR i analizy automatycznej metod¹ elektroforezy kapilarnej przy u¿yciu
analizatora genetycznego ABI Prism 310
(Applied Biosystems), wykrywanie sekwencji genu SRY oraz innych genów
(AMY, ZFY) specyficznych dla p³ci mêskiej w materiale biologicznym przy
u¿yciu metody PCR, badania niestabil-

J êzyk
D

noœci mikrosatelitarnej w nowotworach
z³oœliwych, guzach barwnikowych b³ony
naczyniowej oka i u chorych z jaskr¹ otwartego k¹ta (PEX), opracowanie bazy danych profili DNA w rdzennej populacji
Podlasia, opracowanie bazy danych profili DNA w grupach etnicznych zamieszkuj¹cych województwo podlaskie.
Wyniki badañ zamieszczono w 385
publikacjach.
Pracownicy zak³adu prowadz¹ zajêcia dydaktyczne ze studentami medycyny i studentami prawa, a tak¿e szkolenia aplikantów prokuratorskich i s¹dowych.
W dzia³alnoœci us³ugowej zak³ad wykonuje sekcje s¹dowo-lekarskie, badania
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histopatologiczne, badania lekarskie osób pokrzywdzonych (obdukcje), opiniowanie s¹dowo-lekarskie na podstawie akt
karnych i cywilnych, badania toksykologiczne (trucizn lotnych i organicznych),
badania materia³u biologicznego na zawartoœæ etanolu i na obecnoœæ karboksyhemoglobiny, badania polimorfizmu
DNA w œladach biologicznych, badania
w sprawach spornego ojcostwa.

Jerzy Janica
(Autor jest prof.dr. hab. - kierownikiem
Zak³adu Medycyny S¹dowej)

Hydr y bêdzie na wiosnê

zie³o zosta³o ukoñczone. Tak najkrócej mo¿na podsumowaæ dzia³ania Akademii Medycznej maj¹ce na celu przywrócenie rzeŸb
Herkulesów do dawnej œwietnoœci. Nie wtajemniczonym,
uprzejmie przypominam, ¿e
chodzi o rzeŸby usytuowane
w obrêbie ogrodzenia dziedziñca paradnego pa³acu Branickich przedstawiaj¹ce: Herkulesa walcz¹cego z Hydr¹
oraz Herkulesa walcz¹cego
ze smokiem. Wykonane w
XVIII wieku przez wybitnego warszawskiego artystê Jana Chryzostoma Redlera pos¹gi cudem przetrwa³y po¿ogê
wojenn¹, zw³aszcza ¿e sam
pa³ac zosta³ doszczêtnie spalony a ogród zdewastowany.
W ostatnich latach stan
rzeŸb uleg³ zdecydowanemu
pogorszeniu. Bezpoœrednie
dzia³anie czynników atmosferycznych jak równie¿ szkodliwych czynników wynikaj¹cych ze œrodowiska miejsko
- przemys³owego, konsekwentnie przyczyni³o siê do
os³abienia struktury piaskowca, powstania licznych szczelin i odspojeñ. D³u¿ej ju¿
nie mo¿na by³o zwlekaæ. Zagro¿one by³y te fragmenty
rzeŸb, które g³ównie stanowi¹ o wartoœci artystycznej obiektu.
Decyzja w³adz o przeznaczczeniu w roku
bie¿¹cym œrodków finansowych na ra-

towanie pos¹gów spowodowa³a, ¿e w
okresie od lipca do koñca wrzeœnia rzeŸby zosta³y poddane gruntownym zabie-

gom konserwacyjno - restauratorskim.
Wykonawca prac - mgr sztuki pani Ma³gorzata Andron pod czujnym okiem au-

tora programu konserwatorskiego, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury wykona³a œwietn¹ robotê.
Jak ju¿ wspominaliœmy,
niespodziankê sprawi³y nam
fundamenty a w³aœciwie ich
z³y stan. Wzmocnienia posadowienia rzeŸb wykonali pracownicy Dzia³u Technicznego, co pozwoli³o nam obni¿yæ
koszty ca³ego przedsiêwziêcia, który zamkn¹³ siê w kwocie 98.000,- z³.
Tu nale¿y podkreœliæ, ¿e
Fundacja na Rzecz AMB przekaza³a kwotê 60.000,- z³. na
renowacjê rzeŸb Herkulesów.
Zreszt¹ nie pierwszy raz Fundacja wspiera dzia³ania uczelni maj¹ce na celu przywrócenie pa³acu do dawnej œwietnoœci.
Znawcy sztuki rzeŸbiarskiej, którzy mieli okazjê porównaæ ikonografiê rzeŸby z
orygina³em zapewne zauwa¿yli pewien szczegó³ ró¿ni¹cy
oba obrazy. Otó¿ w oryginale
jedna z g³ów Hydry posiada³a o³owiany jêzyk. Konserwator zabytków wyrazi³ zgodê na
rekonstrukcjê jêzyka z masy
plastycznej. Wykonanie tego
elementu zosta³o ju¿ zlecone,
ale ze wzglêdu na porê roku
dopiero na wiosnê Hydra zmieni swe oblicze.
Gra¿yna Rusi³owicz
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H ospicjum

- to te¿ ¿ycie

"Nie wyobra¿aj sobie, ¿e prawdziwa mi³oœæ musi byæ niezwyk³a. Tak nie jest."
Matka Teresa z Kalkuty

T

egoroczna ogólnopolska kampania
spo³eczno-informacyjna, której celem jest przybli¿enie spo³eczeñstwu idei
hospicjum i jego celów przebiega pod has³em "Hospicjum - to te¿ ¿ycie". Jej pomys³odawcy chc¹ zmieniæ stereotyp myœlenia
o hospicjach, które powszechnie kojarz¹
siê ludziom tylko ze œmierci¹.

trzebuj¹cych. Idea ta nie wyros³a z jakichkolwiek zaniedbañ w s³u¿bie zdrowia, ale zrodzi³a siê wraz z rozwojem
medycyny XX w. Pomimo tego rozwoju,
a mo¿e nawet w zwi¹zku z nim, istniej¹
szczególne problemy w postêpowaniu z
chorymi, którzy nieuchronnie zbli¿aj¹
siê do œmierci. Ten ostatni okres ¿ycia

Doktor Helena Kuleszo-Kopystecka w hospicjum.

Centralnym dniem przedsiêwziêcia
by³ 7 listopada. W tym dniu mo¿na by³o
obejrzeæ wnêtrza placówek hospicyjnych,
porozmawiaæ z personelem i spróbowaæ
prze³amaæ strach. Pomys³odawc¹ kampanii jest krajowy duszpasterz hospicjów
ks. Piotr Krakowiak z Gdañska, który
twierdzi, ¿e ¿ycie w hospicjum wprawdzie jest delikatne i kruche, ale jest. Wolontariusze i pracownicy hospicjum
mówi¹, ¿e to miejsce, gdzie ¿ycie ma
szczególn¹ wagê.
Idea "otulania"chorych
Idea opieki hospicyjnej nad chorymi
znajduj¹cymi siê w koñcowym okresie
nieuleczalnej choroby, w swojej nowoczesnej wersji, rozwinê³a siê w Anglii, w
kraju, w którym spo³eczna s³u¿ba zdrowia obejmuje w zasadzie wszystkich po-

jest dla takiego cz³owieka bardzo ciê¿ki,
naznaczony bólem fizycznym, samotnoœci¹, niechêci¹ do ¿ycia i kontaktów z
otoczeniem.
Nazwa "hospicjum" pochodzi od ³aciñskiego s³owa "hospes" - goœæ, czyli
ten, który przybywa do nas i jako goœæ
ma prawo zaj¹æ w naszym domu pierwsze miejsce. Tym goœciem jest cz³owiek
cierpi¹cy, cz³owiek bardzo cierpi¹cy - bo
chory terminalnie.
Opieka paliatywno-hospicyjna (palium -"otulanie p³aszczem") jest aktywn¹
wszechstronn¹ opiek¹, przys³uguj¹c¹
wszystkim chorym na zaawansowane,
postêpuj¹ce przewlek³e choroby o niekorzystnym rokowaniu. Dzia³ania jej maj¹
na celu niesienie ulgi w cierpieniu poprzez uœmierzanie bólu, dokuczliwych
objawów, wspieranie psychosocjalne i
duchowe chorych oraz ich opiekunów.

Ludzki charakter œmierci
Idea hospicjum zrodzi³a siê w umyœle
i w sercu pielêgniarki Cicely Saunders,
która utworzy³a pierwsze w œwiecie Hospicjum œw. Krzysztofa w Londynie. By³o
to dzie³o jej ¿ycia. Przez wiele lat pracowa³a jako pielêgniarka. Projekt nowego
typu szpitala, czy te¿ raczej domu dla
chorych znajduj¹cych siê w koñcowym
okresie choroby nieuleczalnej, powsta³ w
wyniku przyjaŸni pielêgniarki i umieraj¹cego pacjenta, nieuleczalnie chorego Polaka, Dawida Taœmy. W rozmowie z nim
zrodzi³a siê myœl, ¿e trzeba stworzyæ takie
miejsce, gdzie chorzy w terminalnym
okresie choroby, mogliby siê jeszcze zatrzymaæ, odpocz¹æ, dope³niæ swych
spraw, w atmosferze spokoju, wolni od
bólu. Na kilka dni przed œmierci¹ Dawid
Taœma ofiarowa³ Cicely Saunders wszystkie swoje oszczêdnoœci na budowê przysz³ego hospicjum. Przygotowania do tego
zamys³u trwa³y 19 lat. W tym czasie C.
Saunders ukoñczy³a studia medyczne,
odby³a praktykê w londyñskim szpitalu
œw. Józefa, specjalizuj¹cym siê w opiece
nad umieraj¹cymi. Wreszcie w 1967 r. hospicjum rozpoczê³o pracê. Dr C. Saunders
pragnê³a uczyniæ umieranie znów wa¿n¹,
spo³ecznie uznan¹ spraw¹ ludzk¹, wokó³
której skupiaj¹ siê ludzie dobrej woli,
którzy pragn¹ przywróciæ umieraniu ten
ludzki charakter, który XX-wieczna medycyna w du¿ym stopniu naruszy³a.
Usi³uj¹c do ostatniej chwili przed³u¿yæ ¿ycie ju¿ nie do uratowania, medycyna czêsto odcina umieraj¹cych od ich bliskich, od œrodowiska domowego, od refleksji, od kontaktu z przyjació³mi.
Doktor Saunders uwa¿a³a, ¿e mo¿na ten
stan rzeczy zmieniæ przez w³aœciwy styl
pracy z pacjentem zbli¿aj¹cym siê do
œmierci.
Dom pe³en ¿yczliwoœci
Hospicjum œw. Krzysztofa w Londynie jest otwarte dla wszystkich. G³ówny
nacisk k³adzie siê tam na to, by pacjenci
mieli spokój, poczucie bezpieczeñstwa,
bliski kontakt z lekarzem, psychologiem,
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kap³anem, z rodzin¹ i przyjació³mi. Jeœli
ktoœ jest sam, dyskretnie stara siê mu znaleŸæ osobê, która stanie siê osob¹ blisk¹,
któr¹ chory zaakceptuje. Wa¿nym elementem w pracy Hospicjum œw. Krzysztofa jest wspó³praca tzw. wolontariuszy, ludzi spoza s³u¿by zdrowia, którzy
uczestnicz¹ w prowadzeniu tego domu i
w us³ugiwaniu chorym. Hospicjum, to
dom pe³en ludzi, którzy z dobrej woli wykonuj¹ ró¿ne prace zwi¹zane z opiek¹
nad chorymi umieraj¹cymi. Tak powsta³o
i tak pracuje pierwsze w œwiecie hospicjum. Po tym udanym pocz¹tku ruch hospicyjny obj¹³ tak¿e inne oœrodki na terenie Anglii, USA, Kanady, Holandii,
Skandynawii.
Okreœlaj¹ nas uczynki
W 1978 r. dr C. Saunders odwiedzi³a
Polskê i wyg³osi³a wiele odczytów w
Warszawie, Krakowie, Nowej Hucie i
Gdañsku. Jej wizyta przyczyni³a siê do
powstania pierwszego w Polsce w 1981r.
"Towarzystwa Przyjació³ Chorych" w
Krakowie, a potem w innych wiêkszych
miastach. Ogólnopolskie Forum Ruchu
Hospicyjnego zrzesza obecnie oko³o 300
oœrodków. Jesteœmy drugim krajem w
œwiecie posiadaj¹cym tyle oœrodków.
W naszym województwie takich
oœrodków jest siedem. W czerwcu 2000r.
C. Saunders odwiedzi³a Hospicjum œw.
£azarza w Nowej Hucie, gdzie obchodzi³a swoje 82 urodziny. Przyjecha³a do
Polski na wózku inwalidzkim.
W Bia³ymstoku z inicjatyw¹ powstania hospicjum wyst¹pili w maju 1987 r.
lekarze i pielêgniarki ze szpitala onkologicznego. Oficjalnie "Towarzystwo Przyjació³ Chorych Hospicjum" zosta³o zarejestrowane pó³ roku póŸniej - w listopadzie. Pocz¹tkowo istnia³y du¿e opory i
niechêæ ze strony w³adz miasta. Powstanie naszego bia³ostockiego hospicjum
podyktowane by³o olbrzymi¹ potrzeb¹
spo³eczn¹, gdy¿ czêsto chorzy w stanie
terminalnym choroby nowotworowej nie
mogli byæ przyjêci do szpitala onkologicznego z powodu braku miejsc, a inne
szpitale równie¿ t³umaczy³y siê tym samym. Odsy³ani z powrotem do domów,
jako nie rokuj¹cy wyleczenia, nie mogli
uzyskaæ odpowiedniej pomocy, jaka by³a

im potrzebna w tej fazie choroby. Dotyczy³o to g³ównie odpowiedniego leczenia
bólu i odpowiedniej pielêgnacji. W sk³ad
towarzystwa wesz³o 18 lekarzy, 8 pielêgniarek, 2 kapelanów (jeden wyznania
rzymsko-katolickiego, jeden prawos³awnego), 5 studentów medycyny i 10 wolontariuszy - ludzi spoza profesjonalnej
s³u¿by zdrowia. Prezesem zosta³a dr med.
Helena Kuleszo-Kopystecka.
Dzia³alnoœæ rozpoczêto od otwarcia
punktu konsultacyjnego dla chorych nowotworowych w okresie terminalnym i
ich rodzin. Poprzez radio i prasê lokaln¹
"Towarzystwo Przyjació³ Chorych" stara³o siê przybli¿yæ spo³eczeñstwu naszego miasta ideê opieki hospicyjnej. W maju 1991 r. w³adze miasta przekaza³y na
potrzeby hospicjum budynek przy ul.
Œwiêtojañskiej 1C. Stan techniczny budynku by³ bardzo z³y i pierwotnie by³
przeznaczony do rozbiórki. Dziêki pomocy wielu ludzi dobrej woli i wielu zak³adów pracy, które pomog³y finansowo
lub przez bezpoœredni wk³ad swojej pracy, powsta³o Hospicjum Stacjonarne
"Dom Opatrznoœci Bo¿ej", które rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ 13 maja 1992 r.
Hospicjum to dzia³a do dzisiaj i zapewnia ca³odobow¹ opiekê medyczn¹, pielêgniarsk¹ i duchow¹, g³ównie chorym na
choroby nowotworowe. Szkoda, ¿e dysponuje tylko piêcioma ³ó¿kami. Wiele
pracy i serca w prowadzenie tego domu
w³o¿y³a Zuzanna Pas³awska.
Drug¹ nieruchomoœci¹ przekazan¹ w
1992 r. przez w³adze miejskie na potrzeby hospicjum by³ plac wraz ze zniszczonym budynkiem zabytkowym przy ul.
Sobieskiego 1. Budynek ten rozebrano i
na jego miejscu wybudowano nowy
obiekt, odpowiadaj¹cy dawnemu, w
którym mieœci siê obecnie drugi zespó³
hospicjum stacjonarnego. Budowany by³
przez dziesiêæ lat z olbrzymim trudem i
wysi³kiem bia³ostockiej spo³ecznoœci.
Przeznaczony jest dla szesnastu chorych.
Osobami wielce zas³u¿onymi przy budowie tego hospicjum jest jego kierownik
dr med. T. Borowski-Beszta wyró¿niony
za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ "Z³otymi Kluczami" Kuriera Porannego oraz Zofia Puchalska. Chorzy maj¹ zapewnion¹ pe³n¹
ca³odobow¹ opiekê lekarsk¹, pielêgniarsk¹ i duchow¹. Wiêkszoœæ osób opiekuj¹-
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cych siê chorymi, a wiêc lekarze, osoby
pielêgnuj¹ce chorych, sprz¹taj¹ce, przygotowuj¹ce posi³ki, utrzymuj¹cy prawid³owy stan techniczny budynku - s¹ wolontariuszami. Bez ich uczestnictwa prowadzenie tego domu by³oby bardzo trudne. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
daje podstawy materialne do funkcjonowania obu oddzia³ów hospicjum.
Nasze hospicjum prowadzi tak¿e
opiekê nad chorymi terminalnie w ich
domach. Jest to tak zwane "Hospicjum
Domowe". Chodzi o to, aby pacjentom
zapewniæ niezbêdne leczenie, g³ównie
przeciwbólowe, zabiegi pielêgnacyjne i
pomoc duchow¹. Towarzyszyæ im do
chwili œmierci. W dotychczasowej dzia³alnoœci hospicjum nie zdarzy³o siê by
chory za¿¹da³ skrócenia ¿ycia.
Aby sprostaæ za³o¿eniom opieki hospicyjnej potrzebny jest œciœle wspó³pracuj¹cy ze sob¹ zespó³ ludzi dobrej woli.
Hospicjum ugina siê pod tonami próœb o
umieszczenie chorego w hospicjum stacjonarnym lub objêcia chorych opiek¹
domow¹. Tylko w 2002 r. hospicjum bia³ostockie objê³o opiek¹ 400 chorych a ju¿
w 2003 r. oko³o 500. Zapotrzebowanie
jest wiêc ogromne. Jak wynika z dokumentu Rady Europy wydanego w 2003r.
w Polsce, rocznie oko³o 200 tysiêcy doros³ych potrzebuje pomocy w ostatnim etapie ¿ycia. Czy maj¹ szansê j¹ otrzymaæ?
Pamiêtajmy, ¿e ³agodz¹c wszechogarniaj¹cy ból chorego - ból fizyczny,
ból duchowy, ból rozstania z otaczaj¹cym œwiatem, z najbli¿szymi - wnosimy
do naszego wnêtrza wiele bogactwa i
m¹droœci. Ale to, co najwa¿niejsze okreœlamy siê sami wobec sensu w³asnego ¿ycia i w³asnej œmierci.
Mieczys³aw Sopek
(Autor jest doktorem nauk medycznych,
by³ym wieloletnim pracownikiem Zak³adu
Anatomii Prawid³owej AMB.
Obecnie na emeryturze)
Helena Kuleszo-Kopystecka
(Autorka jest doktorem nauk medycznych.
By³a wieloletnim pracownikiem Szpitala
Onkologicznego w Bia³ymstoku. Obecnie
na emeryturze. Pracuje w Hospicjum
Stacjonarnym w Bia³ymstoku,
ul. Sobieskiego 1)

Zwracamy siê z tego miejsca do kolegów lekarzy i studentów medycyny z gor¹c¹ proœb¹ o w³¹czenie siê do pracy w
naszym hospicjum w formie pe³nienia dy¿urów na zasadzie wolontariatu. Zapraszamy tych, którzy mogliby nas wesprzeæ swoj¹ fachowoœci¹, sercem i otwartoœci¹ na drugiego cz³owieka. Jest ona szczególnie teraz niezbêdna ze wzglêdu na sta³y wzrost zachorowañ na choroby nowotworowe, oraz starzenie siê naszego spo³eczeñstwa.
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Z dalna

r ezer wacja ksi¹¿ek

W

listopadzie br. Biblioteka G³ówna AMB wdro¿y³a modu³ zdalnej rezerwacji. U¿ytkownik posiadaj¹cy wa¿n¹ kartê biblioteczn¹ mo¿e z³o¿yæ zamówienie na ksi¹¿kê w
systemie ALEPH z dowolnego komputera. Zarezerwowan¹
ksi¹¿kê nale¿y odebraæ w ci¹gu czterech dni.
Zdalna rezerwacja usprawni proces wypo¿yczeñ. U¿ytkownik po dokonaniu wczeœniejszego zamówienia ma pewnoœæ,
¿e odwiedzaj¹c bibliotekê otrzyma potrzebn¹ ksi¹¿kê.
Sprawne funkcjonowanie tego modu³u jest uzale¿nione od
terminowego zwrotu ksi¹¿ek. W zwi¹zku z tym biblioteka przed
wdro¿eniem systemu zdalnej rezerwacji musia³a wprowadziæ
pobieranie op³at za przetrzymane ksi¹¿ki.

Na stronie internetowej Biblioteki G³ównej AMB dostêpna jest instrukcja obs³ugi modu³u zdalnej rezerwacji ksi¹¿ek.
Zapraszam do korzystania z nowej formy wypo¿yczeñ.
Jednoczeœnie informujê, ¿e u¿ytkownicy, którzy w wypo¿yczalni podadz¹ swój e-mail bêd¹ powiadamiani przez bibliotekê o zbli¿aj¹cym siê terminie zwrotu ksi¹¿ek.

Danuta D¹browska-Charytoniuk
p.o. Dyrektor Biblioteki G³ównej AMB

W ilno
Wyk³ad Czes³awa

Mi³osza wyg³oszony na Literackim Szczycie w Wilnie, 1-4.10.2000r.
cz. I

N

iewiele jest miast w Europie, które by
by³y poddawane takim mitologizacjom
jak Wilno. Rozumiem przez to opowieœci
wziête z przesz³oœci i niekoniecznie zgodne z
faktami. Historia tego miasta jest tak dziwaczna, ¿e po prostu zaprasza, ¿eby przenosiæ j¹ w wymiar baœni, co te¿ nieraz czyniono
i opowieœci zmienia³y siê zale¿nie od tego,
kto opowiada³: czy byli to Litwini, czy Polacy, ¯ydzi czy Bia³orusini.
Poniewa¿ mamy tutaj dyskutowaæ o pamiêci zbiorowej, muszê wyznaæ, ¿e prawdê
historyczna uwa¿am za mo¿liw¹, w pewnych
granicach, i ¿e jest ona bardzo potrzebna.
Zawód historyka na tym w³aœnie polega,
¿e musi on wierzyæ w mo¿liwoœæ dotarcia do
prawdy obiektywnej, innej ni¿ mity, które na
faktach naros³y, i grzebi¹c siê w archiwach,
szuka do tej prawdy dostêpu. Ale w tej samej
sytuacji co historyk jest poeta czy prozaik, je¿eli pisze na tematy wziête z historii miasta,
bo jego dzie³o, je¿eli nie ma oparcia w rzeczywistoœci, nie bêdzie trwa³e.
Niestety, ustaliæ, "jak to naprawdê by³o",
jest bardzo trudno. Ludzie, którzy niegdyœ
¿yli i ich sprawy nie s¹ zostawione w spokoju raz na zawsze, ale bez ustanku dostarczaj¹
materia³u przeróbkom i œwiadomym albo nieœwiadomym manipulacjom w interesie ludzi
¿ywych. W takim mieœcie jak Wilno s¹ to w
pierwszym rzêdzie interesy grup etnicznych
czy jêzykowych.

Mam 89 lat, wyros³em tutaj, w tym mieœcie, i przyznaje siê, ze Wilno jest dla mnie
ciê¿arem. Oczekuje siê tu ode mnie, ¿e bêdê
mówiæ same mi³e rzeczy, nie ura¿aj¹ce nikogo. Ja natomiast nie jestem dyplomat¹, choæ
oczywiœcie zale¿y mi na dobrych stosunkach
pomiêdzy Polsk¹ i Litw¹. Niestety, przyje¿d¿aj¹c do Wilna, zawsze mam wra¿enie, ¿e
trzeba tu chodziæ jak po cienkim lodzie i ¿e
nie wystarcza tutaj byæ cz³owiekiem, bo ka¿dego natychmiast zapytaj¹, czy jest Litwinem, czy Polakiem, ¯ydem czy Niemcem,
jakby ponury wiek XX, wiek etnicznych
podzia³ów, trwa³ tu dalej w najlepsze.
Poniewa¿ broni³em nieraz interesów niepodleg³ej Litwy, polscy demagodzy nie maj¹
do mnie sympatii i rozpowiadaj¹, ¿e tak postêpujê, poniewa¿ jestem Litwinem. Z musu
wiêc poœwiêcê parê s³ów tej kwestii.
Litwa, ojczyzna moja
Urodzi³em siê w samym œrodku Litwy i
mia³bym wiêksze prawo napisaæ "Litwo, Ojczyzno moja" ni¿ mój wielki patron Adam
Mickiewicz. W ci¹gu wielu lat spêdzonych w
Ameryce si³¹ mojej poezji by³o przywi¹zanie
do moich prowincjonalnych korzeni w powiecie kiejdañskim. Jednak¿e moja rodzina
ju¿ w XVI wieku mówi³a po polsku. Do szkó³
chodzi³em polskich. Kiedy w roku 1940
otrzyma³em w Wilnie litewski dowód osobi-

sty, w rubryce "narodowoœæ" sta³o "lenkas"
(Polak). Jako poeta polski musia³em wybieraæ pomiêdzy opcjami ofiarowanymi przez
kulturê polsk¹ i wczeœnie wybra³em niechêæ
do polskiego nacjonalizmu. Nie znaczy to, ¿e
litewski nacjonalizm mi siê podoba³, tyle ¿e
odnosi³em siê do niego z wiêkszym zrozumieniem i tolerancj¹. Ale umieszczenie w dowodach osobistych rubryki "narodowoœæ"
by³o niew¹tpliwie dowodem nacjonalizmu
przedwojennej Litwy ze stolic¹ w Kownie.
Ideologi¹ tamtego pañstwa by³ mit litewskiego Wilna i m³ode pokolenia Litwinów by³y
poddane odpowiedniej propagandzie. Kiedy
po rozbiorze Polski przez Hitlera i Stalina
m³odzi Litwini zaczêli przyje¿d¿aæ do Wilna,
przekonali siê, ¿e lekcje w szkole o litewskoœci Wilna nie by³y prawd¹, bo miasto mia³o
jedynie nik³y procent Litwinów, a ludnoœæ
sk³ada³a siê z Polaków i ¯ydów.
Przed 1939 rokiem Wilno polskie i Wilno
¿ydowskie istnia³y obok siebie, ale prawie nie
komunikowa³y siê ze sob¹, by³y to wiêc w
istocie dwa miasta, dwie kultury. Dla Polaka
Wilno jest nadal kolebk¹ romantyzmu, czyli
najwa¿niejszego w polskiej historii ruchu,
którego znaczenie wykracza poza literaturê.
Ale mia³ on te¿ ogromne znaczenie dla historii Litwy. Bez wielkiej przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e Litwê, jako mityczna krainê
odwiecznych lasów i pogañskich bogów,
stworzy³a wyobraŸnia polskich pisarzy, zw³a-
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szcza romantycznych. Ju¿ w XVI wieku Maciej Stryjkowski wyda³ swoj¹, olbrzymich
rozmiarów, "Kronikê litewsk¹", która mia³a
s³u¿yæ jako Ÿród³o tematów jego nastêpcom w
parê stuleci póŸniej. Poczucie litewskiej to¿samoœci narodowej kszta³towa³o siê dziêki
lekturze takich dzie³, jak "Gra¿yna" i "Konrad
Wallenrod" Mickiewicza, "Mindowe" S³owackiego, "Pojata, córka Lizdejki" Bernatowicza czy nawet na takich kuriozach jak s¹¿nisty poemat Józefa Ignacego Kraszewskiego
"Witolorauda", wydany w 1840 roku, gdzie
znajdujemy ca³y panteon litewskich bogów
pogañskich, zachowuj¹cych
siê jak bogowie mitologii
greckiej. Romantyczny rodowód maj¹ te¿ "Staro¿ytne
dzieje narodu litewskiego"
Narbutta, których dziewiêæ
tomów ukaza³o siê w Wilnie
miêdzy rokiem 1837 i 1841.
Zmitologizowana pogañska
Litwa spe³nia³a w literaturze
pisanej po polsku te mniej
wiêcej funkcje, co dawna
Szkocja w literaturze angielskiej. A fakt, ¿e litewska
œwiadomoœæ narodowa znalaz³a siê pod wp³ywem romantycznych pomys³ów, nie pozosta³ bez skutków tak¿e dla
dzie³ litewskich historyków,
którzy maj¹ sk³onnoœæ do idealizacji niektórych w³adców i
magnatów przesz³oœci.

chrzeœcijañstwa. Grób tego mêczennika wiary
by³ otoczony czci¹ przez wileñskich ¯ydów
równie¿ w moich latach szkolnych i uniwersyteckich, przy ca³kowitej mojej niewiedzy.
W pewnym sensie móg³bym s³u¿yæ za przyk³ad deformacji umys³u przez wychowanie w
duchu nacjonalistycznym, z czego musia³em
póŸniej sam wyzwalaæ siê z trudem. Oto przestroga dla m³odych Litwinów, aby nie poddawali siê nowym deformacjom, tym razem litewskim.
Dzisiaj moja wiedza o Wilnie ¿ydowskim
pochodzi g³ównie z ksi¹¿ek, nawet je¿eli do-

Jerozolima Pó³nocy
Piêkno geograficznego
po³o¿enia i architektury tego
miasta ma w sobie coœ magicznego. £atwo zapomnieæ
tutaj, ¿e stoimy nad grobem
oko³o stu tysiêcy ¯ydów.
PrzeraŸliwoœæ tego masowego mordu jest tu ci¹gle, choæ Wilno, g³ówny dziedziniec uniwersytecki.
¿ywym wygodniej jest o tym
nie pamiêtaæ. Dla ¿ydowskich historyków tyczy spraw dziej¹cych siê tu¿ obok, w zasiêWilno pozostaje jednak "Jerozolim¹ Pó³no- gu rêki. Choæ trzeba przyznaæ, ¿e nasza grucy", jednym z najwa¿niejszych na œwiecie pa literacka ¯agary, próbuj¹c przezwyciê¿yæ
centrów kultury ¿ydowskiej. Rosn¹c w Wilnie nacjonalizm, utrzymywa³a przyjazne stosunpolskim, niewiele o przesz³oœci Wilna ¿ydow- ki z lewicow¹ grup¹ poetów pisz¹cych w jiskiego wiedzia³em, co wskazuje na metodê dysz Jung Vilne. Z tej grupy prze¿yli Zag³adê
nacjonalistycznych podrêczników polegaj¹c¹ poeci Abram Sutzkever, Koczergiñski i Chana eliminacji pewnych faktów. Na przyk³ad im Grade - ten ostatni pisa³ po wojnie w Noto, co zdarzy³o siê w tym mieœcie w roku wym Jorku proz¹ opowieœci o ¿yciu ma³ych
1749, by³o przykre dla polskiego katolicyzmu miasteczek ¿ydowskich na WileñszczyŸnie.
i dlatego zas³ugiwa³o na wymazanie. Spalono Zdaniem wielu czytelników znaj¹cych jêzyk
wtedy ¿ywcem na stosie heretyka. By³ nim jidysz Nagroda Nobla nie nale¿a³a siê BasheWalentyn hrabia Potocki, który, studiuj¹c w visowi Singerowi, ale Chaimowi Grade.
Dzisiaj rozmyœlam o minionym na zaAmsterdamie, nawróci³ siê na judaizm i mimo
tortur, jakim go poddawano, nie powróci³ do wsze ¿ydowskim Wilnie ze zdumieniem. By-
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³o to miasto olbrzymich sprê¿onych energii,
stolica domów wydawniczych publikuj¹cych
ksi¹¿ki w jidysz i hebrajskim, siedziba pism
literackich i teatrów. Pod tym wzglêdem z
Wilnem móg³ konkurowaæ jedynie Nowy
Jork. Nic dziwnego, ¿e wœród ¯ydów amerykañskich najwy¿ej cenione jest pochodzenie
z Wilna i, jak opowiada³a mi z humorem Susan Sontag, jej dziadek takie pochodzenie sobie dorobi³, bo naprawdê pochodzi³ z ma³ego
podwileñskiego miasteczka.
¯ydowskie Wilno mówi³o i pisa³o g³ównie w jidysz. W celu przechowywania i badania kultury ludowej Wilna i
okolicznych shtetl, za³o¿ono
w Wilnie ¯ydowski Instytut
Historyczny. Niejako dalszym jego ci¹giem jest w
Nowym Jorku JIVO, instytut, który przechowuje ocalone wileñskie archiwa swego poprzednika.
Polityczna historia tej
czêœci Europy nie mo¿e
obyæ siê bez podkreœlenia
wybitnej roli Bundu. ¯ydowska partia socjalistyczna
Bund zosta³a za³o¿ona w roku 1897 i w carskim imperium wspó³zawodniczy³a w
walce o wp³ywy z bolszewikami i eserami. Dla mnie
s³owo "Bund" nie kojarzy
siê z odleg³¹ ju¿ przesz³oœci¹, ale z postaciami jeszcze
¿yj¹cymi, jak Marek Edelman, bundowiec i jeden z
przywódców powstania w
getcie warszawskim, który
pozosta³ wierny ideologii
swojej partii i po wojnie nie
wyemigrowa³ do Izraela.
Przez znaczn¹ czêœæ mego
¿ycia Bund istnia³ w mojej
œwiadomoœci jako partia socjalistyczna, ale tak znienawidzona przez Stalina, ¿e
ten kaza³ aresztowaæ i rozstrzelaæ jej przywódców. Podczas II wojny œwiatowej bundowcy organizowali czynny opór w gettach
Wilna, Bia³egostoku i Warszawy, we wspó³pracy z polskimi socjalistami. Jednym z bohaterów mojej m³odoœci w Wilnie by³ student
i dzia³acz socjalistyczny Leszek Raabe, który
mia³ zostaæ rozstrzelany przez hitlerowców
dlatego, ¿e choæ nie by³ ¯ydem, dzia³a³ jako
³¹cznik pomiêdzy Bundem w getcie wileñskim i Bundem w getcie warszawskim.
Myœlê, ¿e uporanie siê z przesz³oœci¹ Wilna jako "Jerozolimy Pó³nocy" jest trudne i bolesne, ale nieuniknione, je¿eli chcemy, ¿eby
duchy umar³ych zostawi³y nas w spokoju.
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Temida i Eskulap

D ozwolone

og³aszanie siê lekarzy
Z

akaz reklamy wolnych zawodów zaufania publicznego, w szczególnoœci lekarza czy adwokata od lat wywo³uje wiele kontrowersji. Upowszechnione
jest przekonanie, i¿ reklamowanie tych
profesji uw³acza godnoœci, etosowi i misji zawodu.
Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z
dnia 05.12.1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.
U. 2002 r. Nr 21, poz. 204) zwanej dalej
ustaw¹ - lekarze wykonuj¹cy indywidualn¹ praktykê lekarsk¹ lub indywidualn¹
specjalistyczn¹ praktykê lekarsk¹ oraz
grupow¹ praktykê lekarsk¹ mog¹ podawaæ do publicznej wiadomoœci informacje o udzielanych œwiadczeniach zdrowotnych, które ustawa wymienia w art. 2.
Treœæ i forma tych informacji nie mo¿e
mieæ cech reklamy. Przepis ten budzi niejasnoœæ, gdy¿ w art. 2 ustawy nie wymienia siê wszystkich œwiadczeñ zdrowotnych, które lekarz mo¿e wykonywaæ. Zapis
"w szczególnoœci" wymienia tylko kilka
typów takich œwiadczeñ. Nale¿y s¹dziæ,
i¿ ustawodawca chcia³ w ten sposób tylko zasygnalizowaæ, ¿e przedmiotem og³oszenia mog¹ byæ wy³¹cznie te œwiadczenia zdrowotne, które sk³adaj¹ siê na istotê
zawodu lekarza. (E. Zieliñska, Og³aszanie i reklamowanie siê lekarzy, PiM 2000
r., nr 6-7).
Na podstawie kompetencji z art. 56
ust. 2 ustawy, Naczelna Rada Lekarska
wyda³a uchwa³ê nr 18/98/III z dnia
25.04.1998 r. w sprawie szczegó³owych
zasad podawania do publicznej wiadomoœci informacji o udzielaniu przez lekarzy
œwiadczeñ zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Wedle powy¿szej uchwa³y taka informacja powinna zawieraæ: tytu³ zawodowy, imiê i
nazwisko oraz miejsce, dni i godziny przyjêæ, a nadto mo¿e zawieraæ jeszcze inne
dane np: stopieñ naukowy, tytu³ naukowy, specjalizacjê, umiejêtnoœci z zakresu wê¿szych dziedzin medycyny lub udzielania okreœlonych œwiadczeñ zdrowotnych,
szczególne uprawnienia oraz numer telefonu. Zaznacza siê jednoczeœnie, i¿
dane o posiadanych stopniach, tytu³ach,

specjalizacji, umiejêtnoœciach lub uprawnieniach winny byæ zgodne z dokumentami je stwierdzaj¹cymi (§ 2 uchwa³y).
Zgodnie z § 4 uchwa³y informacja o
udzielanych œwiadczeniach zdrowotnych
nie mo¿e nosiæ cech reklamy, a w szczególnoœci zawieraæ ¿adnej formy zachêty
do korzystania ze œwiadczeñ zdrowotnych,
obietnic, potocznych okreœleñ, informacji o metodach i czasie leczenia, okreœlania cen i sposobu p³atnoœci oraz informacji o jakoœci sprzêtu medycznego. Katalog
ten jest otwarty i ma charakter przyk³adowy. Paragraf 4 uchwa³y nasuwa wiele
w¹tpliwoœci. Oczywiste jest, ¿e w œwietle tego przepisu lekarz nie mo¿e informowaæ, ¿e posiada np. laser, usg czy te¿ tomograf najnowszej generacji. Zastanawiaj¹ce
jest czy w ogóle lekarz mo¿e w informacji podaæ, ¿e prowadzi badania usg, tomografiê komputerow¹, laparoskopie albo laserowanie, gdy¿ to wskazuje jednoznacznie
na fakt posiadania sprzêtu, a równoczeœnie na stosowane metody diagnostyczne
lub lecznicze.
Lekarz prowadz¹cy prywatn¹ praktykê mo¿e informowaæ o udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych wy³¹cznie poprzez (§
3 uchwa³y):
1. nie wiêcej ni¿ dwie sta³e tablice og³oszeniowe na zewn¹trz budynku, w
którym prowadzona jest praktyka i
ewentualnie dodatkowo nie wiêcej ni¿
dwie tablice og³oszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki. Tablice te powinny mieæ kszta³t
prostok¹ta o wymiarach nie wiêcej ni¿
40 cm na 60 cm oraz winny zawieraæ w górnej czêœci napis "praktyka
lekarska", "specjalistyczna praktyka
lekarska", "praktyka stomatologiczna", lub "specjalistyczna praktyka stomatologiczna";
2. og³oszenia prasowe w rubrykach dotycz¹cych us³ug lekarskich;
3. informacje zawarte w ksi¹¿kach telefonicznych i informatorach o us³ugach medycznych w dziale dotycz¹cym us³ug lekarskich;
4. informacjê elektroniczn¹ (internet, specjalne telefony informacyjne).

Paragraf 3 uchwa³y jest katalogiem
zamkniêtym, dlatego te¿ inne formy og³aszania siê przez lekarzy, jak np. og³oszenia w telewizji czy w kinie s¹ zabronione.
Ustawa o zawodzie lekarza nie przewiduje sankcji za naruszenie zakazu reklamy. Lekarz naruszaj¹cy przepisy w
tej materii podlega jedynie odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej.
W polskim prawie czy przepisach korporacyjnych brak jest ograniczeñ dotycz¹cych og³aszania siê niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Problem
odpowiedzialnoœci pojawia siê tylko wówczas, gdy dodatkowe informacje lub inny ni¿ wskazany powy¿ej sposób og³aszania siê, wystêpuj¹ w po³¹czeniu z
nazwiskiem konkretnego lekarza. Nasuwa siê pytanie czy nierówne potraktowanie ró¿nych podmiotów œwiadcz¹cych
podobne œwiadczenia zdrowotne jest uzasadnione.
Dzia³anie na tzw. wolnym rynku wymusza na przedstawicielach wolnych
zawodów siêganie do ró¿nych sposobów pozyskania klienta (pacjenta). Jednym z takich sposobów jest w³aœnie og³aszanie siê, w którym nie nale¿y dopatrywaæ
siê niczego zdro¿nego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e pewne formy lub te¿ sposoby reklamowania dzia³alnoœci zawodowej lekarzy podlegaj¹ niejako naturalnej selekcji,
bêd¹cej nastêpstwem okreœlonych oczekiwañ ze strony potencjalnych adresatów tych œwiadczeñ. I tak, ¿aden dbaj¹cy o sw¹ reputacjê, przeciêtny nawet lekarz,
adwokat czy notariusz nie bêdzie reklamowa³ swojej praktyki, stosuj¹c metody
w³aœciwe w przypadku np. dzia³alnoœci
handlowej, zawieszaj¹c barwne, agresywne neony, zamieszczaj¹c niestosowne anonse prasowe, a wreszcie zamawiaj¹c emisjê nieodpowiedniego programu
reklamowego w telewizji (J. Preusner-Zamorska, Uwagi na temat zakazu reklamowania wolnych zawodów, Rejent 1994
r., nr 3).
Marek Hermanowicz
(Autor jest aplikantem adwokackim)
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P ogr omcy zwier z¹t

P

iszê to 19-go listopada. Pi¹tek. Jutro sobota. Dla oko³o ponad 600 000
facetów w Wisconsin bêdzie to najwiêksza sobota roku. Ju¿ dziœ ci¹gn¹ watahami z okolicznych stanów. Z Illinois, z Minnesoty, z Michigan. Jutro rano,
na godzinê czy dwie przed œwitem w
Wisconsin cofnie siê czas. Mo¿e niedok³adnie. W czasie cofn¹ siê ludzie. Na
przyk³ad dr James F. Walker. Kolega z
pracy. Œwietny lekarz, wyj¹tkowo ciep³a i ³agodna osobowoœæ. Pomocny i wyrozumia³y tak dla kolegów jak i pacjentów, którzy go uwielbiaj¹. Oto Jim, który
jeszcze w tej chwili wspó³czuj¹cym uœmiechem i rad¹ czyjœ ból ³agodzi, po wyjœciu
z przychodni o 17:00 zacznie doroczn¹
metamorfozê. Z ³agodnego doktora Jamesa F. Walkera przeistoczy siê w ci¹gu kolejnych 12 godzin w bohatera powieœci Jamesa F. Coopera, owego Pogromcê
Zwierz¹t (The Deerslayer; dos³ownie:
Pogromca Saren). Nawet okolica geograficznie pobliska, zw³aszcza w porównaniu z ogrodem Œwi¹tkowskich przy
³om¿yñskiej Obwodówce, gdzie jako ma³olat mo¿e nie samego Pogromcê, ale
jego pomocnika udawa³em. Honor Pogromcy nale¿a³ bezwzglêdnie do mojego kolegi, œp. Wojtka Kozaka, z którym
odnowiliœmy po latach i po mêsku m³odzieñcz¹ przyjaŸñ. Nie doœæ, ¿e by³
nieco starszy, to choæ te¿ ma³olat mia³
swój wyrazisty styl. Do tego jeszcze mia³
wiatrówkê, z której to z odleg³oœci kilkudziesiêciu metrów wróbla za jednym strza³em str¹ca³. Ja, jeœli nawet spróbowa³em, to trafi³em, ale Panu Bogu okno.
Byæ mo¿e nawet w to samo, z którego
Wojtek dzisiaj na mnie spogl¹da.
***
Wróæmy do Jima Walkera. On, jak i
tysi¹ce jemu podobnych, ju¿ od co najmniej miesi¹ca siê do jutrzejszego ranka
sposobi¹. Uzupe³niaj¹ amunicjê. Na strzelnicach kalibruj¹ optyczne i zwyk³e celowniki. Za³atwiaj¹ z miejscowymi farmerami pozwolenie na polowanie. W³ócz¹
siê po lasach wypatruj¹c jeleni i saren, i

ich œladów, g³ównie w postaci ciemnych
kuleczek, których to do rêki raczej braæ
nie nale¿y. Myœliwska arystokracja, np.
Jim ma swoje w³asne, przeznaczone wy³¹cznie do polowania tereny. Tak arystokraci jak i myœliwski plebs do dziœ przesiadywali jesiennymi rankami na upatrzonych
drzewach by wybraæ to jedno na jutrzejszy ranek. Arystokraci zamontowali na
nich swoje wygodne ambony, plebs siê
za te wybrane drzewa jutro schowa albo
siê o nie co najwy¿ej podeprze.
***
Co roku w Wisconsin poluje ponad
pó³ miliona myœliwych na oko³o dwa miliony saren. Jest to w naszym stanie wielki przemys³ nastawiony na zaspokojenie tej najstarszej z mêsko-mêskich pasji.

Nasi przodkowie polowali by prze¿yæ biologicznie. Jim i jemu podobni poluj¹ by
prze¿yæ, to podobno jedyne w swoim
rodzaju, uczucie jakie daje wyczajenie
dorodnego rogacza i celny strza³. Niektórzy potem czuj¹ ¿al. ¯al im nie tyle
zwierzêcia co tego, ¿e na nastêpne tego
rodzaju uniesienie trzeba czekaæ ca³y rok.
Zaczynaj¹ polowaæ jako dwunastolatki i
pasja ta pozostaje im we krwi do koñca.
Staje siê czêœci¹ ich mêskiej osobowoœci. O sile tej pasji przekona³em siê w
czasie mojej pierwszej jesieni w Wisconsin, kiedy to o ca³ym tym zjawisku i jego psychologii nie mia³em zielonego
pojêcia.
***
Wed³ug prawa polowaæ mo¿na tylko
na piechotê. Za strzelanie z samochodu
idzie siê za kraty. By³em sta¿yst¹ pierw-

szego roku. Jeden z pacjentów, facet oko³o czterdziestki, dos³ownie dogorywaj¹cy z powodu agresywnego raka p³uc
poprosi³ w czasie obchodu o kilkudniow¹ przepustkê ze szpitala i zaœwiadczenie, ¿e jest za s³aby by chodziæ, ¿eby
mu zatem pozwolono polowaæ z zaparkowanego samochodu. Szef mu od rêki
oba kwity wypisa³. By³em zaszokowany. Umieraj¹c chce choæ jeszcze raz zabiæ - os¹dzi³em. Dopiero dziœ wiem jak
bardzo go t¹ myœl¹ skrzywdzi³em. On
po prostu, choæ przez chwilê, chcia³ jeszcze raz ¿yæ.
***
Sezon trwa dziesiêæ dni. Pozwalaj¹ ubiæ jedn¹ najwy¿ej dwie sarny
na g³owê. Wiêkszoœæ zwierz¹t upolowanych zostaje w pierwszych kilku godzinach po otwarciu sezonu. Potem oszo³omione ci¹g³¹ strzelanin¹ gnaj¹ na oœlep
oszala³e ze strachu. £atwiej je upolowaæ na szosie ni¿ w lesie. Dwa lata temu, w³aœnie pierwszego dnia polowania
dorodny rogacz wskoczy³ mi niemal¿e na
maskê. Hamownie, ³omot, le¿y. Ju¿ mia³em nadziejê, ¿e mo¿e mniej honorowo,
ale upolowa³em. W koñcu sarniej polêdwicy nikt w kartê zgonu nie zagl¹da.
Zw³aszcza podanej przy œwiecach z butelk¹ Merlot. Ale gdzie tam. Po kilku
sekundach rogacz siê zerwa³ siê na równe nogi i pogna³ w las pozostawiaj¹c po
sobie garœæ k³aków na rozbitej kratownicy silnika. Zamiast polêdwicy i Merlot dosta³em rachunek za naprawê - 700
USD plus hak. Na szczêœcie ubezpieczenie pokry³o.
***
Potem siê o tych polowaniach przy
piwie, whisky przy barze czy na scenie
dowcipkuje. Dowcipy dotycz¹ jednak
g³ównie poluj¹cych ¿on:
Tom i Jane s¹ od æwieræwiecza idealnym ma³¿eñstwem. Prawie. Jedyn¹
rys¹ na ma³¿eñskim krysztale jest samotnoœæ Jane w czasie polowania na sarny. Na srebrn¹ rocznicê Tom ub³aga³
¿onê by posz³a z nim na strzelnicê i spróbowa³a swych si³. Jane okaza³a siê œwietnym strzelcem. Podbudowana zgodzi³a
siê na wspólne polowanie.
W sobotê o œwicie Jane i Tom zajêli
swoje stanowiska. Po nieca³ej godzinê z
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kierunku gdzie czatowa³a Jane dobieg³y
dwa strza³y. Szczêœcie nowicjusza pomyœla³ Tom i postanowi³ pogratulowaæ
¿onie. Gdy siê zbli¿y³ nieco do jej stanowiska zobaczy³ nagle swoj¹ Jane z ze
strzelb¹ wymierzon¹ w stoj¹cego naprzeciw niej faceta.
To moja sarna! Moja i koniec!
- wykrzykiwa³a niezdrowo podekscytowana Jane.
Stoj¹cy naprzeciw niej facet pocz¹tkowo próbowa³ protestowaæ, ale wobec
wymierzonej w pierœ lufy i palca na
spuœcie, zrezygnowa³.
No dobrze, niech ju¿ bêdzie. Proszê bardzo, niech pani weŸmie sobie tê

sarnê. Mam jednak nadzieje, ¿e choæ
pozwoli mi pani zabraæ uzdê i siod³o.
Rogacze wystêpuj¹ w tych dowcipach g³ównie w swej oryginalnej, dos³ownej postaci. Miejscowy humor skrzêtnie omija, wrêcz samonarzucaj¹cy siê temat
pozostawionych w samotnoœci na ponad
tydzieñ ¿on. Nie wykluczone, ¿e w tutejszym wiejskim folklorze jest jakaœ cicha
tradycja w tej sprawie ¿artów na temat wiernoœci ¿on facetów lubuj¹cych siê w strzelaniu ostr¹ amunicj¹. Zreszt¹ w Nowym
Jorku, Chicago, Palermo, Moskwie czy
Odessie ¿artownisie te¿ unikaj¹ tematu samotnoœci partnerek barczystych d¿entelmenów w luŸnych marynarkach, o dŸwiêcz-
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inicjatyw¹ wyró¿nienia prof. dr. hab.
Stefana Niewiarowskiego honorowym
doktoratem AMB wyst¹pili profesorowie:
E. Bañkowski, A. Gabryelewicz, W. Ga³asiñski, R. Fabiszewski, L. Jaroszewicz, M.
Myœliwiec, A. Pop³awski, J. Prokopowicz,
M. Szmitowski, N. Wo³osowicz i K. Worowski. Niezale¿nie z wnioskiem wyst¹pi³
równie¿ prof. W. Buczko. Wnioski zosta³y
przyjête i 21 kwietnia 1993 roku Senat AMB
podj¹³ uchwa³ê o nadaniu profesorowi
Niewiarowskiemu tytu³u. Funkcjê promotora powierzono prof. W. Ga³asiñskiemu.
W odpowiedzi na zawiadomienie o przyznaniu doktoratu honorowego prof. Niewiarowski wyrazi³ radoœæ i podkreœli³ szczególn¹ bliskoœæ, pomimo up³ywu lat, zwi¹zków
³¹cz¹cych go z bia³ostockim œrodowiskiem
akademickim.
Uroczysta promocja odby³a siê w dniu
inauguracji roku akademickiego 1993/1994.
Stefan Niewiarowski urodzi³ siê 4
grudnia 1926 w Warszawie. Studia na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego ukoñczy³ w 1950 r. W 1952 roku obroni³ tezy przedstawione w pracy pt.
"Rola ¿ó³ci w procesie trawienia bia³ek w
przewodzie pokarmowym", stopieñ docenta uzyska³ na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. "Wp³yw plazminy na uk³ad
krzepniêcia krwi" w 1961 r.
Stefan Niewiarowski pracê naukow¹
rozpocz¹³ ju¿ jako student. Pierwsza jego
publikacja ukaza³a siê w 1951 r. W trzy
lata póŸniej opublikowa³ monografiê pt.
"Krzepniêcie krwi". Po ukoñczeniu studiów
pracowa³ w Zak³adzie Chemii Fizjologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, a nastêpnie w Pracowni Biochemii Klinicznej
Instytutu Hematologii w Warszawie. W tym
czasie odby³ dwa sta¿e naukowe za granic¹: w 1959 w Centre National de Transfusion Sanguine w Pary¿u i w 1961 r. w Karolinska Institut w Sztokholmie.

Prof.

Stefan Niewiarowski
(1926-2001)

Zwi¹zki prof. Niewiarowskiego z Akademi¹ w Bia³ymstoku datuj¹ siê od 1960
r., kiedy rozpocz¹³ zlecone wyk³ady i pe³ni³ obowi¹zki kierownika Zak³adu Chemii Fizjologicznej. W 1961 otrzyma³ etat
docenta, a w 1962 kierownictwo Katedry
Chemii Fizjologicznej.
Po oœmiu latach pracy w Bia³ymstoku, w roku 1968, prof. Niewiarowski opuœci³ kraj i osiad³ na sta³e za granic¹. Pocz¹tkowo pracowa³ na uniwersytecie w Bostonie,
nastêpnie w Hamilton w Kanadzie. Od 1972
podj¹³ pracê w Temple Universty Medical
School w Filadelfii, gdzie w 1975 r.
otrzyma³ stanowisko profesora fizjologii.

nych imionach w rodzaju: Ricco, Salvarode, ostatnio Grigorij czy Wlad . Ale
nie tylko. Ostatnio ogl¹da³em kilkanaœcie
"Maratonów Uœmiechu". Jak do tej pory
nie pojawi³ siê tam dowcip o ponêtnej blondynce, której ukochany wyjecha³ w delegacjê do Zakopanego Mercedesem 600SL
z pruszkowsk¹ czy wo³ominsk¹ rejestracj¹. Jak globalizacja to globalizacja...
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 )

Zosta³ cz³onkiem zespo³u badawczego Specialised Center for Thrombosis Research i
funkcjê t¹ pe³ni³ przez trzydzieœci lat.
G³ównym przedmiotem zainteresowañ
naukowych prof. Niewiarowskiego by³y
procesy biochemiczne zwi¹zane z hemostaz¹, a szczególnie zjawiska zachodz¹ce
z udzia³em p³ytek krwi.
W okresie bia³ostockim zespó³, którym
kierowa³ wniós³ istotny wk³ad do teoretycznej i praktycznej wiedzy o uk³adzie hemostazy. Dokonano izolacji i scharakteryzowano dwa p³ytkowe czynniki krzepniêcia,
badano mechanizmy aktywacji i agregacji
p³ytek krwi oraz mechanizmy uwalniania
zawartych w nich substancji. Prowadzono
badania nad zaburzeniami krzepniêcia w
niektórych stanach chorobowych oraz
stosowaniem leków wp³ywaj¹cych na uk³ad
hemostazy. Opracowano nowe testy przydatne w diagnostyce laboratoryjnej. Badania mia³y charakter multidyscyplinarny,
wspó³praca obejmowa³a kliniki ró¿nych
specjalnoœci. W badaniach uczestniczyli interniœci, chirurdzy, po³o¿nicy i lekarze innych dziedzin. Przyczyni³o siê do lepszego zrozumienia patogenezy wielu chorób
i sta³o siê inspiracj¹ do dalszych ju¿ niezale¿nych badañ.
Nastêpny okres to prace nad interakcjami fibrynogenu i innych bia³ek adhezyjnych w tym integryn z glikoproteinami b³on
komórkowych p³ytek krwi. Konsekwencj¹ tych badañ by³o rozszerzenie zainteresowañ na grupê pochodz¹cych z jadów wê¿y bia³ek reaguj¹cych z integrynami b³on
komórkowych. Doprowadzi³o to do opisania nowej klasy aktywnych zwi¹zków,
które okreœli³ jako dysintegryny. Badania
nad tymi zwi¹zkami prowadzi³ do koñca
¿ycia.
Dorobek naukowy prof. Niewiarowskiego stanowi ponad 300 publikacji w formie artyku³ów w czasopismach, rozdzia-
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³ów w monografiach. By³ równie¿ zapraszany jako wyk³adowca do wielu uniwersytetów i instytucji naukowych na ca³ym
œwiecie. Kierowa³ wieloma projektami
badawczymi. Potrafi³ równie¿ stworzyæ warunki efektywnych dzia³añ badawczych
swoim uczniom i wspó³pracownikom, co
zaowocowa³o licznymi stopniami i tytu³ami naukowymi.
Profesor Niewiarowski bra³ udzia³ w
¿yciu licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, a tak¿e by³ cz³onkiem komitetów redakcyjnych i recenzentem wielu licz¹cych siê w œwiecie czasopism
o tematyce zwi¹zanej z hemostaz¹.
Pomimo d³ugotrwa³ego pobytu za granic¹ prof. Niewiarowski nie zerwa³ kontaktów naukowych z krajem. Dziêki jego sta-

raniom w jego laboratorium i laboratoriach
z nim wspó³pracuj¹cych mog³o prowadziæ badania wielu pracowników naukowych z naszej akademii i innych uczelni
polskich.
Oprócz badañ naukowych interesowa³y go równie¿ teatr, literatura i muzyka a
tak¿e turystyka i taternictwo. Nale¿a³ do
Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego i Klubu Wysokogórskiego. Nie by³ równie¿ obojêtnym wobec wydarzeñ politycznych dotycz¹cych kraju. W najciê¿szym dla Polski
okresie stanu wojennego przyczyni³ siê
do politycznego i materialnego wsparcia
naszego spo³eczeñstwa. By³ jednym z za³o¿ycieli, a póŸniej prezesem Philadelphia
Committee in Support of Solidarity (Filadelfijski Komitet Wspierania "Solidarno-
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œci"), a tak¿e przewodnicz¹cym Advisory
Committee to Solidarity Social Aid Fundation (Komitet Doradczy Fundacji Pomocy
dla "Solidarnoœci"), w których pracowa³
a¿ do rozwi¹zania w 1990 r. Uczestniczy³
równie¿ w dzia³alnoœci Compain for Peace and Democracy East and West.
Profesor Stefan Niewiarowski zmar³
w Bethlehem w Pensylwanii 25 sierpnia
2001 r.

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

P
Poszukiwacz idea³ów
Wspomnienie o profesorze

P

rofesor Stefan Niewiarowski podj¹³
pracê w Zak³adzie Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w roku 1961, w wieku 35 lat.
Wczeœniej pracowa³ w Zak³adzie Chemii
Fizjologicznej Uniwersytetu Warszawskiego i w Pracowni Biochemii Instytutu Hematologii w Warszawie. Zajmowa³ siê enzymami proteolitycznymi,
krzepniêciem krwi, fibrynoliz¹ i biochemi¹ p³ytek krwi.
Dla nas, rozpoczynaj¹cych pracê w
powy¿szej tematyce, Ÿród³em wiedzy
teoretycznej i metod laboratoryjnych
by³ podrêcznik autorstwa naszego Profesora pt. "Krzepniêcie krwi". Zwi¹zki ze
œrodowiskiem warszawskim zosta³y podtrzymane i kontynuowane. Warszawscy
wspó³pracownicy Profesora przyje¿d¿ali do naszego zak³adu z wyk³adami, na
seminaria i w celu przeprowadzenia wspólnych eksperymentów. My korzystaliœmy z krótkich metodycznych sta¿y naukowych w sto³ecznych pracowniach.
Uczestniczyliœmy w comiesiêcznych konferencjach naukowych, okreœlanych nieformalnie jako zebrania "Na ulicy Karowej" organizowanych przez profesora
Edwarda Kowalskiego i profesor Mariê
Kopeæ.
Do g³ównych osi¹gniêæ Zak³adu Chemii Fizjologicznej AMB nale¿y opracowanie technologii otrzymywania kwasu
E-aminokapronowego (1964) i wyjaœnienie mechanizmu jego dzia³ania antyfibry-

STEFANIE NIEWIAROWSKIM

nolitycznego (1968) oraz wykazanie ak- wam jakiœ ¿al, ¿e tutaj mnie przez tyle
tywacji czynnika XII przez w³ókna ko- lat nie by³o, ¿e pod koniec lat szeœædzielagenu (1965). Kwas E-aminokapronowy si¹tych podda³em siê frustracji".
jest stosowany w leczeniu krwawieñ i
By³ cz³owiekiem szlachetnym, poszukrwotoków. Produkowany jest, od po³o- kiwa³ idea³ów w ¿yciu osobistym, w ¿ywy lat szeœædziesi¹tych do chwili obe- ciu obywatelskim, w pracy dydaktycznej,
cnej, na podstawie metody opracowanej w dzia³alnoœci naukowej.
w naszym zak³adzie, przez Przedsiêbiorstwo Chemiczno-Farmaceutyczne
"Zio³olek" w Poznaniu.
Profesor Stefan Niewiarowski by³ takKrzysztof Worowski
¿e popularyzatorem nauk biomedycznych. (Autor jest prof. dr. hab. - kierownikiem
Wyda³ m.in. monografie pt. "Mechanizm Zak³adu Analizy Instrumentalnej AMB)
dzia³ania sulfonamidów i antybiotyków
w œwietle enzymologii" i "Enzymy w biologii i medycynie".
Narastanie personalnych napiêæ w zak³adzie i w uczelni
oraz sytuacja polityczna kraju sk³oni³a Profesora do szukania kolejnego
miejsca naukowej pracy, tym razem za granic¹, co nast¹pi³o w
roku 1968. Uzyska³
znacz¹c¹ pozycjê w
nauce amerykañskiej.
W czasie wizyty w
uczelni, po 25 latach
nieobecnoœci, powie- Tatry, jesieñ 1966. Od lewej: Stefan Niewiarowski, Zdzis³aw Skrzydlewski,
dzia³ jednak: Odczu- Krzysztof Worowski.
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M
Mistrza lepiej czciæ nie mog¹,
niŸli id¹c jego drog¹

S

poœród
wielu
osobowoœci
naukowych
Akademii
Medycznej
w Bia³ymstoku profesor Stefan
Niewiarowski nale¿a³
do czo³owych.
Przyby³ do Bia³egostoku bezpoœrednio
po uzyskaniu habilitacji, z rodzinnego miasta sto³ecznego Warszawy, gdzie rodzina
jego mieszka³a od lat i mia³a ugruntowan¹ pozycjê. Ojciec by³ znanym sprzed II
wojny œwiatowej architektem, matka
zajmowa³a siê prowadzeniem domu.
W ówczesnym Zak³adzie Chemii Fizjologicznej AMB zaanga¿owa³ do pracy dydaktycznej m³odych asystentów, otoczy³ ich troskliw¹ opiek¹ wychowawcz¹
i naukow¹. Wówczas z Warszawy do zak³adu przyje¿d¿ali liczni specjaliœci, z wyk³adami dla m³odej kadry naukowej i
dla studentów. Dla studentów by³ bardzo
¿yczliwy i wyrozumia³y. Wynik egzaminu by³ zawsze obiektywny, jak najmniej
zale¿a³ od przypadku, humoru czy kondycji profesora.
Profesor Stefan Niewiarowski jako
prze³o¿ony stwarza³ atmosferê serdecz-

noœci i przyjaŸni. By³ bardzo ¿yczliwy dla
wszystkich m³odych chêtnych do prowadzenia badañ, dlatego te¿ gromadzi³o
siê wokó³ niego liczne ich grono. Jego rola jako szefa nie ogranicza³a siê do pomocy i zabezpieczenia w³aœciwych warunków pracy. Stwarza³ sta³¹ zachêtê do pracy
intelektualnej. Uczyliœmy siê du¿o od Profesora. Organizowa³ cotygodniowe zebrania naukowe, na których sam przedstawia³ (chocia¿ stosunkowo rzadko) albo
asystenci referowali osi¹gniêcia badawcze z zakresu hemostazy na podstawie piœmiennictwa zagranicznego.
Gdy Profesor pracowa³ w swoim gabinecie, drzwi by³y zawsze uchylone. Asystent i student mógli wejœæ, jeœli potrzebowali pomocy. W wolnych chwilach
wspólnie z Profesorem asystenci in gremio spêdzali czas na rozmowach i dyskusjach o roli i aktywnoœciach p³ytkowych
czynników krzepniêcia i metodach ich badania. Towarzyszy³a temu herbatka i poczêstunek, a przede wszystkim ¿yczliwa
i przyjazna atmosfera. W naszej pracowni p³ytkowej opracowano metody oznaczenia aktywnoœci czynnika p³ytkowego
2 - czynnika aktywuj¹cego fibrynogen
oraz czynnika p³ytkowego 4 - zwanego
antyheparynowym.
W mojej pamiêci zachowa³y siê na
trwale liczne szczegó³y z ¿ycia zak³adu i
wspólnej pracy z Profesorem i kolegami. Pamiêtam jak izolowaliœmy p³ytki z

pe³nej krwi, a nastêpnie badaliœmy aktywnoœci czynników p³ytkowych. Po ca³ym
dniu pracy byliœmy ju¿ bardzo zmêczeni. Profesor zauwa¿y³ nasz trud, zaproponowa³ wieczorem wspólny wyjazd do
kina w Supraœlu na film, którego tytu³u
nikt wczeœniej z nas nie zna³. Na miejscu okaza³o siê, ¿e w kinie Jutrzenka bêdziemy ogl¹dali film komediowy. Profesor by³ zachwycony. Innym razem, po
upalnym dniu i wielu godzinach doœwiadczeñ oraz ¿mudnych badañ pojechaliœmy k¹paæ siê w rzece Biebrza. Nikt nie
odmówi³ Profesorowi udzia³u w tej wyprawie. Profesor d³ugo p³ywa³, by³ odprê¿ony i zachwycony. Wieczorem wróciliœmy do Bia³egostoku.
Profesor Stefan Niewiarowski by³ bardzo ambitnym i szczerze oddanym nauce cz³owiekiem. Do osi¹gniêtego sukcesu przyczyni³y siê jego niezwyk³e
uzdolnienia, atmosfera rodzinnego domu,
mozolna praca oraz liczne pobyty naukowe w wielu laboratoriach badawczych
na ca³ym œwiecie.

Ryszard Farbiszewski
(Autor jest prof. dr hab., - by³ym
kierownikiem Zak³adu Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej AMB,
obecnie na emeryturze)

Po¿egnania

N asza
P

rzed kilkoma miesi¹cami odesz³a
od nas pani Maura To³wiñska, nasza pani Maura, nasza Maura. Wszyscy nazywaliœmy J¹ fonetycznie po prostu Mora. By³a w naszej akademickiej
spo³ecznoœci "od zawsze". I nagle okaza³o siê na pocz¹tku roku akademickiego w paŸdzierniku, ¿e pani Maury
nie ma. Zabrak³o nie tylko jej wiedzy,
cierpliwej pomocy we wszystkich sprawach zwi¹zanych z jêzykiem angielskim
w pisaniu i t³umaczeniu prac nauko-

Pani Maura

wych, konsultacji referatów, formu³owaniu typowych angielskich listów,
ale zabrak³o po prostu Jej. Odesz³a cicho, jakby ze skrêpowaniem, ¿e sprawia komuœ k³opot swoim odchodzeniem.
Wiele miesiêcy dzielnie walczy³a z chorob¹, której w koñcu uleg³a. Do koñca
nie traci³a wiary w mo¿liwoœci wspó³czesnej medycyny.
By³a bardzo skromnym cz³owiekiem
o du¿ej wra¿liwoœci i delikatnoœci, zawsze o nienagannych manierach, zawsze

spokojna i dystyngowana. Przez lata udziela³a wielu pracownikom AMB korepetycji z jêzyka angielskiego i z biegiem lat
sta³a siê cz³owiekiem - instytucj¹, wrêcz
cz³owiekiem - salonem. Wejœcie do tego
salonu rezerwowa³a wstêpnie dla wszystkich potrzebuj¹cych pomocy w jêzyku
angielskim, ale sta³y bilet wstêpu otrzymywali tylko ci, którzy byli przez pani¹
Maurê zaakceptowani. Po wielu latach,
niedawno, wydaje mi siê, ¿e rozszyfrowa³em ten swoisty "kod dostêpu" do owe-
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go salonu. By³o to po prostu posiadanie
polsko-irlandzkiego gor¹cego serca.
Swoje doros³e ¿ycie pani Maura zwi¹za³a z Polsk¹, do której przyjecha³a
przed wielu laty jako ¿ona polskiego lekarza odbywaj¹cego sta¿ zagraniczny. Powoli wros³a w nasz kraj i sta³a siê gor¹c¹ jego patriotk¹, wiêksz¹ chyba ni¿ my
sami. Pochodzi³a z piêknej zielonej Irlandii, kraju, w którym temperamenty czêsto przewy¿szaj¹ s³owiañskie i w którym
tak jak u nas, trzeba by³o wolnoœæ wywalczaæ. Mo¿e to w³aœnie zbli¿y³o pani¹ Maurê do nas wszystkich i do kraju nad Wis³¹. Przez d³ugie lata udziela³a lekcji konwersacji z jêzyka angielskiego. Ma³o
kto nie zna³ pani Maury. Ona zna³a wszystkich. W czasie lekcji u pani Maury mo¿na by³o rozprawiaæ o wszystkim, pod jednym warunkiem, ¿e po angielsku.
Rozmawianie w obcym jêzyku odruchowo stwarza³o pewne zawoalowanie tego, o czym siê mówi. Powstawa³ wówczas dziwny dystans do poruszanych spraw,
czêsto prywatnych, tak ¿e uczniowie potrafili z emocj¹ o czymœ osobistym nie
tylko otwarcie opowiadaæ, ale i jakby odreagowywaæ naros³e emocje. Lekcje niekiedy przebiega³y jak seanse psychoanalityczne. Uczniowie pani Maury mieli czasem
odwagê zwierzaæ siê jej ze swoich przemyœleñ, ona zaœ umia³a ¿yczliwie s³uchaæ,
czasem coœ poradziæ, czasem skomentowaæ, ale zawsze potrafi³a milczeæ i dochowaæ tajemnicy. Nikogo nie potêpia³a
i zawsze stara³a siê wszystkim pomóc. Po

latach sta³a siê instytucj¹ jakby stworzon¹ do odreagowywania stresów "lekarskiego dnia powszedniego", jakby milcz¹cym konfesjona³em. Przebywaj¹c wœród
lekarzy wielu specjalnoœci pani Maura posiad³a te¿ wiedzê medyczn¹ na niez³ym

Maura To³wiñska.

poziomie. A je¿eli dodamy do tego informacje otrzymane z t³umaczonych czy
poprawianych prac naukowych, niejednego uczonego mog³aby pani Maura zagoniæ w kozi róg. Jej w³asne choroby zaœ,
"konsultowaliœmy wspólnie".
Pani Maura wychowa³a w Polsce
troje dzieci. Przez co jeszcze bardziej
zwi¹za³a siê z Polsk¹. Pozna³a polsk¹ literaturê i historiê. Zna³a nasze kanony
myœlenia i odczuwania. Sta³a siê praw-
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dziw¹ obywatelk¹ Rzeczypospolitej.
Zawsze zorientowana by³a w bie¿¹cych
wydarzeniach dziej¹cych siê w kraju i
na œwiecie, a jej emocjonalne, szczere reakcje potrafi³y nawet wzruszaæ, a czasem
trochê bawiæ. Nie zapomnê zdziwienia i
pewnej weso³oœci jakiej uleg³em, kiedy
to pierwszej zimy stanu wojennego,
spotkawszy mnie na ulicy pani Maura
oznajmi³a - "Wiesz, ja ka¿dej nocy
nas³uchujê i patrzê na szosê. Sprawdzam,
czy nie jad¹ ju¿ Russians tanks." Przy
czym mówi³a to z najzupe³niej powa¿n¹
min¹, szczerze wspó³czuj¹c nam "na zapas", obawiaj¹c siê "braterskiej pomocy".
Pani Maura mia³a te¿ wyj¹tkowe poczucie humoru. Potrafi³a zrozumieæ i szczerze œmiaæ siê z wszystkich zas³yszanych
anegdot. Czasem tylko prosi³a o powtarzanie polskich idiomów, uczniowie zaœ
starali siê t³umaczyæ je na angielski i
tak uczyliœmy siê wzajemnie trudniejszych zwrotów jêzykowych. Bêdzie nam
brakowa³o tych lekcji i konwersacji, tych
nieformalnych spotkañ, w czasie których
mogliœmy wymieniaæ myœli i komentarze, a dziêki "irlandzkiemu dystansowi"
pani Maury, wyraŸniej dostrzegaæ "coraz
bardziej otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ".
Nie ¿egnamy Ciê Pani Mauro, bêdziesz zawsze w naszych wspomnieniach.
Wiktor £aszewicz
(Autor jest prof. dr. hab.
w Klinice Gastroenterologii
i Chorób Wewnêtrznych AMB)

Co nowego w dziedzinie nauk biomedycznych

"

W

B ia³ka

uzasadnieniu tegorocznego werdyktu o przyznaniu nagrody Nobla w
dziedzinie chemii Akademia poda³a: "Bia³ka s¹ budulcem wszystkich ¿ywych organizmów: roœlin, zwierz¹t i ludzi. W ci¹gu
kilku ostatnich dekad biochemia poczyni³a znaczne postêpy w wyjaœnianiu procesów produkcji ró¿nych bia³ek w komórkach. Niewielu badaczy by³o
zainteresowanych badaniem procesów przeciwnych, czyli degradacji bia³ek". Trzej
biochemicy uhonorowani Noblem poszli
pod pr¹d i odkryli jeden z najwa¿niejszych
cyklicznych procesów komórkowych.
Aaron Ciechanover (ur. 1947r. w Hajfie, Izrael) - izraelski biolog. Ukoñczy³ w
1974 r. Hadassah Medical School na
Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

œmier ci "

Doktorat uzyska³ w 1982 r. w Technion
(Israel Institutite of Technology) w Hajfie. Obecnie jest profesorem i dyrektorem Rappaport Family Institute for Research in Medical Sciences w Technion.
Ciekawostk¹ jest, ¿e jego rodzina przyby³a po wojnie do Izraela z naszego kraju.
Avram Hershko (ur. 1937r. w Karcag, Wêgry). Dyplom ukoñczenia uczelni otrzyma³ w roku 1965, a doktorat w
1969r. w Hadassah Medical School na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Obecnie jest profesorem w Rappaport Family Institute for Research in Medical Sciences
w Technion (Israel Institutite of Technology) w Hajfie.
Irwin Rose (ur. 1926r. N.Y., U.S.A)

Tytu³ profesora otrzyma³ na uniwersytecie w Chicago w 1952 roku. Obecnie
pracuje jako specjalista Departamentu Psychologii i Biofizyki College of Medicine
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, U.S.A.
Mechanizm eliminacji bia³ek nobliœci odkryli na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych.
"Ju¿ sam pomys³, jak to mo¿e dzia³aæ, by³ niezwykle podniecaj¹cy" - mówi³
w jednym ze swoich wywiadów Aaron
Ciechanover.
Wczeœniej wiedziano tylko, ¿e coœ musi niszczyæ bia³ka, bo inaczej proteinowe
œmieci blokowa³yby prawid³owe dzia³anie komórek. Ale co? Okaza³o siê, ¿e
proces ten rozpoczyna ubikwityna - nie-
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Aaron Ciechanover.

wielka cz¹steczka, z któr¹ kontakt ze wzglêdu na niezwyk³e w³aœciwoœci i rolê w komórkowych "morderstwach" nazwano "poca³unkiem œmierci". Znaczenie bia³ek w
¿ywym organizmie jest ogromne. Wyspecjalizowane bia³ka - enzymy - przeprowadzaj¹ reakcje chemiczne, nierozpuszczalna keratyna tworzy w³osy i paznokcie,
przezroczysta krystalina wystêpuje w soczewce oka, bia³ko nici pajêczej jest mocniejsze od stali, aktyna i miozyna umo¿liwiaj¹ pracê miêœni. Nawet koœci w znacznej
czêœci sk³adaj¹ siê z bia³ka.
Ubikwitynie, peptydowi sk³adaj¹cemu
siê z oko³o 76 reszt aminokwasowych przypad³a niewdziêczna rola kostuchy. Kiedy
jakieœ bia³ko w komórce musi zostaæ zlikwidowane, ona natychmiast pojawia siê
i przyczepia do ofiary. By wzmocniæ swoje dzia³anie, do skazañca przy³¹czaj¹ siê
kolejne cz¹steczki ubikwityny (czasem
mo¿e byæ ich nawet sto). Tak naznaczone bia³ko nie ma ju¿ ¿adnych szans ucieczki. Ci¹gn¹c za sob¹ ubikwitynowy ogon,
jest kierowane do kata - proteasomu. Jest
to kompleks enzymatyczny w kszta³cie cylindra, który mo¿na okreœliæ jako komórkow¹ "maszynkê do mielenia œmieci". Uruchamia j¹ w³aœnie ubikwityna, która pasuje
do jego struktur jak klucz do zamka.
Gdy proces mielenia siê rozpocznie, "bia³ko œmierci" jest oddzielane i znika w
czeluœciach cytoplazmy, by szukaæ nowego nieszczêœnika. Ofiara zaœ rozpada
siê na pojedyncze aminokwasy, które pos³u¿¹ do budowy nowych protein.

Avram Hershko.

Irwin Rose.

ludzkich organizmach 37,6 stopni Celsjusza, jest dla nich zbyt wysoka. Poza tym
na funkcjonowanie bia³ek maj¹ te¿ wp³yw
czynniki zewnêtrzne, np. promieniowanie
ultrafioletowe. W takich warunkach bia³ka szybko trac¹ swoj¹ aktywnoœæ i musz¹ zostaæ wymienione na nowe. Dzieje
siê tak codziennie z 5-10 proc. bia³ek organizmu cz³owieka. S¹ wci¹¿ niszczone i odnawiane.
Ale to tylko jedna strona medalu. Istniej¹ w komórkach tak¿e bia³ka, którym
pozwala siê zaistnieæ jedynie na krótk¹ chwilê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ one zabijane
w "m³odym wieku". Istnieje kilka powodów, dla których zbêdne bia³ka w organizmie musz¹ byæ cyklicznie niszczone. Je¿eli taka degradacja nie zachodzi regularnie
i prawid³owo, wiele procesów komórkowych, takich jak: podzia³y komórki, naprawa DNA, kontrola jakoœci nowopowstaj¹cych bia³ek, funkcjonowanie uk³adu
odpornoœciowego - jest zak³óconych.
Wewn¹trz komórki odbywa siê intensywna wymiana zdañ miêdzy jej elementami i œrodowiskiem zewnêtrznym,
np. inn¹ komórk¹. Jednak s³owa wypowiedziane w komórce nie rozp³ywaj¹ siê
w powietrzu, poniewa¿ nie s¹ falami dŸwiêkowymi, ale cz¹steczkami chemicznymi zazwyczaj w³aœnie bia³kami. Dlatego polecenie "podziel siê" musi zabrzmieæ i znikn¹æ, bo inaczej komórka bêdzie siê dzieliæ bezustannie. I tutaj tak¿e niezbêdna jest
ubikwityna. Bezb³êdnie rozpoznaje, które
bia³ko "wypowiedzia³o" ju¿ swoj¹ kwestiê i trzeba je usun¹æ.

sowania w praktyce?". Ma. W ostatnich latach okaza³o siê, ¿e brak ubikwityny albo zaburzenia w jej funkcjonowaniu maj¹ zwi¹zek z wieloma
chorobami u ludzi. Chodzi tu g³ównie
o stany zapalne, nowotwory z³oœliwe
oraz choroby uk³adu nerwowego, jak np.
choroba Alzheimera czy Parkinsona.
Podejrzewa siê, ¿e to w³aœnie nagromadzenie bia³kowych "œmieci" w mózgu
prowadzi do powstawania niebezpiecznych z³ogów w komórkach nerwowych.
Po pewnym czasie komórka zostaje
ca³kiem zapchana i ginie, a w mózgu powstaj¹ funkcjonalne ubytki. Z kolei w
komórkach nowotworowych trzeba usuwaæ zmutowane bia³ka, charakterystyczne dla raka.
Dziêki odkryciu sprzed ponad dwudziestu lat mo¿na dzisiaj pracowaæ nad
nowymi lekami naprawiaj¹cymi zepsuty system usuwania bia³ek. Niedawno
zarejestrowano bortezomib (Velcade) przeciwnowotworowy lek hamuj¹cy dzia³anie proteasomów, stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego. Dziêki temu w komórkach pozostaje wiêcej bia³ek
reguluj¹cych podzia³ komórkowy. System ubikwitynowo- proteasomalny
nie jest jedynym dokonuj¹cym degradacji bia³ek. Obok niego w ka¿dej komórce zachodzi trawienie bia³ek w lizosomach, a tak¿e przez system kalpainowy
i kaspazy.

Temu bia³ku ju¿ dziêkujemy!
I po co to komu?
Roli ubikwityny w organizmie nie sposób przeceniæ. Nie jest on najlepszym miejscem dla bia³ek. Temperatura panuj¹ca w

Z regu³y przy tego typu odkryciach
pada pytanie: "Czy to ma jakieœ zasto-

Urszula Bo³kun
(Autorka jest magistrem farmacji,
asystentem- wolontariuszem
w Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB)
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Z historii nauk farmaceutycznych

E nzym
K

a¿dy z nas pamiêta z lekcji biologii doœwiadczenia Paw³owa dotycz¹ce powstawania odruchów warunkowych u zwierz¹t. Historia tych
eksperymentów wi¹¿e siê z badaniem procesów trawiennych. Warunkiem postêpu w tych badaniach by³o jednak zadawanie cierpienia zwierzêtom. Wystarczy
siêgn¹æ do opracowañ zawieraj¹cych ryciny psów obwieszonych licznymi rurkami i przewodami. Te eksperymenty da³y w³aœnie pocz¹tki
przetokom:
prze³ykowym, ¿o³¹dkowym, trzustkowym
i umo¿liwi³y pomiar iloœci jak równie¿
ustalenie sk³adu wydzielin gruczo³ów trawiennych. Enterokinaza - jeden z enzymów -czeka³a na swego odkrywcê. By³
nim M. P. Szepowalnikow, dwudziestoparoletni doktorant Paw³owa.
W koñcu XIX wieku biochemicy wiedzieli, ¿e enzymy trawienne syntetyzowane przez trzustkê s¹ nieaktywne w
obrêbie tego narz¹du i w soku trzustkowym oraz uzyskuj¹ olbrzymi¹ aktywnoœæ po przedostaniu siê do jelita. W
1899 roku Miko³aj Piotrowicz Szepowalnikow wykaza³, ¿e wydzielina dwunastnicza aktywuje enzymy trzustkowe,
w szczególnoœci trypsynogen. Zauwa¿y³
równie¿, ¿e czynn¹ substancjê inakty-

Szepowalnikowa
wuje podwy¿szona temperatura. Paw³ow nazwa³ tê substancjê enterokinaz¹.
Obecnie nosi ona nazwê enteropeptydaza.
Informacje o enterokinazie Szepowalnikow zamieœci³ w pracy doktorskiej pt.

"Fizjologia soku ¿o³¹dkowego", w której
uj¹³ równie¿ dane o sk³adzie enzymatycznym soku jelitowego. Spostrze¿enia te
zosta³y tak¿e zamieszczone w publikacji:

Schepowalnikow N.P.: Die Physiologie
des Darmsaftes. Jahres-Bericht uber die
Fortschritte der Thierchemie, 29, 1899,
378-380. Na pytanie czy enterokinaza jest
enzymem czy modyfikatorem trypsynogenu nie by³o odpowiedzi a¿ do 1939
roku. W roku tym Künitz udowodni³, ¿e
aktywacja trypsynogenu przez enterokinazê zachodzi na drodze katalitycznej. W
1955 roku Davie i Neurath wykazali, ¿e
aktywacja trypsynogenu przez trypsynê
zachodzi na drodze odszczepienia heksapeptydu z N-koñca cz¹steczki. W roku
1956 Yamashina stwierdzi³, ¿e aktywuj¹ce dzia³anie enterokinazy na trypsynogen ma taki sam mechanizm.
Aktywnoœæ enterokinazy soku jelitowego pochodzi ze z³uszczonych i rozpad³ych komórek nab³onka jelit. Enterokinaza jest tak¿e wydzielana przez b³onê
œluzow¹ dwunastnicy. W soku jelitowym
kontaktuje siê ona z proenzymami dostaj¹cymi siê do dwunastnicy z sokiem trzustkowym. Zapocz¹tkowany przez enteropeptydazê proces aktywacji przebiega
nastêpnie autokatalitycznie przy udziale
samej trypsyny, która aktywuje tak¿e
inne proenzymy trzustkowe: chymotrypsynogen, proelastazê, prokarboksypeptydazê A i B.

enterokinaza

trypsynogen

trypsyna

chymotrypsynogen

chymotrypsyna

proelastaza

elastaza

prokarboksypeptydaza A i B

karboksypeptydaza A i B
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Miko³aj Piotrowicz Szepowalnikow urodzi³ siê w roku 1872 w Cho³mogorach ko³o Archangielska, w rodzinie nauczycielskiej. W rodzinnym mieœcie ukoñczy³
liceum. W 1891 roku podj¹³ studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu. Po ukoñczeniu studiów pracowa³ przez
krótki okres czasu w klinice chorób dzieci kierowanej przez profesora Gudobina.
W 1897 roku rozpocz¹³ studia doktoranckie w Zak³adzie Fizjologii Instytutu
Medycyny Doœwiadczalnej, pod kierunkiem Paw³owa. Po obronie pracy doktorskiej Szepowalnikow pracowa³ jako lekarz
wojskowy; bra³ m.in. udzia³ w wojnie
rosyjsko-japoñskiej, by³ tak¿e kierownikiem stacji pogotowia ratunkowego. W

1909 roku przeszed³ do pracy pedagogicznej w prywatnym liceum. Po Rewolucji
PaŸdziernikowej pracowa³ jako lekarz
szkolny. By³ jednym z organizatorów instytutu ochrony zdrowia dzieci i m³odzie¿y w Leningradzie. W tym czasie opublikowa³ liczne artyku³y poœwiêcone zdrowiu
i higienie wieku szkolnego jak równie¿
monografie na temat rozwoju fizycznego
dzieci i m³odzie¿y. W latach 1934-1937
pracowa³ w Taszkiencie przy organizowaniu instytucji zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia dzieci i m³odzie¿y. Jednoczeœnie zosta³ profesorem Instytutu Medycznego w
Taszkiencie, w którym prowadzi³ zajêcia
z anatomii i fizjologii. W latach 1937-1941
Szepowalnikow przebywa³ ponownie w

Leningradzie, gdzie mia³ zajêcia dydaktyczne w akademii wychowania fizycznego i pracowa³ jako lekarz - pediatra. W
czasie swojej dzia³alnoœci naukowej Szepowalnikow by³ m.in. przewodnicz¹cym
towarzystwa pediatrów i honorowym prezesem stowarzyszenia fizjologów Uzbekistanu. Za osi¹gniêcia w pracy naukowej,
pedagogicznej i lekarskiej otrzyma³ liczne odznaczenia i tytu³y, m.in. Bohatera
Pracy. Zmar³ w Taszkiencie w 1945 roku.
Joanna Jasielczuk
(Autorka jest magistrem chemii, asystentk¹
w Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB)

Miasta naszego regionu

G raj
J

eœli wierzyæ potocznej interpretacji nazw,
to ta czêœæ obecnego województwa podlaskiego winna nale¿eæ do najszczêœliwszych
na œwiecie, bo przecie¿ jest tu rajski gród
(Rajgród) i gra Ewa, partnerka Adama. Rzeczywistoœæ wydaje siê byæ bardziej skomplikowana, aczkolwiek nikt zaprzeczyæ nie mo¿e, ¿e okolica to ³adnie po³o¿ona.
Jednak Mazowsze
Graywy, Graywa, Grajewo - wieœ o tej,
zmieniaj¹cej siê nazwie, odnotowana zosta³a
w dokumentach w 1426 roku. Le¿a³a w mazowieckiej ziemi wiskiej, na jej krañcach nara¿onych na napaœci JadŸwingów i Litwinów.
Pierwszym jej znacz¹cym w historii regionu
w³aœcicielem by³ Jan z Bia³owie¿y, kuchmistrz
Kazimierza, ksiêcia p³ockiego. Jan da³ pocz¹tek rodzinie Grajewskich herbu Gozdawa, w
1478 roku ufundowa³ w Grajewie koœció³
pod wezwaniem œw. Trójcy, Wniebowziêcia
NMP i œw. Jana Chrzciciela, a rok póŸniej powsta³a tu parafia wydzielona z w¹soskiej. Grajewscy mieli dobra nie tylko na Mazowszu,
bo tak¿e w Prusach Wschodnich i na Podlasiu. Do tego zajmowali siê sp³awem drzewa
rzek¹ £ek (E³k), stawiali m³yny, chêtnie brali
urzêdy. Dumni ze swych dokonañ i marz¹cy
o dalszych karierach poprosili króla Zygmunta Starego (mê¿a Bony, ojca Zygmunta Augusta) o podniesienie wsi Grajewo do godnoœci miasta. Tak siê i sta³o 12 lipca 1540 roku,
choæ w pobli¿u by³ wspomniany ju¿ W¹sosz.
Nowe miasto otrzyma³o prawo magdeburskie, dwa jarmarki i targi w niedzielê (!), zezwolenie na budowê jatek. Zanosi³o siê zrazu
na szybki dalszy rozwój, nadesz³y jednak

Ewo w Grajewie

gorsze uk³ady polityczne, w dodatku ród Gajewskich strasznie siê rozrós³, trzeba by³o dokonywaæ podzia³ów fortuny. Efekt by³ taki,
¿e Grajewo w nastêpnych wiekach czêœciej nazywano wsi¹ targow¹ (i parafialn¹) ni¿ miastem.
Profesor Jerzy Wiœniewski wy³uska³ ze Ÿróde³
ró¿ne przypadki Grajewskich. Jeden z nich, Piotr
- kasztelan zakroczymski, zosta³ w 1582 roku
napadniêty podczas podró¿y do Wizny i zabity
przez Andrzeja I³owskiego, kasztelana wiskiego. Okrutnik zawióz³ zw³oki swej ofiary do
Glinek i tam spali³, za co zosta³ pozbawiony
wszelkich tytu³ów i odda³ g³owê pod topór kata. Piszê o tym szczególnym zdarzeniu, bo prawdê mówi¹c okolice Grajewa nigdy do zbyt spokojnych nie nale¿a³y, na co wp³yw mia³a z
pewnoœci¹ i bliskoœæ granicy pruskiej. Do dziœ
mówi siê, ¿e ch³opaki z Grajewa trzymaj¹ scyzoryki w kieszeniach. Sk¹d taka powiastka?
Tropem Kmicica
Henryk Sienkiewicz mia³ taki kaprys, by
w rejon Grajewa wysy³aæ swego bohatera,
starostê oszmiañskiego. Pierwszy raz Kmicic
zawita³ tu bêd¹c w ciê¿kich opa³ach. Postrzelony przez Jaœnie Wielmo¿nego Bogus³awa Radziwi³³a chcia³ siê schroniæ przed poœcigiem i
wygoiæ ranê. Wybra³ w tym celu zak¹tek
miêdzy Prusami, Mazowszem i Podlasiem.
W Szczuczynie sta³ z chor¹gwi¹ ma³y rycerz
Micha³ Wo³odyjowski, zatem Kmicic skrêci³
z traktu ku W¹soszy i zatrzyma³ siê w karczmie "Pokrzyk." Tu przysz³o mu spotkaæ siê
ze sprytnym chudopacho³kiem Rzêdzianem,
a nastêpnie stoczyæ walkê z Butrymem i jego
podjazdem. Gdzie sta³a karczma "Pokrzyk"?

Ryszard Kraœko zebra³ opowieœci o czterech
jej lokalizacjach.
Odniesienia sienkiewiczowskie do Grajewa i okolic wi¹¿¹ siê przede wszystkim z bitw¹ stoczon¹ w dniu 8 paŸdziernika 1656 roku przez hetmana Wincentego Gosiewskiego
ze Szwedami pod pobliskimi Prostkami. Autor "Trylogii" da³ nam piêkny i krzepi¹cy ducha opis zmagañ. Chor¹gwie polskie - w tym
husarskie - pokona³y najeŸdŸców, a wa¿ki udzia³
w zwyciêstwie mia³ Kmicic i Tatarzy. Ten pierwszy sprawi³, ¿e zmiesza³y siê szyki wrogów, ci
drudzy opanowali tabory i przyspieszyli ucieczkê "lutrów". Niestety, "potop" szwedzki spowodowa³ okrutne straty, samo Grajewo w znacznej czêœci opustosza³o, pozosta³o w nim ponoæ
tylko kilkudziesiêciu mieszkañców. Potem
trapi³y miasto-wieœ epidemie, po¿ary, a w pobli¿u rozwin¹³ siê powa¿ny konkurent w postaci Szczuczyna. Nowymi w³aœcicielami stali
siê Tallen-Wilczewscy, odnotowani w historii
staropolskiego województwa podlaskiego.
Powracali w rejon Grajewa i wojskowi,
ostatni raz w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasie powstania koœciuszkowskiego, kiedy i tu pospolite ruszenie zas³ania³o ojczyznê od Prusaków. A w okresie zaborów
pojawiali siê w tej okolicy powstañcy w latach 1831 (wielka zwyciêska bitwa pod Rajgrodem) i w 1863 (m.in. rajd Konstantego
Ramotowskiego "Wawra").
Korzyœæ z dróg
Pocz¹tek XIX wieku nie zapowiada³ siê
dla Grajewa korzystnie. Miasteczko mia³o
w 1800 roku tylko rynek, 2 ulice i 48 domów krytych gontami. W 1818 roku za³o-
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¿ono tu wytwórniê myd³a i œwiec, nadal odby- zawodów. Grajewo ros³o jak na dro¿d¿ach,
wa³y siê jarmarki, na które przybywali tak- a o Szczuczynie mówiono, ¿e to "podstarza¿e Mazurzy. O korzystnych obrotach ko³a for- ³e miasto". Widomym znakiem pomyœlnoœci
tuny zadecydowa³y uk³ady komunikacyjne. osady sta³ siê koœció³ neogotycki (wznoszoNajpierw, w trzecim dziesiêcioleciu XIX stu- ny w latach 1879-1882), a modlitwy odpralecia, przez tê miejscowoœæ przeprowadzo- wiano tak¿e w synagogach, cerkwiach, œwi¹no Trakt Kowieñski. Wiód³ on od Warsza- tyni protestanckiej. Istnia³y i odrêbne
wy przez Ostro³êkê, £om¿ê, Augustów i wyznaniowe cmentarze.
Burzliwie by³o tu zw³aszcza w latach
Suwa³ki do Kowna, a dalej do Wilna i Petersburga. Miasteczko zyska³o wówczas stacjê 1905-1907, wybucha³y bomby, pojawiali
pocztow¹, o¿ywi³ siê handel i rzemios³o. Trakt siê w osadzie terroryœci.
ten krzy¿owa³ siê w Grajewie z drog¹ BiaPo prostu miasto
³ystok - Knyszyn - E³k, która nabra³a wiêkszego znaczenia. Dziêki temu przyby³o kupGrajewo - znów miasto od 4 lutego 1919
ców i rzemieœlników, wœród których wyró¿niali
roku - w wolnej Polsce awansowa³o na stolicê
siê zw³aszcza garncarze i garbarze.
Jeszcze wiêkszym szczêœciem dla ca³ej starostwa szczuczyñskiego w województwie
okolicy sta³a siê budowa w 1873 roku Kolei bia³ostockim, przyby³o wiêc urzêdników i ich
Brzesko-Grajewskiej. Zapewnia³a ona
dogodny przewóz towarów a¿ od Odessy i Kijowa do E³ku i Królewca, z
po³udnia g³ównie zbo¿a i wêgla, z pó³nocy produktów przemys³owych oraz
szmat dla przemys³u bia³ostockiego. W Starosielcach powsta³y wówczas du¿e zak³ady (warsztaty) kolejowe, zaœ Grajewo sta³o siê ostatni¹
stacj¹ w Cesarstwie Rosyjskim z okaza³ym dworcem, sieci¹ torów postojowych, pompami wodnymi, magazynami. Do dziœ miêdzy Boguszami
i Prostkami widaæ œlady dawnej granicy, najwyraŸniej w zabudowie, drewnianej po stronie "ruskiej" i murowanej po stronie "pruskiej".
Granica stanowi³a eldorado dla
przemytników, ale stwarza³a równoczeœnie okazjê dla ludzi przedsiêbiorczych. I choæ Grajewo (wówczas w³asnoœæ Woyczyñskich w powiecie
szczyczyñskim) utraci³o definitywnie po powstaniu styczniowym prawa miejskie, to powiêksza³o liczbê
mieszkañców, z 2,9 tys. w 1867 r.
do 8,3 tys. w 1909 r. Po tym wzglêdem omawiana osada zajmowa³o
Stare i nowe Grajewo.
pierwsze miejsce w ca³ej guberni ³om¿yñskiej. Wyrasta³y nowe fabryczki (m.in. rodzin. W³adze mimo braku funduszów czyni³y
pasów transmisyjnych) i zak³ady, kwit³ han- porz¹dki, powsta³o kilka budowli reprezendel i handelek, wybuch³ boom budowlany. tacyjnych, szkó³. Dobrze siê mia³a fabryka
Przez Grajewo gnano na pó³noc byd³o i gê- produkuj¹ca gumowe taœmy do szelek i
si, wo¿ono œwinie. Rynek zbytu powiêkszy³ podwi¹zek oraz huta szk³a "Janina", urui garnizon carski w budowanej twierdzy chomiono elektrowniê. Bywalcy chwalili soosowieckiej. Powsta³y przedmieœcia: Kosio- bie tutejsze restauracje, klientów wabi³y szynrowo, Wiktorowo i Wilczewo, przybywa³o ki i wystawy sklepowe. Nadal kwit³ przemyt,
z Prus szwarcowano g³ównie sacharynê (bo
ulic, a ubywa³o lasów.
Œciera³y siê w Grajewie interesy ¯ydów bardzo drogi by³ w Polsce cukier) i tkaniny.
(70% przed I wojn¹ œwiatow¹), Polaków i Nielegalnie granicê przekraczali tak¿e emiRosjan, geszefciarzy i w³aœcicieli wiêksze- granci, robotnicy sezonowi. W sumie miasgo kapita³u, trochê mieszczan i jeszcze wci¹¿ to trzyma³o siê nieŸle, ale ju¿ nie rozwija³o
rolników, celników i pograniczników, drago- siê tak szybko jak przed wojn¹ i w 1939
nów z 10 pu³ku, przedstawicieli wolnych roku mieszka³o w nim oko³o 10,5 tys. osób.
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Procent ludnoœci ¿ydowskiej spad³ do oko³o
38-39, nie by³o ju¿ Rosjan.
Miasto mia³o i wielkie dni, najdostojniej bywa³o tu w œwiêta, podczas wizyt, które
z³o¿yli miêdzy innymi: Józef Pi³sudski w 1920
roku, prezydenci Stanis³aw Wojciechowski
w 1923 roku i Ignacy Moœcicki w 1928
roku. Wypad³y z konkurencji stare grody
W¹sosz i Radzi³ów, wegetowa³y Szczuczyn
i Rajgród, rozwija³ siê Augustów.
Ozdob¹ miasta pozostawa³ 9 pu³k strzelców konnych. Œpiewano: "Poznaæ pana po
cholewie/ to dziewi¹ty pu³k w Grajewie".
Uznanie wzbudza³a orkiestra pu³kowa, popularnoœci¹ cieszy³y siê zawody i pokazy
sportowe, czekano na defiluj¹ce szwadrony.
Pu³k nawi¹za³ kontakty z Poloni¹ amerykañsk¹
i przyj¹³ za honorowego szefa Kazimierza
Pu³askiego.
II wojna œwiatowa zaczê³a siê tu
walkami nad granic¹, Niemców szybko jednak zast¹pili Sowieci i ci jak
w ca³ej tzw. Zachodniej Bia³orusi
wprowadzali system oparty na nakazach
partyjnych, wszechobecnym NKWD,
ha³aœliwej propagandzie. Nagradzano
zwolenników komunizmu w wydaniu stalinowskim, represjonowano patriotów, czego przyk³adem by³ los deportowanych na Sybir. Po 22 czerwca
1941 r. powrócili do Grajewa okupanci niemieccy, ci wywieŸli do obozów
zag³ady oko³o 3 tys. ¯ydów, zbudowali obóz pracy przymusowej i
obóz przejœciowy dla mieszkañców
z Bia³ostockiego. W odpowiedzi powsta³a silna konspiracja, która w czêœci trwa³a i po zakoñczeniu wojny.
W dniach 8-9 maja 1945 r. miasto
opanowali ¿o³nierze J. Tabortowskiego
"Bruzdy".
W powiatowym nadal Grajewie
powoli rozwin¹³ siê przemys³, przybywa³o instytucji ¿ycia publicznego,
po 1956 roku zaznaczyli sw¹ obecnoœæ miejscowi patrioci. Zmieni³o siê
radykalnie oblicze miasta, na dawnym
kirkucie ¿ydowskim powsta³o osiedle mieszkaniowe. Dziœ Grajewo s³ynie w Polsce z "³aciatego" mleka i p³yt wiórowych, korzysta z
po³o¿enia przy szlakach komunikacyjnych i
w dolinie Biebrzy, dba tak¿e o swoj¹ historiê,
ukazuj¹ siê tu liczne publikacje. Czy gra tu
od czasu do czasu jakaœ Ewa?

Adam Dobroñski
(Autor jest prof. dr. hab. - pracuje na
Wydziale Historyczno- Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku)
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R ES SACRA MISER
- nieszczêœliwy jest r zecz¹ œwiêt¹
D

nia 20 listopada br. odby³y siê
w Bia³ymstoku "VI Podlaskie Spotkania z Medycyn¹ Paliatywn¹". W bie¿¹cym roku, oprócz sta³ego organizatora jakim jest Towarzystwo Przyjació³
Chorych HOSPICJUM, w przygotowanie konferencji w³¹czy³a siê tak¿e
Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego i Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku. Z uwagi na
trwaj¹c¹ kampaniê konferencja mia³a
charakter bardziej otwarty ni¿ zwykle, a jej adresatami byli, oprócz pracowników oœrodków hospicyjnych,
onkologicznych i lekarzy innych specjalnoœci, tak¿e ksiê¿a, studenci seminarium, wydzia³ów medycznych i humanistycznych. Spotkania zatytu³owano
RES SACRA MISER. Miejscem spotkania by³a Filharmonia Bia³ostocka.
Konferencja sk³ada³a siê z trzech
sesji. Pierwsz¹, poœwiêcon¹ sensowi
cierpienia i œmierci oraz potrzebom chorych u kresu ¿ycia, prowadzi³a prof. dr
hab. n. med. El¿bieta Krajewska-Ku³ak, kierownik Zak³adu Pielêgniarstwa
Ogólnego AM w Bia³ymstoku, prodziekan Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB. Drug¹, dotycz¹c¹ leczenia bólu neuropatycznego, zespo³u
wyniszczenia nowotworowego - dr med.
Helena Kulesza-Kopystecka z Towarzystwa Przyjació³ Hospicjum, a trzeci¹, przybli¿aj¹c¹ praktyczne zasady
funkcjonowania organizacji po¿ytku
publicznego, doœwiadczenia œmierci i
umierania w praktyce pielêgniarskiej
oraz wychowaniu do prze¿ywania cierpienia - ks. prof. Józef Zabielski z Uniwersytetu w Bia³ymstoku
Biskup prof. dr hab. Edward Ozorowski, kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku
w s³owie wprowadzaj¹cym poruszy³ temat cierpienia w ¿yciu cz³owieka. Dawniej cz³owiek cierpi¹cy, potrzebuj¹cy,
ubogi, otoczony by³ szczególn¹ trosk¹,
a opiekowanie siê nim by³o zaszczytem i przywilejem. W dzisiejszym œwiecie chory czêsto spychany jest na margines, a jego choroba pozostaje spraw¹
wstydliw¹ i prywatn¹. Hospicjum powinno byæ miejscem, w którym cz³o-

wiek cierpi¹cy znajdzie nale¿ne mu
miejsce, bêdzie czu³ siê potrzebny, szanowany i traktowany z godnoœci¹.
O chrzeœcijañskim sensie cierpienia i œmierci mówi³ ks. prof. Józef
Zabielski z Archidiecezjalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego. Rozumienie i wartoœciowanie cierpienia i
œmierci uwarunkowane jest œwiatopogl¹dem, a w nim relacj¹ cz³owieka do
Boga. Cz³owiek doœwiadcza pragnienia wiecznoœci i szczêœcia przekraczaj¹cego jego ziemskie istnienie. Zjednoczenie cz³owieka z Bogiem dope³nia
siê w Jezusie Chrystusie, który da³ najpe³niejsz¹ odpowiedŸ na pytanie o sens
cierpienia i zaprosi³ cz³owieka do realizacji tego sensu w ¿yciu ziemskim.
O potrzebach chorych u kresu ¿ycia mówi³a dr Jolanta Iwanowska, prezes TPCh HOSPICJUM. Podkreœli³a,
¿e na równi z ³agodzeniem dolegliwoœci fizycznych wa¿ne jest ukojenie cierpieñ egzystencjalnych (tzw. bólu
wszechogarniaj¹cego). Mo¿e siê to dokonaæ jedynie dziêki sprawnej, oddanej pracy kompetentnego i wielodyscyplinarnego zespo³u hospicyjnego.
Specyfikê leczenia bólu neuropatycznego przybli¿y³ dr Piotr Jakubów z Hospicjum Domowego. Ten rodzaj bólu,
z uwagi na utrudnion¹ kontrolê wci¹¿
pozostaje wyzwaniem dla lekarzy, wymagaj¹cym wielolekowej terapii i metod inwazyjnych.
Zespó³ wyniszczenia nowotworowego by³o tematem wyst¹pienia dr. Miros³awa Ryba³towskiego z Oddzia³u
Chemioterapii Nowotworów Bia³ostockiego Centrum Onkologii. Oko³o 90%
chorych w terminalnej fazie choroby
nowotworowej ma cechy wyniszczenia, a leczenie tego z³o¿onego zespo³u obejmuje nie tylko leczenie farmakologiczne, ale tak¿e zalecenia
dietetyczne, w szczególnych przypadkach ¿ywienie pozajelitowe oraz psychoterapiê.
Praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji po¿ytku publicznego
przybli¿y³ sêdzia Tomasz Ka³u¿ny z
S¹du Rejonowego w Bia³ymstoku. W
2003 r. uzyskano jedynie 3,34.% mo¿liwych œrodków w wyniku odpisu
1% od podatku dochodowego od osób

fizycznych. Prelegent zachêca³ do
wykorzystania tej mo¿liwoœci, promocji dzia³añ, które mog¹ zaowocowaæ wsparciem finansowym organizacji po¿ytku publicznego.
Magister pielêgniarstwa Wojciech
Nyklewicz, z Zak³adu Pielêgniarstwa
Ogólnego AMB, przedstawi³ uczestnikom wyniki w³asnych badañ dotycz¹cych doœwiadczeñ pielêgniarek w
zetkniêciu pielêgniarek z cierpieniem,
œmierci¹ i umieraniem. Prezentacja
przedstawi³a zró¿nicowane postawy
personelu pielêgniarskiego wobec tych
problemów. Zwróci³ tak¿e uwagê na
koniecznoœæ edukacji pielêgniarek,
by umia³y sobie radziæ w sytuacjach
stresowych.
O wychowaniu, przygotowaniu do
cierpienia mówi³ ks. dr hab. Adam
Skreczko z Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku. To
wychowanie najlepiej realizuje siê w
zdrowych rodzinach wielopokoleniowych, w których dzieci obcuj¹ ze starszymi, s¹ œwiadkami ich choroby i
odejœcia. W dzisiejszym œwiecie, gdzie
czêsto rodzina dotkniêta jest kryzysem,
a ¿ycie prze¿ywane pobie¿nie i szybko, sens cierpienia jest lekcewa¿ony
lub pomijany, a bezradnoœæ w jego
akceptacji skutkuje tendencjami w kierunku eutanazji.
Na zakoñczenie spotkania dr Jolanta Iwanowska zachêci³a do realizacji
wiedzy o opiece paliatywnej w praktyce lekarskiej, pielêgniarskiej, kap³añskiej i wolontaryjnej. Konferencja spe³ni swoj¹ rolê, gdy zaczniemy zmieniaæ
postawy obojêtnoœci w naszych œrodowiskach na rzecz "ars vivendi", gdzie
jest miejsce zarówno na œwiadome, dojrza³e ¿ycie jak i na zaakceptowane odejœcie.
Na koniec konferencji mo¿na by³o
uzyskaæ certyfikat uczestnictwa. Okrêgowa Izba Lekarska przyzna³a "VI Podlaskim Spotkaniom z Medycyn¹ Paliatywn¹" 5 punktów edukacyjnych.

dr Jolanta Iwanowska
Prezes Towarzystwa Przyjació³
Chorych Hospicjum w Bia³ymstoku
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T
Tylko przed kar³ami

trzeba siê nisko k³aniaæ
Z Mistrzem

Stanis³awem Wakuliñskim - rzeŸbiarzem i malarzem, rozmawia Lech Chyczewski

Jak to jest, panie Stanis³awie, ¿e cz³owiek chwyta za d³uto? ogl¹daj¹c dzie³a mojego mistrza. Trwa³o to dwa lata. Nasta³a
To dawne i niewinne dzieje. Upodoba³em sobie rzeŸbê, bêd¹c nowa okupacja, tym razem niemiecka. Wszystko rozsypa³o
uczniem szko³y podstawowej w Bia³owie¿y, do której uczê- siê, pracownia zosta³a zlikwidowana przez okupanta. Pozwoszcza³em od roku 1932, gdzie moi rodzice osiedli na d³ugie la- lono rzeŸbiarzom otworzyæ w nowym miejscu pracownie, ale
ta. Tam wzrasta³em. W scenerii wielkich drzew, dzikich zwie- przy ulicy Stoczek, obecnie gen. Waszkiewicza. Ja zosta³em
rz¹t i mnogoœci ptaków. WyobraŸnia moja by³a du¿a, a ciekawoœæ sam ze sob¹. G³ód zagl¹da³ do mego domu, pracy ¿adnej. A
podgl¹dania jeszcze wiêksza. Ciekawoœæ nie do pokonania. ja taki zrozpaczony, wystraszony. Co bêdzie dalej? Maj¹c jedRzeŸbi³em w korze topolowej ptaki i nie tylko. Stara³em siê w no maleñkie d³utko, porwa³em siê na robienie pami¹tek weswoich rzeŸbach naœladowaæ to, co widzia³em w naturze. Mo- d³ug w³asnego wzoru. Uda³o mi siê je sprzedaæ i to podnios³o
¿e chcia³em wiedzieæ, co krymnie na duchu. Zacz¹³em kon³a w swojej mrocznej g³êbi wieltynuowaæ ten cha³upniczy kieka puszcza, bo tak j¹ moi rodzice
runek. D³ugo tak na dziko
nazywali. Sam nie wiem co
nie mog³em pracowaæ. Burchcia³em. Chyba chcia³em po
mistrz Bia³owie¿y poleci³ mi,
prostu wiedzieæ..... i widzieæ.
przez swojego urzêdnika, abym
Zacz¹³em d³ubaæ kozikiem w
wywiesi³ szyld o nazwie
korze wymyœlne zwierz¹tka i
HOLCBILDHALLER co te¿
ptaki. Pewnego razu mój wyuczyni³em. Maj¹c jedno d³utchowawca - pan Rusiniak przyko i kilka kawa³ków drewna,
³apa³ mnie na du¿ej przerwie,
bez sto³u stolarskiego i innych
gdy coœ d³uba³em. A by³ to ptak
narzêdzi, myœla³em jak rozpo- orze³. Tak mi siê wtedy wycz¹æ dzia³alnoœæ. By³em zrozdawa³o. Poprosi³, abym pokapaczonym, niewiele umiej¹za³ to co robiê i ju¿ mi nie zwrócym m³odym cz³owiekiem. To
ci³, zamykaj¹c to dzie³o w szafie
by³a jednak absolutna konieczz pomocami naukowymi. I tak
noœæ, wewnêtrzna potrzeba
rozpoczê³a siê moja droga rzeŸkontynuowania tego co ukobiarska.
cha³em. I tak, prawie jak œleOkres wojenny spêdzi³ Pan w
piec, wyruszy³em w nieznany
Bia³owie¿y. Jak Pan go wspoœwiat - œwiat maleñkiej i zamina?
czarowanej sztuki. Ale si³a i
Nauki moje zosta³y przerwane
têsknota wziê³y górê. Mo¿e
wojn¹ 1939 r. Na nasze tereny
dlatego, ¿e cechowa³a mnie
weszli Sowieci. Nasta³y czasy
energia i upór. One prowadzitrudne, pod ka¿dym wzglêdem.
³y mnie, po czêœci na oœlep,
Okupacja sowiecka, wywózki
ale prowadzi³y. Jako siedemna Sybir. Nie mówiê ju¿ o branastolatek o rozpalonej wyoku ¿ywnoœci podstawowej, jak
braŸni, porwa³em siê stawiæ
chleb, czy te¿ inne artyku³y. O
czo³a przeciwnoœciom. Donauce mo¿na by³o tylko powiedzia³em siê, ¿e jeden z
marzyæ. Uda³o mi siê dostaæ do
leœników posiada komplet d³ut.
nowopowsta³ej dziesiêciolatki Mistrz w pracowni w Zak³adzie Anatomii Prawid³owej.
Odwiedzi³em go z moim tapo zdaniu egzaminu. Znajomoœæ
t¹. Pokaza³ mi tych kilka d³ut.
internacjona³u by³a obowi¹zkowa, a to zosta³o spe³nione. Kie- Tak mi siê podoba³y, ¿e myœla³em aby poca³owaæ go, nawet
dyœ, przy pomocy kolegi szkolnego, uda³o mi siê odwiedziæ w nogi. I natychmiast pojawi³y siê w¹tpliwoœci. Czy on zejego ojca - rzeŸbiarza, w ich domu. Nastêpnie pozna³em pra- chce je sprzedaæ? Jeœli tak, to za ile? Jeœli zechce je sprzedaæ,
cownie rzeŸbiarskie dwóch cha³upników, znajduj¹ce siê w par- to za co je kupiê nie maj¹c pieniêdzy? Leœnik okaza³ siê cz³oku pa³acowym. Tam spotka³em rzeŸbiarza - pana Czarniewicza. wiekiem wspania³ym. Da³ mi d³uta na kredyt. Jak dobieg³em z
Co tam zobaczy³em, jakie by³y wykonywane cudeñka! Ju¿ wsi¹- d³utami do domu, tego ju¿ nie pamiêtam. By³em przekonany,
k³em bez reszty. Spyta³em czy pan Czarniewicz zechcia³ by ¿e wiêkszego szczêœcia w swoim ¿yciu ju¿ nie dost¹piê. Mamnie przyj¹æ do pracy jako robotnika. Zosta³em przyjêty. Ra- j¹c te narzêdzia, znalaz³em siê w sytuacji cz³owieka na œrodku
doœæ moja nie zna³a granic. Musia³em pogodziæ naukê z prze- oceanu z niewielk¹ umiejêtnoœci¹ p³ywania. Sil¹ woli rozpobywaniem w pracowni rzeŸbiarskiej. Przy moim wielkim upo- cz¹³em swoj¹ wymarzon¹ dzia³alnoœæ rzeŸbiarza - cha³upnika,
rze uda³o mi siê. Pracowa³em bez wytchnienia podgl¹daj¹c i wykonuj¹cego rzeŸby - pami¹tki wed³ug swojej wyobraŸni. Uda-
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³o siê. Wykona³em wiele ma³ych rzeŸb, p³askorzeŸb, kasetek Po otrzymaniu dyplomu nie by³em ju¿ sam. Moja narzeczona,
na bi¿uteriê, rzeŸbionych talerzy drewnianych. To bez trudu a wkrótce ¿ona, nie widzia³a wspólnego ¿ycia w zburzonym
sprzedawa³em za liche marki. Ale mia³em t¹ satysfakcjê, ¿e Gdañsku. Zrezygnowa³em z propozycji i usi³owa³em gdzieœ
kupuj¹cym Niemcom podoba³y siê bardzo. Trwa³o to do mo- siê zaczepiæ do pracy. Po rocznej tu³aczce, najpierw w Sierpmentu ust¹pienia niemieckiej w³adzy, a¿ do ponownego przyj- cu, a nastêpnie w Bia³ymstoku, uda³o mi siê zostaæ nauczycieœcia Sowietów. Wraz z t¹ zmian¹ nast¹pi³a pustka. Wprawdzie lem Liceum Plastycznego na pe³nym etacie.
by³a krótkotrwa³a, bo na ochotnika z kolegami poszliœmy za- A jak Pan trafi³ do naszej Akademii Medycznej? Starsi praci¹gn¹æ siê do Armii Polskiej. Najpierw zostaliœmy przyjêci cownicy pamiêtaj¹ pracowniê mistrza Wakuliñskiego w Zaprzez wojsko sowieckie, a potem przek³adzie Anatomii Prawid³owej. W³aœnie
kazani armii polskiej. Nie bêdê porusza³
tam pozna³em Pana, zachwycaj¹c siê
tego tematu, mogê powiedzieæ, ¿e zdemopiêknymi kaczeñcami Pana autorstwa.
bilizowany zosta³em po skoñczonej wojTo by³ rok 1953. Pracowa³em wówczas
nie.
w Liceum Plastycznym w Bia³ymstoku
I tu zaczyna siê w Pana ¿yciu nastêpjako nauczyciel rysunku i rzeŸby. Pewny okres. O ile wiem, po wojnie by³a
nego dnia odwiedzi³ mnie doktor Miewielka, niestety zmarnowana, szansa
czys³aw Omulecki - asystent prof. Haspowstania w Bia³ymstoku akademii
smanna z proœb¹ o wykonanie plansz
sztuk piêknych.
rysunków dla zak³adu anatomii, który przyZgadza siê. Akademia sztuk piêknych
gotowywa³ siê do pierwszego w Polsce
nie powsta³a. Dobrze, ¿e chocia¿ pozjazdu anatomów. Proszê pamiêtaæ, ¿e
wsta³a Akademia Medyczna. Ja natomiast
to by³y czasy, kiedy nie by³o ¿adnych poznów zaczyna³em wszystko od pocz¹tmocy naukowych. Na pocz¹tek otrzymaku, od zera. Szuka³em mo¿liwie szybko
³em w uczelni pó³ etatu i ma³y pokoik,
uczelni artystycznej, bo g³ód nauki by³ nie
taki piêæ na piêæ metrów. Pracowaliœmy
do pokonania. W Bia³ymstoku mia³a poprzygotowuj¹c siê do tego zjazdu bez wywstaæ Wy¿sza Szko³a Sztuk Piêknych.
tchnienia. Zak³ad chcia³ siê pokazaæ z
Wszystko by³o przygotowane na jej otwarjak najlepszej strony. Robi³em rysunki,
cie. Byli pedagodzy, przygotowane pomodele narz¹dów, preparaty zatapiane i
mieszczenia, ju¿ by³y prowadzone wyjeszcze wiele innych rzeczy. Du¿o tego
k³ady. Ksi¹dz prof. Œledziewski mia³
wszystkiego by³o.
wyk³ady z historii sztuki i jêzyka franI tak minê³o mi czterdzieœci lat pracy w
cuskiego, Tadeusz Batoz prowadzi³ maAkademii Medycznej. Przez ten czas wielarstwo i rysunek, prof. H. Pop³awski wyle siê nauczy³em, ka¿dego dnia robi³em
k³ada³ rzeŸbê, Józef Gniatkowski kompozycjê
coœ nowego, a to dla chirurgii, a to dla
bry³ i p³aszczyzn. Pan Stolarczyk pe³ni³
okulistyki, to dla laryngologii. Anatomia,
funkcjê rektora, do momentu kiedy miaktór¹ dziêki temu pozna³em bardzo mi po³a byæ wspomniana uczelnia zatwierdzomog³a w mojej pracy rzeŸbiarskiej.
na przez w³adze w Lublinie. Po powroW regionie znany jest Pan przede wszycie pana Stolarczyka z Lublina marzenia
stkim jako rzeŸbiarz wielkich form.
siê rozwia³y.
Przewodniki po Bia³ostocczyŸnie wyAle Liceum Plastyczne w Supraœlu dziamieniaj¹ Pana nazwisko wielokrotnie.
³a ....
Gdzie powstawa³y te rzeŸby - chyba nie
Tak, ideê powstania akademii sztuk piêkw ciasnym pokoju - pracowni w Zanych zaprzepaszczono, zatwierdzone nak³adzie Anatomii?
tomiast zosta³o Liceum Sztuk PlastyczPo wielu k³opotliwych sytuacjach, z wielnych. Koniec wielkich marzeñ, m³odzie¿
kim trudem mog³em zaadoptowaæ otrzyrozjecha³a siê po Polsce. Wielu wyjechaman¹ basztê (bêd¹c¹ czêœci¹ ogrodzenia
³o do £odzi, czêœæ do Wroc³awia. Ja do
otaczaj¹cego pa³ac Branickich) na pracowGdañska.
niê rzeŸbiarsk¹. W niej powsta³y, miêdzy
Pomnik Zwyciêstwa - projekt Stanis³awa
Zdaje siê, ¿e Gdañsk mia³ wiêksze szczê- Sejny.
innymi, rzeŸba przedstawiaj¹ca MarceleWakuliñskiego.
œcie, ni¿ Bia³ystok ...
go Nowotkê w £apach i Bronis³awa WeTak, w Gdañsku, a œciœle mówi¹c w Sopocie (gdañska Zbro- so³owskiego - usytuowana w Wysokiem Mazowieckiem. Tych
jownia - obecna siedziba Szko³y - by³a jeszcze w gruzach), rzeŸb, niepoprawnych dzisiaj politycznie, ja siê nie wstydzê. Z
otwarto Wy¿sz¹ Szko³ê Sztuk Plastycznych. Tam, po wstêpnym punktu widzenia sztuki rzeŸbiarskiej, dostarczy³y mi wiele satyegzaminie, zosta³em przyjêty. Zaczê³y siê nauki z prawdziwe- sfakcji. Szkoda, ¿e ³¹czy siê je z polityk¹. To brak wyobraŸni.
go zdarzenia. RzeŸbê wyk³ada³ prof. Wnuk. Uwa¿a³, ¿e mam Mo¿na by³o je zachowaæ, a przy ich pokazywaniu opatrywaæ stopredyspozycjê do tej dziedziny sztuk piêknych i darzy³ mnie sownym komentarzem. Tak, w bardzo wielkim skrócie, przedszczególnymi wzglêdami. To dziêki niemu otrzyma³em bar- stawia³y siê pocz¹tki mojej dzia³alnoœci rzeŸbiarskiej w Bia³ymdzo wysokie, jak na ówczesne czasy, stypendium, które pozwo- stoku. Dopiero w 1963 roku otrzyma³em od w³adz miasta pracowniê
li³o mi ukoñczyæ studia. Zaproponowa³ mi pozostanie na rzeŸbiarsk¹ z prawdziwego zdarzenia, która mi s³u¿y do dziœ.
uczelni w pracowni rzeŸby w kamieniu.
Nastêpny etap mojej dzia³alnoœci artystycznej odbywa siê ju¿
Ale los inaczej pokierowa³ Pana ¿yciem ...
we wzglêdnie dobrych warunkach. Wa¿niejsze realizacje z tego
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okresu, to pomniki w: Sejnach, Olszewie,
E³ku, P³once Koœcielnej i wiele innych.
Mówiê o tym z wielk¹ nieœmia³oœci¹, bo
to dotyczy mojej osoby, a ja bardzo nie
lubiê mówiæ o sobie. Nie znoszê samouwielbienia, uwa¿am, ¿e tylko przed kar³ami trzeba siê nisko k³aniaæ. Ka¿dy cz³owiek powinien swój zawód wykonywaæ w
miarê dobrze. Takie s¹ prawa niepisane,

Z apiski
Motto:

które powinny obowi¹zywaæ wszystkich
jednakowo. W ¿yciu kierujê siê zasad¹,
¿e najwiêksz¹ chlub¹ nie jest to, aby siê
nie potkn¹æ, ale to, aby po ka¿dym upadku dŸwign¹æ siê i podnieœæ na nogi. Tak
powiadaj¹ Chiñczycy.
By³ Pan wielokrotnie nagradzany. Jak
Pan sobie ceni te dyplomy uznania i medale?

29

Zwraca siê pan z tym pytaniem do cz³owieka, który ¿yje na tym œwiecie ju¿ 82
lata i który powinien wiedzieæ, co jest
wartoœciowe, a co zwyk³ym blefem nie
wartym funta k³aków. Odpowiem wiêc
wprost. Te wszystkie medale s¹ tyle warte, na ile dobrze s³u¿¹ do zabawy dla moich wnuków.

z pustyni - cz II

ak ju¿ pisa³em, przez ostatnie dwa lata
przysz³o mi ¿yæ i pracowaæ w œwiecie
bardzo ró¿nym od naszego. Czy jednak
niezmiennym?

ceniu kamieniami taksówki, w której jecha³em. Sprawców z³apano, a w trakcie rewizji
znaleziono przy nich zakazane komórki z
aparatami fotograficznymi. By³em wiêc pewien, ¿e zostan¹ skonfiskowane, a tymczasem za chwilê zadzwoni³ telefon oficera prowadz¹cego przes³uchanie, który wyj¹³ ze
swej kieszeni niemal identyczn¹ komórkê.

Moda na gad¿ety

Przeobra¿enia

I w Arabii, mimo pozorów stabilnoœci,
zaczyna siê ferment. Czêœæ m³odzie¿y nie
chce ju¿ ¿yæ wed³ug starych wzorców, a
powszechny dostêp do internetu, wprawdzie
w ocenzurowanej wersji, oraz telewizji satelitarnej zmieni³ œwiadomoœæ Saudyjczyków. Jednym z najbardziej po¿¹danych gad¿etów s¹ telefony komórkowe, które moda
nakazuje zmieniaæ co kilka miesiêcy. Umo¿liwiaj¹ one nawet "niewinne" flirty, gdy¿ bardzo popularne jest wydzwanianie na losowo wybrane numery telefoniczne. Anu¿ uda
siê trafiæ na jak¹œ dziewczynê? Zakazane
s¹ naturalnie telefony z aparatami fotograficznymi, by nie robiæ zdjêæ z ukrycia, ale i
tak telefony takie widaæ co chwila na ulicy,
zw³aszcza wœród m³odzie¿y. Powszechne
oburzenie wzbudzi³a ostatnio historia gwa³tu dokonanego przez kilku przedstawicieli
saudyjskiej "z³otej m³odzie¿y", sfilmowanego przy pomocy komórki, a nastêpnie rozpowszechnianego w sieci. Niemal codziennie czyta siê w gazetach historie o pobiciu
na weselach goœci, zw³aszcza kobiet, którzy
robili innym zdjêcia z ukrycia przy u¿yciu
telefonów komórkowych. Dlatego goœcie weselni s¹ obecnie poddawani rewizji, a ich
telefony komórkowe s¹ konfiskowane przed
wejœciem na salê. Nie muszê chyba dodawaæ, ¿e na weselach kobiety i mê¿czyŸni bawi¹ siê osobno - dopiero w damskim towarzystwie kobiety mog¹ ods³oniæ twarze. Do
³ez rozœmieszy³a mnie historia, której doœwiadczy³em osobiœcie w saudyjskim komisariacie policji, dok¹d trafi³em po obrzu-

Wkrótce w Arabii
maj¹ siê odbyæ pierwsze wolne wybory, na razie jedynie samorz¹dowe i to bez udzia³u kobiet,
ale i tak jest to prawdziwa rewolucja.
Zmieniaj¹ siê tak¿e
i gazety, w których pojawiaj¹ siê pierwsze,
na razie nieœmia³e, iskierki krytyki pod adresem Wnêtrze tradycyjnego arabskiego domu.
w³adz, oczywiœcie jedynie tych z ni¿szego szczebla. Naturalnie mochodów przez kobiety, co jednak spotyka
nikt nie odwa¿a siê krytykowaæ rodziny siê z du¿ymi oporami krêgów konserwatywkrólewskiej. Coraz odwa¿niej pisze siê o pa- nych. Niedawno przeczyta³em w gazecie wytologiach spo³ecznych; korupcji, przemocy powiedŸ jednego z interpretatorów Koranu,
w rodzinie, frustracji i bezrobociu wœród m³o- i¿ jest powszechnie wiadome, ¿e kobietom
dzie¿y czy o przestarza³ym systemie szkol- nie wolno prowadziæ samochodów, bo w czanictwa, opartym na wkuwaniu na pamiêæ sie okresu staj¹ siê one g³uche na bodŸce
ksi¹¿ek i zakazie podwa¿ania autorytetu zewnêtrzne. Za to jego oponenci u¿ywaj¹ arnauczyciela. Przywioz³em ze sob¹ urywki gumentu, i¿ w czasach Mahometa kobiety
z saudyjskich æwiczeñ dla dzieci w jêzyku u¿ywa³y odpowiedników samochodów, a
angielskim, w których przedstawia siê teo- wiêc wielb³¹dów i osio³ków.
riê ewolucji Darwina jako jedynie nie potwierdzon¹ hipotezê, a koronnym argu- Starcia
mentem przeciwko niej jest fakt, i¿ w
dzisiejszych czasach ma³py nie zmieniaj¹ siê
W Arabii stale œcieraj¹ siê pr¹dy: konw ludzi. Nauka historii polega na wychwa- serwatywny i reformatorski, i to tak w
laniu wielkoœci cywilizacji arabskiej jako pre- obrêbie spo³eczeñstwa, jak i przede wszystkursora wszelkich osi¹gniêæ naukowo- kim wœród rodziny królewskiej. Ostatecztechnicznych i kulturowych. Arabom przypisuje nym argumentem na rzecz utrzymania stasiê wszelkie osi¹gniêcia staro¿ytnego Egip- tus quo jest zawsze odwo³anie siê do Koranu
tu i Mezopotamii, w tym budowê piramid, jako s³owa objawionego, które nie podlega
a nawet wynalezienie ju¿ w staro¿ytnoœci ba- dyskusji ani negocjacjom i ostatecznie

"Wszystko p³ynie. Nie mo¿na
dwa razy wejœæ do tej samej rzeki."
Heraklit z Efezu

J

teryjki elektrycznej. Pojawiaj¹ siê jednak g³osy wzywaj¹ce do reformy szkolnictwa poprzez np. wprowadzenie zajêæ z wychowania fizycznego dla dziewcz¹t, które s¹ obecnie
zakazane, czy te¿ szerszej i wczeœniejszej nauki jêzyków obcych. Zaczyna siê nawo³ywaæ do zniesienia zakazu prowadzenia sa-
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przes¹dza o kszta³cie pañstwa i jego prawodawstwa zwanego "Shariah". Takie podejœcie uniemo¿liwia jak¹kolwiek dyskusjê, a
recepty na z³o w ¿yciu spo³ecznym s¹ bardzo proste. Nale¿y powróciæ do korzeni i
sposobów ¿ycia z czasów Mahometa ignoruj¹c otaczaj¹cy œwiat i pokusy nowoczesnoœci podsuwane przez "Wielkiego Szatana"
jakim s¹ USA. Wojna w Iraku jest jednoznacznie odbierana przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa jako krucjata religijna i napad na
islam, bowiem wiêzy religijne i poczucie

wspólnoty wyznawców Mahometa s¹ dalece silniejsze ni¿ odczucie przynale¿noœci narodowej, zw³aszcza ¿e granice krajów arabskich s¹ czêsto sztucznie wytyczone przez
kolonizatorów.
Definitywne starcie tych dwóch pr¹dów spowodowane walk¹ o w³adzê, jak i
rz¹d dusz, wydaje siê byæ nieuniknione, zw³aszcza ¿e nie jest jasne kto obejmie schedê
po obecnym nastêpcy tronu, a de facto regencie kraju, ksiêciu Abdullahu. Trudno
zatem przewidzieæ w jakim kierunku poto-

cz¹ siê losy Arabii Saudyjskiej: czy zwyciê¿y religijny fundamentalizm, czy te¿ d¹¿enie do modernizacji kraju.
Za miesi¹c, o ile nie znudzi³y jeszcze
Pañstwa moje opowieœci, pora napisaæ o tym
co mnie do Arabii sprowadzi³o, czyli o
tamtejszej medycynie.
Piotr Czauderna
(Autor jest dr. hab., - kierownikiem Kliniki
Chirurgii Dzieciêcej AM w Gdañsku.
Niedawno wróci³ z Arabii Saudyjskiej,
gdzie pracowa³ jako lekarz)

Spotkania po latach

C zy

pamiêtasz...?

Zjazd kole¿eñski absolwentów Wydzia³u Lekarskiego AMB - rocznik 1971

S

ierpniowym, gor¹cym popo³udniem odebra³em telefon. Dzwoni³ z Janowa Podlaskiego kolega ze studiów Janek Daniluk. Na
wstêpie, bez zbêdnej ceremonii przekaza³ informacjê, ¿e w roku bie¿¹cym obchodzimy 33
rocznicê ukoñczenia studiów. Wspólnie ze starost¹ roku Januszem Marcinkowiczem zdecydowali, ¿e we wrzeœniu robimy kolejny zjazd w
Bia³ymstoku. Otrzyma³em propozycjê nie do
odrzucenia, jako osoba mieszkaj¹ca w Bia³ymstoku mam siê w³¹czyæ do organizowania tego
przedsiêwziêcia. S¹ trzy tygodnie, spotkanie 10 i
11.09.2004, zawiadomienia zostan¹ rozes³ane natychmiast.
Po tygodniu zaczê³y sp³ywaæ
pierwsze dane od chêtnych,
proszono o bardziej szczegó³owe informacje, proponowano
by uroczystoœci odby³y siê w
starym akademiku.
Jak zadecydowaliœmy, tak
siê sta³o. W wyj¹tkowo krótkim czasie zg³osi³o siê 70 osób.
W pi¹tek 10 wrzeœnia towarzystwo zjecha³o siê do akademika. Kierownik akademika
mgr K³oczko zadba³a o wszystko. Udostêpniono nam klub
"Co Nie Co" oraz pomieszczenie znajduj¹ce
siê na parterze, dawny cichacz (hol z zapleczem i niezbêdnymi innymi urz¹dzeniami).
Stary akademik jest odnowiony, po remoncie.
Uczestnicy zamieszkali nie w Cristalu czy innych hotelach lecz w³aœnie w pokojach akademika, z którymi wi¹za³y siê ich wspomnienia i
prze¿ycia okresu studiów.
Wieczór pi¹tkowy by³ wieczorem wspomnieñ
i odœwie¿ania znajomoœci. Po powitaniu i otwarciu spotkania przez starostê odby³o siê wieczor-

ne przyjêcie, które z sali "Cichaczka" zosta³o przeniesione na hol akademika. Uczestnicy spotkania obsiedli ³awy i schodki. Przy lampce wina,
fili¿ance herbaty pada³y sakramentalne pytania
"Czy pamiêtasz..., co s³ychaæ..., kiedy ostatnio
widzia³eœ...". Wymiana informacji, adresów, telefonów, b³yski fleszy fotograficznych.
Wszystko to odbywa³o siê przy akompaniamencie profesjonalnego pianisty, który przypomnia³ nam standardy Cole Portera, Luisa
Amstronga, Elli Fitzgerald. W³aœnie na t¹ oko-

licznoœæ nastroiliœmy studencki fortepian w klubie "Co Nie Co" pod schodami. Pi¹tkowe spotkanie zakoñczy³o siê nad ranem.
A w dniu nastêpnym, po zjedzeniu w akademiku sutego œniadania udano siê na zwiedzanie miejsc w Bia³ymstoku, które na trwa³e zapisa³y siê w pamiêci - deptak wiod¹cy do ratusza,
stary park, teatr, Herkulesy i Praczki, szpital
kliniczny i wreszcie sam pa³ac, który tak starannie jest restaurowany.
W po³udnie spotkaliœmy siê wszyscy w

ma³ym koœció³ku na wspólnej mszy, któr¹ celebrowa³ nasz przyjaciel ksi¹dz kapelan Wac³aw
Kulesza. Za tych, których ju¿ nie ma:
Gdzie s¹ ch³opcy z tamtych lat
Dzielne chwaty
Gdzie dziewczyny z tamtych lat
Czas zatar³ œlady.
Odeszliœcie œwiêtej pamiêci.: Dominiku Ciepliñski, Andrzeju Szewczy, Leszku Cerkownik,
Januszu Galik, Leszku Wróblewski i inni. Wiara pozwala nam
s¹dziæ, ¿e kontynuujecie s³u¿bê medyczn¹ w Królestwie Pana Sprawiedliwego.
Natomiast wieczorem odby³ siê, œwietnie zorganizowany przez firmê "Mozart", bankiet w akademiku. Chcia³bym
dodaæ, ¿e firma ta od kilku lat
przyjmuje nasze dzieci specjalnej troski na turnusach rehabilitacyjnych w Augustowie. Kiedy nad ranem opuœci³a nas
orkiestra, do pianina i akordeonu zasiedli nasi koledzy, prof.
Jerzy Radwan i dr med. Zenon Rudzki. I znowu pop³ynê³y s³owa pieœni z tamtych lat "Przemija szybko
¿ycie..., Okularnicy..., czy ¯al za dziewczyn¹...".
Rozje¿d¿aj¹c siê do domów ustaliliœmy, ¿e
w przysz³ym roku zbierzemy siê w Augustowie w oœrodku "Pacyfik", by oprócz spotkania
zorganizowaæ wspólny wyjazd do Wilna.
Do spotkania, do zobaczenia.
Wojciech Sobaniec
(Autor jest prof. dr. hab. - kierownikiem Kliniki
Neurologii i Rehabilitacji Dzieciêcej AMB)

MEDYK Bia³ostocki 11(22) 2004

31

Lektury czytane po pó³nocy
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RZEKROCZYÆ GRANICÊ, CZYLI O PODRÓ¿ACH
Z HERODOTEM RYSZARDA KAPUŒCIÑSKIEGO

"Bo nie chodzi³o mi, ¿eby gdzieœ do Pary¿a czy Londynu, nie,
tych rzeczy nie próbowa³em sobie wyobraziæ i nawet mnie nie ciekawi³y, chcia³em tylko, ¿eby gdzieœ przekroczyæ granicê, wszystko
jedno któr¹, bo dla mnie wa¿ny by³ nie cel, nie kres, nie meta, ale
sam niemal mistyczny i transcendentalny akt przekroczenia granicy." (P. z H., s.14)
Ca³a twórczoœæ Ryszarda Kapuœciñskiego zrodzi³a siê z pragnienia przekroczenia granicy (swoj¹ drog¹, czy o tym nie marzy³a wiêkszoœæ ¿yj¹ca pod ciê¿arem ¿elaznej kurtyny?). Dotychczas przekracza³ j¹ dwuwymiarowo - w sensie fizycznym, jako granice pañstw,
kontynentów, kultur oraz psychologicznie - doœwiadczaj¹c granic
psychicznej wytrzyma³oœci cz³owieka: granicy lêku, granicy mo¿liwoœci poznania œwiata i wnikniêcia w jego mechanizmy.
Tym razem Kapuœciñski przekracza równie¿ granicê czasow¹.
Postaæ i dzie³o Herodota daje szansê obejrzenia œwiata w trójwymiarze. Bo te¿ Podró¿e z Herodotem nie s¹ ksi¹¿k¹ stricte historyczn¹. Perspektywa sprzed dwóch i pó³ tysi¹ca lat urozmaica narracjê
o wspó³czesnych czasach Kapuœciñskiego, ale g³ównym jej zadaniem jest pog³êbienie refleksji o œwiecie w ogóle. Do tego celu pomys³ z Herodotem okaza³ siê genialny. Herodot pokazuje to, co by³o; Kapuœciñski unaocznia to, co jest. Te dwie perspektywy na³o¿one
na siebie daj¹ niemal doskona³y model œwiata, który - mimo tysiêcy lat trwania i rozwoju - wci¹¿ okazuje siê byæ taki sam. Owszem,
ten œwiat jest niezmiernie ró¿norodny: zmieniaj¹ siê ludzie, kultury. Ba! Nawet cywilizacje. Ale ten œwiat ma tak¿e pewne cechy
powtarzalne: tyranów, wojny, zamachy stanów. Œwiat Herodota to
taka pogodna Arkadia, która co kilka lat sp³ywa krwi¹. Czy¿ nasz
œwiat nie jest taki sam? Od niepamiêtnych czasów w jednym miejscu kuli ziemskiej jest cisza i spokój, rozwija siê demokracja, a w
innym - wybuchaj¹ rewolucje, tyrani œcinaj¹ g³owy buntownikom,
resztê wtr¹caj¹ do lochów. Œwiat to kocio³, w którym ci¹gle wrze.

Z

Dlaczego? Otó¿ dlatego, ¿e ludzie
na ca³ym œwiecie i od zawsze - s¹
tacy sami. Targaj¹ nimi namiêtnoœci
i ambicje, marzenia o w³adzy i szczêœciu, sny o potêdze, o nieskoñczonej
mi³oœci i nieœmiertelnoœci. I to w³aœnie mówi¹ nam Podró¿e z Herodotem. Có¿ z tego, ¿e w³adca staro¿ytnej Persji wyrusza³ na podbój terenów
nale¿¹cych do barbarzyñców. Na te
ziemie dwadzieœcia cztery wieki póŸniej
wybierze siê Napoleon...
Pog³êbienie, trójwymiarowoœæ daj¹ czytaj¹cemu Podró¿e z Herodotem Ryszard Kapuœciñski,
przyjemnoœæ intelektualn¹. Jednak nie Podró¿e z Herodotem,
jest to jedyny atut tej ksi¹¿ki. Siêga Wydawnictwo
Znak,
siê po ni¹ z przyjemnoœci¹, gdy¿ œwiat Kraków 2004.
w niej przedstawiony - pulsuje, ¿yje,
mieni siê tysi¹cem barw i odcieni. Kapuœciñski po raz kolejny udowadnia, ¿e jest mistrzem w opisywaniu konkretu, dostrzega ka¿dy
szczegó³ i potrafi o nim umiejêtnie powiedzieæ. Sam tekst tej
ksi¹¿ki jest po prostu piêkny, piêkny estetycznie. Wynika to g³ównie st¹d, ¿e Kapuœciñski pisze z w³asnego doœwiadczenia. Jego ogl¹d
œwiata nie bierze siê zza biurka intelektualisty "stacjonarnego". To,
co w ksi¹¿ce Kapuœciñskiego poci¹ga czytelnika to autentyzm opisywanych zdarzeñ. Ba! Kapuœciñski sam te zdarzenia prowokuje,
cechuje go niesamowita intuicja antropologiczna. On zwyczajnie
wyczuwa, gdzie mo¿e znaleŸæ temat, prze¿ycie i ... idzie tam,
œwiadomie decyduj¹c siê na k³opoty. Ale pewnie na tym polega przekraczanie granicy...
Agnieszka Kamiñska
(Dziennikarka Polskiego Radia Bia³ystok)

OKAZJI JUBILEUSZU U

Galeria im. Sleñdziñskich w Bia³ymstoku powsta³a w roku 1994. Stanowi ekspozycjê malarstwa i rzeŸby wileñskiego rodu artystów. Mimo krótkiego czasu
istnienia wpisa³a siê w œwiadomoœæ mieszkañców dziêki zbiorom, wystawom, warsztatom plastycznym, a tak¿e dziêki spotkaniom mi³oœników sztuki i literatury gromadz¹cych siê w "Czwartki u Sleñdziñskich".
Z okazji jubileuszu 10-lecia Galerii wydany zosta³
album "Galeria im. Sleñdziñskich w Bia³ymstoku", opracowany przez: Annê Hendzel-Andreew, Katarzynê Hryszko, Izabelê Suchock¹, Eugeniusza Szulborskiego (wyd.
Galeria im. Sleñdziñskich w Bia³ymstoku, Bia³ystok
2004). S³owem wstêpnym album opatrzy³a Stanis³awa Gryncewicz - dyrektor Galerii. Kolejne rozdzia³y
albumu przedstawiaj¹: rys historyczny placówki, ¿y-

SLEÑDZIÑSKICH

cie i twórczoœæ Aleksandra, Wincentego, Ludomira i
Julitty Sleñdziñskich, kolekcjê obrazów i rzeŸb w postaci barwnych tablic i katalog zbiorów dzie³ Sleñdziñskich znajduj¹cych siê w Galerii. Profesor Józef
Poklewski, dyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, w przedmowie do albumu napisa³: "Zamys³ uczczenia jubileuszu tego rodzaju publikacj¹ uwa¿am za wyj¹tkowo trafny. Dziêki
niej bowiem do szerszej œwiadomoœci spo³ecznej dotrze wyj¹tkowoœæ tej jedynej, nie tylko w kraju Galerii, gromadz¹cej, eksponuj¹cej i udostêpniaj¹cej twórczoœæ czterech generacji rodu, tak zas³u¿onego dla kultury
i sztuki Wilna oraz ca³ej Polski".
Anna Worowska
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dy Jezus przebywa³ na pustyni i by³ kuszony przez Szatan, ten rzek³ do Niego: " Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym spraw, aby
te kamienie sta³y siê chlebem". Lecz On mu
odpar³: "Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek,
ale S³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych"
(Ewangelia wg Œw. Mateusza). Chrystus powtórzy³ tylko zapomniane s³owa Moj¿esza,
który tym zdaniem upomina³ niezadowolonych Hebrajczyków, ¿e w d¹¿eniu do celu
trzeba ponieœæ pewne ofiary, a rozwój duchowy cz³owieka jest tak samo wa¿ny jak
zaspakajanie potrzeb cia³a. Gutenberg piêknie zdefiniowa³ kulturê jako uszlachetnianie
ludzkiego ¿ycia, choæ samo pojêcie wywodzi siê od ³aciñskiego wyrazu "cultura" i oznacza uprawê roli. Jednak ju¿ Cyceron u¿ywa³
tego s³owa przenoœnie mówi¹c o "uprawie ducha", czyli "cultura animi".
I chocia¿ "nie samym chlebem cz³owiek
¿yje", to chleb jest dla nas œwiêtoœci¹ przez
pamiêæ o ustanowieniu Eucharystii. A wszystko zaczê³o siê 12 tysiêcy lat temu, w epoce kamienia, gdy zaczêto wypiekaæ pierwsze podp³omyki z ziaren dziko rosn¹cych zbó¿.
Ziarna rozgniatano miêdzy kamieniami na
gruboœrutow¹ m¹kê, poczem, dodaj¹c wody
wyrabiano ciasto. Ciasto k³adziono na rozgrzane kamienie i przykrywano gor¹cym
popio³em. Takie placki, najwczeœniejsza forma chleba, zawiera³y po¿ywn¹ skrobiê, cenne bia³ko warstwy aleuronowej zbó¿ (ta przechodzi do otr¹b przy pe³nym przemiale), du¿o
b³onnika i fitynê zgromadzon¹ w ³upinie. Fityna, sól wapniowo-magnezowa kwasu inozytoszeœciofosforowego dostarcza³a wa¿nych
biopierwiastków, pobudza³a proces krwiotwórczy i rozwój tkanki kostnej. Tak wartoœciowy "chleb" jada siê i dzisiaj, zw³aszcza
w Azji i Afryce. Piecze siê te podp³omyki z
kukurydzy, jêczmienia, prosa i gryki, a wiêc
z ziaren nie zawieraj¹cych glutenu potrzebnego do rozpulchniania ciasta na drodze fermentacji.
Wiekopomnego wynalazku rozpulchniania chleba dokonano w Egipcie 5 tysiêcy lat
temu. Ciasto poddawano samorzutnej fermen-

SAMYM CHLEBEM

tacji, przez co nabiera³o g¹bczastej struktury, a chleb stawa³ siê strawniejszy i smaczniejszy od przaœnego podp³omyka. Do fermentacji u¿ywano zakwasu (kawa³ka ciasta)
z poprzedniego zaczynu lub dro¿d¿y z osadów winiarskich. Z czasem piekarnie staro¿ytnego Egiptu wypieka³y przesz³o 50 gatunków pieczywa, w tym luksusowe,
aromatyzowane sezamem, makiem i ... kamfor¹.
Umiejêtnoœæ pieczenia chleba przejêli
od Egipcjan Grecy, jakieœ 3 tysi¹ce lat temu.
Z prac Chryzypa z Tyreny wiemy, ¿e za wyœmienity uwa¿ano chleb fenicki i ten wypiekany na wyspie Lesbos. Jadano go, jako samodzielne danie, maczaj¹c kromki w ciep³ej
oliwie. Dodatkiem (tzw. opson) by³y oliwki,
rzadziej ryby; nigdy nie ³¹czono pieczywa z
miêsem, czy nabia³em. W Grecji powsta³y te¿
pierwsze cechy piekarskie.
W I wieku n.e. w Rzymie zarejestrowano ju¿ 354 piekarnie. Zwi¹zek zawodowy pie-

karzy by³ tak silny, ¿e pozwoli³ sobie na pierwszy strajk. Ale w staro¿ytnym imperium nie
mog³o zabrakn¹æ chleba! Z okazji ró¿nych
œwi¹t prowadzono bezp³atne jego rozdawnictwo, a populistyczne has³o "panem et circenses" (chleba i igrzysk) jest aktualne do dzisiaj.
Do Polski "prawdziwy" chleb przyby³ z
Niemiec i nazywamy go podobnie jak Gotowie - hleip. Z zawodem piekarza wi¹¿e siê te¿
polska legenda: oto Boles³aw Chrobry pod¹¿a na spotkanie z Ottonem III. Przeje¿d¿aj¹c
obok pewnego domostwa czuje mi³y zapach, a poczêstowany ciep³ym jeszcze chlebem nazywa miejscowoœæ Piekarami.

Ilona Lengiewicz
(Autorka jest dr. - adiunktem w Zak³adzie
Biologii Wydzia³u Farmaceutycznego AMB)

Rysunek: Jerzy Lengiewicz
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Z io³olecznictwo

w œwiecie zwierz¹t

D

zikie zwierzêta choruj¹ i to z pewnoœci¹
nie rzadziej ni¿ zwierzêta udomowione.
Nêkane s¹ przez wszelkiego rodzaju paso¿yty wewnêtrzne i zewnêtrzne, bakterie i wirusy, cierpi¹
na choroby o pod³o¿u fizjologicznym, ulegaj¹ wypadkom zranieñ, z³amañ i postrza³ów. Czêœæ z
nich ginie lub staje siê ³upem drapie¿nika, czêœæ
jednak zwalcza chorobê lub utrzymuje organizm we wzglêdnej równowadze z trapi¹cymi
go paso¿ytami. Dowodów na to dostarczaj¹ oglêdziny cia³ zwierz¹t zabitych na polowaniach. Gdy
choruje zwierzak domowy, wzywamy weterynarza z receptami, liczenie bowiem na silny organizm pacjenta wyraŸnie zwiêkszy³oby wskaŸnik
œmiertelnoœci w rejonie. I analogicznie, z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na s¹dziæ, ¿e dzikie zwierzêta zdane wy³¹cznie na si³y obronne
swego organizmu czêœciej ginê³yby w wyniku
chorób, ni¿ to faktycznie ma miejsce. Roœlino¿erce przez ca³e ¿ycie zjadaj¹ dziesi¹tki roœlin leczniczych, co automatycznie musi przynosiæ okreœlone skutki zdrowotne; w lasach naturalnych,
urozmaiconych florystycznie, kondycja zwierzyny jest znacznie lepsza ni¿ bytuj¹cych w odkszta³conym przez cz³owieka krajobrazie.
Problem istnienia lub nieistnienia "samolecznictwa" sprowadza siê wiêc do pytania:
czy zwierzêta dostosowuj¹ dietê do trapi¹cego
je schorzenia, czy tylko jedz¹ roœliny, które wchodz¹ w sk³ad ich naturalnej diety i przypadkowowo trafiaj¹ na któr¹œ z substancji "pasuj¹cych" do choroby? Jednoznacznej odpowiedzi
w odniesieniu do ogó³u roœlin leczniczych udzieliæ nie mo¿na. Przypuszczam, ¿e nietoksyczne
roœliny lecznicze zjadane s¹ g³ównie ze wzglêdu na ich walory smakowo-zapachowe szczególne intensywne w fazie kwitnienia i owocowania, a zwierzê niejako mimowolnie leczy
siê zawartymi w nich substancjami czynnymi.
G³ówn¹ jednak rol¹ tej czêœci pokarmu jest utrzymanie ustroju zwierzêcia w równowadze ze œrodowiskiem zewnêtrznym, czyli mówi¹c wprost
- zapewniaj¹ zwierzêciu zdrowie. Pozostaje problem roœlin toksycznych stale lub okresowo
zjadanych przez roœlino¿erce. Zawilec gajowy
Anemone nemorosa jest zielem truj¹cym dla
zwierz¹t domowych gdy¿ zawiera glikozyd ranunculinê dra¿ni¹c¹ b³ony œluzowe. A sarny w

Puszczy Bia³owieskiej na prze³omie kwietnia i
maja ¿eruj¹ na nim wyj¹tkowo intensywnie.
Inne szkodliwe gatunki - szczawie sp., w sk³ad
których wchodz¹ szczawiany i kwas szczawiowy odk³adaj¹ce siê w nerkach i odwapniaj¹ce
koœci zwierz¹t, stanowi¹ w czasie swego kwitnienia prawie 1/3 pokarmu sarn. Z innych roœlin truj¹cych lub szkodliwych sarny licznie i z
upodobaniem jedz¹ pszeniec gajowy Malempyrum nemorosum, krwawnik pospolity Achillea millefolium, konwalijkê dwulistn¹ Majanthemum bifolium, przylaszczkê pospolit¹ Hepatica
nobilis, jaskry Ranunculus repens, R. acer, R. lanuginosus i R. cassubicus, a z grzybów muchomory Amanita citrina i piestrzenice Gyromitra esculenta. Rozmiary zjawiska œwiadcz¹, ¿e
substancje toksyczne pochodz¹ce z tych roœlin
im nie szkodz¹. I tak jest w istocie. Czêœæ z
nich (np. glikozydy) jest neutralizowana przez
mikroorganizmy trawienne zanim zaatakuj¹ organizm zwierzêcia. Sarny ¿eruj¹ przemiennie,
to znaczy po kilkakrotnym uszczkniêciu roœliny jednego gatunku przechodz¹ na inny. Podczas jednego okresu pasienia siê potrafi¹ napchaæ
siê kêsami pó³ setki gatunków roœlin. Mo¿na
sobie wyobraziæ, jakie kompozycje i proporcje
substancji aktywnych znajduj¹ siê w ¿o³¹dku
zwierzêcia i jak skomplikowane przemiany
biochemiczne przebiegaj¹ w tym ¿ywym laboratorium. Tak wiêc rola roœlin szkodliwych ale nie dla sarn - jest przypuszczalnie zbli¿ona
do roli zió³ "dobrotliwych" - pomagaj¹ zachowaæ zdrowie.
Ostatnia grupa roœlin jedzonych przez jeleniowate to gatunki ewidentnie truj¹ce, tak dla
zwierz¹t domowych jak i dzikich. W pokarmie
³osi figuruje ich ponad 70. Na ogó³ s¹ starannie
omijane, s¹ jednak przypadki wrêcz ³apczywego (prowadz¹cego czasem do zatruæ) wyjadania np. szaleju jadowitego Cicuta virosa przez
niektóre osobniki. Z innych œmiertelnie niebezpiecznych roœlin jeleniowate jedz¹ czasem wawrzynek wilcze ³yko Daphne mezereum, psiankê czarn¹ Solanum nigrum, pokrzyk wilcz¹ jagodê
Atropa belladona, niektóre truj¹ce stroczyki
Orchis sp., truj¹ce grzyby Boletus ovinae i Amanita sp. Wszystkie te zabójcze roœliny zawieraj¹ w swym sk³adzie zwi¹zki narkotyczne, które
usuwaj¹ z organizmu ssaków drêcz¹ce paso¿yty i s¹ œrodkami neutralizuj¹cymi toksyny
przez nie wydzielane. Przyk³adem jest alkaloid
filicyna wystêpuj¹cy w paprociach okresowo
zjadanych przez zwierzêta. Pora¿a ona miêœnie
tasiemców, têgoryjców i motylicy, przy czym
silnej i szybciej dzia³a na paso¿yta, ni¿ na jego

¿ywiciela. Nawet przy du¿ej dozie sceptycyzmu
trudno nie mówiæ tu o "samolecznictwie" - zwierzê dobrowolnie zjada roœlinê, któr¹ w normalnych warunkach omija z daleka jako "wstrêtne
œwiñstwo nie nadaj¹ce siê do jedzenia".
Jednoznacznym dowodem celowego dzia³ania chorego zwierzêc jest autentyczne zdarzenie, jakie rozegra³o siê w mojej obecnoœci.
Wychowywane przeze mnie trzymiesiêczne cielê jelenia podesz³o do otwartego pojemnika z
olejem pêdnym i ³apczywie wypi³o znaczn¹ jego iloœæ. By³o tego tak du¿o, ¿e nieszczêsna
³añka ciê¿ko siê rozchorowa³a. Sam fakt wypicia mocno pachn¹cego p³ynu jest ³atwy do wyt³umaczenia. Zwierzêta w ci¹gu historii gatunków niejednokrotnie spotyka³y siê z wykwitami
ropy naftowej. Mo¿na wiêc przypuœciæ, ¿e wchodzi ona (a co za tym idzie i jej pochodne) do
naturalnego "spisu" leków zwierzêcych usuwaj¹cych paso¿yty wewnêtrzne. Poniewa¿ prawie
ka¿demu osobnikowi wypicie kilku ³yków ropy naftowej przynosi³o poprawê zdrowia, móg³
siê wytworzyæ instynkt korzystania z okazji przeprowadzenia szybkiego odrobaczenia. Zadziwiaj¹cy by³ dopiero dalszy ci¹g zdarzenia.
Prze¿uwacze nie maj¹ odruchu wymiotnego, a wiêc t¹ drog¹ nadmiar oleju nie móg³ byæ
usuniêty. Ma³e jelenie poza mlekiem matki jedz¹ tylko miêkkie, m³ode liœcie i pêdy, gdy¿
ich przewód pokarmowy nie jest jeszcze przystosowany do trawienia twardych, zdrewnia³ych
czêœci roœlin. Ku mojemu zaskoczeniu, ciê¿ko
chora ³añka zamiast po³o¿yæ siê w k¹tku i cierpieæ, chwiejnym krokiem skierowa³a siê do
puszczy. Towarzyszy³am jej w tej trwaj¹cej do
póŸnej nocy wêdrówce, podczas której zjada³a
- w iloœciach wprost zdumiewaj¹cych - suche
liœcie, igliwie i ga³¹zki le¿¹ce na ziemi. Martwy i suchy materia³ roœlinny nie jest zjadany
nawet przez osobniki doros³e; to oczywiste - cielê szuka³o nie pokarmu, a leku - zjada³o materia³, który jak bibu³a wch³on¹³ zalegaj¹cy w ¿waczu olej pêdny i ten ju¿ drog¹ normaln¹ móg³
byæ wydalony z organizmu. £añka prze¿y³a - jestem pewna, ¿e izolowanie jej od lasu skoñczy³oby siê tragedi¹. Wniosek mo¿e byæ tylko
jeden: mo¿na w przyrodzie napotkaæ przypadki samolecznictwa zwierz¹t i stwierdzenie to nie
wymaga cudzys³owu.

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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Z dzia³ki pracowniczej

C z³owiek bezczynny kar³owacieje
Chór Akademii Medycznej w Bia³ymstoku powsta³ w 1951 roku. W ci¹gu 55 lat istnienia da³ wiele koncertów w
Polsce i niemal we wszystkich krajach Europy (m. in. w Austrii, Belgii, Francji, Anglii, Hiszpanii, Jugos³awii, Niemczech, Monako, Szwajcarii, Watykanie, na Wêgrzech i we W³oszech). W opinii osób zainteresowanych polsk¹
chóralistyk¹ plasuje siê on w czo³ówce chórów akademickich w Polsce.
Zespó³ tworz¹ przede wszystkim studenci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, ale tak¿e pracownicy AMB. Rozmawiam z Eugeniuszem Sacharko, pracownikiem Dzia³u Zaopatrzenia AMB, cz³onkiem chóru AMB.
Jak to siê sta³o, ¿e zacz¹³ pan œpiewaæ?
Muzyka towarzyszy³a mi od dziecka. Mój dom rodzinny by³ rozo
ark
œpiewany. Mama i tata œpiewali w
ch
a
S
E.
chórach i ja tak¿e zgodnie z tradycj¹ rodzinn¹ nale¿a³em do chóru
szkolnego. Uczy³em siê te¿ gry na
akordeonie w M³odzie¿owym Ognisku Muzycznym. Najbardziej jednak fascynowa³ mnie œpiew.
Jest pan cz³owiekiem o wielu zainteresowaniach - œpiewa pan w
chórze akademickim, wczeœniej
wystêpowa³ pan w teatrze, wiele lat przetañczy³ pan w zespole
ludowym.
Do œpiewania w chórze, a by³o to
15 lat temu, zachêci³ mnie Krzysztof
Dzierma, którego pozna³em w "Klapsie", bia³ostockim teatrze m³odzie- Chór AMB z wizyt¹ u papie¿a Jana Paw³a II.
¿owym w którym przez siedem lat grywa³em role królów, ku Jubileuszowego 2000 w Rzymie. Podekscytowanie i ogromnotabli, lisów. Wiele zawdziêczam wspania³ej nauczycielce ne napiêcie nerwowe da³y wtedy rzeczywiœcie o sobie znaæ.
pani Tosi - Antoninie Soko³owskiej spod skrzyde³ której wy- Najlepszym sposobem na odnalezienie spokoju s¹: szklansz³o wielu znanych aktorów, m.in. Justyna Sieñczy³³o. Po okre- ka ciep³ej wody i trzy g³êbokie wdechy, tak by a¿ w g³owie
sie fascynacji teatrem zainteresowa³em siê pieœni¹ i tañcem siê zakrêci³o. Niezwyk³ym i niezapomnianym prze¿yciem by³
ludowym. W zespole "Kurpi Zielonych" sztuki scenicznej uczy- tak¿e pobyt w Ziemi Œwiêtej. Zostaliœmy zaproszeni na wy³em siê od wielkich znakomitoœci. Œpiew szlifowa³em u prof. stêpy z okazji obchodów 50-lecia powstania pañstwa Izrael,
Jerzego Œródkowskiego, tañca zaœ uczy³ mnie prof. Wies³aw jako jedyny chór z Polski. Wierzê, ¿e przede mn¹ jest jeszcze
D¹browski, który kiedyœ by³ cz³onkiem zespo³u "Œl¹sk". Z wiele podobnych prze¿yæ.
Kurpiami objecha³em pó³ Europy.
Pana ¿ona mówi, ¿e jest pan nietuzinkowym cz³owiekiem.
Czy ³atwo by³o odnaleŸæ siê w chórze po doœwiadczeniach Moj¹ ¿onê, Ma³gosiê pozna³em w teatrze. By³a i jest moim
teatralnych i tanecznych?
dobrym duchem. Œpiew i muzyka ci¹gle nam towarzysz¹ w ¿yŒpiew chóralny to tak¿e pewna forma przekazu teatralnego. ciu. Kiedy ja zacz¹³em œpiewaæ w naszym chórze akadeOczywiœcie wielu rzeczy musia³em siê uczyæ niejako od pod- mickim, ¿ona zaczê³a wystêpowaæ w chórze katedralnym.
staw. Œpiewa³em gard³em, a nim œpiewaæ nie mo¿na, bo szyb- PóŸniej w naszym ¿yciu pojawi³y siê dzieci. Mamy ich troje.
ko siê zedrze. Musia³em nauczyæ siê prawid³owo oddychaæ, Jedno z nas musia³o zrezygnowaæ z pasji.
æwiczy³em oddech, miêœnie brzucha i przeponê. Dopiero w Co, pana zdaniem, daje cz³owiekowi obcowanie z kultuchórze pozna³em si³ê swego g³osu. Œpiewu trzeba siê uczyæ ca- r¹?
³y czas. Œpiewam tenorem i marzê o tym, aby kiedyœ za- Cz³owiek bezczynny kar³owacieje, staje siê ubogi i samotny.
œpiewaæ z "czarnym" chórem gospel & spirituals lub spróbo- Obcowanie z kultur¹ sprawia, ¿e nie jest siê wyizolowanym
waæ swoich si³ w œpiewie chora³ów gregoriañskich.
w œwiecie. To co robiê w swoim ¿yciu sprawia mi niesamoWieloletnie wystêpy z chórem na pewno oswoi³y pana z wit¹ satysfakcjê.
estrad¹, ale chcia³abym wiedzieæ czy przed wystêpami miewa pan jeszcze tremê?
Mam j¹ zawsze, ale w moim przypadku jest ona mobilizuj¹ca. Najwiêksza trema dopad³a mnie przy okazji wystêpu chóru
przed Ojcem Œwiêtym, kiedy to œwiêtowaliœmy obchody RoRozmawia³a £ucja Staleñczyk
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Profesor Maria Borawska zosta³a cz³onkiem Komisji Fizjologii Komitetu Nauki o ¯ywieniu Cz³owieka PAN w kadencji 2004-2006.
Decyzj¹ przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji prof. Maria Borawska zosta³a tak¿e powo³ana jako ekspert w pilota¿owym projekcie
Foresight w polu badawczym "Zdrowie i ¯ycie".

Przeczytane
Informujemy

Dnia 3 listopada 2004 na Wydziale Farmaceutycznym AMB mia³a miejsce pierwsza obrona rozprawy doktorskiej. Stopieñ doktora nauk farmaceutycznych, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Wydzia³u Farmaceutycznego z dnia 10 listopada 2004
uzyska³ Pawe³ Sienkiewicz, asystent w Zak³adzie
Chemii i Analizy Leków. Promotorem przewodu
doktorskiego by³ prof. dr hab. Jerzy Pa³ka.
Pawe³
Sienkiewicz, urodzi³ siê 14 lipca 1977 roku w Sokó³ce. W latach 1996-2001
studiowa³ na Wydziale
Farmaceutycznym Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku na kierunku Farmacja Apteczna. Pracê magistersk¹ pt.:
"Porównanie aktywnoœci antytrypsynowej, antychymotrypsynowej i antypepsynowej przetworów zbo¿owych" wykona³ w Zak³adzie Analizy
Instrumentalnej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Worowskiego.
Od 2001 roku jest zatrudniony na etacie asystenta w Zak³adzie Chemii i Analizy Leków
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Prowadzi
zajêcia dydaktyczne z zakresu Chemii Leków ze
studentami III roku Wydzia³u Farmaceutycznego. Dnia 3 listopada 2004 roku obroni³ pracê
doktorsk¹ pt. "Mechanizm protekcyjnego dzia³ania genisteiny na biosyntezê kolagenu w warunkach stresu oksydacyjnego w hodowli fibroblastów skóry ludzkiej".
W swojej pracy naukowej dr Pawe³ Sienkiewicz zajmuje siê ocen¹ inhibicyjnego wp³ywu stresu oksydacyjnego na proces biosyntezy
kolagenu, a tak¿e na szlaki przekaŸnictwa sygna³u zale¿ne od receptorów b1-integrynowych oraz
receptora insulinopodobnego czynnika wzrostowego I (IGF-IR). Przedmiotem jego zainteresowañ s¹ równie¿ prolinowe i amidynowe analogi
leków alkiluj¹cych, melfalanu i chlorambucylu.
W dorobku naukowym ma 5 prac naukowych.
Jest autorem i wspó³autorem 9 komunikatów
zjazdowych.
***

Pielêgniarki - cz³onkinie Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych
rozdawa³y pod Urzêdem Marsza³kowskim ulotki. By³ to element ogólnopolskiej akcji informacyjnej, prowadzonej przez zwi¹zek. Szefowa
podlaskiego oddzia³u OZZPiP, Alicja Hryniewicka powiedzia³a, ¿e: "Pacjenci powinni wiedzieæ, ¿e to, co siê dzieje w s³u¿bie zdrowia zagra¿a ich bezpieczeñstwu". W ramach uœwiadamiania pacjenci dowiedzieli siê z ulotek, ¿e skoro p³ac¹ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, nie
powinni p³aciæ za leczenie. "Jesteœmy przeciwni
pomys³om niektórych polityków, ¿eby wprowadzaæ dop³aty do leczenia. Jesteœmy te¿ przeciw
przekszta³caniu szpitali w spó³ki u¿ytecznoœci
publicznej" - wyjaœni³a Alicja Hryniewicka.
Mo¿e to naiwnoœæ, ale coœ nam podpowiada, ¿e pacjenci maj¹ œwiadomoœæ tego, ¿e nie
powinni p³aciæ dwa razy za to samo. Us³u¿nie
podpowiadamy, ¿e pomys³y pobierania op³at
za leczenie to nie tylko wymys³ polityków, ale
i czêœci dyrektorów szpitali. Ufamy, ¿e zwi¹zek, który tak odwa¿nie rozdawa³ ulotki na
ulicy zobowi¹¿e swoje cz³onkinie do uœwiadamiania w tym zakresie ich szefów. Niew¹tpliwie wys³uchaj¹ z uwag¹ opinii podw³adnych
pielêgniarek. Premia za odwagê i promowanie obywatelskiej postawy niemal pewna.
***
Rozpoczê³a siê budowa trzeciego skrzyd³a
w budynku bia³ostockiego szpitala klinicznego.
W dobudowanym, dwupiêtrowym obiekcie
znajd¹ siê: nowa Klinika Rehabilitacji i przeniesiona Klinika Chirurgii Szczêkowej Akademii
Medycznej. Ministerstwo Zdrowia sypnê³o groszem, wiêc w ramach inwestycji rozbudowany
zostanie g³ówny hol szpitala, do którego dobudowane zostanie nowe dwupiêtrowe skrzyd³o, z
mo¿liwoœci¹ dalszej rozbudowy w górê. Wyposa¿ona zostanie Klinika Rehabilitacji i Chirurgii
Szczêkowej oraz pojawi¹ siê nowe windy. W holu zaœ wybudowana zostanie fontanna, której
szum ma dzia³aæ koj¹co na pacjentów.
I tak trzymaæ! A Ty Szanowny Pacjencie
w oczekiwaniu na zabieg, lecz swoje sko³atane nerwy upojnym pluskiem fontanny. Plum,
plum...
***
Dwa pos¹gi Herkulesów, strzeg¹ce bramy
wjazdowej na dziedziniec pa³acu Branickich zo-
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sta³y odnowione i wyczyszczone. Dodaæ nale¿y,
¿e sta³o siê to po raz pierwszy od ponad 200 lat.
Za jedyne 100 tys. z³ pomniki lœni¹ jak nowe.
Jest to zreszt¹ kwota o 50% ni¿sza od zak³adanej, wiêc i sukces jest podwójny.
Z niejakim zdziwieniem skonstatowaliœmy, ¿e i jeden i drugi Herkules byli mê¿czyznami rasy bia³ej, a rozpowszechniony w
Bia³ymstoku pogl¹d, ¿e s¹ to Afroherkulesy
by³ b³êdny. Nie jest to mo¿e jakoœ szczególnie
wa¿ne, ale doskonale uzmys³awia, ¿e za du¿e
pieni¹dze nawet z czarnego mo¿na zrobiæ
bia³e. Jak prawie we wszystkim przyk³ad
wziêliœmy w tym wzglêdzie zza oceanu. Tylko, ¿e my mamy pewnoœæ, ¿e nikt nie aresztuje nam Herkulesów za niemoralne zachowanie. Mimo, ¿e s¹ nadzy i znêcaj¹ siê nad zwierzêtami.
***
Sygnatariusze Porozumienia Zielonogórskiego znaleŸli naœladowców szybciej, ni¿ mo¿na siê by³o spodziewaæ. Pogotowie ratunkowe
postawi³o ultimatum: albo dostanie wiêcej pieniêdzy, albo nie przyst¹pi do konkursu ofert Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci mog¹
byæ spokojni, bowiem, jak zapewnia dyrektor
bia³ostockiego pogotowia, Ryszard Wiœniewski:
"Nie zostawimy ich bez pomocy". Kto zap³aci za
tê pomoc? Hmm...."Byæ mo¿e bêdziemy wystawiaæ faktury, byæ mo¿e coœ innego.... Nie chcia³bym przedwczeœnie zdradzaæ naszych planów."
Byæ mo¿e te¿ skutek bêdzie taki, ¿e us³ugi
œwiadczone dot¹d przez pogotowie przejmie firma Falck Medycyna, która nie tylko zap³aci
szpitalom za wynajem pomieszczeñ, ale i obni¿y
ceny o ok. 5 proc. Bo mo¿e.
Pacjentom to raczej bez ró¿nicy. Choremu mo¿na wrêczyæ i "fakturê" i "coœ innego"
i - przynajmniej przez jakiœ czas - bêdzie siedzia³ cicho. Jako ¿e publikujemy w czasopiœmie bli¿szym medycynie ni¿ ekonomii nie bêdziemy roztrz¹saæ, jak to jest, ¿e jedni ceny
obni¿yæ mog¹, a inni nie. Ale obiecujemy, ¿e
do tematu wrócimy, bo mimo wszystko jest
fascynuj¹cy.
***
Historii angiokardiografu ci¹g dalszy.
Miasto wysup³a³o 500 tys. z³ i w skromnych
wnêtrzach Pa³acyku Goœcinnego Branickich
przekaza³o krwawicê na rêce rektora AMB,
prof. Jana Górskiego. Prezydent Ryszard Tur
skromnie zauwa¿y³, ¿e ten niezbêdny zakup
nie móg³by zostaæ dokonany bez uchwa³y Rady Miejskiej. Wprawdzie nadal brakuje ok.
400 tys. z³ na dokoñczenie inwestycji, ale wygl¹da na to, ¿e pierwsze badania z u¿yciem nowego sprzêtu rozpoczn¹ siê ju¿ w listopadzie.
Producent zgodzi³ siê bowiem na roz³o¿enie
sp³aty na raty.
Nikt nie ma takiego kochanego miasta i
takiej kochanej Rady Miejskiej, jak my, bia³ostoczanie.
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Zgodnie z obietnic¹ redakcji, w tym numerze M³odego Medyka prezentujemy najbardziej wiarygodne informacje o pierwszym
Lekarskim Egzaminie Pañstwowym, wokó³ którego zd¹¿y³o ju¿ urosn¹æ wiele mitów. Artyku³ prezentuje tabelaryczne zestawienie wyników w poszczególnych akademiach medycznych w kraju. Jak wynika z tej analizy wypadliœmy nie gorzej ni¿ tak renomowane uczelnie
medyczne jak: Collegium Medicum w Krakowie i warszawska
AM. Reszta informacji w artykule "Ulepiæ lekarza".
Kolejny refleksyjno - informacyjny artyku³ Ani o dzia³alnoœci
IFMSA w Bia³ymstoku, powinien zainteresowaæ szczególnie najm³odsz¹ braæ studenck¹, która chcia³aby przy³¹czyæ siê do pracy
na rzecz promocji zdrowia.
Obowi¹zek uczestniczenia studentów w wyk³adach poczyni³
wielkie przeludnienie na salach wyk³adowych. Polecam artyku³ MMS
na temat udostêpniania wyk³adów na stronach internetowych klinik. Jak siê okazuje, taka forma cywilizowanych studiów dotar³a
równie¿ i do kilku naszych oœrodków.
Kolejne obchody Œwiatowego Dnia Walki z AIDS i w tym roku spotka³y siê z zainteresowaniem. IFMSA zaprasza wszystkich
przed pa³ac Branickich. O celu tego spotkania mo¿na przeczytaæ
na czerwonych plakatach informacyjnych. My, jako redakcja zachêcamy do wykonania testów partnerskich na obecnoœæ przeciwcia³ anty - HIV. Wiêcej na stronach MM.
Prze³om listopada i grudnia to nie tylko niezapomniane imprezy meteorologiczne, ale równie¿ andrzejkowo- miko³ajkowe. Wszystkim Andrzejom, Miko³ajom, Barbarom (i innym te¿), sk³adamy
zatem najserdeczniejsze ¿yczenia.
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AIDS - by nie umieraæ z powodu niewiedzy
"W krajach Europy Zachodniej m³odzi ludzie,
rozpoczynaj¹cy zwi¹zek, wykonuj¹ wspólnie testy
w kierunku obecnoœci przeciwcia³ anty-HIV, ¿eby
sprawdziæ, czy wczeœniej nic z³ego siê nie sta³o,
czy s¹ bezpieczni dla siebie. W Polsce taki powód
wykonania testu zdarza siê niezwykle rzadko." (wyp.
dla NZS we Wroc³awiu - dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska)
Je¿eli by³eœ/³aœ na tyle odwa¿ny/a by rozpocz¹æ
¿ycie seksualne, b¹dŸ równie odpowiedzialny/a za
siebie i swojego partnera. Zrobienie sobie testu nie
powinno byæ sygna³em braku zaufania do siebie,

ale dowodem dojrza³oœci i troski o Wasz¹ przysz³oœæ.
Partnerskie testy na obecnoœæ przeciwcia³ antyHIV bêdzie mo¿na wykonaæ, w ramach akcji "Nie
daj szansy AIDS. Zrób test na HIV" w dniach:
29 XI - 10 XII od 15.00 do 18.00,
(a 4 XII od 9.00 do 15.00)
w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy
Oœrodku Diagnostyczno-Badawczym Chorób Przenoszonych Drog¹ P³ciow¹, ul. Œw. Rocha 3 w Bia³ymstoku.

JACY JESTEŒMY

1 grudnia - Œwiatowy Dzieñ Walki z AIDS

Sta³o siê! Od 1 paŸdziernika 2004 roku ka¿dy
student Akademii Medycznej w Bia³ymstoku musi
chodziæ na wyk³ady. Czy nam siê to podoba czy
nie, nasza obecnoœæ jest obowi¹zkowa.
Zawsze dziwi³ mnie fakt, i¿ na rewelacyjne
(oczywiœcie moim zdaniem) wyk³ady, przychodzi³o
tak ma³o osób. Na wiêkszoœci wyk³adów, którym
nie towarzyszy³a groŸba "puszczenia" tzw. listy
obecnoœci, sala œwieci³a pustkami. Chyba jesteœmy
zgodni, ¿e szeœæ, czy te¿ w przyp³ywie wiêkszego
zaludnienia, dziewiêæ osób, to niewiele. A szkoda,
kto nie by³ niech ¿a³uje, kto by³ ten z pewnoœci¹
skorzysta³. Wyobra¿am sobie, co musieli czuæ wyk³adowcy, którzy zamiast studentów widzieli puste
³awki i tylko kilku ¿aków.
Wyk³ad przed wyk³adem
Czy mo¿emy coœ zrobiæ? Tak, jak najszybciej
siê przyzwyczaiæ i próbowaæ dojœæ do porozumienia z wyk³adowcami. Chodzi mianowicie o to, aby
nie przepisywaæ wszystkiego ze slajdów, tylko s³uchaæ, ³¹czyæ pewne fakty, pytaæ i uczestniczyæ
czynnie w wyk³adach. Tak chyba by³oby lepiej.
Czy nie moglibyœmy dostawaæ materia³ów
przed planowanym wyk³adem? Wówczas mogliby-

œmy przeczytaæ wszystko i wyjaœniæ w¹tpliwe zagadnienia. Tym bardziej ¿e pytanie wyk³adowcy
koñcz¹ce wywód: "Czy ktoœ ma jakieœ pytania?",
nigdy nie spotyka siê z odzewem. Od jakiegoœ czasu, wyk³ady polegaj¹ na pokazywaniu slajdu zapisanego po brzegi jak¹œ wa¿n¹ i najnowsz¹ treœci¹,
któremu towarzyszy jeszcze bogatszy komentarz.
Podobno student musi mieæ podzieln¹ uwagê. Uwagê mo¿e i tak, ale choæ to przecudowny wiek dla
medycyny, r¹k nie mo¿na rozmno¿yæ.
Jako pierwsze wysz³y nam naprzeciw: Klinika
Onkologii Dzieciêcej oraz Klinika Psychiatrii. Na
stronie internetowej wymienionych klinik mo¿na
znaleŸæ wszystkie materia³y. Dziêkujemy za zrozumienie potrzeb studentów. Czekamy na podobny
gest ze strony innych klinik.
Zastanawia tylko fakt, dlaczego na proœbê o
udostêpnienie wyk³adu w formie elektronicznej tak
bardzo pozytywnie reaguj¹ profesorowie, gdy doktorzy machaj¹ g³owami przecz¹co i zas³aniaj¹ siê
prawami autorskimi? Czy¿by obawiali siê nas?
Nie mamy zamiaru rozpowszechniaæ owych
materia³ów, chcemy mieæ dostêp do ca³oœci, bowiem nie zawsze udaje nam siê wszystko zanotowaæ. My - studenci denerwujemy siê, ¿e tempo jest
zbyt du¿e, natomiast prowadz¹cy, ¿e my notujemy

EX TEMPORE

Wyk³ad - Obowi¹zek ¯aka
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zbyt wolno. Myœlê, ¿e dziêki wczeœniejszemu udostêpnieniu
materia³ów wszystkim by³oby ³atwiej. Myœlê te¿, ¿e strona internetowa ka¿dej kliniki jest najw³aœciwszym miejscem, gdzie
mo¿na by by³o umieœciæ takie informacje.
Do pracy, rodacy…
Wiem te¿, ¿e Samorz¹d Studentów naszej Alma Mater ma
prawo wnioskowania do Senatu uczelni. Wobec powy¿szego
mo¿e Samorz¹d zechcia³by zainteresowaæ siê ca³¹ spraw¹ i
wnioskowaæ o dostêpnoœæ materia³ów wyk³adowych.

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

U

Obowi¹zek zosta³ ju¿ na nas na³o¿ony. Jednak dziêki ³atwiejszej dostêpnoœci materia³ów oraz czynnemu uczestniczeniu w wyk³adzie, mo¿e staæ siê bardziej przyjemny. Przestanie
wtedy ju¿ byæ powinnoœci¹, od której nie mo¿na siê uchyliæ.
Przecie¿ udostêpnianie wyk³adów nie jest nowoœci¹ na innych
uczelniach i tylko od nas zale¿y, czy skorzystamy z mo¿liwoœci zamiany bycia biernym skryb¹ na rzecz myœl¹cego i s³uchaj¹cego studenta, który po wyjœciu z wyk³adu bêdzie móg³
powiedzieæ, ¿e z niego skorzysta³.
MMS

LEP IÆ

Ka¿demu egzaminowi towarzyszy stres. WyobraŸmy
jednak sobie co czu³y osoby zdaj¹ce pierwszy Lekarski
Egzamin Pañstwowy, któremu zanim doszed³ do skutku
towarzyszy³o tak wiele emocji i petycji.
Jak Polska szeroka, 12 listopada, o godzinie 10.00, odby³ siê czterogodzinny egzamin testowy sk³adaj¹cy siê z 200
pytañ, z piêcioma mo¿liwymi odpowiedziami na ka¿de z
nich. Przygotowaniem merytorycznym testu i jego sprawdzeniem zajê³o siê zgodnie z Ustaw¹ - Centrum Egzaminów Medycznych w £odzi. Na szczeblu regionalnym odpowiedzialnymi za jego organizacjê by³y Okrêgowe Izby
Lekarskie i Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego. W
ca³ym kraju, jak poda³o CEM, do egzaminu przyst¹pi³o 2081

LEKARZA
osób, w tym 807 lekarzy z prawem wykonywania zawodu.
Aby zdaæ egzamin, co dla sta¿ysty równa siê z "byæ albo
nie byæ", trzeba by³o poprawnie odpowiedzieæ na 56% pytañ. Tego œwiêtego progu, nie przekroczy³o 166 osób (a¿,
czy tylko?), w tym 128 lekarzy z prawem wykonywania
zawodu. Ju¿ siedem dni "po", niemal¿e wszystkie media informowa³y o dziwnie niskim poziomie lekarzy.
Œrednia krajowa wed³ug CEM-u wynios³a 147,9 pkt.
Przys³owiowy max to 182 pkt., a najgorszy wynik wœród
sta¿ystów to 64 pkt. Poni¿ej prezentujemy zestawienie
wyników LEP-u ze wzglêdu na jednostkê kszta³c¹c¹.
Oceñcie sami, jak wypadliœmy na tle innych uczelni medycznych.

Wyniki LEP-u lekarzy sta¿ystówwed³ug ukoñczonej uczelni (w zestawieniu pominiêto uczelnie zagraniczne) –
Ÿród³o:www.cem.edu.pl
Ukoñczona uczelnia
Akademia Medyczna
w Bia³ymstoku
Akademia Medyczna
w Bydgoszczy
Akademia Medyczna
w Gdañsku
Akademia Medyczna
w Lublinie
Akademia Medyczna
w Poznaniu
Akademia Medyczna
w Warszawie
Akademia Medyczna
we Wroc³awiu
Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloñskiego
Pomorska Akademia Medyczna w
Szczecinie
Œl¹ska Akademia Medyczna w
Katowicach
Uniwersytet Medyczny
w £odzi
Uniwersytet Medyczny
w £odzi - Wydzia³ WojskowoLekarski

minimum

maksimum

wynik
œred.

zdaj¹cych

95

174

148,8

155

152

98,1%

113

178

144,8

117

117

100,0%

120

172

152,6

180

180

100,0%

78

169

137,3

191

179

93,7%

103

174

148,9

164

162

98,8%

87

178

149,8

261

260

99,6%

100

169

144,9

199

197

99,0%

91

182

148,9

190

188

98,9%

104

171

147,8

113

111

98,2%

108

182

152,0

283

281

99,3%

119

176

153,3

160

160

100,0%

124

167

150,0

35

35

100,0%

zda³o %powodzenia

MEDYK Bia³ostocki 11(22) 2004

He, he!
Kilka s³ów o pytaniach. By³o ich a¿ lub tylko 200, na
ka¿de 1min 15 sek. Z tej œwiêtej liczby anulowano 3 pytania, zatem maksymalna iloœæ punktów do zdobycia, wynios³a 197, a próg uprawniaj¹cy do pracy w zawodzie wyniós³ 111 pkt. (rzeczone 56%). Nikt na szczêœcie tzw. maxa nie zdoby³, nawet w Bia³ymstoku i w £odzi (he, he),
wiêc, jak dotychczas, nie wniesiono skarg o mo¿liwoœæ tajemniczego wyp³ywu informacji z CEM-u. Wszystko jednak przed nami. Jak zapewnia CEM, dobór i poprawnoœæ
merytoryczna pytañ, podlega³y dwustopniowej kwalifikacji przez konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach. Jak siê jednak okaza³o, wkrad³y siê b³êdy. Có¿,
nic co ludzkie…a w szczególnoœci b³êdy. Zgodnie z informacj¹ zamieszczon¹ na stronie CEM, powodem anulowania pytañ by³y: "rozbie¿noœci w podanych Ÿród³ach (pyt.
73) lub uzasadnione w¹tpliwoœci dotycz¹ce wyboru prawid³owej odpowiedzi (pyt. 49 i 162).". Zadanie 49 dotyczy³o wskazañ do transfuzji koncentratu p³ytkowego, zadanie 73 - najczêstszej przyczyny krwawienia z górnego
odcinka przewodu pokarmowego, a zadanie 162 - stanu
bêd¹cego przyczyn¹ przewlek³ej dusznoœci. Poni¿ej prezentujemy przyk³adowe pytania z TEM z 2003 roku, które
podobno s¹ zbli¿one do tych, które zaprezentowa³a Szacowna Komisja 12 listopada (Ÿród³o: www.cem.edu.pl).
Do pytañ nie do³¹czamy odpowiedzi, sprawdŸcie siê sami,
powodzenia!
Zadanie Nr 1. Do objawów niepo¿¹danych zwi¹zanych ze
stosowaniem spironolaktonu nale¿y:
A.
hiperkalcemia
B.
hipokalemia
C.
zasadowica
D.
hiperurykemia
E.
ginekomastia.
Zadanie Nr 2. U pacjenta z têpym urazem jamy brzusznej
najbardziej czu³ym i specyficznym badaniem, które mo¿na
szybko wykonaæ i powtórzyæ w krótkim czasie, pozwalaj¹cym
okreœliæ stan narz¹dów wewnêtrznych jest:

A.
B.
C.
D.
E.

diagnostyczne p³ukanie jamy brzusznej
CT jamy brzusznej
USG jamy brzusznej
rtg jamy brzusznej - zdjêcie przegl¹dowe
rtg przewodu pokarmowego.

Zadanie Nr 4. W przebiegu zastoinowej niewydolnoœci serca
jednym z mechanizmów powoduj¹cych powstawanie obrzêków jest:
A.
zahamowanie aktywnoœci reninowej osocza
B.
zwiêkszone wydzielanie aldosteronu
C.
zwiêkszone wydzielanie kortyzolu
D.
zwiêkszone wydzielanie ANP
E.
zmniejszone wydzielanie wazopresyny.
Zadanie Nr 5. Skutkiem intensywnej resustytacji noworodka
mo¿e byæ (wska¿ odpowiedŸ nieprawid³ow¹)
A.
odma œródpiersiowa
B.
rozedma œródmi¹¿szowa
C.
niedodma pierwotna
D.
krwiaki podtorebkowe w¹troby
E.
odma op³ucnowa.
Zadanie Nr 6. Œpi¹czkê hipoglikemiczn¹ charakteryzuje:
1.
nag³y pocz¹tek
2.
silne uczucie g³odu
3.
wilgotna skóra
4.
os³abione napiêcie miêœniowe
5.
g³êboki i przyspieszony oddech
Prawid³owa odpowiedŸ to:
A. 1 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4

E. Wszystkie.

Zadanie Nr 8. Lekarz lecz¹cy przed zakoñczeniem okresu zasi³kowego przeprowadza badanie pacjenta. Je¿eli stwierdzi,
¿e pacjent nadal jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a
dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuj¹ odzyskanie zdolnoœci
do pracy w ci¹gu trzech miesiêcy po ustaniu podstawowego
okresu zasi³kowego, powinien wyst¹piæ z wnioskiem do ZUS
o przed³u¿enie wyp³aty zasi³ku chorobowego nie póŸniej ni¿:
A.
14 dni przed zakoñczeniem okresu zasi³kowego
B.
21 dni przed zakoñczeniem okresu zasi³kowego
C.
30 dni przed zakoñczeniem okresu zasi³kowego
D.
45 dni przed zakoñczeniem okresu zasi³kowego
E.
60 dni przed zakoñczeniem okresu zasi³kowego
Zadanie Nr 10. (1) Hormonalna terapia zastêpcza mo¿e byæ
zalecana jako metoda prewencji pierwotnej powik³añ sercowo-naczyniowych u kobiet w okresie menopauzy poniewa¿ (2)
przyjmowanie hormonalnej terapii zastêpczej powoduje
wzrost stê¿enia cholesterolu we frakcji HDL.
A. 1 i 2 prawdziwe i powi¹zane zwi¹zkiem przyczynowo-skutkowym
B. 1 i 2 prawdziwe bez zwi¹zku skutkowo-przyczynowego
C.
1 - prawdziwe, 2 - fa³szywe
D.
1 - fa³szywe, 2 - prawdziwe
E.
1 i 2 fa³szywe.

Czy LEP jest konieczny? Myœlê, ¿e pytanie zadawane
w ten sposób mo¿e godziæ w zasadnoœæ ustaw, nad który-

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

Szczegó³owe informacje o liczbie uzyskanych punktów, mo¿na by³o zdobyæ ju¿ siedem dni po walce, na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych
(www.cem.edu.pl), po wpisaniu kodu, przyznanego ka¿demu zdaj¹cemu przez Komisjê Egzaminacyjn¹. Dodatkowo, aby formalnoœciom sta³o siê zadoœæ, w ci¹gu 14 dni
od egzaminu, ka¿dy otrzyma³ informacjê listownie.
Zgodnie z ustaw¹, zdanie LEP-u przez lekarza-sta¿ystê uprawnia do podjêcia pracy. Przynajmniej teoretycznie. Zdaj¹cy ma tak¿e prawo z³o¿enia do dnia 31 grudnia
br. wniosku do Zak³adu Ustawicznego Kszta³cenia Doros³ych o podjêcie specjalizacji podstawowej (wg nowego
systemu specjalizacyjnego). LEP od tego roku zastêpuje
TEM (Egzamin Kwalifikacyjny na specjalizacje podstawowe). Dlatego w³aœnie, oprócz sta¿ystów, do egzaminu
przyst¹pili tak¿e lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy teraz zgodnie z ustaw¹ o zawodzie lekarza bêd¹ mogli ubiegaæ siê o podjêcie specjalizacji podstawowej.
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mi pracuj¹ tê¿sze g³owy od mojej i dlatego nie zamierzam kwestionowaæ potrzeby wprowadzenia tego egzaminu. Jednak, maj¹c na uwadze jego teoretyczny charakter uwa¿am, ¿e nale¿y zastanowiæ siê nad
zasadnoœci¹ zdawania go po sta¿u. Ten, bowiem, etap kszta³cenia
m³odego lekarza, skupia siê ju¿ na praktycznym zastosowaniu wiedzy zdobytej w czasie studiów. LEP w takim wydaniu, jaki nam zaprezentowano spêdzi³ tylko sen z powiek m³odym ludziom nie wnosz¹c nic nowego w ich rozwój. Ale jedno jest pewne, "zagospodaro-

wa³" pieni¹dze podatników! W ten sposób kszta³cenie medyka sta³o
siê jeszcze dro¿sze. A efekt?
Po szeœcioletnich studiach, po trzynastomiesiêcznym sta¿u m³ody lekarz, któremu podwinê³a siê noga na Lekarskim Egzaminie
Pañstwowym otrzyma zaszczytny status bezrobotnego.

Pawe³ Szambora

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

AKTYWNOŒÆ IFMSA

Po wakacyjnej przerwie, z nowym zapasem
energii i mnóstwem pomys³ów ruszyli do pracy cz³onkowie IFMSA.
Tak jak w ubieg³ym roku staraj¹ siê byæ widoczni nie tylko w gmachu naszej uczelni, ale tak¿e na terenie miasta i ca³ego kraju.
Jeœli nigdy nie s³ysza³aœ/s³ysza³eœ o Miêdzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny
IFMSA-Poland, a mia³abyœ/mia³byœ ochotê na oderwanie siê od codziennego wkuwania dziesi¹tek stron,
wst¹p w nasze szeregi. IFMSA pierwotnie zajmowa³a siê tylko organizacj¹ zagranicznych praktyk
wakacyjnych. Obecnie promuj¹c zdrowie dzia³amy
szerokowachlarzowo. Jesteœmy cz³onkami ogólnoœwiatowego forum studentów medycyny. Dyskutujemy nad tematami zwi¹zanymi ze zdrowiem publicznym, edukacj¹ i medycyn¹. Mamy wp³yw na
realizacjê programów naukowych i socjalnych. Nasz
oddzia³ w Bia³ymstoku dzia³a bardzo aktywnie.
Oto co i jak to robimy.

³ach licealnych oraz wrêcza³a je przechodniom na
ulicach naszego miasta. Akcjê rozdawania ulotek
ju¿ na kilka dni przed 1 grudnia poprzedzi³o rozwieszenie plakatów nawo³uj¹cych do wykonania
testu w kierunku HIV. Ponadto opracowano multimedialny spot informacyjny, który rozes³ano na wszelkie dostêpne cz³onkom SCORA listy dyskusyjne, tak
aby móg³ zostaæ odczytany przez jak najwiêksz¹ liczbê osób. W tym roku wszyscy chêtni, w czerwonych koszulkach zbior¹ siê na placu przed pa³acem Branickich w celu wyra¿enia ³¹cznoœci z chorymi
i promocji prewencji AIDS.
"Dieta cud"
W marcu i kwietniu zorganizowano warsztaty na
temat zaburzeñ od¿ywiania. Mia³y one na celu
zwrócenie uwagi na problem zaburzeñ od¿ywiania
oraz ukazanie niebezpieczeñstw tzw. "diety cud" .
Projekt ten jest przygotowywany pod k¹tem peer
education i ju¿ w najbli¿szym czasie bêdzie przeprowadzony wœród uczniów III LO. Jeœli lubisz
pracowaæ z m³odzie¿¹ i chcesz siê do³¹czyæ do akcji zg³oœ siê do IFMSA.

Miganie
Mukowiscydoza
Podczas ubieg³ego roku akademickiego na terenie AMB zorganizowany zosta³ przez cz³onków
IFMSA kurs jêzyka migowego Skierowany by³ on
do studentów wszystkich wydzia³ów Akademii
Medycznej. By³ to kurs elementarny, który mia³ na
celu poznanie alfabetu, liczebników oraz 400 znaków podstawowych - ukierunkowanych medycznie. W opinii uczestników by³ po³¹czeniem wspania³ej zabawy i przydatnej wiedzy. W tym roku
kurs zostanie poszerzony o drugi poziom, przeznaczony dla studentów, którzy maj¹ ju¿ wiedzê podstawow¹. Ty tak¿e mo¿esz siê nauczyæ migania……
HIV/AIDS
Studenci zainteresowani tematyk¹ HIV/AIDS
mog¹ okazaæ siê przydatni 1 grudnia przy organizowaniu Œwiatowego Dnia do walki z HIV/AIDS.
Rok temu grupa trzynastu studentów Akademii
Medycznej roznosi³a ulotki informacyjne w szko-

W kwietniu zorganizowano konferencjê prasow¹ w ramach III OTM oraz wyk³ad i spotkanie z
przedstawicielami Fundacji MATIO. Akcja ta pog³êbi³a wiedzê studentów na temat mukowiscydozy. W tym roku równie¿ planujemy przy³¹czenie
siê do organizacji III OTM.
Dziecko - lekarz
Równie¿ w kwietniu zorganizowano warsztaty
z psychologiem pracuj¹cym w DSK-a i przeprowadzono akcjê dla dzieci z przedszkola. Przedsiêwziêcie mia³o na celu poznanie odrêbnoœci psychologii dziecka, oswojenie ma³ych pacjentów z osob¹
lekarza oraz zminimalizowanie lêku przed procedurami medycznymi. W tym roku akcja zostanie
przeprowadzona w trzech przedszkolach. Potrzebujemy wiêc wielu ochotników, którzy kochaj¹ dzieci i chc¹ pokazaæ im, ¿e lekarz nie taki straszny. W
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ramach dzia³alnoœci tego samego komitetu 1 czerwca zorganizowano w DSK-a Dzieñ Dziecka. Nie oby³o siê bez licznych atrakcji, m.in. karaoke, wystêpu iluzjonisty. Ka¿dy ma³y pacjent otrzyma³ pluszow¹ maskotkê. Radoœci by³o co nie
miara. 14 czerwca maskotki powêdrowa³y tak¿e do pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Psychiatrycznego
ZOZ w Choroszczy oraz do dzieci z obozu rehabilitacyjnego
Kliniki Neurologii Dzieciêcej AMB. Ktokolwiek chcia³by wzi¹æ
udzia³ w organizowaniu takiej akcji bêdzie mile widziany!!!!
Wampiriada
W czerwcu zosta³a przeprowadzona akcja krwiodawstwa
"Wampiriada" pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AM
w Bia³ymstoku prof. dr. hab. n. med. Jana Górskiego. Odby³a siê ona po raz pierwszy i cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. Ochotnicy -studenci, kandydaci na studentów oraz pracownicy naszej Alma Mater oddawali krew. Ka¿dy, kto odda³
krew, oprócz s³odyczy otrzyma³ równie¿ koszulkê z wampirem oraz zaproszenie na wieczorny fina³ akcji w klubie "Gwint".
Równolegle z Wampiriad¹ przeprowadzono akcjê: "Zjedz jab³ko - czekoladê oddaj dzieciom". By³a to akcja towarzysz¹ca Wampiriadzie, podczas której krwiodawcy w zamian za jab³ko przekazywali s³odycze biednym dzieciom. W tym roku
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akcja zostanie powtórzona. Nowe osoby potrzebne do organizacji ww. przedsiêwziêæ bêd¹ mile widziane.
Azylanci
Ponadto w tym roku zosta³ utworzony Komitet z Programem Sta³ym ds. UchodŸców i Pokoju. W ramach dzia³alnoœci tego komitetu zostanie zorganizowana zbiórka odzie¿y dla
uchodŸców, przeprowadzone zostan¹ wyk³ady i szkoleni poœwiêcone problemom azylantów.
W planach jest tak¿e kurs psychologiczny, podczas którego mo¿na bêdzie zapoznaæ siê z tematyk¹ stosunków interpersonalnych i wiedz¹ przydatn¹ w codziennej pracy lekarza
z pacjentem. Chcesz przyjœæ? Zapraszamy.
Mamy jeszcze mnóstwo innych planów, ale nie bêdê ich
zdradzaæ. Jeœli którekolwiek z przedstawionych zagadnieñ wzbudzi³o Twoje zainteresowanie skontaktuj siê z Prezydentem
Oddzia³u Bia³ystok - Marcinem Skrzyd³o(e-mail:bialyprezifmsa@yahoo.com).
Z niecierpliwoœci¹ czekamy na nowych cz³onków!!!!
Anna Moniuszko

Rozwi¹zanie krzy¿ówki
z Medyka nr 10(21) 2004
W imieniu ca³ej redakcji M³odego Medyka pragniemy pogratulowaæ osobie wylosowanej spoœród tych wszystkich, którzy
nades³ali do nas poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki opublikowanej w paŸdziernikowym numerze Medyka Bia³ostockiego.
Prawid³owe has³o brzmi : ANATOMIA DLA M¥DREJ

G£OWY

Wylosowan¹ osob¹ jest:

Pani

MONIKA TYKOCKA Z Bia³egostoku

S e r d e c z n i e g r a t u l u j e m y !!!
Po odbiór nagrody ksi¹¿kowej prosimy zg³osiæ siê do Biblioteki G³ównej AMB.
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
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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CZAS RELAKSU

Poziomo :

z Wydawnictwem Lekarskim PZWL
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Rozwi¹zanie krzy¿ówki:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Zrzekanie siê w³adzy.
Nieobecnoœæ w pracy.
Z cybuchem, do pykania.
Do wykuwania ska³y.
Wojskowy pojazd opancerzony.
Dzia³ medyczny traktuj¹cy o chorobach
uk³adu moczowego.
Wyraz, który wyszed³ z u¿ycia, prze¿ytek.
Azjatycki jeleñ.
Przedmioty z³o¿one na przechowanie.
Wielocukier, g³ówny sk³adnik skrobi.
Artysta wystêpuj¹cy w pojedynkê.
Postaæ w herbie Warszawy.
Szyfr.
Œrodek przeciwgoœcowy, przeciwbólowy
i napotny.
Koñczy alfabet.
Zajmuje siê nowotworami.
Sp³ywa wiosn¹.
Krytyk.
Gor¹ca magma.
Drobny deszcz.
Nie umie pisaæ, ani czytaæ.
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Rozwi¹zanie krzy¿ówki prosimy przesy³aæ na adres redakcji Medyka do dnia
31 stycznia 2005 r. Do wygrania NAGRODA KSI¥¯KOWA.
Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
13.
15.
16.
17.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
30.
31.
32.

Psychedryna.
Mleczna krowa.
Auto z Korei P³d.
Zachwyt, zapa³.
Zapa³.
Pi¹ta litera alfabetu greckiego.
Przedp³ata.
Ruch obiektów w powietrzu, podró¿
samolotem.
Weso³ek.
Nie mono.
"Krokodyla daj mi ..."
Placówka dyplomatyczna.
Wyrabia kapelusze.
Nierz¹dnica.
Ujadanie psa.
Przeciwieñstwo konkretu.
Druk z dawnych czasów.
Ziomek.
Aerostat bez napêdu: wielki zbiornik z
gazoszczelnej tkaniny (folii).
Potocznie o tworzywie sztucznym.
Bunt, rewolta.
Alkohol na owocach.

Lingua Latina pro usu medico
Witold Fa³drowicz, Zofia Grech-¯mijewska
Wydanie I, 216 stron, 80 tabel, oprawa broszurowa, format: 14,5 x 20,5 cm, cena katal. 47,00 z³
Jest to podrêcznik do nauki jêzyka ³aciñskiego dla studentów medycyny i stomatologii AM. Jego celem jest u³atwienie przyswojenia przez studentów specjalistycznej terminologii ³aciñskiej, wchodz¹cej w zakres nauk medycznych, opanowanie podstawowych form gramatycznych, nabycie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê poprawn¹
³aciñsk¹ terminologi¹ medyczn¹ w czasie studiów i w praktyce lekarskiej.
Podrêcznik sk³ada siê z trzech czêœci. Czêœæ pierwsza zawiera teksty ³aciñskie i gramatykê. Zosta³a podzielona
na 24 jednostki æwiczeniowe, z których ka¿da przedstawia w przystêpny sposób jedno zagadnienie tematyczne,
æwiczenia uzupe³niaj¹ce, æwiczenia gramatyczne, rozpoznanie chorób oraz wa¿niejsze sentencje. Czêœæ druga
przedstawia zbiór zdañ polskich do t³umaczenia na jêzyk ³aciñski, zasady prawid³owego stosowania przyimków
w praktyce lekarskiej, a tak¿e wiadomoœci dotycz¹ce recept, ich przyk³ady oraz skróty recepturowe. Czêœæ trzecia podrêcznika zawiera s³ownik ³aciñsko-polski i polsko-³aciñski.
http://www.pzwl.pl/ksiegarnia.php?view=ksiazka&id=616

