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Co wiemy o ludziach z najbli¿szego krêgu - o naszych szefach, pracownikach, kole¿ankach i kolegach, z którymi przecie¿
niemal¿e codziennie siê widujemy, mówimy sobie dzieñ dobry
i do widzenia, piszemy wspólne prace, czynimy starania o granty,
opracowujemy harmonogramy dydaktyczne, prowadzimy towarzyskie rozmowy? Co wiemy o naszych studentach, z
którymi kontaktujemy siê na æwiczeniach, seminariach i
wyk³adach?.... Œmiem twierdziæ, ¿e nie wiele wiêcej, ani¿eli o
parze synogarlic, któr¹ umieœciliœmy na ok³adce bie¿¹cego numeru. Ania Worowska uchwyci³a ptaki swoim wyczulonym
okiem - zmarzniête i przytulone do siebie w piêknej, zimowej
scenerii..... Jak niewiele wiemy, uœwiadomi³em sobie nie dalej,
jak wczoraj, rozmawiaj¹c z naszym Koleg¹ - autorem
wydrukowanego w bie¿¹cym numerze Medyka artykule "Mgie³ka
tajemnicy". Nierzadko dopiero po latach dowiadujemy siê o
tajemnicach noszonych g³êboko na dnie serca przez osoby, które
¿yj¹ obok nas, zaczynamy inaczej na nie patrzeæ, inaczej je
oceniaæ, zaczynamy je rozumieæ. Czasami jedna g³êboka rozmowa, przeprowadzona w innych ni¿ zwykle okolicznoœciach,
jakiœ okruch informacji, po¿ó³k³a kartka z listu, stara fotografia, relacja œwiadka zdarzenia potrafi¹ diametralnie odmieniæ
spojrzenie na, wydawa³oby siê, tak dobrze przecie¿ poznan¹
osobê. Nasz Kolega - Wojciech Sobaniec proponuje nam,
moim zdaniem bardzo ciekawy cykl, który zatytu³owaliœmy
"Wêdrówki po kresach". W kolejnych artyku³ach Autor bêdzie
siê stara³ odkrywaæ tajemnice, które ³¹czy wspólna klamra Kresy. I te dawne, które s¹ ju¿ wspomnieniem i te nowe, których
granice wytyczy³a powojenna historia. Pierwszy artyku³ z tej
serii - o tajemnicy badañ nad mózgiem marsza³ka Pi³sudskiego - jednego z wielu wielkich Polaków wywodz¹cych siê
z Kresów, opublikowaliœmy w grudniowym numerze Medyka.
W obecnym - styczniowym, Autor dzieli siê z Czytelnikami
nieznanymi, bardzo osobistymi faktami z ¿ycia Jego niedawno
zmar³ej nauczycielki - œ.p. prof. Eleonory Jankowicz. Jak siê
okazuje, korzenie Pani Profersor wywodz¹ siê z Kresów - z
Wileñszczyzny. Opowiadanie poparte jest autentycznym,
jak¿e interesuj¹cym listem 92-letniej kobiety - œwiadka dawnych
wydarzeñ. List zamieszczamy w ca³oœci, w oryginale. Myœlê,
¿e jest cennym dokumentem epoki, który jednoczeœnie wywo³uje
uczucie wzruszenia. Takie samo uczucie musi wywo³ywaæ
historia wziêta z ¿ycia naszej Pani Profesor.
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Wybitny Naukowiec i Przyjaciel polskich farmakologów
- prof. MANFRED GÖTHERT
Dnia 12 grudnia 2003 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u doktora honoris causa Akademii Medycznej w Bia³ymstoku prof.
dr. n. med. Manfredowi GÖTHERTOWI. Promotorem by³a prof. dr hab. Barbara Malinowska, która wyg³osi³a tak¿e laudacjê.
Profesor Manfred Göthert jest dyrektorem Instytutu Farmakologii i Toksykologii
Uniwersytetu w Bonn w Niemczech. Jest
osob¹ ³¹cz¹c¹ w sobie pasjê badacza, olbrzymi¹ wiedzê oraz bardzo du¿y talent organizacyjny. Na jego olbrzymi dorobek naukowy
sk³ada siê blisko 300 oryginalnych prac badawczych oraz publikacji pogl¹dowych, zawieraj¹cych w wiêkszoœci opis pionierskich,
wielokrotnie cytowanych spostrze¿eñ publikowanych w renomowanych czasopismach.
Najwa¿niejsze osi¹gniêcia naukowe prof.
Götherta dotycz¹ identyfikacji oraz okreœlenia funkcji receptorów serotoninowych, glutaminowych oraz imidazolowych, wykazania
udzia³u ró¿nych receptorów presynaptycznych w regulacji uwalniania nurotransmiterów w oœrodkowym i obwodowym uk³adzie
nerwowym oraz zbadania mechanizmu dzia³ania etanolu i anestetyków.
Wyrazem œwiatowego uznania osi¹gniêæ
i zdolnoœci organizacyjnych prof. Götherta
jest powierzanie mu przez œwiatowe gremia
organizacji presti¿owych zjazdów oraz wiod¹cych funkcji w zarz¹dach miêdzynarodowych towarzystw naukowych czy komitetach
redakcyjnych czasopism farmakologicznych.
W chwili obecnej jest on w Zarz¹dzie, a od
lipca 2004 r. bêdzie pe³ni³ funkcjê prezesa
Europejskiego Towarzystwa Farmakologicznego (EPHAR). Bêd¹c przewodnicz¹cym
Niemieckiego Towarzystwa Farmakologicznego (1997-1999) nale¿a³ do g³ównych organizatorów XIII Œwiatowego Zjazdu Farmakologów (IUPHAR) w Monachium w 1998 r. W
latach 1995 - 2002 by³ naczelnym redaktorem
g³ównego, ciesz¹cego siê bardzo du¿ym
uznaniem wœród farmakologów na œwiecie,
pisma farmakologicznego Niemiec (NaunynSchmiedeberger's Archives of Pharmacology), a w latach 1998 - 2002 dziekanem Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu w Bonn.
W po³owie lat osiemdziesi¹tych prof.
Göthert nawi¹za³ pierwsze kontakty z farmakologami polskim (prof. J. Majem i prof. E.
Przegaliñskim z Instytutu Farmakologii PAN
w Krakowie). W 2000 r. by³ inicjatorem (a
nastêpnie przewodnicz¹cym delegacji niemieckiej) dwustronnych koordynowanych

przez Komitet Badañ Naukowych i Ministerstwo Kultury i Nauki Niemiec (BMB+F) rozmów delegacji polskiej i niemieckiej, na temat wspó³pracy w dziedzinie nauk medycznych, do których dosz³o w listopadzie 2000 r.
w wiod¹cych oœrodkach naukowych Niemiec. Od 1994 r. jest wspó³redaktorem Polish
Journal of Pharmacology, od 1997 r. cz³onkiem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, od
2001 honorowym cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, a w 2003 r.
Œl¹ska Akademia Medyczna przyzna³a mu tytu³ doktora honoris causa.
Niew¹tpliwie w dzia³alnoœci prof. Manfreda Götherta na szczególn¹ uwagê zas³uguje wspó³praca z Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku. W 2002 r. pe³ni¹c funkcjê dziekana
Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu w Bonn
by³ on twórc¹, a nastêpnie podpisa³ umowê o
wspó³pracy z Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku, pierwsz¹ tego typu oficjaln¹ umowê naszej Uczelni. Instytut Farmakologii w
Bonn przekaza³ bibliotece naszej Akademii
ponad 50 tomów British Journal of Pharmacology i ponad 20 tomów Naunyn-Schmiedeberger's Archives of Pharmacology. Dostarczane s¹ one do chwili obecnej.
W latach 1991-1992 przebywa³am w Instytucie Farmakologii Uniwersytetu w Bonn
w ramach stypendium Fundacji Alexandra
von Humboldta. Da³o to pocz¹tek trwaj¹cej
do dnia dzisiejszego (wpierw w oparciu o
kierowany przez prof. W³odzimierza Buczkê
Zak³ad Farmakodynamiki, a obecnie Zak³ad
Fizjologii Doœwiadczalnej) bardzo œcis³ej

wspó³pracy naukowej z prof. Göthertem i jego wspó³pracownikiem prof. E. Schlickerem,
a jej wymiernym wynikiem jest ponad 30
wspólnych publikacji. Nasz miêdzynarodowy
zespó³ by³ tak¿e inicjatorem i wspó³organizatorem sympozjum z okazji 30-lecia wspó³pracy farmakologów polskich i niemieckich
(Bia³owie¿a, wrzesieñ 2003). Sympozjum to
zgromadzi³o szereg wybitnych naukowców
polskich i niemieckich z przewodnicz¹cymi
obydwu Towarzystw Farmakologicznych na
czele i, jak zgodnie stwierdzili jego uczestnicy, istotnie przyczyni³o siê do utrwalenia i
poszerzenia kontaktów pomiêdzy farmakologami naszych s¹siaduj¹cych ze sob¹ krajów.
Profesor Jerzy Maj - inicjator wspó³pracy
pomiêdzy farmakologami polskimi i niemieckimi powiedzia³:
"Farmakologia to zaledwie ma³a cz¹stka
nauki, a naukowcy z kolei to ma³y u³amek populacji ka¿dego kraju.
Ale przyk³ad wspólnych dzia³añ polskich
i niemieckich farmakologów pokazuje, ¿e budowanie nowych stosunków miêdzyludzkich
jest mo¿liwe."
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e prof. Manfred
Göthert poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ i wspó³pracê naukow¹ istotnie przyczyni³ siê i stale
przyczynia do budowania pomostów pomiêdzy narodami Niemiec i Polski.
prof. dr hab. Barbara Malinowska
(Kierownik Zakadu Fizjologii
Dowiadczalnej AMB)

Doktor Honoris Causa, prof. Manfred GÖthert i prof. dr hab. Barbara Malinowska podczas uroczystoœci.
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wielu ci¹¿

Z prof. dr. hab. MARIANEM SZAMATOWICZEM,
kierownikiem Kliniki Ginekologii AMB, laureatem nagrody tygodnika "Przegl¹d" Busole 2004, rozmawia Danuta Œlósarska.

Panie Profesorze jest Pan laureatem nagrody tygodnika Przegl¹d, przyznawanej corocznie ludziom, którzy tworz¹ lepsz¹ rzeczywistoœæ, pomagaj¹ innym i s¹ wzorem do naœladowania. Wœród czterech nagrodzonych osób, które
otrzyma³y Busole 2003, dzia³alnoœæ Pana i Jurka Owsiaka budzi du¿e kontrowersje. Jurek Owsiak przekornie wystapi³ wiêc na gali wrêczania statuetek w koszulce z napisem "Jestem woodstockowym chuliganem". Pogdybajmy sobie mo¿e...z jakim Pan móg³by wyst¹piæ napisem?
W moim charakterze nie ma przekory pana Jerzego Owsiaka. Jestem normalnym lekarzem, który od wielu lat zajmuje siê leczeniem niep³odnoœci
wszystkimi najbardziej nowoczesnymi metodami, a wœród nich tzw. metod¹ rozrodu wspomaganego medycznie.
Jednak jedni uwa¿aj¹ Pana za anio³a, a inni chêtnie wsadziliby Pana do
kot³a ze smo³¹ i jeszcze w nim zamieszali?
Twierdzê, ¿e ktoœ kto nie zetkn¹³ siê bezpoœrednio z problemem niep³odnoœci
nie wie jak bolesna jest niemo¿noœæ posiadania dziecka. Psychologowie
twierdz¹, ¿e stres zwi¹zany z niep³odnoœci¹ jest porównywalny ze stresem zwi¹zanym z rozpoznaniem zawa³u miêœnia sercowego czy choroby nowotworowej. Koœció³ katolicki jednak ze wzglêdów doktrynalnych nie akceptuje metody zap³odnienia pozaustrojowego. Podstawowe zastrze¿enia dotycz¹ tego, ¿e
leczenie wymaga masturbacji, w procesie leczenia obumieraj¹ embriony,
wreszcie ¿e poczêcie ma charakter techniczny, a nie jest wynikiem aktu mi³oœci.
Ale chyba te dzieci, które przychodz¹ na œwiat w Pana, Panie Profesorze,
Klinice s¹ kochane?
Bardzo kochane, bardziej ni¿ te, które s¹ z tzw. ci¹¿ niechcianych .
Mam wra¿enie, ¿e mamy do czynienia z podwójn¹ moralnoœci¹. Co rusz
media przecie¿ informuj¹ nas o kolejnych skatowanych dzieciach, porzuconych na œmietniku czy upchniêtych w beczkach.
,
Dzieci rodz¹ siê chciane albo niechciane. Trzeciego wyjœcia nie ma. Zród³em
aborcji s¹ ci¹¿e niechciane.
Niep³odnoœæ jest powa¿nym problemem spo³ecznym.
Œwiatowa Organizacja Zdrowia nie ma w¹tpliwoœci, ¿e jest to choroba. Przez
fakt du¿ego zasiêgu tego zjawiska niep³odnoœæ zosta³a nazwana nawet chorob¹ spo³eczn¹. Ka¿dy lekarz przysiêga, ¿e bêdzie leczy³ pacjenta wykorzystuj¹c najnowsze techniki wiedzy medycznej. Metoda rozrodu wspomaganego medycznie jest czêsto jedyn¹ metod¹ leczenia niep³odnoœci. W Polsce problem z
rozrodem ma oko³o miliona par. Leczymy raka p³uc czy krtani, który czêsto
jest wynikiem palenia papierosów, a zapominamy o leczeniu niezamierzonej
niep³odnoœci.
Leczymy równie¿ alkoholików i narkomanów.

No w³aœnie. Przy podziale œrodków bud¿etowych przeznaczonych na ochronê
zdrowia pominiêto jednak grupê ludzi dotkniêtych niep³odnoœci¹. W naszych
polskich warunkach tego typu leczenie nie jest w ¿aden sposób refundowane,
chocia¿, jak wyliczyli to ekonomiœci w Niemczech i w Stanach, nie s¹ to œrodki, które mog¹ doprowadziæ bud¿et jakiegokolwiek kraju do ruiny.
Panie Profesorze to ile kosztuje "przyjemnoœæ" leczenia niep³odnoœci?
W Polsce jest oko³o szeœæ oœrodków leczenia niep³odnoœci zlokalizowanych na
bazie akademii medycznych oraz osiemnaœcie komercyjnych. Ceny wiêc s¹ zró¿nicowane. Im wiêcej zu¿yje siê leków w procesie leczenia, tym koszt jest wiêkszy. Ró¿na jest przecie¿ wra¿liwoœæ jajników na podawane preparaty hormonalne. Wa¿ne jest tak¿e to, czy jest to standardowa procedura pozaustrojowego
zap³odnienia, czy te¿ dochodzi dodatkowy element wstrzykiwania plemników
do komórki jajowej. W Bia³ymstoku, w naszej Klinice, za jeden cykl terapeutyczny trzeba zap³aciæ od 4 do 5 tysiêcy, w oœrodkach prywatnych p³aci siê
nawet 12 tysiêcy.
Drogie s¹ te dzieci Panie Profesorze.
Ka¿de dziecko jest najdro¿sze, te poczête w sposób naturalny i te poczête przy
pomocy medycznej. Musimy mieæ jednak tê œwiadomoœæ, ¿e nie p³aci siê za
dziecko lecz za szansê zostania rodzicem. Dla mnie jest to przykre, ¿e muszê
rozmawiaæ z tymi ludŸmi o kosztach, bolesne jest gdy s³yszê, ¿e bêd¹ zbierali
pieni¹dze. Proszê sobie wyobraziæ co ci ludzie czuj¹, gdy po tylu wyrzeczeniach leczenie koñczy siê niepowodzeniem? Bogatych staæ na nastêpn¹ próbê,
ale zadajê sobie pytanie: dlaczego ten biedny musi byæ tak pokrzywdzony?
Bo jak mówi piosenka pogoda jest tylko dla bogaczy Panie Profesorze. Ile
dzieci przysz³o na œwiat w Pana Klinice?
Dok³adnie nie da siê tego policzyæ, ale wed³ug moich szacunków ponad 2,5
tysi¹ca. Pierwsze dziecko - dziewczynka - urodzi³a siê w 1987 roku.
Czy ma Pan z ni¹, z jej rodzicami jakiœ kontakt?
Widzia³em j¹ dwa razy, raz przy urodzeniu, a drugi przed pójœciem do szko³y.
Odwiedzi³a mnie z mam¹. Rodzice naszych dzieci nie chc¹ siê ujawniaæ, boj¹
siê braku akceptacji. Stanowi to problem na ca³ym œwiecie, ale w Polsce, mo¿e ze wzglêdu na wyraŸn¹ postawê koœcio³a katolickiego, bardziej widoczny.
Ciekawa jestem Panie Profesorze jakie ¿yczenia œwi¹teczne z³o¿y³ Panu na
uroczystoœci op³atkowej, która odby³a siê w Uczelni, abp Szymecki.
Najpiêkniejsze jakie mog¹ byæ. Arcybiskup ¿yczy³ mi du¿o szczêœcia, zdrowia,
sukcesów w pracy zawodowej. A sukcesy w mojej pracy wi¹¿¹ siê z leczeniem
metod¹ rozrodu wspomaganego medycznie.
S³ysza³am, ¿e lubi Pan œpiewaæ i graæ na gitarze. Ma Pan romantyczn¹ duszê Panie Profesorze?
Lubiê ballady Bu³ata Okud¿awy, a wœród nich najbardziej jedn¹ z modlitw Françoisa de Villona, któr¹ wykonywa³ Okud¿awa. Jej tytu³ brzmi " Dopóki ziemia
krêci siê".
Jest coœ co mnie zastanawia. Dziêki Panu rodz¹ siê dzieci, a jednoczeœnie
jest Pan myœliwym. Jakoœ mi to nie pasuje?
Przez nie myœliwych, myœlistwo pojmowane jest wy³¹cznie jako zabijanie. Oczywiœcie strzela siê do zwierzyny, ale do lasu jedzie siê równie¿ po to, aby dokarmiaæ zwierzynê, likwidowaæ wnyki, mieæ po prostu kontakt z natur¹. Mnie
wystarczy, ¿e jestem w lesie i widzê ciekawe zjawiska, jak na przyk³ad ostatnio, gdy obserwowa³em ¿ubra kryj¹cego samicê.
Wymarzony obraz dla Pana, Panie Profesorze.
No w³aœnie (œmiech). Ja nie tylko polujê, zajmujê siê równie¿ wêdkowaniem.
Mogê siê pochwaliæ dziewiêciokilogramow¹ królewsk¹ makrel¹, któr¹ z³owi³em w Morzu Karaibskim. Ale to nie jest moja najwiêksza ryba!
Ka¿dy wêdkarz ma du¿e osi¹gniêcia.
Zdarzy³o mi siê z³owiæ 20 kilogramowego tuñczyka bananowego na Oceanie
Indyjskim. £owi³em te¿ pstr¹gi w Laponii, ³ososie w Irlandii, piranie na
Amazonii... (ten temat dla Profesora nie ma koñca - od red.).
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J estem

niemieckim Europejczykiem

(Przemówienie wyg³oszone przez prof. MANFREDA GÖTHERTA podczas uroczystoœci nadania Mu godnoœci
Doktora Honoris Causa naszej Akademii)
Jego Magnificencjo Rektorze,
Droga Profesor Malinowska,
Drodzy Koledzy,
Panie i Panowie.
Dziêkujê bardzo za tak ciep³e przyjêcie mnie do spo³ecznoœci naukowej
Pañstwa Akademii i za ¿yczliwe przedstawienie moich osi¹gniêæ naukowych.
Przyznanie mi tytu³u doktora honoris causa przez Akademiê Medyczn¹ w
Bia³ymstoku jest szczególnie wybitnym momentem w mojej karierze akademickiej. Dziêkujê za to i jestem z tego dumny.
Urodzi³em siê w 1939 roku; roku, w którym nazistowskie Niemcy zaatakowa³y Polskê, rozpoczynaj¹c II wojnê œwiatow¹. Wojna ta przynios³a
niewypowiedziane krzywdy Pañstwa krajowi. Jestem œwiadomy, ¿e tak¿e Pañstwa miasto bardzo ucierpia³o w trakcie niemieckiej okupacji; jego centrum, wliczaj¹c w to ten piêkny budynek, w którym odbywa siê dzisiaj ta
uroczystoœæ, zosta³o zniszczone w oko³o 75%, a oko³o po³owa mieszkañców
straci³a ¿ycie. Bior¹c powy¿sze pod uwagê zakrawa na cud, ¿e niemiecki
naukowiec móg³ zostaæ cz³onkiem Spo³ecznoœci Akademickiej Pañstwa Uczelni i móg³ otrzymaæ najwy¿sz¹ godnoœæ, któr¹ Akademia mo¿e zaszczyciæ
jednostkê. Jak mog³o do tego dojœæ? Podejmê próbê znalezienia odpowiedzi na powy¿sze pytanie.
Decyduj¹cy wp³yw mia³y tutaj wybitne i niezapomniane wysi³ki jednostek, bêd¹cych wczeœniej, podczas II wojny œwiatowej, cz³onkami wrogich
armii. Trzydzieœci lat temu osoby te zapocz¹tkowa³y wspó³pracê pomiêdzy
polskimi i niemieckimi farmakologami. Wymieniê tu tylko dwa nazwiska Ullrich Trendelenburg i Jerzy Maj, chocia¿ nale¿y zaznaczyæ, ¿e inne osobistoœci mia³y w tym tak¿e swój udzia³. Nie nale¿y równie¿ zapominaæ, ¿e
na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku stosunki polityczne uleg³y poprawie. Willy Brandt rozpowszechni³ w Niemczech ideê, ¿e po pojednaniu z Francj¹, nale¿a³oby tak¿e nawi¹zaæ dobre uk³ady z Polsk¹ - naszym bezpoœrednim wschodnim s¹siadem.
Bior¹c pod uwagê mój ¿yciorys, by³ to logiczny i konieczny krok. Jako

Prof. Manfred Göthert z ¿on¹ Ink¹ i synem Martinem.

dziecko, krótko po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, spêdzi³em dwa lata we
Francji. Jedynym doznaniem, które moja rodzina doœwiadczy³a by³o poszanowanie jednostki, a tak¿e uczucie przyjaŸni - moich rodziców z doros³ymi
i moje w³asne z kolegami szkolnymi. Tak wiêc, podstawê moich obecnych
pogl¹dów mo¿na okreœliæ jako Niemiec w Europie - lub inaczej mówi¹c "niemiecki Europejczyk".
Pocz¹wszy od czasów studenckich, jako osoba interesuj¹ca siê kultur¹
i histori¹ polityczn¹, jestem œwiadomy wspólnych korzeni kulturowych Polski i Niemiec. Wielu Niemców, w³¹czaj¹c w to tak¿e mnie, by³o przekonanych, ¿e pojednanie z Polsk¹ jest jednym z niezbêdnych warunków zapobie¿enia na naszym ma³ym kontynencie europejskim konfliktom, takim jak II
wojna œwiatowa, która sprawi³a tak du¿o bólu nie tylko w Pañstwa, ale te¿
w naszym, a tak¿e w innych krajach europejskich. Pomys³ i nastawienie zmierzaj¹ce do nowego pocz¹tku w naszych wzajemnych stosunkach - zamiast
patrzenia do ty³u - powstawa³y oczywiœcie równie¿ w sercach i umys³ach
naszych polskich s¹siadów. Przeœwiadczenie o pokojowej przysz³oœci we
wspólnej Europie umo¿liwi³o niemieckiemu uczonemu otrzymanie tytu³u doktora honoris causa.
Lepsze porozumienie pomiêdzy dwoma krajami zwi¹zane jest z pewnoœci¹ nie tylko z dzia³alnoœci¹ polityków, ale, jak wspomnia³em powy¿ej, wysi³ki poszczególnych naukowców, d¹¿¹ce do nawi¹zania dobrych stosunków pomiêdzy dawnymi wrogami - Polakami i Niemcami, tak¿e zakoñczy³y
siê sukcesem. Zapocz¹tkowane przez nich kontakty przekszta³ca³y siê z czasem we wzajemne powa¿anie, wspó³pracê i ostatecznie przyjaŸñ. Pionierzy
ci utorowali drogê, która u³atwi³a ludziom mojej generacji nawi¹zanie
przyjaŸni pomiêdzy naszymi krajami ponad granic¹.
Tak wiêc, jestem szczêœliwy i dumny maj¹c przyjació³ w Polsce takich
jak, wymieniaj¹c tylko niektórych z nich, profesorowie: Malinowska, Buczko, Przegaliñski, Herman i Brus. Jestem szczególnie wdziêczny tym, którzy
przyjechali tutaj z daleka, aby uczestniczyæ w niniejszej uroczystoœci. Ogólnie bior¹c - naukowcom jest ³atwiej mieæ dobre uk³ady z kolegami z innych
krajów, niezale¿nie od przeszkód zwi¹zanych z przesz³oœci¹ czy aktualn¹
sytuacj¹ polityczn¹. Nauka by³a, jest i bêdzie miêdzynarodowa, poniewa¿
tematyka naukowa jest identyczna na ca³ym œwiecie.
Bêd¹c w latach 1997 - 1999 prezydentem Niemieckiego Towarzystwa
Farmakologicznego szczególn¹ uwagê poœwiêca³em dalszemu rozwojowi
wspó³pracy pomiêdzy farmakologami polskimi i niemieckimi, odwiedzaj¹c
w tym celu ró¿ne miasta Polski. Mia³em przyjemnoœæ byæ goœciem instytutów farmakologicznych nie tylko w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku,
ale tak¿e Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach i Zabrzu oraz Akademii Medycznych w Lublinie i Warszawie. By³o to zgodne z oficjalnymi kontaktami naukowymi pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami na mocy "Umowy o Wzajemnej Wspó³pracy w dziedzinie
Nauki i Techniki" podpisanej w 1989 r. Jak wspomnia³em wspó³praca pomiêdzy polskimi i niemieckimi farmakologami trwa nawet d³u¿ej, gdy¿ rozpoczê³a siê w 1973 r. W 1993 r. mieliœmy okazjê, jako goœcie naszych polskich przyjació³, œwiêtowaæ jej dwudziestolecie podczas niezapomnianego
sympozjum w Zakopanem.
Jestem szczególnie szczêœliwy, ¿e inicjatywa zorganizowania w tym roku sympozjum z okazji 30. rocznicy wspó³pracy nale¿a³a do mojej dzisiejszej promotorki - prof. Malinowskiej, która pracowa³a jako stypendystka
Fundacji Aleksandra von Humboldta w moim Instytucie w Bonn. Sympozjum
to odby³o siê w Bia³owie¿y oko³o 12 miesiêcy po ustanowieniu oficjalnej
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wspó³pracy pomiêdzy Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku a Wydzia³em Lekarskim Uniwersytetu w Bonn. Motto spotkania w Bia³owie¿y "Nowe perspektywy we wspólnej Europie" ca³kowicie odpowiada³o moim pogl¹dom jako "niemieckiego Europejczyka", o których mówi³em Pañstwu wczeœniej.
Oficjalna wspó³praca pomiêdzy Bia³ymstokiem i Bonn opiera siê w
chwili obecnej na trzech instytutach - Zak³adzie Farmakodynamiki kierowanym przez prof. Buczkê, Zak³adzie Fizjologii Doœwiadczalnej kierowanym przez prof. Malinowsk¹ oraz Instytucie Farmakologii i Toksykologii
Uniwersytetu w Bonn. Wynikiem tej wspó³pracy jest ponad 30 oryginalnych publikacji w miêdzynarodowych czasopismach naukowych oraz
liczne prezentacje podczas krajowych i miêdzynarodowych zjazdów.
Jestem szczêœliwy mog¹c stwierdziæ, ¿e jako nastêpna zosta³a rozpoczêta wspó³praca pomiêdzy Zak³adami Genetyki Cz³owieka w Bia³ymstoku i w Bonn.

7

Zanim skoñczê, chcia³bym jeszcze podziêkowaæ cz³onkom mojej rodziny za cierpliwoœæ, któr¹ mieli dla mojej pracy naukowej realizowanej
kosztem czasu, który móg³bym spêdziæ z nimi. Cieszê siê, ¿e s¹ ze mn¹
dzisiaj moja ¿ona Inka oraz jeden z moich trzech synów Martin. Moja
rodzina jest dla mnie istotnym oparciem w mojej pracy i podstaw¹ mojego szczêœcia.
Na koniec, pragnê jeszcze raz podziêkowaæ Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku za to wybitne wyró¿nienie, które mi przyzna³a i pragnê zapewniæ, ¿e uczyniê wszystko, aby byæ godnym tego tytu³u i Pañstwa zaufania.

Manfred Göthert
(t³umaczy³a prof. Barbara Malinowska)

Uwielbiam polsk¹ zupê grzybow¹
- zdradza nam swoj¹ s³aboœæ prof.

Z prof. Manfredem Göthertem rozmawiaj¹ prof. Malinowska i Danuta
Œlósarska.

Panie Profesorze, dzisiejsza uroczystoœæ nadania Panu godnoœci
doktora honoris causa naszej Uczelni zbieg³a siê z bardzo osobistym
Pana œwiêtem - Pana urodzinami. Z tej okazji proszê przyj¹æ od naszej
redakcji ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu prywatnym i zawodowym.
Dziêkujê bardzo. Pragnê podkreœliæ, ¿e jest to dla mnie wyj¹tkowy
dzieñ i niezapomniany prezent. Tytu³ doktora honoris causa jest najwy¿szym zaszczytem dla ka¿dego naukowca. Jestem szczêœliwy, ¿e zosta³ mi
on nadany w³aœnie przez Wasz¹ Akademiê.
Wspó³praca Pana z polskimi farmakologami rozpoczê³a siê w latach osiemdziesi¹tych. Czy bliskie s¹siedztwo naszych krajów mia³o tu
jakieœ znaczenie?
W czasie, a by³o to w roku 1985, kiedy prof. Jerzy Maj, szef Instytutu
Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprosi³ mnie do siebie, nie mia³em jeszcze nic do zaoferowania. Mój Instytut w Bonn dopiero
siê tworzy³, wiêc o wspó³pracy w œcis³ym tego s³owa znaczeniu jeszcze nie
mo¿na by³o mówiæ. Dopiero kilka lat póŸniej na zjeŸdzie Towarzystwa
Farmakologicznego prof. Buczko zapyta³ mnie czy nie chcia³bym przyj¹æ
na stypendium m³odego naukowca, chodzi³o o siedz¹c¹ tu prof. Barbarê
Malinowsk¹. Natychmiast siê zgodzi³em. Uwa¿am, ¿e dobre kontakty, nawi¹zywanie przyjaŸni miêdzy narodami sprzyjaj¹ rozwojowi nauki.
Co takiego, Panie Profesorze, zainteresowa³o Pana w nauce
polskiej?

MANFRED GÖTHERT

Dla mnie ciekawe by³o to, ¿e polscy naukowcy reprezentowali wy¿szy
poziom ni¿ ich koledzy z krajów bloku komunistycznego. Byli pe³ni inicjatywy oraz rzetelni w przeprowadzanych badaniach, jak np. tych zwi¹zanych z behawiorem zwierz¹t. Strona niemiecka wiêc chêtnie zaakceptowa³a tê wspó³pracê.
Czy wejœcie Polski do Unii spowoduje, ¿e wspó³praca miêdzy naszymi krajami bêdzie siê rozwija³a jeszcze bardziej dynamicznie?
Jestem przekonany, ¿e nasze kontakty i w ogóle kontakty miêdzy krajami europejskimi bêd¹ mia³y charakter bardziej intensywny. Ju¿ w tej
chwili realizowanych jest wiele wspólnych programów badawczych, jak
np. 6. Program Europejski.
Jest Pan autorem ponad trzystu prac naukowych, zasiada Pan w
gremiach wielu presti¿owych towarzystw naukowych. Czy ma Pan,
Panie Profesorze, czas na odpoczynek?
Staram siê go trochê znajdowaæ, ale przyznajê, ¿e moje zaanga¿owanie zawodowe powoduje pewien dyskomfort w rodzinie. Wci¹¿ jednak
udaje mi siê byæ szczêœliwym. Poniewa¿ nie muszê d³ugo spaæ, wykorzystujê godziny nocne na czytanie literatury piêknej. Czytam od dwunastej
do drugiej w nocy. W³aœnie ostatnio przeczyta³em "Braci Karmazow" Dostojewskiego. Z polskiej literatury ceniê sobie Szczypiorskiego.
A z polskiej kuchni?
Uwielbiam polsk¹ zupê grzybow¹! Jad³em j¹ ju¿ dwa razy. Kiedy wracaliœmy autobusem z Bia³owie¿y widzia³em przy drodze mnóstwo osób z
koszami pe³nymi grzybów. Nawet prosi³em kierowcê, ¿eby siê zatrzyma³.
To by³ dla mnie niesamowity widok. Nigdy nie widzia³em tylu grzybów!
Panie Profesorze czy uroczystoœæ nadania godnoœci doktora honoris causa przebiega podobnie w Pana kraju?
Nigdy nie bra³em udzia³u w takiej gali, bo nie otrzyma³em tej godnoœci od ¿adnej niemieckiej uczelni. U nas ten tytu³ przyznaje siê bardzo
rzadko. Jednak jako dziekan wydzia³u lekarskiego czêsto uczestniczy³em
w ceremonii nadawania tytu³ów doktorskich. Odbywa siê ona podobnie,
chocia¿ u nas nie wystêpuje siê w togach. Przyznam, ¿e bardzo lubi³em te
uroczystoœci, lubi³em patrzeæ na uœmiech tych ludzi.
Nam te¿ jest bardzo przyjemnie Panie Profesorze widzieæ Pana
uœmiechniêtego.
Dziêkujê (to s³owo Profesor powiedzia³ po polsku - od red.).
Rozmawia³y: prof. Barbara Malinowska (t³umaczenie) i Danuta Œlósarska
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Zapisani w Ksiêdze Zas³u¿onych
Podczas uroczystoœci nadania tytu³u
Doctora Honoris Causa prof. Manfredowi Göethertowi, "Medalem za Zas³ugi
dla Akademii Medycznej w Bia³ymstoku" zostali odznaczeni prof. dr med. Hans
Grosse-Wilde - Dziekan Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu Duisburg-Essen,
kierownik Zak³adu Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Essen i dr med.
Wilfried Eberhardt - Pe³nomocnik ds.
Wspó³pracy Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu Duisburg-Essen z Polsk¹; onkolog, adiunkt Zak³adu Badañ Nowotworów Uniwersytetu Duisburg-Essen.
Dorobek naukowy prof. dr. med. Hansa Grosse-Wilde i pozycja akademicka
umieszczaj¹ go wœród najbardziej znacz¹cych postaci niemieckiej nauki. W
styczniu ubieg³ego roku prof. H. Grosse-Wilde by³ goœciem naszej Uczelni,
gdzie w imieniu Wydzia³u Medycznego
Uniwersytetu Duisburg-Essen podpisa³
umowê o wspó³pracy z Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku. Jego osobiste zaanga¿owanie i bardzo energiczne wsparcie maj¹ podstawowe znaczenie dla
wspó³pracy miêdzy naszymi uczelniami. Dziêki temu wspó³praca szybko siê
rozwija, czego wyrazem s¹ wzajemne wizyty naukowców z Bia³egostoku i Essen, nawi¹zane kontakty oraz powstaj¹ce wspólne projekty naukowe i szkoleniowe.
Druga z osób uhonorowanych, doktor med. Wilfried Eberhardt, ma znacz¹-

ce osi¹gniêcia naukowe w dziedzinie
badañ nad rakiem p³uca. Doktor W.
Eberhardt jest wspó³wykonawc¹ i koordynatorem kilku badawczych wielooœrodkowych projektów miêdzynarodowych.
Jego osobist¹ zas³ug¹ jest nawi¹zanie oficjalnej wspó³pracy pomiêdzy uczelni¹
w Essen i Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku oraz zorganizowanie nie maj¹cej precedensu w stosunkach uniwersytetów Polski i Niemiec - letniej szko³y
medycznej. I Medyczna Szko³a Essen Bia³ystok odby³a siê na prze³omie czerwca i lipca 2003 r. w Essen. Na koszt
strony niemieckiej uczestniczy³o w niej
27 wyk³adowców, m³odych pracowników
i studentów z AMB. Szko³a by³a silnym
impulsem do dalszej wspó³pracy, zw³aszcza na polu onkologii, traumatologii,
trnsplantologii i biologii molekularnej. W
trakcie realizacji znajduje siê projekt szkolenia studentów Wydzia³u Lekarskiego
oraz m³odych pracowników AMB w
Essen oraz II Letnia Szko³a Medyczna
w Bia³ymstoku. Doktor Eberhardt jest
g³êboko zaanga¿owany w zorganizowanie wspó³pracy miêdzy poszczególnymi
jednostkami naszych uczelni zbieraj¹c
niezbêdne na ten cel fundusze oraz u³atwiaj¹c kontakty strony polskiej i niemieckiej.
Medal za Zas³ugi dla Akademii Medycznej otrzyma³ równie¿ Janusz Koz³owski - Dyrektor Domu Pomocy Spo-

³ecznej w Bia³ymstoku, przy ul. Œwierkowej 9.
Janusz Koz³owski od wielu lat kieruje placówk¹ instytucjonalnej opieki nad
osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi. Kontynuuj¹c praktykê
swojego poprzednika - corocznie i nieodp³atnie udostêpnia Dom Pomocy Spo³ecznej w Bia³ymstoku kolejnym rocznikom studentów wydzia³u lekarskiego,
którzy dziêki temu mog¹ realizowaæ program z zakresu gerontologii. Dziêki ¿yczliwoœci Dyrektora i bezinteresownej pomocy, studenci V roku wydzia³u lekarskiego
poznaj¹ praktyczne aspekty opieki nad
osobami starymi w warunkach placówki opiekuñczej, zasady kierowania i przyjmowania tych osób do domów pomocy
spo³ecznej oraz aspekty etyczno-moralne podejmowania takich decyzji. Prowadzone na tej bazie zajêcia dydaktyczne stanowi¹ przyk³ad nauczania
wielodyscyplinarnego i problemowego.
Realizowana forma dydaktyki zmierzaj¹ca do upraktycznienia toku studiów
stanowi niezwykle po¿¹dany kierunek
zmian, który powinien byæ wzbogacany i poszerzany. Z uwagi na ograniczone œrodki dydaktyczne podobne formy
zajêæ w innych placówkach nie mog¹
byæ realizowane.
Jacek Nikliski
Magorzata Laudañska
Barbara Bieñ

JM Rektor prof. Jan
Górski wrêcza
Medal za Zas³ugi
dla AMB dr. Wilfriedowi Eberhardtowi.
Z ty³u stoi Hans
Grosse-Wilde, na
pierwszym planie
Janusz Koz³owski.
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II EUROREGIONALNA KONFERENCJA
pt. "Transplantology, Oncology and Medical Sciences"

Sesji naukowej przewodnicz¹ dr A. Eggert i dr Wilfried Eberhardt.

Blisko sto osób, w tym dziesiêæ z zagranicy wziê³o udzia³ w konferencji naukowej pt.
Transplantology, Oncology and Medical Sciences, która odby³a siê w Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku, w dniu 13 grudnia 2003 roku.
Wœród goœci z zagranicy by³o siedmiu wyk³adowców (szeœciu z Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu w Duisburg - Essen i jeden z ISERIM
w Pary¿u) oraz dwóch uczestników konferencji z Wydzia³u Medycznego Uniwersytet w Wilnie. S³uchaczami sesji naukowej byli nauczyciele akademiccy i studenci z Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku.
Program konferencji obejmowa³ trzy sesje. Pierwsza sesja dotyczy³a podsumowania
programu naukowego pierwszej Szko³y Letniej Essen-Bia³ystok, która odby³a siê w Essen
w dniach 28.06 - 03.07.2003 r. Profesor Grosse - Wilde, dziekan Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu w Essen oraz dr Wilfried Eberhardt,
koordynator ds. wspó³pracy Uniwersytetu w Essen z Polsk¹, podkreœlili w swoich wyst¹pieniach bardzo wysoki poziom naukowy Szko³y
Letniej. Podczas piêciu dni Szko³y odby³o siê
ponad szeœdziesi¹t wyk³adów. Tematami wiod¹cymi by³y: onkologia, hematologia i transplantologia. Wyk³ady, wy³¹cznie w jêzyku angielskim, prowadzone by³y przez trzydziestu
oœmiu wyk³adowców niemieckich i dziesiêciu
wyk³adowców z Bia³egostoku. Obejmowa³y one
zarówno metody wspó³czesnej diagnostyki
i terapii, jak i wspó³czesne trendy badawcze.
Profesor dr hab. Jan Górski, Rektor Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku oraz dr Wilfried Eberhardt, koordynator ds. wspó³pracy Essen-Bia³ystok przedstawili strategiê dalszej wspó³pra-

wykwalifikowanego zespo³u biostatystyków i
informatyków dla przeprowadzenia w³aœciwej
analizy i interpretacji uzyskanych wyników
badañ.
Kolejne dwa wyk³ady dotyczy³y terapii
celowanej i immunogenoterapii nowotworów.
Doktor W. Eberhardt przedstawi³ wyniki badañ leczenia guzów litych przy u¿yciu przeciwcia³ monoklonalnych, jak Herceptin - blokuj¹ce receptor erb-b2 i zarejestrowane w leczeniu
raka sutka, CETUXI-MAB - blokuj¹ce receptor EGF i stosowane we wstêpnych próbach klinicznych leczenia raka jelita grubego oraz BEVACUZIMAB - blokuj¹ce naczynio-œródb³onowy
czynnik wzrostu VEGF - równie¿ badanych w
leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego.
Doktor W. Eberhardt omówi³ równie¿ badania
kliniczne z u¿yciem nowych, drobnych cz¹steczek blokuj¹cych kinezê tyrozynow¹ jak GEFITINIB i ERLOTINIB.
Profesor J. Trojan z kolei przedstawi³ zagadnienie terapii genowej nowotworów. Wyk³ad zawiera³ opis technologii transferu genów
z wykorzystaniem rekombinowanych wirusów
i wektorów niewirusowych jako noœników genów terapeutycznych oraz rodzaje genów stosowanych w próbach leczenia nowotworów.
Szczegó³owo zosta³y omówione zasady prowadzenia terapii genowej z wykorzystaniem
technik anty-sensowych anty-IGF-I. Wyk³adowca omówi³ badania kliniczne leczenia glejaków mózgu i raka w¹troby z wykorzystaniem
wektora zawieraj¹cego odcinek komplementarny do mRNA dla IGF-I (antysens IGF-I) i triple-heliks anty-IGF-I.
W nastêpnym wyk³adzie, prof. Baba przedstawi³ zmiany morfologiczne i genetyczne w
miêœniu sercowym jakie maj¹ miejsce w wyniku przed³u¿onego stosowania oddechu mechanicznego.

cy pomiêdzy oœrodkami bia³ostockim i niemieckim.
Sesja druga obejmowa³a specjalny wyk³ad
plenarny na temat historii nauki i edukacji europejskiej, przedstawiony przez dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w
Ministerstwie Zdrowia, dr. hab. Romana Danielewicza.
Sesja trzecia zawiera³a szeœæ wyk³adów
naukowych, obejmuj¹cych zagadnienia biologii molekularnej nowotworów, diagnostyki molekularnej, immunogenoterapii, nowych technologii oceny genów, transplantacji w¹troby.
Pierwszy wyk³ad dotyczy³ roli i regulacji
metabolizmu ceramidów. W drugim wyk³adzie dr A. Eggert przedstawi³a wspó³czesn¹ diagnostykê molekularn¹ w onkologii dzieciêcej.
Bardzo szczegó³owo omówi³a now¹ metodê badania ekspresji genów "microarray" i jej odmiany oraz przedstawi³a wyniki dotychczasowego
zastosowania tego systemu
w wybranych schorzeniach
onkologicznych u dzieci (neuroblastoma, retinoblastoma, guz Wilmsa, ostra bia³aczka limfoblastyczna).
Zastosowanie testu "microarray", umo¿liwiaj¹cego ocenê kilkunastu tysiêcy genów
w jednym badaniu, pozwala z bardzo wysokim prawdopodobieñstwem okreœliæ
rokowanie i ryzyko nawrotu choroby. Doktor A. Eggert zwróci³a równie¿ uwaSpotkanie towarzyskie w Kiermusach. Na zdjêciu dr hab. Roman
gê na niezbêdnoœæ posiadania Danielewicz z ma³¿onk¹. Kelner serwuje miejscow¹ nalewkê.
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Sesjê zakoñczy³a prezentacja struktury organizacyjnej, zakresu wykonywanych procedur i
wyników badañ klinicznych oœrodka transplantacji w¹troby, nerek i trzustki w Essen.
Oœrodek w Essen nale¿y do wiod¹cych oœrodków transplantacji w¹troby w Europie. W
przeci¹gu ostatnich czterech lat wykonano tam
ponad 400 transplantacji w¹troby. Przeszczep
w¹troby z racji funkcji w organizmie, po³o¿e-

nia i ukrwienia jest uwa¿any za najtrudniejszy
z wykonywanych do tej pory zabiegów. Podczas wyk³adu przedstawione zosta³y zasady
wspó³pracy wielodyscyplinarnego zespo³u transplantacyjnego, zasady kwalifikacji do zabiegu
³¹cznie z zakresem niezbêdnych badañ diagnostycznych, techniczne aspekty i rodzaje wykonywanych operacji oraz zasady prowadzenia chorych po przeszczepie. Przedstawiono

tak¿e wyniki odleg³e przeprowadzonych w Essen transplantacji w¹troby.
Jacek Nikliñski
(Autor jest dr. hab.
- Prorektorem ds. Nauki AMB
Ma³gorzata Laudañska
(Autorka jest kierownikiem
Dzia³u Nauki AMB)

Start w przedsiêbiorczoœæ?
Zaaferowani problemami z
kontraktowaniem œwiadczeñ na 2004 rok - konsultacjami, negocjacjami, a ostatnio rokowaniami z Narodowym Funduszem Zdrowia - pewnie nie zwróciliœmy uwagi na wydarzenie, które bêdzie w najbli¿szej
przysz³oœci decydowaæ o naszym losie. W dniu 10 grudnia 2003 r.,
wiêkszoœci¹ kilku g³osów pos³ów koalicji SLD-UP, zosta³ przyjêty projekt ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji. Fundamentalny dla
przysz³oœci ochrony zdrowia projekt zosta³ skierowany do rozpatrzenia
przez Komisjê Nadzwyczajn¹, rozpatruj¹c¹ projekty ustaw zwi¹zane z
rz¹dow¹ strategi¹ "Przedsiêbiorczoœæ - Rozwój - Praca" oraz do Komisji Zdrowia, z zaleceniem zasiêgniêcia opinii Komisji Skarbu Pañstwa.
Samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej do koñca grudnia 2005 r. maj¹ siê przekszta³ciæ w spó³ki u¿ytecznoœci publicznej
(SUP-y), dzia³aj¹ce wed³ug kodeksu spó³ek handlowych. Jeœli spe³niaj¹ warunki (restrukturyzacja zad³u¿enia!) mog¹ to uczyniæ na pocz¹tku
dobrowolnie lub nieco póŸniej (jesieñ 2005) z mocy prawa. W przeciwnym razie zostan¹ zlikwidowane, b¹dŸ przekszta³cone w zak³ady bud¿etowe lub jednostki bud¿etowe. Jednym z warunków dopuszczenia
do procesu przemian jest restrukturyzacja zad³u¿enia SPZOZ-ów, a
priorytetem obecnych dzia³añ powinno byæ ograniczenie zad³u¿enia.
Walka o odpowiedni¹ wycenê punktu w negocjacjach z NFZ jest wiêc
szczególnie uzasadniona. Przygotowanie programu restrukturyzacji i
wdro¿enie procesu przemian bêdzie spoczywa³o na barkach organów
za³o¿ycielskich, w przypadku uczelni medycznych na rektorach. Tu
warto zacytowaæ s³owa dyrektora SPSK AMB z ostatniego numeru
Medyka Bia³ostockiego: ... "Wydaje siê, ¿e rz¹d jest zdecydowany przeprowadziæ ca³¹ procedurê ustawodawcz¹ bardzo szybko, co przy obecnym sk³adzie parlamentu wydaje siê byæ bardzo realne. Tempo dzia³añ
jest bardzo szybkie, a zasady przekszta³ceñ œciœle zdefiniowane"... By³
to komentarz po listopadowym spotkaniu z minister Kralkowsk¹, które

W ramach programu POLKARD 2003-2005 zosta³ zg³oszony projekt rozwi¹zuj¹cy problem leczenia ambulatoryjnego nadciœnienia têtniczego. Projekt uzyska³ pozytywn¹ opiniê i otrzyma³ œrodki na
zakup rejestratorów holterowskich ciœnienia têtniczego oraz zestawu komputerowego do odczytu
zapisów z rejestratorów. S¹ to trzy nowoczesne rejestratory firmy Space-Labs Medical z USA.
SPSK AM w Bia³ymstoku otrzyma³ 750 000
z³ na realizacje zadañ Programu Zintegrowane
Ratownictwo Medyczne. Jako przysz³y referencyjny SOR, oparty o zaplecze Oœrodka Akademickiego, oddzia³ musi spe³niaæ okreœlone standar-

mia³o miejsce w Podlaskim Urzêdzie Wojewódzkim, a poœwiêcone by³o problematyce tworzenia SUP-ów. Widaæ ju¿ teraz, ¿e tempo jest ekspresowe, tym bardziej ¿e w proces przemian bardzo zaanga¿owany jest
wicepremier Jerzy Hausner. Podczas spotkania z przedstawicielami
œrodowisk medycznych, które odby³o siê w dniu 15 grudnia u prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego, Jerzy Hausner podkreœla³, ¿e rz¹d
ma tylko jeden priorytet. Tym priorytetem jest naprawa finansów publicznych i unikniêcie deficytu bud¿etowego powy¿ej dopuszczalnych
granic.
W otch³ani pomys³ów
Zad³u¿aj¹ca siê s³u¿ba zdrowia uznawana jest za otch³añ - "czarn¹
dziurê", w któr¹, aby poprawiæ kondycjê startuj¹cych w przedsiêbiorczoœæ SPZOZ-ów, zostanie wrzucony ca³y maj¹tek jakim dysponuje
dziœ sektor publiczny. Tyle, ¿e nieodp³atne przekazanie mienia nowym
spó³kom to czynnoœæ jednorazowa, podobnie jak jednorazowa bêdzie
pomoc pañstwa tj. umorzenie czêœci zobowi¹zañ zak³adów. Odt¹d bêdziemy musieli radziæ sobie sami. Szansê na przekszta³cenie w SUP ma
siê te¿ tylko raz, odwrotu równie¿ nie ma. Analitycy s¹dz¹, ¿e to wszystko nie bêdzie jednak funkcjonowaæ bez prawdziwego rynku us³ug
medycznych i bez zasilania systemu dodatkowymi œrodkami (wspó³p³acenie, dodatkowe ubezpieczenia?). Obecne limitowanie œwiadczeñ,
monopol jednego p³atnika jest bardzo du¿ym zagro¿eniem dla przysz³ego funkcjonowania SUP-ów. Byæ mo¿e bêdziemy wiêc œwiadkami
wielkiej rewolucji w samej filozofii funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia w Polsce. Tylko czy pacjent to wszystko zaakceptuje i wytrzyma?
Marek Rogowski
(Autor jest dr. hab.- prorektorem ds. klinicznych AMB)

O BY

TAK DALEJ

dy. Otrzymane œrodki zosta³y przeznaczone na
doposa¿enie w aparaturê medyczn¹ oddzia³u aktualnie znajduj¹cego siê w fazie budowy.
Zakupione zosta³y:
gastroduodenoskop diagnostyczno-interwencyjny z torem wizyjnym
respirator
kardiostymulator

ultrasonograf do badañ serca, klatki piersiowej, jamy brzusznej i naczyñ
kardiomonitor
automatyczne pompy infuzyjne.

dr med. Bogus³aw Poniatowski
Kierownik Centralnej Izby Przyjêæ
SPSK i SOR (w budowie).
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misie nie robi¹ krzywdy

Za weneckim lustrem.

Do pluszowego misia mo¿na siê przytuliæ. W
pluszowego misia mo¿na siê wyp³akaæ. W towarzystwie pluszaka jest bezpiecznie. Pluszowe misie nie robi¹ nikomu krzywdy.
W kolorowym, ¿ó³to-niebieskim pokoju wype³nionym zabawkami bêd¹ przes³uchiwane dzieci, ofiary przemocy. Niebieski pokój sk³ada siê z
dwóch pomieszczeñ oddzielonych weneckim lustrem. W jednym z nich ma³y pacjent poddany bêdzie badaniu psychologa, zaœ w drugim przebieg
badania obserwowaæ bêd¹ mog³y inne osoby, jak
np. prokurator, policjant (fot. powy¿ej). Sprzêt audiowizualny, w który wyposa¿one jest pomieszczenie, ma s³u¿yæ do rejestracji badania. Nagrany materia³, w razie koniecznoœci, mo¿e byæ
wykorzystany jako dowód w sprawie s¹dowej.

Takie rozwi¹zanie pozwala
na jednodniow¹, szybk¹ diagnostykê, bez potrzeby powtórnego
badania dziecka i roztrz¹sania
jego traumatycznych prze¿yæ mówi dr Anna IwaszkiewiczPaw³owska, dyrektor DSK
Pomys³ stworzenia " niebieskiego pokoju" w szpitalu DSKa, zrodzi³ siê wœród lekarzy, ju¿
parê lat temu. Jednak bezustanne reformy i zawirowania w s³u¿bie zdrowia skutecznie hamowa³y realizacjê zamierzenia. Pó³ roku
temu dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Marsza³kowskiego, który przekaza³ na
ten cel 50 tys. z³otych, zapad³a decyzja o adaptacji
pomieszczenia oraz wyposa¿eniu go zgodnie ze standardami wymaganymi dla tego typu miejsc.
Problem dziecka maltretowanego nie jest zjawiskiem nowym. Ju¿ w staro¿ytnoœci dzieci kalekie, niechciane zrzucano ze ska³. Dzisiaj metody
s¹ bardziej wyrafinowane. Do szpitala dzieciêcego trafiaj¹ dzieci nieprzytomne na skutek pobicia,
z wstrz¹œnieniem mózgu, ze z³amaniami koœci,
siniakami, odciskami na szyi, poparzeniami. Dzieæmi rzuca siê o œcianê, dzieci siê kopie, przypala
papierosami, dusi, bije … Gama pomys³ów zwyrodnialców jest niewyczerpana. Na oddzia³ trafiaj¹ nawet skatowane czterotygodniowe noworodki.

El¿bieta Cylwik - sêdzia S¹du Rejonowego, z-ca Przewodnicz¹cego
V Wydzia³u Rodzinnego i Nieletnich w Bia³ymstoku.
Czy uruchomienie "niebieskiego pokoju" w szpitalu dzieciêcym to dobry pomys³?
Rewelacyjny! W³aœnie rozmawia³am z doktorem Olañskim (fot. obok), aby te dzieci
od razu bada³ tak¿e nasz bieg³y psycholog. Ustalenie prawdy jest póŸniej trudniejsze, gdy¿ rodzice, bliscy zaczynaj¹ nimi po prostu manipulowaæ.
Co siê dzieje z dzieæmi, ofiarami przemocy?
Je¿eli krzywda jest ewidentna, dzieci natychmiast odbieramy rodzicom i umieszczamy w Rodzinnym Pogotowiu Opiekuñczym w £apach lub Pogotowiu Opiekuñczym,
prowadzonym przez siostry zakonne, w Wasilkowie. Czêsto te¿ korzystamy z Domu
Dziecka w Krasnem, w którym istnieje taka placówka interwencyjna. Staramy
siê, aby dzieci znalaz³y siê w miarê przyjaznych warunkach. Nasze Pogotowie
Opiekuñcze w Bia³ymstoku skupi³o siê przede wszystkim na udzielaniu pomocy
m³odzie¿y trudnej, pope³niaj¹cej czyny karalne. Cztero-piêciolatek, który by tam
trafi³, móg³by mieæ jeszcze gorsze prze¿ycia ni¿ te domowe.
Jak my, zwyczajni ludzie, mo¿emy pomóc tym dzieciom?
Nie mo¿emy byæ obojêtni wobec problemu. Ma³e dzieci nie potrafi¹ jeszcze walczyæ o siebie. S¹d dzia³a zawsze na skutek sygna³u np. ze szko³y, od lekarzy, od
s¹siadów. Mia³am w swojej praktyce zawodowej przypadek, ¿e przyszed³ anonim
ze wsi, mówi¹cy o tragicznej sytuacji dwójki dzieci. Natychmiast wys³aliœmy tam
kuratora, aby zbada³ sprawê.
S¹d reaguje na anonimy?
Ale¿ oczywiœcie! Je¿eli dostajemy informacjê, ¿e w jakiejœ rodzinie dzieciom dzieje

Zespó³ dziecka maltretowanego to nie tylko
problem zwi¹zany z karami cielesnymi. Dziecko
krzywdzone to równie¿ takie, którego potrzeby emocjonalne, higieniczne s¹ mocno zaniedbane. Nad
dzieckiem mo¿na znêcaæ siê w ró¿ny sposób. Psychiczny te¿.
Wiêkszoœæ przypadków, które trafiaj¹ do S¹du
Rodzinnego w Bia³ymstoku dotyczy dzieci z rodzin
patologicznych. W tak zwanych dobrych domach
problem jest skrzêtnie ukrywany. Bywa, ¿e horror
rozgrywa siê w pozornie sielankowej atmosferze
- Przera¿aj¹ce jest, ¿e coraz wiêcej mamy spraw
dotycz¹cych molestowania seksualnego dzieci przez
rodziców, rodzeñstwo - mówi sêdzia El¿bieta Cylwik, z-ca Przewodnicz¹cego V Wydzia³u Rodzinnego i Nieletnich w Bia³ymstoku.
- Temat molestowania dzieci jest bardzo medialny. Nie wiem, byæ mo¿e zjawisko jest na tym
samym poziomie co kiedyœ, tylko zwiêkszy³a siê wykrywalnoœæ. Na pewno my, lekarze, mamy wiêksz¹
wiedzê diagnostyczn¹ i jesteœmy bardziej wyczuleni na ten problem. Sygna³ o tym, ¿e coœ z³ego dzieje siê z dzieckiem powinien pochodziæ od lekarza
rodzinnego - dodaje dr Witold Olañski z Kliniki
Chirurgii Dzieciêcej AMB.
Najsmutniejsze jest to, ¿e najbli¿sza rodzina,
krewni godz¹ siê na krzywdê dziecka. Czêsto o
problemie wiedz¹ równie¿ s¹siedzi. W "niebieskim pokoju" dziecko - ofiara ma szansê przerwaæ
milczenie doros³ych.

D.Œ.

siê krzywda natychmiast zaczynamy dzia³aæ. Zg³oszenie nie
musi byæ podpisane, wystarczy,
¿e znajdzie siê w nim imiê i
nazwisko dziecka, jego adres
zamieszkania oraz takie same
podstawowe dane o rodzicach
b¹dŸ opiekunach.

dr Witold Olañski - adiunkt w Klinice Chirurgii Dzieciêcej AMB
Nie trafia Pana szlag, Panie Doktorze, kiedy widzi Pan kolejne skatowane
dziecko?
Trafia. Zawsze mnie trafia. Dlatego od wielu lat zajmujê siê tym problemem.
Interesujê siê jak potoczy³y siê losy tych dzieci, do jakich trafi³y placówek, jak
zakoñczy³y siê sprawy s¹dowe?
Jak wyjaœniaj¹ urazy dziecka rodzice?
T³umacz¹, ¿e dziecko upad³o, uderzy³o siê, zarwa³o siê ³ó¿eczko itd. My s³uchamy,
badamy dziecko i ju¿ wiemy, ¿e miêdzy relacj¹ rodzica a tym co widzimy nie ma
korelacji.
Nie "œwierzbi" Pana czasami rêka, Panie Doktorze?
Pyta pani o moje emocje?
Pytam czy nie ma Pan ochoty przy³o¿yæ tym rodzicom?
Stwierdzê krótko. Moje emocje s¹ mocno podwy¿szone.
D.Œ.
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T en

mecz wygra³y noworodki

Przekazanie czeku na kwotê 10.000 PLN - daru od firmy Ambra na rêce dr. hab. Marka Szczepañskiego, kierownika Kliniki Neonatologii AMB.

Klinika Neonatologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku wzbogaci siê
o ok. 50 tys. z³, które stanowi¹ dochód z rozegranego 20 grudnia 2003 r
charytatywnego turnieju pi³karskiego.
Mecz zorganizowany zosta³ z okazji obchodów 50-lecia Hotelu Cristal
oraz takiej samej rocznicy istnienia
przedsiêbiorstwa "Pasmanta". W hali
bia³ostockiego "W³ókniarza" wyst¹pi³o szeœæ zespo³ów, wœród nich zaœ Reprezentacja Artystów Polskich, druga
reprezentacja Jagiellonii oraz twór o nazwie "Reprezentacja goœci" skupiaj¹cy takich tuzów polskiej pi³ki, jak:
Tomasz Iwan, Damian Gorawski czy
Piotr Œwierczewski. Na artystów i "Jagê" taki sk³ad wystarczy³ - u Paw³a
Janasa raczej szans nie ma. Liczy³ siê
jednak szczytny cel i zabawa, a tej nie
brakowa³o.
Nie Rasiak, Niedzielan czy ¯urawski s¹ obecnie najlepszymi strzelcami
w naszym futbolu. Jeœli wierzyæ licznie zgromadzonym w hali kibicom, to
W³adek Z³otopolski jest obecnie najlepszym napastnikiem Polski. Graj¹cy
go Andrzej Nejman nie podszed³ na
szczêœcie do tego zbyt powa¿nie i bawi³ siê gr¹, podobnie jak okrzykami,
w których rozgrzana publicznoœæ zachêca³a go do mêskiego zajêcia siê serialow¹ Marcysi¹. Po meczu zarówno
on, jak i np. by³y premier Jan Krzysztof

Bielecki nie kryli, ¿e poza celem charytatywnym takie spotkania to dla
nich po prostu zabawa i sposób na mi³e spêdzenie wolnego czasu. Jeœli wierzyæ by³emu Prezesowi Rady Ministrów,
tego ostatniego nie ma zbyt wiele,
pracuje bowiem nawet po 90 godzin tygodniowo. Tym bardziej doceniæ nale¿y chêæ pomocy pacjentom - i w³asnym,
sko³atanym nerwom.
Ka¿da z³otówka jest bezcenna

mocno ograniczona. Oczywiœcie dochód z meczu, nawet po dodaniu do
niego kwot uzyskanych z aukcji gad¿etów oraz pieniêdzy przekazanych przez
sponsorów to suma raczej symboliczna
w stosunku do potrzeb, jednak przecie¿
ju¿ wiele lat temu Jurek Owsiak udowodni³, ¿e warto próbowaæ wszystkich
sposobów pomocy s³u¿bie zdrowia.
Cichym (choæ to mo¿e dosyæ kontrowersyjne stwierdzenie) bohaterem spotkania by³a fantastyczna bia³ostocka publicznoœæ. Dopingowa³a g³oœno, ale
kulturalnie i na weso³o zarówno pi³karzy Jagiellonii, jak i ich przeciwników.
Pewnie to w³aœnie zdeprymowa³o naszych
pupili, przyzwyczajonych na co dzieñ
do zupe³nie innego dopingu. Piotr Œwierczewski potwierdzi³ zreszt¹ po meczu, ¿e
zauwa¿alna obni¿ka formy pi³karzy bia³ostockiego klubu nie jest w kraju specjaln¹ tajemnic¹. Kurtuazyjnie doda³ jednak, ¿e klub posiada du¿y potencja³, który
wystarcza na myœlenie o awansie do
ekstraklasy. Nie doda³, niestety, jak d³ugo trzeba by o tym myœleæ.
Po meczu, zapytany by³y premier Krzysztof Bielecki, o to czy nie ³atwiej by³oby zmieniæ politykê i lepiej rozwi¹zaæ
problem finansów w s³u¿bie zdrowia w
sposób ustawowy, odpowiedzia³ wprost,
¿e w Polsce po roku 1989 zmieni³o siê
wiele, ¿e wszystko zmierza ku dobremu, ale s³u¿ba zdrowia i przeznaczone na
ni¹ z bud¿etu pieni¹dze w zasadzie s¹ sfer¹, w której zmieni³o siê najmniej. Pieniêdzy nie by³o i niestety nie ma. Jednoczeœnie premier powiedzia³, ¿e to

Bardziej pragmatyczne podejœcie wykaza³ doc. Marek Szczepañski, szef Kliniki do której
trafi¹ pieni¹dze. Nie kry³,
¿e ka¿da, nawet najmniejsza kwota jest
bezcenna, bowiem podstawowa dzia³alnoœæ kierowanej przez
niego placówki,
wobec
szczup³oœci
œrodków przekazywanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, jest Rozmowy kuluarowe dr. hab. Marka Szczepañskiego i Andrzeja Nejmana
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niu noworodków, ja- mo¿e i oni zorganizuj¹ jakiœ pokazowy
ko Redakcja "Medy- mecz - np. NFZ kontra pacjenci. Oczyka", jesteœmy mu bar- wiœcie dla ich w³asnego dobra lepiej by³oby, gdyby byli to pacjenci poni¿ej dzo wdziêczni.
Piotr Œwierczew- powiedzmy - 13 roku ¿ycia. Starsi moski, by³y kapitan pod- gliby odreagowaæ na boisku dyskomfort
stawowego sk³adu na- zwi¹zany z niskim wk³adem Funduszu w
szej reprezentacji poprawê ich stanu zdrowia. Publicznoœæ
narodowej, w czasie na pewno te¿ siê znajdzie.
I chyba tylko transparentów i okrzymeczu pokaza³ klasê
godn¹ tej rangi zawo- ków nie bêdziemy mogli przekazaæ na ³adnika. Gra³, co nie za- mach "Medyka". Odeœlemy do "Nie".
skakuje, najlepiej ze
Adam Hermanowicz
wszystkich uczestni(Autor jest lekarzem, rezydentem
ków turnieju, a podDru¿yna "Reprezentacji goœci" œwiêtuje tryumf; na zdj. Piotr Œwierw Klinice Chirurgii Dzieciêcej AMB)
czas rozmowy stwierczewski, Tomasz Iwan, Damian Gorawski i Klaudiusz Sewkowicz.
dzi³, ¿e mimo i¿ nie
jest ju¿ w reprezentacji
narodowej,
to po typowinno siê zmieniæ w przeci¹gu dwóch
lu
latach
wystêpów
czuje
jednoœæ
najbli¿szych lat. A jak tu nie wierzyæ preze
swoimi
kolegami
i
¿yczy
im
zesowi PKO S.A. Musimy uzbroiæ siê
wielu
sukcesów.
Takie
mecze
w cierpliwoœæ i dalej wytrwale czekaæ.
równie¿ jemu daj¹ du¿¹ przyjemnoœæ, a dodatkowo mo¿e udowoPrzyjemne z po¿ytecznym
dniæ, ¿e strzelaæ bramki wci¹¿ poAndrzej Nejman zdradzi³ nam, ¿e pod- trafi i to nie byle jakie.
szed³ do meczu bardzo rozrywkowo.
Stwierdzi³, ¿e i tak wygra³y noworodki, Czerwona kartka dla Funduszu
a wynik tu na boisku nie jest istotny. On i laurka w "Nie"
przyjecha³ siê bawiæ, a skoro za jego "koTak wiêc pi³karze, politycy i
panie pi³ki" przez kilka godzin mo¿na poartyœci
graj¹, Wielka Orkiestra Uroczyste otwarcie imprezy; na zdj. Ryszard Tur, Premóc choæ jednemu dziecku, to robi to z
Œwi¹tecznej
Pomocy rusza lada zydent Bia³egostoku oraz dr hab. Marek Szczepañski.
wielk¹ przyjemnoœci¹. Doda³, ¿e daje to
moment.....
Pracownicy
Narodorównie¿ mo¿liwoœæ rozreklamowania swojej osoby, co dla artysty jest niezmiernie wego Funduszu Zdrowia mog¹ spaæ spowa¿ne. W³adek Z³otopolski ³¹czy wiêc kojnie. Nie musz¹ siê specjalnie wysilaæ,
przyjemne z po¿ytecznym, za co w imie- a pieni¹dze jakoœ siê znajduj¹. Kto wie,

Reprezentacja Artystów Polskich
(R.A.P.) przed otwarciem meczu.
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STUDIA PODYPLOMOWE
WSPÓ£CZESNA FORMA DYDAKTYKI ALTERNATYWNEJ

Przed rokiem Rektorzy Akademii
Medycznej i Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz Prezes TNOiK-u podpisali
porozumienie, na mocy którego powsta³o Studium Prawa, Organizacji i Zarz¹dzania w Ochronie Zdrowia. Pierwsza tego typu inicjatywa dydaktyczna w
Akademii Medycznej i jednoczeœnie
pierwsze miêdzyuczelniane Studium zajmuj¹ce siê problematyk¹ w zakresie zarz¹dzania, organizacji i prawa w ochronie zdrowia. Kilka przedyskutowanych
nocy nad formu³¹, celami i programem
zaowocowa³o stworzeniem bogatej oferty potencjalnym odbiorcom. Doœæ szybko okaza³o siê, ¿e znalaz³o siê du¿o chêtnych. Rozdzwoni³y siê telefony z proœb¹
o wiêcej informacji na temat Studium,

jego programu, organizacji zajêæ, wyk³adowców i przydatnoœci zajêæ. Zg³osi³o siê czterdziestu odwa¿nych, którzy
podnieœli rêkawicê. Wœród nich - dyrektorzy szpitali, kierownicy klinik, ordynatorzy, asystenci, rehabilitanci, w³aœciciele ZOZ-ów niepublicznych, stomatolodzy,
rezydenci, pielêgniarki, sta¿yœci, lekarze ze studiów doktoranckich, absolwenci studiów licencjackich, pracownicy administracji, zwi¹zkowcy oraz
przedstawiciele innych zawodów. Trud
zajêæ podjê³y osoby z województwa podlaskiego i województw oœciennych: warmiñsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego. Powsta³a wspania³a grupa,
z czasem wzajemnie wpieraj¹ca siê i
organizuj¹ca wspólne spotkania towa-

rzyskie, podczas których uczestnicy wymieniali siê doœwiadczeniami zawodowymi, jak¿e wa¿nymi w obecnych, niepewnych czasach w sektorze zdrowia.
Starost¹ grupy zosta³ dr R. Kijak, jego
zastêpc¹ E. Muszyc i jak przysta³o na
zwi¹zkowców dyktowali oni warunki
poza programem Studium. Ankieta "satysfakcji" przeprowadzona przez organizatorów, jednoznacznie wykaza³a
zadowolenie uczestników z formy i organizacji zajêæ. Wyk³adowcy zostali ocenieni bardzo wysoko. W ocenie brano
pod uwagê formy prezentacji, tematykê zajêæ oraz zakres przekazywanej wiedzy.
Poni¿ej przedstawiamy opiniê kilku uczestników naszego Studium.

Doktor Ryszard Kijak (wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Krajowego Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy, absolwent Studium): "Swoj¹ rolê Studium spe³nia
znakomicie, gwarantuje wysoki poziom wyk³adów, zapewnia najlepszych wyk³adowców z wiod¹cych oœrodków
krajowych, którzy w przystêpny sposób przekazuj¹ z³o¿on¹ wiedzê z zakresu prawa i organizacji ochrony zdrowia oraz z dziedzin pokrewnych. Partnerska oraz kole¿eñ-

ska relacja pomiêdzy kadr¹ administracyjn¹, wyk³adowcami i uczestnikami pozwala na g³êbok¹ integracjê grupy i wymianê doœwiadczeñ zawodowych. Z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ i z czystym sumieniem mogê poleciæ taki
kurs ka¿demu zainteresowanemu. Organizatorom gratulujê pomys³u powo³ania Studium. Wype³ni³o ono powa¿n¹ lukê, jaka istnia³a do tej pory w ofercie szkolnictwa
wy¿szego w województwie podlaskim".

Doktor n. med. Irena Rutkowska (kierownik Zak³adu
Rehabilitacji DSK, konsultant wojewódzki z zakresu
rehabilitacji): "Oczekiwa³am tego typu szkoleñ, nauczy³am siê podstaw jêzyka ekonomicznego i bêdê partnerem w dyskusji z dyrektorem ds. ekonomicznych. Obe-

cne studia spowodowa³y, ¿e mam nowe spojrzenie na
zarz¹dzanie moim personelem, mo¿liwoœci motywacji
i wyzwolenia aktywnoœci zespo³u. Uwa¿am, ¿e organizacja zajêæ by³a perfekcyjna."

Doktor Zofia Gutkowska (specjalista ginekologii i
po³o¿nictwa, zarz¹dzaj¹ca Niepublicznym ZOZ-em w Grodzisku Mazowieckim): "Podoba³ mi siê system zajêæ
(dwa semestry), skrypty z których korzystaliœmy i z których
nadal korzystam w pracy zawodowej. Ciekawa i fajna
by³a forma wyk³adów, trafiony dobór wyk³adowców i te-

matyki zajêæ. Pozna³am wspania³ych ludzi. Przyswojona
w ramach zajêæ wiedza pozwala mi teraz byæ partnerem
w rozmowach z Funduszem, a tak¿e sprawniej kierowaæ
ludŸmi. Indeks, który otrzyma³am przypomnia³ mi czasy
studenckie i wspomnieniami mi³o do nich wróciæ."
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Doktor n. med. Zdzis³aw Go³aszewski (z-ca dyrektora
ds. medycznych SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Bia³ymstoku): "Studium, które ukoñczy³em spe³ni³o wszelkie moje oczekiwania co do wiedzy w zakresie zarz¹dzania, organizacji zdrowia oraz tego, czego nie daj¹ inne studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego i poruszania
siê po nowej p³aszczyŸnie w relacji lekarz-pacjent. Wyk³adowcy w osobach doradcy Ministra Zdrowia, profesorowie
z Katedry Zarz¹dzania Szko³y G³ównej Handlowej w War-

szawie, fachowcy Wydzia³u Prawa UwB oraz inni specjaliœci zarz¹dzania z Krakowa, Warszawy i innych miast akademickich w sposób przystêpny przedstawili problematykê
mnie interesuj¹c¹. Bardzo ciekawa forma wyk³adów, znakomita organizacja zajêæ, skrypty z treœci¹ wyk³adów na ka¿dej sesji, cattering i wiele innych spraw spowodowa³y, ¿e
jestem zadowolony z podjêcia decyzji co do uczestnictwa
w Studiach Podyplomowych organizowanych przez AMB,
UwB i TNOiK".

Doktor hab. Marek Szczepañski (kierownik Kliniki
Neonatologii AMB, konsultant wojewódzki z zakresu neonatologii): "Fakt podjêcia Studiów Podyplomowych w
naszej Uczelni by³ potrzeb¹ zdobycia wiedzy, która w moim przekonaniu jest niezbêdna by prawid³owo zarz¹dzaæ
jak¹kolwiek jednostk¹ organizacyjn¹. W dobie nowych
wyzwañ, osoby zarz¹dzaj¹ce na jakichkolwiek stanowiskach nie mog¹ kierowaæ siê intuicj¹, dobrymi chêciami,

liczyæ na pomoc innych, czy autorytet w³adzy. Ka¿da osoba, kieruj¹ca zespo³em powinna zdobyæ wiedzê w zakresie prawa i zasad zarz¹dzania organizacj¹. Jestem przekonany, ¿e na wzór pañstw Unii Europejskiej, ka¿dy
kandydat, ubiegaj¹cy siê o kierownicze stanowisko w
ochronie zdrowia bêdzie zobligowany do przedstawienia
dokumentu ukoñczenia studiów podyplomowych w zakresie prawa, organizacji i zarz¹dzania".

Magister rehabilitacji Grzegorz Rogalski (kierownik
Oddzia³u Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Górowie I³aweckim): "Nie spodziewa³em siê tak mi³ego przyjêcia w Bia³ymstoku. Czu³em siê jakbym by³ pod matczyn¹ opiek¹. Wszystko podane jak na tacy. Treœæ zajêæ

przedstawiona w skrypcie na ka¿dej sesji, oprawa w postaci catteringu, przyjazne osoby, przyjazny organizator
wyczulony na ka¿de uwagi. Poczu³em siê jak na studiach, jako student, m³ody, niezale¿ny, chc¹cy naprawiaæ œwiat. Szkoda, ¿e to ju¿ koniec zajêæ".
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Rada Studium:
Prof. dr hab. Stanis³aw Prutis - Dziekan Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku
Dr hab. Marek Rogowski - Prorektor ds. Klinicznych Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
Dr n. praw. Maciej Perkowski - adiunkt na Wydziale Prawa UwB, przedstawiciel TNOiK-u
Dr n. praw. Adam Górski - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku
Dr n. med. Tomasz Koronkiewicz - asystent w Klinice Ortopedii SP PSK AMB
Tomasz Koronkiewicz
(Autor jest dr. n. med., kierownikiem Podyplomowego Studium Prawa, Organizacji
i Zarz¹dzania w Ochronie Zdrowia, absolwentem Studiów Podyplomowych w Szkole
G³ównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarz¹dzania w ochronie zdrowia).

N a budowie wre
(Modernizacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bia³ymstoku)
W ramach prowadzonych dzia³añ inwestycyjnych Akademii Medycznej w Bia³ymstoku realizowane jest obecnie zadanie, które nazwaliœmy "Modernizacja i rozbudowa Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej". Powy¿sze przedsiêwziêcie sk³ada siê
z dwóch etapów. Pierwszy etap pod nazw¹
"Modernizacja i rozbudowa Kliniki Neurochirurgii i sal operacyjnych w SPSK Akademii Medycznej w Bia³ymstoku" jest obecnie na ukoñczeniu. Ju¿ niebawem zostan¹ oddane do eksploatacji
sale operacyjne "Bloku Operacyjnego" nr 8 i 9,
które s¹ przeznaczone do przeprowadzania specjalistycznych operacji neurochirurgicznych. Zosta³y one wyposa¿one w najnowoczeœniejszy
sprzêt i aparaturê medyczn¹: neurochirurgiczne

sto³y operacyjne, podwieszany sufitowy mikroskop operacyjny, aparat do znieczulania, aparat
RTG z ramieniem C, endoskop neurochirurgiczny.
W latach poprzednich, w ramach realizacji
I etapu, dokonano rozbudowy Kliniki Neurochirurgii poprzez nadbudowê bloku "L" oraz modernizacjê sal operacyjnych nr 6 i nr 7 (chirurgicznej i urologicznej).
Dokonano zakupów pierwszego wyposa¿enia kliniki i sal operacyjnych m.in. w specjalistyczne narzêdzia chirurgiczne (do przeprowadzania operacji chirurgicznych, urologicznych,
neurochirurgicznych, chirurgii klatki piersiowej
oraz operacji otolaryngologicznych), respiratory, kardiomonitory itp.

Nak³ady poniesione na ww. cele wynios³y
ogó³em 8.910.000 z³, w tym sale operacyjne nr
8 i 9 ok. 3,5 mln z³, roboty budowlano-monta¿owe ok. 1 mln z³.
W roku 2003 rozpoczêto te¿ realizacjê II Etapu modernizacji SPSK. Akademia Medyczna inwestor bezpoœredni ww. modernizacji pt. "Modernizacja i rozbudowa pawilonu "E" Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bia³ymstoku" przygotowa³a
pe³n¹ dokumentacjê inwestycyjn¹ tego zadania.
W ramach realizacji II etapu zostanie zrealizowany pawilon ³ó¿kowy, w którym zostan¹
zlokalizowane Kliniki Rehabilitacji i Chirurgii
Szczêkowej i Plastycznej oraz przeprowadzona
dalsza modernizacja Bloku Operacyjnego.
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Nak³ady poniesione obecnie w wysokoœci
1 mln z³ zosta³y wykorzystane na opracowanie
dokumentacji technicznej (projekty budowlany i wykonawczy) oraz roboty przygotowawcze placu budowy. Ze œrodków roku 2004 planujemy wykonaæ stan surowy pawilonu ³ó¿kowego
oraz czêœci komunikacji pionowej szpitala (o

kubaturze ³¹cznie ponad 21 000 m3), w której
znajd¹ siê cztery dŸwigi towarowo-osobowe.
Dysponentem œrodków realizowanej inwestycji jest Ministerstwo Zdrowia, inwestorem
bezpoœrednim, Akademia Medyczna w Bia³ymstoku. Wartoœæ kosztorysowa II etapu przygotowanego do realizacji (Akademia Medyczna

posiada pozwolenie na budowê) to ok. 26 800
tys. z³.
Zygmunt P³oñski
(Autor p.o. dyrektora AMB)
Gra¿yna Rusi³owicz
(Autorka jest z-c¹ kierownika Dzia³u
Technicznego AMB)

Temida i Eskulap

D OBRE

OBYCZAJE W RELACJACH

LEKARZ

-

PACJENT

(Informacja o stanie zdrowia pacjenta oraz proponowanych metodach leczenia
na podstawie Ustawy o zawodzie lekarza i orzecznictwa S¹du Najwy¿szego)
Leczenie jako ingerencja w sferê praw
cz³owieka wymaga uprzedniej zgody pacjenta.
Wa¿n¹ zgodê lekarz otrzymuje dopiero po
udzieleniu informacji dotycz¹cej planowanego
badania lub zabiegu. Informacja na temat stanu
zdrowia i rokowañ na przysz³oœæ powinna byæ
równie¿ udzielona choremu w trakcie podjêtego procesu leczenia, na który pacjent ju¿ uprzednio wyrazi³ zgodê.
Artyku³ niniejszy ma na celu analizê zakresu, formy oraz krêgu podmiotowego, do którego informacja o stanie zdrowia pacjenta jest
kierowana i nie dotyczy problematyki tajemnicy lekarskiej.
Uprawnienia powy¿sze wynikaj¹ z art. 31
Ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodzie lekarza dalej zwanej ustaw¹ (Dz. U. 1997 r., Nr 28,
poz. 152; ze zm.), art. 19 ust. 1 pkt 3 Ustawy z
dnia 30.08.1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U.1991 r., Nr 91, poz. 408, ze zm.)
oraz art. 13 i nastêpne Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Pacjent musi wiedzieæ co mu dolega
Zanim pacjent wyrazi zgodê na leczenie
lub jej odmówi, lekarz ma obowi¹zek udzieliæ
pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystêpnej informacji o jego stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz
mo¿liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, daj¹cych siê przewidzieæ nastêpstwach
ich zastosowania albo zaniechania, wynikach
leczenia oraz rokowaniu. Informacja o stanie
zdrowia powinna byæ podana pacjentowi w takiej formie by by³a dla niego zrozumia³a, bior¹c pod uwagê wiek, inteligencjê oraz stan psychofizyczny. Na przyk³ad nie spe³ni przes³anki
przystêpnoœci informacja udzielona laikowi po
³acinie czy te¿ z u¿yciem nadmiernej iloœci fachowej nomenklatury.
Ustawa o zawodzie lekarza nie wymaga
¿adnej szczególnej formy udzielenia informacji. Mo¿e ona byæ pisemna lub, co ma miejsce
najczêœciej, ustna. Fakt jej udzielenia i treœæ powinna znaleŸæ siê w dokumentacji medycznej.

Czasem mo¿na coœ przemilczeæ
Zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego "nie mo¿na wymagaæ od lekarza, by uprzedza³ pacjenta o wszelkich mog¹cych wyst¹piæ
komplikacjach, zw³aszcza takich, które zdarzaj¹
siê niezmiernie rzadko. Takie uprzedzenie mog³oby prowadziæ do zbêdnego pogorszenia samopoczucia i do bezpodstawnej odmowy wyra¿enie zgody na dokonanie zabiegu. Sposób pouczenia przy odbieraniu zgody na zabieg (operacjê czy te¿ badania) musi byæ uzale¿niony od rodzaju zabiegu" (I CR 441/73, OSPiKA 1974,
poz. 123).
"Spoczywaj¹cy na lekarzu obowi¹zek wyjaœnienia pacjentowi konsekwencji zabiegu operacyjnego ma na celu takie zapoznanie pacjenta ze
stanem jego zdrowia i nastêpstwami tego zabiegu, a¿eby pacjent podejmowa³ decyzjê o wyra¿eniu zgody na ten zabieg z pe³n¹ œwiadomoœci¹, na co siê godzi i czego siê mo¿e spodziewaæ. W zwi¹zku z tym lekarz powinien wyjaœniæ pacjentowi cel i rodzaj zabiegu oraz zwyk³e
jego nastêpstwa" (IV CR 389/79, OSNC
1980/4/81).
"Obowi¹zek lekarza uprzedzenia chorego o
mo¿liwych komplikacjach zamierzonej operacji
inaczej przedstawia siê w sytuacji, gdy chodzi o
operacjê maj¹c¹ na celu tylko poprawê stanu
zdrowia, a inaczej, gdy operacja jest niezbêdna
dla ratowania ¿ycia chorego. W tym drugim wypadku lekarz nie mo¿e udzielaæ pacjentowi tego
rodzaju informacji o mo¿liwych powik³aniach
operacyjnych, które mog³yby wp³yn¹æ ujemnie
na psychikê chorego, a tym samym zwiêkszyæ
ryzyko operacji. Twierdzenie powoda, i¿ gdyby
wiedzia³ o mo¿liwoœci powstania przetoki, nie
zgodzi³by siê na operacjê, jest nieprzekonuj¹ce
przy uwzglêdnieniu, ¿e nie przeprowadzenie
operacji grozi³o jego ¿yciu" (II CR 732/73, OSP
1975/1/6).
Jak wskazuje kolejne orzeczenie S¹du Najwy¿szego dla skutecznoœci zgody pacjenta na
zabieg nie jest wymagane, aby lekarz dzieli³ siê
z chorym swoimi podejrzeniami, jeœli zabieg ma
na celu postawienie prawid³owej diagnozy i za-

stosowanie prawid³owej metody leczenia
(OSPiKA 1969 r., poz. 165).
Warto sobie przypomnieæ zasady etyki
Udzielaj¹c informacji lekarz nie mo¿e manipulowaæ pacjentem, próbuj¹c wymóc na chorym zgodê np. na bardziej kosztown¹ metodê leczenia, upatruj¹c w tym wiêkszych korzyœci finansowych. Takie przypadki niestety zdarzaj¹
siê w praktyce, ra¿¹co naruszaj¹c zasady etyki i
dobre obyczaje przyjête w tego rodzaju stosunkach.
Z obowi¹zku udzielenia informacji o stanie
zdrowia mo¿e zwolniæ lekarza sam pacjent.
Równie¿ lekarz mo¿e podj¹æ tak¹ decyzjê. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy w sytuacjach wyj¹tkowych, je¿eli rokowanie jest niepomyœlne dla
pacjenta, lekarz mo¿e ograniczyæ informacjê o
stanie zdrowia i o rokowaniu, je¿eli wed³ug oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W
takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobê upowa¿nion¹ przez pacjenta. Na ¿¹danie pacjenta
lekarz ma jednak obowi¹zek udzieliæ mu ¿¹danej informacji.
Pacjent ma prawo na podstawie art. 31 ust.
2 ustawy wyznaczyæ osoby, którym lekarz mo¿e udzielaæ informacji dotycz¹cej jego stanu
zdrowia. Jeœli jednak pacjent nie skorzysta z tego uprawnienia wówczas lekarz nie ma prawa
udzielaæ informacji komukolwiek, nawet cz³onkom najbli¿szej rodziny.
Obowi¹zek udzielenia informacji o stanie
zdrowia i rokowaniach na przysz³oœæ dotyczy
tak¿e pacjentów, który ukoñczyli 16 lat (art. 31
ust. 5 ustawy). Je¿eli pacjent nie osi¹gn¹³ tego
wieku lub jest nieprzytomny b¹dŸ niezdolny do
zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji przedstawicielowi ustawowemu, a
w razie jego braku lub gdy porozumienie siê z
nim jest niemo¿liwe - opiekunowi faktycznemu
pacjenta (art. 31 ust. 5 ustawy.). Jest nim osoba
wykonuj¹ca, bez obowi¹zku ustawowego, sta³¹
pieczê nad pacjentem, który ze wzglêdu na
wiek, stan zdrowia albo swój stan psychiczny
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pieczy takiej wymaga (art. 31 ust. 8 ustawy).
Istotn¹ cech¹ pieczy jest jej nieokazjonalny i nieprzypadkowy charakter. Przyk³adowo opiekunem faktycznym ucznia przywiezionego do
szpitala jest nauczyciel.
Zgodnie z wyrokiem S¹du Najwy¿szego
"lekarz pytaj¹c opiekunów dziecka o wyra¿enie
zgody na dokonanie zabiegu nie jest zobowi¹zany do informowania ich o wszelkich mo¿liwych
komplikacjach, jakie mog¹ nast¹piæ w zwi¹zku
z zabiegiem. Wystarczaj¹cym pouczeniem pacjenta lub jego rodziny przy wyra¿aniu zgody na
dokonanie zabiegu jest wskazanie na to, ¿e zabieg jest powa¿ny i kryje pewne niebezpieczeñ-

stwa, chyba ¿e osoba wyra¿aj¹ca zgodê ¿¹da
szczegó³owych informacji." (I CR 147/70, nie
publ.). Zakres informacji udzielanej dla przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego chorego powinien byæ taki sam jak w przypadku informacji udzielanej samemu choremu.
Pacjentowi, który nie ukoñczy³ 16 lat, lekarz
udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawid³owego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wys³uchuje
jego zdania (art. 31 ust. 7 ustawy). Dalszych,
bardziej szczegó³owych informacji lekarz udziela przedstawicielowi ustawowemu ma³oletniego, ale jeœli kontakt z nim jest niemo¿liwy lub
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przedstawiciela ustawowego brak - jego opiekunowi faktycznemu.
Lekarze czêsto traktuj¹ pacjentów instrumentalnie, zapominaj¹c o tym jak wa¿na w procesie udzielenia zgody na leczenie jest informacja o stanie zdrowia. Jej nieudzielanie lub nienale¿yte udzielenie mo¿e skutkowaæ niewa¿noœci¹
zgody. Relacja lekarz - pacjent powinna byæ
ukszta³towana na zasadach partnerstwa, co z
pewnoœci¹ wyjdzie na korzyœæ obu stronom.
Marek Hermanowicz
(Autor jest prawnikiem - pracuje
w Kancelarii Adwokackiej)

O g³upienie

Jak dotychczas na tych ³amach, jeœli o
Ameryce pisa³em to zwykle pozytywnie, co
wcale nie znaczy, ¿e wszystko tu mi siê podoba. Wprost przeciwnie. Prawie ka¿dy pozytyw ma tu swój odpowiednik po drugiej
stronie moralnego, kulturowego czy spo³ecznego bilansu. S¹ tu równie¿ zjawiska ani
dobre ani z³e - po prostu takie, w których
sensu, nawet przy najlepszej woli, trudno siê
dopatrzyæ.
By³o to 3 lipca 1979 roku w Virginii.
Mój pierwszy dzieñ na tym kontynencie.
Poniewa¿ pada³o postanowi³em popatrzeæ
na Amerykê przez okno telewizora. Natychmiast natkn¹³em siê na "professional wrestling" - "woln¹ amerykankê", jak to siê w
Bia³ymstoku mawia³o. Co ciekawsze terminu "wolna amerykanka" tu nigdy nie spotka³em. Chodzi o zawodow¹ bijatykê na ringu.
Potê¿ni faceci w obcis³ych kostiumach, porykuj¹c dla dodania sobie animuszu, walcz¹ w
stylu, gdzie na pierwszy rzut oka, wszystkie
chwyty s¹ dozwolone. Wystarczy jednak kilkanaœcie sekund, by zorientowaæ siê, ¿e to
wszystko to jedna wielka lipa. Prymitywne
udawanie walki wed³ug z góry okreœlonego,
niezbyt wymyœlnego scenariusza. To, ¿e doroœli faceci mog¹ siê tak wyg³upiaæ mo¿na
ewentualnie zrozumieæ, bo nie robi¹ tego za
darmo. Zdumiewa zaœ fakt, ¿e ktoœ mo¿e nie
tylko czas traciæ na ogl¹danie tych wyg³upów,
ale jeszcze gotów jest za ten przywilej s³ono
p³aciæ. Odbywa siê to zwykle w obecnoœci

kilkudziesiêciotysiêcznej widowni, g³ównie
w doros³ym wieku, plus kilka milionów przed
telewizorami.
Faceci siê wyg³upiaj¹, widownia kibicuje przeci¹g³ym wrzaskiem, wulgarnymi okrzykami i gestami, które w tutejszej obyczajowoœci s¹ zaprzeczeniem wyrazów szacunku.
Pomimo ¿e ca³e widowisko jest z góry ukartowane, na koñcu sêdziowie wydaj¹ werdykt, te¿ wed³ug uprzednio ustalonego rozk³adu. Czysta forma bez pozoru jakiejkolwiek

treœci. Ostatecznym absurdem jest autentyczna radoœæ lub rozczarowanie t³umu po og³oszeniu z góry wyznaczonego zwyciêzcy.
W³aœnie przyjecha³em zza ¿elaznej kurtyny. Ten mój pierwszy kontakt z amerykañsk¹ kultur¹ masow¹ nast¹pi³ w czasie, kiedy
zimna wojna siêga³a zenitu. ZSRR wydawa³o siê byæ wiecznym supermocarstwem. Mo¿e nie dni, ale lata tzw. Zachodu wydawa³y siê
byæ policzone. Patrz¹c na kibicuj¹cy t³um

uœwiadomi³em sobie, ¿e ci sami ludzie, których
dziœ fascynuje ta prymitywna farsa, za rok
bêd¹ wybierali prezydenta, przywódcê wolnego œwiata, w którym to i my, tam w Polsce,
pok³adamy nadziejê na wolnoœæ. Nieprzyjemnie zak³u³o w okolicy serca.
Obawy moje by³y jednak p³onne. Przynajmniej wtedy. Za rok wybrano Ronalda Reagana, by³ego aktora, który w koñcu te¿ zacz¹³
swoj¹ karierê od grania ról, tyle ¿e filmowych.
T¹ prezydenck¹ odegra³ jednak bezb³êdnie, a
co najwa¿niejsze wed³ug znakomicie napisanego scenariusza. Opublikowanie tego felietonu jest bezpoœrednim wynikiem faktu, ¿e
jednym z g³ównych punktów tego scenariusza
by³o podniesienie owej ¿elaznej kurtyny.
O znaczeniu "wrestling" w amerykañskiej
kulturze masowej œwiadczy fakt, ¿e jeden z
mistrzów tych wyg³upów, niejaki Jesse Ventura wybrany zosta³ w 1998 roku gubernatorem stanu Minnesota. Ju¿ po kilku miesi¹cach
okaza³o siê, ¿e by³a to pomy³ka. Nic w tym
dziwnego. W koñcu Minnesota by³a jedynym stanem w ca³ej Ameryce, gdzie Reagan
przegra³ dwukrotnie. Jesse wygra³ zaœ w pierwszej turze. Jaki pan taki stan.
W obronie "professional wrestling" mo¿na stwierdziæ, ¿e choæ jest to czysta forma
bez treœci, w koñcu chodzi tu o rozrywkê, do
której ogl¹dania nikt nikogo nie zmusza. Gorzej jest, gdy sens zastêpuje siê nawet nie
brakiem sensu, ale bezsensem, tak powszechnym, ¿e choæbyœ nie wiem jak siê stara³, nie
da siê od niego uciec.
Chodzi tu o tak zwany Christmas, czyli
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, obchodzone tu z
nieprawdopodobnym zapa³em, tyle ¿e w innym czasie i w inny sposób, ni¿by nazwa i tradycja tego Œwiêta nakazywa³y.
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Tradycyjnie, Bo¿e Narodzenie to œwiêto
upamiêtniaj¹ce fakt narodzenia Chrystusa. Poprzedzone jest ono czterema tygodniami Adwentu. Adwent w tradycji chrzeœcijañskiej (bo
¿adna inna tu w grê wchodziæ nie mo¿e) to
czas oczekiwania. Przez cztery kolejne niedziele obchodzone s¹ fakty i wydarzenia zapowiadaj¹ce narodziny Zbawiciela. Bez wzglêdu na œwiatopogl¹d, nikt nie odmówi temu
rozumieniu Adwentu logiki, analogicznej do
oczekiwania na narodzenie ka¿dego innego
dziecka. Jest to oczekiwanie radosne, pomieszane z odrobin¹ niepokoju.
W Ameryce po prostu z oczekiwania zrezygnowano. Nikt za bardzo nie wie jak to siê
sta³o, ale ju¿ w pierwszym tygodniu Adwentu ca³¹ Amerykê ogarnia œwiate³kowo- choinkowa paranoja. W domach ustawia siê
choinki, czasami po kilka. Co bardziej pomys³owi nawet choinek nie ubieraj¹, ale je
po prostu wystawiaj¹. Ubiera siê t¹ atrapê
raz, a potem tylko chowa i wyjmuje z szafy.
Za to domy dekorowane s¹ co roku od pocz¹tku. Na zewn¹trz przybierane s¹ sznurami setek, jeœli nie tysiêcy czêsto migaj¹cych, kolorowych œwiate³ek. To samo dotyczy otaczaj¹cych
domy drzew i krzaków. Na jeszcze zielone
trawniki ustawiane s¹ pokraczne plastikowe
ba³wanki podœwietlane od œrodka, czy te¿ reniferki machaj¹ce œwiate³kowymi g³ówkami.
Do tego szopki z Dzieci¹tkiem, które siê ma
za kilka tygodni narodziæ. W radiu oczywiœcie

kolêdy. W sklepach zaœ sza³ kupowania pod
nazw¹ Christams shopping. Generalna zasada jest prosta; jak najtaniej, jak najwiêcej dla
mo¿liwie najwiêkszej liczby osób. Jest to okres,
kiedy robi siê dos³ownie ca³oroczne zakupy.
Skarpetki, koszulki, krawaty, naczynia, s³odycze, zabawki, narzêdzia, bieliznê, przybory
szkolne i toaletowe. Dos³ownie wszystko.
W ob³êdzie tym, u¿ytecznoœæ kupowanych
przedmiotów jest spraw¹ drugorzêdn¹ w stosunku do samego faktu ich otrzymania. Wa¿ne, by pod choink¹ nazbiera³y siê sterty prezentów dla ka¿dego. Aby tego dokonaæ ludzie
spêdzaj¹ wiêkszoœæ wolnego czasu w potwornie zat³oczonych sklepach, codziennie donosz¹c coraz to nowe, obiecuj¹co opakowane paczki. Przez ca³y grudzieñ sklepy s¹ tak
zapchane przemêczonymi, poirytowanymi ludŸmi, ¿e strach tam wchodziæ. Wreszcie nadchodzi dzieñ Bo¿ego Narodzenia.
Kilka lat temu us³ysza³em nadan¹ 25
grudnia rano reklamê zaczynaj¹c¹ siê od s³ów:
Now that, Christmas is finally over, it is time
to… Teraz, skoro Bo¿e Narodzenie mamy w
koñcu za sob¹, czas by…. wbrew pozorom nie
by³o w tej reklamie przesady. W tym dniu wielu Amerykanów koñczy, a nie zaczyna œwiêtowanie. Jeœli w ogóle o œwiêtowaniu mo¿e
tu byæ mowa. Nie ma tak jak u nas przez
dzieci oczekiwanego zapalenia choinki, bo
œwiate³ka pal¹ siê na niej ju¿ od miesi¹ca. Ma³o tego, do tego czasu choinka ju¿ obrzyd³a

Senat Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, po wczeœniejszym zaakceptowaniu
wniosku przez Radê Wydzia³u, uchwa³¹ z
dnia 28 lutego 1990 nada³ prof. Marii Byrdy tytu³ doktora honoris causa. Rolê promotora powierzono prof. Tadeuszowi Januszce.
Uroczysta promocja odby³a siê 1 czerwca
1990 r. W tym czasie prof. Byrdy przesz³a
ju¿ na emeryturê, ale wci¹¿ by³a aktywna
zawodowo.
Maria Byrdy urodzi³a siê w Bia³ej Krakowskiej 5 stycznia 1910 roku. Po ukoñczeniu oœmiu klas szko³y wydzia³owej, korzystaj¹c z materialnej pomocy Towarzystwa
Szko³y Ludowej rozpoczê³a naukê w seminarium nauczycielskim w Bia³ej Krakowskiej (tym samym do którego uczêszcza³ Gustaw Morcinek - znany pisarz ze Œl¹ska). Po
ukoñczeniu pierwszego kursu przerwa³a naukê i przygotowuj¹c siê w domu z materia³u IV i V klasy gimnazjalnej, na pó³roczu
1926 roku, z³o¿y³a egzamin wstêpny do VI
klasy Gimnazjum Polskiego Koedukacyjnego w Bielsku. Egzamin dojrza³oœci z³o¿y³a
w czerwcu 1928 roku. Postanowi³a zostaæ
lekarzem, gdy¿ mia³a ¿ywo w pamiêci przewlek³¹ i bolesn¹ chorobê swej starszej siostry. By³a œwiadoma tego, ¿e przed wojn¹

ca³ej rodzinie, a sypi¹ce siê ig³y zmuszaj¹ do
ci¹g³ego sprz¹tania. W koñcu jak d³ugo mo¿na patrzeæ na t¹ w gruncie rzeczy jarmarczn¹
ozdobê, zw³aszcza, ¿e zosta³a ustawiona bez
sensu, na miesi¹c przed œwiêtem, które ma
symbolizowaæ. Od rana do po³udnia trwa otwieranie prezentów, potem jakaœ kolacja i koniec.
Nastêpnego dnia do roboty. Drugiego dnia
Œwi¹t, którego siê tu nie obchodzi, wiele
choinek jest ju¿ na œmietnikach, a ludzie
znowu w sklepach, w których to odbywa siê
oddawanie i zamienianie niepotrzebnych
prezentów. Ale nie tylko. Poniewa¿ sklepy
zwykle wiêcej nagromadz¹ ni¿ sprzedadz¹,
jest to dzieñ cenowych okazji. I znowu to samo. Tysi¹ce ludzi z ob³êdem w oczach i wypiekami na twarzach przepychaj¹ siê przy stoiskach zawalonych zwróconymi i przecenionymi
towarami. Potem wracaj¹ do domów samochodami pe³nymi nowych zakupów, zmêczeni i obolali, w b³ogiej nieœwiadomoœci tego jak
wiele dop³acili do ka¿dej z tych przecen w jak¿e tu popularnej walucie œwi¹tecznego bezsensu i samoog³upienia.

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

jêta na wydzia³ lekarski UJ w Krakowie
(na 100 miejsc by³o 600 chêtnych). Sprawi³o jej to du¿¹ przykroœæ i ten fakt zawa¿y³ na jej przysz³ym losie. By nie traciæ roku zapisa³a siê na Wydzia³ Biologii UJ.
Wytrwa³a tylko do grudnia 1928 roku. Z powodu trudnej sytuacji finansowej przenios³a siê do Katowic, gdzie zatrudni³a siê w
dyrekcji Poczt i Telegrafu. Po roku ponowi³a starania o przyjêcie na Wydzia³ Lekarski w Krakowie i Poznaniu. Zosta³a przyjêta na obie uczelnie, ale wybra³a Kraków,
który by³ bli¿szy jej sercu.
W darze otrzymane
i w darze przekazane

prof. dr MARIA BYRDY
(1910 - 1997)
na uczelniach istnia³a zasada numerus clausus (po 10% miejsc dla kobiet i ¯ydów).
W 1928 roku z tego powodu nie zosta³a przy-

W czasie studiów w okresach wakacyjnych pracowa³a w charakterze pielêgniarki
w Zak³adzie Przeciwjagliczym w Witkowicach i w Zak³adzie Leczniczym dla dzieci
dotkniêtych gruŸlic¹ koœci w Zakopanem.
Przez kilka miesiêcy pe³ni³a obowi¹zki lekarza w Oœrodku Harcerskim w Buczu.
Pod koniec studiów w okresach ferii wakacyjnych i œwi¹tecznych hospitowa³a w Szpitalu Miejskim w Bielsku. Na sta¿u w Bielsku z braku w³asnych, otrzyma³a od dyrektora
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szpitala s³uchawki lekarskie, które pozosta³y po zmar³ym na szkarlatynê w 1932
roku m³odym lekarzu Edmundzie Wojtyle
(który by³ starszym bratem obecnego Papie¿a). S³uchawki te w 1992 roku Profesor ofiarowa³a Papie¿owi, który przekaza³ je do Muzeum w Wadowicach. Za ten dar Papie¿
Jan Pawe³ II przes³a³ profesor Byrdy serdeczne podziêkowania.
Pobyt w Bielsku przed³u¿y³a, pracuj¹c
tam jeszcze przez rok po otrzymaniu absolutorium, przygotowuj¹c siê równoczeœnie
do egzaminów koñcowych. Dyplom lekarza
otrzyma³a 17.09.1936 roku. Obowi¹zkow¹
praktykê lekarsk¹ odbywa³a kolejno: w Szpitalu OO Bonifratrów w Krakowie oraz Szpitalu Œl¹skim w Cieszynie.
W 1936 roku po ukoñczeniu studiów
zg³osi³a siê do prof. J. Olbrychta, kierownika Zak³adu Medycyny S¹dowej po temat
pracy doktorskiej. Wybór pad³ na tematykê
histologiczn¹ zwi¹zan¹ z patogenez¹ œmierci z oparzenia. Od 01.09.1937 roku objê³a
stanowisko m³odszego asystenta Zak³adu
Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.
P³eæ bywa utrudnieniem
Jednak stabilizacja w Zak³adzie nie by³a jej pisana, gdy¿ prof. Olbrycht uwa¿a³, ¿e
kobieta nie mo¿e byæ medykiem s¹dowym
i bieg³ym, a dwuletni etat by³ przeznaczony na zakoñczenie pracy doktorskiej. Na
podstawie pracy doktorskiej pt. "Zmiany
anatomiczne tarczycy w przypadkach œmierci z oparzenia", napisanej i wykonanej w
tym¿e Zak³adzie, otrzyma³a w dniu 21.01.1939
roku dyplom doktora. Po zakoñczeniu przewodu doktorskiego pracowa³a w Klinice
Chorób Wewnêtrznych UJ w charakterze wolontariusza. W miêdzyczasie prof. Jan Olbrycht,
kierownik Zak³adu zleci³ jej obowi¹zki sekretarki szeœciotygodniowego kursu Medycyny Spo³ecznej dla lekarzy, organizowanego przez Uniwersytet i Ubezpieczalniê
Spo³eczn¹. Po wygaœniêciu dwuletniej umowy o pracê prof. Olbrycht zaproponowa³
jej w lipcu 1939 roku stypendium na wyjazd
do Instytutu Medycyny S¹dowej w Kopenhadze i w Lund. Zapozna³a siê tam z organizacj¹ pracy i metodami badañ serologicznych i toksykologicznych, a nadto ze
struktur¹ i dzia³alnoœci¹ instytucji spo³ecznych.
Ceni³a wiedzê i prawdê
W okresie okupacji pracowa³a w macierzystym Zak³adzie Medycyny S¹dowej w
Krakowie, nad którym objê³a pieczê do chwili powrotu profesora Olbrychta z ucieczki

(paŸdziernik 1939). Wraz z pozosta³ym personelem lekarskim pracowa³a do koñca okupacji. Profesor Olbrycht zosta³ aresztowany w 1942 roku i zes³any do obozów
koncentracyjnych w Oœwiêcimiu i Mauthausen. W 1940 roku pojawi³ siê w Zak³adzie
niemiecki dyrektor, który wprowadzi³ terror
zbli¿ony do sytuacji w obozach koncentracyjnych. Zastrasza³, szykanowa³ i maltretowa³ polski personel medyczny. Mimo tego prof. Maria Byrdy nawi¹za³a wspó³pracê
z organizacjami podziemnymi, którym dostarcza³a dane identyfikacyjne ofiar represji.
Po zakoñczeniu wojny kontynuowa³a
pracê w Zak³adzie Medycyny S¹dowej w
Krakowie w charakterze starszego asystenta, a od 1947 adiunkta. W 1954 roku otrzyma³a stopieñ naukowy docenta. Od 1 listopada tego¿ roku objê³a w bia³ostockiej
Akademii Medycznej stanowisko kierownika Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej,
któr¹ zorganizowa³a od podstaw.
W pierwszych latach pracy aktywnoœæ
docent Marii Byrdy ogniskowa³a siê wokó³
dzia³alnoœci dydaktycznej i us³ugowej. Przez
d³ugi okres kszta³ci³a zespó³ asystentów i
specjalistów, zaszczepia³a m³odym pracownikom te wartoœci, które dominuj¹ w
specjalnoœci s¹dowo - lekarskiej, a wiêc ci¹g³e pog³êbianie wiedzy i d¹¿enie do wykazywania prawdy obiektywnej. Prowadzi³a
liczne kursy dokszta³caj¹ce dla lekarzy terenowych powo³ywanych w ró¿nych miastach do pe³nienia czynnoœci bieg³ych. W
tym pionierskim okresie wyje¿d¿a³a do wiêkszych oœrodków miejskich z wyk³adami z
zakresu orzecznictwa, przedstawia³a te
problemy na wspólnych posiedzeniach Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Zrzeszenia Prawników Polskich. Eksponuj¹c orzecznictwo mia³a zawsze na
wzglêdzie podnoszenie poziomu pracy lekarzy, zw³aszcza prowadzonej dokumentacji stanowi¹cej czêsto przes³anki do wydawania prawid³owych opinii i orzeczeñ zgodnych
z duchem przepisów prawnych. Pod jej
kierunkiem specjalizacjê I i II stopnia uzyska³o dwunastu lekarzy. Kilku z nich przesz³o do pracy w administracji s³u¿by zdrowia lub zasili³o kadrê lecznictwa
uspo³ecznionego.
W uznaniu zas³ug naukowych, wychowawczych i organizacyjnych Rada Pañstwa nada³a jej w 1966 roku tytu³ profesora nadzwyczajnego.
W latach 1962 - 1966 przez dwie kadencje pe³ni³a obowi¹zki prodziekana ds. bytowych studentów, a w latach 1966 - 1969
dziekana Wydzia³u Lekarskiego AM w
Bia³ymstoku. Pe³ni³a równie¿ funkcjê o charakterze wychowawczym: patronat nad do-
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mem studenta, funkcje w komisjach rekrutacyjnych.
Dzia³alnoœæ naukowa profesor Marii Byrdy obejmuje szereg wêz³owych zagadnieñ
medycyny s¹dowej, a w szczególnoœci problematykê prawno-lekarsk¹, tanatologiê
s¹dowo-lekarsk¹ i serohematologiê. Do istotnych jej osi¹gniêæ nale¿y wdro¿enie nowo
poznanych cech serologicznych do postêpowania dowodowego oraz opracowywanie
wiarygodnych sposobów oceny dowodów
rzeczowych. Z tego zakresu opublikowa³a
70 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wiele w³asnych opracowañ i
spostrze¿eñ zawar³a w dwu rozdzia³ach
podrêcznika medycyny s¹dowej.
Miar¹ aktywnoœci naukowej prof. Marii Byrdy jest równie¿ ponad 180 publikacji przygotowanych przez wspó³pracowników pod jej kierownictwem. Z dzia³alnoœci
tej wynika³o osiem przewodów doktorskich
oraz awanse naukowe zespo³u, którym
kierowa³a. Jej dzia³alnoœæ naukowa obejmuje równie¿ wyst¹pienia na zjazdach, sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych (Londyn, Berlin), recenzje
dla wydawnictw, oceny rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych oraz przygotowanie opinii. Wiele starañ i serca wk³ada³a prof.
Maria Byrdy w dydaktykê, stawia³a studentom wysokie wymagania, kszta³ci³a w nich
umiejêtnoœæ myœlenia i logicznego wi¹zania faktów oraz egzekwowa³a rzeteln¹
pracê wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e trudy poniesione w czasie studiów bêd¹ pomyœlnie
owocowaæ w samodzielnym ¿yciu lekarza.
Unika³a taniego poklasku
Po 1956 roku powo³any zosta³ w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, dziêki inicjatywie duszpasterza akademickiego ksiêdza Henryka Gulbinowicza i w³adz Uczelni,
Akademicki Klub Inteligencji, którego opiekunk¹ zosta³a prof. M. Byrdy. Na spotkaniach ze spo³ecznoœci¹ akademick¹ w swoich wypowiedziach zawsze zajmowa³a
stanowisko po stronie chrzeœcijañskich wartoœci etycznych. By³a rozczarowana obojêtnoœci¹ Zachodu na wojenne i powojenne losy naszego kraju. Nie znosi³a równie¿ koterii
i bizantyjskiego przepychu notabli skrywaj¹cych siê w ciszy gabinetów, tak¿e lekarskich. By³a koneserem sztuki, znawc¹
poezji i wykszta³con¹ humanistk¹. Jej wyk³ady zawsze starannie przygotowane, cieszy³y siê du¿ym uznaniem. By³a osob¹
niebywale skromn¹, unika³a taniego poklasku i rozwi¹zañ kompromisowych. Z pozostawionych przekazów pocztowych wynika, ¿e by³a osob¹ szczodr¹, wspomagaj¹c¹
materialnie ludzi w potrzebie, a szczegól-
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¿on¹ Mari¹, która pracowa³a w Zak³adzie.
Do oddanych przyjació³ mo¿na zaliczyæ
Irenê Karoñ, z któr¹
wyje¿d¿a³a na wczasy, a z grona profesorskiego Akademii: prof.
Helenê Lewiñsk¹ z Zak³adu Histologii, doc.
Mariê Dymitrowsk¹ z
Kliniki Okulistycznej,
prof. Karola Buluka z
Zak³adu Patologii, dr
Bertê Szaykowsk¹ dyrektor Biblioteki
AMB. Dzieli³a z nimi
czas na wycieczki, zjazdy naukowe lub urlopy.
Medal z dalekiej Japonii

Profesor Maria
Byrdy by³a cz³onkiem
PTL i Zarz¹du g³ównego Polskiego Towarzystwa Medycyny S¹dowej i Kryminologii.
Japoñski dyplom Kitasato nadany prof. Marii Byrdy w roku 1995
W 1969 roku zorganiprzez School of Allied Health Sciences at Kitasato University.
zowa³a Oddzia³ Bia³ostocki
tego¿
Towarzystwa,
którego by³a przenie uzdolnion¹ m³odzie¿. Kupowa³a ksi¹¿ki,
które przekazywa³a przyjacio³om. By³a oso- wodnicz¹c¹. Od 1976 roku by³a cz³onkiem
b¹ towarzysk¹ i mia³a licznych przyjació³. Od Academie Internationale de Medecine Legapocz¹tku pobytu w Bia³ymstoku z¿y³a siê z le et de Medecine Sociale.
W uznaniu zas³ug prof. Maria Byrdy zoMari¹ Tarwidow¹, przyjaŸni³a siê z profesorem Emanuelem Trembaczowskim i jego sta³a odznaczona Krzy¿em Kawalerskim i Ofi-

Komentarze

dr med. Tadeusz JóŸwik

cerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznak¹
Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, odznak¹ za wzorow¹ pracê w
S³u¿bie Zdrowia, odznak¹ Zrzeszenia Studentów Polskich, odznak¹ Gryfa Pomorskiego.
Po przejœciu na emeryturê w 1984 r. nie
straci³a kontaktu z Zak³adem. Odwiedza³a
go czêsto i wtedy s³u¿y³a rad¹ i pomoc¹.
Wyda³a opiniê w sprawie mêczeñskiej œmierci ksiêdza Jerzego Popie³uszki. W 1995 roku
z dalekiej Japonii otrzyma³a medal profesora Kitasato za pionierskie prace w dziedzinie medycyny s¹dowej.
Dobro za dobro
Ostatni etap w Jej ¿yciu to znaczne pogorszenie wzroku i si³ witalnych. Leczy³a
siê w szpitalach Akademii Medycznej i Szpitala Wojewódzkiego. Nigdy nie odmówiono
jej pomocy - wszak udzielali jej byli wychowankowie, którym na zajêciach z etyki zaszczepi³a mi³oœæ bliŸniego i szacunek dla
nauczyciela.
Zmar³a 03.11.1997 roku. Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê w Auli Wielkiej AM pod
przewodnictwem JM. Rektora prof. Jana Górskiego. Spoczê³a w grobie rodzinnym w Bielsku Bia³ej blisko ukochanych gór i drogiego
jej Krakowa.

Jerzy Janica
(Autor jest profesorem,
kierownikiem Zak³adu Medycyny
S¹dowej AMB)

Propozycja nie do odrzucenia
O ile studia medyczne przesz³y z roku na rok stosunkowo
g³adko, to z medycyn¹ s¹dow¹
mia³em powa¿ne perypetie; dwa
razy by³em odsy³any, dwa egzaminy bez efektu, komisyjny
przerwany, sta¿ trzymiesiêczny
w Zak³adzie Medycyny S¹dowej
i wreszcie kontynuacja egzaminu komisyjnego ze skutkiem 4
plus. Gratulacje i kwiaty od Profesor, oraz propozycja: "kolego
k¹ty znacie, wiêc zostañcie w
Zak³adzie." I tak te¿ siê sta³o.

Prof. Byrdy by³a œwietnym
pedagogiem, czêsto s³ysza³o
siê zdanie: "proszê patrzeæ, myœleæ, analizowaæ i wyci¹gaæ wnioski". Wyk³ady Profesor odznacza³y siê jasnoœci¹ wywodów,
rozleg³oœci¹ wiedzy i przepiêkn¹ form¹. Z³o¿one i zawi³e zagadnienia s¹dowo-lekarskie by³y omawiane na w³asnych
kazuistycznych przyk³adach.
W wielu pe³nych trudu i mozo³u opiniach s¹dowo-lekarskich
bra³em czynny udzia³, np. w spra-

wie licznych zabójstw w Augustowie, tak¿e w opracowaniu z³o¿onej opinii w sprawie tocz¹cej
siê przeciwko lekarzom Kliniki
Po³o¿niczo-Ginekologicznej w
Warszawie, w sprawie morderstwa ks. J. Popie³uszki, a tak¿e
œmierci ks. S. Suchowolca. Podziwiano redakcyjny zmys³ Profesor, umiejêtnoœæ jasnego wyra¿ania pojêæ biologicznych w
kontekœcie litery prawa.
Tadeusz JóŸwik
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Mia³em szczêœcie s³uchaæ
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Jego wyk³adów

TADEUSZ CZYSTOHORSKI (1895-1958)
(Pierwszy bia³ostocki biochemik, organizator i kierownik Zak³adu Chemii
Fizjologicznej AMB)

Tadeusz Czystohorski urodzi³ siê 20
maja 1895 roku w ¯ó³kwi pod Lwowem.
Do szko³y powszechnej uczêszcza³ w rodzinnym mieœcie. Maturê uzyska³ w VII
gimnazjum we Lwowie, w roku 1914. Dwa
lata póŸniej zosta³ wcielony do wojska austriackiego i wzi¹³ udzia³ w I wojnie œwiatowej. W wyniku wojennych zdarzeñ dosta³
siê do niewoli rosyjskiej i przebywa³ przez
pewien czas na Syberii. W pocz¹tkach roku
1920 wróci³ do kraju i uczestniczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej. W uznaniu ¿o³nierskich zas³ug otrzyma³ Krzy¿ Walecznych.
W latach 1921-1925 Tadeusz Czystohorski studiowa³ na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracê naukow¹
rozpocz¹³ w Zak³adzie Chemii Organicznej
tego¿ Uniwersytetu, pod kierunkiem profesora Wiktora Lampego. W roku 1931 na
podstawie rozprawy pt. "Synteza dwu-(cynamenyloakryloilo)-metanu" uzyska³ stopieñ naukowy doktora filozofii w zakresie
chemii. W Zak³adzie Chemii Organicznej
UW prowadzi³ zajêcia laboratoryjne z syntezy organicznej, zaœ w Szkole Budowy
Maszyn Wawelberga i Rothwanda æwiczenia z chemii analitycznej.
Doktor Tadeusz Czystohorski by³ za³o¿ycielem i pierwszym d³ugoletnim prezesem Stowarzyszenia Stenografów RP. Od
1924 roku do wybuchu II wojny œwiatowej
by³ lektorem stenografii na Uniwersytecie
Warszawskim. W 1928 roku opublikowa³
monografiê pt. "W setn¹ rocznicê ukazania
siê pierwszego systemu stenograficznego w
Polsce".

Czasy powojenne
Wiosn¹ roku 1945 dr Tadeusz Czystohorski otrzyma³ stanowisko adiunkta w Zak³adzie Biochemii Wydzia³u MatematycznoPrzyrodniczego Uniwersytetu £ódzkiego,
kierowanym przez profesora Antoniego
Dmochowskiego. Prowadzi³ wyk³ady monograficzne z chemii bia³ek i barwników pirolowych oraz æwiczenia z biochemii dla studentów biologii i farmacji.
Poœwiêca³ du¿o czasu dzia³alnoœci propaguj¹cej wiedzê chemiczn¹ w spo³eczeñstwie. By³ m.in. wspó³pracownikiem ³ódzkiego miesiêcznika spo³eczno-oœwiatowego
"Œwietlica" oraz gazety "G³os Robotniczy",
na ³amach których zamieszcza³ artyku³y popularyzuj¹ce ró¿ne dziedziny chemii, jak te¿
przypominaj¹ce o zas³ugach polskich chemików dla rozwoju chemii.
W roku 1950 Minister Zdrowia zadecydowa³ o przeniesieniu dr. T. Czystohorskiego
do nowo utworzonej Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku i powierzy³ mu zorganizowanie
Zak³adu Chemii Fizjologicznej. Zak³ad Chemii Fizjologicznej zlokalizowano w gmachu
Collegium Universum AMB. Kamienica
przy ul. L. Zamenhofa 10, w której zamieszka³, zachowa³a siê do chwili obecnej.
Zainteresowania badawcze Tadeusza
Czystohorskiego dotyczy³y enzymów proteolitycznych, g³ównie pepsyny i zagadnieñ
dotycz¹cych degradacji hemoglobiny przez
ten enzym, a tak¿e katepsyn. Z tego zakresu
opublikowa³ kilkanaœcie prac eksperymentalnych i przegl¹dowych. By³ autorem
podrêcznika "Zbiór æwiczeñ z chemii nie-

Stenografoczny zapis zdania: “Stenografia jest to sztuka, za pomoc¹ której mo¿emy zapisaæ
cudze s³owa lub te¿ w³asne myœli” autorstwa Tadeusza Czystohorskiego.

W sierpniu roku 1939 Tadeusz Czystohorski zosta³ powo³any do wojska w randze
oficera i skierowany do budowy umocnieñ
wojskowych w okolicach ¯nina. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych przedosta³ siê w
okolice Lwowa i we wsi Dzibu³ki pracowa³
w szkole powszechnej jako nauczyciel.

organicznej", rozdzia³u pt. "Barwniki pyrolowe" w podrêczniku "Chemia fizjologiczna" i redaktorem skryptu "Æwiczenia z chemii fizjologicznej". W roku 1953 Polska
Akademia Nauk powierzy³a dr. T. Czystohorskiemu zorganizowanie w Bia³ymstoku
IV Sympozjum Biochemicznego.

W roku 1954, na podstawie pracy pt.
"Badania nad enzymatycznym rozk³adem
barwnika krwi", Centralna Komisja Kwalifikacyjna ds. Pracowników Nauki nada³a dr. T.
Czystohorskiemu tytu³ naukowy docenta.
Jako wyk³adowca rozpala³ wyobraŸniê
Docent dr T. Czystohorski by³ szczerze
oddanym m³odzie¿y pedagogiem. Wyk³ada³
doskonale, rozpala³ wyobraŸniê, budzi³ w
studentach zainteresowanie biochemi¹,
wskazywa³ na jej znaczenie w naukach medycznych i perspektywy rozwoju. Posiada³
rzadko spotykany dar mówienia o trudnych
zagadnieniach w przystêpny i zaciekawiaj¹cy sposób. Ka¿dy, kto mia³ mo¿liwoœæ s³uchaæ jego wyk³adów, móg³ podziwiaæ
ogromn¹ znajomoœæ przedmiotu, barwny i
interesuj¹cy sposób ich prowadzenia oraz
piêkn¹ polszczyznê, jak¹ siê pos³ugiwa³.
Docent dr T. Czystohorski przywi¹zywa³
wielk¹ wagê do znajomoœci obliczeñ rachunkowych, umiejêtnoœæ ta by³a warunkiem
przyst¹pienia do egzaminu koñcowego. Sam
potrafi³ b³yskawicznie przeliczaæ w pamiêci
stê¿enia substancji wyra¿one w ró¿nych jednostkach. By³ bardzo wymagaj¹cym egzaminatorem, ale jednoczeœnie wyrozumia³ym.
Mimo ¿e nie stawia³ ocen niedostatecznych,
niektórzy studenci powtarzali egzamin wiele
razy. Mawia³: dla zapewnienia kadr w dziedzinie biochemii nale¿y d¹¿yæ do tego, by
m³odzie¿ ten przedmiot polubi³a, wiadomoœci
wiêc o tym przedmiocie nale¿y podaæ w sposób dostêpny, ciekawi¹cy, a nie trudny i nu¿¹cy, pozostawiaj¹c wyk³adaj¹cym dobór
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treœci i formy wyk³adu, zapewniaj¹cy rozwój
indywidualny m³odzie¿y.
Docent dr T. Czystohorski by³ cz³owiekiem o du¿ym poczuciu humoru. Chêtnie
opowiada³ anegdoty m.in. egzaminacyjne.
Oto jedna z nich: pewien sprytny, ale niedouczony student, ka¿de pytanie z biochemii
sprowadza³ do jednej odpowiedzi. I tak na
pytanie: "Co to jest glikogen?", odpowiada³:
"glikogen sk³ada siê z glikozy, a glikoza to
monosacharyd ...". Na nastêpne pytanie: "A
co to jest glicyna?", pada³a odpowiedŸ: "
Glicyna nie jest glikoz¹, a glikoza to monosacharyd ...". Na pytanie: "Co to jest glikoliza?", odpowiedŸ brzmia³a: "Jak sama nazwa
wskazuje, bierze w niej udzia³ glikoza, a glikoza to monosacharyd .....".

niach Bia³ostockiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Mimo przewlek³ej, ciê¿kiej
choroby wszystkie
obowi¹zki
wype³nia³
do
ostatniej chwili z
drobiazgow¹ sumiennoœci¹, daj¹c
przyk³ad wewnêtrznego opanowania oraz systema- Uroczystoœci pogrzebowe. Trumnê z cia³em prof. Czystohorskiego nios¹
studenci.
tycznej i ofiarnej
pracy. Dla siebie nie ¿¹da³ nigdy wiêcej ni¿ tak¿e materialnymi, s³u¿y³ im rad¹ i pomoc¹.
Zmar³ 10 wrzeœnia 1958 roku, spokojnie
tylko niezbêdnego minimum, daj¹c natomiast wszystko z siebie innym. Mia³ wielkie i godnie. Ostatni¹ drogê, z Koœcio³a Farnego
wyczucie piêkna w ka¿dej formie. Literatura na cmentarz parafialny, przeby³ na ramioi muzyka by³y mu szczególnie bliskie i da- nach studentów.
Pozostaje w naszej pamiêci jako Najlepwa³y wytchnienie po codziennych trudach.
W wolnych chwilach lubi³ graæ na skrzyp- szy Nauczyciel i Przyjaciel.
cach. Posiada³ trzy egzemplarze tego instruKrzysztof Worowski
mentu, w tym jeden pochodz¹cy z pracowni
(Autor jest prof. dr. hab.
mistrza Amatiego.
- kierownikiem Zak³adu Analizy
Cieszy³ siê olbrzymi¹ sympati¹ wœród
Instrumentalnej AMB)
studentów, interesowa³ siê ich problemami,

Odznacza³ siê znakomit¹ postaw¹
obywatelsk¹ i moraln¹
Docent dr T. Czystohorki, jako pracownik AMB, du¿o czasu poœwiêca³ dzia³alnoœci
popularyzuj¹cej wiedzê. By³ za³o¿ycielem
Bia³ostockiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Chemicznego i jego d³ugoletnim
przewodnicz¹cym. Prowadzi³ odczyty dla nauczycieli chemii i nauczycieli biologii szkó³
œrednich. Wyg³asza³ wyk³ady na posiedze-

W

DAWNEJ APTECE

(Otwarcie ekspozycji muzealnej Samodzielnej Pracowni
Historii Medycyny i Farmacji AMB)

karstwie elementów sztuk piêknych. Istnieje
specyficzny, odrêbny charakter sztuki farmaceutycznej, wyra¿aj¹cej siê przystosowaniem
elementów plastycznych do
funkcji, jak¹
spe³nia³a apteka, bêd¹ca jednoczeœnie
miejscem wytwarzania i wydawania œrodków farmaceutycznych, jak i
oœrodkiem badawczym.
Splot ten wyra¿a siê m.in. w
architekturze
wnêtrz apteczIn¿ynier Stanis³aw Pogorzelski przekazuje na rzecz Pracowni Historii Medycyny i Farmacji replikê pami¹tkowej fotografii Józefa Pisudskiego. Na fotonych, w przygrafii widnieje dedykacja Marsza³ka dla kapitana W³odzimierza Mozo³owskierz¹dach do wygo - ówczesnego dowódcy, póŸniejszego profesora biochemii we Lwowie,
twarzania leWilnie i Gdañsku. Pierwszy od lewej, prof. dr hab. Jan Górski - Rektor AMB.
Czynnikiem okreœlaj¹cym unikalny charakter apteki, jako oœrodka integracji nauki,
sztuki i techniki, jest wystêpowanie w apte-

ków i w naczyniach do ich przechowywania.
Odrêbnym zagadnieniem jest symbolika znaków i gode³ aptek. To pasjonuj¹cy problem.
Ma on bogate piœmiennictwo w literaturze
œwiatowej. Zami³owanie aptekarzy do piêkna
mo¿na przypisaæ ich wra¿liwoœci estetycznej
oraz chêci podniesienia presti¿u ich miejsca
pracy - zwanego officina sanitatis.
W dawnej aptece panowa³a niezwyk³a atmosfera, wyra¿aj¹ca siê umi³owaniem sztuki i
respektem do nauki. Zespó³ czynników zwi¹zanych z farmacj¹, z dzia³alnoœci¹ naukow¹,
zawodow¹, artystyczn¹ i spo³eczn¹ osób, które
losy swoje po³¹czy³y z farmacj¹, jest w³aœnie
kultur¹ farmaceutyczn¹. Po³¹czenie piêkna architektonicznego wnêtrz i ich wyposa¿enia z
utylitaryzmem zadañ apteki, przy zachowaniu
tradycyjnych symboli, nadaje jej specyficzne
piêtno, które nazywane jest stylem aptecznym.
Pojêcie o tym stylu daje ekspozycja muzealna
Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i
Farmacji otwarta w dniu 15 grudnia 2003 r. w
postaci wystawy "Tajemnice dawnych aptek".
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Po³¹czenie piêkna z utylitaryzmem
zadañ apteki

gi analityczne, mikroskopy, areometry, piknometry itp. Nieliczne apteki prowadzi³y te¿ badanie
p³ynów ustrojowych, co przek³ada³o siê na posiadanie odpowiedniej aparatury.
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nej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji. Zbiory, bêd¹ce w³asnoœci¹ Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zosta³y na drodze umowy u¿yczeMeble XIX-wieczne zastawione s¹ szk³em,
nia przekazane w u¿ytkowanie Akademii. Pracowceramik¹, sprzêtem laboratoryjnym i recepturonia otrzyma³a lokal w Collegium Primum na III
wym, naczyniami do leków homeopatycznych z Losy eksponatów
piêtrze. Jej otwarcie nast¹pi³o 10 czerwca 1995 r.
ezoterycznymi napisami: Pulsatilla 3, Agaricum
Sytuacja uleg³a zmianie, kiedy pomieszczenia w
musc. 6, Sepia 3, Platina 30., s³ojami porcelanoOmawiana ekspozycja jest kontynuacj¹ dzia- Collegium Primum zosta³y przeznaczone na cele
wymi z etykietami: Ungv. Hydrastis, Antimonium ³añ prowadzonych przez Oddzia³ Bia³ostocki Pol- dydaktyczne. D³ugo wa¿y³y siê losy Pracowni, dopulv., Gummi Asafoetida, Spongia fluviatilis pulv. skiego Towarzystwa Farmaceutycznego od 1967 póki prof. Górski, po powtórnym otrzymaniu goditp. Do najstarszych naczyñ, byæ mo¿e XVI- r., kiedy to powsta³a przy tym Oddziale Sekcja Hi- noœci rektorskiej, zadecydowa³ o zlokalizowaniu
wiecznych nale¿¹ cynowe infuzorki do wytrawia- storii Farmacji. Zbiega³o siê to z okresem moder- jej w prawym skrzyd³e pa³acu. Z ramienia Akadenia zió³ wod¹. Liczn¹ grupê eksponatów stanowi¹ nizacji aptek, kiedy niejednokrotnie cenne meble, mii kierownikiem Pracowni Historii Medycyny i
moŸdzierze, urastaj¹ce do rangi symbolu apteki. A utensylia i ksi¹¿ki ulega³y zniszczeniu. Sekcja Hi- Farmacji jest dr hab. Andrzej Litorowicz, zaœ opieby³y one ¿elazne, porcelanowe, mosiê¿ne i szkla- storii Farmacji uratowa³a przed zag³ad¹ szereg kê nad zbiorami sprawuje dr farm. El¿bieta Rutne; z t³uczkami wykonanymi z
kowska.
porcelany ³¹czonej z drewnem,
Na uwagê zas³uguje wspó³praby ul¿yæ rêkom ucieraj¹cym
ca z Muzeum Podlaskim i jego
lek. Do przyrz¹dzania i dawkoOdzia³em w Tykocinie. Datuje siê
wania leków w aptece nieona od 1983 r., kiedy to Oddzia³ tyodzowne by³y wagi i odwa¿nikociñski i ówczesna Izba Pamiêci
ki. Ró¿norodnoœæ prezentowazorganizowa³y wspólnie wystawê
nych wag budzi podziw. Egzo"Wœród pami¹tek po prowizorach
tykê apteki podnosi specyficzfarmacji", powtórzon¹ nastêpnie w
na dla niej aparatura, jak desty£om¿y i w Mr¹gowie. Wspó³praca
latory, perkolatory, prasy do
z Muzeum zaowocowa³a nastêpnie
wyciskania zió³. Unikaln¹ w
kolejn¹ wystaw¹ "Dawne laboratoskali krajowej ekspozycjê starium Apteczne" w latach 2002 nowi¹ oryginalne leki firm pol2003. G³ównym motywem tej wyskich z okresu miêdzywojennestawy by³o, odtworzone wed³ug rego, jak równie¿ leki pochodzeprodukcji obrazu "Alchemik"
nia zagranicznego z tego¿
XVII-wiecznego malarza Dawida
okresu.
Teniersa m³., wnêtrze pracowni alchemicznej. Wystawa zainspirowaRecepta na likier
³a redaktor Hy¿y-Czo³piñsk¹ do
œmietankowy
nakrêcenia filmu "Magowie dawnych aptek", opowiadaj¹cego o hiHistoryka farmacji zaintestorii aptekarstwa na terenie pó³resowaæ mog¹ wydawnictwa
nocno - wschodniej Polski. Film
naukowe i zawodowe, wœród
emitowany by³ w III programie
których na szczególn¹ uwagê
TVP.
zas³uguj¹ farmakopee, jak rówZbiory zaprezentowane na
nie¿ roczniki czasopism fachowystawie "Tajemnice dawnych apwych. Wœród przepisów zachotek" posiadaj¹ wartoœæ naukow¹,
wanych w archiwaliach mo¿na Rektor Jan Górski w towarzystwie prof. Marii Borawskiej i dr. n. farm.
stanowi¹ warsztat badawczy dla hiznaleŸæ receptê na nacieranie Stefana Rostafiñskiego w czasie zwiedzania wystawy eksponowanej
storyków farmacji. W planach
skuteczne w przypadku kolki, w Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji.
Akademii zbiory te odgrywaj¹ niekristal pomadê, maœæ na piegi, ognie sztuczne w eksponatów, które pocz¹tkowo znalaz³y pomie- poœledni¹ rolê. Zaproponowana zosta³a wspó³prakilku odmianach, likier œmietankowy, powid³o na szczenie w aptece Szpitala Wojewódzkiego im. J. ca z Muzeum Podlaskim, w ramach której Pa³ac,
blednicê, sole trzeŸwi¹ce, tabaczkê wazo-jodolo- Œniadeckiego, nastêpnie zaœ w Aptece Spo³ecznej bêd¹cy sam przez siê znakomitym obiektem zaw¹, p³yn na parchy dla koni, dziesi¹tki balsamów, Nr 4 przy ul. Weso³ej, której kierownik - mgr Ire- bytkowym, sta³by siê jeszcze bardziej atrakcyjsyropów i maœci z przeró¿nych ingrediencji. Arty- na Ka³³aur by³a jednoczeœnie przewodnicz¹c¹ Sek- nym miejscem dla zwiedzaj¹cych.
ku³y u¿ywane w aptekach sprowadzane by³y z naj- cji. Izba Pamiêci, bo tak nazwano pokój, w którym
lepszych Ÿróde³, np. oliwa z Marsylii, olejek kam- zgromadzono muzealia, zosta³a w 1991 r. ze
Irena Ka³³aur
forowy z Japonii.
wzglêdu na modernizacjê lokalu zlikwidowana, a
(Autorka jest mgr. farmacji, przewodnicz¹c¹
Jedn¹ z funkcji dawnej apteki, mniej znan¹ zbiory zdeponowano w magazynach Akademii
Sekcji Historii Farmacji
szerszej publicznoœci, by³a analityka. Aptekarze Medycznej. Kiedy rektorem zosta³ prof. dr hab.
Bia³ostockiego Oddzia³u PTF.)
zawsze ponosili odpowiedzialnoœæ za wydawane Jan Górski, wskutek interwencji ówczesnego preStefan Rostafiñski
lekarstwa. Koniecznoœæ badania leków sprawia³a, zydium Oddzia³u PTFarm: dr. Stefana Rostafiñ(Autor jest dr. n. farm. - emerytowanym
¿e w wielu aptekach znajdowa³o siê niezbêdne do skiego i prof. Marii Borawskiej, doprowadzono do
pracownikiem dydaktycznym
tego oprzyrz¹dowanie: zestawy odczynników, wa- uchwa³y Senatu AMB o ustanowieniu SamodzielWydzia³u Farmacji AMB)
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Miasta naszego regionu

B oæki jak bizuny
O tym niegdyœ mieœcie kr¹¿y³y przez
wieki powiastki i anegdoty, jego nazwa
wesz³a do codziennoœci Rzeczypospolitej. Obecnie, jeœli ktoœ szybko mknie
tras¹ z Bia³egostoku przez Bielsk Podlaski i Siemiatycze na Lublin, to na pewno zapamiêta ostry zakrêt na szosie, ale
nie doceni klasy mijanego koœcio³a i nie
zastanowi siê nad genez¹ odsuniêtej nieco w bok od trasy cerkwi. A miejsce to
osobliwe, pogranicze nacji i kultur, zasiedlane od zachodu przez szlachtê mazowieck¹, a od wschodu przez przybyszów ruskich (nie myliæ z rosyjskimi, bo
dla tych stolic¹ duchow¹ by³a Moskwa,
zaœ dla tych pierwszych - Kijów). Le¿a³y dobra boækowskie na Podlasiu, w ziemi bielskiej, ale blisko st¹d by³o tak¿e
do ziemi drohickiej i mielnickiej, a i do
powiatu kamienieckiego z województwa
brzesko-litewskiego.
Dzie³o Sapiehów
W 1509 r. w dalekim Lwowie Zygmunt Stary nada³ Iwanowi (Janowi) z
rodu Sapiehów dobra nad rzek¹ Nurzec
i zezwoli³ na za³o¿enie miasta na prawie
magdeburskim. Lokalizacja by³a znakomita, bo przy przeprawie przez rzekê, co
mia³o zaowocowaæ mostem, karczm¹, jarmarkami, koœcio³em. Ten¿e Sapieha ma
ostatnio dobr¹ prasê w Bia³ymstoku, bo
to przecie¿ pierwszy wojewoda podlaski. Pan z wielkiego i ambitnego rodu proweniencji litewskiej, wpierw wojewoda
witebski, a od 1513 r. i - jak siê rzek³o podlaski, ju¿ wówczas katolik i to namaszczony w Rzymie. A do tego wszystkiego dobry gospodarz, co to w okolicy wsie zak³ada³, osadników œci¹ga³, o
przywileje zabiega³. On to dla chwa³y Bo¿ej we wspomnianym ju¿ 1513 r. wystawi³ w Boækach koœció³ek drewniany pod
wezwaniem Ducha Œwiêtego. Historycy
s¹ zdania, ¿e œwi¹tynia mia³a s³u¿yæ pocz¹tkowo tak katolikom, jak i prawos³awnym. Jego syn Fryderyk w 1528 r. zbudowa³ cerkiew i tak Boæki sta³y siê siedzib¹
dwóch parafii, co trwa do dzisiaj.
Kolejnym wielkim panem dóbr boækowskich sta³ siê Pawe³ Sapieha, równie¿
wojewoda podlaski, mê¿ny wódz, cz³owiek œwiat³y. Ten by³ przeciwny unii
polsko-litewskiej, nawet opuœci³ obrady

sejmu lubelskiego, w koñcu uleg³ jednak
królowi Zygmuntowi Augustowi, dziêki
czemu potwierdzi³ swe prawa do dóbr i
to z prawem stawiania zamku, do czego
nigdy nie dosz³o.
Z 1571 roku mamy dok³adniejsze dane o Boækach. Miasto liczy³o oko³o 1400
mieszkañców i posiada³o 235 domów. Na
Nurcu pracowa³y 4 m³yny, doskonale prosperowali warz¹cy piwo i prowadz¹cy
karczmy. Do chrzeœcijan do³¹czali stopniowo ¯ydzi, którzy przejmowali w swe
rêce handel. W³aœciciel dóbr zadba³ o uruchomienie szko³y parafialnej i szpitalika
(przytu³ku) dla ubogich. Z pewnoœci¹ bywali tu znacz¹cy goœcie, a w okolicy
rozwija³y siê folwarki. Pamiêtaæ wypada,
¿e w tych czasach Rzeczypospolita Obojga Narodów "do¿ywia³a" wydatnie Europê Zachodni¹.
D³uga jest lista s³awnych przedstawicieli rodu Sapiehów. Syn Paw³a - Bohdan awansowa³ od podkomorzego bielskiego do wojewody miñskiego. To jego
w Boækach odwiedzi³ 22 lutego 1580
roku król Stefan Batory dziêkuj¹c za udzia³
w wyprawach wojennych. B. Sapieha
da³ siê poznaæ tak¿e jako obroñca prawos³awia w okresie, kiedy trwa³y intensywne wysi³ki zmierzaj¹ce do ustanowienia unii (brzeskiej) i stworzenia struktur
koœcio³a geckokatolickiego. Po Bohdanie
by³ Andrzej, po nim Miko³aj wojewoda
miñski i nowogródzki, a do tego z kolei
zagorza³y katolik. Dzia³y rodzinne (pomijam te zawi³e procesy) zahamowa³y na
jakiœ czas rozwój Bociek.
Wielkim œwiatem
powia³o w Boækach za
Paw³a Sapiehy, wojewody witebskiego i
wielkiego hetmana litewskiego, znanego dobrze z kart sienkiewiczowskiego "Potopu".
On to po zniszczeniach
szwedzkich wyda³ w
1658 r. "Ustawê", która
Koœció³ w Boækach.
mia³a pobudziæ ¿ycie
w dobrach boækowskich. Niestety, w dwa
lata póŸniej dotar³y i tu wojska moskiewskie Iwana Chowañskiego, spali³y
miasto i koœció³, dokona³y licznych gwa³-

tów. Na d³ugo pozosta³o wspomnienie
okrutników ze wschodu. A tak ciê¿ko
doœwiadczone Boæki podupada³y, mimo
wysi³ków kolejnych w³aœcicieli szybko
zmniejsza³a siê liczba mieszkañców.
Œwi¹tynie
Wielkim dobrodziejem Bociek okaza³
siê Stefan Sapieha, g³owa rodu, o¿eniony z Krystyn¹ Branick¹. Prowadzi³ on bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoœæ polityczn¹ wspieraj¹c Stanis³awa Leszczyñskiego.
Utrzymywa³ liczny dwór, zyskiwa³ kolejne godnoœci. W Boækach sprzyja³ miêdzy innymi przedsiêbiorczym ¯ydom, ci
wzrastali tu w si³ê, mieli w³asn¹ synagogê i instytucje kahalne. Ros³y dochody
w dobrach pañskich, choæ trzeba przyznaæ, ¿e by³ to w znacznej mierze "bud¿et
pijany".
To w³aœnie Stefan wybudowa³ koœció³
drewniany (czynny do lat trzydziestych
XIX w.), a Józef Franciszek Sapieha w
1726 r. rozpocz¹³ wznoszenie kompleksu zakonnego w podziêce za urodzenie
siê córki Teresy. Bardzo du¿e przedsiêwziêcie inwestycyjnie zakoñczono w 1739
r. (konsekracja w 1744 r.) z myœl¹ i o
z³o¿eniu w œwi¹tyni relikwii ciernia z Korony Chrystusa. Klasztor przejêli reformaci, czyli bracia mniejsi œw. Franciszka.
Na odpust œw. Antoniego Padewskiego
zje¿d¿a³o tu nawet 10 tysiêcy pielgrzymów.

Trzeba koniecznie odwiedzaæ œwi¹tyniê boækowsk¹. Skromna na zewn¹trz
w œrodku zachwyca artyzmem. Przede
wszystkim podziw budzi kopu³a z wyo
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bra¿eniem Adoracji Trójcy Przenajœwiêtszej, wieloma postaciami œwiêtych, w tym
oczywiœcie Antoniego Padewskiego, ale
tak¿e patronów polskich Wojciecha i Stanis³awa oraz polsko-litewskiego królewicza Kazimierza. Niektórzy z nich maj¹ i
swoje o³tarze wykonane z drzewa dêbowego, a w kaplicy grobowej Sapiehów
pozosta³y trzy trumny. "Koœció³ w Boækach sta³ siê modelowym przyk³adem wystroju œwi¹tyñ reformackich w Polsce,
gdy¿ przejawia³ jednolity wystrój artystyczny" (ks. Z. M³ynarski). Obok stanê³a i wie¿a zegarowa, ca³oœæ okala ogrodzenie z bram¹. Niestety, w³adze carskie
w 1832 roku skasowa³y zakon zas³u¿ony i dla Bociek, a klasztor w pocz¹tkach
XX stulecia zosta³ przekazany duchowieñstwu prawos³awnemu i czêœciowo rozebrany. W 1995 r. parafia boækowska otrzyma³a relikwie Patrona, a piêæ lat póŸniej
koœció³ zyska³ godnoœæ Sanktuarium œw.
Antoniego.
Monitory
W Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Boæki by³y jednak najbardziej znane z monitorów, czyli bizunów powszechnego
u¿ytku, zw³aszcza u¿ywanymi dla karcenia krn¹bnych uczniów w szko³ach. Z
tego wziê³o siê i okreœlenie "prawo boækowskie", czyli rygor, surowoœæ, karnoœæ,
dyscyplina.
Zygmunt Gloger wyjaœni³ w swej "Encyklopedii staropolskiej", ¿e bizuny boækowie wyrabiano z byczej skóry, a "niektórzy twierdzili nawet, ¿e z ¿ubrzych
ogonów". "Utrzymuje siê podanie, i¿ wiêksz¹ czêœæ na³o¿onego przez Szwedów okupu uiœcili mieszczanie boækowscy bizunami swego wyrobu. By³o pospolite
przys³owie: “Boækowskiego prawa artyku³y / Niejedn¹ cnotê wyku³y". Ten atrybut w³adzy karz¹cej i ojcowskiej znalaz³
siê w wierszu Wincentego Pola, a Adam
Naruszewicz napisa³ nawet "Odê do bizuna" zaczynaj¹c¹ siê od s³ów: "O z
wieków cudotworny synu byczej skóry".
I sam Ignacy Krasicki w jednej z satyr
umieœci³ zdanie: "S¹¿niste pajuki nieœli
skórom pamiêtne boækowskie kañczuki".
Nie by³o lepszych w tej czêœci Europy bizunów: batów, batogów, dyscyplin, nahajek, kañczugów vel kañczuków, harapów. Wywo¿ono je z Bociek w
daleki œwiat, a i inni naœladowali produkcjê tak potrzebnych wyrobów. Czy rzeczywiœcie pomaga³ w przyswajaniu wiedzy przez uczniów? Dzisiaj pedagodzy
by siê obruszyli na samo takie pytanie,

wówczas jednak nie miano w¹tpliwoœci, ¿e tak.
A Boæki w XVIII wieku prze¿ywa³y
razem z Podlasiem wzloty i upadki. Po
œmierci wspomnianej Teresy Sapie¿anki
dobra te przesz³y na rzecz Potockich. Nowi w³aœciciele zadecydowali o przebudowie miasta po kierunkiem znanego architekta Micha³a
Aignera. Niestety,
to ambitne dzie³o nie
zosta³o dokoñczone, ponoæ z powodu chciwoœci starosty. W tym to
czasie w Boækach
pojawi³ siê Jakub Jasiñski, póŸniejszy
przywódca powstania 1794 roku (koœciuszkowskiego) na
Litwie i autor piosenki "Zachcia³o siê
Zosi jagódek...". Jasiñski jako kadet s³awetnej Szko³y Rycerskiej podj¹³ siê Cerkiew w Boækach.
nauczania m³odych
Potockich. Niestety, jego nowatorskie pogl¹dy nie przypad³y do gustu matce starosty.
Dzieje nowsze
Po III rozbiorze Polski Boæki przesz³y
najpierw pod w³adztwo pruskie, a od 1807
r. znalaz³y siê w obwodzie bia³ostockim
i tym samym w Cesarstwie Rosyjskim.
Z biegiem czasu miejscowi chrzeœcijanie wiêcej czasu poœwiêcali uprawie roli
i hodowli, a ¯ydzi nadal prowadzili warsztaty rzemieœlnicze i handel. Miasto przesz³o na w³asnoœæ skarbu pañstwa i zatraca³o stopniowo swój charakter, stawa³o
siê osad¹ przy szlaku, który traci³ na
znaczeniu. I tu pojawili siê powstañcy w
1831 roku, kilka lat póŸniej unitów zmuszono do przejœcia na prawos³awie, a w
1863 r. w pobli¿u dzia³a³y partie leœne.
Nie powsta³y tu zak³ady przemys³u w³ókienniczego, nie przebieg³a w bezpoœrednim
s¹siedztwie kolej. Wedle spisu powszechnego 1897 r. zamieszkiwa³o w Boækach
2640 osób, z nich ponad 1400 zaliczono
do wyznania moj¿eszowego. O dawnej
œwietnoœci przypomina³y jeszcze okaza³e budowle.
W wolnej Polsce nic siê specjalnie
wa¿nego nie wydarzy³o w Boækach. Ubywa³o ludnoœci ¿ydowskiej, a w 1934 roku ostatecznie odebrano temu oœrodkowi prawa miejskie. I trudno siê dziwiæ,
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skoro trzy czwarte mieszkañców trudni³o siê rolnictwem. Pewnie jeszcze najstarsi mieszkañcy potrafi¹ wymieniæ co wiêksze sklepy w Boækach przedwojennych,
restauracjê Stanis³awa Raczyñskiego, opisaæ przebieg œwi¹t religijnych i jarmarków. Sta³o tu ponad 400 domów, przy
czym tylko co dziesi¹ty by³ murowany.

Ostatnie przedwojenne dane statystyczne mówi¹ o oko³o 2,3 tys. osób zamieszkuj¹cych w Boækach, z przewag¹ Polaków (58%).
Po przegranej wrzeœniowej 1939 r.
w Boækach rz¹dy rozpoczêli Sowieci ("oberwani antychryœci"), co doprowadzi³o do
ostrych represji i powstania form oporu.
Krwawo zapisa³a siê tak¿e okupacja niemiecka, w pierwszej kolejnoœci dla boækowskich ¯ydów. W trudnych warunkach,
m.in. wynikaj¹cych z podzia³ów narodowoœciowych, podjê³a dzia³alnoœæ Armia Krajowa. Potwierdzaj¹ to wszystko
zachowane dokumenty, które tak¿e obrazuj¹ dzieje miejscowych konfidentów,
co pewnie do dziœ budzi emocje w gminie i obu parafiach. Przejœcie frontu spowodowa³o zniszczenie 50% zabudowy,
a potem nasta³y lata tragicznych walk wewnêtrznych, wymuszonych migracji,
terroru UB, kolejnych "zakrêtów historii".
Patrioci boækowscy przejawiaj¹ du¿o inicjatyw dla przywrócenia chwa³y swej
miejscowoœci, ¿yczmy im wiêc powodzenia.

Adam Dobroñski
(Autor jest prof. dr. hab. na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku)
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Wêdrówki po kresach

M gie³ka tajemnicy
Mijaj¹ce œwiêta Bo¿ego Narodzenia
obchodzi³em bez kilku bliskich mi osób,
które odesz³y nagle w ubieg³ym roku.
Od dziesi¹tków lat przebywa³em d³ugi
korytarz Zak³adu Farmakologii, by kolêdowaæ jednemu z moich mistrzów - profesorowi Konstantemu Wiœniewskiemu. Zasiadaj¹c z rodzin¹ do wigilijnego sto³u stwierdzi³em
równie¿, po prawej stronie, opuszczone miejsce i nakrycie mojej drogiej nauczycielki
neurologii Eleonory Jankowicz.
Pozosta³y jedynie co roku œpiewane
s³owa Gloria, gloria, in ekselsis Deo.
W poprzednim numerze Medyka przedstawiono osobê i znaczenie profesor Jankowicz w neurologii bia³ostockiej. Natomiast niewiele powiedziano o jej wk³adzie
i dzia³alnoœci w neurologii rozwojowej. A
przecie¿ by³a to dziedzina medycyny, w
której wykszta³ci³a siê i wyros³a. Specjalizowa³a siê i pisa³a pracê habilitacyjn¹ u
nestora neuropediatrów polskich - Zofii Majewskiej z tematu: "Stosunek postaci pozapiramidowej do innych postaci dzieciêcego pora¿enia mózgowego". W Bia³ymstoku,
gdy kierowa³a Klinik¹, systematycznie schodzi³a na Oddzia³ Neurologii Dzieciêcej prowadz¹c obchody profesorskie. Nawet po
przejœciu na zas³u¿on¹ emeryturê, jako Profesor Senior przez szereg lat uczestniczy³a
w obchodach w Klinice Neurologii Dzieciêcej. By³a potrzebna i doceniana. Znaczna czêœæ jej dorobku dotyczy³a neurologii
rozwojowej. Œwiadcz¹ o tym liczne nagrody Rektora i Ministra Zdrowia. Uwa¿am
za stosowne o osi¹gniêciach tych we wspomnieniach napisaæ, poniewa¿ pamiêæ ludzka bywa zawodna.
Ci którzy znali Profesor odnosili wra¿enie, ¿e jest osob¹ nieœmierteln¹. Œwiadczy³a o tym jej aktywnoœæ zawodowa,
charytatywna, towarzyska i wreszcie filozofia ¿yciowa, której ho³dowa³a. By³a osob¹ taktown¹, dyskretn¹ i tolerancyjn¹.
Nios³a w sobie ogrom doœwiadczeñ zawodowych, jak równie¿ informacji zwi¹zanych
ze z³o¿on¹ histori¹ naszego narodu - w
tym ukochanej Wileñszczyzny, z której siê
wywodzi³a.
Przejawem tego by³a ostatnia wola tej
zacnej osoby by w Caritas (którego by³a
sponsorem i wolontariuszem) znalaz³a siê
ekspozycja o ludziach z kresów ¿yj¹cych
w naszym mieœcie.

Przez dziesi¹tki lat jej pobytu i pracy
wœród nas cisnê³o siê pytanie: dlaczego ta
wyj¹tkowo towarzyska osoba, spo³ecznik,
romantyk i humanista zmierza³a przez ¿ycie samotnie poœwiêcaj¹c siê bez reszty
pacjentom, uczniom i nauce? Mo¿na by³o
jedynie przypuszczaæ, ¿e ma to zwi¹zek z
prze¿yciami z lat dzieciñstwa i m³odoœci,
które dzia³y siê na dalekich ukochanych kresach, w miejscowoœci Postawy.
Dzisiaj jest okazja by tê sprawê poruszyæ.
W roku 2000 po ponad piêædziesiêciu
latach roz³¹ki z tamtymi, ukochanymi stro-

Eleonora Jankowicz i W³adys³aw Szyman (arch.).

nami Profesor przekroczy³a granicê w KuŸnicy. Jechaliœmy przez Grodno do Wilna.
W planach by³ ewentualny wyjazd do Postaw. W naszej kilkuosobowej grupie by³
równie¿ inny kresowianin, hrabia So³tan
wraz z synem. By³o to dla Profesor mi³e
spotkanie. Po drodze, w podró¿y wspominano wspólnych znajomych z Wileñszczyzny, czasy agresji niemieckiej i sowieckiej, a tak¿e przymusow¹ repatriacjê. Najpierw
odwiedziliœmy dawn¹ posiad³oœæ So³tanów - Brzostowice. Jej w³aœciciel nie by³
tam od wojny. Zwiedziliœmy szcz¹tki jednego z najpiêkniejszych kresowych pa³aców. Goœciliœmy wœród mieszkañców, którzy
pamiêtali i wspominali czasy przedwojenne. Budynki tej posiad³oœci widaæ ze wzgórz
polskich, które oddziela obecnie graniczna
rzeka Œwis³ocz. Paradoks historii sprawi³,

¿e prawowici w³aœciciele tych okolic przez
dziesi¹tki lat lêkali siê odwiedziæ swoje ukochane strony.
Nastêpnie przybyliœmy do Grodna,
stykaj¹c siê na ka¿dym kroku z kontrastami historii: zabytkowe koœcio³y, budowle,
malowniczy Niemen, obok postkomunistyczne blokowiska. Po przekroczeniu granicy
bia³orusko-litewskiej wjechaliœmy do Wilna. Zatrzymaliœmy siê w hotelu obok starego kolejowego dworca. Niedaleko by³o
te¿ do Ostrej Bramy. Przed nami dwa dni
przeznaczone na zwiedzenie miasta i szukanie wspomnieñ z tamtych lat. So³tan uczy³
siê w Wilnie. Profesor Jankowicz wielokrotnie odwiedza³a to miasto w ramach wycieczek szkolnych i wyjazdów do Grodna i
Lwowa.
Tych dwoje ludzi, mimo dziesi¹tków lat
nieobecnoœci dysponowa³o g³êbok¹ wiedz¹ na temat poloników Wileñszczyzny, w
tym równie¿ miejsca i roli Armii Krajowej
w walce z okupantem i oswobodzeniu tego miasta. B³¹dz¹c po starych uliczkach s³yszeliœmy z ust profesor Jankowicz wiele nieznanych informacji na temat operacji "Serce",
zwanej równie¿ “Ostra Brama”, w której
uczestniczyli partyzanci z okrêgów Nowogródka i Wilna. Pad³y nazwiska i psudonimy komendantów, dowódców - pu³kownika Wilka, Poleszuka, Szczerbca.
Wtedy równie¿ us³ysza³em po raz pierwszy, ¿e w tej dzia³alnoœci konspiracyjnej
uczestniczyli m³odzi ch³opcy i dziewczêta,
bliscy mojej nauczycielce, koledzy z ³awy
szkolnej z Postaw. Informacje te by³y owiane mgie³k¹ tajemnicy. Czu³o siê wielkie,
osobiste, romantyczne zaanga¿owanie narratorki.
W czasie tego wyjazdu czas nie pozwoli³, by zwiedziæ Postawy. Obieca³em, ¿e
tak¹ wyprawê zorganizujê w przysz³oœci.
Niestety, œmieræ Profesor przekreœli³a te plany.
W ostatnim okresie uda³o mi siê uzyskaæ relacjê pani Stefanii, polonistki z wykszta³cenia, osoby bardzo bliskiej Profesor. Obie panie przez dziesi¹tki lat, a¿ do
koñca prowadzi³y serdeczn¹ korespondencjê.
Latem 1944 roku nast¹pi³a dekonspiracja Oddzia³ów Armii Krajowej, walcz¹cych
o oswobodzenie Wilna. We wrzeœniu pierwsze poci¹gi z partyzantami, uczestnikami
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tamtych walk pojecha³y w g³¹b Rosji. Wœród nich zosta³ wywieziony
na daleki wschód
m³ody ch³opiec z
podwileñskich Postaw, sympatia profesor Jankowicz W³adek.
S¹ informacje,
¿e ci m³odzi ludzie
pisali do siebie.
Zim¹ 1945 roku nadesz³a tra- Uczniowie i nauczyciele szko³y w Postawach. Wœród nich Ela
i W³adek.
giczna korespondencja "List od nieznajomej dziewczyny
Tani, pielêgniarki". Oto jego t³umaczenie.
(...) Œpieszê przekazaæ smutn¹ boleœæ,
Wasz syn zmar³ dzisiaj 19.01.45 r. na
dur brzuszny. Jak nam go by³o ¿al, takiego m³odego soko³a. Nie przykro, kiedy umiera siê na froncie, gdzie ludzie
gin¹ za ojczyznê. A jego, bêd¹c g³êboko
na ty³ach dosiêg³a ciê¿ka choroba i nie
móg³ siê wydŸwign¹æ. Przed œmierci¹ czêsto wspomina³ o matce i wszystkich krewnych, majaczy³.
Na z³o¿onej w trójk¹t, prowizorycznej, wojennej kopercie adresat - Pielêgniarka Tatiana Gieorgiejewna Korolewa, Moskiewski Okrêg, Korobowski Rejon,
wieœ Kriwandiwo.
Odciski stempla: sprawdzono przez
cenzurê wojskow¹ 18791.
Pieczêæ ZSRR i cyfry 34145.

T¹ tragiczn¹ informacjê prze¿y³a Profesor bardzo g³êboko. Jednoczeœnie podjê³a ¿yciow¹ decyzjê - bêdzie pomagaæ innym. W
tym okresie, jako m³oda dziewczyna intensywnie uczestniczy³a w tajnym nauczaniu.
Marzeniem jej by³y studia medyczne. Przeby³a szkolenie sanitariuszki, do wyjazdu do
nowej Polski pracowa³a w szpitalu w
Postawach.
Kiedy wagony poci¹gu repatriacyjnego, jad¹ce na ziemie odzyskane zatrzyma³y siê na stacji Bia³ystok, nie przypuszcza³a, ¿e tutaj w przysz³oœci bêd¹ jej nowe
kresy. W mieœcie naszym znalaz³a realizacjê swoich marzeñ osobistych, dom, wymarzon¹ pracê, ostateczne miejsce spoczynku.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e patriotyczne i
romantyczne wzorce, które uzyska³a w rodzinie, w dru¿ynie harcerskiej, tajnym nauczaniu i dzia³alnoœci konspiracyjnej stanowi³y drogowskaz na ca³e ¿ycie. ¯ycie,
które z w³asnego wyboru przeby³a samotnie.
Wojciech Sobaniec
(Autor jet prof. dr. hab. - kierownikiem
Kliniki Neurologii i Rehabilitacji
Dzieciêcej AMB)
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Potomkiem Sema by³ prorok Abraham, a jego synem Izaak, zwany te¿ Izraelem. Wiód³ on spokojne ¿ycie u boku
ukochanej Rebeki, a do pe³nego szczêœcia brakowa³o im tylko dzieci. Izaak gor¹co modli³ siê do Boga, aby zdj¹³ przekleñstwo bezp³odnoœci z jego ¿ony. Któregoœ dnia oznajmi³ jej,
¿e proœba zosta³a wys³uchana i wkrótce bêdzie brzemienna. Rebeka przyjê³a radosn¹ nowinê ze spokojem, kryj¹c w¹tpliwoœci. By³a wszak niewiast¹ rozs¹dn¹, a liczy³a ju¿ sobie szeœædziesi¹t wiosen. Ale wiara czyni cuda i w stosownym czasie
powi³a bliŸniêta. Jako pierwszy ujrza³ œwiat³o dzienne Ezaw i
dlatego uwa¿ano go za syna pierworodnego. Drugiego nazwano Jakubem, czyli "Trzymajpiêt¹", gdy¿ trzyma³ brata za
piêtê podczas porodu (w starohebrajskim "trzymaæ kogoœ za
piêtê" oznacza³o te¿ "zdobyæ nad kimœ przewagê"). Zgodnie
ze swym imieniem Jakub g³owi³ siê jak odebraæ bratu prawo
pierworództwa, a wiêc prawo do maj¹tku i Ziemi Obiecanej
oraz zaszczytów i powa¿ania, przys³uguj¹cych spadkobiercy
rodu. By³ ulubieñcem matki i to ona podsyca³a jego ambicje
ka¿¹c mu zdobywaæ m¹droœæ przez studiowanie Ksi¹g. Nieœwiadom niczego Ezaw czerpa³ z ¿ycia ca³ymi garœciami:
beztroski i weso³y cieszy³ siê s³aw¹ wielkiego myœliwego. Pewnego dnia wpad³ do namiotu g³odny i utrudzony polowaniem.
Zasta³ tam Jakuba, który akurat warzy³ potrawê z czerwonej
soczewicy. Rzek³ Ezaw : "odda³bym ¿ycie za tê miskê soczewicy". Na to Jakub: "nie chcê twojego ¿ycia, oddaj mi prawo
pierworództwa". Lekkomyœlny brat nie waha³ siê ani chwili i
z³o¿y³ stosown¹ przysiêgê. Od tego czasu sta³a siê "miska soczewicy" symbolem bezmyœlnego postêpku, utraty dóbr naprawdê cennych, w zamian za chwilowe korzyœci.
Soczewica nale¿y do rodziny motylkowatych, licz¹cej oko³o 18 tysiêcy gatunków wystêpuj¹cych na ca³ym globie. Rodzina wyró¿nia siê grzbiecistymi kwiatami przypominaj¹cymi motyla w locie, pierzastoz³o¿onymi liœæmi i owocem, którym
jest zawsze str¹k. Nale¿¹ tu wa¿ne roœliny spo¿ywcze (soja, fasola, groch, bób) i pastewne (koniczyna, wyka, lucerna, ³ubin).
Soczewica pochodzi z Azji Mniejszej, a dziœ jest uprawiana g³ównie w krajach arabskich, Hiszpanii, Indiach i USA.
Jej w¹t³e, pn¹ce siê ³odygi osi¹gaj¹ 80 cm d³ugoœci. Str¹ki s¹
krótkie, pêkate i zawieraj¹ sp³aszczone, soczewkowate nasio-

na o œrednicy 6-9 mm. W zale¿noœci od odmiany mog¹ byæ
brunatne, czerwono-pomarañczowe lub zimnozielone. Jada siê
je po ugotowaniu w ca³oœci, przyrz¹dza purée, dodaje do potraw z curry, a tak¿e mieli na m¹kê. Kuchnia arabska i indyjska nie mog¹ obejœæ siê bez soczewicy. Bardzo lubi¹ j¹
Niemcy i podaj¹ jako tradycyjne danie noworoczne wierz¹c,
¿e zapewni domowi dobrobyt. A warzywo to jest warte polecenia ze wzglêdu na walory i smakowe i od¿ywcze. Nasiona
soczewicy gromadz¹ du¿o pe³nowartoœciowego bia³ka, wapñ,
potas, fosfor, ¿elazo, cynk, magnez oraz witaminy: B1, B2, B6.
Ciekawym przedstawicielem motylkowatych jest orzacha
ziemna. Jej owoce wykazuj¹ geotropizm dodatni, co oznacza,
¿e dojrzewaj¹ w glebie! Kiedy roœlina zawi¹zuje str¹ki, ich szypu³y wyd³u¿aj¹ siê znacznie i wciskaj¹ m³ode owoce na 1015 cm w g³¹b ziemi. Owocnia powoli wysusza siê, a nasiona
(zwane "orzeszkami" ziemnymi lub arachidowymi) pokrywaj¹ br¹zowo-brunatn¹, szeleszcz¹c¹ ³upin¹.
Ilona Lengiewicz
(Autorka jest adiunktem w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u Farmaceutycznego)

Rysunek: Jerzy Lengiewicz
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B olesne reformy w AZS
Zarz¹d AZS Bia³ystok na swym ostatnim zebraniu stan¹³ przed dylematem:
albo brniemy dalej w kompletny ba³agan i likwidacjê sekcji siatkarek wystêpuj¹cych w II lidze, albo rozpoczynamy
bolesne reformy. Rozs¹dek wzi¹³ górê
i wybrano to drugie. Do przeprowadzenia reform potrzeba jednak odpowiedniego cz³owieka i klub mia³ to szczêœcie,
¿e takowy siê znalaz³. Mimo nawa³u prac
i obowi¹zków doc. Jacek Nikliñski - nowo wybrany prezes Zarz¹du Œrodowiskowego AZS podj¹³ siê zadania ratowania klubu i przedstawi³ plan poprawy
sytuacji.
Wygl¹da to bardzo ambitnie i, je¿eli siê powiedzie, niemal na pewno pozwoli na podjêcie walki o wejœcie bia³ostockich siatkarek do serii B I ligi.
Na pocz¹tek reforma finansów i ponowne pozyskanie sponsora strategicznego
- firmy ZETO. Potem urozmaicenie rozgrywek tak, aby sta³y siê atrakcyjniejsze dla widza. W koñcu zaœ uporz¹dkowanie spraw zwi¹zanych z systemem
opieki zdrowotnej nad zawodniczkami
AZS, regeneracj¹ ich si³ oraz przeprowadzaniem testów wydolnoœciowych.
Pozyskaniem sponsorów, przygotowywaniem obozów i popularyzacj¹ nazwy klubu zajmie siê Wojciech Piotrowski, formalnie - koordynator do spraw
sportu wyczynowego.
Brawa dla Prezesa
Akademia Medyczna zyska na tym
niew¹tpliwie mo¿liwoœæ promocji, bowiem jej nazwa bêdzie widnia³a na strojach, w jakich bêd¹ wystêpowa³y zawodniczki. Symptomatyczne jest to, i¿
program naprawy sytuacji klubu zosta³

przedstawiony przez kogoœ, kto - delikatnie rzecz ujmuj¹c - nie narzeka na
nadmiar wolnego czasu. Docent Jacek
Nikliñski nie nale¿y jak widaæ do ludzi, którzy potrafi¹ siedzieæ z za³o¿onymi rêkami podczas, kiedy inni pracuj¹.

Najlepiej du¿e. Warto jednak czasem popatrzeæ na przyk³ady takie, jak wy¿ej
opisany, aby przekonaæ siê, ¿e serce i
zaanga¿owanie s¹ równie wa¿ne, jeœli
nie wa¿niejsze. Mo¿na narzekaæ, mo¿na siedzieæ z za³o¿onymi rêkami. Mo¿-

Inna sprawa, ¿e program, nawet najlepszy, nie gwarantuje jeszcze sukcesu.
Teraz wszystko w rêkach zawodniczek
i d³oniach kibiców. Brawa mog¹ biæ
ju¿ teraz - prezesowi za odwagê.
O pierwszych decyzjach nowego prezesa z entuzjazmem wypowiada siê na
³amach bia³ostockiej prasy Dariusz
Pieœniak, trener AZS Bia³ystok, twierdz¹c, ¿e dziêki profesjonalnej dzia³alnoœci prezesa Jacka Nikliñskiego dru¿yna
nareszcie pozby³a siê syndromu sieroctwa. Doczeka³a siê bowiem wymagaj¹cego, ale prawdziwego ojca. Nadzieja
na poprawê sytuacji w klubie sprawi³a,
¿e zawodniczki trenuj¹ z wielkim zaanga¿owaniem.
Nie od dziœ wiadomo, ¿e w sporcie
licz¹ siê przede wszystkim pieni¹dze.

na te¿ dzia³aæ. Docent Nikliñski pokaza³ nam, jak siê robi to drugie. Przyk³adów
tego pierwszego mamy a¿ nadto wokó³
siebie.
Bêdziemy kibicowaæ naszym siatkarkom z ca³ych si³. Wygl¹da bowiem na
to, ¿e po wielkiej formie Adama Ma³ysza pozosta³ ju¿ tylko cieñ i tylko ¿eñska siatkówka pozytywnie odznacza
siê na tle szarej rzeczywistoœci polskiego sportu. Trzymaj¹c kciuki za nasze panie walcz¹ce na arenie miêdzynarodowej nie zapominajmy, ¿e na
w³asnym podwórku te¿ mamy siê czym
pochwaliæ.
Adam Hermanowicz
(Autor jest lekarzem, rezydentem w
Klinice Chirurgii Dzieciêcej AMB)

I dzie ku dobremu
Nasze siatkarki klubu AZS Zeto pokona³y dru¿ynê AZS AWF z Warszawy. Mecz, który odby³ siê w
dniu 10 stycznia 2004 roku w Warszawie zakoñczy³ siê wynikiem 3:1. Tym samym dru¿yna siatkarek
zajê³a drugie miejsce w tabeli drugiej ligii. Natomiast w dniu 17 stycznia dru¿yna AZS Zeto Bia³ystok pokona³a lidera tabeli Skrê Be³chatów 3:1. By³o to siódme kolejne zwyciêstwo naszych siatkarek.
Tak trzymaæ!
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Nominacje

W dniu 16 stycznia 2004 roku Prezydent RP wrêczy³ tytu³ naukowy profesora nauk medycznych Janowi Karczewskiemu.
Jan Karczewski urodzi³ siê w roku
1949 w Bia³ymstoku. Jest absolwentem
Wydzia³u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.
Karierê zawodow¹ i naukow¹ zwi¹za³ z Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku Jest kierownikiem Zak³adu Higieny i
Epidemiologii, w którym przeszed³
wszystkie szczeble kariery akademickiej. Stopieñ naukowy doktora nauk
przyrodniczych uzyska³ w 1981 roku na
podstawie pracy nt. "Wp³yw diety i wanadu na poziom magnezu w niektórych
narz¹dach i surowicy krwi szczura", a w
roku 1998 stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej - specjalnoœæ
higiena i ekologia, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej nt. "Próba oceny œrodowiska
cz³owieka w oparciu o zawartoœæ magnezu w wybranych materia³ach biologicznych".
Zainteresowania naukowe prof. Jana
Karczewskiego koncentruj¹ siê na badaniu wp³ywu czynników szeroko rozumianego œrodowiska na zdrowie cz³owieka ze szczególnym uwzglêdnieniem
roli biopierwiastków, w tym g³ównie
magnezu, wanadu, cynku i jodu. Pod jego kierunkiem 3 osoby uzyska³y stopieñ

doktora nauk.
W dorobku naukowym prof. dr hab.
Jan Karczewski posiada 99 prac oryginalnych oraz 102 komunikaty opublikowane w materia³ach i streszczeniach zjazdowych krajowych i zagranicznych.
Jest on autorem rozdzia³ów w 4
podrêcznikach, a ponadto redaktorem i
wspó³autorem podrêcznika "Higiena.
Podrêcznik dla studentów pielêgniarstwa". Prof. dr hab. Jan Karczewski jest
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Polskiego Towarzystwa
Magnezologicznego i Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Jest cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego "Journal
of Elementology".
W roku 1998 dr hab. Jan Karczewski
zosta³ pe³nomocnikiem Rektora ds.
utworzenia studiów pielêgniarskich w
AMB. Wraz z ich uruchomieniem w roku 1999, pe³ni³ funkcjê prodziekana
Wydzia³u Lekarskiego ds. Oddzia³u Pielêgniarstwa. Od 2003 roku jest dziekanem nowo powsta³ego Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia.
Poza naukowe zainteresowania Profesora to teatr, turystyka rowerowa, aktywny kontakt z natur¹.
Informujemy
Na zaproszenie rektora AMB prof.
dr. hab. Jana Górskiego w dniu 8 stycznia 2004 r. w Rektoracie AMB odby³o
siê spotkanie kierownictwa Podlaskiego
Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia w osobach: Adama Kuruluta - dyrektora Oddzia³u, Magdy NedŸwiedzkiej - z-cy dyrektora ds. finansowo-administracyjnych, Leszka Trochimowicza - z-cy dyrektora ds. lecznictwa i dyrektorów Pañstwowych Szpitali Klinicznych AMB: dr. Jerzego Kamiñskiego dyrektora PSK, Marka Karpa - z-cy dyrektora ds. ekonomicznych, Anny Iwaszkiewicz-Paw³owskiej - dyrektor DSK,
Heleny GoŸdziewskiej - z-cy dyrektora
ds. ekonomicznych. W spotkaniu uczestniczy³ Wojewoda Podlaski Marek
Strzaliñski. Rozmowy poœwiêcone by³o
finansowaniu szpitali klinicznych przez
NFZ.
Przepraszamy
W poprzednim numerze Medyka, w
artykule prof. Sobañca dosz³o do bardzo

niefortunnej pomy³ki w nazwiskach profesorów Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Tego psikusa zrobi³a nam przem¹drza³a autokorekta w programie Microsoft World. Nasza wiara w nieomylnoœæ
urz¹dzeñ wspó³czesnej techniki okaza³a
siê przesadna.
W tym te¿ artykule, przy ³amaniu tekstu "uciê³o" nam dwie istotne informacje. Otó¿ wspó³autorem tekstu " Gdzie
spoczywa mózg Marsza³ka? " jest tak¿e
syn prof. Sobañca - Stefan Sobaniec student V roku stomatologii na AMB.
Cykl zaœ, który rozpocz¹³ Profesor nosi
nazwê "Wêdrówki po kresach" . Czytelników gor¹co zapraszamy do lektury, a
Pana Profesora Sobañca najmocniej
przepraszamy za niedok³adne sprawdzenie tekstu i wszelkie niedoci¹gniêcia,
które w tym numerze skupi³y siê na
Nim. Zapewniamy, ¿e z naszej strony na
pewno nie by³a to z³oœliwoœæ, tylko - no
có¿ trzeba siê przyznaæ - niechlujstwo.
Przeczytane
Z serii: lekarze rodzinni kontra NFZ.
W dwa dni po sylwestrowej nocy dwie
trzecie gabinetów lekarzy pozamykanych, wiêkszoœæ z nich opatrzona kartkami powieszonymi na drzwiach z zawart¹ na nich informacj¹, dlaczego nie
pracuj¹. Na ogó³ odsy³a³y pacjentów na
pogotowie lub do szpitala. W NFZ radzono genialnie: "proszê siê zg³osiæ do
najbli¿szego lekarza, który ma czynny
gabinet - je¿eli za¿¹da 15 z³otych, my te
pieni¹dze zwrócimy". O kosztach poszukiwania czynnego gabinetu w syberyjskich warunkach klimatycznych jakoœ nikt siê nie zaj¹kn¹³. W MZOZ
szczepienia siê nie odbywa³y. Owszem przeszkolone pielêgniarki i szczepionki
by³y, ale nie by³o stosownej dokumentacji.
W pocz¹tkach stycznia podpisano 62
umowy pomiêdzy NFZ i gabinetami.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bia³ymstoku uruchomi³a dwa
gabinety internistyczne i jeden pediatryczny - œpij spokojnie, pogotowie czuwa.
W Suwa³kach by³o podobnie, jak w
Bia³ymstoku: jedynie £om¿a i Zambrów
s¹ chlubnym wyj¹tkiem na mapie niemocy.
Kiedyœ mówi³o siê: m¹dry g³upiemu ustêpuje. Tylko kto tu jest teraz
m¹dry? K³óc¹ siê wszyscy ze wszyst-
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kimi, scentralizowany ponoæ system z
wielk¹ chêci¹ powróci³by na ³ono samorz¹dów, które z kolei nie maj¹ funduszy. No i co teraz? Licytujemy siê,
kto kogo przetrzyma? Ilu chorych
wiêcej? Zgadza siê, obie strony maj¹
swoje racje. Ale gdzie w tym wszystkim racja pacjentów?!

"wow!". ¯e tak w sedno utrafi³, ¿e
tak ca³oœciowo podszed³ do problemu, ¿e tak panuje nad sytuacj¹. Niektórzy, co dociekliwsi mog¹ byæ mo¿e dopytywaæ siê, co bêdzie, je¿eli system nie wypali. Ale czemu mia³by
nie wypaliæ? Przecie¿ "jednak jest to
zorganizowane". I faktycznie - nie
ma co odpowiedzieæ.
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Roku. Wiadomo: jaki Nowy Rok, taki ca³y rok. Impreza by³a spokojna,
ergo - nic nam w nadchodz¹cym roku nie grozi.
Oprac. As
Listy do redakcji

***
***
A propos. Na pytanie zadane przez
redaktorkê bia³ostockiego oddzia³u "Gazety Wyborczej" Adamowi Kurlucie,
Dyrektorowi Podlaskiego Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia, opublikowane w pi¹tek, 2 stycznia 2004 roku:
"Jaki bêdzie nowy rok?" pad³a wyj¹tkowo merytorycznie uzasadniona odpowiedŸ: "Na pewno bêdzie ciekawy - poka¿e przede wszystkim, jak bêdzie dzia³aæ system Narodowego Funduszu Zdrowia". On jednakowo¿ musi dzia³aæ, bo
"to musi dzia³aæ, bo jednak jest to zorganizowane".
Amerykanie zwykli w takich sytuacjach stosowaæ s³owo, którego nie
ma w s³owniku jêzyka polskiego:

Noc sylwestrowa nale¿a³a do spokojniejszych w tym tysi¹cleciu. 120
wyjazdów karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Na ogó³
b³ahostki w rodzaju skaleczeñ r¹k przy
otwieraniu butelek, kilka urazów g³owy, w porywach rany k³ute brzucha.
Policja te¿ raczej by³a zadowolona.
Najpowa¿niejsze wezwanie dotyczy³o
awantury rodzinnej, w której 73 - letni
ojciec zaatakowa³ no¿em syna i pobi³
¿onê. Ogólnie praktycznie sielanka.
W zwi¹zku z powy¿szym redakcja rubryki "Przeczytane" ¿yczy
wszystkim: Do Siego Roku, Zdrowia,
Szczêœcia i Pomyœlnoœci w Nowym

Gratulujê kolejnego, tak ciep³ego,
œwi¹tecznego i jednoczeœnie ciekawego numeru Medyka. Dzisiaj mój asystent, który broni³ siê w Warszawie dosta³ odpowiednik Medyka z AM w
Warszawie, gdzie opublikowano niespodziewanie streszczenie jego pracy.
Bardziej odpowiada mi bia³ostocki
Medyk i nie jest to patriotyzm lokalny.
Mam tu na myœli teksty o naszym regionie i inne niezwi¹zane bezpoœrednio z medycyn¹.

Serdecznie pozdrawiam
prof. dr Barbara Malinowska

KRONIKA AMB
2003
Styczeñ
9 stycznia
· W Galerii Wojewódzkiego Oœrodka Animacji Kultury w
Bia³ymstoku otwarto wystawê "Malarstwo i rysunek" Piotra Kosiorka, pracownika dydaktyczno-naukowego AMB.
9-11 stycznia
· I Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne - Bia³owie¿a.
Organizator: dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz.
11 stycznia
· Sympozjum nt. "Leczenie nadciœnienia têtniczego - od
skutecznoœci do oszczêdnoœci". Organizator: prof. dr
hab. W³odzimierz Musia³.
15 stycznia
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Anatola Panasiuka
z Kliniki Obserwacyjno-ZakaŸnej AMB.
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Jacka Borawskiego
z Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnêtrznych AMB.
19 stycznia
· Koncert "Kolêdy polskie i ukraiñskie" w wykonaniu Chóru
im. Maksyma Berezowskiego z Legnicy i Chóru Akade-

mii Medycznej w Bia³ymstoku, w Auli Wielkiej AMB.
21 stycznia
· Podpisanie umowy o wspó³pracy pomiêdzy Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku i Uniwersytetem Medycznym w
Grodnie.
22 stycznia
· Irena Zakrzewska i Andrzej Kemona otrzymali tytu³ profesora nauk medycznych.
25 stycznia
· Rozpoczê³y siê obozy zimowe studentów AMB, zorganizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
30 stycznia
· Prof. dr hab. Lech Chyczewski i dr hab. Jacek Nikliñski
otrzymali zespo³ow¹ nagrodê Wydzia³u Nauk Medycznych PAN za cykl prac pt. "Badania molekularno-genetyczne w stanach przedrakowych i w raku p³uca - implikacje biologiczne i kliniczne".
31 stycznia
· Podpisanie umowy o wspó³pracy pomiêdzy Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku i Uniwersytetem w Essen.
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Luty

1 luty
· Na bazie Zak³adu Patomorfologii Klinicznej utworzono
Akademicki Oœrodek Diagnostyki Patomorfologicznej.
9 luty
· Zmar³ Albin Waczyñski, absolwent Wydzia³u Lekarskiego
AMB i Wydzia³u Architektury PW, lekarz psychiatra, malarz akwarelista.
20 lutego
· Utworzono w AMB stanowisko Audytora Wewnêtrznego.
· Zmiana nazwy "Klinika Chorób ZakaŸnych Dzieci" na "Klinika Obserwacyjno-ZakaŸna Dzieci".
21 luty
· VI Bia³ostocka Konferencja ¯ywieniowa. Organizator: dr
hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzêbska.
Marzec
1 marca
· Wystawa fotografii prof. dr hab. Danuty Prokopowicz.
· Zmiana nazwy Dzia³u Gospodarczego i Sekcji Us³ug na
Dzia³ Administracyjno-Gospodarczy i Us³ug.
3 marca
· Wizyta Ministra Zdrowia Marka Balickiego w AMB.
6 marca
· W Galerii Wojewódzkiego Oœrodka Animacji Kultury w
Bia³ymstoku otwarto wystawê fotograficzn¹ pt. "Bliskie
krajobrazy", autorstwa Anny Worowskiej.
8 marca
· Konferencja Szkoleniowo-Naukowa nt. "Alergologia i Pneumonologia w Praktyce Lekarskiej". Patronat naukowy: prof.
dr hab. Micha³ Myœliwiec.
12 marca
· Mariola Sulkowska otrzyma³a tytu³u profesora nauk medycznych.
15 marca
· II Miêdzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne "WschódZachód". Organizator: prof. dr hab. W³odzimierz Musia³.
19 marca
· Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Joanny Zajkowskiej
z Kliniki Chorób ZakaŸnych i Neuroinfekcji AMB.
· Kolokwium habilitacyjne dr n. przyr. Marii Mantur z Zak³adu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej AMB.
21 marca
· Uroczystoœæ zakoñczenia budowy SP DSK AMB i gmachu
Collegium Novum AMB.
24 marca
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Jakuba Jab³oñskiego
z Zak³adu Toksykologii AMB. Kolokwium odby³o siê na
Wydziale Farmaceutycznym AM w Lublinie.
27 marca
· Zmiana nazwy "I Klinika Chirurgii Ogólnej" na "I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej".
· Zmiana nazwy "Klinika Nefrologii i Chorób Wewnêtrznych" na "Klinika Nefrologii i Transplantologii z Oœrodkiem Dializ".
Kwiecieñ
2 kwietnia
· Jubileusz 40-lecia utworzenia Studium Jêzyków Obcych

AMB.
5-6 kwietnia
· Udzia³ Chóru AMB w I Ogólnopolskim Konkursie Pieœni
Pasyjnej w Bydgoszczy. Grand Prix oraz I miejsce w kategorii chórów œwieckich.
9 kwietnia
· Pañstwowa Komisja Akredytacyjna wizytowa³a Oddzia³
Stomatologii Wydzia³u Lekarskiego AMB.
10 kwietnia
· Wybory zarz¹du bia³ostockiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Lekarskiego: prezes - dr hab. n. med. Wies³aw
Zarzycki; wiceprezesi - dr n. med. Hanna BachórzewskaGajewska, dr hab. n. med. Gra¿yna Jurkowska; sekretarz dr hab. n. med. Janusz Myœliwiec; skarbnik - dr n. med.
Jolanta Topolska.
10-13 kwietnia
· Koszykarze AMB zdobyli tytu³ Mistrza Polski Akademii
Medycznych na zawodach odbywaj¹cych siê w Lublinie.
Wojciech Gryglewski zosta³ Królem Strzelców.
11 kwietnia
· Konferencja naukowa nt. "Etyczne aspekty relacji lekarz pacjent". Patronat: dr hab. n. med. Andrzej Szpak.
12 kwietnia
· Konferencja Szkoleniowo-Naukowa nt. "Interna w praktyce lekarskiej". Patronat naukowy: prof. dr hab. Micha³
Myœliwiec.
· Student Bartosz Suchanowski zdoby³ tytu³ Mistrza Polski
w judo.
14 kwietnia
· Maria Górska, Jolanta Wysocka i Janusz Dziêcio³ otrzymali tytu³ profesora nauk medycznych.
16 kwietnia
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Dariusza Marka Lebensztejna z III Kliniki Chorób Dzieci AMB.
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Mariusza Zbigniewa
Skotnickiego z Kliniki Perinatologii AMB.
· Pierwsza obrona pracy magisterskiej absolwentki Oddzia³u Pielêgniarstwa - Barbary Szymkowskiej.
27 kwietnia
· W Auli Wielkiej AMB odby³y siê imprezy w ramach III Festiwalu Moniuszkowskiego. Wspó³organizator: AMB.
28 kwietnia
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Krzysztofa Bielawskiego z Samodzielnej Pracowni Syntezy i Technologii Œrodków Leczniczych AMB. Kolokwium odby³o siê na Wydziale Farmaceutycznym AM w Lublinie.
Maj
7 maja
· W Auli Wielkiej AMB odby³y siê kolejne imprezy III Festiwalu Moniuszkowskiego.
· Na bazie Zak³adu Patomorfologii Klinicznej AMB utworzono Zak³ad Patomorfologii Ogólnej i Zak³ad Patomorfologii Lekarskiej.
8-9 maja
· Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny. Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe
AMB.
9 maja
· W Auli Wielkiej AMB odby³ siê Fina³ Regionalny Konkursu "Primus Inter Pares".
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9-11 maja
· XXI Konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji Wenerologii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego nt. "Wenerologiczne i dermatologiczne problemy wieku dojrzewania". Organizator: prof. dr hab. Bo¿ena Chodynicka.
13 maja
· Wizyta Prezydenta RPAleksandra Kwaœniewskiego w AMB
i spotkanie przedreferendalne z mieszkañcami miasta.
14 maja
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Marcina JóŸwika z
Kliniki Ginekologii AMB.
16-17 maja
· 45 lat Klubu Studenckiego "Co Nie Co".
21 maja
· Wybory do Parlamentu Studentów AMB.
22-24 maja
· IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej. Organizator: dr hab.
n. med. Stanis³awa Z. Grabowska.
22-25 maja
· Udzia³ Chóru AMB w 27 Majowym Miêdzynarodowym
Konkursie Chórów "Georgi Dimitrov" w Warnie (Bu³garia). II miejsce w kategorii chórów kameralnych, III miejsce w kategorii chórów mieszanych du¿ych. Nagroda specjalna Zwi¹zku Kompozytorów Bu³garskich za najlepsze
wykonanie dzie³a kompozytora wspó³czesnego.
23-24 maja
· Konferencja nt. "Stan zdrowotnoœci mieszkañców Polski i
województwa bia³ostockiego oraz wynikaj¹ca z niego
strategia polityki zdrowotnej w przededniu wst¹pienia do
Unii Europejskiej". Organizator: dr hab. n. med. Andrzej
Szpak.
23-25 maja
· Na Mistrzostwach Lekkoatletycznych Akademii Medycznych odbywaj¹cych siê w Poznaniu, lekkoatleci zdobyli
II, a lekkoatletki AMB IV miejsce. Medale zdobyli - studenci: Chojnowski Damian, Moñczuk Patryk, Okoñski Marcin, Sandrowski £ukasz, Smalec Micha³, Tomczuk Micha³, Tomczuk Patryk; studentki: Dulewicz Ewa, Dworzañczyk
Urszula, Janczewska Ma³gorzata, Jarczak Magdalena, Kozieracka Anna, Paliwoda Alicja, Sadowska Sylwia, Wiêckowska Aleksandra, Wybranowska Anna, Zakrzewska Patrycja.
28 maja
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Jerzego Polaków z
Zak³adu Radiologii AMB.
30 maja
· Powo³anie Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia.
30-31 maja
· Sympozjum Pulmonologiczne nt. "Bronca 2003" - Bia³owie¿a. Organizator: dr hab. El¿bieta Chyczewska.
· Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Sekcji Protetyki PTS, Bia³ystok-Rajgród. Organizator: dr
hab. n. stom. Maria Go³êbiewska.
Czerwiec
5-7 czerwca
· XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób ZakaŸnych. Organizator: prof. dr hab. Danuta Prokopowicz.
· Sympozjum nt. "Problemy kardiologiczne w cukrzycy" -
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Miko³ajki. Organizator: prof. dr hab. Ida Kinalska.
7 czerwca
· Wyk³ady monograficzne z zakresu nadciœnienia wyg³osili:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong z AM w Warszawie i prof. dr hab. n. med. Maria Witkowska z AM we
Wroc³awiu.
10 czerwca
· Odby³y siê wybory dziekanów i prodziekanów nowo utworzonego Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB.
Dziekanem zosta³: dr hab. n. med. Jan Karczewski, prodziekanami: dr hab. n. med. El¿bieta Krajewska-Ku³ak i
dr n. med. Robert Latosiewicz.
11 czerwca
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Piotra Adriana Klimiuka z Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnêtrznych
AMB.
13-15 czerwca
· III Miêdzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rêki. Organizator: prof. dr hab. Jan Skowroñski.
14 czerwca
· JM Rektor AMB prof. Jan Górski zosta³ Cz³onkiem Korespondentem Wydzia³u Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejêtnoœci.
22-25 czerwca
· VII Konferencja Naukowa nt. “Skutki zdrowotne ska¿enia œrodowiskowego”, w XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Organizator: prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk.
25 czerwca
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Tadeusza Wojciecha
£apiñskiego z Kliniki Obserwacyjno-ZakaŸnej AMB.
26 czerwca
· Utworzono Dziekanat Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia.
28 czerwca do 4 lipca
· Odby³a siê I Szko³a Letnia Essen - Bia³ystok. W Szkole
wziê³o udzia³ 83 uczestników, w tym 27 z Bia³egostoku i
56 z Essen, w tym równie¿ studenci. Podczas 5 dni trwania Szko³y wyg³oszono ponad 60 wyk³adów, przez 38 wyk³adowców z Essen i 10 wyk³adowców z Bia³egostoku.
Tematami wiod¹cymi by³y: onkologia, hematologia i biologia molekularna.
30 czerwca
· Robert Flisiak i Jan Giedrojæ otrzymali tytu³ profesora nauk medycznych.
· Rozpoczê³y siê obozy letnie studentów AMB, zorganizowane przez Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu.
Sierpieñ
6-7 sierpnia
· Udzia³ Chóru AMB w 10 Miêdzynarodowym Festiwalu w
Neuchatel (Szwajcaria). II miejsce w kategorii chórów mieszanych. Nagroda specjalna Novum Castellum za najlepsz¹ interpretacjê i wykonanie utworów obowi¹zkowych.
Wrzesieñ
1 wrzeœnia
· Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia AMB, powo³any uchwa³¹ Senatu z dnia 30 maja.
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W sk³ad Wydzia³u wchodz¹: 1. Zak³ad Dietetyki, 2. Zak³ad
Gerontologii Klinicznej i Spo³ecznej, 3. Zak³ad Higieny i
Epidemiologii, 4. Zak³ad Medycyny Rodzinnej i Pielêgniarstwa Œrodowiskowego, 5. Zak³ad Patomorfologii Ogólnej, 6. Zak³ad Pielêgniarstwa Ginekologiczno-Po³o¿niczego,
7. Zak³ad Pielêgniarstwa Klinicznego, 8. Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego, 9. Zak³ad Technologii i Towaroznawstwa
¯ywnoœci, 10. Zak³ad Zdrowia Publicznego, 11. Klinika Medycyny Ratunkowej, 12. Klinika Rehabilitacji, 13. Studium
Filozofii i Psychologii Cz³owieka.
18-21 wrzeœnia
· Sympozjum z okazji 30-lecia wspó³pracy farmakologów polskich i niemieckich w Bia³owie¿y. Organizator: prof. dr
hab. Barbara Malinowska.
25 wrzeœnia
· Zmiana nazwy "II Klinika Chirurgii Ogólnej" na "II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenerologicznej".
26-28 wrzeœnia
· I Festiwal Nauki i Sztuki na Bia³ostocczyŸnie; wspó³organizator: Akademia Medyczna w Bia³ymstoku.
PaŸdziernik
1 paŸdziernika
· Inauguracja Roku Akademickiego 2003/2004 w AMB.
· Odeszli na emeryturê: profesorzy - Marian Bielecki, Agnieszka Borzuchowska, Stanis³aw Chodynicki, Ida Kinalska,
Zdzis³aw Skrzydlewski, dr hab. Henryk Dzienis.
· Na Wydziale Farmaceutycznym utworzono Samodzieln¹ Pracowniê Biofarmacji. Na tym samym Wydziale zniesiono
Samodzieln¹ Pracowniê Ogólnej Analityki Klinicznej.
11 paŸdziernika
· Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. "Choroby alergiczne u dzieci". Organizator: prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski.
16-18 paŸdziernika
· XXXII Sympozjum Sekcji Dzieciêcej Chirurgii Urazowej
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dzieciêcych. Organizator: dr hab. n. med. Wojciech Dêbek.
18-19 paŸdziernika
· Udzia³ Chóru AMB w XIV Konkursie Chóralnym im. S. Šimkusa w K³ajpedzie (Litwa). III miejsce w kategorii chórów
mieszanych.
22 paŸdziernika
· Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Ewy Kucewicz-Czech
z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii AMB.
· Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. "Operacja kardiochirurgiczna - szansa chorego na powrót do ¿ycia". Organizator: dr hab. n. med. Tomasz Hirnle.
Listopad
3-4 listopada
· Otwarcie Euroregionalnego Medycznego Oœrodka ds. Badañ
i Edukacji.
· I Euroregionalna Konferencja nt. "Postêpy w onkologii".
4 listopada
· Posiedzenie naukowo-szkoleniowe nt. "Choroby, które mog¹ byæ wykorzystywane w bioterroryzmie". Organizator: prof.
dr hab. Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
· Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. "Pacjenci wysokiego ryzyka kardiologicznego - problemy codziennej prakty-

ki lekarskiej". Organizator: prof. dr hab. W³odzimierz Musia³.
8 listopada
· Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêconej profesorowi
Zygmuntowi Kanigowskiemu i Sesja naukowo-szkoleniowa
nt. "Historia polskiej i bia³ostockiej neurologii". Organizator: dr hab. Wies³aw Drozdowski.
14 listopada
· Posiedzenie Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, pod przewodnictwem nowo wybranego Prezesa - prof.
Zbigniewa Puchalskiego. Omawiano m.in. sprawy 62
Ogólnopolskiego Zjazdu tego Towarzystwa, w Bia³ymstoku w roku 2005.
17 listopada
· El¿bieta Skrzydlewska i Jan Gudej otrzymali tytu³ profesora nauk farmaceutycznych.
18 listopada
· Zmar³ profesor Konstanty Wiœniewski.
19 listopada
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Marka Str¹czkowskiego z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób
Wewnêtrznych AMB.
· Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. "Ortopedia - nowa jakoœæ ¿ycia". Organizator: prof. dr hab. Jan Skowroñski.
26 listopada
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Andrzeja Siemi¹tkowskiego z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii AMB.
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Bo¿eny Skotnickiej z
Kliniki Otolaryngologii Dzieciêcej AMB.
28 listopada
· W Klubie "Co Nie Co" odby³ siê wystêp Kabaretu "Schodki".
Grudzieñ
8 grudnia
· Przeniesienie Kliniki Neurologii Dzieciêcej z Wydzia³u Lekarskiego na Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
AMB.
· Przekszta³cenie Zak³adu Gerontologii Klinicznej i Spo³ecznej w Klinikê Geriatrii AMB.
· Przekszta³cenie Samodzielnej Pracowni Syntezy i Technologii Œrodków Leczniczych w Zak³ad Syntezy i Technologii Œrodków Leczniczych AMB.
12 grudnia
· Profesorowi Manfredowi Göthertowi nadano tytu³ Doctor
Honoris Causa AMB.
· Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych - 2003.
13 grudnia
· Euroregional Conference "Transplantology, Oncology and
Medical Sciences". Wyk³ady wyg³osili pracownicy naukowi Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu w Essen.
17 grudnia
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Jacka Dadana z I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii AMB.
· Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Beaty Telejko z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnêtrznych
AMB.
18 grudnia
· Op³atek Akademicki pracowników AMB.
Oprac. Krzysztof Worowski
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M l/ o d y
Medyk

Hej!
Podobno, nowy rok w ¿yciu ka¿dego z nas, bêdzie wygl¹da³ tak jak
pierwszy dzieñ po zabawie sylwestrowej. Czy twórca tej apokaliptycznej
przepowiedni nie pomyœla³, ¿e tu¿ po obudzeniu, ka¿dego pierwszego dnia
roku, wiêkszoœæ z nas nie czujê siê wcale najlepiej. Có¿, przyznam szczerze, ¿e rzeczona przepowiednia bardziej zakrawa mi na kl¹twê ni¿ na ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, jakie pragn¹³bym z³o¿yæ wszystkim czytelnikom.
Styczniowy numer M³odego Medyka, ma troszkê inn¹ formê. Nie znalaz³o siê, bowiem miejsce dla niesamowitych opowieœci w dziale "A wszystko zaczê³o siê od". W tym numerze otwieramy nowy cykl w MM. Na ³amach M³odego Naukowca bêdziemy publikowali wszelkie informacje dotycz¹ce
istniej¹cych na Uczelni studenckich kó³ naukowych. Podobno styczeñ to m³ody miesi¹c, tym te¿ kryterium kierowaliœmy siê w wyborze pierwszego ko³a, które prezentuje swoj¹ dzia³alnoœæ - w tym miesi¹cu neonatologia.
W tym numerze pojawi¹ siê równie¿ artyku³y mojej kole¿anki z Poznania. Zastanawiacie siê pewnie, dlaczego? Otó¿ chcieliœmy pokazaæ Wam
jak podobne s¹ œwiaty, w których ¿yjemy, pomimo tego ¿e czasami dzieli
nas fizyczna odleg³oœæ, to, za czym têsknimy i czego chcemy od otaczaj¹cego nas œwiata. Chcia³bym jednak, abyœcie zwrócili równie¿ uwagê na artyku³ "Kaktus", który dotyczy nie napawaj¹cego optymizmem zjawiska w
œrodowisku studenckim. Ca³okszta³t artyku³u ma doœæ niezwyk³¹ formê, a
przy odrobinie szczêœcia móg³by staæ siê powodem do rozpoczêcia bardzo
ciekawej dyskusji. Mam nadzieje, ¿e niektórzy z Was zdecyduj¹ siê na wyra¿anie w³aœnie takich opinii jak te. Pamiêtajcie, ¿e mo¿ecie siê wypowiedzieæ na ka¿dy nurtuj¹cy Was problem. Je¿eli czujesz potrzebê napisania o
czymœ, co budzi Twój niepokój, nie zastanawiaj siê nad tym, czy ujmiesz to
w odpowiednie ramy stylistyczne. Dla nas wa¿ne jest to, co chcesz powiedzieæ, a nie iloœæ znaków i s³ów, jakich u¿yjesz, by to zrobiæ wystarczy napisaæ (kontakt: medyk@amb.edu.pl lub kubamm@interia.pl)
Za oknem zapada ju¿ zmrok, jest bardzo, bardzo mroŸno i bardzo, bardzo œnie¿no, có¿, mamy kolejn¹ prawdziw¹ zimê. Uwa¿ajcie na nieodœnie¿one chodniki i oblodzone przejœcia dla pieszych. Naszych drogowców znów
zaskoczy³ atak zimy…hmm.

W TYM NUMERZE CZYTAJ:

Koszmar ¿ycia

str. 36

Kariera medyczna w Szwecji

str. 37

Sukces chóru

str. 37

Opieka nad najm³odszymi

str. 38

Nasza mentalnoœæ

str. 39
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EX TEMPORE ... EX TEMPORE ... EX TEMPORE

KAKTUSY

Myœlê, ¿e problem poruszony przez autora poni¿szego artyku³u to tragedia wspó³czesnych studentów,
którzy w pogoni za karier¹, studiuj¹c na kierunkach nios¹cych najwiêksze perspektywy znalezienia pracy, gubi¹ gdzieœ po drodze w³asne idea³y, porzucaj¹ myœl o tym, co tak naprawdê chcieliby robiæ, staj¹
siê kimœ kim nie s¹. Czy wspó³czesny œwiat wie jeszcze, co to jest powo³anie?
[od redaktora prowadz¹cego MM]

I le czasu, ile wyrzeczeñ, ile "zarwanych" nocy i nerwów
kosztuj¹ studia na Akademii Medycznej ¿adnego studenta
nie trzeba uœwiadamiaæ. Pomimo to ju¿ pod koniec studiów dopada cz³owieka niewielka nostalgia za tym co ju¿
by³o, a co ju¿ nigdy nie powróci. Zaczynamy wspominaæ
dobre i z³e chwile, które nam w szczególny sposób utkwi³y w pamiêci. ¯ycie "prawie absolwenta" nie koñczy siê
oczywiœcie tylko na refleksjach. Bardziej zajmuje nas myœlenie o tym, co dalej...?
B¹dŸ aktywny
Dzisiaj student nie mo¿e pozwoliæ sobie na bierne
czekanie, a¿ skoñczy studia i poszuka pracy. Niezbêdna jest
aktywnoœæ ju¿ w okresie nauki, czêsto polegaj¹ca na zdobyciu pierwszego doœwiadczenia zawodowego i zarobienia dodatkowych pieniêdzy. Przynajmniej czêœciowego usamodzielnienia siê.
Z moich obserwacji wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
"prawie absolwentów" myœli w³aœnie w ten sposób. Nasze
pokolenie, pokolenie wy¿u demograficznego, zdaje sobie
sprawê z ogromnej konkurencji na rynku pracy. Niestety,
w ka¿dym gronie znajdzie siê czarna owca, ktoœ o zupe³nie innych pogl¹dach, któremu w g³owie tylko œwita jak
skoñczyæ najwiêkszy koszmar swojego ¿ycia - studia.

Pomy³ka?
Poznanie opinii tego typu da³o mi bardzo wiele do myœlenia. Zrozumia³em, ¿e wykszta³cenie to nie tylko dyplom
w rêku i trzy literki przed nazwiskiem. Wykszta³cenie wy¿sze to przede wszystkim sposób myœlenia, którego niestety niektórym brakuje. Dostrzegam smutn¹ prawdê, i¿ cz³owiek m¹dry to nie to samo co inteligentny. Nie potrafiê,
bowiem poj¹æ faktu ca³kowitej obojêtnoœci niektórych osób wobec ich w³asnego losu. Najczêœciej padaj¹cym
stwierdzeniem z ich ust jest "Ja tu nie chcia³em siê znaleŸæ
i nie chcê pracowaæ w tym zawodzie". Có¿ to wiêc za sytuacja? Studiowaæ piêæ lat tylko po to, by na koniec siê zbuntowaæ? W sytuacji, gdy wiêkszoœæ widzi przed sob¹ drzwi
do dalszego ¿ycia, ci zaprzepaszczaj¹ nie tylko swoj¹ przysz³oœæ, ale te¿ nie dostrzegaj¹ bezsensownoœci ostatnich piêciu lat swojego ¿ycia. Dlaczego?
Bez odpowiedzi…
Pamiêtam, gdy wiele osób jeszcze na pocz¹tku studiów mówi³o o tym, i¿ jest tu z przymusu, bo tak chcieli
rodzice, bo taka by³a presja otoczenia itp. Dziœ to w³aœnie
te osoby przejawiaj¹ zaanga¿owanie w naukê, zainteresowanie swoim zawodem. Zastanawiam siê jednak, ile w
tym autentyzmu?
Z czego wynika taka sytuacja? Niestety nie potrafiê
odpowiedzieæ sobie na to pytanie, nie jestem psychologiem, a mo¿e po prostu nie potrafiê obiektywnie oceniaæ?
Czy fundamentów nale¿a³oby szukaæ w srogim wychowaniu przez rodziców? Czy to w³aœnie po wyrwaniu siê spod
ich skrzyde³ m³ody cz³owiek zaczyna czuæ nadmierny luz,
z którego nie jest w stanie siê wyrwaæ? Ktoœ powiedzia³by,
¿e chodzi po prostu o zwyk³y brak zainteresowania danym
kierunkiem, uœwiadomiony dopiero w trakcie studiów. Oczywiœcie jest to prawda, jednak sk¹d w takim razie stwierdzenie "Ja tu nie chcia³em siê znaleŸæ"?
Czy ten sposób myœlenia mo¿na zmieniæ? Uwa¿am, ¿e
nie jest to ³atwe. Ludzie w naszym wieku najczêœciej maj¹
ju¿ ukszta³towane spojrzenie na œwiat i swoje ¿ycie, choæ
co do tego drugiego nie jestem wcale przekonany.
Czy mo¿na takim zjawiskom zapobiegaæ? Nie potrafiê
powiedzieæ. Zbyt wiele pytañ, na które brak odpowiedzi. Co
bêdzie dalej - zobaczymy.

Rafa³ Mejer
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Kolejny artyku³ Marty, znanej mi tylko z opowiadañ, w sposób niezwykle esencjonalny, jak mawia
Maciej Kuroñ, opisuje etapy zdobywania wykszta³cenia medycznego w kolejnym kraju europejskim.
Szkoda tylko, ¿e Marta nie wspomnia³a nic o szwedzkiej kuchni - có¿, mo¿e nastêpnym razem.
[od redaktora prowadz¹cego MM]

W tym numerze:
SZWECJA

Droga do kariery medycznej zaczyna siê dla maturzysty w Szwecji ciê¿kim egzaminem wstêpnym, a po przejœciu tego gêstego sita kwalifikacji rozpoczyna on studia. Nauczyciele akademiccy
poœwiêcaj¹ bardzo du¿o czasu studentom, by

odpowiedzieæ na wszystkie nurtuj¹ce ich
pytania. Student medycyny w Szwecji wysiaduje szkolne ³awki przez cztery semestry.
Od pi¹tego do jedenastego semestru ma ju¿
tylko i wy³¹cznie zajêcia praktyczne. Æwiczenia odbywaj¹ siê w grupach jedno lub czteroosobowych. Po przejœciu jedenastu semestrów sk³ada egzamin koñcowy "Läkeregzamen".
Nastêpnie podejmuje pracê przez osiemnaœcie
miesiêcy w tzw. "Allmäntjänst", czyli szpitalu (niekoniecznie klinicznym) jako "AT läkare", co odpowiada naszemu sta¿owi. Po "Legitimation", czyli aprobacie, zostaje
pe³noprawnym lekarzem i mo¿e siê od tej pory
specjalizowaæ w wybranej przez siebie dziedzinie. Ów zaszczytny tytu³ "Specjalistläkare" otrzymuje po piêciu latach praktyki klinicznej. Na
oddzia³ach szpitalnych mo¿e staraæ siê o dalsze
awanse w karierze zawodowej zostaj¹c " överläkare" lub ordynatorem "Chefläkare"...

EX TEMPORE...EX TEMPORE

W LABIRYNCIE

Marta Nowakowska

Zaczynamy siê przyzwyczajaæ do sukcesów
nów przed szopk¹, która swoim piêknem i
olbrzymimi rozmiarami przyci¹ga w okresie bo¿onarodzeniowym rzesze wiernych.
Wyj¹tkowym prze¿yciem by³o kolêdowanie
przed Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej
na Jasnej Górze. Ostatnim koncertem by³
Galowy Koncert wieñcz¹cy fina³ X Ogólnopolskiego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek, gdzie
zaprezentowaliœmy nagrodzon¹ kolêdê Lulaj¿e Jezuniu. Dwudniowy pobyt na ziemi
œl¹skiej by³ dla nas wielkim prze¿yciem artystycznym i duchowym. Cieszymy siê, ¿e Chór Akademii Medycznej z Bia³egostoku
jest rozpoznawaln¹ wizytówk¹ naszej Akademii i regionu.
Miejmy nadziejê, i¿ nagroda zdobyta ju¿ w styczniu jest zapowiedzi¹ kontynuacji pasma sukcesów z roku
ubieg³ego, w czasie którego,

w piêciu konkursach (w tym trzech presti¿owych konkursach odbywaj¹cych siê poza granicami kraju - Bu³garia, Szwajcaria,
Litwa) uda³o nam siê zdobyæ dziewiêæ nagród i wyró¿nieñ.

Prezes Chóru AMB
Hanna Zaj¹czkiewicz
haneczkaz@interia.pl
kom. 501084964

EX TEMPORE

Czytelnicy "Medyka" zd¹¿yli siê ju¿ zapewne przyzwyczaiæ do pojawiaj¹cych siê
raz po raz w roku ubieg³ym informacji dotycz¹cych sukcesów Chóru AMB pod kierownictwem prof. Bo¿enny Sawickiej. Nie
bêdzie chyba zatem zaskoczeniem i¿ obecny rok rozpoczêliœmy siê od zdobycia kolejnej nagrody. W dniach 10-11 stycznia uczestniczyliœmy w finale X Jubileuszowego
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie. W kategorii chóry zajêliœmy I miejsce oraz zdobyliœmy Nagrodê
Specjaln¹ Festiwalu za najlepsze wykonanie kolêdy tradycyjnej. W finale wziê³o udzia³
ponad 120 wykonawców wy³onionych w eliminacjach, które odby³y siê w grudniu w
dwudziestu piêciu miastach Polski.
Oprócz wystêpu konkursowego zaprezentowaliœmy siê na kilku dodatkowych koncertach kolêd: w najwiêkszym na Œl¹sku
Klasztorze Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek N.M.P, w Bazylice oo. Franciszka-
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M£ODY NAUKOWIEC ... M£ODY NAUKOWIEC

NEONATOLOGIA
Zaczynamy od neonatologii i mam nadzieje, ¿e wybór, jakiego dokonaliœmy nominuj¹c to w³aœnie ko³o naukowe na inicjatora nowego dzia³u, jest wymownie symboliczny. Proponuj¹c m³odym naukowcom
napisanie poni¿szego artyku³u, kierowaliœmy siê g³ównie aspektem informacyjnym. Naszym celem by³o
poinformowanie Was, co, gdzie, kiedy i u kogo trzeba za³atwiæ, ¿eby zacz¹æ wspó³pracê z prawdziwymi
naukowcami. Jeœli uwa¿acie, ¿e tego typu artyku³y trzeba wzbogaciæ o dodatkowe szczegó³y, pukajcie do
naszych drzwi elektronicznie (e-mail: medyk@amb.edu.pl).
[od redaktora prowadz¹cego MM]

K ilkanaœcie dziewczyn i jeden ch³opak. Co nas ³¹-

czy? Oczywiœcie wspólne zainteresowania i chêæ poznania metod badania i zasad opieki nad najm³odszymi pacjentami w szpitalu - noworodkami, a w
szczególnoœci wczeœniakami. Dlatego te¿ przed rokiem postanowiliœmy za³o¿yæ Studenckie Ko³o Naukowe przy Klinice Neonatologii AMB. Doktor hab.
n. med. Marek Szczepañski (szef Kliniki) by³ bardzo przychylny naszemu pomys³owi, a bezpoœredni¹
opiek¹ obj¹³ nas dr n. med. Marek Alifier. Od niemal roku spotykamy siê wiêc regularnie.
Chocia¿ ko³o jest m³ode sta¿em, to zd¹¿yliœmy
siê ju¿ nauczyæ wielu wartoœciowych rzeczy i wnieœæ
swój udzia³ w prowadzone przez klinikê projekty badawcze. Uczestnicy ko³a podzieleni s¹ na mniejsze, cztero lub piêcioosobowe grupy, z których
ka¿da zaanga¿owana jest w inny projekt. Co dwa tygodnie spotykamy siê wszyscy razem, aby omówiæ
interesuj¹ce nas zagadnienia. Za ka¿dym razem
wyg³aszany jest przygotowywany przez wyznaczon¹ grupê studentów referat. Tematem najbli¿szego
s¹ "Stany przejœciowe noworodków". Przy okazji
uczymy siê cennej umiejêtnoœci prezentacji i radzenia sobie z szeregiem nie³atwych pytañ zadawanych przez s³uchaczy. Ka¿de spotkanie koñczy
siê wizyt¹ na oddziale, gdzie mamy okazjê skonfrontowaæ wiadomoœci teoretyczne z praktyk¹.
Projekty badawcze, do których zostaliœmy przydzieleni dotycz¹ miêdzy innymi karmienia piersi¹

(z zaplanowan¹ kilkunastomiesiêczn¹ ocen¹ prospektywn¹), niskiej urodzeniowej masy cia³a noworodków i czynników, które na ni¹ wp³ywaj¹, skutecznoœci podawania erytropoetyny w niedokrwistoœci
wczeœniaków. Czêœæ z nich robimy tak¿e pod k¹tem ró¿nych konferencji studenckich. Dlatego, miejmy nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo o naszym kole us³yszy szersze grono zainteresowanych.
W najbli¿szym czasie rozpoczniemy cykl spotkañ z doc. Szczepañskim, poœwiêcony wybranym
zagadnieniom z fizjologii i patologii noworodka
donoszonego oraz wczeœniaka.
Co zrobiæ, aby dostaæ siê do naszego Ko³a? Z
przykroœci¹ musimy przyznaæ, ¿e w tym roku jest
to ju¿ niemo¿liwe, gdy¿ jesteœmy w trakcie naszych badañ, a ka¿da z grup ma ju¿ komplet uczestników. Mimo to, zainteresowanych neonatologi¹
z dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego i niemieckiego lub francuskiego, którzy ukoñczyli trzeci rok studiów i maj¹ mnóstwo ciekawych pomys³ów na pracê w kole zapraszamy ju¿ niebawem. O
mo¿liwoœci wst¹pienia do naszego kó³ka poinformujemy na ³amach M³odego Medyka.

Hanna Borysewicz
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Alicja, autorka poni¿szego artyku³u, studiuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zaskakuj¹ce w jej tekstach jest to, ¿e wiara w ludzi, która ci¹gle jest wystawiana na próby, zmusza j¹ do
wyci¹gania wielu zaskakuj¹cych wniosków. Porównuje ona œwiat geografii spo³ecznej, a jej przemyœlenia
i obserwacje maja niemal¿e uniwersalne znaczenie, s¹ bowiem charakterystycznie nie tylko dla
œrodowiska wielkopolskich studentów, ale tak¿e dla znamiennej czêœci naszej spo³ecznoœci. Serdecznie polecam lekturê.
[od redaktora prowadz¹cego MM]

Szukaj¹c

spe³nienia dzieciêcych marzeñ znalaz³am siê w
Poznaniu. Rodzinne miasto Pid¿amy Porno wydawa³o siê
mieæ atmosferê i klimat miejsca, gdzie wyobraŸnia mo¿e
ust¹piæ pola rzeczywistoœci.
Mroczny zamek w centrum
miasta, tanie puby i niezliczona
iloœæ plakatów z zaproszeniami
na imprezy. Wydawa³oby siê, ¿e
ludzie mieszkaj¹cy w takim
miejscu musz¹ byæ otwarci i
przyjaŸnie nastawieni do œwiata. A jednak...
Mieæ coœ i byæ kimœ
Poznañ jest miastem rywalizacji. Trudno w nim znaleŸæ
swoje miejsce, je¿eli chce siê
unikn¹æ wyœcigu szczurów.
Mo¿na pozwoliæ na to by wir
walki wci¹gn¹³ ciê, albo z góry
skazaæ siê na ci¹g³e przebywanie na marginesie. Poznañ to
miasto, które zjada osobowoœci;
wrêcz po¿era je, g³oœno przy
tym mlaskaj¹c. Cz³owiek nie
mo¿e pozostaæ anonimowy i
nieokreœlony. Problem polega
jednak na tym, ¿e istniej¹ tylko
dwie szufladki, do których mo¿na zostaæ wrzuconym: sukces i
pora¿ka. Kategorie przynale¿noœci do nich s¹ jasno okreœlone
i znane wszystkim, którzy mieszkaj¹ w tym mieœcie d³u¿ej ni¿
rok. Sukces oznacza zarabianie
du¿ej iloœci pieniêdzy, posiadanie (najlepiej ju¿ na trzecim roku studiów) samochodu i firmowego telefonu oraz bycie singlem. O takim ¿yciu marz¹ szarzy przedstawiciele rodu ludzkiego. Pora¿ka, mówi¹c krótko,
to nie spe³nienie tych wymo-

gów. Pojêcie ma³ych sukcesów
w Poznaniu nie istnieje. Jest siê
postrzeganym przez pryzmat tego, co siê posiada i jak siê wygl¹da. Bardzo rzadko spotyka
siê cz³owieka, który rozmawia z
tob¹ dlatego, ¿e jesteœ interesuj¹c¹ osob¹. Powodem rozmowy
najczêœciej s¹ mo¿liwoœci, jakie
posiadasz (czytaj: znajomoœci,
pieni¹dze, notatki na egzamin).
Relacje bez korzyœci obustronnej nie wystêpuj¹. Najwa¿niejsza jest kariera i utrudnianie
wszystkim, poza sob¹, drogi do
jej rozpoczêcia. Nawet je¿eli
ma byæ to kariera nauczyciela
historii w szkole podstawowej.
Trzeba walczyæ, ¿eby nikt nie
mia³ lepiej!
Mo¿e jest to opinia bardzo
generalizuj¹ca i obra¿aj¹ca rodowitych Poznaniaków, ale
przez trzy lata moich studiów w
Poznaniu nie znalaz³am ani jednego wyj¹tku od tej regu³y. Gdy
rozmawiaj¹c z kimœ czu³am, ¿e
nadajemy na tych samych falach, okazywa³o siê, ¿e jest to
nie tubylec. A szkoda! Bardzo
chcia³abym zmieniæ zdanie o

Poznaniakach, ale nawet idol
moich licealnych lat, Graba¿
jest typowym bufoniastym i zarozumia³ym przedstawicielem
typu ludzi, którym chodzi tylko
i wy³¹cznie o pieni¹dze. W swoich tekstach poœwiêca wiele
miejsca idea³om i wiernoœci samemu sobie. Czy tylko bêd¹c
hipokryt¹ mo¿na siê "dorobiæ"?
To nie to samo
Poznañ z punktu widzenia
architektonicznego jest arcydzie³em, ³¹cz¹cym z powodzeniem zabytki z wie¿owcami i
szklanymi biurowcami. To miasto du¿o ³adniejsze ni¿ Warszawa, Olsztyn czy Bia³ystok. Jednak z przykroœci¹ stwierdzam,
¿e nie ma charakteru. O tym,
czy chce siê wracaæ do jakiegoœ
miejsca czy nie, decyduj¹ ludzie, a nie budynki. Dlatego dopóki nie zmieni siê mentalnoœæ
Poznaniaków, nadal bêdê czu³a
siê jak w domu id¹c ulic¹ Lipow¹ a nie Œw. Marcina.
Alicja Roslan

JACY JESTEŒMY ... JACY JESTEŒMY ... JACY JESTEŒMY

Egzoteryczny Poznañ ?
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Powa¿ne konsekwencje aerobiku

¯YCIE Z PIEPRZEM ... ¯YCIE Z PIEPRZEM

Czy nie macie czasami wra¿enia, ¿e Wasze cia³o niszczy siê, gdy siedzicie sobie w tym ob³udnie
wygodnym fotelu, przed ekranem Waszego komputera… A co dzieje siê wówczas z naszym mózgiem? Poni¿szy
artyku³ œwietnie oddaje realia ¿ycia "Homo computericusa" - polecam!
[od redaktora prowadz¹cego MM]

Maj¹c

potworne
wyrzuty sumienia z
powodu niezliczonej
iloœci jedzenia, jakie
na nieszczêœcie uda³o
mi siê w³adowaæ do
mojego ma³ego cia³ka, zdecydowa³am
siê na aerobik. ¯eby
siê nie przeforsowaæ,
zaczê³am od 45 minut. Nie spodziewa³am siê jednak, ¿e te
zajêcia oka¿¹ siê pobudzaj¹ce nie tylko
dla
zwiotcza³ych
miêœni, ale tak¿e dla
umys³u.
Dystrofia computericus
Na pocz¹tek æwiczenia rozgrzewaj¹ce (czytaj:
zwyk³y bieg w miejscu). Kolka zaczê³a mi dokuczaæ po up³ywie oko³o 5 minut, ale nie mog³am siê
tak ³atwo poddaæ. Wytrzyma³am do koñca rozgrzewki. Kolejn¹ katorg¹ dla cia³a okaza³ siê streching. Siedz¹c w rozkroku z wyprostowanymi nogami udawa³o mi siê dotkn¹æ d³oni¹ piêty. Zosta³o
to w mojej g³owie okrzykniête mianem sukcesu.
Problemy zaczê³y siê chwilê póŸniej. Zadaniem
æwicz¹cych by³o jak najni¿sze zejœcie do szpagatu.
Wykonuj¹c polecenie instruktorki zaczê³am zbli¿aæ
siê udami do pod³ogi. Gdy mia³am jeszcze oko³o 40
cm do parkietu, którym by³a wy³o¿ona ca³a sala
gimnastyczna, poczu³am, ¿e jeden centymetr ni¿ej
oznacza³by zerwanie œciêgien, miêœni i podzieleniem wnêtrza uda na czêœci. Ale nie to by³o najgorsze. Fizyczny ból dolnych partii cia³a spowodowa³
jeszcze wiêksze, bo psychiczne cierpienie zwojów
mózgowych, wszystkich razem i ka¿dego z osobna.
Po ca³ej g³owie chodzi³y mi myœli: kiedy ostatnio
czyta³aœ ksi¹¿kê, kiedy ostatnio siê uczy³aœ, kiedy
twój mózg ostatnio pracowa³? Moment, gdy zda³am
sobie sprawê, ¿e telewizor, komputer i piwo prawie
ca³kowicie wypar³y z mego ¿ycia ksi¹¿ki, podrêczniki, a nawet gazety, by³ potworny. Wyobrazi³am
sobie jak wygl¹da wnêtrze g³owy, która od dawna
nie by³a wykorzystywana do myœlenia. Wizja rozprostowuj¹cych siê zwojów mózgowych, nastêpnie

ich zanikanie i wytworzenie siê jedynie sznurka
biegn¹cego od jednego ucha do drugiego, porazi³a
mnie. Wybieg³am z sali.
Przera¿enie
Nieu¿ywane miêœnie wiotczej¹. Jest to zrozumia³e. Ale czy ktoœ siê kiedyœ zastanawia³, co dzieje siê z nieu¿ywanym mózgiem? Nie chodzi tu bynajmniej o biologiczne czynnoœci, a o rozwój intelektualny. Przy braku æwiczeñ fizycznych nawet
najlepszy sportowiec traci formê. Czy przy codziennej dawce og³upiania, jak¹ funduje telewizja,
nasz poziom rozwiniêcia umys³owego równie¿ siê
obni¿a? Jeœli tak, jak wygl¹daj¹ wnêtrza g³ów wiêkszoœci naszego spo³eczeñstwa?
Myœl o tym, ¿e rzadko u¿ywane zwoje mojego
mózgu wiotczej¹ podobnie jak miêœnie, spowodowa³a, ¿e po przyjœciu do domu, nie w³¹czy³am najwiêkszego po¿eracza czasu pomimo tego, ¿e lecia³
mój ulubiony serial. Wziê³am Tolkiena i zniknê³am
w œwiecie stworzonym przez niego, w którym ludzie, hobbici i wszelkie inne stworzenia maj¹ wiêksze problemy - na, a raczej w g³owie.

Alicja Roslan
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Czy kiedykolwiek cierpieliœcie na bezsennoœæ? Niezwyk³e, czym mo¿e zaskoczyæ nas œwiat o godzinie trzeciej nad ranem i póŸniej ju¿ o szóstej. Kiedy wszystko
zasypia i gaœnie ostatnia ¿arówka, w ostatnim oknie w
bloku naprzeciwko mojego okna, ktoœ znów pogr¹¿a siê
we œnie. To dziwne, ¿e gdy gwiazdy zapalaj¹ siê noc¹
i p³on¹ ogniem wiecznym, prze kilka godzin, nasze
cia³a przestaj¹ kontrolowaæ œwiat. Czy za ka¿dym razem, gdy ktoœ zasypia, zapala siê kolejna gwiazda? Ja
nie widzia³em swojej ju¿ od kilku dni, a kiedy gas³a
ostatnia smuga œwiat³a padaj¹ca z okna na ulicê, moja
smuga nie gas³a. Œnieg nadal pracowicie odbija³ promienie mojej nocnej lampki. To by³a kolejna mroŸna noc,
kolejna styczniowa noc. Gdzieœ daleko nie spa³ stró¿,
jakiœ policjant, lekarz, ekspedientka w ca³odobowym
za rogiem…a ja czuwa³em z nimi. Zapad³a niesamowita cisza, ka¿dy szelest wyolbrzymi³ swój pog³os,
ka¿dy krok stawiany bos¹ stop¹, na miêkkiej be¿owej
wyk³adzinie, zdawa³ siê byæ s³yszalny w s¹siednim pokoju. Wydawa³o mi siê, ¿e s³yszê nawet bia³e p³atki œniegu padaj¹ce z niezwyk³¹ finezj¹ tu¿ przed drzwi balkonowe. Ja siedzia³em po drugiej stronie, oddzielony barier¹
termiczn¹, obserwowa³em, co siê stanie. Gdzieœ tam
przebieg³ kot, za nim nastêpny, byæ mo¿e kotka ze
swoim partnerem szuka³a ciep³a w pobli¿u silnika samochodu, który przyjecha³ jakieœ piêtnaœcie minut wczeœniej. W radiu s³ysza³em moje ulubione kawa³ki, wydawa³o mi siê, ¿e ktoœ tam po drugiej stronie g³oœnika
wie, ¿e nie œpiê i ca³y czas próbuje uœwiadomiæ mi
swoj¹ obecnoœæ. Przez okno balkonowe mojego mieszkania na trzecim piêtrze, widzia³em kominy elektro-

ciep³owni. Wiedzia³em, ¿e ten gêsty dym wydobywaj¹cy siê z kominów to czêœæ tego ciep³a, które przyjemnie grza³o moje plecy, gdy tak siedzia³em owiniêty kocem, tu¿ obok kaloryfera. Noc by³a wybitnie rozgwie¿d¿ona,
wokó³ ksiê¿yca widaæ by³o halo rozjaœnienia. Pamiêtam
jak dziœ, jak moja babcia widz¹c takie zjawisko, zawsze przepowiada³a wyj¹tkowo mroŸne noce. Teraz
jej ju¿ nie ma, a ja nadal przechowujê j¹ w pamiêci, ¿waw¹ staruszkê z charakterystycznym uczesaniem z
przedzia³kiem… Czy jej gwiazda pali siê gdzieœ na
tym wielkim niebie? Z pewnoœci¹. Mija³y kolejne godziny, kolejne warstwy œniegu uk³ada³y siê na ziemi,
przykrywaj¹c ca³y brud tej wstrêtnej okolicy. Wszystko spa³o pokryte zimnym bia³ym przeœcierad³em, nieruchomo, martwo. Wtedy w³aœnie zaczê³o siê. Na wschodzie zaczê³o siê rozwidniaæ, by³a 6.30, a na niebie zaczê³y
dziaæ siê rzeczy, których ju¿ dawno nie widzia³em.
S³ysza³em jak moja s¹siadka zamyka drzwi do swojego mieszkania i biegnie niespokojnie po chodach.
Dziœ, tak jak wczoraj, wysz³a zbyt póŸno do autobusu.
Ciekawe gdzie pracuje i czy dzisiaj, tak jak wczoraj
rzuci ma³emu czarnemu kotkowi jakiœ smako³yk? Nie
znam tej kobiety, widujê j¹ tylko przez okno mojego
balkonu. Na niebie gas³y kolejne gwiazdy, a w oknach
wielkiego blokowiska zapala³y siê kolejne ¿arówki, zgas³y lampy na ulicach, a ja zasypia³em oparty o róg mojego ciep³ego kaloryfera. Nie widzia³em jak wzesz³o
s³oñce, widocznie, aby mog³o siê zapaliæ, czyjaœ dusza
musia³a zasn¹æ. Dobranoc...
Qba

Lektury nie-obowi¹zkowe ... Lektury nie-obowi¹zkowe
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CZAS RELAKSU

z Wydawnictwem Lekarskim PZWL

Poziomo :
1.
5.
8.
9.
11.
12.
15.
19.
20.

produkty spo¿ywcze, pokarm, po¿ywienie
akuszerka
woda na twardo, zamarzniêta woda
wyrabia kapelusze
miejsce zamieszkania, na
kopercie
przewracanie siê
uniwersalny w talii, karciany b³azen
ma³y telewizor
pozycja w programie radiowym, s³uchowisko radiowe

Pionowo :
1.
2.
3.
4.
5.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Rozwi¹zanie krzy¿ówki prosimy przesy³aæ na adres redakcji Medyka do dnia
29 lutego 2004 r. Do wygrania NAGRODA KSI¥¯KOWA.
Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Choroby zakaŸne i paso¿ytnicze
pod redakcj¹ Zdzis³awa Dziubka
Jest to kolejne, uaktualnione wydanie ciesz¹cego siê du¿¹ popularnoœci¹
podrêcznika opracowanego przez zespó³ autorów z g³ównych polskich oœrodków leczenia chorób zakaŸnych. W czêœci ogólnej przedstawiono zjawiska immunologiczne w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych, etiopatogenezê tych chorób oraz metody ich leczenia. W czêœci szczegó³owej omówiono poszczególne jednostki chorobowe
zarówno wystêpuj¹ce w kraju od lat, jak i "egzotyczne", przenoszone z terenów odleg³ych wskutek coraz wiêkszej migracji ludnoœci. Podrêcznik uwzglêdnia najnowsze
zdobycze nauk medycznych, genetyki i biologii molekularnej.
Ksi¹¿ka zawiera rozdzia³y o chorobach nowopowstaj¹cych (np. zaka¿enia Borna wirusami, Hantan wirusami) i powracaj¹cych (tzw. Emerging disease). Rozwija
temat coraz szerzej rozprzestrzeniaj¹cej siê choroby Creutzfeldta-Jakoba i wariantu
tej choroby zwi¹zanego ze spo¿yciem wo³owiny zaka¿onej prionami. Uwzglêdnia
potrzeby lekarza rodzinnego, np. wskazania do hospitalizacji lub dobór leków w leczeniu domowym. Na koñcu ka¿dego rozdzia³u zamieszczono kilka tematów kontrolnych, maj¹cych s³u¿yæ za sprawdzian przyswojonego materia³u.
Jest przeznaczona dla studentów medycyny oraz lekarzy wszystkich specjalnoœci.
Format: 16,5 x 23,5 cm, wydanie III uakt., 544 strony, 30 ilustracji, 36 tabel,
oprawa broszurowa, cena katal. 109,00 z³

6.
7.
10.
13.
14.
16.
17.
18.

podnoszona zas³ona w
oknie
praktyczny informator
ksi¹¿kowy, poradnik
przewidywanie, miarkowanie, zgadywanie
fruwa noc¹, motyl nocny
nasz krajan, bratanek Wêgra
roztwór zasady potasowej, sk³adnik myd³a
o³owiana figurka ¿o³nierza
jadalny grzyb uprawny
niechêæ.
mylona z mew¹
w rybie lub w³oskowaty
wyrostek roœlinny
schadzka
suwak

