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W listopadzie prze¿ylimy uroczystoæ, jakiej w naszym regionie nie by³o i ju¿ nie bêdzie (to s³owa wziête z okolicznociowego przemówienia rektora). Równo 50 lat temu mury
naszej uczelni opucili pierwsi absolwenci. W ma³¿eñstwie
taka rocznica nazywa siê z³otymi godami i zwykle zaznaczona jest ceremoni¹ odnowienia lubu. Na uczelni zosta³a
potraktowana równie wzniole. Na uroczystym posiedzeniu
Senatu rektor i dziekan celebrowali odnowienie przysiêgi
lekarskiej z wrêczeniem dostojnym jubilatom, przygotowanych na tê chwilê, specjalnych dyplomów. Medyk zastosowa³ konwencjê baniow¹ i próbowa³ czarodziejskim
wehiku³em przenieæ siê wraz z jubilatami 50 lat wstecz.
Chcielimy po prostu wraz z nimi powspominaæ tamte czasy.
St¹d te¿ w bie¿¹cym numerze nasi Czytelnicy znajd¹ du¿o
wspomnieñ i, jak¿e cennych, starych fotografii. Ze wspomnieñ i starych fotografii wynurzy³ siê obraz bynajmniej nie
baniowy. Skrelenia z listy studentów, walka o miejsce na
uczelni i mo¿liwoæ studiowania, brak podstawowych podrêczników, wypalone mury pa³acu Branickich, koszarowe
warunki bytowania (kilkudziesiêciu studentów w jednej
wspólnej sali w akademiku). Wakacje spêdzane na akcjach
¿niwnych, zgodnie z zasad¹ pracownicy pañstwowych
gospodarstw rolnych do sanatoriów, studenci do ¿niw. A dooko³a . bezwzglêdne dzia³ania bezpieki. Echo tych ostatnich dochodzi do nas w postaci koszmarnych wspomnieñ
utrwalonych w reporta¿u Agnieszki Kamiñskiej, zamieszczonym na ³amach bie¿¹cego numeru. Tê listê niedogodnoci mo¿na by prawdopodobnie mno¿yæ w nieskoñczonoæ.
A przecie¿ na uroczystociach jubileuszowych spotkalimy ludzi wprawdzie starszych wiekiem, ale pe³nych humoru
i werwy (dawno tak siê nie wytañczy³em, jak na spotkaniu z
jubilatami). A ze starych fotografii sprzed pó³ wieku spogl¹daj¹ na nas ci sami ludzie  wówczas m³odzi, pe³ni nadziei
i zapa³u, umiechniêci. Tacy jak chocia¿by ta atrakcyjna para
ze zdjêcia zamieszczonego na ok³adce. Spowici szarfami z
napisem Przodownik Nauki  to przecie¿ nikt inny, jak m³ody
Furman, póniejszy profesor i kierownik Kliniki Chirurgii
Klatki Piersiowej ze swoj¹ kole¿ank¹ z roku  Krysi¹
Sztuczko. Wkrótce  los tak chcia³  Furmanow¹ po mê¿u.
Bo, proszê Pañstwa, ¿ycie ma swoje prawa i kieruje siê swoj¹
logik¹.

Adres redakcji:
Biblioteka G³ówna Akademii Medycznej
15-089 Bia³ystok 8,
ul. Kiliñskiego 1,
tel. (085) 748 54 85 (Danuta lósarska)
e-mail: medyk@amb.edu.pl
http://www.amb.edu.pl
Adres redakcji studenckiej:
Siedziba organizacji studenckich, DS1
ul.Akademicka 3; tel (85) 748 58 13
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowania tekstów
oraz zmiany ich tytu³ów.
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ierwsi Absolwenci
Wydzia³u Lekarskiego AMB
Anno Domini 1955

Wyst¹pienie JM.
Rektora AMB,
prof. Jana Górskiego

U

czestniczymy w uroczystoci jakiej jeszcze nie by³o
w naszej uczelni ani te¿ w regionie. Uroczystoci
takiej ju¿ nie bêdzie, gdy¿ mo¿e mieæ miejsce tylko
raz. Celem dzisiejszego, nadzwyczajnego posiedzenia Senatu
jest uhonorowanie tych, którzy jako pierwsi, przed 50 laty,
otrzymali w naszej uczelni dyplomy lekarza. Witam wiêc
niezmiernie serdecznie i z prawdziwym wzruszeniem obecnych tu absolwentów tego rocznika. Rangê dzisiejszego wydarzenia podkrela obecnoæ dostojnych Goci. (...)
Pierwsza inauguracja w naszej uczelni odby³a siê 2 padziernika 1950 roku. Indeksy wrêczono 164 studentom. Czasy by³y takie jakie by³y. Brakowa³o podrêczników, sal,
pieniêdzy, niemal wszystkiego, mo¿e z wyj¹tkiem zapa³u.
Studenci byli w ró¿nym wieku i z ró¿nym dowiadczeniem
¿yciowym, tak wojennym jak te¿ powojennym. Niektórzy
zrezygnowali z powodów rodzinnych inni zdrowotnych, a
jeszcze inni nie podaj¹c powodu. Dziesiêciu studentów
usuniêto wkrótce po inauguracji z powodów politycznych.
Dwóch, a mianowicie póniejszego profesora Mariana Furmana i docenta Zdzis³awa Korfela reaktywowano, pierwszego po interwencji I sekretarza KW w Lublinie, drugiego
po interwencji prezydenta Boles³awa Bieruta. Dyplomy
otrzyma³o 108 osób. Dziesiêæ pierwszych dyplomów wrêczy³
Minister Zdrowia Jerzy Sztachelski. By³o to piêæ dyplomów
czerwonych i piêæ zwyk³ych. Tych pierwszych dziesiêciu
absolwentów mia³o prawo wyboru miejsca pracy. Pozostali
otrzymali nakazy pracy. A zapotrzebowanie na pracê, wrêcz
orkê lekarzy, by³o ogromne. Kraj, a zw³aszcza nasz region,
by³ niezmiernie zapóniony w rozwoju opieki zdrowotnej.
Tak pod wzglêdem infrastruktury jak te¿ niewyobra¿alnego
obecnie braku lekarzy. Przyznaæ te¿ trzeba, ¿e warunki sanitarne, bytowe, a tak¿e stosunek do chorób wielu wspó³obywateli by³y dalekie od dzisiejszych. Wysoka miertelnoæ
dzieci, grulica i inne schorzenia by³y codzienn¹ rzeczywistoci¹. To Pañstwo, nasi pierwsi absolwenci, wystawialicie
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wiadectwo swojej Alma Mater. Wed³ug powszechnej opinii
by³o to wiadectwo z czerwonym paskiem. Trudno zapewne
policzyæ ilu ludzi uratowalicie od mierci, ilu ludziom przywrócilicie zdrowie i radoæ ¿ycia. Na Waszych oczach powstawa³y nowe szpitale i przychodnie. Do pracy przychodzili
nowi absolwenci. Zmienia³y siê techniki diagnostyczne i
metody leczenia. Nigdy dotychczas medycyna nie uleg³a tak
daleko id¹cym zmianom, jak w czasie Waszego ¿ycia
zawodowego. Zapewne bêdziecie zdziwieni gdy powiem, ¿e
wspó³tworzylicie te zmiany. Zapewne dzisiaj, gdy patrzycie
wstecz na okolicznoci i warunki w jakich przysz³o Wam
rozpoczynaæ pracê zawodow¹ cieszycie siê z tych zmian.
Zapewne uwa¿acie, ¿e robilicie to co do Was nale¿a³o, to co
dyktowa³o sumienie, powo³anie, odpowiedzialnoæ i etyka
lekarza. Ale winnicie mieæ równie¿ wiadomoæ, ¿e Wam,
pierwszemu rocznikowi przypad³a w udziale misja. Misja,
jakiej nie móg³ mieæ ju¿ ¿aden nastêpny rocznik. Przecieralicie drogi zatrudnienia i szkolenia. Bylicie czêsto pierwszymi lekarzami na znacznych obszarach i dla wielu tysiêcy
ludzi. To Was nastêpni absolwenci pytali: co, gdzie, jak,
kiedy? Jestemy winni Wam g³êbok¹ wdziêcznoæ za wszystko co uczynilicie dla pacjentów i m³odszych kolegów. Za
wszystko co uczynilicie dla rozwoju ochrony zdrowia tutaj i
w ca³ym kraju. By³o Was 108. Dzisiaj obecnych jest 41.
Czterdziestu szeciu odesz³o na zawsze, inni nie mogli przybyæ. Uczcijmy  przez powstanie  pamiêæ Waszych Kolegów i Nauczycieli, którzy ju¿ odeszli.
Drodzy Absolwenci
Wznowione dyplomy lekarza, które za chwilê otrzymacie s¹ w³anie wyrazem naszej wdziêcznoci, szacunku i
uznania. Dziêkuj¹c za Wasz¹ pracê ¿yczymy d³ugich lat
¿ycia w zdrowiu fizycznym i psychicznym, zadowolenia z
dnia codziennego, radoci z rozwoju medycyny, z rozwoju
+
Alma Mater, z rozwoju Ojczyzny.
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Przodownicy
Nauki

Lata studiów i pocz¹tki pracy wspominaj¹

dr Krystyna Furman i prof. Marian Furman,
absolwenci pierwszego rocznika AMB.
Rozmowê poprowadzi³a Danuta lósarska.
Krystyna Furman: To nieprawda,
¿e ka¿dy jest kowalem swojego losu. Wiele rzeczy dzieje siê w ¿yciu
przypadkowo. W czasie, gdy ja zdawa³am maturê obowi¹zywa³ w kraju
plan szecioletni. Zak³ada³ on, miêdzy innymi, szybkie przygotowanie
kadr do pracy w przemyle i szkolnictwie. Uczy³am siê bardzo dobrze,
dlatego zosta³am przez szko³ê skierowana do £odzi na chemiê. Pojecha³am tam, zda³am egzaminy, ale
w tym czasie rozchorowa³a siê moja
mama. By³am potrzebna w domu.
W dodatkowym terminie, w nowo
otwartej Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku, przyst¹pi³am do egzaminów wstêpnych na medycynê.
Marian Furman: Egzaminy ¿ony
by³y gdzie na prze³omie wrzenia,
padziernika. Ja zdawa³em we
wczeniejszym, lipcowym terminie.
Podczas egzaminów wstêpnych na
uczelniê pisa³o siê, miêdzy innymi,
wypracowanie.
KF. Nawet pamiêtam jak brzmia³
temat na który pisa³am. By³ bardzo
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literacki: Czy doktor Judym mo¿e
byæ wzorem lekarza wspó³czesnego?
MF. Ja pisa³em o s³u¿bie zdrowia
w Zwi¹zku Radzieckim, a na rozmowie kwalifikacyjnej zapytano
mnie dlaczego Pi³sudski nie zas³uguje na przydomek socjalista? Ojej,
czego to ja nie naopowiada³em
(miech). Tak naprawdê to podczas
tej rozmowy sprawdzano g³ównie
papiery, pytano o rodzeñstwo, rodzinê, czy kto z bliskich nie przebywa
za granic¹. Wiêkszoæ ukrywa³a prawdê, k³ama³a.
KF. Ja mia³am ciotkê w Anglii, której siê wyrzek³am (miech). W kwestionariuszu osobowym, w rubryce
czy kto z rodziny przebywa za
granic¹ napisa³am nie. Rodzice
Hieronima Wondo³owskiego, kolegi
spod £om¿y, mieli czterdziestohektarowe gospodarstwo, a on napisa³,
¿e tylko czterohektarowe. Zosta³
wyrzucony, bo by³ synem ku³aka.
Krysia Afanasjew, taka ³adna i sympatyczna dziewczyna, na swoje nie-

szczêcie by³a córk¹ granatowego
policjanta. Komisja zadecydowa³a o
usuniêciu jej ze studiów.
MF. Podobnie jak ¿ona i wielu
innych, ja te¿ w swoim ¿yciorysie
niele nakrêci³em. Nie przyzna³em
siê, ¿e mój brat jest w seminarium
duchownym. Wiedzia³em, ¿e jak
ujawniê ten fakt to nie dostanê siê na
uczelniê. I sta³o siê to, czego siê
obawia³em Z tych stu szeædziesiêciu osób, które przyjêto na studia
dziesiêæ skrelono  miêdzy innymi
mnie. Dowiedzia³em siê o tym dopiero 2 padziernika, gdy przyjecha³em do Bia³egostoku. Koledzy,
ci tak zwani trzymaj¹cy w³adzê,
powiedzieli mi, ¿e rano mam zg³osiæ
siê do rektora. To by³a koszmarna
noc! O siódmej rano by³em ju¿
przed pa³acem. Rektora spotka³em
na przechadzce. Us³ysza³em: Kolego mam dla pana przykre wiadomoci. Jest pan skrelony z listy studentów Powiedzia³ to bez ¿adnych
emocji, bez wspó³czucia, tak jak
przekazuje siê informacjê urzêdow¹.
Rektor podkreli³, ¿e nie jest to jego
decyzja lecz decyzja w³adz, które
uzna³y mnie za element niedojrza³y
politycznie. Wtedy nie wie- M
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dzia³em, ¿e w podobnej sytuacji by³
Zdzisiek Korfel. Z tej dziesi¹tki
tylko nam obu po interwencjach i
wyjanieniach pozwolono wróciæ na
studia.
KF. Pierwsze lata na studiach to
by³a pe³na ideologia. Wród nas
by³a grupa m³odzie¿y, która stanowi³a tzw. aktyw. Byli dzia³acze ZMP
(Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej  od
red.) i wspó³pracownicy UB (Urz¹d
Bezpieczeñstwa  od red.). Trzeba
by³o uwa¿aæ na donosicieli. Ja nie
by³am w ZMP, bo mnie tam nie
chciano. Dyskwalifikowa³o mnie za
dobre pochodzenie spo³eczne. Mój
ojciec by³ kierownikiem Urzêdu
Skarbowego w Bia³ymstoku. Przyznam jednak, ¿e wówczas by³am
nawet przekonana do socjalizmu.
Uwa¿a³am, ¿e jest to system sprawiedliwy. Drogê do nauki mia³
otwart¹ prawie ka¿dy. Problemem
dla nas studiuj¹cych by³ przede
wszystkim brak ksi¹¿ek, bo o skryptach wtedy nawet nikt nie marzy³.
M¹¿ jakim cudem zdoby³ w swoich
stronach, w Bia³ej Podlaskiej, Anatomiê Bochenka. Dzieli³ wiêc ksi¹¿kê na kartki i po¿ycza³ nam kolejno
na kilka godzin. I to nas do siebie
zbli¿y³o. Gdy jestem z³a na mê¿a, to
wypominam mu, ¿e wszystkiemu
winien jest Bochenek, ¿e to przez tego pana zosta³am jego ¿on¹.
MF. ¯ona w czasie studiów dokarmia³a mnie, na zajêcia przynosi³a

Fot. Krystyna Sztuczko (Furmanowa)
i Marian Furman.

Od lewej: Zdzis³aw Korfel, Witold
Wróblewski, Marian Furman.

zawsze dodatkowe kanapki. Pamiêtam te¿, ¿e chodzilimy na zupy
z wk³adk¹ (wk³adkê stanowi³y np.
kie³basa lub kotlet p³ywaj¹ce w zupie  od red.), które otrzymywali
pracuj¹cy przy odbudowie pa³acu
robotnicy. Uczylimy siê w domu
rodzinnym mojej ¿ony, bo by³y tam
znacznie lepsze warunki. Ja mieszka³em w akademiku, a w³aciwie
tylko tam nocowa³em. Akademik
mieci³ siê na trzecim piêtrze, w tym
budynku w którym dzisiaj znajduje
siê anatomia. W trzydziestoosobowej sali spalimy na siennikach.
Dzia³acze mieli lepsze warunki,

mieli do dyspozycji pokoje dwutrzyosobowe.
KF. Wyk³ady mielimy na Sali Kolumnowej w lewym, ju¿ odremontowanym skrzydle pa³acu. Reszta
pa³acu by³a spalona. Studenci musieli pomagaæ w pracach porz¹dkowych, odgruzowywaniu, sprz¹taniu
parku. Wykorzystywano nas tak¿e
do politycznej roboty. Organizowano nam tzw. bia³e niedziele, które
polega³y na tym, ¿e wysy³ano nas do
ró¿nych wsi, po to, abymy namawiali ch³opów do zak³adania spó³dzielni produkcyjnych.
MF. Dawano nam gotowe referaty,
które trzeba by³o tam przeczytaæ.
Pamiêtam, ¿e kiedy wieziono nas
takim samochodem z plandek¹,
potem podjecha³a furmanka, któr¹ ja
 jako ten wyznaczony  w
towarzystwie cz³owieka z karabinem pojecha³em hen, hen daleko
na wie. Nie umiem powiedzieæ
nawet gdzie to by³o. Pamiêtam, ¿e
tamtejszy so³tys biega³ po wsi i namawia³ ludzi, aby przyszli na spotkanie, bo przyjecha³ prelegent i ma
ich uwiadamiaæ. Przeczyta³em referat o wy¿szoci gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczn¹
(miech) i wróci³em do Bia³egostoku.
KF. Latem jedzilimy na akcje
¿niwne. Zbieralimy snopki z pól,
bo nie mia³ kto tego robiæ. Pracownicy PGR-ów byli na urlopach. Jesieni¹ natomiast zbieralimy ziemniaki. Bralimy udzia³ we wszystkich pañstwowych manifestacjach. Przyznam, ¿e bardzo lubi³am

Fot. Przodownicy nauki  studenci wraz z prof. W. S³awiñskim.
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1 Maja, bo by³o tak odwiêtnie, mo¿na by³o co
dobrego kupiæ w sklepach, a na pó³kach nawet
pojawia³y siê owoce cytrusowe. W pochodzie,
w pierwszym rzêdzie, szli zawsze najlepsi studenci. Z szarfami Przodownik Nauki sz³am te¿
ja i mój m¹¿, chocia¿ tak naprawdê to ja uczy³am
siê lepiej od niego.
MF. No, przecie¿ ja te¿ nie oblewa³em?
KF. A egzamin z medycyny s¹dowej?
MF. Oblanie egzaminu u prof. Byrdy nale¿a³o
nawet do dobrego tonu. Rzadko kto zdawa³ go w
pierwszym podejciu. Profesor zapyta³a mnie:
Jak rozpozna pan nasienne plamy? Zamurowa³o mnie. Do widzenia  powiedzia³a 
spotkamy siê jeszcze raz, i przegoni³a mnie.
Do dzi pamiêtam ten jej umieszek. ¯ona zda³a
ten egzamin, bo mia³a wiêcej czasu na naukê.
Mê¿czyni, w ramach s³u¿by wojskowej, odbywali przez miesi¹c æwiczenia na poligonie.
Mia³em i tak szczêcie, bo egzamin zda³em
w nastêpnym podejciu. Byli tacy co zdawali
osiem razy (miech).
KF. Profesorowie imponowali nam wiedz¹ i postaw¹ moraln¹. Profesor Kielanowski by³ takim
prawdziwym Europejczykiem. Mówi³ piêkn¹
polszczyzn¹, przed zajêciami robi³ nam testy z
literatury i muzyki. Lubi³ z nami rozmawiaæ, by³
naszym przyjacielem. Dzisiaj studenci widuj¹
rektora tylko na uroczystociach.
MF. Bardzo lubilimy te¿ profesora S³awiñskiego, na którego wo³alimy Dziadek. Ca³a
bieda z profesorem by³a taka, ¿e robi³ egzaminy
o pi¹tej rano. Profesor, w miejscu gdzie koñczy³o
siê ogrodzenie pa³acu, za mostkiem, za³o¿y³
ogród botaniczny. Ros³y w nim przeró¿ne roliny
i chwasty. Takich egzotycznych rolin nie by³o
nigdzie w Polsce.
KF. Uczyli nas wspaniali profesorowie: Soszka,
Musiatowicz, Buluk. Ten ostatni mia³ ogromn¹
umiejêtnoæ kierowania pracami naukowymi,
wiele osób zawdziêcza mu rozpoczêcie kariery
naukowej m.in. mój m¹¿. Mnie te¿ profesor proponowa³ pracê w swoim zak³adzie, ale odmówi³am. Bardziej interesowa³a mnie medycyna
praktyczna. Mo¿e le zrobi³am?
MF. Prawo wyboru miejsca pracy mieli tylko ci,
którzy otrzymali dziesiêæ pierwszych dyplomów.
Wród nich byli i dobrzy, i spryciarze. By³o ich
pó³ na pó³. My nie nale¿elimy do tych sprytnych, zale¿a³o nam na tym, aby dobrze zdaæ
egzaminy, a nie szybko. Nasze dyplomy maj¹
ciekawe i, moim zdaniem, szczêliwe numery:
22/55 i 33/55.
KF. Cz³owiekowi wydaje siê, ¿e jak ma dyplom
to ju¿ wiat do niego nale¿y, ale tak naprawdê to
dopiero zaczyna uczyæ siê tej prawdziwej medycyny. Miejsc pracy po wojnie by³o mnóstwo, ale
przyznawa³a je specjalna komisja. Tendencja
by³a taka, aby lekarzy kierowaæ do wiejskich
orodków. Bardzo chcia³am zostaæ w Bia³ymstoku, tym bardziej ¿e bylimy ju¿ ma³¿eñstwem,
tu by³a moja rodzina, a poza tym musia³am siê
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Fot. Czas wype³nia³a nam nauka.

Fot. Akcja ¿niwna.

Fot. Pracownicy PGR-ów na wczasy, studenci na pola.

opiekowaæ mam¹. Dosta³am nakaz pracy do Zak³adu Mikrobiologii, którym kierowa³ prof. Lege¿yñski. Profesor by³ trudnym cz³owiekiem. Wszystkich podejrzewa³ o sabota¿, tote¿
nic dziwnego, ¿e ludzie od niego odchodzili. W zak³adzie pracowa³am w godzinach od 12 do 18, a rano chodzi³am jako
wolontariusz do Kliniki Chorób Wewnêtrznych, kierowanej
przez prof. Chlebowskiego. Po pó³tora roku zosta³am tam ju¿
zatrudniona na ca³y etat. Z profesorem Lege¿yñskim, jako
jedna z nielicznych, rozsta³am siê w zgodzie.
M

-7-

MEDYK BIA£OSTOCKI

MF. Mnie zaproponowano pracê asystenta w Studium
Wojskowym. Nie by³o to moim marzeniem, bo myla³em o kontakcie z chorym, o specjalizacji z chirurgii. Kariera naukowa w
ogóle nie by³a mi w g³owie. Studium Wojskowe mieci³o siê na
trzecim piêtrze, w gmachu, w którym obecnie jest farmakologia.
Pracowa³o mi siê tam bardzo dobrze i sympatycznie. Gdy by³a
robiona zrzutka na pó³ litra to wiadomo by³o, ¿e trzeba siê
dorzuciæ. Kierownikiem studium by³ bardzo przyzwoity
cz³owiek, pu³kownik Marian Kilar, oficer Armii Kociuszkowskiej, uczestnik walk pod Lenino. Wiedz¹c o tym, ¿e
interesuje mnie chirurgia zleci³ mi wyk³ady z chirurgii polowej,
udzielania pomocy na polu walki. Nie bardzo mia³em o tym
pojêcie, musia³em uczyæ siê z opracowañ dotycz¹cych radzieckiej s³u¿by zdrowia (miech). Pewnego razu p³k Kilar
powiedzia³: Kolego, mnie kolegi tak szkoda i zasugerowa³ mi,
¿e powinien zwróciæ siê do prof. Oleñskiego z prob¹ o umo¿liwienie mi pracy w jego klinice. Zaczê³o siê od wolontariatu i tak
u prof. Oleñskiego przepracowa³em osiem lat. Takich chirurgów
jak Profesor ju¿ dzisiaj nie ma. To by³ wietny diagnosta, który
nawet bez badañ dodatkowych wiedzia³, co choremu dolega.
By³ tak¿e doskona³ym operatorem, z bardzo szerokim zakresem
umiejêtnoci.
KF. Ówczeni lekarze widzieli chorego jako ca³oæ i naprawdê
zale¿a³o im, aby pomóc pacjentowi. Nie by³o tej tendencji, która
widoczna jest dzisiaj: czy mi siê to op³aca i co ja z tego bêdê
mia³? Nie by³o takiej gonitwy za pieniêdzmi, takiej korupcji.
Pamiêtam, ¿e profesor Chlebowski  cz³owiek kryszta³owy  na
samo s³owo protekcja dostawa³ bia³ej gor¹czki. Nawet ¿onie,
chorej na stwardnienie rozsiane, która le¿a³a w jego klinice nie
pozwoli³ na przyniesienie radia, czy nawet w³asnej koszuli nocnej. By³a traktowana jak inni. Pamiêtam, ¿e kiedy jedna z
naszych kole¿anek przyjê³a od pacjenta ma³¹ palmê, profesor
natychmiast kaza³ oddaæ kwiatka.
MF. Zarabialimy niewiele i ¿ylimy skromnie, tak po proletariacku (miech).
KF. W³aciwie siê niczego nie dorobilimy. Mamy trzypokojowe mieszkanie, skromnie urz¹dzone, dzia³kê pracownicz¹, na
której rosn¹ kwiaty, chocia¿ m¹¿ wola³by widzieæ tam ogórki.
Aaa by³ jeszcze przez jaki czas polonez, ale krótko, bo by³
bezu¿yteczny. M¹¿ ca³y czas spêdza³ w klinice, a samochód sta³
w gara¿u.
MF. Jak wiêkszoæ ludzi z tamtego okresu bylimy ma³o przedsiêbiorczy i nie bardzo umielimy dbaæ o swoje interesy.
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Fot. Indeks Krystyny Furman.

KF. Dzisiaj mamy ca³kiem inne spo³eczeñstwo, zmieni³o siê wszystko pocz¹wszy od
kocio³a, poprzez urzêdników, s¹downictwo, a
na lekarzach koñcz¹c. Teraz czasami wstyd
powiedzieæ w towarzystwie, ¿e siê jest lekarzem.
+
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Serenissima

Alma Mater

Bialostocensis
Przemówienie prof. Jerzego Jakowickiego

W

dniu dzisiejszym, w piêædziesiêciolecie rozpoczêcia studiów lekarskich i w pó³wiecze uzyskania
dyplomów lekarskich przybylimy do naszej
Alma Mater, aby z³o¿yæ Jej ho³d i zdaæ sprawozdanie z naszej
dzia³alnoci zawodowej. Zosta³a nas grupa niewielka, ale
s¹dzê, ¿e mamy prawo wyst¹piæ tu w imieniu naszych
Kolegów, którzy z ró¿nych, najczêciej zdrowotnych
powodów nie mogli tu przybyæ, tak¿e w imieniu Tych, którzy
ju¿ odeszli od nas na zawsze...
Spo³ecznoæ nasza skonsolidowa³a siê po pierwszym
roku studiów, gdy z jednej strony ziarno zosta³o oddzielone
od plew, a tak¿e gdy opucili nasze grono wspaniali Koledzy
wracaj¹c do swych rodzinnych stron, do dzi z wdziêcznoci¹ wspominaj¹c uczelniê, która otworzy³a im wiat wiedzy.
W ci¹gu nastêpnych lat, co dzi mo¿emy retrospektywnie
potwierdziæ, stalimy siê monolitem powsta³ym z mg³awicy
m³odzie¿y ró¿ni¹cych siê charakterami, pogl¹dami politycznymi, wiekiem, pochodzeniem, prze¿yciami wojennymi.
Tê ¿yczliwoæ, przyjanie, lojalnoæ i pamiêæ pielêgnujemy
w sobie do dzisiaj.
Jak wspominamy swoje lata studenckie odbyte w ca³oci w okresie socrealizmu? Dlaczego nie stalimy siê s³uchaczami szarego instytutu medycznego? Dlaczego mo¿emy
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powiedzieæ, ¿e mielimy szczêcie odbyæ studia uniwersyteckie? Odpowied na to jest nastêpuj¹ca:
Ona Magistra nostra Akademia Medyczna w Bia³ymstoku otrzyma³a wiano wspania³e  per³ê architektury
barokowej o nietkniêtych przez rozwój miasta za³o¿eniach
architektonicznych. S¹dzê, ¿e jest to jedna z najpiêkniejszych
siedzib uniwersyteckich w Polsce, a mo¿e i na wiecie. My,
pierwsi lekarze opuszczaj¹cy Jej mury nie bylimy pierwszymi absolwentami  poprzedzali nas w XVII wieku s³uchacze
Wojskowej Szko³y In¿ynierii i Budownictwa powo³anej
przez Jana Klemensa Branickiego. Tu rozpoczê³o siê
wspó³czesne po³o¿nictwo jako Instytut Akuszerii dr Jakuba
Feliksa Michaelisa... i jak tu nie wierzyæ w genius loci...
Oni  nasi Nauczyciele! By³o ich wielu, ale chcê wspomnieæ o tych, którzy jako pierwsi wprowadzili na zawi³e cie¿ki medycyny: Rektor profesor Tadeusz Kielanowski!
Wspania³y lekarz, humanista, esteta, organizator, wielki wizjoner, akademik, Europejczyk  napisano o Nim wiele stronic, wiele publikacji, wiele wspomnieñ... a my? Mymy Go
kochali! Profesor Witold S³awiñski  wspania³y naukowiec i
cz³owiek da³ nam wspania³¹, legendarn¹ nieod³¹czn¹ cz¹stkê
tradycji akademickiej  anegdoty o profesorach. A dla uczelni uratowa³ wspania³e za³o¿enia ogrodowo-parkowe skrelone rêk¹ twórcy ogrodów wersalskich André Le Nôtre; profesor Tadeusz Dzier¿ykraj-Rogalski, którego m³odzieñcza
sylwetka i wiek upewnia³y nas, szczególnie kilkudziesiêcioosobow¹ grupê pracuj¹c¹ w zak³adach teoretycznych, ¿e
w naszych teczkach nosimy bu³awê akademick¹, profesor
Tadeusz Czystohorski, który pomimo dolegliwego schorzenia stawi³ siê w Bia³ymstoku aby odkrywaæ przed nami
jak¿e dzi potê¿n¹ wiedzê biochemiczn¹: profesor Józef
Biborski przynosz¹cy nam okruch tradycji Wszechnicy
krakowskiej czy Profesor Aleksander Obuchowski reprezentant bia³ostoczan, którzy w³¹czyli siê do tworzenia Akademii.
W tym dniu dla nas szczególnie uroczystym mamy
zaszczyt z³o¿yæ Ci Akademio sprawozdanie z naszej trwaj¹cej pó³ wieku dzia³alnoci zawodowej:
+ zawsze bylimy dumni z naszego rodowodu akademickiego szczyc¹c siê nim,
+ codzienn¹ ¿mudn¹ prac¹ dok³adalimy cegie³kê w budowie Twego presti¿u w kraju a tak¿e zagranic¹,
+ w postêpowaniu obcy by³ nam nepotyzm czy protekcjonizm,
+ nie zdobylimy fortun ale równie¿ ¿adne z nas nie by³o
pseudobohaterem afer korupcyjnych i skandali pocz¹wszy od najskromniejszego lekarza lecznictwa otwartego,
po sprawuj¹cych wysokie godnoci akademickie czy
urzêduj¹cego w gabinetach ministerialnych,
+ oddawalimy zawsze wyrazy najwy¿szego szacunku i pamiêci naszych nauczycieli i zachowalimy trwa³e przyjanie i ¿yczliwoæ we w³asnym gronie.
Za to wspania³e wiano, rzeteln¹ wiedzê medyczn¹,
g³êboki humanizm, i co w owych czasach by³o skrywane 
¿arliwy patriotyzm, chcemy Ci nasza Akademio podziêkowaæ skromnym bukietem kwiatów z³o¿onych na rêce Jego
Magnificencji Rektora. Z g³êbi serc naszych ¿yczymy nostra
Alma Matris bonum, felix, faustum, fortunatumquae ad
+
multos annos sit!
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Herkulesi

Siedz¹: Tadeusz Kostiukow, Hanna Kostiukow, Jerzy Jakowicki, Krystyna Furman, Irena Wykusz,Henryka Siemaszko (jej m¹¿), W³odzimierz
Karpowicz, Tadeusz Januszko,Krystyna Ledziñska, Maria Prokopiak, Halina Stefañska, Mieczys³aw Doroszko, Leszek Ogorza³
Stoj¹, I rz¹d: Tadeusz Jakisz, Alicja Dêbniak, Lucjanna Kryñska, Janina Roszkowska, Irena Lewicka, Maria Zajko, Halina Szulkowska,
Mieczys³aw Rukat, Alina Kiercel, Alicja Winiewska, Tadeusz Szelachowski, Zdzis³aw Raczkowski, Tamara Jelisiejew,
II rz¹d: Jan Litwiñczuk, Janina Koz³owska, Tomasz Karwowski, Teresa Kurowska, Marian Furman, Zdzis³aw Korfel, Remigiusz Skrabeliñski,
Kazimierz Odyniec, Józef Kumiñski, Ryszard Kinalski, Zdzis³aw Bujnowski

T

ak zatytu³owa³ swoj¹ ksi¹¿kê
wydan¹ w 1955r. Jerzy Stawiñski, pisz¹c o pierwszych studentach i absolwentach Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Po piêciu latach studiów (1950-1955) 106 pierwszych lekarzy wykszta³conych w nowo utworzonej
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
rozpoczê³o swoj¹ odpowiedzialn¹, ciê¿k¹, ale wdziêczn¹ pracê dla ratowania
¿ycia cz³owieka. Zahartowani wojn¹,
przyzwyczajeni do spartañskich warunków bytowania bylimy silni, twardzi,
wytrzymali i odwa¿ni  Herkulesy.
Czêæ naszych kolegów powiêci³a
siê pracy naukowej. Rozpoczêli j¹ ju¿ w
trakcie studiów jako asystenci w zak³adach i w klinikach. Czêæ rozjecha³a
siê po miasteczkach i wsiach województwa, by tam organizowaæ od podstaw
opiekê lekarsk¹. Pierwsze ich kroki by³y
bardzo trudne. Niejednokrotnie pod
górê, po kamieniach i pod wiatr. Inni
pozostali w Bia³ymstoku. Powiêkszona
kadra lekarska umo¿liwi³a chorym
³atwiejszy i szybszy dostêp do opieki
medycznej. By³ to bowiem czas, gdzie
wszelkie choroby, a przede wszystkim
grulica zbiera³y obfite ¿niwo, zarówno
wród dzieci jak i wród doros³ych. By-
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 Dzieckiem w kolebce, kto ³eb urwa³ hydrze
Ten m³ody zdusi centaury, piek³u ofiary wydrze 
 Herkulesy
limy szczêliwi, pacjenci kochali nas i
szanowali. Za³o¿ylimy rodziny, urodzi³y siê nam dzieci. Minê³o 50 lat  pó³
wieku trudnej, odpowiedzialnej, ale
wdziêcznej pracy lekarza.
Dwudziestego padziernika 2005
roku wiêcilimy nasz Jubileusz. Pierwszy w historii Akademii Medycznej w

Fot. Prof. Józef Musiatowicz.

Bia³ymstoku jubileusz odnowienia dyplomów lekarskich po 50 latach pracy.
Po Mszy wiêtej w Ma³ym Kociele
przy Kociele Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny, odprawionej w intencji zmar³ych profesorów i kolegów
oraz pomylnoci jubilatów, spotkalimy siê w Aula Magna pa³acu Branickich
 siedzibie Akademii Medycznej  na
oficjalnych uroczystociach jubileuszu.
Wra¿enie ogromne, bo rzeczywicie nie
mo¿na odmówiæ uroku piêknie odrestaurowanej Auli. Przed nami na podwy¿szeniu JM. Rektor prof. J. Górski i Wysoki Senat Akademicki. Wprowadzono
sztandar Akademii, a chór akademicki
odpiewa³ Gaude Mater Polonia. Uroczystoæ zaszczycili swoj¹ obecnoci¹
hierarchowie kocio³a katolickiego i
prawos³awnego oraz najwy¿sze w³adze
województwa i miasta Bia³ystok. Pop³ynê³y s³owa uznania dla jubilatów za ich
trudn¹ i odpowiedzialn¹ pracê oraz ¿yczenia zdrowia i si³ na dalsze lata

M
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w bia³ych fartuchach
¿ycia. Jubilatom wrêczono kwiaty. By³y piêkne!
Z uwag¹ i wzruszeniem wys³uchalimy przemówienia JM.
Rektora;
 To Pañstwo, nasi pierwsi absolwenci, wystawialicie wiadectwo swojej Alma Mater. Wed³ug powszechnej opinii by³o to
wiadectwo z czerwonym paskiem. Trudno zapewne policzyæ
ilu ludzi uratowalicie od mierci, ilu ludziom przywrócilicie
zdrowie i radoæ ¿ycia.
Ponownie z³o¿ylimy przysiêgê Hipokratesa. Z r¹k prof.
dr. hab. Roberta Flisiaka  dziekana Wydzia³u Lekarskiego
otrzymalimy Dyplomy Jubileuszowe, a bu³awa rektorska ponownie spoczê³a na naszym ramieniu. Gdy chór akademicki
odpiewa³ Plurimos annos niejednemu z nas ³za wzruszenia
zab³ys³a w oku.
Na zakoñczenie w imieniu jubilatów g³os zabra³ Jerzy
Jakowicki. Powiedzia³ miêdzy innymi:
W dniu dzisiejszym, w piêædziesiêciolecie rozpoczêcia studiów lekarskich i w pó³wiecze uzyskania dyplomów lekarskich
przybylimy do naszej Alma Mater, aby z³o¿yæ Jej ho³d i zdaæ
sprawozdanie z naszej dzia³alnoci zawodowej.
Jeszcze Gaudeamus w wykonaniu chóru akademii medycznej, jeszcze wspólne zdjêcie i tym akcentem zamkn¹³ siê nasz
najpiêkniejszy okres ¿ycia i pracy zawodowej  pó³ wieku.
Wieczorem uczestniczylimy we wspólnej kolacji w restauracji Branicki. Wieczór ten zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹
JM. Rektor prof. Jan Górski. Dziesiêæ lat temu, równie¿ jako
rektor AMB, by³ na naszym wieczorze zorganizowanym z okazji spotkania po 40-u latach. Wówczas obieca³ nam, ¿e przyjdzie na nasz jubileusz i dotrzyma³ s³owa. Bardzo gor¹co i serdecznie dziêkujemy!
Gocilimy równie¿ obecnego dziekana Wydzia³u Lekarskiego prof. dr. hab. Roberta Flisiaka. Na studia medyczne
zosta³ przyjêty przez nasz¹ kole¿ankê Tamarê Jelisiejew, która
w tym czasie pe³ni³a obowi¹zki dziekana. Na uroczystoci siedzieli obok siebie i wspominali minione lata.
U prof. dr. hab. Józefa Musiatowicza 50 lat temu zdawalimy egzamin praktyczny z po³o¿nictwa i ginekologii. Teraz te¿
by³ razem z nami. Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze!
By³ równie¿ z nami prof. dr hab. Lech Chyczewski, który
jako rzecznik AMB twardo broni dobrego imienia naszej
uczelni. Wytrwa³oci Panie Profesorze w tej walce!
Sentyment do pierwszych absolwentów prof. dr hab. Jan
Stasiewicz, prezes Okrêgowej Izby Lekarskiej w Bia³ymstoku,
przej¹³ od swego ojca prof. Witolda Stasiewicza, który by³
naszym wyk³adowc¹. Dziêkujemy serdecznie za przybycie na
nasze uroczystoci. Dziêkujemy równie¿ za zorganizowanie
nam wycieczki do Turoni Kocielnej. Zwiedzilimy tam
orodek rekreacyjno-szkoleniowy OIL-u, w którym trwaj¹ jeszcze prace wykoñczeniowe oraz gotowy do zamieszkania
Dom Lekarza Seniora. Obiekt ten jest chyba najpiêkniejszy w
Polsce. Kto wie, czy nie spotkamy siê tu jako jego mieszkañcy.
Kilka wspólnych zdjêæ, wspólna piosenka Up³ywa
szybko ¿ycie i nadszed³ czas po¿egnania.
Teresa Kurowska
 pierwsza absolwentka Wydz. Lekarskiego AMB.
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Fot. Prof. Lech Chyczewski, prof. Robert Flisiak i pierwsza absolwentka prof. Tamara Jelisiejew.

Fot. Dr Jan Litwiñczuk namaszczany ber³em rektorskim przez urzêduj¹cego rektora prof. dr. hab. Jana Górskiego.

Fot. Prof. Tadeusz Januszko odbiera odnowiony dyplom lekarski
z r¹k prof. Roberta Fliksiaka  dziekana.
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Przed 50 laty bia³ostocka prasa pisa³a...

Piêæ lat bia³ostockiej Akademii
artyku³ archiwalny

108 m³odych lekarzy idzie w wiat

G

mach teatru im. A. Wêgierki goci³ 22 bm. niecodzienn¹ publicznoæ. Sala widowiskowa przepe³niona by³a do ostatniego miejsca. Zebrali siê
w niej przedstawiciele w³adz miejskich, s³u¿by zdrowia,
lekarze bia³ostoccy i studenci Akademii Medycznej, tej
Akademii, która obchodzi³a w³anie pierwsz¹ w dziejach
ziemi bia³ostockiej uroczystoæ wrêczenia dyplomów
lekarskich, m³odym adeptom wiedzy medycznej oraz
inauguracjê nowego roku szkolnego 1955/56.
Za sto³ami prezydialnymi zasiedli cz³onkowie Senatu
Akademickiego oraz licznie przybyli na tê uroczystoæ gocie, z Ministrem Zdrowia Jerzym Sztachelskim, kierownikiem Wydzia³u Socjalnego KC PRPR  Legomskim,

NOWY ROK AKADEMICKI
OTWARTY
W krótkich, treciwych s³owach przedstawi³ rektor Lege¿yñski za³o¿enia programu nauczania w nowym roku akademickim.
 Od pierwszego wyk³adu, od pierwszego æwiczenia  mówi³ rektor  zwracaæ bêdziemy baczn¹ uwagê na wpojenie
w studentów zasad etyki lekarskiej, o których wypaczaniu dochodz¹ do nas jeszcze niestety alarmuj¹ce wieci.
Zwrócimy te¿ uwagê na sta³e podnoszenie kwalifikacji
kadr naukowych, bêdziemy siê usilnie staraæ o coraz szerszy rozwój naszych klinik.
Po apelu do m³odzie¿y, by sumiennie pracowa³a i do³o¿y³a wszelkich starañ,
aby studia swe ukoñczyæ
w terminie, rektor owiadczy³: Rok akademicki 1955/56 og³aszam
za otwarty.
Do prezydium zbli¿aj¹ siê wyró¿nieni studenci I roku, najm³odsi
wychowankowie Akademii, którzy po raz pierwszy przest¹pili jej progi.
Nastêpuje immatrykulacja. Dziewczêta w bia³ych bluzkach i m³odzi
ch³opcy w ciemnych garniturach dr¿¹cymi ze
wzruszenia g³osami powtarzaj¹: Ja, student Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, sumiennie wype³niaæ bêdê swe obowi¹zki,
uczyniê wszystko, aby w
przepisanym terminie
ukoñczyæ studia, bêdê
strzec godnoci studenta.
NIE GORSZA OD
INNYCH

przewodnicz¹cym prezydium WRN  Józefem Szczêniakiem i sekretarzem KW PZPR  Janem Jab³oñskim na
czele. Dwiêki Hymnu Narodowego obwieszczaj¹ pocz¹tek
uroczystoci. Otwarcia posiedzenia Senatu dokona³ rektor
prof. dr hab. Stanis³aw Lege¿yñski. Entuzjastycznie powitano podjêt¹ na wniosek Senatu uchwa³ê o nadaniu bia³ostockiej Akademii imienia Juliana Marchlewskiego.
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Przy mównicy staje witany owacyjnie Minister Jerzy Sztachelski, pose³ Bia³ostocczyzny, opiekun Akademii.
 Po raz pierwszy pójd¹ w teren lekarze, wykszta³ceni w murach bia³ostockiej Akademii, lekarze w wiêkszoci pochodz¹cy z tych stron, cile zwi¹zani z tym zak¹tkiem kraju 
powiedzia³ m.in.
Mówi¹c o rozwoju naszej wy¿szej uczelni, podkreli³, ¿e
takich zak³adów naukowych jakie ona posiada, nie powstydzi³a by siê z pewnoci¹ ¿adna Akademia Medyczna w
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kraju, nawet bardzo dobrze wyposa¿ona. Zwracaj¹c siê do
absolwentów Minister Sztachelski powiedzia³:
 W imieniu ca³ej s³u¿by zdrowia ¿yczê Wam, bycie spe³nili
te nadzieje, które wi¹¿e z Wasz¹ prac¹ ca³a ludnoæ woj. bia³ostockiego.
Z kolei zabra³ g³os Józef Szczêniak, przewodnicz¹cy
Prezydium WRN, który powiedzia³ m.in.: Troska o zdrowie prostego cz³owieka jest sprawa najwiêtsz¹. Te s³owa
niech bêd¹ myl¹ przewodni¹ Waszej pracy.
JEDNA Z NAJWIÊKSZYCH
INWESTYCJI
Sprawozdanie z 5-letniej dzia³alnoci AM, wyg³osi³ by³y
rektor prof. dr Tadeusz Kielanowski, który wskaza³ m.in.,
¿e bia³ostocka AM by³a jedn¹ z najwiêkszych inwestycji
s³u¿by zdrowia w Planie 6-letnim. M³odzie¿ zdobywaj¹ca
wiedzê w jej murach, to wnukowie i wnuczki robotników,
którzy wrêczali sztandar Dzier¿yñskiemu i Konowi, to
prawnukowie ch³opów pañszczynianych. Dalej mówi³, ¿e
w Akademii studiuje obecnie 1.093 studentów i 108 absolwentów opuszcza jej mury, zatrudnia ona 29 samodzielnych i 187 pomocniczych pracowników naukowych, 6 lektorów jêzyków obcych, oraz 156 pracowników administracyjnych. ¯e do pracy w AM zg³osili siê ochotniczo profesorowie z Lublina, Poznania, £odzi, Gdañska i Wroc³awia. Podkreli³ wielkie zas³ugi ludzi Akademii: zastêpcy rektora do spraw administracyjnych Ignacego Popowskiego, kwestora Bajkowskiego, dr med. Witolda Stawiewicza, dr med. Bronis³awa Jodkowskiego, dr W³odzimierza Zankiewicza, dr Antoniego To³³oczki i innych.
Nastêpnie zwróci³ siê do absolwentów.
 Nadesz³a chwila po¿egnania, nie przynosi ona nam jednak
smutku, lecz radoæ. ¯adnemu z was nie grozi bezrobocie.
Tam, gdzie pójdziecie bêdziecie budowaæ w miniaturze sw¹
Akademiê, z któr¹ nie zerwiecie na pewno kontaktu.
Przy dwiêku werbli wchodzi na salê delegacja harcerzy
dru¿yny im. Eweliny Sawickiej ze Szko³y Æwiczeñ. Mali
harcerze w czerwonych chustach ¿ycz¹ gromkim Czuwaj
powodzenia w pracy swym starszym kolegom studentom i
m³odym lekarzom.
LUBOWANIE
I wreszcie nadszed³ moment kulminacyjny. 10 absolwentów powtarza za dziekanem s³owa przyrzeczenia lekarskiego:
Przyrzekam i lubujê, ¿e przez ca³e ¿ycie bêdê spe³nia³ prawem na³o¿one obowi¹zki lekarza, ¿e niczym nie
splamiê godnoci lekarskiej...
Wród wyró¿nionych padaj¹ nazwiska Emilii Krochmalskiej, Tamary Samkowicz, Ireny Ga³asiñskiej, Jerzego Jakowickiego, Lucjana Winiewskiego i innych, którzy
ukoñczyli studia z odznaczeniem.
W imieniu absolwentów, Emilia Krochmalska
serdecznie podziêkowa³a profesorom za opiekê i wskazówki
udzielane w czasie studiów.
Na zakoñczenie uroczystoci, by³y rektor Tadeusz
Kielanowski zosta³ udekorowany Krzy¿em Komandorskim Polonia Restituta.
(kg)
¯ycie bialostockie 25 X 1955 r.
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Absolwenci
wspominaj¹
Dr Alicja Dêbniak-S³ojewska

D

enerwowa³a siê pani przed dzisiejszym spotkaniem?
W moim wieku takie
spotkania, które odbywaj¹ siê po latach prze¿ywa siê bardzo intensywnie. Dreszczyk emocji towarzyszy³ mi wiêc
od samego rana. Martwi³am siê czy aby wszystko dobrze wypadnie,
czy bêdê dobrze wygl¹daæ. Dopad³y mnie problemy typowe dla m³odej dziewczyny
(miech). Muszê przyznaæ, ¿e nasza kole¿anka Teresa Kurowska piêknie przygotowa³a dzisiejsze spotkanie, w³o¿y³a
w to naprawdê mnóstwo pracy.
I mo¿na by³o dziêki temu powspominaæ?
Wszyscy tu obecni absolwenci jestemy wychowankami
prof. Kielanowskiego, wspania³ego cz³owieka, któremu jako
studenci bardzo wiele zawdziêczamy. Profesor bardzo nam
pomaga³, a mia³o to istotne znaczenie, poniewa¿ lata naszej
nauki przypad³y na bardzo trudne czasy. Brakowa³o pieniêdzy, odpowiednich warunków lokalowych, kadry naukowej,
podrêczników. Pamiêtam, ¿e Anatomiê Bochenka dzielilimy na kartki i po¿yczalimy sobie na dwie, trzy godziny w
nocy. Potem w wielkim strachu zdawalimy egzamin u bardzo wymagaj¹cego prof. Rogalskiego.
Z takich nazwisk, które spêdza³y nam sen z oczu pamiêtam jeszcze prof. Obuchowskiego  fizyka. Strasznie oblewa³ studentów. Postrach budzi³a równie¿ prof. Byrdy z medycyny s¹dowej. Na trzynacie osób rednio zalicza³y u niej
egzamin dwie osoby. Mnie te¿ z kole¿ank¹ profesor odes³a³a,
abymy siê douczy³y. Na szczêcie nie wstawi³a nam do indeksów oceny niedostatecznej. ¯artowa³ymy sobie póniej,
¿e o ma³o co przez te zw³oki nie skoñczy³ybymy medycyny.
Po studiach zosta³a pani w Bia³ymstoku?
Na sta³e przenios³am siê tu dopiero w 2000 roku. Po studiach
przez trzy lata pracowa³am w szpitalu w £om¿y, a resztê z
czterdziestu dwóch lat pracy zawodowej zostawi³am w szpitalu w Kolnie. Przez ostatnie 25 lat pe³ni³am tam funkcjê
ordynatora oddzia³u dzieciêcego. By³ taki czas, kiedy by³am
w tym szpitalu jedynym pediatr¹. Braki kadrowe by³y potworne. Dzisiaj ju¿ tych problemów nie ma. W samej mojej
najbli¿szej rodzinie jest wielu lekarzy: dwie córki, trzech ziêciów, wnuczka i jej m¹¿. Wszyscy pokoñczyli bia³ostock¹
Akademiê Medyczn¹. Dwóch moich wnuków jest jeszcze jej
studentami. Jestem szczêliw¹ mam¹, babci¹ i proszê mi
wierzyæ jestem z nich wszystkich bardzo dumna.
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Prof. Jerzy Jakowicki

M

edycyna by³a w
moich genach. Jestem lekarzem w czwartym pokoleniu. Mój stryj
W³adys³aw Jakub Jakowicki by³ profesorem ginekologii. Wyk³ada³ na
Uniwersytecie Stefana
Batorego, a nawet przez
pewien czas by³ jego rektorem. Dochowa³ siê znakomitych uczniów, wród
nich byli profesorowie:
Kanigowski, Chlebowski,
Oleñski.
Wojnê spêdzi³em w Wilnie, ucz¹c siê na tajnych kompletach. Jednym z moich nauczycieli by³ Antoni Go³ubiew. Maturê
zrobi³em w Bia³ymstoku, w liceum przy ul. Fabrycznej, potem
by³a bia³ostocka Akademia Medyczna. Mam dyplom ukoñczenia studiów z numerem czwartym. Od drugiego roku
studiów pracowa³em jako asystent w Zak³adzie Histologii,
prowadzi³em te¿ ko³o studenckie. Ze wzglêdu na braki kadrowe
wraz z kolegami, jeszcze jako studenci, dy¿urowalimy w szpitalach, a nawet otrzymywalimy za to wynagrodzenie. Na ostatnim roku studiów podj¹³em pracê w Klinice Ginekologii, któr¹
kierowa³ prof. Soszka. Nastêpnie profesor powierzy³ mi
kierownictwo Oddzia³u Ginekologicznego w Szpitalu w Bielsku-Bia³ej. Tam pozna³em swoj¹ ¿onê, absolwentkê Akademii
Medycznej w Warszawie.
Habilitowa³em siê gdy mia³em 33 lata i by³a to jedna z
najwczeniejszych habilitacji. Zabawne jest to, ¿e nie mam
wiadectwa ukoñczenia szko³y podstawowej, potem okaza³o
siê, ¿e nie jestem doktorem habilitowanym, bo habilitacjê zrobi³em trzy miesi¹ce przed wejciem ustawy o doktorach habilitowanych. Jako profesor bez szko³y podstawowej  bo tak to
mo¿e wygl¹daæ  doktoryzowa³em 24 lekarzy, habilitowa³em
11 osób, z czego omiu jest dzi profesorami, a piêciu z nich
kierownikami klinik.
W 1961 roku kliniki ginekologiczne w Szczecinie i w
Lublinie rozpisa³y konkurs na stanowisko kierownika. W tamtych czasach konkursy odbywa³y siê nieco inaczej. Wszyscy
kierownicy klinik w kraju dostawali pisemne zapytanie kogo
widz¹ na proponowanym stanowisku. Zdoby³em najwiêcej
g³osów i to bez ¿adnego kumoterstwa. Jako ¿e urodzi³em siê w
Piñsku, Polesie by³o mi bli¿sze ni¿ Pomorze. W wieku 38 lat
zacz¹³em kierowaæ pe³noprofilow¹ klinik¹ ginekologiczn¹.
Moje przeniesienie do Lublina nie oznacza³o jednak koñca kontaktów z bia³ostock¹ akademi¹. By³em wielokrotnie recenzentem prac naukowych pisanych w tej uczelni, od wielu lat te¿
przyje¿d¿am tu na wszelkie uroczystoci powiêcone bliskiej
nam osobie i wielkiemu cz³owiekowi, prof. Tadeuszowi Kielanowskiemu. Mylê, ¿e jemu zawdziêczamy to, ¿e od tylu lat,
my bia³ostoccy absolwenci, trzymamy siê razem. Nale¿ymy do
tego grona lekarzy, którzy nie byli zamieszani w afery korupcyjne i o których nie mo¿na powiedzieæ, ¿e siê dorobili. Tak nas
wychowano i tak nas nauczono. Wprawdzie profesor Kielanowski na pierwszym wyk³adzie powiedzia³ obiecujê wam,
¿e wszyscy bêdziecie mieli samochody, to jednak zapomnia³
dodaæ, kiedy nam siê to przydarzy.
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Dr n. med. Zdzis³aw Korfel

P

ochodzê z Hajnówki,
tam ukoñczy³em z
wyró¿nieniem liceum
ogólnokszta³c¹ce i zda³em maturê. rednia z
uzyskanych ocen da³a mi
prawo studiowania na
Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku bez koniecznoci zdawania egzaminów wstêpnych. Po
przyjedzie na uczelniê
dowiedzia³em siê jednak,
¿e nie ma mnie na licie
przyjêtych. Poniewa¿ to
samo spotka³o mojego kolegê ze szko³y  Marca, obaj, jako ¿e
bylimy cz³onkami partii, postanowilimy szukaæ ratunku u
sekretarza partii. Pojechalimy w zwi¹zku z tym do Komitetu
Miejskiego w Bielsku Podlaskim. Weszlimy do sekretariatu i
dy¿uruj¹cej urzêdniczce przedstawilimy problem. Do gabinetu towarzysza sekretarza wszed³em jako pierwszy.
 Proszê wejæ  us³ysza³em. Nazwisko, imiê!
 Zdzis³aw Korfelt  przedstawi³em siê. Chcia³bym siê dowiedzieæ dlaczego maj¹c dyplom upowa¿niaj¹cy mnie do przyjêcia
na studia bez egzaminów nie znalaz³em siê na licie przyjêtych
studentów?  zapyta³em.
 Wy tu nie macie czego szukaæ Korfelt  skwitowa³ krótko towarzysz sekretarz
 Jak to towarzyszu sekretarzu? Jestem cz³onkiem partii  t³umaczy³em.
 Wy tu mnie nie pytajcie, tylko siê st¹d zabierajcie  us³ysza³em w odpowiedzi. Dla was nie ma miejsca na uczelni.
Opuszczaj¹c gmach komitetu powiedzia³em koledze Marcowi, ¿e nic tu nie za³atwimy, bo najprawdopodobniej który
z kolegów szkolnych doniós³ o naszej dzia³alnoci w harcerstwie. Marzec upar³ siê, ¿e on jeszcze spróbuje przekonaæ
towarzysza sekretarza, powo³a siê na historiê walk z okupantem swojej rodziny, na jej przynale¿noæ do PPS-u. Wróci³ do
komitetu, a ja poszed³em kupiæ co do jedzenia. Po 15 minutach wróci³em do sekretariatu i pytam sekretarkê gdzie jest mój
kolega.
 Nikogo tu nie by³o  odpowiedzia³a robi¹c bardzo dziwn¹ minê.
T³umaczy³em, ¿e przecie¿ przyszlimy tu razem, a ona na to.
 Widzia³am tu tylko pana.
By³em coraz bardziej zdziwiony. Potem siê okaza³o, ¿e w
gabinecie sekretarza Marzec podniós³ g³os i w zwi¹zku z tym
wyprowadzono go tylnymi drzwiami. Na studia go nie przyjêto. Mnie uratowa³a moja energiczna mama. Stwierdzi³a, ¿e tej
sprawy tak nie zostawi i 2 albo 3 padziernika  nie pamiêtam
dok³adnie  pojechalimy do Warszawy do Komitetu Centralnego. Wprawdzie do tow. Bieruta nas nie wpuszczono, ale
spraw¹ zaj¹³ siê urzêdnik z jego sekretariatu. Bardzo go zainteresowa³o dlaczego cz³onek partii nie zosta³ przyjêty na studia. Obieca³, ¿e zajmie siê osobicie t¹ spraw¹. Oko³o 10 padziernika okaza³o siê, ¿e nale¿ê do grona studentów Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku.
Taka by³a moja historia.
oprac. Danuta lósarska
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JEST TAKI
DZIEÑ
LISTOPADOWY
Cmentarna ³una
kruchoæ ¿ycia przypomina.
Stoisz nad grobem,
w g³owie myl zadumana
o tym co przesz³o
i chwili co jeszcze zosta³a.
Groby rozmyte,
prawie rozdeptane,
obok napuszonych betonów.
Mocarze w proch obróceni,
poród "zwyk³ych ludzi"
z t¹ sam¹ ziemi¹ zmieszani.
Le¿¹,
czekaj¹,
niepewni,
na swe zmartwychwstanie.
A ci co ¿yli
jak bezduszne kamienie,
bez serc,
bez uczuæ,
za murem co ich oddzieli³
od mi³oci,
od Boga?
Czy zmartwychwstan¹,
czy w py³ obróceni,
py³em zostan¹?
wiec¹ grobowe lampiony,
ukwiecona p³yta.
Myl zadumana,
w modlitwie ugrzêz³a.
Kim byli Ci,
co nad ich grobem stajesz?
Czy starczy³o im czasu,
by zawiadczyæ przed Bogiem?
Czy w sercach naszych
znaleli schronienie?
Tak ³atwo ¿ycie sprzedaæ tanio,
a tak trudno ¿yæ godnie.
Marek Chyczewski
(Absolwent AMB).
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Listopad
to miesi¹c
zadumy
nad tymi,
którzy
odeszli.
Jednym z nich by³ nasz kolega Witalis Str¹czkowski. Wspania³y lekarz, m¹¿ i ojciec. Cichy, spokojny, kole¿eñski i zakochany w nauce. Tak zapamiê tali go koledzy z lat nauki w szkole redniej, tak zapamiêtalimy Go my wszyscy z czasów wspólnych studiów w AMB w latach 1950-1955.
Pamiêtamy jak z ogromn¹ uwag¹ s³ucha³ wyk³adów
naszych profesorów, jak precyzyjnie wykonywa³ æwiczenia laboratoryjne, aby niczego, co pog³êbi³oby jego
wiedzê, nie przeoczyæ. Jako starosta roku interesowa³
siê ka¿dym z nas. Pomaga³ rozwi¹zywaæ nurtuj¹ce nas
problemy. Tworzy³ atmosferê przyjani i serdecznoci,
co w tamtych trudnych czasach by³o bardzo wa¿ne i
potrzebne. Ta niæ wzajemnej przyjani przetrwa³a w
nas do dzi.
W swojej pracy zawodowej zarówno w Zak³adzie
Fizjologii jak i w II Klinice Chorób Wewnêtrznych,
a nastêpnie w Klinice Kardiologii stara³ siê przekazy waæ studentom oraz pracuj¹cym z nim lekarzom (swoim
nastêpcom) ca³¹ wiedzê jak¹ posiada³. Uczy³ szacunku
i serdecznego podejcia do pacjenta oraz dok³adnego
opracowania ka¿dej jednostki chorobowej. By³ dla nas
wzorem. Wykszta³ci³ wielu specjalistów. Opracowa³ wiele
cennych publikacji. W pi¹tym roku swojej pracy
zawodowej uzyska³ tytu³ doktora nauk medycznych.
By³ w trakcie koñczenia pracy o du¿ym znaczeniu
w dziedzinie kardiologii, gdy pêkniêty têtniak têtnicy
mózgowej przerwa³ Jego ¿ycie. Koledzy nie zdo³ali Go
uratowaæ.
Zmar³ 30 kwietnia 1974 r. w wieku 43 lat i w przededniu habilitacji.
Kole¿anki i koledzy ze wspólnych lat studiów
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Sprawiedliwoci

NIE
STA£O SIÊ
zadoæ

Po koszmarze wojny uzna³em za
swój obowi¹zek tropiæ i oddawaæ w rêce sprawiedliwoci wszystkich zbrodniarzy z tamtych czasów. To by³o moje
pos³annictwo  powtarza³ czêsto Aleksander Omilianowicz, znany w okresie
PRL-u pisarz-podró¿nik. Dopiero po
wielu latach wysz³o na jaw, jak przewrotna by³a prawda ukryta w tych
górnolotnych deklaracjach.
W 1946 roku 22-letni Omilianowicz
zostaje kierownikiem sekcji do walki z
bandytyzmem w Powiatowym Urzêdzie
Bezpieczeñstwa Publicznego w Suwa³kach. Pod jego okiem funkcjonariusze
UB wy³apuj¹ i odprowadzaj¹ na przes³uchania ukrywaj¹cych siê w lasach
cz³onków Armii Krajowej. Ci, którzy
prze¿yli takie spotkanie maj¹ doæ traumatyczne wspomnienia. Bezprawne zatrzymania, bicie, wymuszenia zeznañ 
zwykle nieprawdziwych lub mocno
przesadzonych  to s¹ metody, jakimi
pos³uguj¹ siê podw³adni Aleksandra
Omilianowicza. A z zeznañ wiadków
wynika, ¿e i sam kierownik sekcji nie
wzbrania³ siê przed prac¹ i sam chêtnie
dawa³ przyk³ad sumiennego wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych.
Liczy³ siê efekt
W Instytucie Pamiêci Narodowej w
Bia³ymstoku obejrzeæ mo¿na tzw. tablicê pogl¹dow¹ funkcjonariuszy UB na
Suwalszczynie. Jest wród nich te¿
zdjêcie Aleksandra Omilianowicza z
czasów m³odoci. Z czarno-bia³ej
fotografii spogl¹da gronie umundurowany, przystojny mê¿czyzna z pionow¹
kresk¹ miêdzy zmarszczonymi brwiami. Po latach jeden z ówczesnych wartowników w suwalskim UB wspomina,
¿e Omilianowicz lubowa³ siê w wojskowych mundurach. Na co dzieñ nosi³
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¿o³nierski p³aszcz niemal do kostek, oficerskie buty z cholewami, na oczach
okulary typu gogle, a przy pasie zawsze przytroczony du¿y pistolet szturmowy z d³ug¹ luf¹. Ten rodzaj broni nie
robi zbytnich szkód, jednak nie o strzelanie tu chodzi³o. Liczy³ siê efekt wizualny. Wystarczy sobie wyobraziæ prostego, niepimiennego ch³opa, na którego podwórku zjawia³a siê tak wygl¹daj¹ca postaæ... Z pewnoci¹ robi³a
kolosalne wra¿enie.

Po koszmarze wojny
uzna³em za swój obowi¹zek
tropiæ i oddawaæ w rêce
sprawiedliwoci wszystkich
zbrodniarzy z tamtych czasów.
To by³o moje pos³annictwo 
powtarza³ czêsto Aleksander
Omilianowicz, znany w okresie
PRL-u pisarz-podró¿nik.
Dopiero po wielu latach wysz³o
na jaw, jak przewrotna by³a
prawda ukryta w tych górnolotnych deklaracjach.
W tym czasie we wsi Pobondzie
pod Augustowem mieszka³a wielodzietna rodzina pañstwa Bartników. Ojciec,
Kazimierz Bartnik od dawna spêdza³
sen z powiek suwalskich ubeków. Jako
dowódca miejscowej partyzantki by³
nieuchwytny. Nie pomaga³y zasadzki,
ob³awy, obietnice wysokiej nagrody za
g³owê Ak-owca. Kazimierz Bartnik
wci¹¿ wymyka³ siê funkcjonariuszom z
r¹k. Nie wygl¹da³o to dobrze w przesy³anych wojewódzkim w³adzom raportach. A mo¿na siê domylaæ, jak bardzo
m³odemu, pocz¹tkuj¹cemu kierowniko-

wi powiatowej jednostki UB zale¿a³o
na awansie. Z³apanie i wyeliminowanie
szefa suwalskiego podziemia sta³o siê
wiêc dla niego spraw¹ najwa¿niejsz¹.
Ostatecznie, by w jakikolwiek sposób pozbyæ siê problemu funkcjonariusze zaczêli co kilka dni nêkaæ rodzinê
Bartników rewizjami. Mieli nadziejê, ¿e
znu¿ona ci¹g³ymi ob³awami ¿ona partyzanta z piêciorgiem dzieci w koñcu
opuci teren podleg³y Omilianowiczowi, a tym samym z okolicznych lasów
wyniesie siê te¿ dowódca podziemnego
oddzia³u.
Nachodzenie by³o bardzo regularne.
Czasami zdarza³o siê, ¿e niemal ka¿dej
nocy do drzwi Bartników stukali pracownicy UB. Zabierali wszystko. Dosz³o do tego, ¿e w ich zagrodzie nie by³o
nawet kubka, by spragnione dzieci
mog³y siê napiæ mleka. A trzeba zdawaæ
sobie sprawê, ¿e w tamtych czasach
g³odu i braku rodków do ¿ycia byle
³y¿ka, garnek czy miska by³a na wagê
z³ota. Tak samo jak ka¿dy gram miêsa
schowany na czarn¹ godzinê, sweter
czy ko¿uch. Ci¹g³e ob³awy pozbawia³y
rodzinê Bartników szans na normalne
¿ycie. Dzieci cierpia³y g³ód i ch³ód.
¯y³y w ci¹g³ym strachu. Dzienne i nocne rewizje koñczy³y siê bowiem poszturchiwaniem matki i wyzwiskami pod
adresem Bartników. Biedn¹ kobietê z
gromadk¹ dzieci wspomagali jak mogli
s¹siedzi, ale te¿ tylko w wielkiej tajemnicy! UB wiedzia³o wszystko. Wszêdzie mia³o swoich szpiegów.
Pewnej czwartkowej nocy, tu¿ po
wiêtach Bo¿ego Narodzenia 1947
roku Stanis³awa Bartnik us³ysza³a:
S³uchaj bladzio, jak siê st¹d do soboty
nie wyniesiecie to przyjdziem i spalim. Z
dusz¹ i cia³em  opowiada po ponad 60ciu latach Romuald Bartnik, syn Kazimierza i Stanis³awy.. Matka posz³a po
radê do dobrych ludzi. Najpierw co
robiæ spyta³a wójta. Ten nie wiedzia³,
kaza³ iæ do ksiêdza. Ksi¹dz powiedzia³,
¿e nie pomo¿e, bo nie umie. Wszyscy siê
bali. W koñcu wspólnie uradzili, ¿e
matka z najstarsz¹ siostr¹ ukryj¹ siê u
s¹siadów, a w domu zostanie czwórka
najm³odszych. Dzieciom przecie¿ krzywdy nie zrobi¹...
Najstarsze z dzieci, które mia³o spêdziæ najbli¿sz¹ noc w domu mia³o 11
lat. Najm³odsze  ch³opczyk, nie
skoñczy³o jeszcze roku. Jedyny wiadek
tej tragicznej historii, który nie boi siê o
niej opowiadaæ, Romuald Bartnik, mia³
wtedy siedem lat.
To by³o na Trzech Króli  ci¹gnie M
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sw¹ opowieæ stary, schorowany cz³owiek. Przyszli. Tak jak zapowiadali.
Matka, zgodnie z tym, co uradzi³a ze
starszymi z wioski, wysz³a tej nocy z
domu. Nie bili nas. Kazali spaæ tylko.
Powiedzieli: macie tu widno i ciep³o.
My wam zrobim jeszcze widniej i cieplej. Idcie spaæ, dzieci.
Funkcjonariusze ostatni raz przeszukali dom. Zabrali miêso, którego
resztki zosta³y jeszcze po wiêtach,
sprawdzili czy dzieci s¹ w ³ó¿kach.
Jeden z nich wszed³ na strych. Nie
znalaz³ tam nic ciekawego. Ot, trochê
drewna na opa³, w k¹cie kupka siana...
Przystan¹³ na chwilê. Zapali³ papierosa...
Trudno teraz wyrokowaæ, czy zawaha³ siê rzucaj¹c pod nogi nie ugaszon¹
zapa³kê czy te¿  bez wiêkszych emocji
 wykona³ po prostu rozkaz. W koñcu
by³ przedstawicielem jedynej wówczas
legalnej w³adzy. Móg³ zrobiæ, co chcia³
i nie musia³ siê z tego t³umaczyæ.
I my bymy siê spalili, ale zacz¹³ p³akaæ
najm³odszy z braci, bo zrobi³o siê mu
gor¹co. Pierwsza obudzi³a siê siostra.
Pali³ siê dach kryty gontem. Kawa³ki ze
strychu wpada³y ju¿ do domu. Siostra
zaczê³a krzyczeæ: Romek, Romek! My
siê palimy! Co robiæ?! Uciekaæ czy
mówiæ pacierze?!. Na pacierze nie by³o
ju¿ czasu. Chwyci³em na rêce najm³odszego braciszka, siostra redniego i rzucilimy siê do drzwi. Nie ust¹pi³y. By³y
podparte od zewn¹trz! Pobieg³em do
kuchni po siekierê. Ale tam by³ ju¿
ogieñ. Mimo to chwyci³em j¹ i wróci³em
do drzwi. Nie czu³em bólu, nie myla³em
o nim... Zamachn¹³em siê... uderzy³em
kilka razy i... sta³ siê cud! Drzwi
odskoczy³y! Uciekalimy do s¹siadów
po grudach lodu boso, na popalonych
nogach, w zwêglonych koszulach,
poranieni... Wszyscy w okolicy widzieli
ogieñ. Nikt nie przybieg³ na pomoc...
Taki by³ w ludziach strach!  mówi pan
Romuald.
S¹siadka, do której dobieg³y dzieci
owinê³a je kocem i przenocowa³a. Rano
przyjecha³ konno oddzia³ WOP. Jego
komendant, porucznik Dragon przeszuka³ pogorzelisko, przes³ucha³ s¹siadów.
Nie znalaz³em koci. Gdzie s¹ dzieci? 
wspomina s³owa porucznika Romuald
Bartnik. Gdybym wiedzia³, ¿e ubowcy to zrobi¹ ju¿ dawno wybi³bym ich
do nogi!  cytuje Bartnik. To by³ dobry
cz³owiek  dodaje od siebie. Mia³ do
mieszkañców wioski ogromny ¿al i pretensje, ¿e nikt nie przyszed³ nam z
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pomoc¹.
O tym, ¿e dzieci prze¿y³y po¿ar porucznik Dragon musia³ zameldowaæ
w biurze UB. Wtedy, ju¿ oficjalnie, w
wiosce zjawili siê funkcjonariusze i zarz¹dzili dochodzenie.
Powiedzieli, ¿e to s...syn ojciec nas podpali³! ¯e to podziemie swoich chce
wybiæ!  mówi Romuald Bartnik.
Od pocz¹tku ledztwo prowadzone
przez Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa
Publicznego w Suwa³kach w 47 roku
by³o nastawione na nie wykrycie sprawców  mówi prokurator z bia³ostockiego
oddzia³u IPN Tomasz Kamiñski. Funkcjonariusze mieli tak zatrzeæ lady, by
odsun¹æ wszelkie podejrzenia od wskazywanego ju¿ wówczas winnego tej
zbrodni, czyli kierownika sekcji do
walki z bandytyzmem Aleksandra Omilianowicza. Przes³uchiwana wtedy jako
wiadek córka Bartników by³a zastraszana, a jej zeznania przeinaczano
b¹d wcale nie by³y protoko³owane.
Dlatego w tej chwili stan dokumentów
nie pozwala na postawienie komukolwiek konkretnych zarzutów. Ale archiwa
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e szef grupy
UB, Aleksander Omilianowicz by³ w
tym czasie w okolicy na akcji. Jednak
nie mam wystarczaj¹cych dowodów,
aby go oskar¿yæ  dodaje prokurator
Kamiñski.
Ofiary i kat
Aleksander Omilianowicz, dzi 82letni, nie pamiêta, by kiedykolwiek na
Suwalszczynie dosz³o do podpalenia
czyjego domostwa.
Owszem  mówi  rewizje siê zdarza³y
czêsto. Przecie¿ po wojnie zosta³o masê
broni i trzeba j¹ by³o rekwirowaæ. Ale
nikt mi nie udowodni³, ¿e kogo
miertelnie pobi³em czy skrzywdzi³em.
Nie pamiêtam jednak ¿adnych podpaleñ.
Ofiary i kat nigdy potem siê nie
spotkali. Romuald Bartnik jednak ¿yje
nadziej¹, ¿e kiedy spojrzy w oczy
temu, który pod³o¿y³ zapa³kê.
Nie zabija³bym go. Chcia³bym tylko
zobaczyæ tego cz³owieka... Chcia³bym
go tylko zobaczyæ! I zapytaæ, co wtedy
czu³?
Matka, która ukry³a siê u s¹siadów
tej tragicznej nocy widzia³a przez okno
jak p³onie jej dom. Co czu³a patrz¹c na
potê¿niej¹cy z ka¿d¹ sekund¹ ogieñ?
Czy próbowa³a siê wyrwaæ zatrzymuj¹cym j¹ si³¹ gospodarzom i pobiec
ratowaæ swoje dzieci? A mo¿e sta³a bez
czucia, bo wszystko w niej w³anie
umar³o? Stanis³awa Bartnik ju¿ nie od-

powie na te pytania. Zmar³a na pocz¹tku 2005 roku. Kilka lat wczeniej
na raka mózgu odszed³ jej m¹¿, Kazimierz. Pan Romuald wspomina, ¿e w
rozmowach nigdy nie wracali do
wydarzeñ z tamtej zimowej sobotniej
nocy, w wiêto Trzech Króli 1947.
Ale choæ od tego koszmaru minê³o
blisko 60 lat Romuald Bartnik wci¹¿
jeszcze budzi siê z krzykiem.
Wo³am: O Jezu! O Jezu! Dlatego ¿ona
siê czasem mnie boi.
Tamtejsza noc pozostawi³a lady
nie tylko na duszach dzieci pañstwa
Bartników, które prze¿y³y po¿ar. Pan
Romuald ma co roku odnawiaj¹ce siê
rany po oparzeniach, jest po wylewie.
Siostra, która w tamtej tragicznej chwili
zachowa³a spokój ratuj¹c od mierci rodzeñstwo  dzi jest prawie zupe³nie
sparali¿owan¹ staruszk¹. Ca³e ¿ycie
zmaga³a siê z ciê¿k¹ depresj¹. Nigdy siê
z niej nie wyleczy³a. Pozostali dwaj bracia nie chc¹ rozmawiaæ na ten temat.
Mo¿e nie pamiêtaj¹. A mo¿e nie chc¹
sobie czego przypadkiem przypomnieæ...
Dodam, ¿e ca³a rodzina zesz³a siê
dopiero po wojnie. Zamieszkali pod
E³kiem.
ledztwo w sprawie podpalenia
domu Bartników w Pobondziu IPN
umorzy³ w 2005 roku. W tym przypadku Omilianowicz unikn¹³ kary. Nie
uda³o mu siê to jednak w zwi¹zku z
innymi zarzutami, które przedstawili
by³emu funkcjonariuszowi UB w Suwa³kach prokuratorzy IPN. Udowodnili
mu oni bicie, bezprawne zatrzymania i
wymuszanie zeznañ na co najmniej
dziesiêciu osobach. W kilku przypadkach na podstawie dokumentów, które
sporz¹dzi³ podczas swojej pracy w UB
zas¹dzono te¿ kary mierci. W 2005 r.
S¹d Rejonowy w Suwa³kach skaza³
Aleksandra Omilianowicza na cztery i
pó³ roku wiêzienia za zbrodnie przeciwko ludzkoci. Ten pocz¹tkowo próbowa³ unikn¹æ kary, ale ostatecznie we
wrzeniu 2005 stawi³ siê w bia³ostockim wiêzieniu. Wydaje siê, ¿e choæ
w czêci sprawiedliwoci sta³o siê
zadoæ...!
W tej chwili prokuratorzy IPN
przedstawili mu dwa nowe zarzuty.
Wkrótce przeciwko zbrodniarzowi
rozpocznie siê kolejny proces.
Agnieszka Kamiñska
(Autorka jest dziennikark¹
Polskiego Radia Bia³ystok).
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Pierwszy raz
na
Wydziale Farmaceutycznym

W

ydzia³ Farmaceutyczny AMB
21 marca 2005 roku uzyska³
uprawnienia do habilitacji w
zakresie nauk medycznych, dyscyplina
 biologia medyczna. Ju¿ 14 czerwca
2005r. wszczête zosta³y przewody habilitacyjne dr Haliny Gabryel-Porowskiej
na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Ekspresja mucyny MUC1 w komórkach nowotworowych hodowanych in vitro i jej rola w
adhezji do sk³adników macierzy pozakomórkowej, oraz dr Krystyny Pawlak
na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Stres oksydacyjny a zmiany mia¿d¿ycowe u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Pierwsze posiedzenie Rady Wydzia³u powiêcone kolokwium habilitacyjnemu dr Haliny Gabryel-Porowskiej
odby³o siê 21.10.2005r. Recenzentami
w przewodzie habilitacyjnym byli najwybitniejsi polscy biochemicy: prof.
Janina Kwiatkowska-Korczak, kierownik senior Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej we Wroc³awiu, osoba
wielce zas³u¿ona dla polskiej biochemii,
kontynuatorka s³ynnej szko³y biochemii
Jakuba Parnasa i lwowskich tradycji
akademickich, cz³onek honorowy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego;
prof. Julian wierczyñski, kierownik
Katedry i Zak³adu Biochemii Wydzia³u
Lekarskiego Akademii Medycznej w
Gdañsku, autorytet w zakresie biochemii, kontynuator szko³y biochemicznej
prof. W³odzimierza Mozo³owskiego
oraz profesorowie Mariusz ¯ydowo i
Edward Bañkowski, kierownik Zak³adu
Biochemii Lekarskiej naszej uczelni,
jeden z najwybitniejszych polskich biochemików, doktor honoris causa Uniwersytetu w Reims we Francji.
Posiedzenie Rady Wydzia³u powiêcone kolokwium habilitacyjnemu dr
Krystyny Pawlak odby³o siê 27 X 2005r.
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. Teresa Bana, kierownik Katedry i Zak³adu Biochemii
Lekarskiej AM we Wroc³awiu, kontynuatorka s³awnej szko³y prof. Janiny
Kwiatkowskiej-Korczak; prof. Andrzej
Ksi¹¿ek, kierownik Katedry i Kliniki
Nefrologii AM w Lublinie, jeden z naj-
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wybitniejszych polskich nefrologów,
rektor Akademii Medycznej w Lublinie;
prof. El¿bieta Skrzydlewska, kierownik
Zak³adu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, prodziekan Wydzia³u Farmaceutycznego naszej uczelni, osoba o
ogromnym autorytecie z zakresu biochemii procesów oxydo-redukcyjnych.
Dostojnym gociem Rady Wydzia³u
Farmaceutycznego na tym posiedzeniu
by³ prof. Micha³ Myliwiec, kierownik
Kliniki Nefrologii AMB, osoba wielce
zas³u¿ona dla polskiej nefrologii i naszego rodowiska akademickiego.
Habilitanci uzyskali wysok¹ ocenê
recenzentów i Rady Wydzia³u. Obydwa
przewody habilitacyjne zakoñczy³y siê
jednomylnymi uchwa³ami o nadanie
habilitantom stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w
zakresie biologii medycznej. Uchwa³a
Rady Wydzia³u w obydwu sprawach
wymaga jednak zatwierdzenia przez
Centraln¹ Komisjê.
Uzyskanie przez Wydzia³ Farmaceutyczny AMB uprawnieñ do habilitacji w zakresie biologii medycznej pozwoli³o utworzyæ na tym wydziale studia
doktoranckie. W bie¿¹cym roku akademickim przyjêto na studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym
szeciu kandydatów. Wzmacnia to
strukturê organizacyjn¹ i presti¿ wydzia³u oraz wiadczy o sta³ym jego rozwoju. Kolejnym celem dzia³alnoci wydzia³u jest uzyskanie uprawnieñ do habilitacji w zakresie nauk farmaceutycznych. Niestety, procesów edukacyjnych nie sposób przyspieszyæ. Na obecny sukces Wydzia³u Farmaceutycznego
sk³ada siê wysi³ek co najmniej dwóch
pokoleñ tytanów pracy naukowej i dydaktycznej, organizatorów, spo³eczników i wizjonerów. Z pewnoci¹ wiele
marzeñ pierwszego pokolenia Wydzia³u
Farmaceutycznego spe³ni³o siê. Pragnê
tym wszystkim naukowcom, organizatorom i wizjonerom serdecznie podziêkowaæ za dzisiejszy kszta³t Wydzia³u Farmaceutycznego AMB.
Jerzy A. Pa³ka
(Autor jest prof. dr. hab.
 dziekanem Wydzia³u
Farmaceutycznego AMB).

Etyka marketingu
farmaceutycznego

E

tyka marketingu farmaceutycznego
by³a przedmiotem obrad X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowa, która odby³a siê 16 listopada
2005 roku, w sali kongresowej hotelu
Marriott w Warszawie.
Honorowymi patronami konferencji
byli dziekani wydzia³ów farmaceutycznych akademii medycznych w Polsce.
Obradom przewodniczyli: prof. dr hab.
n. farm. Kazimierz G³owniak oraz prof.
dr hab. n. farm. Maciej Paw³owski.
G³ównym tematem konferencji by³a
Opieka farmaceutyczna w teorii i praktyce. Zaproszeni gocie przedstawili
szereg wyk³adów, które ukaza³y jej
g³ówne aspekty. Ciekawe by³o porównanie nauczania przysz³ych farmaceutów
w ró¿nych krajach Europy. Profesor dr
hab. Benito del Castillo Garcia, dziekan
Wydzia³u Farmaceutycznego w Madrycie oraz prof. dr Martin Schmitt, dyrektor Centrum Informacji o Lekach i Praktyki Farmaceutycznej w Berlinie, przedstawili nam swoje uwagi na temat wprowadzenia do programu nauczania na
wydzia³ach farmaceutycznych UE przedmiotu Opieka Farmaceutyczna.
Dziêki umo¿liwieniu uczestnictwa nam
 studentom  moglimy zapoznaæ siê z
szeregiem nowoci w dziedzinie tak
nam bliskiej, a tak¿e mielimy okazje do
wymiany pogl¹dów z kolegami studiuj¹cymi na innych uczelniach w Polsce.
Równie¿ rozmowa z profesorami z
Hiszpanii czy Holandii pog³êbi³a nasz¹
wiedzê o metodach kszta³cenia na tamtejszych akademii medycznych.
Poruszano tak¿e szereg innych problemów, na które jest nara¿ony wspó³czesny farmaceuta, pocz¹wszy od sprzeda¿y produktów leczniczych przez internet a¿ do dobrej praktyki edukacyjnej.
Na koniec odby³o siê wrêczenie
ustanowionych przez Czasopismo Aptekarskie medali i tytu³ów m.in. Laurów Farmacji i Medycyny oraz dyplomów.
Konferencji towarzyszy³a II Ogólnopolska Wystawa Grafik i Malarstwa
Krystyny G³owniak.
Magdalena Bruzgo
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Bez

paliwa

ani rusz
Wywiad
z Bogus³awem Poniatowskim
dyrektorem Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego w Bia³ymstoku.
Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy (SOR)
powstawa³ bardzo d³ugo, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e rodzi³ siê w bólach. Czy podobnie bêdzie wygl¹da³o
jego funkcjonowanie?
Absolutnie nie! Zak³adamy, ¿e bêdzie
funkcjonowa³ prawid³owo. Du¿o zale¿y
od kadry, a ta jest w pe³ni profesjonalna.
Personel pielêgniarski i lekarze s¹ specjalnie przeszkoleni. Poza tym lekarze
posiadaj¹ przynajmniej jedn¹ specjalizacjê II stopnia, a czêsto maj¹ dwie specjalizacje. Problemem mog¹ byæ finanse. Nawet najlepszy kierowca nie pojedzie najlepszym samochodem, kiedy
nie ma paliwa.
Mamy wiêc oddzia³ prawie jak z filmu Ostry dy¿ur, tylko czy bêdzie
on równie sprawnie funkcjonowa³?
Czy bêdzie zaplecze wszystkich specjalistów i czy zawsze bêdzie mo¿liwe
wykonanie specjalistycznych badañ,
np. tomografii komputerowej?
Jeli chodzi o specjalistów zaplecze jest
pe³ne. Zapewnimy pe³noprofilowe badanie pacjenta. W szpitalu zawsze s¹ lekarze wszystkich specjalizacji. Pacjenci
nie bêd¹ wo¿eni karetkami od jednego
szpitala do drugiego, jak bywa³o to do
tej pory. Czêæ oddzia³ów ju¿ teraz pracuje w systemie ostrego dy¿uru, np. kardiologia inwazyjna. Jeli chodzi o bazê
sprzêtow¹ to tomograf te¿ czynny jest
ca³¹ dobê. Jeszcze potrzeba trochê dobrych chêci i zmiany pewnych nawyków. W przysz³oci powstanie system
przywo³awczy, który szczególnie cenny
bêdzie w przypadku zdarzeñ masowych. Bêdziemy wtedy w stanie sprowadziæ odpowiedni¹ iloæ lekarzy i
innego personelu. To musi funkcjonowaæ!
Zawsze w naszym kraju problemem
s¹ pieni¹dze. Oddzia³ powsta³ du¿ym
nak³adem finansowym, ale aby sprawnie funkcjonowa³ wci¹¿ potrzebne
bêd¹ du¿e rodki finansowe. Czy
znajd¹ siê w NFZ pieni¹dze na odpowiedni¹ pracê oddzia³u?
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Fot. Rektor Jan Górski przeciêciem wstêgi
otwiera SOR.

Fot. Dyrektor Bogus³aw Poniatowski 
gospodarz Szpitala i oddzia³u w trakcie
ceremonii otwarcia.

Fot. Jedno z pomieszczeñ SOR-u.

Aby z³o¿yæ ofertê kontraktu do NFZ ka¿da jednostka musi byæ otwarta i przyjêta przez wszystkie wymagane instytucje. Tak te¿ jest i w naszym przypadku.
Formalnoci zosta³y dope³nione i w zasadzie czekamy tylko na pieni¹dze.
rodki na funkcjonowanie w Funduszu
s¹ i na pewno bêd¹ w przysz³oci, jako
¿e jest to placówka bardzo nowoczesna,
i z pewnoci¹ odpowiada wszelkim wymogom. Prawdopodobnie oko³o po³owy
grudnia powinnimy otrzymaæ pieni¹dze z Funduszu i wtedy SOR rozpocznie funkcjonowanie w rzeczywistoci, a
nie tylko na papierze. To ju¿ tylko formalnoci.
Newralgiczn¹ kwesti¹ s¹ parkingi
wokó³ PSK-a i SOR-u. K³opoty ze
znalezieniem miejsca maj¹ nawet
pracownicy. Jak rozwi¹zaæ ten problem pacjentom, którzy powinni mieæ
mo¿liwoæ podjechania samochodem
pod samo wejcie?
Do SOR-u pacjenci bêd¹ trafiaæ zwykle
przywiezieni przez pogotowie ratunkowe i nie widzê tu ¿adnego problemu.
Pacjenci umówieni do szpitala planowo
po prostu jad¹ pod Izbê Przyjêæ, gdzie
jest podjazd i stamt¹d dalej s¹ kierowani
do odpowiednich miejsc w szpitalu.
Wymarzony, nowoczesny SOR powinien mieæ mo¿liwoæ szybkiego dostarczenia pacjenta do oddzia³u z
terenu, a tak¿e dalszego przekazania
pacjenta do wysokospecjalistycznych
orodków na terenie kraju. Do tego
jednak potrzebne jest l¹dowisko dla
mig³owca medycznego. Jakie s¹ mo¿liwoci zorganizowania l¹dowiska z
prawdziwego zdarzenia przy SPSK?
Koszt stworzenia takiego l¹dowiska to
ok. 900 tys. z³otych. Jako szpital nie dysponujemy takimi funduszami. Staramy
siê je ca³y czas pozyskaæ z zewn¹trz.
Musi to byæ ustalone z pogotowiem lotniczym i musi byæ odpowiedni projekt.
Ten etap mamy ju¿ za sob¹. Teraz to s¹
procedury przetargowe, ale te mo¿na
uruchomiæ dopiero jak bêdziemy mieli
pieni¹dze. Niestety z tym jest ciê¿ko.
Z³o¿ylimy jeden program, ale zosta³
odrzucony. Teraz bêdziemy siê staraæ o
pieni¹dze ze ZPORR-u. Mam nadziejê,
¿e siê uda, a jeli nie, to bêdziemy próbowaæ gdzie indziej. Technicznie sama
budowa l¹dowiska jest du¿o prostsza
ni¿ Oddzia³u Ratunkowego, wiêc jak
tylko zdobêdziemy rodki to na pewno
nam siê to uda.
¯yczymy panu powodzenia i dziêkujê
za rozmowê.
Rozmawia³: Adam Hermanowicz
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MANIA

ków zaczyna³a mieæ formê manii, w efekcie
czego zasady jego przyznawania rozmienia³y
order powoli na drobne. Dzi ju¿ z odznaczeniem jest zupe³nie inaczej  nadawane jest za
znamienite zas³ugi cywilne i wojskowe (choæ
niektórzy jego posiadacze budz¹ w¹tpliwoci). Moda na posiadanie owego Zas³u¿one... mania to stan:
go Orderu zosta³a nazwana mani¹  tak¹ sobie niewinn¹ mani¹ w majestacie Rzeczposwzmo¿onego nastroju,
politej.
czêsto z przecenianiem
Poniewa¿ artyku³ ten ukarze siê po II tuswoich mo¿liwoci,
rze wyborów na Prezydenta RP, dlatego te¿ z
lêkiem serwujê maniê przypisan¹ jednemu z
nadmierna aktywnoæ
kandydatów na to stanowisko (jak siê okazawyra¿aj¹ca siê np.
³o zwyciêskiemu  dod. przez aut.). W GW z
zawieraniem niestosownych dnia 6.10.05r. w podrozdziale Kaczyñski ród³em prawa czytamy Na razie Kaczyñski
znajomoci, skróceniem
jest tylko kandydatem na prezydenta, st¹d
snu, wielomównoci¹ ...
przekazanie tego kodeksu mo¿e naraziæ go
na zarzut manii wielkoci. Nawet jednak jeli
prezydentem zostanie, to zgodnie z obowi¹Andrzej
zuj¹c¹ konstytucj¹ nie ma prawa domagaæ siê ministerialCzernikiewicz nych dymisji. Tak wiêc kandydatowi Kaczyñskiemu przypisany jest jeden z atrybutów manii  postawa wielkociowa. Có¿ redaktorze Wroñski (autor artyku³u) to chyba jedapisa³em w tytule du¿ymi literami s³owo MANIA,
nak nadu¿ycie, mo¿e wynikaj¹ce z mechanizmu projekcji
bo jeli to ma byæ o prawdziwej manii to musi byæ
(projekcja  mechanizm obronny polegaj¹cy na przypisyona wielkociowa. A propos, mania to jedno z dwu
waniu innym naszych cech i intencji).
s³ów w jêzyku polskim, które pisane tak samo (poza du¿¹
Podobn¹ wymowê ma artyku³ nt. przysz³ego koordynaalbo ma³¹ liter¹ na pocz¹tku) ze wzglêdu na ró¿n¹ wymowê
tora s³u¿b specjalnych pana Wassermana, o którym czytamy
oznaczaj¹ co innego  bo przecie¿ Mania to zdrobnienie od
Prokurator Bogus³awa Marcinkowska, widz¹c, co siê
Marii (jakie jest to drugie s³owo  proszê o sprawdzenie na
wiêci, przed³u¿y³a ledztwo, by dog³êbnie zbadaæ, czy istkoñcu tego tekstu). Mania, ta ze s³ownika psychiatrii, jest
nia³a próba zamordowania Zbigniewa, Haliny i Wojciecha
nawet przez psychiatrów rozumiana ró¿nie  mówimy o
Wassermannów przez elektryka, który wadliwie pod³¹czy³
kleptomanii, piromanii, czy te¿ trichotillomanii, zaburzeniu
kabelki do jacuzzi. Przed³u¿enie ledztwa jest dzi oczypolegaj¹cym na kompulsywnym wyrywaniu w³osów. Nas
wiste, choæ oczywicie to detal, ¿e trwa ono ju¿ od 2003 rojednak interesuje mania jako zaburzenie afektywne, bêd¹ce
ku. Ale to w³anie prokurator Wassermann musi w Polsce
przeciwieñstwem depresji. I tu jeszcze jedno a propos 
zmieniæ. ledztwa podobne do tego powinny trwaæ krócej,
mania w psychiatrii oznacza podwy¿szony nastrój i wzmokoñczyæ siê obszernymi, dobrze udowodnionymi aktami
¿on¹ aktywnoæ, nie oznacza zespo³u urojeñ przeladowoskar¿enia, skazaniem i osadzeniem. Pan Janusz Dobosz i
czych. Za sformu³owanie mania przeladowcza student dojego pracownicy bêd¹ siedzieæ w wiêzieniu. To dobrze. Polstaje szansê na jeszcze jeden egzamin z psychiatrii. A wiêc
skie wanny, wanny prokuratorów z mani¹ przeladowcz¹,
mania to stan: wzmo¿onego nastroju, czêsto z przeceniamusz¹ byæ czyste i bezpieczne, to bêdzie pierwszy wielki suniem swoich mo¿liwoci, nadmierna aktywnoæ wyra¿aj¹ca
kces na drodze odnowy. Uwagi mo¿e zabawne, ale u¿ycie
siê np. zawieraniem niestosownych znajomoci, skróceniem
terminu b³êdne  mania to stan emocjonalny, a idee przesnu, wielomównoci¹, czy te¿ oniomani¹ (to ostatnie to
ladowcze to stan zaburzeñ zdolnoci do racjonalnego odsk³onnoæ do niepotrzebnych, du¿ych zakupów).
bioru zachowañ otoczenia, co zapewne nie dotyka prokuraA teraz przypatrzmy siê jak dziennikarze Gazety Wytorów.
borczej u¿ywaj¹ terminu mania w swoich tekstach. Na poO dziwo, z b³êdnym rozumieniem manii spotykamy siê
cz¹tek artyku³ z Gazety Telewizyjnej zapowiadaj¹cy nagrow artykule fachowym zamieszczonym w artykule nt. praw
dzony Oskarem dokument Super Size Me (GW 7.10.05r).
osób psychicznie chorych w Turcji (GW 29.09.05r) w któAutor artyku³u Pawe³ Felis napisa³ Nade wszystko jednak
rym czytamy na temat elektrowstrz¹sów Zdaniem autorów
ani McDonald's, ani mania supersajzów, ani panuj¹ce
raportu zdecydowanie najwiêkszym problemem jest nadu¿yzwyczaje (jak organizowanie w McDonaldach  równie¿ w
wanie terapii elektrowstrz¹sami. Choæ jest ona praktykowaPolsce  urodzin dla czterolatków) do niczego mnie nie zmuna na wiecie w leczeniu niektórych pacjentów, np. z mani¹
szaj¹. A wiêc akcja promocyjna polegaj¹ca na zachêcaniu
samobójcz¹, od lat 50. nie stosuje siê jej na Zachodzie bez
do powiêkszenia porcji frytek to mania supersajzów. Hm,
znieczulenia czy rodków umierzaj¹cych ból. W Turcji
autor tego tekstu chyli czo³o przed kreatywnoci¹ redaktora
przeprowadza siê je na ¿ywo.
Felisa.
Znowu b³¹d  artyku³ niby fachowy, a terminologia koW dodatku bia³ostockim do GW z dnia 10.10.05r. w relokwialana  powinno siê raczej mówiæ o tendencjach czy
cenzji ksi¹¿ki czytamy I rzeczywicie, ju¿ kilkadziesi¹t lat
mylach samobójczych.
póniej chêæ posiadania Orderu Or³a Bia³ego przez PolaKolejny tekst i kolejny b³¹d  znowu mamy do M

N

- 20 -

- listopad 2005 (34) -

MEDYK BIA£OSTOCKI
czynienia z ubieraniem zwyk³ych
represji i przeladowañ w termin mania
przeladowcza. W GW z dnia 5.09.05r.
czytamy o aktualnej sytuacji na Bia³orusi (wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, ¿e
konsul tego s¹siedzkiego pañstwa nie
czyta tekstów w Medyku) Nie wiem,
jak¹ szkodê mo¿e wyrz¹dziæ gospodarce bia³oruskiej biografia Wa³êsy czy
Havla albo program konferencji, z którego wynika tylko, kto po kim wystêpowa³ na konferencji w Gdañsku. Konfiskowanie takich materia³ów pokazuje,
jak g³êboko w manii przeladowczej
pogr¹¿y³ siê przywódca naszego kraju
 mówi Lebiedka. Zamiast sformu³owaæ tezê o przeladowaniach za pogl¹dy, autor artyku³u ³agodzi jego wymowê przez u¿ycie terminu mania.
I na koniec znowu Gazeta Telewizyjna i jeszcze raz u¿ycie terminu mania w odniesieniu do jednego z jej
objawów. W artykule zachwalaj¹cym
serial Gotowe na wszystko czytamy
Mieszkanki Wisteria Lane to nie kury
domowe, które zastanawiaj¹ siê, jak
zwi¹zaæ koniec z koñcem, co w³o¿yæ do
gara i za co wys³aæ dzieci do szko³y.
Staæ je na markowe ciuchy, fryzjera,
kosmetyczkê, na wpadanie w maniê zakupów, gdy humor nie dopisze, na rozbijanie siê luksusowym samochodem
po miecie.
A gdyby znaæ terminologiê psychiatryczn¹ nale¿a³oby by powiedzieæ
raczej o oniomanii (tendencja do nadmiernych zakupów).
Tak wiêc dziennikarze, jak mo¿na
s¹dziæ, nigdy nie widzieli osoby z mani¹ i u¿ywaj¹ tego terminu jedynie w
kolokwialnym i czêsto niew³aciwym
znaczeniu. A tylu wspania³ych artystów, takich jak Van Gogh, czy Czajkowski cierpia³o na maniê.
W nastêpnej czêci  jak rozumiemy na co dzieñ termin urojenia. Wyra¿am jednoczenie nadziejê, ¿e kolejny artyku³ uka¿e siê pomimo powo³ywania siê na nazwiska zas³u¿onych dla
kraju osób  ja tylko cytujê!
Rozwi¹zanie zagadki z pocz¹tku
artyku³u: to drugie s³owo zmieniaj¹ce
swoje znaczenie przy innym akcentowaniu to: Dania i dania.
(Autor jest dr. hab.
 kierownikiem
Kliniki Psychiatrii AMB
i prof. Zak³adu Logopedii
i Jêzykoznawstwa UMCS)
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Eutanazja
oraz pomoc w pope³nieniu
samobójstwa (cz. II)
Pomoc w pope³nieniu samobójstwa
W myl art. 151 Kodeksu karnego, kto namow¹ lub przez udzielenie pomocy doprowadza cz³owieka do
targniêcia siê na w³asne ¿ycie, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3
miesiêcy do lat 5.
W przypadku lekarzy wydaje siê,
i¿ przestêpstwo z art. 151 kk mo¿e
polegaæ jedynie na udzieleniu pomocy
pacjentowi w pope³nieniu samobójstwa poprzez dostarczenie mu rodków lub informacji o rodkach i sposobach umo¿liwiaj¹cych mu zakoñczenie ¿ycia (wspomagane samobójstwo). Nale¿y raczej wykluczyæ sytuacjê, w której lekarz namawia pacjenta do targniêcia siê na swoje ¿ycie.
Przestêpstwo, które okrela siê
jako pomoc w samobójstwie ró¿ni siê
od zabójstwa eutanatycznego przede
wszystkim tym, ¿e lekarz nie zabija,
a jedynie udziela pomocy. Zatem czyn
lekarza nie powoduje bezporednio
mierci. Ustawodawca za³o¿y³, i¿
przestêpstwo z art. 151 kk nie jest
czynem na ¿¹danie, a sprawca nie
dzia³a pod wp³ywem wspó³czucia. Z
tego te¿ wzglêdu w przeciwieñstwie
do zabójstwa eutanatycznego nie
przewidzia³ nadzwyczajnego z³agodzenia kary dla sprawcy lub odst¹pienia od jej wymierzenia.
W przypadku podania przez lekarza pacjentowi rodków lub udzielenia informacji o rodkach i sposobach umo¿liwiaj¹cych zakoñczenie
¿ycia na ¿¹danie, np. pod wp³ywem
wspó³czucia dla niego, czyn ten
winien zostaæ zakwalifikowany jako
pomoc w samobójstwie, a nie jako
zabójstwo eutanatyczne. W³anie ze
wzglêdu na brak realizacji przez
lekarza  sprawcê znamienia zabija.
W konsekwencji lekarz podaj¹cy pacjentowi truciznê na jego ¿¹danie i
pod wp³ywem wspó³czucia, a wiêc
niew¹tpliwie bezporednio powoduj¹cy jego mieræ, poniós³by odpowie-

Marek Hermanowicz

dzialnoæ za zabójstwo eutanatyczne
i móg³by skorzystaæ z nadzwyczajnego z³agodzenia kary, a nawet jej
darowania. Lekarz kieruj¹cy siê tymi
samymi pobudkami, pomagaj¹c w
samobójstwie i bezporednio niezabijaj¹cy, poniós³by odpowiedzialnoæ
karn¹ w granicach sankcji z art. 151
kk, bez mo¿liwoci skorzystania z jej
nadzwyczajnego z³agodzenia. Zatem,
jak wskazuje, M. Filar ten, który
uczyni³by wiêcej znalaz³by siê w lepszej sytuacji od tego, który uczyni³by
mniej. Wydaje siê, i¿ te ró¿nice winny byæ niwelowane przez s¹dy,
zastosowaniem nadzwyczajnego z³agodzenia kary na podstawie normy
ogólnej z art. 60 kk.
Sprawa dotycz¹ca wspomaganego
samobójstwa by³a w 2002 r. przedmiotem rozwa¿añ Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. Obywatelka
Wielkiej Brytanii  Diane Pretty, cierpi¹ca na zaburzenia ruchu i niemog¹ca wykonywaæ czynnoci ¿ycia codziennego, lecz sprawna intelektualnie wyst¹pi³a do w³adz brytyjskich
o zapewnienie bezkarnoci dla jej
mê¿a za pomoc w pope³nieniu samobójstwa. Lekarze szacowali jej
czas ¿ycia na najwy¿ej kilka miesiêcy. Samobójstwo zarówno w prawie
brytyjskim jak i polskim nie jest
przestêpstwem, ale Diane Pretty, ze
wzglêdu na u³omnoæ, nie by³a w
stanie pope³niæ go sama. S¹dy krajowe nie uwzglêdni³y jej proby,
wobec czego sprawa trafi³a do Trybuna³u Praw Cz³owieka, który wyrokiem z dnia 29.04.2002 r. orzek³,
i¿ zakaz udzielania pomocy w pope³nieniu samobójstwa mo¿e stanowiæ ingerencjê w sferê ¿ycia prywatnego, wiêc w sferê chronion¹
Konwencj¹ o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci.
Owa ingerencja jest jednak konieczna i usprawiedliwiona w pañstwie
demokratycznym.
M
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Eutanazja i wspomagane
samobójstwo w Holandii
Pierwszego stycznia 2002 r. w,
s³yn¹cej ze swego liberalizmu, Holandii wesz³a w ¿ycie ustawa o pozbawianiu ¿ycia na ¿¹danie i o wspomaganym samobójstwie. Ustawa ta
dekryminalizuje oba ww. przestêpstwa w stosunku do lekarzy, o ile
dopuszczaj¹c siê eutanazji lub wspomaganego samobójstwa postêpuj¹
zgodnie z przepisan¹ prawem procedur¹.
I tak lekarz dokonuj¹cy pozbawienia ¿ycia na ¿¹danie lub dokonuj¹c wspomaganego samobójstwa musi
dzia³aæ w przekonaniu, ¿e wola pacjenta zosta³a wyra¿ona dobrowolnie i
w sposób przemylany. Cierpienie za
zwi¹zane z chorob¹ jest d³ugotrwa³e i
jest nie do zniesienia, istnieje równie¿
brak mo¿liwoci wyleczenia pacjenta.
Ustawa wymaga konsultacji lekarza z
innym lekarzem (co najmniej jednym), który sporz¹dzi pisemn¹ opiniê, stwierdzaj¹c¹ istnienie wymienionych przes³anek.
Lekarz dokonuje wspomaganego
samobójstwa lub eutanazji, przy zachowaniu nale¿ytej starannoci, za o
przyczynie mierci powiadamia koronera komunalnego, sporz¹dzaj¹c raport i wype³niaj¹c odpowiedni kwestionariusz. Koroner zg³asza przypadek eutanazji lub wspomaganego
samobójstwa, specjalnie w tym celu
powo³anej, Regionalnej Komisji ds.
oceny przypadków eutanazji i wspomaganego samobójstwa. W jej sk³ad
wchodz¹ lekarze, etycy i prawnicy.
Komisja dokonuje oceny zasadnoci
i sposobu przeprowadzenia zabiegu
pozbawienia ¿ycia. W razie stwierdzenia nieprawid³owoci powiadamia
Prokuratora Generalnego.
(Autor jest aplikantem
adwokackim).
Literatura:
J. Makarewicz, Kodeks karny
z komentarzem, Lwów 1936 r.,
s. 397; M. Filar, Lekarskie prawo karne,
Zakamycze 2000 r., s. 322-323; A. Zoll
(red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz, t.2, Zakamycze 1999 r.,
s. 243; D. Kowalska, Eutanazja w polskim prawie karnym a granice
dopuszczalnoci interwencji lekarskiej,
Prok. i Pr. 2002 r., Nr 1, s. 93; wyrok
S¹du Najwy¿szego z dnia 24.02.1936
r., 2 K 2240/35, poz. 336; A. Marek,
Prawo karne, Warszawa 2000 r., s. 438
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Leo
Sternbach
odkrywca valium

(ur. 07.05.1907r. - zm. 28.09.2005r.)

Nauka moja niech sp³ywa jak deszcz,
niech s³owo me pada jak rosa,
jak deszcz rzêsisty na zieleñ,
jak deszcz dobroczynny na trawê.
Pwt 32,2

L

eo Sternbach urodzi³ siê w dzisiejszej chorwackiej Opatiji w
ówczesnych Austro-Wêgrzech.
Od dziecka pomaga³ ojcu przy pracy w
aptece. Kontynuuj¹c rodzinn¹ tradycjê
poszed³ na studia farmaceutyczne, które
ukoñczy³ na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Jego m³odzieñcze
badania koncentrowa³y siê na zwi¹zkach
o potencjalnych w³aciwociach barwi¹cych. Pracê doktorsk¹ w dziedzinie chemii organicznej obroni³ na Uniwersytecie Jagielloñskim. Na pocz¹tku swojej
pracy naukowej wyprodukowa³ szereg
substancji, które okreli³ jako heptoksdiazyny.
Dalsze losy Sternbacha prowadz¹
do Wiednia w którym przez jaki czas
mieszka³, a potem do Zurychu, gdzie

pracowa³ w Szwajcarskim Instytucie
Federalnym. W 1940 roku naukowiec
nawi¹za³ wspó³pracê z koncernem farmaceutycznym Hoffmann-La Roche w
Bazylei. Wkrótce potem polubi³ Hertê
Kreuzer. W czerwcu 1941 roku firma, w
obawie przed ewentualn¹ hitlerowsk¹
napaci¹ na Szwajcariê, wys³a³a go wraz
z innymi naukowcami pochodzenia
¿ydowskiego do Stanów Zjednoczonych.
W Ameryce Sternbach zaanga¿owa³ siê
w powstanie nowej placówki  Hoffmann-La Roche w Nutley  w stanie
New Jersey. Osiedli³ siê z ¿on¹ Hert¹ w
Montclair w pobli¿u swojego miejsca
pracy.
Sternbach pracowa³ na bazie pochodnych zwi¹zków z grupy heptoksdiazyn, które wczeniej produkowa³ i
izolowa³ w Krakowie. W efekcie zsyntetyzowa³ chlordiazepoksyd, który dzia³a³
uspokajaj¹co i rozluniaj¹co, nie powodowa³ nadmiernej sennoci, wiêkszych
zaburzeñ wiadomoci i upoledzenia
funkcji umys³owych. Farmaceutyk zastosowano po raz pierwszy w 1958 roku u
pacjentów geriatrycznych. Jednak ze
wzglêdu na du¿e dawki by³ przyczyn¹
ataksji i upoledzenia mowy. Po prze³amaniu nieufnoci wobec tego nowego
rodka, zaczêto go stosowaæ z racji jego
niespotykanych w³aciwoci przeciwlêkowych. W luty 1960 roku Federal
Drug Association wyrazi³a zgodê na
dopuszczenie chlordiazepoksydu (Librium) do stosowania w lecznictwie. By³
to pierwszy lek z grupy benzodiazepin,
które spowodowa³y prze³om w neuro- i
psychofarmakologii.
W 1963 Sternbach wprowadzi³ na
rynek nastêpny pokrewny rodek  diazepam, który zsyntetyzowa³ cztery lata
wczeniej. Jako valium sprzeda³ siê w
ogromnej iloci. Niestety, diazepam uzale¿nia³, a mimo to na pocz¹tku wcale nie
zmniejszy³o to jego popularnoci. W latach 1969-1982 by³ najczêciej stosowanym lekiem w Stanach Zjednoczonych. Do spopularyzowania tego specyfiku przy³o¿yli siê nawet muzycy z legendarnej grupy Rollingstones, którzy
w jednej ze swych piosenek piewali o
diazepamie jako o Mother's Little Helper (ma³ym wspomagaczu mamusi).
Leku za¿ywali miêdzy innymi: Elizabeth
Taylor, Andy Warhol i Jack Daniels.
Znaczne iloci dizaepamu znaleziono
równie¿ w zw³okach Elvis'a Presley'a.
Valium zagoci³o szybko na kartach literatury. Kultowa powieæ pióra Jacqueline Susann pt. Valley of the Dolls
opowiada o kobiecie, która za¿y-

M
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wa³a diazepam by ukoiæ nerwy rozlatane
w wirze nowojorskiego ¿ycia.
Po latach Sternbach stwierdzi³, ¿e
jego lek zapobieg³ znacznej liczbie
samobójstw i uratowa³ wiele ma³¿eñstw
przed rozpadem. Odkrycie valium da³o
wynalazcy, jak sam twierdzi³, du¿o satysfakcji, gdy¿ inni ludzie dziêki temu
lekowi poczuli siê lepiej.
Oprócz syntezy diazepamu opracowa³ technologie produkcji innych farmaceutyków. Wród nich znalaz³y siê: biotyna po raz pierwszy syntetyzowana na
przemys³ow¹ skalê, przeciwspazmatyczne clidinium (quarzan), librax (lek
z³o¿ony: librium + clidinium bromide)
do terapii wrzodów trawiennych oraz
kolejne benzodiazepiny: flurazepam
(dalmane) i klonazepam (klonopin
1976). Wyprodukowa³ równie¿ Arfonad
(trimetaphan camsilate), który jako silny
wazodiatator stosuje siê podczas operacji neuro- i torakochirurgicznych do
zmniejszenia krwawienia oraz w celach
diagnostycznych.
W 1973 roku Sternbach przeszed³ na
emeryturê, ale nadal pozostawa³o do jego dyspozycji biuro w firmie. Patenty
Sternbacha przynios³y ponad jedn¹
czwart¹ dochodów gigantowi farmaceutycznemu La-Roche. W³aciwie to koncern zawdziêcza³ Leonowi Sternbachowi
prze³amanie kryzysu w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych oraz wejcie w
okres prosperity, który twa do dzi.
Leo Sternbach wychowa³ dwóch
synów Daniela (aktualnie chemika w
Glaxo SmithKline) i Micha³a oraz doczeka³ siê piêciorga wnucz¹t. W 2003
roku przeprowadzi³ siê do Pó³nocnej
Karoliny. Prze¿ywszy 97 lat, po krótkiej
chorobie, zmar³ w obecnoci ¿ony,
synów oraz krewnych. By³o to wieczorem 28 wrzenia bie¿¹cego roku w
Chapel Hill, siedem dni przed ¿ydowskim Nowym Rokiem  Rosz
Haszana. Tradycja utrzymuje, ¿e na
pocz¹tku tego wiêta zostaj¹ os¹dzeni w
pierwszej kolejnoci ci ludzie, wobec
których Bóg nie ma ¿adnej w¹tpliwoci:
ludzie w pe³ni sprawiedliwi (cadikim)
oraz bezwzglêdni z³oczyñcy. Jak
wspomnia³em Leon Sternbach zosta³
wezwany na ów Bo¿y s¹d na siedem dni
przed terminem, co ma szczególny
wydwiêk. Siódemka oznacza w jêzyku
starotestamentowym absolutn¹ pe³niê i
znamionuje doskona³oæ.
Andrzej Wincewicz
(Autor jest doktorantem w Zak³adzie
Patomorfologii Lekarskiej AMB).
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Miasto

Adam Dobroñski

wielkiej
¿ywotnoci

T

o miasto ma za sob¹ zdarzenia tragiczne, ale bywa³o i na wieczniku
dziejów, posiada metrykê staropolsk¹, le¿y przy wa¿nych szlakach drogowych i ledwie 7 kilometrów od linii kolejowej, tyle ¿e zaniedbanej.
Ci¹¿y³o niegdy g³ównie do Brzecia nad Bugiem, maj¹c blisko do Drohiczyna 
stolicy województwa podlaskiego. Teraz konkuruje z Bielskiem Podlaskim,
podtrzymuje wiêzi z Siedlcami, pogodzi³o siê z podporz¹dkowaniem administracyjnym Bia³emustokowi. Potrafi ³¹czyæ w¹tki zachodnie i wschodnie, ³aciñskie i
nawi¹zuj¹ce do Bizancjum, korzysta³o z majestatu i talentów osób tu zamieszka³ych, lub to daj¹c upust swym namiêtnociom. To s¹ Siemiatycze!
Tak drzewiej bywa³o
Historia pisana dóbr siemiatyckich rozpoczyna siê w pierwszej po³owie XV
stulecia, pierwsza wzmianka pochodzi z 1443 roku ze wskazaniem na chor¹¿ego
warszawskiego Borutê (bez diabelskich koneksji) z Falent. W koñcu tego wieku
w³asnoæ ta przesz³a w rêce mo¿nego rodu Têczyñskich i obejmowa³a wsie:
Boratyniec, Cecele (uposa¿enie kocio³a), Klekotowo, £ojki, Siemiatycze, S³ochy, Turza. Ponoæ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ by³a dobrze prowadzona hodowla koni.
Profesor Józef Maroszek uzna³, ¿e mo¿na by w pocz¹tkach Siemiatycz widzieæ
typowe dla Podlasia zjawisko powstawania dwóch organizmów miejskich
(stanowi¹cych jedno miasto), o odrêbnym sk³adzie etnicznym, prawnym i religijnym spo³eczeñstwa. W Siemiatyczach, podobnie jak w Bielsku, Sura¿u, pobliskim Drohiczynie, czy w Tykocinie doszukaæ siê mo¿na dwu dzielnic: lackiej
i ruskiej, zwi¹zanych z funkcjonuj¹cymi tu wi¹tyniami. Zatem polskiej z kocio³em i ruskiej (rusiñskiej) z cerkwi¹. Dodajmy jeszcze, ¿e podzia³ ten wzmacnia³o ukszta³towanie terenu, zw³aszcza podmok³e doliny rzek Kamionki i Muchawca. Czêciowo wiêc grobl¹ bieg³ szlak po³udnikowy od zachodu przez Drohiczyn i dalej do Mielnika, wspomnianego Brzecia; nim wracali tak¿e flisacy po
zakoñczeniu sp³awu rzek¹ Bug. Dziêki budowie mostu przez ten¿e Bug, nabra³
znaczenia i szlak po³udnikowy od Lublina do Bielska, a z czasem i do Bia³egostoku.
Za spraw¹ Stanis³awa Têczyñskiego król Zygmunt I Stary wystawi³ 8 stycznia 1542 roku w Wilnie dokument nadaj¹cy Siemiatyczom prawo miejskie magdeburskie. Przywilejów przybywa³o w latach nastêpnych, co dobrze s³u¿y³o
zw³aszcza rozwojowi handlu (targi czwartkowe i 3 jarmarki). A by³o to ju¿ wówczas (od 1513 roku) województwo podlaskie, w 1569 roku przeniesione z
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego do Korony Polskiej. Trzydzieci lat póniej
zaszed³ fakt nie mniej wa¿ny  dobra siemiatyckie poprzez o¿enek Halszki (El¿biety) Radziwi³³ z Lwem Sapieh¹ sta³y siê jedn¹ z pere³ w koronie tego rodu, zapisanego z³otymi zg³oskami w dziejach naszego regionu. Janie wielmo¿ny Lew
Sapieha doda³ do objêtych ziem maj¹tki Baciki i Czartajew oraz rozpocz¹³ M
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budowê okaza³ej murowanej wi¹tyni, któr¹ mo¿emy i dzi
podziwiaæ.
Uczona bia³og³owa
Wojny po³owy XVII wieku, po¿ary, potem znów wojna
domowa miêdzy Sasem a Lasem (Augustem Sasem II i
Stanis³awem Leszczyñskim), wielka epidemia cholery w
latach 1710-1711 (czêæ mieszczan uniknê³a mierci dziêki
schronieniu na górze ko³o Grabarki)  te i inne nieszczêcia
dopad³y tak¿e mieszczan siemiatyckich. Ale Sapiehowie nie
dawali za wygran¹, Micha³ Józef wyjedna³ nowe przywileje królewskie, wiele o¿ywienia wprowadzili przybyli w latach 20. XVIII stulecia ksiê¿a misjonarze, nie zabrak³o
energii i miejscowym, coraz liczniejszym ¯ydom. W taki to
czas nasta³a ksiê¿na Anna Jab³onowska, wielka reformatorka, ambitna pani, ze wszech miar owiecona, choæ przez
niektórych oceniana jako szarlatanka w sprawach ekono-

Fot. Pa³ac ksiê¿nej Anny Jab³onowskiej.

micznych. Panowa³a ona w Siemiatyczach przez pó³ wieku,
od 1750 do 1800 roku.
Panna (urodzona w 1728 roku w miejscowoci Wo³pia
na Grodzieñszczynie) polubi³a starszego od siebie o 29 lat
ksiêcia Jana Kajetana Jab³onowskiego, Zdaniem biografów
nie kocha³a go wcale, a po odbyciu kilkuletniej(!) podró¿y
polubnej po Europie, ma³o z nim bywa³a. Kiedy ksi¹¿ê
zmar³ Anna mia³a ledwie lat 36, ale albo nie chcia³a ponowiæ o¿enku, albo nie mog³a znaleæ odpowiedniego kandydata, który wzi¹³by siê za ratowanie zad³u¿onych dóbr licz¹cych ³¹cznie 11 miast (w tym Siemiatycze i Kock) oraz 107
wsi. W tej sytuacja ksiê¿na zajê³a siê sama napraw¹ gospodarki i stosunków spo³ecznych, interesowa³a siê ponadto
przyrodoznawstwem i etnografi¹, stworzy³a w³anie w Siemiatyczach bogat¹ bibliotekê i gabinet historii naturalnej.
Utrzymywa³a te¿ kontakty z g³owami koronowymi i luminarzami kultury, literatury, nauki (biskup Ignacy Krasicki,
Adam Naruszewicz, Hugo Ko³³¹taj, Franciszek Karpiñski
etc.). Mimo s³abego zdrowia zadziwia³a pracowitoci¹,
zna³a ³acinê, jêzyki niemiecki i francuski, by³a na bie¿¹co z
trendami literackimi, interesowa³a siê te¿ filozofi¹. Z prac
jej autorstwa najwy¿ej cenione s¹ Ustawy powszechne dla
dóbr moich rz¹dców, wydane w³anie w Siemiatyczach w
1786 roku. Zdaniem Krystyny Marsza³ek-M³yñczyk
charakter Anny z Sapiehów Jab³onowskiej cechowa³a
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dwoistoæ: surowoæ i ³agodnoæ, zasadniczoæ i ma³ostkowoæ, wielkodusznoæ i srogoæ, wielkopañska duma i
chrzecijañska pokora, rozrzutnoæ i drobiazgowa oszczêdnoæ. I jak tu zrozumieæ tak¹ Istotê?
Julian Barty uzna³ brutalnie, ¿e reformy ksiê¿nej Anny
nie odpowiada³y potrzebom ówczesnej wsi i  co nie ulega
w¹tpliwoci  doprowadzi³y równie¿ dobra siemiatyckie do
ruiny. Zlicytowano je za d³ugi w 1801 roku, wkrótce po
mierci w³acicielki. Nikt natomiast nie mie poddawaæ w
w¹tpliwoæ zas³ug Anny z Sapiehów Jab³onowskiej dla
awansu samych Siemiatycz. Sta³y siê one jednym z najludniejszych miast Podlasia, mia³y wyj¹tkowo du¿o rzemielników i liczne zak³ady typu manufakturowego, zyska³y cenne zabytki (pa³ac, tzw. ratusz z kramami i pierzeje rynku,
bo¿nicê) a nawet szko³ê po³o¿nych (instytut akuszerii) z
doktorem Józefem Haydatelem. O wspomnianym gabinecie
historii naturalnej pisano wiersze, znamy listê znakomitych
goci, wiele z niego i ze zbiorów bibliotecznych skorzysta³
tak¿e ks. Krzysztof Kluk.
Bitwa siemiatycka
Po III rozbiorze Siemiatycze wraz z ca³ym Podlasiem
poddane zosta³y na krótko rz¹dom pruskim, a od 1807 roku
znalaz³y siê w Rosji (od 1843 roku w guberni grodzieñskiej). Zaznaczy³y siê i tu kolejne wojny oraz wyst¹pienia
narodowowyzwoleñcze. Nadal rozwija³ siê przemys³ w³ókienniczy, g³ównie produkuj¹cy sukna, których wyrabiano
w Siemiatyczach do 1832 roku wiêcej ni¿ w Bia³ymstoku.
O miasteczku nad Kamionk¹ i Muchawcem Polska
przypomnia³a sobie w pocz¹tkach 1863 roku, bo 6 i 7 lutego
rozegra³a siê tu du¿a bitwa. W pierwszym dniu oddzia³y
polskie W³adys³awa Cichorskiego Zameczka odpar³y 
korzystaj¹c z os³ony muru cmentarnego  atakuj¹cych Rosjan. W dniu nastêpnym obie strony zyska³y istotne wzmocnienia, do³¹czy³ m.in. oddzia³ powstañczy Romana Rogiñskiego. Niestety, nasi nie zorganizowali nale¿ycie systemu dowodzenia, Rosjanie poprzez ostrza³ z dzia³ wywo³ali
po¿ary w miecie i zaczêli okr¹¿aæ lewe skrzyd³o obroñców.
Dramat rozegra³ siê w rejonie pa³acu, bez walk te zabudowania zajêli Rosjanie, a w p³omieniach zginêli ranni
Polacy. Odwrót powstañców zamieni³ siê w paniczn¹
ucieczkê, wielu potopi³o siê w b³otach nadrzecznych. To by³
ciê¿ki cios dla konspiracji podlaskiej 1863 roku, ju¿ nigdy
w naszym regionie nie zebra³y siê tak znaczne si³y (4,5-5
tysi¹ca) lenych. Do dzi niestety nie wiadomo, gdzie zosta³o pochowanych kilkuset zabitych powstañców.
Rozszala³ siê terror carski, Siemiatycze d³ugo podnosi³y
siê ze zgliszcz, pozosta³y siedzib¹ gminy. Wprawdzie od lat
osiemdziesi¹tych XIX stulecia szybciej przybywa³o znów tu
mieszkañców (do oko³o 6,5 tys. przed I wojn¹ wiatow¹),
ale g³ównie wskutek nap³ywu wyznawców moj¿eszowych,
którzy stanowili ponad 75% ogó³u obecnych. By³ to wiêc
ju¿ tylko orodek lokalny, obs³uguj¹cy przede wszystkim
okoliczne wsie i folwarki. Do niektórych tradycji ks. Anny
próbowa³ nawi¹zywaæ hr. Henryk Ciecierski. Pogorszy³y siê
z winy polityki carskiej relacje miêdzy nacjami oraz wyznaniami, ze wschodu ci¹gali osadnicy ch³opscy.
Raz na wozie, raz pod wozem
Wojna lat 1914-1918 i nastêpnie roku 1920 przynios³a
nowe zniszczenia, jednoczenie o¿ywi³y siê rodowiska
polskie. Po 1921 roku Siemiatycze pozosta³y w powiecie
bielskim, nadal przewagê w miasteczku utrzymali ¯ydzi
(65%). W gospodarce zabrak³o znacz¹cych inwes-M
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tycji, dominowali drobni kupcy i rzemielnicy, bieda sprzyja³a propagandzie lewicowej. Postêpowa³y jednak
procesy polonizacyjne, do czego przyczyniali siê: Koció³ (od 1925 roku nowa diecezja piñska), szko³y (podstawowe a rednie w Bielsku, Drohiczynie, Siedlcach), wojsko, by³e zacianki szlacheckie, miejscowa nieliczna inteligencja. O¿ywienie bardziej zaznacza³o siê w sferze duchowej ni¿
materialnej.
W rozmowach z siemiatyczanami
powracaj¹ wspomnienia z lat wojny,
zarówno o terrorze w wykonaniu obu
okupantów, jak i o ruchu oporu, dzia³aniach Armii Krajowej oraz walkach
wojsk regularnych we wrzeniu 1939
roku, czerwcu 1941 roku i lipcu 1944
roku. Wydarzeniem szczególnym by³y
upadki w rejonie Siemiatycz rakiet
(bomb) niemieckich V-1 i V-2. Uda³o
siê wywiadowi akowskiemu ustaliæ
wiele szczegó³ów technicznych cudownej broni Hitlera i jej elementy
przekazaæ do Londynu. Zag³adzie ulegli siemiatyccy ¯ydzi, z wolna po
przejciu frontu powracali z zachodu
i wschodu ci, co prze¿yli represje, a na
ca³ym tak zwanym Podlasiu Nadburzañskim przeci¹ga³a siê wojna po
wojnie. Da³o siê te¿ odczuæ skutki ustalenia nowej granicy pañstwowej,
która przerwa³a dawne wiêzi z Brzeciem i okolicami tej stolicy Polesia.
W 1952 roku po raz pierwszy
pojawi³ siê na mapach Polski powiat
siemiatycki, nap³ynêli urzêdnicy,
wzbogacano stopniowo infrastrukturê.
Odwil¿ popadziernikowa 1956 roku
i póniejsze zakrêty w dziejach PRL
zosta³y dobrze wykorzystane przez
miejscowe w³adze, poklask zyska³a
du¿a aktywnoæ spo³eczeñstwa. Dziêki
temu zaczêto postrzegaæ Siemiatycze
jako miasto gospodarne, atrakcyjne
kulturalnie i gocinne, ¿yczliwe przybyszom. To z kolei pomog³o w usytuowaniu tu du¿ych inwestycji, zw³aszcza przemys³u spo¿ywczego, co nie
przeszkodzi³o w eksponowaniu bogactwa naturalnego i turystyki. Zadbano
równie¿ o odbudowê i popularyzacjê
zabytków. Tak Siemiatycze znów da³y
dowody swojej ¿ywotnoci, s¹ i obecnie siedzib¹ w³adz powiatowych, miastem chêtnie odwiedzanym.
(Autor jest prof. dr. hab.
 pracuje na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).

- listopad 2005 (34) -

O potrzebie
latania
N

ie ¿yczê nikomu, aby spotka³o go takie nieszczêcie jak mnie. Wiadomoæ, która do mnie dotar³a
za porednictwem prasy prawie mnie ciê³a z nóg. Ale
skoro tak siê nie sta³o, wiêc to, co mnie nie powali³o,
tylko mnie wzmocni³o.
Dowiedzia³em siê mianowicie, ¿e Bia³ystok nie
jest metropoli¹!
Ale w tym tunelu pojawi³o siê jednak wiate³ko.
I to ono w³anie, swoim o¿ywczym blaskiem przyæmi³o chêæ ucieczki do Nowego Jorku. Tym wiaJanusz Niczyporowicz te³kiem by³a kolejna informacja, ¿e Bia³ystok bêdzie siê jednak stara³ o to, aby kandydowaæ do miana metropolii. Miasto musi jednak spe³niæ jeden warunek. Konieczne jest lotnisko.
Bez lotniska Bia³ystok bêdzie prowincj¹, pipidówk¹, odciêt¹ jak dzisiaj, od
wiata, z której wyjazd do Wroc³awia czy Krakowa jest prawdziw¹ wypraw¹ globtrotersk¹, na któr¹ trzeba powiêciæ ca³y dzieñ czyli tyle ile trwa przelot z Warszawy do Nowego Jorku czy Chicago.
Walka o kilkadziesi¹t hektarów cierniska trwa³a w naszym miecie od lat.
Pojêcie lotnisko funkcjonuje wród mieszkañców od dawna. To miejsce, na
które wywozi siê czworonogi by sobie pohasa³y, na którym trenuj¹ przed egzaminami przera¿eni adepci prawa jazdy lub piek¹ kie³baski piwne amatorzy picników.
Na obecnym terenie zwanym lotniskiem wprawdzie mog¹ l¹dowaæ samoloty
sportowe i turystyczne, a nawet helikoptery, ale nie ma mowy o uruchomieniu regularnych rejsów pasa¿erskich, obs³ugiwanych przez samoloty z tak zwanego
prawdziwego zdarzenia. Chodzi g³ównie o to by liczba startów zgadza³a siê z liczb¹ l¹dowañ.
W czym problem? Mo¿e nawet nie w kwestii pieniêdzy, bo lotnisko to wprawdzie ogromna inwestycja, ale bardzo intratna i ze wzglêdu na swój charakter mog¹ca z czasem przynosiæ spore zyski. Czas to przecie¿ pieni¹dz, o czym wiedz¹ na
ca³ym wiecie nie tylko politycy, ale przede wszystkim biznesmeni.
Spór toczy³ siê ca³ymi latami o lokalizacjê. Bo co do samej kwestii, ¿e lotnisko w Bia³ymstoku jest konieczne, wszyscy s¹ zgodni. Musi spe³niaæ jednak
pewne bezwzglêdne standardy. Chodzi o d³ugoæ, szerokoæ i wytrzyma³oæ pasów. No i oczywicie o ca³¹ infrastrukturê. Czêæ lobbystów optowa³a za Krywlanami, czêæ za innym terenem. Byli tacy, którzy uwa¿ali, ¿e istniej¹ce l¹dowisko powinno staæ siê miejscem, na którym nale¿y wybudowaæ wi¹tyniê powiecon¹ Janowi Paw³owi II, mo¿e osiedle mieszkaniowe i sieæ handlow¹ w okolicy albo zak³ad przemys³owy. Przeciwny budowie wi¹tyni by³ nawet arcybiskup,
metropolita bia³ostocki, który uwa¿a³, ze nie nale¿y szafowaæ imieniem papie¿a w
kontekcie planów biznesowych. Inni zacierali rêce i widzieli nawet mo¿liwoæ
wyprowadzenia ca³ego projektu choæby do Suwa³k, które do dzisiaj nie mog¹
prze¿yæ tego, ¿e odebrano im status miasta wojewódzkiego.
Czy Pañstwo wyobra¿acie sobie taki nag³ówek w prasie: W suwalskiej metropolii otwarto kolejn¹ stacjê metra Jeleniego Centrum. Albo inny: Na suwalskim
lotnisku wyl¹dowa³y wczoraj dwa F16 eskortuj¹ce Air Force One z prezydentem
USA na pok³adzie.
Tak¹ wizjê trzeba by³o wpajaæ bia³ostockim radnym, aby ka¿dego ranka
budzili siê zlani potem. A¿ wreszcie klamka zapad³a. Bia³ystok bêdzie metropoli¹.
Krywany Airport tu¿, tu¿! Sk¹d ten nag³y dryf? Pana Prezydenta poprosi³ Pan
Marsza³ek.
A co potem?
Jest jeszcze Nowy Jork! To dopiero metropolia!
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Polski Instytut Badañ Mózgu w Wilnie
Ten któremu obojêtna jest przesz³oæ,
nie zas³uguje na przysz³oæ.
Józef Pi³sudski

P

owstanie i dzia³alnoæ Polskiego Instytutu Badañ Mózgu (PIBM) w Wilnie cile wi¹¿e siê z Uniwersytetem
Stefana Batorego (USB) i osob¹ prof. Maksymiliana
Rosego, za³o¿yciela i dyrektora tego Instytutu.
Dwudziestego ósmego sierpnia 1919 r. og³oszony zosta³
Dekret Naczelnego Wodza J. Pi³sudskiego, powo³uj¹cy do ¿ycia wy¿sz¹ uczelniê w Wilnie i nadaj¹cy jej po wieczne czasy nazwê Uniwersytetu Stefana Batorego, dla upamiêtnienia
twórcy dawnej Akademii Wileñskiej. Pierwszym rektorem z
nominacji zosta³ Micha³ Siedlecki, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego. Uroczyste oficjalne otwarcie Uniwersytetu
przez Marsza³ka J. Pi³sudskiego nast¹pi³o 11 padziernika
1919 r. równoczenie z inauguracj¹ nowego roku akademickiego.

Fot. Siedziba Polskiego Instytutu Badañ Mózgu.

Wród powo³anych siedmiu wydzia³ów (pierwotnie planowano dziesiêæ) by³ Wydzia³ Lekarski, który mimo wielu trudnoci rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ w 1919 r. Jego twórc¹ i
pierwszym dziekanem by³ Stanis³aw W³adyczko. Bêd¹c profesorem neurologii i psychiatrii wszcz¹³ starania otwarcia Kliniki Neurologicznej, która rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoæ jesieni¹
1922 r.
W 1933 r. na podstawie nowej ustawy o uniwersytetach
tzw. jêdrzejowiczowskiej1 ograniczono autonomiê uczelni i
zlikwidowano wiele katedr. Wród zamkniêtych znalaz³a siê
klinika kierowana przez prof. S. W³adyczkê. Na podstawie
decyzji Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego po³¹czono Klinikê Neurologiczn¹ z Klinik¹ Psychiatryczn¹ i powo³ano Klinikê Chorób Nerwowych i Umys-

w latach 1931-1938
³owych USB, po³o¿on¹ przy ul. Letniej 5 (obecnie ul. Vasaros 5) na Antokolu. Jej kierownikiem zosta³ prof. Maksymilian
Rose, dotychczasowy kierownik Kliniki Psychiatrycznej.
Po odbyciu studiów lekarskich na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, a nastêpnie w Niemczech, kszta³ci³ siê
pod kierunkiem Oppenheimera i Brodmanna  twórcy cytoarchitektoniki mózgu. Potem pracowa³ w Instytucie Cesarza
Wilhelma u prof. Oskara Vogta. W 1927 r. podj¹³ pracê na Uniwersytecie Józefa Pi³sudskiego w Warszawie. Wkrótce wyst¹pi³ z inicjatyw¹ za³o¿enia pracowni badañ mózgu, gdy¿ uwa¿a³, ¿e anatomia uk³adu nerwowego winna byæ w pierwszym
rzêdzie opracowana przez neurologów i psychiatrów, gdy¿
wiele szczegó³ów normalnej budowy mo¿e byæ ustalonych dopiero po zbadaniu procesów chorobowych (S. Rose 1939). W
Warszawie zabrak³o mu warsztatu do badañ nad mózgiem, do
jakiego by³ przyzwyczajony w Niemczech. Wyst¹pi³ wiêc z
inicjatyw¹ za³o¿enia pracowni mózgu w Polsce, któr¹ to inicjatywê poparli naukowcy. Aby zrealizowaæ zamiary prof. M. Rosego powo³ano do ¿ycia w listopadzie 1928 r. Polskie Towarzystwo Popierania Badañ
Mózgu. Do zarz¹du weszli znani profesorowie warszawscy, m.in: M. Konopacki, J. Mazurkiewicz, K. Orzechowski. Celem tego Towarzystwa by³o popieranie badañ naukowych mózgu i jego czynnoci, przyczyn chorób nerwowych i psychicznych oraz sposobów ich
zapobiegania i leczenia. Dla realizacji
tych zadañ statut Towarzystwa przewidywa³ za³o¿enie i utrzymanie Polskiego
Instytutu Badañ Mózgu. Oficjalnie Instytut zosta³ powo³any do ¿ycia na walnym zebraniu 19 listopada 1928 r. Kierownictwo i organizacjê Instytutu powierzono prof. M. Rosemu. W warszawskim okresie swego istnienia PIBM
by³ jednym z oddzia³ów Zak³adu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Warszawskiego i zajmowa³ w nim tylko dwa pokoje (B. Borysowicz 2004).
W kwietniu 1931 r. M. Rose zosta³ powo³any do Katedry
Psychiatrii Uniwersytetu Wileñskiego. Równoczenie zosta³
tam przeniesiony PIBM i umieszczony w siedmiu ma³ych pokojach przerobionych ze strychu na poddaszu Pañstwowego
Szpitala Psychiatrycznego. Instytut by³ czêci¹ sk³adow¹ Kliniki Chorób Nerwowych i Umys³owych USB. W³anie tam w
pawilonie przy ul. Letniej 5 prof. M. Rose wraz ze swym zespo³em prowadzi³ prace nad mózgiem. Mia³y one g³ównie
charakter anatomiczno-porównawczy i architektoniczno-porównawczy mózgów ludzi i ssaków, zmierza³y do wyjanienia
budowy i funkcji tych czêci mózgu, które s¹ im wspólne.

M

Ustawa ta dawa³a ministrowi Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego J. Jêdrzejowiczowi prawo tworzenia i zamykania katedr i wydzia³ów, a tym samym przenoszenia profesorów w stan nieczynny, oraz zatwierdzanie rektorów.
1
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Maksymilian Rose

Jerzy Borysowicz

Jerzy Rose

Stella Rose

Jerzy Olszewski

Zygmunt Kanigowski

Orodek wileñski by³ jednym z czterech orodków zajmuj¹cych siê cytoarchitektonik¹ (budow¹ komórkowej istoty szarej mózgu). Poza nim dzia³a³y: Instytut Vogta w Berlinie, Economo w Wiedniu oraz w Moskwie.
Opracowanie mózgu by³o nastêpuj¹ce: mózgi zwierz¹t
du¿ych i cz³owieka utrwalano w mieszaninie alkoholu i formaliny. Krojono je specjalnym przyrz¹dem na bloki. Przed zatopieniem by³y one ze wszystkich stron fotografowane. Nastêpnie przeprowadzano przez alkohole w coraz wy¿szym stê¿eniu
do alkoholu absolutnego i po przeprowadzeniu przez chloroform zatapiano w parafinie. Nastêpnie krojono na skrawki.
Gruboæ skrawków przeznaczonych do badañ cytoarchitektonicznych wynosi³a 20µ za do badañ mieloarchitektonicznych
40µ. Krojenie i zatapianie mózgu cz³owieka wymaga³o
szczególnej techniki i by³o bardzo ¿mudne, a iloæ skrawków
z jednego mózgu cz³owieka wynosi³a oko³o 12000. Dla celów
cytoarchitektonicznych skrawki barwiono fioletem krezylu.
Dla uwidocznienia w³ókien rdzennych stosowano najczêciej
barwienie sposobem Haidenheina oraz srebrzenie wed³ug Bielschowsky'ego, za do barwienia gleju u¿ywano sposobu Holzera.
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W Instytucie prowadzono badania nad mózgami ludzi
tzw. elitarnych. W Europie panowa³a wówczas moda na porównawcze badania mózgów ludzi wybitnych z mózgami ludzi przeciêtnych lub te¿ spo³ecznie odbiegaj¹cych od normy,
w nadziei znalezienia podstawowych ró¿nic miêdzy ludmi.
Ten kierunek badañ by³ wówczas szczególnie popularny w
Niemczech i Rosji. Pod wp³ywem tych pr¹dów naukowych
badany by³ mózg W. Lenina przez prof. O. Vogta, który w
przesz³oci kszta³ci³ prof. M. Rosego. Prof. O. Vogt bada³
mózg Lenina w Moskwie, gdzie w 1925 r. specjalnie powo³ano w tym celu Instytut Badañ Mózgu.
Przy opracowywaniu mózgów osób wybitnych M. Rose
wprowadzi³ odlewy sposobem Pollera. W pracy O indywidualnych w³aciwociach kory mózgowej u ludzi (Rocznik Psychiatryczny, 1933r.) M. Rose poda³ kryteria, jakimi nale¿y kierowaæ siê przy badaniu mózgów ludzi nale¿¹cych do elity intelektualnej. Uwa¿a³, ¿e mo¿na opieraæ siê tylko na porównywaniu mikroskopowym okolic i pól cytoarchitektonicznych, bowiem tylko one s¹ niezmienne i sta³e. W badaniach analizowano: szerokoæ kory i poszczególnych warstw, gêstoæ

M
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komórek, ich wielkoæ, kszta³t, stosunek wielkoci j¹dra do
protoplazmy i zachowanie siê wypustek, wielkoæ powierzchni orodków cytoarchitektonicznych i ich objêtoæ. Do tego
rodzaju badañ mózgi mia³y byæ odpowiednio przygotowane i
we wszystkich szczegó³ach jednakowe. Podstaw¹ studiów by³o badanie ka¿dej grupy histogenetycznej i ka¿dej okolicy kory z osobna, aby mieæ pewnoæ, ¿e porównywane obrazy pod
wzglêdem morfologicznym s¹ równorzêdne. Przy porównaniach stosowano te same powiêkszenia i pos³ugiwano siê mikrofotografi¹, gdy¿ wtedy tylko mo¿na oceniæ dok³adnie
wszystkie wa¿ne cechy architektoniczne. Jedynie badania
przeprowadzone wed³ug tych wytycznych mog³y mieæ znaczenie w morfologii.
Wród elitarnych mózgów, które bada³. M.Rose w Wilnie by³ mózg  o wysokich uzdolnieniach jêzykowych  prof.
S. Trzebiñskiego, profesora patologii i historii medycyny
USB. Stwierdzono w nim znaczny rozwój p³atów skroniowych i ciemieniowych, co mia³o wi¹zaæ siê z wysokim poziomem intelektualnym. Pomiary okolicy wzrokowej wskaza³y
na jej s³aby rozwój, co przypisywano gorszej zdolnoci orientowania siê w przestrzeni. Wyniki tych badañ og³osi³ M. Rose
w pracy O mózgu .P. prof. Stanis³awa Trzebiñskiego opublikowanej w Pamiêtniku Wileñskiego Towarzystwa Lekarskiego w 1935 r.
Mózgiem, który mia³ byæ zbadany w ca³oci na skrawkach by³ mózg Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, który wyrazi³
wolê, aby jego mózg przeznaczyæ na cele badawcze w naszym
kraju. Mia³a to potwierdziæ jego wnuczka. W tym celu powo³ano specjalny zespó³ w sk³adzie profesorów: K. Orzechowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego (Kierownik Kliniki
Neurologicznej), S. Pieñkowskiego z Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz M. Rosego z USB, który podj¹³ siê badania mózgu
J. Pi³sudskiego. Byli oni przekonani, ¿e postawione przed nimi
zadanie jest zdarzeniem naukowym nadzwyczajnej wagi. Po
przywiezieniu mózgu Marsza³ka do Wilna, wybudowano w
celu zabezpieczenia tego mózgu oddzielny murowany pokój
chroni¹cy przed niebezpieczeñstwem po¿aru.
Opracowanie tego mózgu postawi³o Rosego przed szczególnym zadaniem. Po utrwaleniu mózgu zosta³y wykonane
odlewy. Przygotowanie skrawków tak¿e odbywa³o siê nieco
odmiennie od zwyk³ego sposobu dla mózgów ludzkich, gdy¿
zazwyczaj przechowuje siê 3 skrawki na 10, odrzuca siê siedem skrawków. Z mózgu J. Pi³sudskiego wykorzystano wszystkie skrawki, aby umo¿liwiæ przysz³ym pokoleniom dalsze
jego badanie w miarê postêpu metod badawczych w przysz³oci. Technikê fotograficzn¹ postawiono na bardzo wysokim
poziomie. Wszystkie zdjêcia do pracy Mózg Pi³sudskiego
wykonano w Instytucie, gdzie ka¿dy egzemplarz zawiera³ wy³¹cznie oryginalne kopie fotograficzne. Rose zd¹¿y³ opracowaæ mózg J. Pi³sudskiego tylko makroskopowo. W 1938 roku,
ju¿ po nag³ej mierci profesora, która nast¹pi³a rok wczeniej,
wyszed³ w druku bardzo zas³u¿onej dla polskoci drukarni
J. Zawadzkiego tom pierwszy pracy Mózg Józefa Pi³sudskiego w jêzyku polskim i francuskim z 35 fotografiami. Przy
badaniu mózgu Rose przyj¹³ podzia³ histogenetyczny. Opisa³
zakrêty, rowki, wg³êbienia na wszystkich powierzchniach kresomózgowia i mó¿d¿ku. Nie formu³owa³ wniosków, wstrzymuj¹c siê do ukoñczenia badañ, które by³y zaplanowane na
wiele lat (Herczyñska, 1998 r.).
Plansze fotografii znajdowa³y siê w du¿ym etui, oprawionym w p³ótno, tkane ludowym wzorem wileñskim. Etui
zamyka³o siê klamrami w kszta³cie or³ów polskich. Wed³ug
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Borysowicza (1976 r.) pracê tê wydano w kilkunastu egzemplarzach, przeznaczonych dla osób zwi¹zanych blisko z osob¹
Marsza³ka Pi³sudskiego i Instytutem. Jeden egzemplarz jest
najprawdopodobniej przechowywany w Instytucie J. Pi³sudskiego w Londynie. Dalsze tomy nie ukaza³y siê.

Fot. Pracownia mikrofotograficzna.

Fot. Pracownia techniczna.

Obok badañ anatomiczno-porównawczych i zwi¹zanych
z nimi badañ eksperymentalnych oraz rozpoczêtego badania
mózgów elity Instytut zajmowa³ siê zagadnieniami anatomiczno-lokalizacyjnymi. By³ on cile zwi¹zany z Klinik¹
Neurologiczno-Psychiatryczn¹, st¹d realizowa³ problemy proponowane przez Klinikê. Rose zajmowa³ siê wybiórczoci¹
schorzeñ warstw kory mózgu w niektórych jednostkach
chorobowych (pora¿enie postêpuj¹ce, pl¹sawica Huntingtona).
Wileñski Instytut Badania Mózgu posiada³ niezwykle
cenny materia³ porównawczy, jakim w kraju nie rozporz¹dza³a ¿adna pracownia badañ mózgu, a tylko kilka innych
zagranic¹. Instytut posiada³ wed³ug wykazu dr Stelli Rose 217
ró¿nego rodzaju preparatów mózgu ludzi, ma³p, zwierz¹t
domowych, ptaków i gadów. W zbiorze tym znajdowa³o siê
31 mózgów ludzkich skrojonych i zabarwionych lub zatopionych w parafinie lub przygotowanych do krojenia (S. Rose,
1939.).
Ju¿ od pocz¹tku swego istnienia Instytut mia³ bardzo ¿ywy kontakt z podobnymi instytucjami zagranic¹, w szcze-

M
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gólnoci z Instytutem Badañ Mózgu im. Cesarza Wilhelma w
Berlinie, z Instytutem Cajala w Madrycie, Instytutem
Economo w Wiedniu, Instytutem Badañ Mózgu w Moskwie
oraz z neurologiczno-anatomicznymi placówkami prawie
ca³ej Europy, Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Chin. By³a
to g³ównie korespondencja z rozmaitymi placówkami
naukowymi, dotycz¹ca szczegó³ów technicznych opracowania
mózgów oraz wymiana prac, jak równie¿ dzielenie siê pogl¹dami na aktualne zagadnienia naukowe.
Instytut by³ czêci¹ Kliniki Chorób Nerwowych i Umys³owych, i jak pisze Stella Rose nie mia³ przez ca³y czas
swego istnienia ¿adnych sta³ych dochodów.
Nieustann¹ trosk¹ Rosego by³o zapewnienie mu funduszów potrzebnych na zakup
aparatury naukowej i op³acenie bie¿¹cych
wydatków oraz poborów pracownikom
technicznym. Utrzymywa³ siê wy³¹cznie z
subwencji rozmaitych instytucji, a przede
wszystkim zasi³ków Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Polskiej Akademii Umiejêtnoci, które znacznie wzros³y gdy przywieziono mózg Pi³sudskiego w celach
badawczych. W nastêpnych latach dotacje
drastycznie zmniejszy³y siê. Te k³opoty
finansowe by³y prawdopodobnie przyczyn¹, ¿e prof. M. Rose w 1937 r., krótko
przed sw¹ niespodziewan¹ mierci¹ w
wieku 55 lat planowa³ przeniesienie Instytutu do Warszawy i przy³¹czenie go do
Instytutu Biologii Dowiadczalnej im.
Nenckiego. Sta³o siê to po mierci M.
Rosego.
W Instytucie poza dobrze wyszkolonymi pracownikami technicznymi wspó³pracowali z prof. M.
Rose pracownicy kliniki: dr Z. Bojarczyk-Czy¿ewska,
J. Borysowicz, J. Olszewski, J. Rose i prawdopodobnie
Z. Kanigowski. Wspó³pracowa³a te¿ z nimi ¿ona prof. Rosego,
dr Stella Rose. Wiêkszoæ z nich z pewnoci¹ pracowa³a nad
mózgiem Pi³sudskiego.
Profesor bardzo obci¹¿ony ró¿nymi obowi¹zkami, z
pewnoci¹ nie mia³ doæ czasu na ¿mudne prace dotycz¹ce
badania mózgu Marsza³ka i zadanie to pozostawi³ swoim
wspó³pracownikom. Jednak rzecz¹ znamienn¹ jest, ¿e w I tomie Mózgu J. Pi³sudskiego nazwisko Stelli Rose, ani ¿adnej
wy¿ej wspomnianej osoby nie jest wymienione.
Po mierci M. Rosego Instytut przeniesiono do Warszawy
i przy³¹czono do Instytutu Biologii Dowiadczalnej im.
Nenckiego. Dalsze badanie mózgu Pi³sudskiego mia³o byæ
kontynuowane za granic¹ przez prof. O. Vogta. Nie wiadomo
jednak, czy zbiory Instytutu Mózgu zosta³y przekazane Instytutowi im. Nenckiego w Warszawie. Jest to niemo¿liwe do
sprawdzenia, poniewa¿ w czasie drugiej wojny wiatowej
archiwa tego Instytutu i ca³y jego dorobek zosta³y ca³kowicie
zniszczone.
Prof. M. Rose ostatnie lata swego ¿ycia powiêci³ badaniom mózgu Marsza³ka, wykonuj¹c je w najdrobniejszych
szczegó³ach, z nies³ychanym pietyzmem i starannoci¹. To by³o dzie³o jego ¿ycia. Przeprowadzi³ on swe znakomite badania
cytoarchitektoniczne, które przysporzy³y Instytutowi zas³u¿on¹ s³awê w wiecie naukowym.
Jakie by³y dalsze losy zbiorów Instytutu Badañ Mózgu, w
tym tak¿e mózgu Marsza³ka. Gdzie znajduje siê mózg J. Pi³-
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sudskiego? To frapuj¹ce pytanie zajmuje umys³y wieku ludzi.
Po wojnie d³ugo nie mo¿na by³o oficjalnie wspominaæ o
Marsza³ku J. Pi³sudskim, a neurolodzy wileñscy na ten temat
prawie nic nie pisali. D³ugi okres milczenia sta³ siê g³ównym
powodem tego, ¿e o losie mózgu Marsza³ka, jak i o pracy
ówczesnych neurologów wileñskich tak ma³o wiadomo. Wiele
faktów zosta³o powa¿nie zniekszta³conych, a prawda w miarê
up³ywu czasu ulega zatarciu.
Istnieje pogl¹d, ¿e byæ mo¿e po wkroczeniu wojsk sowieckich do Wilna, Rosjanie przewieli zbiory Wileñskiego
Instytutu Badañ Mózgu do Moskiewskiego Instytutu Badañ
Mózgu. Mo¿e tam w³anie nale¿a³oby szukaæ mózgu Marsza³ka?
Rodzina dr. J. Borysowicza, który pracowa³ w Klinice Chorób Nerwowych i Umys³owych i w Instytucie Badañ Mózgu w Wilnie, próbowa³a odszukaæ mózg J. Pi³sudskiego. Ich ojciec mia³ informacjê z Wilna,
¿e preparaty mózgowe Instytutu by³y przekazane Katedrze Anatomii Uniwersytetu
Wileñskiego. W tym celu przejrzeli bogate
zbiory Muzeum Anatomicznego i zbiory
Wydzia³u Biologii Uniwersytetu Wileñskiego. Doszli oni do wniosku, ¿e w zbiorach
Uniwersytetu Wileñskiego nie ma materia³ów Instytutu Mózgu. Tam dowiedzieli siê,
¿e wiele preparatów Instytutu Mózgu zosta³o
prawdopodobnie zniszczonych przez Rosjan
(B. Borysowicz, 2004r.).
Profesor Wojciech Sobaniec, kierownik
Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dzieciêcej
AMB zwiedzaj¹c w Wilnie dawn¹ Klinikê
Chorób Nerwowych i Umys³owych oraz Instytut Badañ Mózgu przy ul. Letniej, powo³uje siê na jemu
znane informacje, ¿e pod koniec wrzenia 1939 r. kilku profesorów USB ukry³o pojemnik z mózgiem J. Pi³sudskiego byæ
mo¿e na rozleg³ym terenie wokó³ Instytutu.
Faktem jest, ¿e zawierucha wojenna spowodowa³a zaginiêcie bogatych zbiorów PIBM w Wilnie i mózgu Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Wiemy, ¿e cia³o marsza³ka spoczywa w
Krypcie Srebrnych Dzwonów na Wawelu, serce przy matce na
Cmentarzu Wileñskim Rossa. Do dzisiaj pozostaje otwarte
pytanie  gdzie jest jego mózg? Czy zagin¹³ bezpowrotnie?
Mieczys³aw Sopek
(Autor jest dr.n. med.  by³ym wieloletnim
pracownikiem Zak³adu Anatomii Prawid³owej AMB).
Magdalena Szkudlarek
(Autorka jest dr n. med.  asystentem
w Zak³adzie Anatomii Prawid³owej AMB.)
v

v

v

Wiêcej o prof. Maksymilianie Rose napiszemy w nastêpnym numerze Medyka Bia³ostockiego
Podziêkowanie
Pani Iwonie Borysowicz-Postawce serdecznie dziêkujê za
udostêpnienie spisanych wspomnieñ jej ojca dr. Jerzego
Borysowicza i przekazanie albumu z unikatowymi zdjêciami z
Wilna, a Pani Bo¿enie Borysowicz za przekazane mi materia³y
z polskiej prasy wileñskiej.
Autorzy
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Kult Marsza³ka

P

rezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Ignacy
Mocicki wypowiedzia³ przed laty s³owa:
Historia ludzkoci jest
tworzona i kszta³towana przez ludzi szczególnych. To oni byli przywódcami narodów, budowniczymi tego, co
nasza ludzkoæ zdoby³a
i osi¹gnê³a. Kiedy analizujemy dzieje poszczególnych narodów teza ta potwierdza siê na ka¿dym kroku.
Przemiany dziejowe i postêp to zwykle wyniki koncepcji,
pracy i energii ludzi wielkich. To oni tworzyli punkty
zwrotne w historii narodów i ludzkoci. Gdy wspominamy
ich nazwiska od¿ywa natychmiast w naszym umyle obraz
ca³ej epoki, na której wyciskali stygmat swego
geniuszu, swej indywidualnoci. Spotykamy siê z
nimi ju¿ wród ludów staro¿ytnego Wschodu,
Hellady i Rzymu, s¹ zjawiskiem powszechnym
wród wszystkich narodów wiata.
W Polsce kult wielkich ludzi, kult bohaterów
narodowych da³ o sobie znaæ dopiero po utracie
niepodleg³oci, gdy zaczêlimy g³êbiej patrzeæ w
siebie i poza siebie. Wielcy królowie, hetmani,
poeci otoczeni w pamiêci narodu nimbem chwa³y
i s³awy, stali siê przedmiotem kultu narodowego,
rozjaniaj¹c pokoleniom porozbiorowym ponur¹
rzeczywistoæ.
W tej sytuacji zrozumia³y powinien byæ dla
ka¿dego Polaka kult otaczaj¹cy Józefa Pi³sudskiego. To w Jego postaci, tak jak w soczewce
zbieg³y siê najbardziej szlachetne pierwiastki narodu polskiego. Jest czczony za to, ¿e od najm³odszych lat do koñca swego ¿ycia walczy³ niestrudzenie o
woln¹, niepodleg³¹ Polskê. I walce tej, zdawa³o siê beznadziejnej, ofiarowa³ lata m³odoci i dojrza³ego wieku. Kiedy
znaczna wiêkszoæ narodu zw¹tpi³a w mo¿liwoæ odrodzenia
wolnej, niepodleg³ej Polski, on dzia³a³ nieprzerwanie wierz¹c
do koñca, ¿e Ojczyzna powstanie z popio³ów.
Piêæ lat Syberii, Dziesi¹ty Pawilon i wieczna tu³aczka
internowania nie ostudzi³y Jego powiêcenia dla sprawy.
Z romantyzmem celów ³¹czy³ pozytywizm w wykonaniu
wierz¹c, ¿e tylko czyn orê¿ny w odpowiednim czasie rzucony na stos mo¿e daæ wolnoæ Ojczynie. Organizowa³ Pierwsz¹ Kadrow¹, zbiera³ wokó³ siebie ch³opców, którzy w bezgranicznym zaufaniu powierzyli Mu swój los. Kiedy przysz³a
godzina czynu poprowadzi³ ich w bój o Polskê, stan¹³ na ich
czele, by przywróciæ Ojczynie zabran¹ jej przemoc¹ i
gwa³tem niepodleg³oæ. W ho³dzie narodu, za to co uczyni³
dla Polski i Niepodleg³oci, ten Wiêzieñ Magdeburga zosta³
wyniesiony na stanowisko pierwszego Naczelnika Odrodzonego Pañstwa Polskiego.
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Pod Jego wodz¹ zacz¹³ siê mozolny trud wznoszenia
zrêbów odrodzonego pañstwa. Towarzyszy³y temu rozprê¿enie i anarchia oraz wszechobecna wrogoæ. Trud uwieñczony
zwyciêstwem nad Wis³¹ w pamiêtnych dniach sierpniowych
1920 roku, uwolni³ Polskê od najazdu hord bolszewickich,
uratowa³ Europê przed ich zalewem.
Tak du¿o uczyniwszy dla Ojczyzny, Marsza³ek nie uzna³
swojej roli za ukoñczon¹. Po zdobyciu niepodleg³oci i wytyczeniu granic wzi¹³ na swoje barki odpowiedzialnoæ za
rozwój niepodleg³ego pañstwa. Jego za³o¿eniem by³o utrwalenie wród narodu przekonania, ¿e Polska wtedy bêdzie
naprawdê silna i wielka, gdy wyzwoli siê z wad i b³êdów,
które by³y wczeniej ród³em jej upadku, gdy bêdzie w pe³ni
zjednoczona w duchu i czynie. Nie zbacza³ ani na krok z
wytkniêtej drogi, nie pozwala³ sobie na kompromisy i
ustêpstwa. Celem ostatecznym Marsza³ka by³o stworzenie
niezale¿nego Pañstwa Polskiego, wielkiego duchem swych
obywateli, zjednoczonego wewnêtrznie, silnego jednoci¹
myli i dzia³ania.

Jeden z oponentów, w czasach przedwojennych, Ignacy
Daszyñski stwierdzi³ przed laty: Gdyby który z ludzi
powszednich zdoby³ siê na cz¹stkê zaledwie tych czynów historycznej miary co Pi³sudski, opiewanoby go za ¿ycia jako
bohatera narodowego. Stwierdzenie takie jest oczywistym
przejawem uznania wielkoci Józefa Pi³sudskiego i ogromu
jego zas³ug dla naszej Ojczyzny. Stanowi równie¿ proste
wyt³umaczenie kultu Marsza³ka, architekta i budowniczego
niepodleg³oci Polski.
Podobnie jak Tadeusz Kociuszko, Marsza³ek wyrós³ nie
z soli, ani roli ale z tego co Go boli  z trudu niepodleg³ociowego rodz¹cej siê Polski. Da³ Polsce wolnoæ, granice,
moc i szacunek, a kto tyle uczyni³, zas³u¿y³ sobie na czeæ i
pamiêæ w narodzie. Pamiêtajmy o tym snuj¹c refleksje o
przesz³oci i teraniejszoci Rzeczypospolitej i Polaków.
Wojciech Sobaniec
(Autor jest prof. dr. hab. kierownikiem
Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dzieciêcej AMB).
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LISTOPADOWE
refleksje

U

rzêduj¹ca w Warszawie Rada Regencyjna przekaza³a 11 listopada 1918
roku Józefowi Pi³sudskiemu naczelne dowództwo wojsk polskich. Ju¿ 14 listopada ta sama Rada powierzy³a Pi³sudskiemu
w³adzê cywiln¹. W trzy dni póniej 17 listopada Józef Pi³sudski powo³a³ centralny rz¹d
polski.
Wskrzeszono dzia³alnoæ starych polskich uniwersytetów w Krakowie, Lwowie,
Warszawie i Wilnie oraz Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej. Powo³ano
Uniwersytet w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski i kilka innych mniej presti¿owych uczelni.
Mieszkañcom ziemi bia³ostockiej najbli¿szy by³ Uniwersytet Wileñski. Wielu bia³ostoczan studiowa³o w nim w okresie Rzeczypospolitej Czworga Narodów, Polski rozbiorowej i Polski Odrodzonej. Podwoje Uniwersytetu wileñskiego sta³y zawsze otwarte
przed ludmi ró¿nych narodów i wyznañ:
Polaków, Litwinów, Bia³orusinów, Ukraiñców, Rosjan, £otyszów.
Uroczystoæ wskrzeszenia Uniwersytetu Wileñskiego odby³a siê 11 padziernika
1919 roku. Wród obecnych by³ Józef Pi³sudski i syn Adama Mickiewicza  W³adys³aw Mickiewicz. Uniwersytetowi nadano
imiê jego za³o¿yciela  Stefana Batorego. W
przemówieniach przebija³a mi³oæ do bratnich narodów  Litwy, Rusi Bia³ej i Rusi
Czerwonej od wieków z Polsk¹ zwi¹zanych,
a w czasie wspólnej niewoli poró¿nionych
przez z³oliwych zaborców. Narodów zamieszkuj¹cych ziemie wschodnie od Dwiny do Karpat i podzielone przez rzekê Prypeæ na dwie po³acie  pó³nocn¹, bia³¹ od brzóz
i po³udniow¹ czerwon¹ od ¿yznej ziemi.
Józef Pi³sudski  mowa wyg³oszona na
uroczystoci wskrzeszenia USB
Prze¿ywaj¹c razem z wami uroczyste i
podnios³e chwile, wspomina³em, pewnie, jak
i wielu z was, o dobrych i z³ych czasach, których wiadkami by³y te wiête i drogie dla
nas mury. Przedewszystkiem przychodzi³a mi
na pamiêæ ta wietna epoka, gdy w tych w³anie murach najlepsze umys³y rozpali³y
ogieñ tak jasny, ¿e by³ drogowskazem w
przeci¹gu d³ugich lat, i wytworzy³y ciep³o tak
wielkie, ¿e grza³o ono w nieszczêciu wiele i
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wiele pokoleñ. ¯ycie wtedy musia³o byæ bujne, szczêliwe, a nam, póniejszym pokoleniom, wydawa³o siê, jak sen czarowny, sen
pe³en cudów, sen nie chc¹cy przebudzenia.
By³y to czasy wielkiej i s³awnej uczelni Wileñskiej z epoki Mickiewicza. Lecz mury te
widzia³y i gorsze czasy, czasy nieszczêcia, w
których i ja by³em ma³ym, nieznacznym aktorem. By³a to wówczas tak¿e uczelnia, lecz na
niej widnia³ grony napis: vae victis!  biada
zwyciê¿onym!  a tymi zwyciê¿onymi by³y
ma³e dzieci lub podrastaj¹cy m³odzieñcy.
Wszystko, co dla duszy dzieciêcej by³o wiête
i drogie, podane by³o pogardzie i poni¿eniu.
Szlachetniejsze i wra¿liwsze dusze wplatano
w ko³a mêki, s³absze wyrzucano na mietnisko upodlenia. Na wspomnienie tych czasów
nam, wychowankom tej szko³y, na usta cisn¹
siê przekleñstwa.
Losy tych murów s¹ podobne losom tej
ziemi kresowej. Wszystkie narody, wszystkie
pañstwa maj¹ swoje kresy. Nieszczêliwy i
zmienny jest los grodów i sió³ kresowych!
Gdy wicher siê zrywa, wstrz¹sa posadami
przedewszystkiem ich budowli. Gdy chmura
siê zbierze, ostry grad siecze przedewszystkiem w³anie ziem kresowych ³any. Gdy
grzmi¹ pioruny, tu przedewszystkiem w wie¿yce i domy uderzaj¹.
Tam, w dalekiem rodowisku rodzimej
kultury, byæ mo¿e ludziom s³oñce jeszcze
wschodzi, gdy tu ju¿ noc czarna panuje. A
gdy wreszcie losy naka¿¹, by zima nie¿nym
ca³unem naród ca³y przykry³a,  tu mrozy i
zimna s¹ najsro¿sze, tu w³anie oddech ludzi
ona tamuje i krew w ¿y³ach cina. Nieszczêliwe ziemie kresowe! A jednak g³êbokie jest
w tem szczêcie! I nie szczêcie z dumy wielkiego cierpienia i wielkiej ofiary, i nie szczêcie ze zwiêkszonej rozkoszy mocowania siê z
dol¹ i zwyciê¿enia w³asnemi si³ami losu, 
lecz g³êbokie szczêcie, rzewne i ciche, nawet
dzieciêco naiwne, p³yn¹ce z wiary w idealne
pierwiastki w³asnej kultury.
Ten kwiat cudowny wród wycia wichury i nie¿nej zamieci przywo³alimy do ¿ycia
w³asnem tchnieniem, wydawanem ze schorza³ej piersi. Zgrabia³emi palcy, skostnia³emi
cz³onkami, ostatnim wysi³kiem woli os³anialimy go, chroni¹c od zimna, chc¹c, by kwit³
i ducha podnieca³ w najciê¿szych chwilach

losu. Có¿ z tego, ¿e nañ pluto i chciano
wdeptaæ w b³oto, gdy wiêta wiara tem cudowniejszym go czyni³a, ¿e by³ otoczony mêczeñsk¹ aureol¹.
Dlatego te¿, gdy danem by³o i nam stan¹æ w chwale zwyciêstwa, gdy burza nad temi murami ju¿ siê przenios³a,  pieszy³em,
by dwign¹æ dla tej wiary wi¹tyniê, by daæ
znak widomy jej potêgi i si³y. pieszy³em,
choæ tu jeszcze dochodz¹ echa nieprzebrzmia³ej burzy, choæ chmury jeszcze przykrywaj¹ niebo.
Niech¿e wiêc ta Wszechnica, któr¹ dzi
tu otwieram, zgodnie z tradycj¹ tej ziemi nie
zieje nigdy jadem nienawici, niech nie kroczy nigdy drogami, które dla nas, Polaków,
tak ciê¿kiemi by³y. Niech krzepi jasnowidztwem wiedzy, potêg¹ myli twórczej, umiejêtn¹ i skrzêtn¹ prac¹ naukowego rzemios³a.
Wasza Magnificencjo, Panie Rektorze,
w Twoje rêce w imieniu narodu polskiego
oddajê tê wskrzeszon¹ uczelniê. Przyjmij ber³o w³adania, ³añcuch, o godnoci wiadcz¹cy, i piercieñ, znacz¹cy twe luby z Wszechnic¹.
Quod felix, faustum, fortunatumque sit.
Uniwersytet Wileñski zajmuje kompleks gmachów miêdzy ulicami: Zamkow¹,
wiêtojañsk¹, Uniwersyteck¹, placem Napoleona i Skopówk¹. W roku 1919 uniwersytet otrzyma³ szereg dalszych budynków:
Kolegium Czartoryskiego przy ul. Zakrêtowej 15, Instytut Jêdrzeja niadeckiego przy
ul. Nowodródzkiej 22, budynki folwarku na
Zakrêcie, budynki pobernardyñskie, gmach
dawnej Intendentury przy ul. Objazdowej.

1
2
3
4
5

Plan sytuacyjny gmachów g³ównych i
dziedziñców USB:
 Dzwonnica wiêtojañska,
 Aula Kolumnowa,
 Sala niadeckich,
 Rektorat i Dziekanaty,
 Biblioteka Uniwersytecka.

Próby utworzenia w Bia³ymstoku wy¿szej uczelni podjêto dopiero po zakoñczeniu
II wojny wiatowej. Sprzyjaj¹ca okolicz-

M
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noæ nadarzy³a siê nagle i nieoczekiwanie,
kiedy to 30 kwietnia 1945 roku na bia³ostocki dworzec kolejowy przyby³ repatriacyjny
transport uniwersytecki z Wilna. Zbieg niekorzystnych czynników, z³a wola w³adz niechêtnych przybyszom z Wilna, brak spo³ecznej wiadomoci co do potrzeby utworzenia
uniwersytetu, trudne warunki lokalowe,
uniemo¿liwi³y utworzenie uniwersytetu.
Transport pod¹¿y³ dalej, do Torunia, da³
pocz¹tek Uniwersytetowi im. Miko³aja Kopernika. Wiêkszoæ profesorów Wydzia³u
Lekarskiego USB uda³a siê na wybrze¿e i
da³a pocz¹tek Akademii Medycznej w
Gdañsku. W Bia³ymstoku zatrzymali siê
profesorowie i asystenci Wydzia³u Teologicznego USB i tu 8 maja 1945 roku wydzia³ rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ. Czêæ
profesorów i absolwentów USB rozproszy³a
siê po innych orodkach akademickich. Wielu absolwentów Wydzia³u Lekarskiego USB
b¹d to zamieszka³o w Bia³ymstoku, b¹d
te¿ przyby³o tu po utworzeniu w 1950 roku
Akademii Medycznej.
Absolwentem Uniwersytetu Wileñskiego by³ za³o¿yciel AMB  Jerzy Sztachelski i
jej pierwszy dyrektor administracyjny  Bronis³aw Jodkowski. Nauczycielami akademickimi AMB byli dawni studenci, absolwenci lub pracownicy USB: Aniela Irena
Ambroszkiewicz, Jakub Chlebowski, Adam
Dowgird, Wac³aw Dzieszko, W³adys³aw
Giedrojæ, Zygmunt Kanigowski, Stanis³aw
Ko³osowski, Roman Kordecki, Dominik
Kossakowski, Aleksander Krawczuk, Stanis³aw Lege¿yñski, Helena Lewiñska, Józef
Musiatowicz, Mieczys³aw Nietupski, Feliks
Oleñski, Eudokia Ostaszewicz, Jerzy P³atakis, Marian Poznañski, Kazimierz Rodziewicz, Henryk Ro¿kowski, Witold S³awiñski,
Witold Stasiewicz, Bogdan Szymborski,
Józef Tarmas, Antoni To³³oczko, Marian Tulczyñski, Zofia Umiastowska, Stanis³aw Witek, Bogus³aw Zaleski, W³odzimierz Zankiewicz, Antoni ¯uk.
Jest ciekawostk¹, ¿e wymieniony tutaj
Witold S³awiñski by³ cz³onkiem Komisji Organizacyjno-Rewindykacyjnej powo³anej do
odbudowy Uniwersytetu Wileñskiego.
Tadeusz Konwicki  o dawnej Litwie
W tamtych czasach Litwa by³a nieokrelonym obszarem geograficznym, niejasn¹
formacj¹ etniczn¹, niezdefiniowan¹ stref¹
kulturow¹. W tamtych czasach Litwa by³a
gwa³town¹ letni¹ burz¹, albo mo¿e raczej
wnêtrzem wygasaj¹cego wulkanu, który
umiera³ w ostatnich spazmach. Litwa by³a
wtedy wielkim zachodz¹cym s³oñcem, co zostawia po sobie smugi dziwnie piêknych
wiate³ i resztkê dogasaj¹cej têczy.
Do¿ywa³a ona swoich dni w polszczynie wileñskiej, w pieniach bia³oruskich, w
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przys³owiach litewskich, trwa³a jeszcze w gin¹cym obyczaju, w wybuja³ych chorobliwie
na chwilê charakterach, w dobroci ludzkiej.
Odchodzi³a w niepamiêæ przez krajobraz pe³en szalonych kwiatów, s³odkich zapachów
zió³, budz¹cych tajemnicz¹ grozê borów. Odchodzi³a w niepamiêæ przez spl¹tania rzewnego smutku, przez jeziora melancholii,
przez meandryczne rzeki przeczuæ.
Jacy byli ci ludzie o zlitewszczonych nazwiskach i spolszczonych duszach, o spolszczonych nazwiskach i zlitewszczonych duszach? Jacy byli ludzie modl¹cy siê do Jehowy i do prawos³awnego Boga, lêkaj¹cy siê
Dewajtisa i Perkuna, Czorta i Lucyfera, Zaduszek i S¹dnego Dnia? Jacy byli potomkowie Tatarów, Polaków, ¯ydów, Litwinów,
Bia³orusinów, Karaimów i wszystkich innych
ludzi, których przeladowania, krzywda, nieszczêcia, zagna³y w pó³nocne puszcze i rojsty?
Rozbiegli siê po wicie. ¯yj¹ samotnie w
pojedynkê. Zapomnieli mowy, która by³a mow¹ kilku jêzyków. I tylko czasem zahuczy w
cudzym miecie wiatr litewski i odezwie siê
czasem w sercu normalnoci jako wabi¹ca
nienormalnoæ.
Umiera ziemia gularzy i wró¿bitów,
umiera ziemia proroków i mesjaszy, co ju¿
nie zd¹¿yli zbawiæ wiata. W tym wiecznym
pochodzie zwyciêskiej cywilizacji w niewiadom¹ przysz³oæ, zdeptano ³¹ki, spalono bory, otruto embriony geniuszu.
Kochajmy tyle Litwy, ile jej zosta³o.
Czes³aw Stanis³aw Bartnik
 wiêto narodowe Rosji
Wspó³czesna Rosja uczyni³a narodowym wiêtem nie dzieñ rewolucji padziernikowej, lecz rocznicê (4 listopada) zakoñczenia wielkiej smuty, co wi¹¿e siê ostatecznie z wypêdzeniem w roku 1612 Polaków z
Moskwy w sytuacji walk o tron carski.
Smuta po rosyjsku znaczy zamêt, zaburzenia, rozruchy. Niektórzy nazywaj¹ ów
okres tak¿e smutnoje wriemia, czyli czas
zamieszek 1605-1612 wywo³anych walkami
wewnêtrznymi oraz interwencj¹ wojsk polskich i szwedzkich...
Nam to wiêto bynajmniej nie ubli¿a,
wrêcz przeciwnie, nawet imponuje, ¿e tak
przepotê¿na Rosja, która potem tak d³ugo
nas gnêbi³a, by³a kiedy, choæ krótko, w zasiêgu w³adzy królów polskich. Pokazuje
wszak¿e, ¿e Polska winna by³a raczej pospieszyæ Moskwie z prawdziw¹ pomoc¹, a
nie z narzucaniem swej w³adzy, chocia¿ by³y
to czasy innych pojêæ. W ka¿dym razie wiêto rocznicy wielkiej smuty jest nauk¹ m¹droci historycznej i dla nas i nie przeszkadza
nam dzi widzieæ w Rosji naszej rodzonej
siostry.
Krzysztof Worowski

Wiêcej czasopism
zagranicznych

B

ardzo dziêkujê kierownikom jednostek AMB za odpowied na moje
pismo w sprawie prenumeraty czasopism zagranicznych na rok 2006. Do biblioteki wp³ynê³o 29 pism, w których do
zaprenumerowania na przysz³y rok wymieniono 103 tytu³y czasopism.
Po gruntownej analizie okaza³o siê,
¿e do 60 tytu³ów biblioteka posiada dostêp online lub ma wersjê drukowan¹.
Do kilkunastu innych tytu³ów mo¿na ³atwo dotrzeæ poprzez system doc@med.
Wród propozycji prenumeraty nowych czasopism wskazano wiele bardzo
drogich tytu³ów Springera. Po przeanalizowaniu kosztów podjê³am decyzjê o
przyst¹pieniu do konsorcjum Springera
i przejciu wy³¹cznie na wersjê online.
W ramach konsorcjum otrzymamy dostêp do ponad 470 tytu³ów czasopism
tego wydawcy, wród których znajd¹ siê
wszystkie dotychczas prenumerowane
oraz nowe tytu³y wskazane przez kierowników jednostek.
W 2006 r. planujê udzia³ w konsorcjum Wileya, które równie¿ daje mo¿liwoæ utrzymania wy³¹cznie wersji online i zapewnia ka¿demu cz³onkowi korzystanie z zasobów ca³ego konsorcjum.
Nasza biblioteka wnosi do konsorcjum
piêæ tytu³ów, od których naliczana jest
op³ata, a zyskujemy dostêp do oko³o stu
tytu³ów.
W przysz³ym roku zbiory biblioteki
zostan¹ wzbogacone o osiem nowych
tytu³ów w wersji drukowanej.
Z braku rodków nie uda siê zaprenumerowaæ wszystkich tytu³ów zaproponowanych przez kierowników. Z tego
samego powodu zmuszona jestem zrezygnowaæ z wersji online do czasopism
Lippincott Williams & Wilkins. Utrzymana zostanie wy³¹cznie wersja drukowana czasopism tego wydawcy.
W grudniu na stronie internetowej
zostanie opublikowany wykaz czasopism zaprenumerowanych na 2006 rok.
Danuta D¹browska-Charytoniuk
p.o. Dyrektor Biblioteki G³ównej AMB
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Sen

Ilona Lengiewicz

Nabuchodonozora

W

721 roku p.n.e. pada Samaria.
Zdobywa j¹ asyryjski satrapa
Sargon II i zwyczajem swojego klanu wysiedla górne warstwy narodu
do Niniwy (obecnie pó³nocny Irak). Na
opustosza³e obszary wysy³a mieszaninê
ró¿nych plemion z Arabii i Babilonii. I tak
oto ginie bez wieci dziesiêæ pokoleñ Jakubowych, a ich miejsce zajmuje konglomerat ludów, który póniej objêto wspóln¹
nazw¹ Samarytan.
Judea przetrwa jeszcze 135 lat. W 586
roku p.n.e. Jerozolimê ujarzmia Babiloñczyk Nabuchodonozor Wielki, wyrzynaj¹c
w pieñ mieszkañców i pal¹c miasto. Potem
przystêpuje do wysiedlenia ludnoci; na
tych, którzy przetrwaj¹ morderczy marsz
przez pustyniê, czekaj¹ obozy pracy w Babilonie (obecnie po³udniowy Irak). Z czasem, po mierci Nabuchodonozora, przywrócono Judejczykom wolnoæ osobist¹. Na obrze¿ach stolicy zak³adaj¹ oni w³asne gminy, ¿yj¹c z
uprawy winoroli i warzyw. Spora
iloæ wygnañców zajmuje siê handlem i dorabia znacznych maj¹tków.
Niektórzy zostaj¹ potentatami finansowymi, a s¹ i tacy, którzy zdobywaj¹
wybitne stanowiska w administracji i na
królewskim dworze.
Babilon by³ pêpkiem ówczesnego
wiata, dwumilionow¹ metropoli¹ obwiedzion¹ pasem murów obronnych tak szerokim, ¿e mo¿na by³o po nich jedziæ
czterokonnym zaprzêgiem. Centrum
miasta zajmowa³y cudowne ogrody
królowej Semiramidy, za³o¿one na
tarasach wspartych o ceglane ³uki.
Dla wysiedleñców przerzuconych
z prowincjonalnej Judei w sam wir
wielkiego wiata, Babilon by³
wstrz¹saj¹cym prze¿yciem. Niejeden szybko siê wynaradawia³, ale
wiêkszoæ trawi³a choroba wygnania. Czêsto siadali spo³em nad Eufratem, modlili siê i op³akiwali zniszczone
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Jeruzalem. Jak zawsze Bóg czuwa³ nad narodem wybranym i w czasach babiloñskiej
niewoli zes³a³ im proroka Daniela. Daniel,
jak kiedy Moj¿esz, dba³ o czystoæ wiary,
jednoczy³ wspó³wyznawców i umacnia³ w
nich nadziejê na powrót do Ziemi
Obiecanej. Cieszy³ siê estym¹ tak wielk¹,
¿e nawet Nabuchodonozor liczy³ siê z jego
zdaniem. Pewnego dnia poprosi³ o wyt³umaczenie powracaj¹cego natrêtnie snu. A
ni³ mu siê d¹b, którego korona siêga³a
nieba, w ga³êziach ¿y³o mnóstwo ptactwa,
a u stóp pnia mieszka³y zwierzêta. Wtem z
nieba zst¹pi³ anio³, rozr¹ba³ drzewo na pó³,
rozpêdzi³ ptaki i bestie, korzenie za
przytroczy³ ³añcuchami do ziemi. Prorok,
nie bacz¹c na konsekwencje, tak wyt³umaczy³ ów sen: Panie, d¹b to twoja w³adza
i ty sam. Podobnie jak on, zostaniesz
unicestwiony i postradasz rozum. Bêdziesz mieszka³ jak zwierzê i jad³ trawê
jak wo³y. A los korzeni oznacza, ¿e przywrócone ci bêdzie królestwo, gdy zrozumiesz, ¿e w³adza pochodzi od Boga i musi
byæ m¹drze wykorzystana. Tak istotnie siê
sta³o. Nabuchodonozor dotkniêty ob³êdem
¿y³ w poni¿eniu odtr¹cony przez ludzi. Po
siedmiu latach wróci³ do zdrowia,
ponownie zasiad³ na tronie i rz¹dzi³ sprawiedliwie.
Od pocz¹tku wiata d¹b by³ drzewem wiêtym. róde³ tej wiêtoci upatruje siê nie tylko w imponuj¹cych rozmiarach, czy si³ach ¿ywotnych tego drzewa,
lecz przede wszystkim w jego mocy przyci¹gania piorunów i dawania ognia. Nasi
¿yj¹cy w lasach przodko-

Rys. Jerzy Lengiewicz

wie zauwa¿yli, ¿e pioruny najczêciej bij¹
w dêby, a zmys³ praktyczny podszepn¹³ im
sposób krzesania ognia przy pomocy
dwóch kawa³ków drewna na³adowanych
piorunem. Pierwsze osady S³owian zak³adano w³anie w wietlistych d¹browach. Ciekawym darem dêbów s¹ ich
galasy, czyli patologiczne narola na ga³êziach, bêd¹ce wynikiem obrony drzew
przed jajeczkami owadów zwanych galasownikami. Galasy zawieraj¹ a¿ 80%
wysokojakociowych garbników, a te by³y
jednymi z pierwszych dostêpnych cz³owiekowi rodków bakteriobójczych.
Na Bliskim Wschodzie ros³y nieznane
Europejczykom gatunki dêbów: d¹b baszañski (Quercus aegilopsis) i d¹b taborski (Quercus thaburensis). Ten drugi pokrywa³ rozleg³e obszary Równiny Nadmorskiej. Wiêkszoæ drzew wyciêto przed
wiekami, ale pojedyncze, samotne okazy
spotkaæ mo¿na w Galilei i na Wzgórzach
Golan. Jak widaæ na rysunku, ró¿ni siê od
naszych dêbów wygl¹dem lici i postrzêpionymi miseczkami, w których
tkwi¹ orzechy zwane popularnie ¿o³êdziami. ¯o³êdzie bliskowschodnich gatunków
s¹ jadalne i niegdy by³y pokarmem ubogiej ludnoci.
Mówi siê, ¿e d¹b, nawet po ciêciu,
zachowuje ciep³o i aromat, po prostu 
¿yje. Dlatego tak lubimy dêbowe sto³y i
pod³ogi z dêbowych desek. W dêbowych
beczkach dojrzewa najszlachetniejszy
trunek wiata  koniak. Ca³y sekret koniaku ukryty jest w s³ojach starego,
dêbowego drewna. Do takich beczek
wlewa siê winogronowy spirytus, a d¹b
oddaje mu s³oñce i zapach. Pierwszy
koniak powstaje po trzech latach i
ten ma 3 gwiazdki (znawcy twierdz¹, ¿e nadaje siê tylko do sosów).
Gwiazdkowe koniaki s¹ najm³odsze, pod³ego gatunku. Najlepsze
dojrzewaj¹ dwadziecia, do stu lat.
Ale naprawdê d³u¿ej, bo trzeba
dodaæ wiek dêbu, z którego powsta³a beczka (obecnie najprzedniejsze
koniaki otrzymuje siê z beczek z okresu
Rewolucji Francuskiej). Czy trunek jest
m³ody, czy stary poznaje siê po
smaku. M³ody ma smak ostry, chropowaty. Stary  miêkki, aksamitny,
ciep³y. Koneserzy u³o¿yli listê najlepszych firm produkuj¹cych dobry
koniak. Jest krótka: Hennessy,
Martell, Courvoisier, Camus, Remy
Martin i Baron Otard.
(Autorka jest dr.  adiunktem w
Zak³adzie Biologii Wydzia³u
Farmaceutycznego AMB).
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Ma³e opowieci
w galerii na Bojarach

Dariusz Lebensztejn

Kowalik
akrobata
D

ziuple drzew zamieszkuj¹ nie tylko
du¿e ptaki np. dziêcio³y, g¹go³y czy
puszczyki. S¹ te¿ dziuplaki znacznie
mniejsze np. kowalik  ptak wielkoci
wróbla, wa¿¹cy niespe³na 25 gramów.
Wygl¹dem nieco przypomina ma³ego dziêcio³a  ma dosyæ d³ugi dziób i krótki ogon.
Wierzch cia³a kowalika jest niebieskoszary,
boki mniej lub bardziej br¹zowe, a od dzioba przez oko a¿ do szyi biegnie charakterystyczna czarna przepaska.
Kowalik jest rednio licznym ptakiem lêgowym w naszym kraju. Zamieszkuje g³ównie nizinne lasy liciaste i mieszane (do 750 metrów n.p.m.), gniazduje
tak¿e w miejskich parkach, chocia¿ niezbyt licznie. Jest ptakiem owado¿ernym.
Pokarmu szuka przemieszczaj¹c siê szybko po pniach drzew, a dziêki mocnemu
dziobowi mo¿e dobieraæ siê do owadów i
ich larw ukrytych g³êboko pod kor¹
drzew. Jesieni¹ i zim¹ nie gardzi równie¿
nasionami drzew i krzewów.
Kowalik jest prawdziwym akrobat¹.
Jako jedyny ptak w Polsce potrafi chodziæ
po pniach drzew g³ow¹ w dó³. Nale¿y
dodaæ, ¿e przy poruszaniu siê wzd³u¿ pni
zarówno w górê jak i w dó³ kowaliki korzystaj¹ wy³¹cznie z nóg i ostrych pazurków. T¹ charakterystyczn¹ pozycjê
przybieraj¹ równie¿ podczas roz³upywania nasion. Umieszczaj¹ nasiona np. s³onecznika w szczelinie kory drzewa,
zwisaj¹ g³ow¹ w dó³ i silnymi uderzeniami ostrego dzioba wydobywaj¹ ich zawartoæ.
Kowaliki najczêciej gniazduj¹ w
dziuplach wykutych przez dziêcio³y du¿e.

Dziupla zajêta przez kowalika jest bardzo
charakterystyczna. Zbyt obszerny otwór
wlotowy ptak zwê¿a, poprzez czêciowe
jego zamurowanie, dostosowuj¹c go w ten
sposób do rozmiarów w³asnego cia³a. W
tym celu przykleja odpowiednio grub¹
warstwê gliny lub i³u rzecznego, która po
wyschniêciu tworzy tward¹ pokrywê. Ten
murarski talent ptaka zabezpiecza dziuplê
przed konkuruj¹cymi z kowalikiem o
miejsce gniazdowania innymi dziuplakami. Bardzo rzadko gniazda tego ptaka
spotykane s¹ w norach w ziemi lub w
szczelinach skalnych. Kazuistyk¹ jest opis
gniazda tego ptaka umieszczonego... w
nieu¿ywanej lufie armaty w jednej z jednostek wojskowych w okolicy Gorzowa
Wielkopolskiego.
Kowaliki raz w roku w kwietniu sk³adaj¹ od 4 do 13 bia³ych jaj z rdzawoczerwonymi lub czerwonofioletowymi plamkami, które wysiaduje samica przez 13-17
dni. Pisklêta pozostaj¹ w gniedzie przez
oko³o 3 tygodnie, podczas których s¹
karmione przez rodziców.
Kowaliki s¹ ptakami osiad³ymi, czasami jednak obserwuje siê migracje populacji pó³nocnych, które przemieszczaj¹ siê
na po³udnie i po³udniowy wschód nawet
na odleg³oæ do 500 kilometrów. W zimie
czêsto odwiedzaj¹ karmniki przep³aszaj¹c
swoim dziêciolim dziobem wszystkie
gatunki sikor i wróbli.
Towarzystwa Ornitologiczne w Niemczech wybra³y kowalika ptakiem roku
2006 uzasadniaj¹c, ¿e wybór tego gatunku
jest g³osem w sprawie ochrony lasów liciastych i mieszanych, typowych dla tego
ptaka, a zarazem stanowi¹cych pierwotny
biotop leny charakterystyczny dla nizinnej Europy rodkowej. Ochrona tego
gatunku i jego biotopu mo¿e przyczyniæ
siê równie¿ do ochrony innych gatunków
zwierz¹t oraz rolin wystêpuj¹cych w tej
czêci naszego kontynentu.

(Autor jest dr. hab. adiunktem
w III Klinice Chorób Dzieci AMB).
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I

vayla ¯ivkowa-witajewska pocho-

dzi z Bu³garii. Do Polski przyjecha³a
w listopadzie, dziewiêæ lat temu. Z
mi³oci do Andrzeja! Dzisiaj ta mi³oæ
rozros³a siê o jeszcze jednego mê¿czyznê. Na imiê mu Marcin, ma osiem lat. To
jemu artystka zadedykowa³a swoj¹ ostatni¹ wystawê Ma³e opowieci, której otwarcie odby³o siê 11 listopada w Galerii
Stare Bojary.
 Ta galeria powsta³a trochê z przekory.
Parê lat temu w ramach koncepcji tzw.
uporz¹dkowania, przeprojektowania Bojar otrzyma³em nakaz rozbiórki domu.
Trudno by³o mi siê na to zgodziæ, tym
bardziej ¿e ten stary drewniany dom by³
dla mnie pe³en wspomnieñ. Nale¿a³ kiedy
do moich rodziców. Postanowi³em go odremontowaæ. Trwa³o to prawie cztery lata.
Dzisiaj mieci siê tu Fundacja na Rzecz
Dzieci Specjalnej Troski Nadzieja i
Szansa. W tym miejscu spotykaj¹ siê
równie¿ harcerze. Pomyla³em wreszcie,
¿e to miejsce mo¿e s³u¿yæ tak¿e spotkaniu
ró¿nych kultur. Iva, która prezentuje tu
dzisiaj swoje prace udowadnia nam, ¿e
mo¿na ¿yæ i realizowaæ swoje marzenia w
ka¿dym punkcie na wiecie  powiedzia³
pomys³odawca galerii, prof. Wojciech Sobaniec
Ivayla ¯ivkowa-witajewska, jak sama mówi, ¿yje w trzech wiatach: bu³garskim, polskim i swoim. Malarstwo fascynowa³o j¹ od zawsze. Pamiêta, ¿e jeszcze
w przedszkolu rodzice prowadzali j¹ na
prywatne lekcje rysunku. W póniejszym
okresie nie mniejszym zainteresowaniem
obdarzy³a tkaninê artystyczn¹. Jej unikatowe kreacje prezentowano na pokazach
mody w Bu³garii, a czêæ z nich trafi³a
nawet do produkcji. Mia³a wtedy 19 lat.
 Kiedy zmienia siê kraj, zmienia siê nie
tylko wszystko wokó³ nas, ale zmieniamy
siê przede wszystkim my. Trzeba siê w tym
odnaleæ. Polskê przyjê³am jako przeznaczenie. W Polsce siê rozmalowa³am  mówi z umiechem artystka.

M
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Têsknota za Bu³gari¹, za bliskimi zaowocowa³a cyklem Mój dom, na który
z³o¿y³y siê obrazy przedstawiaj¹ce postaci wiêtych, budowle sakralne.
 Nawet nie zauwa¿y³em co siê dzieje z
¿on¹, nie s¹dzi³em, ¿e te pierwsze lata
by³y dla niej tak ciê¿kie  przyznaje siê
Andrzej witajewski, m¹¿ artystki, który
dodaje, ¿e to ¿ona rozbudzi³a w nim
wra¿liwoæ na sztukê.
Na twarzy malarki ca³y czas goci
umiech, emanuje z niej ciep³o i szczeroæ. Tylko na p³ótnach bêd¹cych autoportretami, a zatytu³owanymi Portret kobiety mo¿na dostrzec t¹ drug¹ Ivê, zaduman¹ i nostalgiczn¹
Od 1999 roku swoj¹ twórczoæ Ivayla ¯ivkova-witajewska prezentowa³a
ponad dwadziecia razy na wystawach
indywidualnych, zbiorowych i pokazach
mody. Jej prace znajduj¹ siê w zbiorach

Nominacje
Prezydent RP
Aleksander Kwaniewski
nada³
tytu³ profesora
dr. hab.
Waldemarowi Kuczyñskiemu.

Z Senatu
POSIEDZENIE Z DNIA
18 PADZIERNIKA 2005R.
Senatorowie zaopiniowali pozytywnie wniosek Dziekana Wydzia³u
Lekarskiego o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego:
+ prof. dr. hab. Jacka Nikliñskiego w
Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej
AMB,
+ prof. dr hab. Janinê Piotrowsk¹Jastrzêbsk¹ w Klinice Pediatrii i
Zaburzeñ Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y AMB.
Podjêto uchwa³y w sprawach:

Watykanu, w Muzeum Pó³nocno-Mazowieckim w £om¿y oraz w prywatnych
kolekcjach w Polsce, Belgii, Bu³garii,
Norwegii, Szwajcarii i w USA.
Pomys³ na najnowszy cykl prac Ma³e opowieci powsta³ 1 stycznia 2004 roku.
 Wrócilimy nad ranem z sylwestra od
znajomych. By³am taka radosna, tak pozytywnie nastawiona, ¿e postanowi³am
sobie, ¿e ca³y ten rok bêdê malowa³a.
Pierwszy stycznia spêdzi³am z pêdzlem w
rêku. Malowa³am pierwszy obraz i ju¿
wiedzia³am, ¿e bêdzie nowa wystawa. Na
tych p³ótnach opowiadam o naszym ¿yciu,
o naszych marzeniach, radociach i smutkach. Ten ludzik na obrazach to mo¿e byæ
ka¿dy z nas, to mogê byæ ja, ale mo¿esz
byæ te¿ ty  mówi ¯ivkova-witajewska.
Danuta lósarska
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+ wysokoci op³at za studia w roku
akademickim 2005/2006,
+ powo³ania Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej na rok akademicki
2006 / 2007,
+ wyra¿enia zgody na przyst¹pienie
AMB do realizacji projektu
Szkolenie z jêzyka angielskiego
dla pracowników sektora medycznego,
+ zaopiniowania wniosku Kanclerza
w sprawie przekszta³cenia jednostek
organizacyjnych Kwestury AMB.
Senat powo³a³ sta³e Komisje
na kadencjê 2005-2008
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ds. aparatury
ds. dydaktyki i wychowania
dyscyplinarn¹ ds. studentów
odwo³awcz¹ dyscyplinarn¹ ds. studentów
ds. klinicznych
ds. kszta³cenia podyplomowego
ds. nauki
ds. nagród odznaczeñ i wyró¿nieñ
ds. wspó³pracy z zagranic¹
ds. wydawnictw
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu

Waldemar Kuczyñski urodzi³ siê 15 lutego 1955 roku w Bia³ymstoku. Wydzia³ Lekarski Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku ukoñczy³ w
roku 1980. W tym¿e roku podj¹³ pracê
w Klinice Ginekologii AMB na stanowisku asystenta. W roku 1984
uzyska³ pierwszy, a w roku 1988 drugi
stopieñ specjalizacji z zakresu po³o¿nictwa i chorób kobiecych. Stopieñ
doktora nauk medycznych uzyska³ w
roku 1988. Rok póniej zosta³ awansowany na stanowisko adiunkta. W
roku 1998r. na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego przedstawiaj¹c dorobek naukowy oraz pracê habilitacyjn¹ Wybór
metody leczenia niep³odnych mê¿czyzn technikami wspomaganego rozrodu.
Ca³kowity dorobek naukowy prof.
dr. hab. Waldemara Kuczyñskiego
obejmuje 71 prac oryginalnych, 12
rozdzia³ów w podrêcznikach, 25 artyku³ów pogl¹dowych, opracowania monograficzne, dwa wydania ksi¹¿kowe
pod redakcj¹ oraz 110 doniesieñ zjazdowych.
Od pocz¹tku aktywnoci naukowej prof. Waldemar Kuczyñski
skoncentrowa³ siê na tematyce zwi¹zanej z rozrodem cz³owieka. W jego
dorobku zwracaj¹ uwagê pionierskie w
Polsce prace dotycz¹ce: leczenia
niep³odnoci metod¹ pozaustrojowego
zap³odnienia (IVF-ET) oraz mikroiniekcji plemnika do cytoplazmy oocytów (ICSI), leczenia zaburzeñ rozrodu
u niepe³nosprawnych oraz chorych na
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HIV a tak¿e kriokonserwacji komórek
rozrodczych cz³owieka. Wyniki tych
badañ by³y wielokrotnie nagradzane,
m.in. zespo³ow¹ nagrod¹ I-go stopnia
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
oraz dwukrotnie zespo³owymi nagrodami I-go stopnia Rektora AMB.
Profesor Waldemar Kuczyñski
odby³ liczne szkolenia w renomowanych orodkach w Europie, USA
i w Polsce. Uczestniczy³ te¿ w wielu
zjazdach naukowych  krajowych i
zagranicznych. Wielokrotnie by³
zapraszany jako wyk³adowca oraz
przewodnicz¹cy sesji naukowych na
kongresy krajowe, europejskie i wiatowe. Jest recenzentem prac nadsy³anych do redakcji Ginekologia
Polska, Polish Journal of Gynecological Investigations, European
Journal of Obstetrics & Gynecology
and Reproductive Biology, jak równie¿ recenzentem grantów KBN i
grantów uczelnianych.
Od 2001 roku prof. Kuczyñski
pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego Sekcji P³odnoci i Niep³odnoci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Za jego kadencji Sekcja P³odnoci i Niep³odnoci PTG sta³a siê
organizacj¹ rozpoznawan¹ w Europie i
na wiecie, a jej raporty s¹ akceptowane i publikowane przez organizacje europejskie (The European IVFmonitoring programme (EIM) for the
European Society of Human Reproduction and Embryology) oraz wiatowe (International Working Group for
Registers on Assisted Reproduction
(IWGROAR) for the International
Federation of Fertility Societes
(IFFS)). Profesor Waldemar Kuczyñski wspó³pracuje z ICMART (The
International Committee on the Monitoring of ART) w zakresie opracowania standardów leczenia i monitorowania niep³odnoci. Prowadzi te¿ intensywne dzia³ania zmierzaj¹ce do opracowania zasad i wdro¿enia Centralnego Rejestru Krajowego niep³odnoci. Reprezentuje Polskê w miêdzynarodowych organizacjach afiliuj¹cych
jak: ESHRE (European Society of
Human Reproduction and Embryology) oraz IFFS (International Fderation
of Fertility Societes), bior¹c aktywny
udzia³ w zebraniach, konferencjach i
kongresach tych towarzystw. Jest ekspertem ministerstwa zdrowia w zakresie leczenia niep³odnoci technikami
wspomaganego rozrodu, krioprezerwacji tkanek i narz¹dów oraz imple-
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mentacji dyrektywy UE w tym zakresie.
Profesor pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Oddzia³u Bia³ostockiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz cz³onka Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W ci¹gu swej pracy
by³ g³ównym organizatorem sympozjów krajowych (Sympozjum SPIN
Bia³ystok-2001, Sympozjum SPIN
Bia³owie¿a-2004) oraz kongresów o
zasiêgu miêdzynarodowym i wiatowym (XXVI Kongres PTG Miko³ajki
1996, 10th Word Congress of Gynecological Endocrinology Wroc³aw 2002).
Uczestniczy³ w pracach komitetów
organizacyjnych licznych konferencji
oraz kongresów naukowych.
Profesor dr hab. Waldemar Kuczyñski jest ¿onaty, ma troje dzieci.
Przeczytane
Szefem Okrêgowej
Izby Lekarskiej w
Bia³ymstoku po raz
kolejny zosta³ profesor Jan Stasiewicz. O t¹ zaszczytn¹
funkcjê rywalizowa³ z nim ordynator
interny w augustowskim szpitalu 
S³awomir Kosid³o, jednak otrzyma³ o
35 g³osów mniej. Nowy stary szef
Okrêgowej Izby Lekarskiej stwierdzi³
po wyborze, ¿e bêdzie kontynuowa³
swoje zadania: Chodzi przede wszystkim o dokoñczenie budowy centrum
szkoleniowego dla lekarzy w Turoni.
Z celów nieco bardziej ambitnych
wymieni³ walkê z biurokracj¹, któr¹
zamierza stoczyæ wspólnie z nowym
ministrem zdrowia, bowiem: Profesor
Zbigniew Religa jako chirurg jest
w³aciwym adresatem tych postulatów.
Og³oszenie wyników profesor skomentowa³ krótko: G³upio by³oby
przegraæ.
Kontrkandydatowi pewnie te¿ by³o
g³upio, ale przegra³.
v v v
Dzieciêcy Szpital Kliniczny przymierza siê do wprowadzenia w przysz³ym roku cyfrowego systemu badañ
obrazowych oraz nowego rezonansu
magnetycznego. Ministerstwo Zdrowia przekaza³o na ten cel 1,6 miliona
z³otych. Poza tym w³anie koñcz¹ siê
prace przy ociepleniu szpitala, na które
przeznaczono fundusze uzyskane ze

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pieni¹dze te pozwol¹, miêdzy innymi, na
wymianê okien w budynku.
Zmiany, zmiany, zmiany. Wszystko
siê przyda, zw³aszcza okna  nieg
pada, mrozy coraz wiêksze i jak tak
dalej pójdzie pacjenci nawet bez
kontaktu z ptakami zaczn¹ na grypê
chorowaæ.
v v v
Szpitale obieg³a wieæ, ¿e jeli pacjent,
który trafi na oddzia³ intensywnej terapii nie prze¿yje pierwszych dwunastu godzin, Narodowy Fundusz Zdrowia nie zap³aci za jego leczenie. Jak
mówi dr hab. Andrzej Siemi¹tkowski,
kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, podlaski konsultant ds. anestezjologii i intensywnej terapii: To przecie¿ te pierwsze dwanacie godzin pobytu na oddziale kosztuje najwiêcej. Choremu podaje siê
krew, leki, wykonuje operacje, poddaje wszelkiej diagnostyce. Koszty mog¹
wynosiæ nawet kilkanacie tysiêcy z³otych. Takich chorych w ci¹gu miesi¹ca
mo¿e byæ kilku.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego w Bia³ymstoku,
Bogus³aw Poniatowski ocenia sytuacjê
nastêpuj¹co: To, ¿e Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce p³aciæ za pierwsze godziny pobytu pacjenta na OIT
to jawna zachêta do naci¹gania. Mo¿na
przecie¿ podtrzymywaæ akcjê ratunkow¹ tak d³ugo, aby pacjent prze¿y³ ten
czas.
Ba, mo¿na przecie¿ podtrzymywaæ
j¹ tak d³ugo, ¿e pacjent ca³kiem
prze¿yje i wyzdrowieje. To by by³a
heca!
v v v
Nowy minister zdrowia stwierdzi³, ¿e
budowa nowego, sprawnego i spe³niaj¹cego swe funkcje systemu opieki
zdrowotnej potrwa siedem lat. Jego
filarem ma byæ tzw. koszyk wiadczeñ
medycznych gwarantowanych przez
pañstwo oraz ustawa o ustroju opieki
zdrowotnej  konstytucja zdrowia,
jak mówi prof. Religa.
Kto z nas pamiêta dzi, co dzia³o siê
siedem lat temu i kto by³ wtedy ministrem zdrowia. Kto chcia³by teraz
rozpamiêtywaæ, co ówczesny minister naobiecywa³ i czego nie dotrzyma³.
I o to w³anie chodzi.
aha
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M³ody
Medyk

W TYM NUMERZE CZYTAJ:

Otwarte wrota

str. 38

Bezdomnoæ raz do roku

str. 40

Wszyscy ludzie prezydenta

str. 41

Rozmowa niedokoñczona

str. 43

Okrzyki prawdy

str. 44

Immatrykulacja po naszemu

str. 45
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Nadesz³y niegi i mrozy. Czas zatem odkurzyæ zimowe
wierzchnie przyodziewki, przeprosiæ siê z t³ustymi kremami i mazid³ami innych kategorii.
Na listopadowo-grudniowe wieczory poleciæ nale¿a³oby jak¹ gor¹c¹ literaturê, a M³ody Medyk, nie da siê
ukryæ, do tej kategorii zalicza siê bez dwóch zdañ. Na
pocz¹tek radzê zapoznaæ siê z krótkimi charakterystykami
w³adz studenckich, aby wiedzieæ do kogo zwracaæ siê w
sytuacjach nag³ych. Za udostêpnienie popiersi naszych
wodzów dziêki wielkie nale¿¹ siê SAFF-owi. Polecam
równie¿ rozmowê dotycz¹c¹ dzia³alnoci samorz¹du, a
przygotowan¹ przez nasz¹ redakcyjn¹ kole¿ankê Mariê
Stepaniuk.
Dla mieszkañców akademików przygotowalimy
artyku³ o przeprowadzanym w DS.2 remoncie  Wszystko do remontu. Nie godzi siê nie powiêciæ kilku minut
reporta¿om o Schodkach i Otrzêsinach, do przeczytania
których serdecznie namawiam.
Nie da siê ukryæ, ¿e redakcji MM skracaj¹ siê telomery. To ju¿ szósty rok, a czas biegnie nieub³aganie.
Apelujemy, wiêc po raz kolejny o to, abycie postanowili
ujawniæ swoje literackie talenty na ³amach jedynej w
swoim rodzaju gazety akademickiej (e-mail: mlodymedyk@poczta.onet.pl).
Odkrêcê kaloryfer na pi¹tkê, bo zapowiada siê niez³a
zawierucha, a jutro poniedzia³ek (blee).
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EX TEMPORE ... EX TEMPORE ... EX TEMPORE

Otwarta Akademia
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Po raz pierwszy w rodowy ranek 26 padziernika o
godzinie 8.00 drzwi pa³acu Branickich otworzy³y siê
przed przysz³ymi adeptami zawodów medycznych.
Trzydziestoosobowa grupa m³odzie¿y z XI Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Bia³ymstoku jako pierwsza wesz³a do gmachu uczelni. Odwiedzaj¹cym przygotowano ciekawy program ponad godzinnego pobytu na terenie kampusu Akademii.
Decyzj¹ prorektora ds. studenckich, prof. Andrzeja D¹browskiego Dzieñ Otwarty w uczelni zosta³
zorganizowany przez Dzia³ Spraw Studenckich AMB,

g³ównie przez dzia³aj¹ce w jego ramach Biuro Rekrutacji i Biuro Karier. Podobne wydarzenie mia³o miejsce
w ubieg³ym roku 23 kwietnia na Wydziale Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB. Licealici rozpoczynali
wycieczkê od ró¿nych atrakcji, kryj¹cych siê w zabytkowym pa³acu Branickich, siedzibie w³adz uczelni.
W holu pa³acu, uczniów szkó³ rednich witali studenci
ró¿nych kierunków. Aby przyci¹gn¹æ uwagê zwiedzaj¹cych studenci przygotowali w tym celu tzw. stoiska
informacyjne, zaopatrzone w specyficzne eksponaty
obrazuj¹ce dany zawód. Na przyk³ad farmaceuci, za
zgod¹ Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i
Farmacji AMB, dostarczyli zabytkow¹, apteczn¹ wagê
szalkow¹ oraz historyczn¹ ksiêgê farmaceutyczn¹ (farmakopeê) z 1937 roku. Stolik analityki medycznej ozdabia³y ró¿nej wielkoci przyrz¹dy laboratoryjne.
Stoisku kierunku lekarskiego powagi dodawa³y pêkate
ksi¹¿ki z zakresu chorób wewnêtrznych, pediatrii, far-

makologii i psychiatrii. Interesuj¹ce eksponaty zaprezentowali tak¿e przyszli ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, po³o¿ne i dietetycy.
Przy ka¿dym stoisku odpowiedzi na pytania
udzielali studenci danego kierunku, ochotniczo pomagaj¹cy organizatorom Dnia Otwartego. Szczegó³owe
dane o ka¿dym z kierunków studiów by³y te¿ dostêpne
w formie ulotek informacyjnych.
Kolejny element prezentacji uczelni to wizyta w
Bibliotece G³ównej, któr¹ uczniowie mogli odwiedziæ
dziêki uprzejmoci pani Dyrektor. Z Biblioteki droga
wiod³a do Auli Magna i Rektoratu AMB.
Podczas wizyty w Auli zwiedzaj¹cy mieli
mo¿liwoæ wys³uchania wyk³adu o barwnej historii pa³acu, która jak siê okaza³o by³a s³abo znana
wród m³odzie¿y, mimo ¿e wiêkszoæ goci Dnia
Otwartego stanowili rdzenni bia³ostoczanie.
Dziêki kierownikom poszczególnych jednostek administracyjnych uczelni, do dyspozycji
zwiedzaj¹cych by³y: Zak³ad Anatomii Prawid³owej Cz³owieka, Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego, Zak³ad Stomatologii Zachowawczej,
Zak³ad Patologii Ogólnej i Dowiadczalnej, Zak³ad Patomorfologii Lekarskiej, Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji.
Licealici mogli równie¿ wejæ na wyk³ady prowadzone w Sali Kolumnowej i Sali wyk³adowej w Collegium Universum (popularnej Beczce).
Po zwiedzeniu wnêtrz pa³acu licealici zostali podzieleni na piêtnastoosobowe grupy i wraz z przydzielonym studentem-opiekunem udawali siê do wybranych wczeniej zak³adów naukowych. Tam mieli mo¿liwoæ przyjrzenia siê pracy zak³adu, zgromadzonych
w nim materia³ów, a nawet mogli uczestniczyæ w prezentacji, któr¹ w tym celu przygotowali pracownicy
naukowi.
Zainteresowanie wydarzeniem przeros³o oczekiwania organizatorów. Oprócz m³odzie¿y z zaproszonych szkó³ rednich, z wizyty w Akademii skorzysta³o
tak¿e wiele niezorganizowanych w grupy osób. Niespodziank¹ by³ przyjazd licealistów z P³ocka, którzy
bêd¹c na wycieczce w Bia³ymstoku, wykorzystali czas,
by obejrzeæ z bliska nasz¹ Akademiê.
W czasie Dnia Otwartego uczelniê odwiedzi³o
oko³o czterystu uczniów. Wszyscy zwiedzaj¹cy
proszeni byli przez opiekunów grup o wype³nienie ankiety, w której oceniali lokalizacjê, bazê dydaktyczn¹,
ofertê edukacyjn¹ Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, wskazywali kierunki studiów, na które zamierzaj¹ siê ubiegaæ. Wypowiadali siê równie¿ na temat
zasadnoci organizowania dni otwartych na wy¿szych
uczelniach oraz oceniali, podaj¹c krótkie uzasadnienie,
organizacjê Dnia Otwartego.
Opinie ankietowanych dotycz¹ce uczelni by³y bardzo dobre. Pozytywnie oceniono równie¿ organizatorów,
o czym wiadcz¹ wypowiedzi niektórych licealistów:
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Uczennica VI LO w Bia³ymstoku: Dni Otwarte
s¹ potrzebne, poniewa¿ mo¿na dowiedzieæ siê jak wygl¹daj¹ wyk³ady, obejrzeæ sale wyk³adowe, zasiêgn¹æ
informacji o organizacji pracy uczelni oraz zapoznaæ
siê z zasadami rekrutacji. Jeli chodzi o organizacjê
opieka by³a mi³a, studenci z chêci¹ odpowiadali na
wszystkie zadane pytania. Chcia³abym studiowaæ na
tej uczelni.
Uczennica II LO im. Anny z Sapiehów Jab³onowskiej w Bia³ymstoku: By³o bardzo ciekawie. Odwiedzi³am wiele sal i zachêci³o mnie to do ubiegania siê
o przyjêcie na bia³ostock¹ akademiê.
Uczeñ IV LO im. Cypriana Kamila Norwida w
Bia³ymstoku: Ciekawe zajêcia z historii Bia³egostoku. Rady studentów, ich uwagi na temat kierunków
studiów s¹ bardzo cenne.
Uczeñ III LO w Bia³ymstoku: Dni Otwarte s¹
potrzebne, poniewa¿ powinno siê prezentowaæ swoje
uczelnie na ¿ywo, a nie tylko w katalogach. Bardzo mi siê podoba³a organizacja, ciekawe wyk³ady
i prezentacje oraz piêkny budynek.

Sprawny przebieg imprezy organizatorzy zawdziêczaj¹ pomocy studentów ze wszystkich kierunków
na uczelni, zaanga¿owaniu organizacji studenckich
dzia³aj¹cych w AMB: Samorz¹du Studentów, Miêdzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów IFMSAPoland, Studenckiej Sekcji PTFarm M³oda Farmacja, Studenckiemu Towarzystwu Naukowemu.
Mamy nadziejê, ¿e w nastêpnych latach akademickich promowanie naszej uczelni poprzez organizowanie Dni Otwartych stanie siê tradycj¹.
Pawe³ Niegierewicz
Biuro Karier AMB
Ewa Kropiwnicka
Biuro Rekrutacji AMB
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Ponad rok temu na ³amach M³odego Medyka zosta³ opublikowany list studenta  mieszkañca DS.2.
W bardzo naturalistyczny sposób opisa³ on warunki
panuj¹ce w tamtejszym przybytku. Ten, kto by³ w
DS.2 lub tam mieszka, zgodzi siê ze stwierdzeniem,
¿e ³adnie nie jest. Umeblowanie sprzed wielu
epok, dawno niemalowane ciany, op³akany stan ³azienek.
W tym samym numerze zamieszczony zosta³
komentarz prorektora ds. studenckich AMB prof.
Andrzeja D¹browskiego. Przyzna³ on, ¿e jest le,
a skoro tak jest, to trzeba remontowaæ. Mamy, wiêc
kwity na Profesora, który zobowi¹za³ siê do tego,
¿e czêæ dochodów AMB z op³at studentów zagranicznych zostanie przekazana na remonty akademika.
Có¿ zatem siê robi? Ano robi siê co. Jak wynika z zestawienia kosztów, na remont domów studenckich w tym roku przeznaczono 700 tys. PLN.
Piêknie! Jest to bowiem o prawie 250 tys. PLN wiêcej ni¿ rok temu i 350 tys. PLN wiêcej ni¿ dwa lata
temu. Jak zapewnia profesor D¹browski, wzrost
funduszy jest wynikiem, miêdzy innymi, tego co
AMB zarobi³a na zagranicznych.

Ca³oæ kosztów
700 tys. PLN
100%

przeznaczono
na DS.2 ~90%

IX i X piêtro
ok. 43%
II piêtro
ok. 36%

przeznaczono
na DS.1 ~ 10%

Có¿ zatem zamierza siê doprowadziæ do stanu
u¿ywalnoci publicznej? Sprawozdanie z planowanych prac remontowych na 2005 rok wyszczególnia
m.in. pe³en remont dziesi¹tego piêtra w DS2, wykonanie robót elektrycznych i sanitarnych na dziewi¹tym piêtrze tego samego przybytku. Dodatkowo na
drugim piêtrze, oprócz prac adaptuj¹cych piêtro do
wy¿szych standardów, ma byæ wymieniona instalacja przeciwpo¿arowa, a na ósmym piêtrze odnowione zostan¹ sufity i ciany korytarza. Pokoje studenckie bêd¹ remontowane sukcesywnie w ci¹gu
roku. W¹tpliwoci budzi tylko kosztorys owych inwestycji na przysz³oæ. Jak siê okazuje, na remont
dwóch piêter przeznaczono ok. 42% rodków, a na
adaptacjê drugiego piêtra (jednego piêtra) na potrzeby studentów zagranicznych 35% tych¿e. Prorektor
nie ukrywa jednak, ¿e mieszkania zagraniczne
bêd¹ mia³y wy¿szy standard, ale i studenci z dalekich krain p³ac¹ wiêcej. I nawet jeli przyt³acza nas
ta nierównoæ spo³eczna, to przypominam, ¿e nastroje niezadowolenia ze statusu ekonomicznego s¹
ju¿ dzisiaj w z³ym gucie. Pieni¹dz rz¹dzi, a kto ma
wiêcej, ten wiêcej mo¿e. Nie ma siê, wiêc co oszukiwaæ, ¿e wróc¹ czasy równoci, a wszyscy zamieszkaj¹ w domach ze szk³a.
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Wszystko
do remontu
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Ha³as, ¿e a¿ piêknie!
Nie mieszaj¹c siê jednak w problemy têgich
g³ów spójrzmy na sytuacjê w akademiku DS.2. Od
rana do wieczora robotnicy daj¹ upust atawizmom
wiertniczym. Ha³as, ¿e a¿ piêknie! Profesor D¹browski ubolewa nad tym, ¿e remontu nie uda³o
rozpocz¹æ siê wczeniej. Prace adaptacyjne potrwaj¹ do 20 grudnia br. Mo¿na zatem, ¿yczyæ wytrwa³oci mieszkañcom ni¿szych piêter i jednoczenie zazdrociæ, ¿e po wiêtach, jak Bozia da,
wróc¹ do odmienionego akademika.
Trzeba przyznaæ, ¿e prof. D¹browski obietnicy
dotrzyma³. Remont wre, a kwity na prorektorat, póki
co, siê nie przydadz¹.
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Okiem mieszkañca
Choæ ha³as jest niemi³osierny mieszkañcy
akademika przy ul. Waszyngtona z nieukrywan¹
radoci¹ witali robotników. Przewodnicz¹cy Rady
Mieszkañców, Jaros³aw Madziarski równie¿ wyrazi³ swoje nieukrywane zadowolenie na tê okolicz-

noæ. Nie wierzy jednak, ¿e remont skoñczy siê w
grudniu, no i obawia siê tak¿e, ¿e cena pokoi na
wie¿utkich piêtrach mo¿e podskoczyæ. Po¿yjemy,
zobaczymy?!
Nieprzyjemny smrodek
Jeszcze jedna sprawa w akademikach budzi
niesmak. Gdy zapytaæ mieszkañców z Waszyngtona o studentów zagranicznych, od razu na twarzach
pytanych rysuje siê sarkastyczny umiech. Dowiedzieæ siê mo¿na takich ciekawych rzeczy jak chocia¿by to, ¿e w ubieg³ym roku z trzeciego piêtra
o podwy¿szonym standardzie wyprowadzili siê
wszyscy. Zosta³a tylko jedna osoba! Studentom
zagranicznym brakowa³o m. in. wyposa¿enia
w sztuæce i nie do przyjêcia by³ dla nich brak
telewizora w kuchni. Zmywaniem naczyñ
zajmowa³y siê sprz¹taczki, bowiem brudne
naczynia na trzecim piêtrze pozostawiano na
korytarzu.
Profesor D¹browski nie mo¿e zrozumieæ
sk¹d wziê³a siê wrogoæ polskich studentów
wobec zagranicznych. Bardzo zale¿y mu
na tym, ¿eby wreszcie te dwa obozy zaczê³y
ze sob¹ rozmawiaæ. Panie Rektorze, jêzyka
mo¿na siê nauczyæ, ale znacznie trudniej jest
pokonaæ barierê kulturow¹
W³adza chce zgody, tymczasem buduje
now¹ pralniê dla goci, którzy mog¹ zap³aciæ
wiêcej. Ci sami gocie nie doceniaj¹ jednak
zapa³u w³adz, skar¿¹c siê na brak suszarek.
Sumuj¹c to wszystko maluje siê nastêpuj¹cy
obraz: z jednej strony m³odzi studenci z kas¹, mieszkaj¹cy w super warunkach, maj¹cy wymagania niczym gwiazdy Hollywoodu, z drugiej
strony studenci polscy, ledwie wi¹¿¹cy koniec
z koñcem, czekaj¹cy na kilka groszy z ci¹gle malej¹cego funduszu stypendialnego. Dzieli ich nawet
osobna pralnia.
Pawe³ Szambora

Stypendialne abc...
Jednym z zadañ Samorz¹du Studentów AMB jest przyznawanie stypendiów: naukowych, socjalnych,
mieszkaniowych, ¿ywieniowych i sportowych. Do tej pory rodki przeznaczone na ww. cele by³y dzielone w dowolny sposób. Wiêkszoæ rodków dotychczas przeznaczona by³a na stypendia naukowe. Od
1 wrzenia 2005 roku wesz³a nowa Ustawa o Szkolnictwie Wy¿szym, która cile reguluje sposób
przyznawania wszelkich stypendiów. Zgodnie z now¹ ustaw¹, ³¹czne rodki przeznaczone na pomoc
socjaln¹ nie mog¹ byæ ni¿sze ni¿ rodki przeznaczone na stypendia naukowe i sportowe. Aby nie
zmieniaæ progów rednich z ocen zmniejszylimy stawki stypendiów. Mielimy propozycjê podniesienia progów przyznawania stypendiów naukowych z 4,0 na 4,2 lub 4,3. Kieruj¹c siê dobrem studentów (najwiêcej jest ze redni¹ od 4,0 do 4,29) postanowilimy jedynie zmniejszyæ kwoty, co pozwoli³o
na racjonalne rozdysponowanie dostêpnych rodków.
Prosimy o dostarczanie brakuj¹cej dokumentacji, która umo¿liwia Dzia³owi Spraw Studenckich
naliczanie stypendiów socjalnych. W³aciwy termin sk³adania wniosków i wymaganej dokumentacji
up³yn¹³ 31.10.2005 roku.
Jednoczenie informujemy, i¿ od 01.10.2005 roku zmieni³ siê regulamin studiów. Zmiany dotycz¹
wielu istotnych zagadnieñ, w tym zasad przystêpowania do egzaminów komisyjnych. W zwi¹zku z
tym prosimy wszystkich studentów o zapoznanie siê z regulaminem, który dostêpny jest na stronie
internetowej www.amb.edu.pl.
Samorz¹d Studentów AMB
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Samorz¹d Studentów AMB
Przewodnicz¹ca
Samorz¹du Studentów
AMB, nale¿y do Komisji
Stypendialnej i Komisji
Programowej Wydzia³u
Lekarskiego, Komisji
Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania; jest
cz³onkiem Senatu. Studentka V roku Wydzia³u
Lekarskiego.

Parlament
Pawe³ Kitlas
Wiceprzewodnicz¹cy
Samorz¹du Studentów
AMB, Przewodnicz¹cy
Komisji Stypendialnej
Wydzia³u Farmaceutycznego, Nale¿y do: Rady
Programowej Wydzia³u
Farmaceutycznego,
Komisji Dyscyplinarnej
oraz Rady Bibliotecznej.
Student Oddzia³u Medycyny Laboratoryjnej.
Magdalena
Czapliñska
Sekretarz Samorz¹du,
Przewodnicz¹ca Komisji
Wyborczej.Studentka III
roku Wydzia³u Pielêgniarstwa.

Dariusz Jakoniuk
Cz³onek Komisji Programowej Wydzia³u
Lekarskiego,zajmuje siê
organizacjami studenckimi, cz³onek Rady
Mieszkañców DS1,
"opiekuje" siê pracowni¹
internetow¹ w DS1.Student VI roku Wydzia³u
Lekarskiego oraz II roku
Oddzia³u Stomatologii.
Agnieszka
Rogiñska
Cz³onek Komisji Wyborczej. Studentka III roku
Wydzia³u Farmaceutycznego.
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Wiktor Bartnik
Skarbnik Samorz¹du.
Nale¿y do: Odwo³awczej
Komisji Dyscyplinarnej
oraz Rady
Bibliotecznej.Student IV
roku Wydzia³u
Lekarskiego.

Bart³omiej
Markowski
Cz³onek Komisji Stypendialnej Wydzia³u
Lekarskiego oraz Komisji
Dyscyplinarnej. Student II
roku Wydzia³u
Lekarskiego.

Przemys³aw
M³odo¿eniec
Cz³onek Komisji Stypendialnej Wydzia³u
Lekarskiego oraz Wydzia³u Pielêgniarstwa,
Komisji Programowej
Wydzia³u Pielêgniarstwa
oraz Komisji Dyscyplinarnej.Student II roku na
Wydzia³u Lekarskiego
oraz I roku kierunku
Fizjoterapia.
Magdalena Chilicka
Przewodnicz¹ca Komisji
Stypendialnej Wydzia³u
Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia, cz³onek Komisji
Programowej Wydzia³u
Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia oraz Komisji
Wyborczej.Studentka III
roku Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia na kierunku
Po³o¿nictwo.

JACY JESTEMY... JACY JESTEMY... JACY JESTEMY...

Marta Jakoniuk
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Zarz¹d
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Ewa Kucikowicz

Katarzyna Jarzêbiak

Cz³onek Komisji Stypendialnej, Odwo³awczej
Komisji Dyscyplinarnej,
Rady Programowej
Wydzia³u Farmaceutycznego oraz Komisji
Wyborczej.Studentka II
roku Uzupe³niaj¹cych
Studiów Magisterskich
Analityki Medycznej.

Cz³onek Senatu, Komisji
ds. Dydaktyki i Wychowania.Studentka II roku Uzupe³niaj¹cych Studiów
Magisterskich Analityki
Medycznej.

Joanna Juchniewicz

Beata Mojsak

Cz³onek Odwo³awczej
Komisji Dyscyplinarnej
oraz Rady Wydzia³u Farmaceutycznego.Studentka
II roku Uzupe³niaj¹cych
Studiów Magisterskich
Analityki Medycznej.

Cz³onek Rady Wydzia³u
Lekarskiego. Studentka V
roku Wydzia³u
Lekarskiego.

Piotr Gembicki
Grafik Samorz¹du AMB.
Student V roku Wydzia³u
Lekarskiego.

Jaros³aw
Madziarski
Przewodnicz¹cy Rady
Mieszkañców DS. 2
cz³onek Studenckiej
Komisji Stypendialnej
Wydzia³u Lekarskiego.
Student IV roku Oddzia³u
Stomatologii Wydzia³u
Lekarskiego.

ww.ocen.pl

Student jest z³y, jeli siê nie wygada. Portal WWW.ocen.pl oferuje nam terapiê psychoanalityczn¹, która ma na celu wyrzucenie z siebie wszelkich negatywnych uczuæ, jakie towarzysz¹ nam podczas zajêæ. Stwarza on
równie¿ mo¿liwoæ przychylnego wypowiedzenia siê o wyk³adowcach  oprawcach. Portal Ocen.pl tworzy swój w³asny ranking uczelni, wydzia³ów i kadry naukowej w ca³ej Polsce. Wystarczy w pasku adresów przegl¹darki, do której mamy
dostêp, wpisaæ WWW.ocen.pl i ju¿ mo¿emy daæ upust naszym uczuciom. Po bezproblemowym zalogowaniu siê i aktywacji
pozostaje nam ju¿ tylko ocenianie. Do archiwów portalu mo¿emy dodaæ i oceniæ wyk³adowcê lub asystenta, i pozostawiæ
po sobie elektroniczny lad dla potomnych. Ka¿dego, którego poddajemy naszej obdukcji oceniamy w skali 6-stopniowej.
Tak wiêc stawiamy kropeczki w rubrykach pod wdziêcznymi tytu³ami  sprawiedliwoæ, przydatnoæ i jakoæ zajêæ, uroda
i ³atwoæ zaliczenia. System wylicza nam sumaryczn¹ redni¹ ocen. Jakie¿ to proste i piêkne, nieprawda¿? Prawda¿!
Ranking uczelni i wydzia³ów...
...ano te¿ piêknie, tyle tylko, ¿e nie znajdziecie na nim AMB. Dlaczego? Bowiem aby do³¹czyæ do takich wielkoludów
jak chocia¿by Wydzia³ Filologiczny UwB, trzeba co najmniej 30-stu Waszych ocen. Nie ma siê wiêc co zastanawiaæ
kochani moi, w koñcu my te¿ jestemy oceniani niemal¿e codziennie i to bez matczynego mi³osierdzia. Jak do tej pory
oceniono ju¿ 324 uczelnie i 776 wydzia³ów. Stan zmienia siê z godziny na godzinê.
Co z tym teraz pocz¹æ?
WWW.ocen.pl prowadzi rankingi tworzone przez studentów i dla studentów. Im wiêcej ocen tym bardziej wiarygodny
ranking. Nikt wczeniej nie pokusi³ siê o ocenê uczelni z perspektywy prostego studenta, siedz¹cego w rodkowym
rzêdzie wielkiej sali wyk³adowej. Dzisiaj to Wy mo¿ecie oceniaæ, mo¿ecie stworzyæ w³asn¹ bazê danych tych, których
lubicie i podziwiacie oraz tych, do których pa³acie szatañsk¹ nienawici¹. Co nowego jeszcze? Ano, ka¿dy mo¿e dodaæ
co od siebie. Nie ma to jak twórczoæ w³asna. Wszak¿e wszelkie komentarze s¹ moderowane, bo jak tu nie moderowaæ
i nie cenzurowaæ literatury studenckiej. Niemniej jednak, mylê, ¿e wielu z nas przydadz¹ siê niektóre wskazówki, zanim
jeszcze pojawimy siê na æwiczeniach. Wystarczy tylko zacytowaæ jeden z wpisów:
Mia³am z tym Panem zajêcia, bardzo mi³o wspominam bardzo m¹dry i przyjemny facet gdyby by³ m³odszy hmm,
kto to wie?
Pawe³ Szambora
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Wywiad z Mart¹ Jakoniuk

przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Studentów AMB

MM: A jak siê Wam uk³ada wspó³praca z innymi organizacjami?
MJ: Tu du¿o zale¿y od samej organizacji i chêci
wspó³pracy. Bardzo dobrze uk³ada nam siê
wspó³praca z takimi organizacjami jak:
SAFF, Radiosupe³, klub Co Nie Co. Trochê gorzej nam idzie z M³od¹ Farmacj¹ i
AEGEE. Nieco lepiej wspó³pracuje nam siê
z IFMSA, z któr¹ w ubieg³ym roku organizowalimy wspóln¹ akcjê Wampiriada. Naszym
priorytetem jest integracja.

M³ody Medyk: Zechcesz mo¿e wyt³umaczyæ
wszystkim czytelnikom jaka jest ró¿nica pomiêdzy Parlamentem Studentów a Samorz¹dem
Studentów?
Marta Jakoniuk: Samorz¹d sk³ada siê z Zarz¹du i Parlamentu. Parlament jest wybierany
w wyborach powszechnych i tajnych. W sk³ad
Parlamentu wchodzi 10 osób. Ka¿dy wydzia³
ma swojego przedstawiciela w Parlamencie. Zarz¹d natomiast jest powo³ywany przez Parlament. Do Zarz¹du wchodz¹ osoby dowolnie
przez nas wybrane, te które chc¹ z nami wspó³pracowaæ, maj¹ pomys³y, chc¹ dzia³aæ.
.
MM: Czym zajmuje siê Samorz¹d?
MJ: Samorz¹d zajmuje siê integracj¹ rodowiska studenckiego. Jest g³ównym i oficjalnym
przedstawicielem studentów naszej uczelni.
W bardzo szerokim pojêciu dba o interesy studentów; od spraw stypendiów po wszelkie sprawy naukowe, komisje biblioteczne, dyscyplinarne. Zajmuje siê równie¿ organizowaniem imprez, takich jak np. Juwenalia, Medykalia,
czy chocia¿by ostatnie Otrzêsiny.
MM: Z jakimi problemami mog¹ siê do was
zg³aszaæ studenci? W czym mo¿ecie im pomóc?
MJ: Praktycznie we wszystkich konfliktach
jakie maj¹ miejsce na uczelni. Tak¿e w przypadku koniecznoci zdawania egzaminów komisyjnych, student mo¿e poprosiæ nas o pomoc. Wtedy kto z nas mo¿e byæ w komisji. Jestemy
równie¿ otwarci na pomys³y osób czy organizacji, które chcia³yby organizowaæ akcje, imprezy,
konferencje itp. Tak naprawdê staramy siê pomagaæ we wszystkich sprawach, które dotycz¹
uczelni.
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MM: Tera, ¿eby nie by³o tak cukierkowo,
z jakimi problemami boryka siê Samorz¹d?
MJ: Generalnie mamy ma³o osób do pracy, dysponujemy te¿ ograniczonym czasem, bo taki
urok maj¹ te studia. Wszystko, czego dokonujemy, robimy w wolnych chwilach niejako po
godzinach. Nasze problemy dotycz¹ spraw
technicznych. Nie mamy te¿ zbyt du¿ego zasobu finansowego.
MM: Jakie s¹ wasze plany na najbli¿szy rok
akademicki?
MJ: Chcielibymy wysun¹æ projekt indywidualnego toku studiów na kierunku Po³o¿nictwo
i Zdrowie Publiczne. Ponadto bêdziemy pracowali nad bie¿¹cymi problemami oraz imprezami. W planach mamy równie¿ bal charytatywny dla studentów. Chcemy rozwi¹zaæ problemy ze stypendiami. Postaramy siê równie¿ rozwi¹zaæ problem praktyk Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia. Bêdziemy zawsze broniæ studentów.
MM: Gdzie ma siê zg³osiæ student, który chce
wspó³pracowaæ z Samorz¹dem AMB?
MJ: Zapraszam na zebrania do siedziby Samorz¹du w DS.1. Do tej pory odbywa³y siê one we
czwartki o godzinie 20.30. Jednak ze wzglêdu
na czêste pi¹tkowe zaliczenia próbujemy je
przenieæ na rodê. W naszej gablocie umiecimy stosowne zawiadomienie. Mo¿na tak¿e
zg³aszaæ siê osobicie do cz³onków Samorz¹du.
Teraz pewnie bêd¹ bardziej rozpoznawalni.
Serdecznie zapraszamy.

ON AIR... ON AIR... ON AIR... ON AIR... ON AIR... ON AIR...

MM: Czy dobrze rozumiem, ¿e ka¿dy student
mo¿e liczyæ na wasze wsparcie?!
MJ: Oczywicie!

MM: Dziêkujê bardzo za rozmowê.
Rozmawia³a MMS
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¯YCIE Z PIEPRZEM... ¯YCIE Z PIEPRZEM... ¯YCIE Z PIEPRZEM...

Schodki do Piwniczki
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Na Schodki zaprosi³a mnie Sowa, jak zawsze
zreszt¹. Nie ukrywam, ¿e szed³em z dusz¹ na
ramieniu, bo po wiosennej edycji, mimo
ekscytuj¹cych wakacji, jeszcze nie zd¹¿y³em
och³on¹æ. Wszed³em przez tzw. wejcie dla
VIP-ów. Przynajmniej teraz wiedzia³bym jak
okraæ akademik i którêdy uciekaæ. No, ale
do rzeczy. Na pocz¹tek niespodzianka a¿
dech mi zapar³o. Hymn na czeæ nowego
prezesa, którego imienia nie bêdê przytacza³,
bo mi nie zap³aci³ za reklamê. Ale jaki to by³
hymn? M³odzie¿y pamiêta jeszcze Misia z

jego Jarz¹bkiem piewaj¹cym do szafy z
wmontowanym zestawem nagrywaj¹co 
odtwarzaj¹cym?
Je¿eli chodzi o repertuar, troszkê siê to
zmieni³o. Jak zawsze poruszano tematy
wa¿ne dla studentów, ale w wielu miejscach
odsuwano nasz¹ akademiê w niebyt. Piêknie,
¿e siê tak sta³o  jakby to powie
dzia³ dyrektor najpopularniejszego radia w
Polsce. Takie wstawki nie akademickie bardzo dobrze zrobi³y imprezie. Mowa oczywicie o Ciemnej randce. Nie myla³em, ¿e
m³odzie¿ tak znakomicie zobrazuje ¿ycie
innych spo³ecznoci. Tego akurat ojciec
najpopularniejszego radia w Polsce by nie
pochwali³, ale za to ja pochwalê. Skecz z
pytaniami do dzieci równie¿ trafiony
w dziesi¹tkê. Wydaje mi siê jednak, ¿e
królow¹ jesiennych schodków zosta³a
jednog³onie dr Ilona Lengiewicz ze swoim
pseudofrancuskim ch³omosomem, zagrana
bez ¿adnej abe³³acji przez Pana, ¿e tak
powiem Rydza (zbie¿noæ z ojcem najpopularniejszego radia w Polsce jest oczywicie
przypadkowa). Korona z g³owy Schodkom

nie spad³a po przyjêciu kilku nowych twarzy.
Teraz wiadomo przynajmniej, ¿e kto to
bêdzie kontynuowa³.
Popijawa, jak siê patrzy
Czêci publicznoci, jak zwykle przyda³by siê ostry klaps na cztery litery za
b³azenady. Ale jest tak za ka¿dym razem i
mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e okrzyki pijanej publicznoci wpisa³y siê niejako w
tradycjê kabaretu. Czêci z nas mo¿e siê
wydawaæ, ¿e niektóre wyra¿enia godzi³y w honor
studenta, a niektóre zachowania mog³y budziæ
odrazê. Nie wydaje mi siê
jednak, by tak by³o faktycznie. Serdecznie pogratulowaæ tym, który odwa¿yli siê u¿ywaæ niecenzuralnych s³ów w obecnoci znakomitoci ze wiata
nauki, koñ z rzêdem i winia z obro¿¹ dla tych, który
odwa¿yli siê na pseudoseks na pianinie. Kto poczu³ odrazê, ten w³anie
zobaczy³ swoj¹ karykaturê
z przysz³oci. Schodki, jak
zawsze zreszt¹ pokaza³y,
co tak naprawdê dzieje siê w wiecie szpitalnym i akademickim, krzycz¹c w niebog³osy:
nie czarujmy siê!. Czeæ, bowiem repertuaru traktowa³a o rzeczach, które wyp³akuje
siê tylko przyjacielowi w ko³nierz.
Kabaret idzie w³asn¹ drog¹
Cieszy równie¿ fakt, ¿e obecne ambicje i
przekonania polityczne Polaków, nie wdar³y
siê na scenê. Wszechpolskie ambicje purytañskich zachowañ s¹ obce naszym aktorom,
którzy  nie da siê ukryæ  w moherze nie
chadzaj¹. Schodki jesieñ 2005 uwa¿am za
wietne i przyznajê maksymaln¹ iloæ punktów. Nie zwracam uwagi na drobne niedoci¹gniêcia sceniczne i na niewystarczaj¹c¹
pomoc mistrzowi ceremonii, Darkowi J. Jak
to dobrze, ¿e nie ma ju¿ tyranii królów, a
pozostali szydz¹cy ich b³ani z rozbawionym
do rozpuku ludem.

Pawe³ Szambora
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Tego ranka obudzi³em siê zmêczony. Nie wiem,
dlaczego tak by³o?
 Przecie¿ to dopiero wtorek  pomyla³em.
Oczy mocno sklejone, podobnie jak mój umys³,
ledwo widzia³y to, co siê wokó³ mnie dzia³o.
 To chyba zmêczenie organizacj¹ otrzêsin 
rozwa¿a³em w mylach  zajmujemy siê nimi od
ponad tygodnia. Tylu zebrañ w tak krótkim czasie
jako Samorz¹d nigdy nie mielimy.
Szybko zrobi³em wszystkie czynnoci poranne,
które porz¹dny facet wykonaæ musi i wyszed³em na
æwiczenia. Dzieñ by³ d³ugi i równie nieciekawy jak
chwila mojego wtorkowego przebudzenia.

Ochrona i windykacja szatniana
W Klubie Herkulesy zjawi³em siê o godzinie
19.20. Powita³o mnie dwóch porz¹dnie wygl¹daj¹cych panów, wyci¹gaj¹cych w moim kierunku
swoje rêce.
 Ech  pomyla³em  pozwolê im tym razem
sprawdziæ co mam w kieszeniach i plecaku.
Drug¹ rzecz¹, która oprócz ochrony, rozmieszy³a mnie zaraz po wejciu, by³a promocja dla
cz³onków Samorz¹du Studentów AMB. Otó¿ za
szatniê p³acilimy tylko z³otówkê, podczas gdy
pozostali studenci 2 z³ote. Dziêkujemy. Tak swoj¹
drog¹ ciekawe, ile p³acili zaproszeni Profesorowie?
Kiedy zszed³em na dó³ przerazi³ mnie smutny
widok cz³onków Samorz¹du Studentów AMB,
samotnie tañcz¹cych na parkiecie. Studentów
pierwszego roku mo¿na by³o policzyæ na palcach
obu r¹k. Spojrza³em na zegarek.
 Dziewiêtnasta trzydzieci, uff jeszcze wczenie.
Przecie¿ sprzedalimy prawie piêæset biletów. Powinni siê pojawiæ do dziesi¹tej.
Jak powiedzia³ kiedy prof. Bogus³aw Sawicki
z Zak³adu Histologii i Embriologii: Ci nasi studenci pierwszego roku to prawdziwa arystokracja, a
jak wiadomo elity lubi¹ siê spóniaæ. Nie zawiod³em siê. Po dziewi¹tej Herkulesy têtni³y ju¿
studenckim ¿yciem i powoli zaczê³o robiæ siê ciasno.
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No i klops
Chwilê póniej otrzêsiny rozpoczê³y siê. Przewodnicz¹ca Samorz¹du Studentów AMB  Marta
Jakoniuk powita³a wszystkich przyby³ych goci
oraz zgromadzonych studentów. Po raz kolejny
przekona³em siê, ¿e na braæ studenck¹ zawsze mo¿na liczyæ. Ta uwaga nie dotyczy kadry pedagogicznej. Z zaproszonych 28 goci przyby³o tylko
czworo. Wstydcie siê Panie i Panowie Profesorowie naszej Alma Mater. Jak nasi nowi studenci
maj¹ Was poznaæ, jak maj¹ nabraæ szacunku do Was
i przedmiotów, które wyk³adacie skoro ich lekcewa¿ycie? Nie zawiedli jak zwykle weterani zmagañ
ze studentami: prof. Andrzej D¹browski (Prorektor
ds. Studenckich, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnêtrznych), prof. Janusz Dziêcio³ (Prodziekan Wydzia³u Lekarskiego, Zak³ad Anatomii
Prawid³owej Cz³owieka), prof. El¿bieta Skrzydlewska (Prodziekan Wydzia³u Farmacji i Medycyny Laboratoryjnej, Zak³ad Chemii Nieorganicznej i Analitycznej) oraz dr Justyna Ostrowska
(Opiekun I roku Wydzia³u Farmacji i Medycyny
Laboratoryjnej).
Zaraz po przemówieniach goci studentom
pierwszego roku przedstawili siê organizatorzy
Otrzêsin, reprezentuj¹cy Parlament i Zarz¹d Samorz¹du Studentów AMB.
Po czêci oficjalnej przeszed³ czas na wystêp
Studenckiego Klubu Co Nie Co. Nasi profesjonalni amatorzy aktorzy zaprezentowali kilka numerów z zesz³orocznych Schodków: Kino, Kosmitów, Podryw oraz Lekcjê anatomii.

W dalszej czêci tego wieczoru nie zabrak³o
dobrej muzyki, która jest najwa¿niejszym punktem
ka¿dych otrzêsin. Studenci bawili siê prawie do
bia³ego rana. Kiedy po godzinie drugiej rano
opuszcza³em Herkulesy, na parkiecie by³o nadal
t³oczno.

JACY JESTEMY... JACY JESTEMY... JACY JESTEMY...

Otrzêsiny 2005

Niezawodni
Jako wspó³organizator Otrzêsin w roku 2005
chcia³bym podziêkowaæ wszystkim organizacjom
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studenckim, które wspomaga³y nas w miarê swoich
mo¿liwoci. Jako Samorz¹d szczególnie wdziêczni
jestemy Studenckiej Agencji Fotograficzno-Filmowej (SAFF), która uwiecznia³a wtorkowy
wieczór na kliszach fotograficznych, Studenckiemu Centrum Radiowemu Radiosupe³ za
wspieranie nas na antenie (95,0 MHz) oraz
Klubowi Co Nie Co za przygotowanie i wystawienie Schodków. Ponadto dziêkujemy za udostêpnienie sali Klubowi Herkulesy. Nie mo¿emy zapomnieæ równie¿ o dobrodusznym gecie prof.
Janusza Dziêcio³a, który umo¿liwi³ przyjcie na
otrzêsiny wielu studentom pierwszego roku,
przek³adaj¹c kolokwia z anatomii na póniejszy termin. Nisko siê k³aniamy Panie Profesorze.
Zabrak³o na Otrzêsinach w tym roku konkursów tradycyjnie wymylanych i przeprowadzanych przez SCR Radiosupe³. Zwi¹zane to
by³o z wewnêtrzn¹ reorganizacj¹ w Suple. Kierownik SCR Angelika Kwitek i jej ekipa postanowili skupiæ siê na profesjonalnej realizacji audycji
radiowych (i chwa³a im za to), aby wspieraæ nas
przy organizacji Otrzêsin na swoich falach radiowych.
Spe³niaj¹c probê SAFF-u chcia³bym jeszcze
wspomnieæ o mo¿liwoci kupienia zdjêæ z wtorkowych Otrzêsin, umieszczonych na p³ytach CD.
Dochód ze sprzedanych p³yt (zabezpieczone przed
kopiowaniem) bêdzie przeznaczony na organizacjê
akcji Miko³aj w Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Szczegó³y na
plakatach.
A jakie s¹ moje refleksje po imprezie? Muszê
przyznaæ, ¿e zauwa¿y³em tê iskrê radoci i ¿ycia w
spojrzeniach studentów pierwszego roku, której
chyba brakowa³o studentom poprzednich lat. W
tym roku zabrak³o gwiazd, takich jak Oddzia³
Zamkniêty (wyst¹pili w zesz³ym roku na naszych
uczelnianych otrzêsinach). Mimo to, Wy Studenci
pierwszego roku przybylicie w komplecie, a ja nie
zauwa¿y³em rozczarowania na Waszych twarzach.
¯yczê powodzenia, bo przed Wami wiele pracy,
sukcesów i pora¿ek. Jako student VI roku kierunku
lekarskiego mogê powiedzieæ wam tylko tyle 
warto studiowaæ w Bia³ymstoku.
Darek Jakoniuk
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Z wielkim powa¿aniem i zainteresowaniem czytam "Medyka Bia³ostockiego" i z niesmakiem przeczyta³em artyku³ a raczej statystykê rekrutacji w AMB w roku akademickim. 2005/2006 w numerze
wrzeniowym tej gazety.
Jestem przysz³orocznym kandydatem ze star¹ matur¹ i z moimi
znajomymi z Uniwersytetu £ódzkiego mamy zamiar zdawaæ do
AMB.
Powszechnie znana jest historia staromaturzystów z poznañskiej AM, którzy zostali potraktowani przez w³adze uczelni jak
przys³owiowe pi¹te ko³o u wozu i
zepchniêci na margines rekrutacji
przez porównanie trudnego testu z
now¹ matur¹. ¯ywiê ogromn¹ nadziejê, ¿e w szacownej AMB taki
proceder nie bêdzie mia³ miejsca.
Swoj¹ drog¹ jak zawsze patrzy siê na tego typu artyku³y,
gdzie uczelnia decyduje o byciu
albo nie byciu kandydatów pozostaje pytanie... co z tymi, którzy
byli dobrzy (czytaj milimetr pod
kresk¹) a nie dostali siê... te liczby
niedopuszczonych s¹ przera¿aj¹ce.
Pozdrawiam ca³¹ redakcje.
Oczywicie przesy³am wyrazy uznania dla naprawdê udanej i dobrze
rokuj¹cej na przysz³oæ gazety
akademickiej z prawdziwego zdarzenia ;)
Fan AMB i sp.
( e-mail do redakcji,
tekst oryginalny)

SPROSTOWANIE
W padziernikowym numerze
M³odego Medyka podalimy b³êdnie nazwisko autorki artyku³u
Pokonaæ demona. Prawid³owo
brzmi ono  Joanna Barbara
£azarczyk-Kirejczyk. Za b³¹d
bardzo przepraszamy autorkê.

Lektury Nie-obowi¹zkowe... Lektury Nie-obowi¹zkowe...

JACY JESTEMY... JACY JESTEMY... JACY JESTEMY...

Droga
redakcjo !
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