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Losy ludzkie  trudno je odgadn¹æ.
Czêsto odnoszê wra¿enie, ¿e s¹ zdeterminowane. Tocz¹ siê w³asnym torem. Jestemy jak pojazd tocz¹cy siê po torowisku. Po drodze mijamy liczne stacje... a¿
do tej koñcowej.
Opowiem pewne zdarzenie sprzed 37 laty. By³ piêkny prze³om
maja i czerwca roku 1968. Godziny przedpo³udniowe, s³oñce, bezchmurne niebo, wspania³a, kipi¹ca zieleñ. W tym czasie bia³ostockie planty s¹ szczególnie piêkne. Na ³awce wród krzewów, przy
fontannie (tej mniejszej, obecnie nieczynnej) siedzi zakochana para
 sympatyczna i dobrze znana ówczesnym studentom AMB. Zarówno Irena, jak i Tomek byli bowiem dzieæmi znanych bia³ostockich
profesorów. Byli m³odzi, piêkni i zakochani. Jak¿e¿ pasowali do tej
wie¿ej, wiosennej zieleni, kolorowych kwiatów i gor¹cego s³oñca
igraj¹cego wiat³ocieniami na liciach drzew! Przechodz¹c obok zamieni³em kilka zdañ i powêdrowa³em dalej. Szczêcie to szczêcie,
lepiej mu nie przeszkadzaæ. Ju¿ wkrótce okaza³o siê, ¿e ¿ycie mia³o
w stosunku do moich m³odszych kolegów zaskakuj¹co brutalne plany. Mia³o siê okazaæ, ¿e m³oda, bryluj¹ca inteligencj¹, piêkna, pe³na
¿ycia Irena  córka profesora Chlebowskiego, musia³a wraz z rodzin¹ wyjechaæ w nieznane. Tak zadecydowa³y brutalne si³y polityczne.
Te same si³y, które g³osi³y has³a braterstwa narodów, tolerancji, poszanowania praw cz³owieka. Z dnia na dzieñ Profesor zosta³ pozbawiony stanowiska  tylko dlatego, ¿e mia³ odmienne pogl¹dy i odmienne pochodzenie. Kierownik kliniki chorób wewnêtrznych, trzeci kolejny rektor AMB, cz³owiek niezwyk³ej kultury, wielkiej wiedzy
i serca, oddany bez reszty naszej uczelni, nie móg³ siê pogodziæ z t¹
brutaln¹ decyzj¹ w³adz politycznych. Wybra³ drogê tu³acza. Wyjecha³ wraz z rodzin¹ do Izraela, gdzie wkrótce tragicznie zgin¹³. Mam
do profesora szczególny sentyment. Nie tylko dlatego, ¿e interny
uczy³ w sposób prosty i przystêpny. Wszczepia³ nam wielk¹ sztukê
radzenia sobie w ka¿dych warunkach. Jednak przede wszystkim,
chocia¿ niejako przy okazji, wszczepia³ nam, studentom pochodz¹cym z ró¿nych rodowisk, elementarne pojêcie humanizmu, humanitaryzmu i szeroko pojêtej kultury. To on by³ prawdziwym wyznawc¹ fa³szywie g³oszonej dooko³a tolerancji, internacjonalizmu, poszanowania praw cz³owieka. Irenê, córkê profesora, losy rzuci³y do
Australii. Ostatnio odwiedzi³a Bia³ystok i swoj¹ uczelniê. Odda³a
swemu ojcu najwy¿sz¹ czeæ i uznanie. Ufundowa³a nagrodê imienia
profesora Jakuba Chlebowskiego przeznaczon¹ dla najlepszego
absolwenta AMB. Nie czuje urazy do Polski, Bia³egostoku i uczelni.
Wyrazi³a to w wywiadzie, który zamieszczamy na ³amach bie¿¹cego
numeru. Nieodrodna córka i uczennica niezapomnianego i wspania³ego profesora.
¯ycie nieustannie pisze najró¿niejsze ludzkie historie. Zachêcam do przeczytania zwierzeñ naszej kole¿anki pracuj¹cej jako pediatra w litewskiej czêci naszego regionu. Niby typowe losy cz³owieka pogranicza. Urodzona w Hajnówce, studia medyczne odby³a
po drugiej stronie Puszczy Bia³owieskiej, w Grodnie. Stamt¹d przywioz³a mê¿a. Pracuje w okolicy Sejn, wród mniejszoci litewskiej.
I kocha swój zawód, kocha medycynê, kocha swoich ma³ych pacjentów. Oby t¹ nieskaziteln¹ mi³oci¹ zarazi³a wszystkich naszych studentów i absolwentów. Z jej ¿yciowej spowiedzi przebija najszlachetniejsza nuta. Przebijaj¹ najbardziej charakterystyczne cechy ludzi pogranicza  nostalgia, refleksyjnoæ, umi³owanie ró¿norodnoci
kultur i ludzi, swojej ziemi, poddanie siê losowi. A wracaj¹c do polityki  chcia³bym ludziom zajmuj¹cym siê ni¹ zadaæ pytanie. Panowie, dlaczego nierzadko tak brutalnie niszczycie to, co najpiêkniejsze w cz³owieku? Dla jakich celów? Dlaczego g³osicie has³a tolerancji, humanizmu, a wysy³acie ludzi na tu³aczkê, burz¹c ich domy,
ich szczêcie? Odpowied uzyska³em wczoraj, w czasie debaty
przywódców czo³owych ugrupowañ politycznych. Tak¹ sam¹, jak
zawsze.
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Prze³om w historii
Roczników

listopadzie 2005 roku ukaza³ siê jubileuszowy,
50 tom Roczników Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku. Po raz pierwszy do grona redakcyjnego czasopisma do³¹czyli zaproszeni: prof. K. Satake
(Osaka, Japonia), który zosta³ w wspó³redaktorem
Roczników Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w Japonii
oraz prof. J. Morisset (Sherbrooke, Kanada), który zosta³
wspó³redaktorem pisma w Kanadzie. W ich kompetencji
jest promowanie Roczników Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w swoich krajach, pozyskiwanie prac, dokonywanie recenzji i przesy³anie zakwalifikowanych do druku
publikacji do Redakcji Roczników Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku.
Tom 50/2005 Roczników Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku zawiera 63 publikacje sporód, których 29
pochodzi z zagranicy, 14 z orodków krajowych i 20 z
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Procentowy udzia³
prac z zagranicy w bie¿¹cym tomie Roczników Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku wyniós³ 46%, co stanowi dwukrotnie wiêksz¹ iloæ w porównaniu do tomu 49/2004
(23%) i tomu 48/2003 (22%).
Z kolei liczba publikacji pochodz¹cych z Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku w tomie 50/2005 wynosi³a
32% i by³a znacz¹co ni¿sza ni¿ w tomie 48/2003 (48%).
wiadczy to o tym, ¿e Roczniki Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku sta³y siê czasopismem o miêdzynarodowym
charakterze.
W 2005 roku ukaza³y siê dwa suplementy do tomu 50
Roczników Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Suplement 1, tom 50/2005, wspó³redagowany przez prof. dr
hab. El¿bietê Krajewsk¹-Ku³ak, dr Cecyliê £ukaszuk i dr.
hab. Wojciecha Ku³aka, zawiera wybrane prace z IV Podlaskiej Miêdzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkole-
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niowej Pacjent podmiotem troski zespo³u terapeutycznego. Suplement ten zawiera 300 stron i 76 publikacji.
Suplement 2, tom 50/2005, wspó³redagowany przez
prof. Tadeusza Laudañskiego i prof. Leona Bobrowskiego,
stanowi kompendium prac z zakresu spo³eczeñstwa informacyjnego i telemedycyny, prezentowanych podczas konferencji pt. Budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego w
ochronie zdrowia w Euroregionie Niemen. Suplement ten
zawiera 80 stron i 29 publikacji.
Zarówno tom 50/2005 jak i Suplement 1/2005 zosta³y
ju¿ zaindeksowane przez Index Medicus/Medline.
Roczniki Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, wydane
w 2005 roku poddane zosta³y corocznej ocenie przez
instytucje indeksuj¹ce czasopisma i uzyska³y najwy¿sz¹ w
historii wydawania Roczników punktacjê:
+ wg Index Copernicus  8.23 pkt.
+ wg KBN  5 pkt.
W zwi¹zku z miêdzynarodowym charakterem czasopisma rozwa¿ana jest zmiana tytu³u czasopisma. Brany
jest pod uwagê tytu³:
Advances In Medical Science
An Official Journal of the Medical University
of Bialystok
Ponadto, rozwa¿na jest zmiana charakteru czasopisma
na Primary e-Medline, co zapewni autorom prac pojawianie siê streszczeñ w Medline i pe³notekstowych prac w
formie elektronicznej w przeci¹gu dwóch tygodni od zakwalifikowania pracy do druku.
Prof. dr hab. Jacek Nikliñski
Prorektor ds. Nauki
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Dzwonek dla
oty³ych
By³ taki moment, kiedy
mówi³o siê, ¿e zosta³a pani
kierownikiem kliniki, poniewa¿ m¹¿ jest rektorem.
Mówi³o siê i dalej siê mówi.
Na pewno u³atwi³o mi to
start, ale decyzja o powrocie
do PSK-a by³a dla mnie i tak
bardzo trudna. Ostatnie osiem lat pracowa³am w Szpitalu Wojewódzkim w Bia³ymstoku i by³am z tego bardzo zadowolona. Do objêcia kierownictwa kliniki namawia³o mnie wiele osób i to one wiedz¹ najlepiej o
moich rozterkach.
S³ysza³am opiniê, ¿e w pani klinice
panuje wrêcz modelowa atmosfera?
Modelowa? To du¿e s³owo, my siê tu wszyscy po prostu dobrze
znamy i dobrze ze sob¹ czujemy. Z tej kliniki raczej siê nie odchodzi, do nas siê przychodzi. Wprawdzie kilka osób wyjecha³o
za granicê, ale i tak jestemy ze sob¹ w bliskich kontaktach.
Nazwa kliniki ma bardzo rozbudowan¹ nazwê. Jakie jest
tego uzasadnienie?
Tak jak klinika w ci¹gu tych 25 lat rozwija³a siê, tak i rozbudowywa³a siê jej nazwa. Od czasu kiedy powsta³y kasy chorych
trzeba by³o bardzo precyzyjnie okrelaæ zakres us³ug oferowanych przez klinikê, bo to mia³o i ma wp³yw na zawarcie okrelonych kontraktów.
Z jakimi chorobami przychodz¹ pacjenci?
Klinika zajmuje siê leczeniem chorób wewnêtrznych, endokrynologicznych, diabetologicznych. Prowadzimy diagnostykê i leczenie chorób przysadki, nadnerczy, guzów neuroendokrynnych,
zespo³u policystycznych jajników, chorób tarczycy, oty³oci, cukrzycy.
Grudzieñ i styczeñ to czas wielkiego ob¿arstwa; wiêta,
karnawa³. Jedno z ostrze¿eñ g³osi, ¿e cukrzyca czai siê przy
stole. Czy to prawda?
Gros z naszych pacjentów to s¹ chorzy z cukrzyc¹ typu 2, a wiêc
osoby u których istnieje opornoæ na insulinê. Przyczyn¹ tej choroby mog¹ byæ predyspozycje genetyczne, ale te¿ bardzo czêsto
jest ona zwi¹zana z oty³oci¹. Cukrzyca typu 2 pojawia siê ju¿ u
dzieci, o czym alarmuj¹ pediatrzy. Jest wynikiem braku ruchu,
nieprawid³owego od¿ywiania, wrêcz opychania siê przez dzieci
hamburgerami, batonami, s³odkimi napojami. Uwa¿am, ¿e je¿eli
czego z tym nie zrobimy to za kilka lat te dzieci bêd¹ naszymi
pacjentami, z oty³oci¹ i powa¿nymi jej powik³aniami.
Amerykanie ju¿ o tym wiedz¹. Bill Clinton, by³y prezydent
Stanów Zjednoczonych w³¹czy³ siê w akcjê maj¹c¹ na celu
przeciwdzia³anie oty³oci.
U nas ten problem jeszcze widaæ nie dojrza³. W Ameryce jest olbrzymi odsetek pacjentów z tak zwan¹ oty³oci¹ mierteln¹. Dotyczy to osób, które przekroczy³y wagê 200 kilogramów.
Czyta³am o osobie wa¿¹cej oko³o 600 kilogramów. Ju¿ nie ¿yje!
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O cukrzycy
i oty³oci
z prof.
Mari¹ Górsk¹

(na zdjêciu z wnuczêtami)

rozmawia
Danuta lósarska.

Oty³oci najczêciej towarzyszy ca³y szereg chorób skracaj¹cych
¿ycie takich jak: choroby serca, zaburzenia krzepniêcia, nowotwory, choroby stawów. Wspó³czesne pokolenie najbardziej lubi
spêdzaæ czas w samochodzie albo w fotelu przed telewizorem i z
pilotem w rêku. Panie na ogó³ twierdz¹, ¿e tak s¹ zmêczone pracami domowymi, ¿e ju¿ na nic nie maj¹ si³y. Warto jednak wiedzieæ, ¿e na sprz¹tanie, gotowanie, pranie zu¿ywa siê niewiele
energii.
Ten ogromny wysi³ek przed wiêtami nie bêdzie nam wynagrodzony?
Proszê na to nie liczyæ. Tê niewielk¹ stratê kalorii, podkrelam
niewielk¹, uzupe³nimy szybko tym co zjemy. Aby zachowaæ
równowagê w organizmie trzeba minimum trzy razy w tygodniu
uprawiaæ sport. Dobre efekty daje p³ywanie, jazda na rowerze, na
³y¿wach, na nartach, bieganie, d³ugie spacery.
Jakie wczesne objawy mog¹ wskazywaæ na cukrzycê typu 2?
W³aciwie ¿adne, cukrzyca typu 2 skrada siê po cichu. Wartoci
glikemii rosn¹, a organizm siê dostosowuje. Przez wiele lat pozornie nic choremu nie dolega. U niektórych osób mo¿e pojawiaæ siê wiêksze pragnienie, czêstsze oddawanie moczu. Te objawy czêsto jednak mog¹ byæ niezauwa¿one. Choroba ujawnia
siê najczêciej przypadkowo przy okazji innych chorób, bardzo
czêsto, gdy pacjent trafia na kardiologiê np. z powodu zawa³u,
niewydolnoci kr¹¿enia. Cukrzyca jest chorob¹ postêpuj¹c¹.
Chory koniecznie powinien utrzymywaæ dietê, wyeliminowaæ
t³uste potrawy, miêso zast¹piæ rybami, ziemniaki kaszami, picie
soków owocowych zast¹piæ jedzeniem owoców. Jedynymi bezpiecznymi napojami s¹ nies³odzone herbaty i woda.
A kiedy wje¿d¿aj¹ na stó³ ciasta powinien zamkn¹æ oczy?
O tortach i ciastach z kremem musi zapomnieæ. Po³¹czenie t³uszczu z cukrem jest po prostu zabójstwem. Od kilku miesiêcy jestem konsultantem wojewódzkim ds. diabetologii i w³anie ostatnio pisa³am sprawozdanie dla wojewody. Wyniki s¹ niepokoj¹ce.
W pierwszym pó³roczu na Bia³ostocczynie by³o zarejestrowanych ponad 17 tys. pacjentów z cukrzyc¹, obecnie jest ju¿ ponad
20 tysiêcy. Lekarze diabetolodzy informuj¹, ¿e w ci¹gu ostatniego pó³ roku coraz czêciej trafiaj¹ do nich chorzy z bardzo
powa¿nymi powik³aniami cukrzycowymi takimi jak: stopa cukrzycowa, lepota spowodowana retinopati¹ cukrzycow¹.
O czym to wiadczy?
O tym, ¿e pacjent zbyt póno trafi³ do diabetologa, ¿e by³ le leczony. Lekarz pierwszego kontaktu rzadko wysy³a pacjenta do
specjalisty, a my nie mamy nad tym ¿adnej kontroli. I to jest dramat!
Jakie s¹ perspektywy w leczeniu cukrzycy?
W kilku orodkach na wiecie trwaj¹ intensywne prace nad przeszczepami wysp trzustkowych. Najwiêkszy jednak nacisk k³adzie siê na przekszta³cenie komórek macierzystych danej osoby
w komórkê, która produkowa³aby insulinê. Bardzo na to liczymy.
Te badania s¹ szczególnie wa¿ne dla osób z cukrzyc¹ typu 1,
które nie maj¹ w³asnej insuliny. Je¿eli chodzi o osoby z cukrzyc¹ typu 2 to najwa¿niejsze jest wczesne rozpoznawanie choroby
i hamowanie jej postêpu przez zmianê stylu ¿ycia.
+
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Æwieræ wieku

Kliniki Endokrynologii,
Diabetologii i Chorób Wewnêtrznych AMB

K

linika Endokrynologii Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku zosta³a powo³ana do ¿ycia 1 czerwca 1980 roku, jako jedyna jednostka o tym profilu
w regionie pó³nocno-wschodnim. Pierwszy zespó³
tworzyli doktorzy: Iwonna Borejszo, Maria Górska, Zofia
Pietruska, Barbara Zarzycka i Wies³aw Zarzycki, a od
grudnia 1980 roku tak¿e zatrudnieni przez Pañstwowy
Szpital Kliniczny doktorzy: Danuta Jakubczyk, El¿bieta
Korszun i Urszula Puch. Stanowisko kierownika kliniki
objê³a dr hab. Ida Kinalska.
Na pierwszych asystentów czeka³o tworzenie, od podstaw, oddzia³u szpitalnego, poradni i laboratorium diagnostycznego. Przede wszystkim czekali jednak pacjenci z
ca³ego regionu, których nale¿a³o jak najszybciej obj¹æ
specjalistyczn¹ opiek¹. W tych kryzysowych czasach
brakowa³o wszystkiego  sprzêtu, podstawowych leków, a
nawet strzykawek insulinówek. Powoli jednak ros³a
wiedza i dowiadczenie. Przybywa³o specjalistów, zacienia³a siê wspó³praca z innymi zak³adami AMB oraz orodkami w kraju i za granic¹. Dziêki po¿yczonej z Zak³adu
Fizjologii wirówce i aparaturze do elektroforezy ruszy³a
praca naukowa. W roku 1983 rozpoczêto badania dotycz¹ce epidemiologii chorób tarczycy w regionie pó³nocno-wschodnim oraz potencjalnych zagro¿eñ zwi¹zanych z
awari¹ elektrowni atomowej w Czarnobylu. Warto podkreliæ, ¿e badania te  prowadzone pod kierunkiem dr.
hab. Wies³awa Zarzyckiego i dr Anny Zonenberg  trwaj¹
nieprzerwanie do chwili obecnej.
W roku 1986, na bazie przyklinicznej poradni

endokrynologicznej, powsta³ Bia³ostocki Orodek Diabetologiczno-Po³o¿niczy, obejmuj¹cy specjalistyczn¹
opiek¹ kobiety ciê¿arne z cukrzyc¹ oraz kobiety planuj¹ce
ci¹¿ê. Jego dzia³alnoæ zaowocowa³a zmniejszeniem liczby poronieñ, zgonów oko³oporodowych i wad wrodzonych, a tak¿e rozwojem badañ nad patogenez¹ cukrzycy
ci¹¿owej oraz jej konsekwencjami dla matki i p³odu.
W ci¹gu minionego 25-lecia pracownicy Kliniki
Endokrynologii uczestniczyli równie¿ w wielu badaniach
epidemiologicznych i klinicznych dotycz¹cych cukrzycy
typu 1, miêdzy innymi w programie EURODIAB-TIGER
(Europe and Diabetes Type 1 Genetic and Epidemiology
Resource) oraz w programie prewencji cukrzycy typu 1
ENDIT (European Nicotinamide Diabetes Intervention
Trial), który obj¹³ swoim zasiêgiem wiêkszoæ krajów
europejskich, Kanadê i USA. Rolê koordynatora krajowego pe³ni³a prof. Ida Kinalska, natomiast w orodku
bia³ostockim badania prowadzili: prof. Ma³gorzata Szelachowska, dr hab. Adam Krêtowski i dr hab. Irina Kowalska. W ramach programu Ministra Zdrowia pt.: Prewencja pierwotna i wtórna oraz jej wp³yw na wskaniki epidemiologiczne i ekonomiczne w I i II typie cukrzycy w
populacji polskiej opracowany zosta³ wspólnie z II
Klinik¹ Chorób Dzieci rejestr nowych zachorowañ na
cukrzycê typu 1 w przedziale wiekowym od 0 do 29 roku
¿ycia w regionie pó³nocno-wschodniej Polski.
Dziêki dowiadczeniom zdobytym w programie
ENDIT, w roku 2002 rozpoczê³a dzia³alnoæ Pracownia
Immunogenetyki Kliniki Endokrynologii, Diabetolo-M

Fot. Pracownicy Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnêtrznych AMB.
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gii i Chorób Wewnêtrznych AMB. Jej opiekunem jest dr
ników, autoimmunologicznych chorób tarczycy, oftalmohab. Adam Krêtowski. Stosowane techniki badawcze, to
patii Gravesa, zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforaprzede wszystkim izolowanie i sekwencjonowanie DNA,
nowej, a tak¿e oty³oci i jad³owstrêtu psychicznego.
techniki dyskryminacji polimorfizmów genów, hodowla
Rocznie hospitalizowanych jest oko³o tysi¹ca chorych z
komórkowa. Tematyka naukowo-badawcza obejmuje
ca³ego regionu pó³nocno-wschodniego. Zespó³ lekarski
zagadnienia dotycz¹ce etiopatogenezy cukrzycy typu 1 i
tworzy 13 specjalistów z zakresu endokrynologii, diachorób autoimmunologicznych tarczycy, czynników ryzybetologii i chorób wewnêtrznych oraz szeciu lekarzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycê
rezydentów. Dziêki pracowni USG, któr¹ opiekuje siê
oraz patogenezy cukrzycy ci¹¿owej. Ponadto od roku
obecnie dr Anna Pop³awska, mo¿liwe jest wykonywanie
2002 zespó³ pracowni bierze czynny udzia³ w pracach
badañ ultrasonograficznych i biopsji cienkoig³owych tarEuropejskiego Konsorcjum Genetycznego, a 21 lutego 2003 roku w
Bia³ymstoku odby³o siê I Spotkanie
Polskiego Konsorcjum Genetyki
Cukrzycy typu 1, na które przybyli
miêdzy innymi specjalici ze Steno
Diabetes Center w Kopenhadze: prof.
Jorn Nerup i prof. Flemming Pociot.
W roku 2000 rozpoczê³a równie¿
dzia³alnoæ Pracownia Metaboliczna
Kliniki Endokrynologii, Diabetologii
i Chorób Wewnêtrznych AMB. Zespo³em kieruje dr hab. Marek Str¹czkowski. Najwa¿niejszym celem badañ
prowadzonych przez zespó³ pracowni
jest diagnostyka insulinoopornoci w
grupach ryzyka rozwoju cukrzycy
typu 2, jak równie¿ analiza mechanizmów patogenetycznych prowadz¹cych do upoledzenia dzia³ania
insuliny. Badania wykonywane s¹ te- Fot. W tym budynku mieci siê Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnêtrznych
AMB.
chnik¹ klamry hiperinsulinemicznej
normoglikemicznej, co stanowi z³oty
standard w ocenie insulinowra¿liwoci in vivo. Zespó³
czycy. Rozwija siê wspó³praca z Zak³adem Anatomii
pracowni wspó³pracuje równie¿ z Zak³adem Fizjologii
Patologicznej, I i II Klinik¹ Chirurgii Ogólnej oraz Zak³aAMB w zakresie analizy lipidów miêni szkieletowych.
dem Medycyny Nuklearnej AMB, gdzie przeprowadzane
Pionierskim osi¹gniêciem by³o wykazanie zale¿noci
s¹ badania izotopowe i terapia jodem radioaktywnym.
pomiêdzy insulinoornoci¹ a parametrami sfingomieliPrzewa¿aj¹c¹ czêæ pacjentów stanowi¹ jednak chorzy na
nowego szlaku transmisji sygna³ów, a szczególnie zawarcukrzycê, którzy w trakcie pobytu w klinice ucz¹ siê techtoci¹ ceramidu w miêniach szkieletowych u ludzi. Now¹
niki podawania insuliny, zasad samokontroli, diety i radziedzinê w dzia³alnoci naukowej Kliniki Endocjonalnego wysi³ku fizycznego, a tak¿e profilaktyki
krynologii stanowi¹ badania dotycz¹ce patogenezy
przewlek³ych powik³añ naczyniowych. Od 15 marca 1981
autoimmunologicznych chorób tarczycy oraz powik³añ
roku nieprzerwanie dzia³aj¹ specjalistyczne poradnie:
kardiologicznych cukrzycy typu 2, prowadzone na modelu
endokrynologiczna i diabetologiczna.
zwierzêcym.
W ci¹gu 25 lat istnienia Klinika Endokrynologii, DiaOd momentu powstania Kliniki Endokrynologii jej
betologii i Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej w
pracownicy bior¹ tak¿e aktywny udzia³ w pracach PolBia³ymstoku wychowa³a trzech profesorów, dziewiêciu
skiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Interdoktorów habilitowanych i ponad trzydziestu doktorów
nistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Endokrynolonauk medycznych. Pierwsz¹ nominacjê profesorsk¹ odegicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
bra³a 1 grudnia 1988 roku dr hab. Ida Kinalska.
Zespó³ kliniki pe³ni³ rolê organizatora I, a nastêpnie VIII
Wychowankowie kliniki kontynuuj¹ teoretyczn¹ i prakZjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetolotyczn¹ dzia³alnoæ w dziedzinie endokrynologii w ró¿nych
gicznego oraz XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endoorodkach w kraju, a tak¿e we Francji, Niemczech, Danii
krynologicznego, organizowanego wspólnie z Europejsk¹
oraz Stanach Zjednoczonych. Od 1 padziernika 2003
Federacj¹ Towarzystw Endokrynologicznych, który odby³
roku funkcjê kierownika kliniki pe³ni prof. dr hab. Maria
siê we wrzeniu 1999 roku w Miko³ajkach. Od ponad
Górska.
dziesiêciu lat klinika organizuje równie¿ cykliczne konferencje powiêcone patogenezie zespo³u metabolicznego i
problemom kardiologicznym w cukrzycy.
Maria Górska
W chwili obecnej Klinika Endokrynologii prowadzi
(Autorka jest prof.  kierownikiem
diagnostykê i leczenie chorób przysadki, nadnerczy, guKliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób
zów neuroendokrynnych, zespo³u policystycznych jajWewnêtrznych AMB).
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Dyplomy
z suplementem
W

rêczenie dyplomów absolwentom AMB, tradycyjnie
wpisuje siê w kalendarz uroczystoci odbywaj¹cych siê w pierwszych miesi¹cach ka¿dego roku akademickiego. Ma miejsce po padziernikowej immatrykulacji studentów
pierwszego roku i poprzedza grudniowe
wrêczenie dyplomów doktorantom i habilitantom. W ten symboliczny sposób
uroczystoæ ta zostaje umieszczona na

drodze rozwoju zawodowego. Jednak w
roku 2005 wydarzenie to nabra³o szczególnego charakteru ze wzglêdu na symboliczne po³¹czenie przesz³oci z przysz³oci¹. Z jednej strony poraz pierwszy
wrêczona zosta³a nagroda dla najlepszego studenta Wydzia³u Lekarskiego
ufundowana przez Irenê Bennett (córkê
profesora Jakuba Chlebowskiego), któr¹
odebra³a absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Magdalena Mlo-

nek. Z drugiej strony absolwenci AMB
poraz pierwszy odebrali swoje dyplomy
z tzw. suplementem, czyli uzupe³nione
o pe³ny przebieg studiów w jêzyku angielskim. Z pewnoci¹ nie jest to tylko
symboliczny znak czasów, ale niew¹tpliwe u³atwienie przy podejmowaniu
pracy w Unii Europejskiej.
Prof. dr hab. Robert Flisiak
Dziekan Wydzia³u Lekarskiego AMB

Uroczystoæ wrêczenia dyplomów doktorantom i habilitantom
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Uroczystoæ wrêczenia dyplomów absolwentom AMB
---------- Wydzia³ Lekarski ----------

Fot. Najlepsi absolwenci
Wydzia³u Lekarskiego.

Fot. J.M. Rektor wrêcza kwiaty fundatorce nagrody dla
najlepszego studenta Wydzia³u Lekarskiego AMB
 dr Irenie Bennett.

---------- Wydzia³ Farmaceutyczny ----------

Fot. Absolwenci
Wydzia³u
Farmaceutycznego.

Fot. Wrêczenie dyplomów i gratulacje od dziekanów Wydzia³u Farmaceutycznego.
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Absolwenci
AMB

2005
Wydzia³ Lekarski

Kierunek lekarski
Adamczyk Ma³gorzata Anna, Alochna Irmina Maja,
Bacharewicz Pawe³, Baran Piotr, Bilbin Marta, Bou¿yk
Joanna, Brodowski Tomasz Piotr, Bajorek Aneta
Magdalena, Chilewicz Micha³ Wojciech, Chlabicz Micha³,
Chojnowski Damian, Chudoñ Tomasz, Chrzanowska Beata,
Chwieko Sylwia Alicja, Cio³ek Monika, Ciarka Barbara
Krystyna, Ciemerych Mariusz, Czerniawski Tomasz Jan,
Ciemerych Aleksandra Katarzyna, Czupryna Piotr,
D¹browska Magdalena Monika, Dobkowska Wioletta,
Dobner-Bry³a Aleksandra, Dubert Pawe³ Damian, Dziedzia
Justyna Anna, Figarska-Czerniawska Ilona Urszula,
Falejczyk Anna, Gajewska Anna, Gorlo Adam, Galant
Anna, Gorlo Anna, G³ód-Socha Katarzyna, Grela Marcin
Andrzej, Guzek Maciej, Izbicka Ma³gorzata, Janusz Leszek
£ukasz, Urszula Jurczenia, Kap³añski Jacek Henryk, Kania
Magdalena Maja, Kozieradzka Anna, Kamiñska Agnieszka,
Kamiñska Anna, Kumierczyk Justyna, Ka³u¿a Katarzyna,
Kiczuk Joanna, Kraszewska Beata Bo¿ena, Korpikiewicz
Arkadiusz, Krajewska Agnieszka, Kwiatkowska Anna,
Liwoch-Nienartowicz Nikolina Selena, Maciejewska Diana,
Maj Olga Jolanta, Majkut Izabela, Majewska Anna,
Marcinkiewicz Edyta Katarzyna, Maziewski Tomasz, Mazur
Mariusz, Micek Edyta Urszula, Maziewska Joanna,
Miecznikowski Artur, Minarowski £ukasz Janusz, Monach
Jolanta, Moniuszko Anna Monika, Mocicka Maria,
Nawrocka Monika Danuta, Olêdzki Bartosz, Paku³o Joanna
Ewa, Paszkowska Agata, Petrosjan Arletta Janina, Pniewska
Anna, Popko Mariola, Puchaczewska Olga Helena, Purwin
Andrzej, Qawar Edyta Urszula, Purwin Tomasz, Romanik
Beata, Romanowska Magdalena, Roszkowska Angelika
Saltana, Róg Magdalena El¿bieta, Rutkowski Krzysztof,
Rybi Agnieszka Anna, Rzeczkowska Katarzyna, Sadowska
Anna Ma³gorzata, Sajewicz Edyta, Siemczyk Marek
£ukasz, Sackiewicz Adam, Siemienko Krzysztof,
Skolimowski Konrad Dariusz, Stachurski £ukasz, Suso³
Anna, Syczewska Iwona, Sulik Piotr, Szuchnicka Ewa,
Szymczak Piotr, Tankiewicz Janina, Taranta Katarzyna,
Tarasiuk Monika, Tar³owska Aleksandra Natalia, Tomaszuk
Mariusz, Trypuæ Marta, Tarkowska Magdalena Ewelina,
Ulanicka Kornelia Paulina, Witkowski Piotr, Wojtowicz
£ukasz Maciej, Wojciuk Magdalena, Woliñska Joanna,
Znosko El¿bieta, Zawadzka Agnieszka, Zdrodowski Micha³,
¯ebrowski Pawe³, ¯¹dkowski Tomasz.
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Kierunek lekarsko-dentystyczny
Adamiak Justyna Patrycja, Bekiesz Wojciech, Boroñ
Pawe³ Jan, Biskup Bartosz Tomasz, Brodzik Anna,
Budny Wojciech, Brzozowska Beata, Ciura Mariusz,
Cylwik Magdalena Agata, Czarnocka Joanna, Fr¹czyk
Anna Katarzyna, Gadomska Magdalena, G¹siorek Anna,
Gajewska Marzena, Golubiewska Monika, Goroszewska
Monika, Greupner Hanna Maria, Grygo-Sienkiewicz
Ewa, Gryko Dorota Edyta, Jankowska Anna, Jasiuk Ewa,
Kamierski Bartosz Andrzej, K³opotowski Joanna
Barbara, Kondrat Wojciech, Kosiñska Aneta, Kordiaczna
Monika Michalina, Koz³owska Katarzyna, Król Aneta
Barbara, Krupiñska Marta, Krupiñska Paulina Magdalena,
Kucharz Magdalena Ma³gorzata, Kuæ Joanna, Kuæ
Urszula Marta, Malecka Alicja, Mlonek Magdalena,
Marciniak Urszula, No¿ewska Magdalena Karolina,
Orlikowski Sebastian Micha³, Pa³ac Katarzyna,
Paw³aszek £ukasz Damian, Pietraszkiewicz Anna,
Pietrzak Katarzyna Sylwia, Pietrzak Artur, Pisanko
Edyta, Princ Kamila Kinga, Plichta Beata, Przystupa
Wojciech Andrzej, Ratyñska Katarzyna, Sadliñska Eliza,
Sajnaja Magdalena, Sidorczyk Maciej Piotr, Sieprawska
Joanna Maria, Sitarek Iwona Katarzyna, Skurska Anna,
Smorczewski Maciej, Soko³owska Justyna, Sosnowska
Justyna, Stankiewicz Pawe³ Adam, Stefanowicz Marta,
Suchta Magdalena, Szewieliñski Konrad Pawe³,
Szumieluk Urszula, Szutko Katarzyna, Szyd³o Mariusz
Pawe³, Szyd³o Iwona, wirk Remigiusz Rajmund,
wirszcz Waldemar Rafa³, Tykocka Monika, Tymiñski
Rafa³, Wodnicka-Smorczewska Katarzyna, Wróblewski
Dariusz, Zawadzka Joanna, Zawadzka Urszula.

Wydzia³ Farmaceutyczny
Farmacja
Bagiñska Magdalena, Baranowska Marta, Bazyd³o Sabina,
Bêben Ma³gorzata, Burdon Rafa³, Butruk Monika,
Chlebiñska Danuta, Chwesewicz Anna, Dudzik Danuta,
Dulak Dariusz, Dziekoñska Maja, Falkowska Barbara,
G¹sowska Aneta, Hardej-Pietruszkiewicz Anita, Jachimczyk
Krystian, Jakimik Aneta, Jarmoc Beata, Jelska Aneta,
Jutrowski Pawe³, Kierzkowska Marta, Klimczuk
Aleksandra, Konert-Jakacka Katarzyna, Konstantynowicz
Anna, Kostro Weronika, Kowalczuk Katarzyna, Kowalska
Anna, Kozaczuk Pawe³, Krot Aneta, Kurek Joanna,
Luckiewicz Izabela, Ludzkowski Jakub, £ukaszuk Marta,
£u¿niak Agnieszka, Makara Wojciech, Makarski Marcin,
Markowska Marta, Mejer Rafa³, Nowak Emilia, Obrêbska
Joanna, Olêdzki Maciej, Omañska Iwona, Pabich
Agnieszka, Pankowska Jolanta, Pawlik £ukasz, Perkowska
Dorota, Pietruszkiewicz Piotr, Piku³a Elwira, Pisiñska
Joanna, Piskorz Ma³gorzata, Ponichtera Beata, Prostko
Anna, Puciaty Krzysztof, Romaniuk Agata, Rudnicka
Monika, Sadkowska Krystyna, Sakowicz Ewa, Sawczuk
Marta, Sitko Barbara, Skrudlik Alicja, S³abiñska Aneta,
Staleñczyk Monika, Stankiewicz Adrian, Stankiewicz
Albert, Stefaniak Dagmara, Syrek Dorota, Szypulski
Marcin, mietanko Barbara, Tanajewska Anna, Tur Marta,
Umiñska Magdalena, Walczuk Urszula, Wo³osz Eliza,
Wróblewska Krystyna, Zaj¹c Agnieszka, Zieliñska
Dagmara.

M

- grudzieñ 2005 (35) -

MEDYK BIA£OSTOCKI
Analityka Medyczna  studia magisterskie
Baczewska Kamila, Bartosiewicz Marta, Charkiewicz
Marzena, Chmielewska Sylwia, Czajkowska Marta,
Czyrynda Katarzyna, Gancarz-Ma³aszewicz Joanna, Grycuk
Urszula, Ha³abis Justyna, Huszcza Anna, Kabza Karolina,
Kalisiewicz Katarzyna, Karwowska Alicja, Karwowski
Kazimierz, Kresso Edyta, Lato Magdalena, Majewska Anna,
Malka Agnieszka, Markiewicz Wojciech, Miêkisz Micha³,
Mucha Anna, Nowicka Krystyna, Okruszko Barbara,
Pietruszka Katarzyna, Polkowski Karol, Po³ubiñska Anna,
Romanowska Ewa, Sawicka Anna, Snarska Anna,
Stankiewicz Iwona, Stuczeñ Monika, liwowski Artur,
Tekieñ Ma³gorzata, Weso³owska Monika, Wierzbicka Agata,
Wigda Iwona, Winiewska Ewelina, Wojciechowska Anna,
Zacharczuk Iwona.
Analityka Medyczna  studia licencjackie
Bargielska Justyna, B³aszkiewicz Ma³gorzata, Bu³ach Anna,
Domañska Anna, Dzienisiewicz Karol, Gapik Robert,
Grzebiñska Danuta, Konarzewska Anna, Kurgan
Magdalena, Powichrowska Dorota, Pu³awski Marcin,
Radziszewska Katarzyna, Sawicka Joanna, Waligóra Edyta,
Zawadzki Pawe³.
Analityka Medyczna  studia magisterskie uzupe³niaj¹ce
Borys Monika, D¹browska Katarzyna, Dubiel Maciej,
Jancewicz Emilia, Klimek Justyna, Ligowska Monika,
Pasek Alina, Pó³torak Justyna, Wierciñska Monika.

Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
Dyplom Honorowy Rektora za szczególne wyniki w nauce
oraz osi¹gniêcia w studenckim ruchu naukowym otrzymali:
+ mgr Daria Siderska
Zdrowie Publiczne
+ mgr Sylwia Sadowska Fizjoterapia
+ mgr Anna O³ów
Fizjoterapia
+ Emilia Matus
licencjat fizjoterapii
+ Maria Heleniak
licencjat pielêgniarstwa
Fizjoterapia  studia uzupe³niaj¹ce magisterskie
Brodowicz Beata, Cieciuch Renata, Dziatkowska
Izabela,Górska Karolina, Jakubek Krystian, Januszczyk
Joanna, Kamierczak Izabela, Klimczak Rafa³, Kotowska
Anna, Majewska Maja, O³ów Anna, Palczewski Wojciech,
Parszo Urszula, Perkowska Danuta, Poznañska Anna,
Roman Bart³omiej, Roszkowska Marzena, Sadowska
Katarzyna, Sadowska Sylwia, Skreczko Wioletta,
Sobociñska Bogumi³a, Szczepañski Piotr, Szlendak Monika,
Szymborski Pawe³, Turkoæ Joanna, Urban Joanna,
Winiewska Ewelina, Wysocka Barbara, Zajczuk Marcin.
Fizjoterapia  studia licencjackie
Bielawiec Julita, Cibor Marta, Æmielewska Katarzyna,
Dakowicz Agnieszka, Ferster Aneta, Fi³oñczuk Anna, Firlit
Dorota, Fo³ta Jakub, Gancarz Izabela, Huszcza Ewa, Ilnicka
Renata, Krajewska Aneta, Korecka Anna Monika, Kotowicz
Ewelina, Kowalczuk Marta, Kulikowska Anna, Kuna
Emilia, Lach Urszula, Lebowska Dorota, Lenczewska
Sylwia, Lendo Katarzyna, Li¿ewski Adam, Malinowska
Joanna, Malinowska Ma³gorzata, Matus Emilia, Mrugowska
Angelika, Niko³ajuk Tomasz,Opacka Edyta, Ostapowicz
Anna, Ostaszewska Justyna, Pogorzelski
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Marcin,Prokopczyk Marta, Rozenfeld Diana, Suchan Marta,
Tarasiewicz Gabriela, Terlikowski Robert, Wieczorek
Magdalena, Wiszowata Justyna, Zajkowski Tomasz.
Pielêgniarstwo  magisterskie jednolite
Baling Joanna, Bartnik Dorota, Bazyluk Krzysztof,
Bruszewska Urszula, Bus³owska Anna, Chilimoniuk Joanna,
Chojnowska Anna, Chomutnik Anna, Chor¹¿ewicz Sabina,
Chren Renata, Daniluk Ludmi³a, Danowska Dorota,
Dembiñska Jadwiga, Doliñska Celina, Dunajska Stanis³awa,
Dziekoñska Miros³awa, Gabor Bo¿ena, Go³a Lidia,
Gorbacewicz Andrzej, Grabaruk Agnieszka, Gryk Irena,
Gulan Teresa, Janowicz Jolanta, Jêdrzejewska Anna,
Karpiuk Magdalena, Kamecka Jolanta, Ki¿el Ma³gorzata,
Kiszkiel Marta, Kondzior Gra¿yna, Kozaczuk Zofia, Kozie³
Honorata, Ku³akowska Dorota, Kulesza El¿bieta, Lament
Ewa, Lazar Kamila, £ubiñska Ma³gorzata, Malesiñska
Magdalena, Mieczkowska Agnieszka, Mieczkowska Jolanta,
Mo¿ejko Anna, Niewiñska Halina, Ogrodnik El¿bieta,
Olechwierowicz Agnieszka, Olejnik Beata, Pecura Iwona,
Piech Miros³awa, Pop³awska Barbara, Prochorowa Regina,
Puchalska Marta, Puzanowska Bo¿ena, Pu¿uk Ewa,
Rozmus-Stefaniak Agnieszka, Romañczuk Anna,
Rutkowska Celina, Sieniawska Ewa, S³abek Magdalena,
Sobociñska Agnieszka, Sosnowska Magdalena, Staniewicz
Alicja, Staniszewska Beata, Stru Jolanta, Sujet Gra¿yna,
Szerszunowicz Halina, Szwarc Joanna, Tomaszewska
Monika, Trzaskowska Anna, Trzciñska Ewa, Warpechowska
Irena, Warszycka Zenaida, Wernio Marianna,
Werpachowska Maria, Weremiejewicz Barbara, Zahorowska
Agnieszka, ¯urawska-Karczewska Alicja.
Pielêgniarstwo  magisterskie uzupe³niaj¹ce
Dziedzia Jadwiga, Gajewska Marta, Jakimiuk Urszula,
Kunicka Danuta, Miastkowska Katarzyna, Siedzik Alicja,
Tarnogrodzka Anna, Tofiluk Justyna.
Pielêgniarstwo  licencjat
Bartoszewski Maciej, B¹czek Justyna, Bednarczuk Kamila,
Bednarczyk Agnieszka, Bezubik Tomasz, Biedrzycka
Krystyna, Buczyñska Gra¿yna, Ciszyñska Bo¿ena,
Danilczuk Anna, Dawidziuk Halina, Dominiuk Anna,
Dziemiach El¿bieta, Fidrocka Urszula, Girejko Izabela,
Godziewska Izabela, Gudewicz Dporota, Heleniak Maria,
Jakubczyk Ma³gorzata, Jakubowska Ma³gorzata, Janicka
Magdalena, Jankowska Katarzyna, Januszewska Miros³awa,
Kamieñska Iwona, Karpiñska Agnieszka, Kendra Monika,
Kondzior Marta, Koz³owska Janina, Kuczewska Marta,
Kulesza Magdalena, Kulik Marzena, Ku³ak Monika,
£apiñska Anna, Mañkowska Dorota, Markowska Anna,
Mazur Ewa, Micun Izabela, Mikucka Agnieszka c. Jozefa,
Mikucka Agnieszka c. Tadeusza, Nietupska Beata, Nowik
Agnieszka, Nowotka Barbara, Okrasiñska Dorota, Olechno
Ewa, Olszewska Beata, O³dakowska Magdalena, Oniszczuk
Monika, Ostrowska Monika, Pop³awska Maria, Prymaka
Marta, Radziwonowski Patryk, Rempalska Joanna, Rem¿a
Dorota, Ropel Teresa, Rutkowska Magdalena, Rydzewska
Katarzyna, Rzodkiewicz Olga, Sadowska Ewa, Sawicka
Justyna, Sekciñska Joanna, Sieklucka Agnieszka, Silwon
Agnieszka, Skrodzka Jolanta, Skrok Marcin, Stefañczuk
Sylwia, Szapuæko Alina, Szerko Katarzyna, Szusta Barbara,
Toczydlowska Joanna, Topa Marta, Wêgrzyn Wioleta, M
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Wierciszewska Agnieszka, Wiktorko Joanna, Wójcik Kamil,
Zabielska Krystyna, Zalewska Anna, Zió³kowska Ma³gorzata.
Zdrowie Publiczne  kierunek Ratownictwo Medyczne
Andruszkiewicz Jaros³aw, Bekalski Pawe³, Bekisz Krzysztof,
Chalski Arkadiusz, Chlabicz Aleksander, Cimoch Jaros³aw,
Citko Marek, Dañko Piotr, D¹bkowski Sylwester, G³uszcz
Zofia, Godlewski Piotr, Grzymkowski Marek, Hodun Ryszard,
Jachimczuk Marcin, Jenoch Kamila, Kosobudzki Robert,
Koz³owski Krzysztof, Kulikowski Grzegorz, Lipiñski
Miros³aw, £apiñski Piotr, Macioch Robert, Markowska Anna,
Powiata Krzysztof, Piotrowski Dawid, Pupko Tomasz,
Rogowski Tomasz, Rutkowska Katarzyna, Silwonik Karol,
Sadowski Pawe³, Sopiñski Tomasz, Sosnowski Robert,
Stefañska Marta, Szczêsny Karol, Tarasiuk Mariusz,
Toczy³owski Marek, Zalewski Andrzej, ZeraTadeusz, Zieliñski
Krzysztof, ¯o³nierczuk Micha³.
Po³o¿nictwo  licencjat
Bortniczuk Katarzyna, Bortnowska Barbara, Borkowska
Anna, Brzozowska Maryla, Ci¿ewska Cecylia, Daniluk
Urszula, Chomontowska-Dziuba Marta, Chrostowska
Mariola, Fiedziukiewicz Kamila, Gadomska Halina,
Grygoruk Irena, Guzowska Katarzyna, Gwizda³a Marta,
Jab³oñska Urszula, Karpiñska Agata, Karpiñska Marta,
Kitlasz Katarzyna, Koniecko Ewa, Konopka Monika,
Konopko Danuta, Koz³owska Magdalena, Kryñska Alicja,
Lasota Katarzyna, £adna Marzena, £uszczewska Alina,
Marczuk Helena, Michalczuk Barbara, Momotko Urszula,
Nowicka Ma³gorzata, Nyga Elzbieta, Onopiuk Beata,
Ostrowska Ma³gorzata, Pa³ubiñska Anna, Pietrowska
Urszula, Polkowska Anna, Pop³awska Sylwia, Poniak
Anna, Radomska Joanna, Radziszewska El¿bieta,
Romañczuk Agnieszka, Roszkowska Dorota, Sarosiek
Stulgis Joanna, Sic Joanna, Sobecka Ewa, Sobolewska
Agnieszka, Soko³owska Urszula, So³omianko Katarzyna,
Syczewska Emilia, Szaniawska Katarzyna, Szoka Edyta,
Taudul Agata, Wasilewska Magdalena, Winiewska
Barbara, Winiewska Marzena, Wnorowska Agnieszka,
Wysocka Agata, Zakrzewska Katarzyna, Zalewska
Agnieszka, ¯ochowska Edyta.
Zdrowie Publiczne, kierunek Dietetyka
 studia licencjackie
Anchimiuk Agnieszka, Antonowicz Magda, Baranik Anna,
Boszko Ma³gorzata, Brañski Piotr, Charkiewicz Angelika,
Charkiewicz Wioletta, Chrzanowski Pawe³, Czajkowska
El¿bieta, Falkowska Agnieszka, Filarski Remigiusz,
Gajdowski Andrzej, Górska Monika, Guzowska
Ma³gorzata, Jastrzêbska Marta, Jaromin El¿bieta, Kranicka
Ewa, Kraujutowicz El¿bieta, Kuæ Wioletta, Kulikowska
Urszula, Kwasiborska Joanna, Majewski Rados³aw,
Mikulska Mariola, Panasiuk Monika, Pentkowska Ewa,
Porêbska Magdalena, Stañczuk Paulina, Wasyluk Joanna,
¯arska Agnieszka.
Zdrowie Publiczne  studia magisterskie uzupe³niaj¹ce
Adamska Edyta, Czechowska Sylwia, Faszczewska Marta,
Haraburda Edyta, Kalinowska Urszula, Kraszewska
Marlena, Kalicka El¿bieta, Kiernozek Beata, £apiñska
Aneta, Pytel Iwona, Siderska Daria, Wasiluk Diana,
+
Zalewska Magdalena, ¯y³kowska Joanna.
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Co
dla mego

Taty

Z dr Iren¹ Bennett,
córk¹ prof. Chlebowskiego
i fundatork¹ nagrody jego imienia dla
najlepszego studenta Wydzia³u Lekarskiego AMB,
rozmawia Danuta lósarska.

Wspomnienia bywaj¹ dobre i z³e. Rok 1968 z czym siê
pani kojarzy?
Zawali³ mi siê ca³y wiat. By³am na czwartym roku studiów
medycznych, mia³am piêkne plany. W marzeniach widzia³am
nawet szpital, w którym kiedy mia³am pracowaæ. Pewnego
razu mój ojciec, który by³ profesorem w bia³ostockiej
Akademii Medycznej, wróci³ do domu i powiedzia³: musimy
wyjechaæ, bo mnie nikt ju¿ tu nie potrzebuje. To by³ ten
dzieñ, gdy odwo³ano go z funkcji kierownika kliniki. Przed
nasz¹ rodzin¹ pojawi³a siê wielka niewiadoma. Czu³am lêk.
Profesor nie mia³ dobrego pochodzenia?
Nawet nie wiem czy to tylko o to chodzi³o? Niewiele na ten
temat rozmawialimy. Rodzice próbowali mnie chroniæ i nie
obarczali mnie swoimi problemami. Pamiêtam, ¿e ojciec by³
bardzo za³amany. Le¿a³ w ³ó¿ku i nic nie mówi³.
Wyjechalicie pañstwo do Izraela ca³¹ rodzin¹?
Nikt mnie nie pyta³ czy chcê. Od decyzji do wyjazdu minê³o
oko³o dwóch miesiêcy. Pamiêtam, ¿e w dniu gdy wyje¿d¿alimy do Wiednia, bo to by³ pierwszy etap naszej podró¿y,
kto na uczelni mia³ habilitacjê i ojciec by³ jeszcze na niej
obecny. Aby zd¹¿yæ na poci¹g, którym jechalimy z Warszawy do Wiednia musia³ braæ taksówkê z Bia³egostoku. Ju¿
wtedy czu³am, ¿e ojciec jako do koñca nie wierzy, ¿e to
¿ycie, które budowa³ w Polsce skoñczy³o siê. Wygl¹da³o to
tak, jakby nie przyjmowa³ tego do wiadomoci.
Kto z przyjació³ go ¿egna³, czy mo¿e wszyscy nagle
znikli?
Zazwyczaj bywa tak, ¿e jak co bardzo nas boli to wówczas
nie dostrzegamy tego, co dzieje siê obok. Pamiêtam dobrze
tylko ten czas przed wyjazdem, bo tak na dobr¹ sprawê to ja
musia³am nas spakowaæ. Mama by³a bardzo chora, a tato by³
po operacji przepukliny. Bardzo pomogli mi przy pakowaniu
moi najbli¿si znajomi. P³akali te¿ razem ze mn¹.
Jak pañstwo odnalelicie siê w nowych warunkach?
To ju¿ nie by³ dom. Rodzice zamieszkali w tzw. domu asymilacyjnym. Tak jak inni emigranci, którzy przyje¿d¿ali do
Izraela otrzymali od pañstwa ma³e, bardzo skromne
mieszkanie, wy¿ywienie i darmow¹ naukê jêzyka. M
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Mnie umieszczono w domu studenckim
i tam przez pierwszy rok uczy³am siê
nowego jêzyka. Zaczynalimy nasze
¿ycie od pocz¹tku.
Krótko po przyjedzie do Izraela
Profesor zmar³. To by³ wypadek?
Z Polski wyjechalimy 16 padziernika, do Izraela dotarlimy w listopadzie.
Pod koniec grudnia ojciec dosta³ pracê,
zmar³ 25 stycznia 1969 roku. Przepraszam..., ale nie mogê o tym mówiæ.
Ja jeszcze nie powiedzia³am tego...
nawet sobie.
Po trzydziestu siedmiu latach wróci³a pani do miejsca, w którym nie
chciano pani ojca i jeszcze ufundowa³a pani nagrodê jego imienia.
To piêkny gest.
W tym roku minê³a setna rocznica
urodzin mego ojca, bardzo chcia³am to
jako uczciæ. On bardzo kocha³ swoj¹
pracê, a akademia by³a  mo¿na
powiedzieæ  jego drug¹ córk¹. Gdy
bylimy jeszcze w Polsce, tata czêsto
mówi³, ¿e jak bêdzie na emeryturze to
napisze wspomnienia. Nawet przez
pewien czas myla³am, ¿e skoro jemu
los na to nie pozwoli³, to w takim razie
ja powinnam spe³niæ jego marzenie.
Okaza³o siê jednak, ¿e nie jest to takie
proste. Od czasu naszego wyjazdu
up³ynê³o prawie czterdzieci lat, wiele
rzeczy zatar³o siê w mojej pamiêci i aby
zebraæ materia³y musia³abym pobyæ
trochê d³u¿ej w Polsce. To jest trudne,
bo moje ¿ycie od 1980 roku toczy siê w
Sydney w Australii. Czas poch³aniaj¹
mi praca, dzieci, dom. Uwiadomi³am
sobie, ¿e ja tej ksi¹¿ki po prostu nigdy
nie napiszê, a bardzo chcia³am zrobiæ
co dla mego Taty. Pomyla³am, ¿e nagroda jego imienia dla najlepszego
absolwenta Wydzia³u Lekarskiego
AMB jest dobrym pomys³em. Chcia³am pokazaæ równie¿, ¿e ojciec na
pewno doceni³by gest w³adz uczelni,
jakim by³o nadanie sali, w której przez
wiele lat prowadzi³ zajêcia ze studentami, jego imienia. To co siê wydarzy³o w
1968 roku nie ma nic wspólnego z bia³ostock¹ Akademi¹ Medyczn¹. To by³a
polityka.
Jak pani widzi po latach swoj¹
uczelniê?
Ten powrót sprawi³ mi du¿o przyjemnoci, bo ja siê tu tak naprawdê wychowa³am. W dzieciñstwie bawi³am siê
i biega³am po parku Branickich z innymi dzieæmi profesorów. W tamtych czasach wszyscy bylimy jedn¹ wielk¹
rodzin¹. Nie chcê pamiêtaæ z³ych
+
rzeczy!
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Jakub

Chlebowski
(1905-1969)

J

akub Chlebowski urodzi³ siê 3
maja 1905 roku w Liwenhof na
£otwie. Jego rodzice byli polskimi ¯ydami. Ojciec by³ nauczycielem. Studia lekarskie ukoñczy³ na
Uniwersytecie Wileñskim w roku
1929. Wiedzê medyczn¹ pog³êbia³ w
Pary¿u i Wiedniu. Pracowa³ w Klini-

ce Chorób Wewnêtrznych w Wilnie, a
po wojnie w Krakowie i w £odzi.
Habilitowa³ siê w Akademii Medycznej w £odzi w roku 1948, a tytu³ profesora uzyska³ w roku 1954. W roku
1951 przyby³ do Bia³egostoku w celu
zorganizowania II Kliniki Chorób
Wewnêtrznych w nowo utworzonej
Akademii Medycznej. Profesor Jakub
Chlebowski da³ siê poznaæ jako utalentowany lekarz, nauczyciel akademicki i naukowiec oraz poliglota i
humanista. Opublikowa³ kilkadziesi¹t prac naukowych i napisa³ trzy

podrêczniki: Podstawowe wiadomoci z dietetyki (1952); O chorobach
narz¹du kr¹¿enia (1953); Zarys
nauki o chorobach wewnêtrznych
(1956). Opublikowa³ w wydawnictwach uczelnianych obszerne materia³y dotycz¹ce powo³ania, organizacji i dzia³alnoci AMB. By³ promotorem kilkunastu prac doktorskich i
patronem dwóch rozpraw habilitacyjnych. W latach 1957-59 pe³ni³
funkcjê prorektora, a w latach 1959-62 funkcjê Rektora AMB.
Jakub Chlebowski w czasie II
wojny przebywa³ na terenie Zwi¹zku
Radzieckiego (Komi, Krasnodar). W
1945 roku wróci³ do kraju z I Armi¹
Wojska Polskiego.
W drugiej po³owie kwietnia 1968
roku do Bia³egostoku dotar³a fala
tzw. wydarzeñ marcowych. Represje
dotknê³y tak¿e profesora Jakuba
Chlebowskiego. Zosta³ odwo³any ze
stanowiska kierownika kliniki. Jesieni¹ tego¿ roku z³o¿y³ rezygnacjê z
pracy w AMB i wyjecha³ do Izraela.
W styczniu 1969 roku zgin¹³ w
wypadku samochodowym.
W roku 1990 Kolegium Rektorskie AMB powo³a³o komitet ds.
uczczenia pamiêci profesora Jakuba
Chlebowskiego, przywo³uj¹c Jego
zas³ugi dla uczelni i lecznictwa makroregionu. Dla upamiêtnienia pamiêci profesora nadano Jego imiê sali
wyk³adowej w Pañstwowym Szpitalu
Klinicznym. W listopadzie 1996 roku
odby³o siê uroczyste posiedzenie
Bia³ostockiego Oddzia³u Towarzystwa Internistów Polskich i spo³ecznoci akademickiej powiêcone pamiêci Profesora.

Fot. Tablica upamiêtniaj¹ca prof. Jakuba
Chlebowskiego

Krzysztof Worowski
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Naukowe
fascynacje

profesora
Hardie`ego
Profesor D. Grahame Hardie pracuje w Zak³adzie Fizjologii Molekularnej
na Univesity of Dundee, w Wielkiej Brytanii. Jest jednym z odkrywców kinazy
bia³kowej zale¿nej od AMP (AMPK), enzymu, który w ci¹gu ostatnich 10 lat
zrewolucjonizowa³ wiedzê na temat regulacji metabolizmu.

Z prof. Grahamem Hardieem rozmawia³ prof. Jan Górski.
Jan Górski: Doktorze Hardie, jest pan
odkrywc¹ AMPK, enzymu, który obecnie uwa¿a sie za jeden z g³ównych regulatorów wydatkowania energii. Pana
badania nad AMPK przyczyni³y siê do
zrozumienia mechanizmów reguluj¹cych metabolizm komórkowy. To wielkie odkrycie. Niektórzy uwa¿aj¹ nawet,
¿e odkrycie istnienia szlaku AMPK by³o
wa¿niejsze od odkrycia cyklicznego
AMP. Czy móg³by pan opisaæ w jaki
sposób dosz³o do odkrycia AMPK i poznania fizjologicznej funkcji tego enzymu?
Grahame Hardie: Ja nie mylê o sobie
jako o odkrywcy AMPK. Tak naprawdê,
pierwsze dane wskazuj¹ce na istnienie tego szlaku zosta³y opublikowane w 1973,
niezale¿nie przez dwa laboratoria. W jednym z nich, w laboratorium dr. Ki-Han
Kima z Purdue University w Indianie
(USA), stwierdzono, ¿e karboksylaza acetylo-CoA (ACC), enzym reguluj¹cy syntezê kwasów t³uszczowych, jest inaktywowany przez ATP. W tym samym roku
dr David Gibson z University of Indiana
Medical School w Indianapolis (USA),
zaobserwowa³ podobny wp³yw ATP na
aktywnoæ reduktazy HMG-CoA, enzymu
reguluj¹cego syntezê cholesterolu. Mimo
¿e oba laboratoria de facto bada³y ró¿ne
efekty aktywacji tej samej kinazy bia³kowej  w tym czasie nie zdawano sobie
jeszcze z tego sprawy. W roku 1978, kiedy
rozpocz¹³em pracê w swoim w³asnym laboratorium, postanowi³em kontynuowaæ
pracê dr. Kima i wyizolowaæ kinazê bia³kow¹ odpowiedzialn¹ za inaktywacjê
ACC. W roku 1981 Kim stwierdzi³, ¿e inaktywacja ACC w obecnoci ATP jest stymulowana przez AMP. W 1985 roku gru-
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pa dr. Hegardta z Hiszpanii pokaza³a, ¿e
czêciowo oczyszczona kinaza reduktazy
HMG-CoA jest tak¿e aktywowana przez
AMP. My zebralimy te wszystkie informacje razem i w 1987 roku mój doktorant
David Carling uzyska³ dowody na istnienie jednej kinazy bia³kowej, która by³a
odpowiedzialna za inaktywacje zarówno
ACC, jak i reduktazy HMG-CoA. Nazwa-

limy ten enzym kinaz¹ bia³kow¹ zale¿n¹
od AMP (AMP-activated protein kinase;
AMPK). Odkrycie fizjologicznej roli tego
enzymu zajê³o kolejnych kilka lat.
W 1991 roku stwierdzilimy, ¿e wysokie
stê¿enie fruktozy inaktywuje AMPK w
wyizolowanych hepatocytach szczura.
W roku 1994 pokazalimy, ¿e AMPK jest
aktywowane przez szok termiczny oraz
inhibitory cyklu Krebsa. W koñcu, w
1996 roku stwierdzilimy, ¿e wysi³ek aktywuje AMPK w miêniu szkieletowym.
To by³o bardzo istotne odkrycie, poniewa¿ w przeciwieñstwie do bodców stresowych, które badalimy dotychczas,
wysi³ek jest stanem fizjologicznym. Dzi
mogê powiedzieæ z ca³¹ pewnoci¹, ¿e
AMPK jest równie istotnym wewn¹trzkomórkowym przekanikiem sygna³ów
jak cykliczne AMP, przy czym wydaje siê
ewolucyjnie starsze!
J.G.: Czy by³o bardzo trudno na
pocz¹tku? Kiedy rozmawialimy
w Dandee, wspomnia³ pan, ¿e przez
bardzo d³ugi czas pana praca nie
wzbudza³a du¿ego zainteresowania.
Jak pan sobie z tym poradzi³?
G.H.: W latach 1978-1987 otrzyma³em
trzy nastêpuj¹ce po sobie granty z brytyjskiego Medical Research Council, które
umo¿liwi³y mi pracê nad regulacj¹

M

Profesor D. Grahame Hardie o sobie
Urodzi³em siê w Liverpoolu, w Anglii, w roku 1950. Mój ojciec prowadzi³ ma³y
sklepik z mêsk¹ odzie¿¹. Jego brat uczêszcza³ na uniwersytet, jednak rodzice nie byli
w stanie wys³aæ drugiego syna (mego ojca) na studia. W czasie drugiej wojny wiatowej s³u¿y³ w wojsku. Ja zainteresowa³em siê histori¹ naturaln¹ i biologi¹ w szkole
redniej. Mia³em szczêcie, ¿e w latach 60-tych brytyjski rz¹d finansowa³ stypendia
dla studentów. Dziêki temu zacz¹³em studiowaæ biochemiê na Cambridge University.
W tym okresie mia³em bzika na punkcie wspinaczki ska³kowej i alpinistyki, i (mo¿e
dlatego, ¿e czasami robi³em to zamiast siê uczyæ!) nie mia³em najlepszych stopni. Tym
niemniej uda³o mi siê dostaæ na studia doktoranckie na Heriot-Watt University w
Edynburgu w roku 1971, gdzie zajmowa³em siê badaniami nad enzymami rozk³adaj¹cymi skrobiê w rolinach. Bardzo spodoba³o mi siê w Edynburgu i po kilku latach
odbywania podoktoranckiego sta¿u na po³udniu Anglii, postanowi³em wróciæ do
Szkocji. Uniwersytet w Dundee by³ miejscem zlokalizowanym najbli¿ej Edynburga, w
którym zaoferowano mi pracê. Przenios³em siê tam w roku 1975. W tamtym czasie
Dundee University by³ ma³ym, prowincjonalnym uniwersytetem, dzi natomiast jest
jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Mam w tym swój ma³y udzia³, jednak g³ówn¹ osob¹, która przyczyni³a siê do rozwoju Uniwersytetu w Dundee by³ Philip Cohen. W roku 1977 Philip zaproponowa³ mi
prowadzenie mojego w³asnego laboratorium, mia³em zaledwie 27 lat. Wtedy w³anie
rozpocz¹³em badania nad ACC.
Otrzymywa³em oczywicie propozycje pracy z innych uniwersytetów, jednak
zwykle wi¹za³y siê one z pe³nieniem pewnych funkcji administracyjnych, co mnie nie
interesowa³o. Poza tym, Dundee University jest jednym z najlepszych uniwersytetów
w Europie, a mo¿e nawet na wiecie, specjalizuj¹cym siê w naukach przyrodniczych.
Tak wiêc, tak naprawdê, nigdy nie kusi³o mnie by st¹d wyjechaæ. Dundee to ma³e
miasto, ale ¿yje siê tu bardzo przyjemnie. To co mnie najbardziej zachwyca, to
przepiêkne krajobrazy, które siê wokól rozci¹gaj¹. Lubiê odwiedzaæ du¿e miasta takie
jak Londyn czy Pary¿, jednak zawsze z ogromn¹ przyjemnoci¹ wracam do domu.
Oprac. Jan Górski
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ACC. W tym okresie wyniki naszej pracy
by³y interesuj¹ce, aczkolwiek jeszcze niespektakularne. W roku 1987 MRC odrzuci³
moj¹ aplikacjê o dalsze finansowanie. By³em za³amany, ale mój mentor (Philip
Cohen) powiedzia³ mi, ¿ebym siê nie poddawa³ i wys³a³ aplikacjê o finansowanie
moich badañ do British Heart Foundation.
Mimo ¿e w tym okresie nie by³o dla mnie
jasne jaki zwi¹zek maj¹ moje badania z
chorobami serca, spróbowa³em i uda³o siê
 otrzyma³em od nich ma³y grant, który
pozwoli³ mi na kontynuacjê pracy (oczywicie, powi¹zanie AMPK z chorobami
serca dzi jest oczywiste!). Potem sprawy
zaczê³y siê uk³adaæ coraz lepiej, ³¹cznie z
tym, ¿e uda³o mi siê przekonaæ Wellcome
Trust do ci¹g³ego finansowania moich badañ. Tak wiêc rok 1987 by³ prawdopodobnie najbardziej krytycznym okresem w
mojej karierze. W pónych latach 70-tych
i na pocz¹tku lat 80-tych by³o kilka grup
pracuj¹cych nad regulacj¹ ACC i HMGCoA reduktazy, które póniej, z ró¿nych
powodów, zmieni³y swoje zainteresowania. W zasadzie, od momentu kiedy nadalimy nazwê AMPK w 1988 do czasu kiedy po raz pierwszy sklonowano cDNA tego bia³ka w roku 1994, bylimy jedynym
laboratorium zajmuj¹cym siê tym tematem. Po roku 1994, coraz wiêcej osób zaczê³o pracowaæ nad AMPK. To, ¿e w latach 1988-1994 nikt oprócz nas nie by³
zainteresowany AMPK uwa¿am za du¿y
plus, poniewa¿, nie maj¹c w zasadzie ¿adnej konkurencji, nasze laboratorium sta³o
siê liderem w tym temacie!
J.G.: Kiedy i dlaczego nast¹pi³
prze³om w badaniach nad AMPK?
G.H.: W zasadzie by³y cztery g³ówne kroki, które przyczyni³y siê do tego prze³omu:
+ Odkrycie w roku 1989 peptydu SAMS,
który jest substratem w reakcji katalizowanej przez AMPK wykorzystywanym podczas pomiaru aktywnoci
tego enzymu. Wczeniej aktywnoæ
AMPK mierzylimy przy u¿yciu ACC,
co by³o bardzo trudne i czasoch³onne,
poniewa¿ wymaga³o od nas posiadania
du¿ej iloci oczyszczonego ACC. Odkrycie peptydu SAMS spowodowa³o,
¿e analiza AMPK sta³a siê prostsza dla
nas, ale równie¿ bardziej dostêpna dla
innych badaczy.
+ Sklonowanie przez Davida Carlinga w
roku 1994 cDNA koduj¹cego podjednostkê a2 AMPK. By³o to bardzo istotne,
poniewa¿ sklonowanie sekwencji koduj¹cej bia³ko jest dowodem na to, ¿e zosta³o ono poprawnie zidentyfikowane.
+ Odkrycie aktywatora AMPK, 5-ami-
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noimidazole-4-carboxamide riboside
(AICAR), przy u¿yciu którego mo¿na
by³o aktywowaæ AMPK zarówno w hodowlach komórkowych jak i w eksperymentach in vivo. Odkrycia tego dokona³y w roku 1995, niezale¿nie od siebie,
dwa laboratoria: nasze oraz dr. Georgesa van den Berghe'a. Odkrycie AICAR
umo¿liwi³o badanie roli AMPK w ró¿nych fizjologicznych uk³adach, co
prawdopodobnie mia³o najwiêkszy
wp³yw na rozwój badañ nad tym enzymem.
+ Odkrycie, ¿e AMPK jest aktywowane
przez wysi³ek fizyczny. Odkrycie to,
dokonane w roku 1996 przeze mnie
oraz dr Willa Windera, przyczyni³o siê
do zrozumienia fizjologicznej roli
AMPK i zapocz¹tkowa³o nowy kierunek badañ nad funkcj¹ tego enzymu
w regulacji wychwytu glukozy i jego
roli w patogenezie cukrzycy.
J.G.: Dzi jest pan jednym z
najczêciej cytowanych naukowców
w dziedzinie biologii medycznej.
Mimo ¿e podstawowa rola AMPK jest
ju¿ znana, coraz wiêcej badaczy
pracuje nad okreleniem nowych
biologicznych efektów aktywacji
AMPK. Czy myli pan, ¿e jeszcze du¿o
zosta³o do odkrycia w tym temacie?
G.H.: Z ca³¹ pewnoci¹ zosta³o jeszcze
mnóstwo do odkrycia. Biologiczna rola
AMPK w miêniach szkieletowych jest
stosunkowo dobrze poznana, natomiast
funkcja, jak¹ pe³ni ten enzym w innych
tkankach, takich jak uk³ad nerwowy,
w¹troba czy tkanka t³uszczowa, jest dopiero poznawana. Jednym z najbardziej
ekscytuj¹cych odkryæ ostatnich lat jest
odkrycie opublikowane m.in. przez Barbarê Kahn i Takashi Kadowaki, ¿e AMPK
jest aktywowane przez hormony tkanki
t³uszczowej takie jak leptyna i adiponektyna, i bierze udzia³ w regulacji wydatkowania energii ca³ego organizmu. Poza
tym, enzym ten reguluje procesy wzrostu
i ró¿nicowania komórkowego, a tak¿e
metabolizm. Ostatnio, wspólnie z Markiem Evansem z St. Andrews oraz Chrisem Peeresem z Leeks, stwierdzilimy, ¿e
AMPK bierze udzia³ w odpowiedzi fizjologicznej na niedotlenienie w k³êbku
szyjnym oraz w naczyniach doprowadzaj¹cych krew do p³uc. To otwiera zupe³nie
nowy kierunek badañ nad AMPK.
J.G.: Czy zostanie pan nominowany do
Nagrody Nobla?
G.H.: Nie mia³bym nawet o tym marzyæ,
ale mi³o, ¿e pan zapyta³!
+

Polsko-niemiecka

wspó³praca
studentów
farmacji

C

z³onkostwo Polski w europejskim obszarze szkolnictwa
wy¿szego pozwala studentom
polskich uczelni korzystaæ ze rodków
unijnych w ramach programu Sokrates-Erazmus. Warunkiem uczestnictwa w
tym programie jest podpisanie dwustronnej umowy pomiêdzy partnerskimi
uczelniami. Akademia Medyczna w Bia³ymstoku podpisa³a stosowne porozumienie miêdzy innymi z Uniwersytetem
w Bonn. Dokument taki stanowi formalny wymóg ubiegania siê o rodki unijne
na ró¿ne programy wspó³pracy dydaktycznej, jednak¿e wybór partnera i obszar wspó³pracy nale¿y do inicjatywy
rodowiska akademickiego.
Pierwsze kontakty pomiêdzy
potencjalnymi partnerami s¹ zwykle
trudne. W tym celu odby³em w ubieg³ym
roku akademickim wizytê w Instytucie
Biologii Farmaceutycznej Uniwersytetu
w Bonn. Dyrektor tego Instytutu, prof.
Eckhard Leistner z³o¿y³ nastêpnie kilka
miesiêcy póniej rewizytê na naszym
wydziale. W trakcie tych spotkañ
postanowilimy zorganizowaæ polskoniemieck¹ konferencjê z udzia³em studentów farmacji obydwu uczelni.
Jakkolwiek wyk³ady akademickie z
farmacji odbywaj¹ siê najczêciej w
salach wyk³adowych lub seminaryjnych,
to jednak wiele przedmiotów mo¿e byæ
realizowanych bezporednio w naturalnym rodowisku. Farmaceuci w ten sposób poznaj¹ zagadnienia socjologii rolin, uwarunkowania geobotaniczne jak
równie¿ aspekty wystêpowania i oznaczania rolin leczniczych i truj¹cych.
Ostatecznie doprowadzilimy do zorganizowania wyprawy botanicznej po terenach rezerwatów przyrody pó³nocno-wschodniej i pó³nocnej Polski z udzia³em grupy polskich i niemieckich studentów farmacji. Wyprawa odby³a siê w
terminie 22.07.2005  06.08.2005.

M
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Fot. Polsk¹ reprezentacjê studentów farmacji stanowili widoczni na zdjêciu od lewej: Wojciech Kask, Magdalena Kulczewska, Maria
Kornatowska, Justyna Kaniak, Joanna Cho³od, Piotr Smuga, Tomasz Buchwejc, Monika Czy¿ewska, Przemys³aw Pepliñski, Przemys³aw
Krynicki.

Opiekunami studentów polskich
byli prof. Jerzy Pa³ka, dr Ilona Lengiewicz i dr Miros³awa Or³owska.
Opiekunami studentów niemieckich
byli prof. E. Leistner i prof. B.M. Moseler.

Fot. Prof. J. Pa³ka i prof. E. Leistner.

Wa¿nym celem wizyty studentów
niemieckich w naszym kraju by³o równie¿ pokazanie Polski  jej przyrody, zaprezentowanie ludzi i ich osi¹gniêæ kulturalnych. Trasa wyprawy obejmowa³a
obszary Parków Narodowych: Biebrzañskiego, Bia³owieskiego, Wigierskiego,
Mazurskiego, S³owiñskiego i Borów Tucholskich. Ogromne zainteresowanie
budzi³o tak¿e zwiedzanie Olsztyna, Malborka, Gdañska, Krokowej, Torunia i
Warszawy.

- 16 -

Cech¹ szczególn¹ tej wyprawy by³o
to, ¿e stworzono mieszan¹ niemiecko-polsk¹ grupê studentów, która podró¿owa³a wspólnie autokarem przez dwa
tygodnie, wspólnie dzieli³a miejsca zakwaterowania, uczestniczy³a we wspólnych posi³kach i wspólnie wykonywa³a
zadania dydaktyczne. Szybko nastêpowa³o porozumienie ponad barierami
jêzykowymi, prowadz¹c do wzajemnego
poznania i przyjani.
Wyprawa odby³a siê zgodnie z umow¹ zawart¹ w styczniu 2005r. G³ównym
sponsorem wyprawy by³a Fundacja
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i Uniwersytet w Bonn.
W grupie niemieckich studentów
znalaz³y siê dwie studentki ze znajomoci¹ jêzyka polskiego. W grupie polskiej
mówiono równie¿ po niemiecku. Studenci obu grup wykazywali dobr¹ znajomoæ jêzyka angielskiego, tak wiêc nie
wyst¹pi³y ¿adne trudnoci natury jêzykowej. W czasie wyprawy obie grupy
bardzo dobrze zintegrowa³y siê i nie
zaobserwowano ¿adnej bariery o charakterze narodowociowym. Jêzykiem naukowym pozostawa³ konsekwentnie angielski.
W trakcie wyprawy polscy i niemieccy studenci pisali codziennie protoko³y, które potem s³u¿y³y opracowaniu
seminariów.
Wieczorem wszyscy spotykali siê w
miejscu zakwaterowania w celu przedyskutowania i podsumowania rezultatów
prac dziennych. To wydawa³o siê szczególnie potrzebne, poniewa¿ nale¿a³o

ka¿dorazowo uporz¹dkowaæ mnogoæ i
rozmaitoæ dowiadczanych wra¿eñ.
Opisy dotyczy³y najbardziej charakterystycznych typów rolinnoci wystêpuj¹cej na odwiedzanych przez studentów biotopach. Udokumentowaniem
przebiegu wyprawy i realizacji jej celu
bêdzie sporz¹dzenie herbarza, nad którym rozpoczêto prace jeszcze w czasie
trwania wyprawy.
Szczególne wra¿enie wywar³o na
uczestnikach wyprawy pierwotne piêkno
krajobrazów nad Biebrz¹, okolicami Bia³owie¿y i Wigier oraz wybrze¿a ba³tyckiego w pobli¿u Smo³dzina. Ostatni dzieñ
dwutygodniowej wyprawy uczestnicy
spêdzili w Warszawie. By³o to jednak
zbyt krótki czas by pokazaæ niemieckim
przyjacio³om dziedzictwo polskiej kultury i sztuki oraz ogrom wysi³ku narodowego w odbudowê zniszczonej podczas
wojny Warszawy.
Studenci niemieccy zostali po¿egnani przez polsk¹ grupê 06.08.2005r. na
lotnisku w Warszawie. Okaza³o siê, ¿e
zawarto nie tylko znajomoci, ale
równie¿ i bli¿sze przyjanie  nadziejê
na lepsz¹ przysz³oæ.
Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej dziêkujemy za wsparcie piêknej
i po¿ytecznej idei. Szczególne podziêkowania sk³adam Pani Prof. Miros³awie
Furmanowej oraz Panu Prof. Hansowi
Adolf`owi Jacobsen`owi za ogromn¹
pomoc w realizacji wyprawy.
Jerzy A. Pa³ka
(Autor jest prof. dr. hab.  dziekanem
Wydzia³u Farmaceutycznego
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Pielêgniarki
nawi¹zuj¹ ciekawe kontakty

" jesieñ po lesie chodzi siê spowiadaæ, na ucho bukom szepcze co po cichu
i ³za siê krêci w oku padziernika, gdy liæ  za pokutê  opada po liciu ".
Tak piêknie pisa³ o padzierniku Adam Ziemian. Nam padziernik 2005 bêdzie
kojarzy³ siê z szans¹ na nawi¹zanie wspó³pracy z Kingston University
 St. Georges's University of London.

W

dniach 23-24 padziernika Wydzia³ Pielêgniarstwa i
Ochrony Zdrowia goci³ w Bia³ymstoku dr Mariê
Punto oraz Val Collington z Wydzia³u Zdrowia i Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu w Kingston, które zosta³y zaproszone do Polski przez Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego El¿bietê Chrócick¹. Do-

jakoci nauczania. Jest tak¿e wysoko oceniany przez studentów
(wed³ug oceny Quality Assurance Agency). Uniwersytet posiada
siedem wydzia³ów: Sztuki, Projektowania i Architektury; Sztuki
i Nauk Spo³ecznych; Biznesu i Prawa; Nauczycielski; Zdrowia i Nauk
Spo³ecznych; In¿ynierii oraz Systemów Informatycznych i Nauki.
Na Wydziale Zdrowia i Nauk Spo³ecznych kszta³cone s¹
pielêgniarki i po³o¿ne, fizjoterapeuci, radiolodzy i pracownicy spo³eczni.
Program nauczania pielêgniarstwa obejmuje podstawow¹ wiedzê z dziedziny fizjologii, patofizjologii, psychologii, socjologii oraz umiejêtnoci klinicznych. Prowadzona jest równie¿ nauka komunikowania interpersonalnego, psychologii spo³ecznej i etyki. Bardzo du¿y nacisk k³adzie siê na nauczanie praktyczne i w zwi¹zku z
tym oko³o 50 procent zajêæ powiêconych jest rozwijaniu umiejêtnoci klinicznych. Nauka odbywa siê w pracowniach wyposa¿onych w fantomy, modele i sprzêt do

Fot. Gocie z Anglii - Maria Ponto i Val Val Collington w towarzystwie mgr El¿biety Chrócickiej Przewodnicz¹cej Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz
Prodziekanów Wydzia³u Pielêgniarstwa i ochrony Zdrowia
AMB: prof. El¿biety Krajewskiej-Ku³ak i dr. hab. Marka
Szczepañskiego.

ktor Maria Ponto jest pielêgniark¹, po³o¿n¹ oraz socjologiem,
pracuje jako starszy wyk³adowca w Zak³adzie Zachowañ i Nauk Spo³ecznych. Val Collington jest pielêgniark¹, po³o¿n¹ oraz
psychologiem i kierownikiem Szko³y Po³o¿nictwa i Zdrowia
Kobiet.
St. George's University of London zosta³ za³o¿ony w
1733r. Zalicza siê go do jednego z bardziej cenionych w wiecie uniwersytetów. Jest jedyn¹ niezale¿n¹ od rz¹du szko³¹ medyczn¹ w Anglii.
Fot. Maria Ponto i Val Val Collington na balkonie Aula Magna.
Tradycje kszta³cenia w Uniwersytecie w Kingston siêgaj¹
roku 1870. Pocz¹tkowo by³ to Instytut Techniczny. Kszta³cenie pielêgniarek rozpoczêto w nim w roku 1899. Najbardziej dyreanimacji. Studenci po pierwszym roku nauki, g³ównie w zakrenamiczny rozwój uniwersytetu przypada jednak na lata 1900sie przedmiotów podstawowych, przenosz¹ siê na kierunki spe1914. Celem g³ównym uniwersytetu, co podkrelali nasi gocie
cjalistyczne. Na wydziale regularnie, przy u¿yciu ró¿nych metod
na ka¿dym kroku, jest kszta³cenie studentów ró¿nych narodowosprawdzaj¹cych (m.in. egzaminy, projekty lub prezentacje),
ci i w ró¿nym wieku. W roku 2004 roku liczba studentów unidokonywana jest systematyczna ocena jakoci kszta³cenia stuwersytetu wynios³a 17 719. Wed³ug rankingu The Financial Lidentów. Kszta³cenie prowadzone jest w systemie modu³owym
mes, Uniwersytet Kingston zajmuje ósme, za wed³ug Times
(oceniane indywidualnie), studiów dziennych, kursów i konfeHigher Education Suplement, dwunaste miejsce pod wzglêdem
rencji. Po trzech latach nauki student musi uzyskaæ mini-
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mum 210 punktów kredytowych i w zale¿noci od stopnia zaawansowania indywidualnej pracy badawczej otrzymuje 
albo i nie  dyplom. Absolwent przygotowany jest do sprawowania opieki nad osob¹ doros³¹. Dalsz¹ naukê mo¿e kontynuowaæ jedynie pielêgniarka dyplomowana w
zakresie pielêgniarstwa osób doros³ych,
pielêgniarstwa pediatrycznego, pielêgniarstwa osób niepe³nosprawnych lub pielêgniarstwa w zakresie zdrowia psychicznego.
W trakcie wizyty nasi gocie zapoznali siê w Zak³adzie Pielêgniarstwa Ogólnego z wyposa¿eniem Pracowni Umiejêtnoci Pielêgniarskich, Pracowni Komunikowania Interpersonalnego, Pracowni Historii Pielêgniarstwa, a w Zak³adzie Pielêgniarstwa Ginekologiczno-Po³o¿niczego 

wi¹zali siê tak¿e przekazaæ swoje wra¿enia z wizyty w³adzom Wydzia³u Medycznego ich uczelni z nadziej¹, ¿e zainteresuj¹ siê wspó³prac¹ z nami.
W dniach, kiedy jesieñ stuka do naszych okien, a o której Maria Janik pisa³a
.. rozpiewana, rozmarzona, roztañczona
pani jesieñ, astrów, malw i chryzantem bukiety nam niesie, w sadach jab³ka na jab³oniach maluje czerwieni¹, klony zlotem
obsypuje, a sosny zieleni¹ . Wiatr o smutku piewa i jak z³ota mewa, w dal nieznan¹
mknie za liciem liæ  nie zabrak³o tak¿e
okazji do pokazania tej polskiej z³otej jesieni oraz zapoznania goci z piêknem i
gocinnoci¹ ziemi podlaskiej. Niepowtarzalne wra¿enie wywar³ na nich pa³ac Branickich. Zachwyceni byli tak¿e urokiem

Fot. Spotkanie w Dziale Nauki Dzia³u Nauki, Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Integracji
Europejskiej.

Pracowni Umiejêtnoci Po³o¿niczych. Byli pod du¿ym wra¿eniem zarówno jakoci
naszych fantomów, urz¹dzeñ i sprzêtów
znajduj¹cych siê w pracowniach, jak i warunków stworzonych studentom do zdobywania wiedzy.
Odby³y siê tak¿e robocze rozmowy z
prodziekanami Wydzia³u, pracownikami
Dziekanatu, studentami i nauczycielami
akademickimi oraz spotkanie z Ma³gorzat¹ Laudañsk¹  kierownikiem Dzia³u Nauki, Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Integracji Europejskiej. Goci zapoznano z
tradycjami kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, programami nauczania i prowadzon¹ przez uczelniê wspó³prac¹ miêdzynarodow¹. Omówiono wstêpnie zasady
wspó³pracy z Wydzia³em Pielêgniarstwa i
Ochrony Zdrowia w aspekcie prowadzenia
wspólnych prac naukowych, wymiany
wyk³adowców i studentów. Gocie zobo-
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jesiennej purpurowo-z³oto-zielonej szaty
Puszczy Bia³owieskiej, niepowtarzalnoci¹ ekspozycji Muzeum Przyrodniczego,
majestatu polskiego ¿ubra i malowniczej
scenerii Suprala.
Nadszed³ czas rozstania. Przys³owie
mówi jakie powitanie, takie rozstanie.
Gocie na pewno wyjechali z przewiadczeniem, ¿e chc¹ jak najszybciej do nas
powróciæ. Zapad³y te¿ wstêpne decyzje o
tematach badawczych i pierwszych wyk³adach, wiosn¹ 2006 roku dla studentów
pielêgniarstwa, goci z Anglii. Czas poka¿e czy by³ to dobry pocz¹tek.
El¿bieta Krajewska-Ku³ak
(Autorka jest prof. dr. hab.  prodziekanem (obecnie dziekanem) Wydzia³u
Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB).
Marek Szczepañski
(Autor jest dr. hab.  prodziekanem
Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia AMB).

W

POSZUKIWANIU

ZDROWEGO
POWIETRZA

W

iêkszoæ Polaków kojarzy
Grecjê z krain¹ wiecznego
s³oñca, w której mo¿na opaliæ
siê na br¹z, poczuæ gor¹cy morski piasek
pod stopami, p³ywaæ w lazurowej wodzie,
piæ wino, jeæ ostrygi, kalmary, omiornice i inne owoce, nie tylko te morskie.
Dla innych, Grecja to przede wszystkim okazja do poznania róde³ kultury:
literatury, sztuki, filozofii, nauki, które po
dzi stanowi¹ inspiracjê dla europejskich
twórców. Henryk Sienkiewicz pisa³  ogromna tradycja grecka p³ynie jak krew w
naszych ¿y³ach i tym sformu³owaniem
uchwyci³ zasadnicz¹ ró¿nicê, jaka dzieli
Grecjê od ka¿dego innego kraju.
Jako pracownice naukowe Zak³adu
Pielêgniarstwa Ogólnego, mia³ymy mo¿liwoæ poznania Grecji tak¿e pod innym
wzglêdem. Od 24 wrzenia do 1 padziernika 2005r. prowadzi³ymy w szpitalu w
Kawale prace badawcze zwi¹zane z ocen¹
zanieczyszczenia powietrza grzybami.
Badania przeprowadzi³ymy dziêki uprzejmoci Lazarona Heropulos przedstawiciela firmy Pharmathen, która pokry³a
nam koszty pobytu i podró¿y.
Grecja powita³a nas deszczow¹ pogod¹. Na lotnisku w Salonikach czekali
jednak na nas umiechniêci przyjaciele 
dr n. med., pielêgniarka, fotoreporter miêdzynarodowy Antygona Hatzopoulu oraz
ordynator Oddzia³u Intensywnej Opieki
Medycznej i Opieki Paliatywnej szpitala
w Kawali  Hristos Tsokantaridis.
Na szczêcie w drodze do Kawali coraz czêciej spoza chmur wygl¹da³o s³oñce i dziêki temu mog³ymy podziwiaæ piêkno greckiego, trochê jesiennego krajobrazu. Niesamowite wra¿enie zrobi³y na
nas góry poroniête liliowym wrzocem,
gaje oliwne, palmy daktylowe, drzewa
mandarynkowe. Po prostu egzotyka! Zanim spostrzeglimy siê, naszym oczom
ukaza³a siê piêkna, malowniczo po³o¿ona
miejscowoæ. Tu b³êkit nieba ³¹czy siê z
morzem w jednoæ, a gwiazdy wiec¹, jak
nigdzie indziej na wiecie.

M
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Kawala to serce wschodniej Macedonii, miasto portowe ³¹cz¹ce Europê z Azj¹, po³o¿one nad Morzem Egejskim, w odleg³oci 165 km od Salonik, licz¹ce ponad 100 tys. mieszkañców.
Jest g³ównym orodkiem przemys³u tytoniowego oraz jedwabniczego. Przesz³oæ miasta siêga czasów przed Chrystusem. Pierwsza nazwa spotykana w ród³ach to Neapolis (VII w. p.n.e.). W
czasach bizantyjskich pod nazw¹ Hristupoli, miasto dosta³o siê
pod wielowiekow¹ okupacjê tureck¹. Wyzwolone na pocz¹tku
XX wieku, szybko rozwinê³o siê w nowoczesne miasto, w którym mieszaj¹ siê trzy kultury staro¿ytne: grecka, rzymska i bizantyjska. W Kawali urodzi³ siê s³ynny Muhamed Ali za³o¿yciel
ostatniej dynastii w³adców Egiptu. Zamienionym w ma³e muzeum pa³acykiem Muhameda opiekuje siê obecnie specjalna fundacja finansowana przez Arabsk¹ Republikê Egiptu. Naprzeciwko znajduje siê równie ciekawy architektonicznie imaret zbudowany w 1817 roku. Kiedy stanowi³ on przytu³ek dla ubogich,
a dzisiaj jest piêciogwiazdkowym hotelem z kafeteri¹ i restauracj¹.
Akropol w Kawali ³¹czy akwedukt zbudowany w 1550 roku,
monstrualny, dominuj¹cy nad miastem, znakomity i wywieraj¹cy
na wszystkich ogromne wra¿enie.
Pracê badawcz¹ prowadzi³ymy w Wojewódzkim Szpitalu
Ogólnym w Kawali, który sk³ada siê z dwóch obiektów. Jeden z
nich po³o¿ony jest wysoko w górach w lesie, a drugi nad morzem
w miecie. Oba maj¹ wspóln¹ administracjê, jeden punkt krwiodawstwa, aptekê oraz dwa laboratoria mikrobiologiczne i kilka
oddzia³ów chirurgicznych. W tym ostatnim od dwóch lat funkcjonuje OIOM z czterema ³ó¿kami. Szpitale dy¿uruj¹ naprzemiennie, co drugi dzieñ.
Ciekaw¹ historiê ma szpital w górach, który by³ pierwszym
szpitalem w Kawali. Zbudowano go w 1925 roku. Pocz¹tkowo
mia³ s³u¿yæ jako sanatorium dla chorych cierpi¹cych na grulicê,
ale nie zdo³a³ jednak w tamtym okresie spe³niæ swej funkcji z
racji burzliwych wydarzeñ historycznych. Budowê szpitala-sanatorium zakoñczono w 1939 roku, od roku 1957 funkcjonowa³ ju¿
jako szpital z oddzia³em p³ucnym. Hospitalizowano w nim przewa¿nie robotników, g³ównie tych zatrudnionych w zak³adach
tytoniowych. Pielêgniarkami w szpitalu zostawa³y przewa¿nie te
kobiety, których bliscy chorowali i przebywali akurat na oddziale. W 1960 roku po raz pierwszy dokonano naboru do pracy
sporód pielêgniarek ze szko³y. W trzypiêtrowym budynku
by³o po oko³o 100 chorych. Na oddziale najni¿szego piêtra le¿eli
najciê¿ej chorzy. Siedem pielêgniarek pracowa³o rano, dwie po
po³udniu i jedna na noc. Pielêgniarki towarzyszy³y chorym ca³y
czas, nawet podczas wykonywania zdjêæ rtg. Brak odpowiedniego zabezpieczenia personelu przed promieniami stwarza³ powa¿ne zagro¿enie. Do dzisiaj pozosta³y w szpitalu jeszcze dwa oddzia³y pulmonologiczne.
Po spotkaniu z menad¿erem szpitala w Kawali  Emiliosem
Athanasiu, lokaln¹ pras¹ i telewizj¹ przyst¹pilimy do pracy. Badania przeprowadza³ymy na oddzia³ach OIOM, neonatologii, w
pomieszczeniach radiologii i ginekologii, na salach bloku operacyjnego chirurgicznego i ginekologicznego. W badaniach pomagali nam pracownicy szpitala  ordynator OIOM i Opieki Paliatywnej  Hristos Tsokantaridis, oddzia³owa tego¿ oddzia³u  dr
Antygona Hatzopoulu, lekarz Katerina Danai Hatzimanasi oraz
pielêgniarz Dimitrios Kosmidis. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami pos³u¿y³ nam aparat SAS SUPER 100
(pbi international) nale¿¹cy do przyrz¹dów najnowszej generacji
spe³niaj¹cych wymogi wiatowych standardów pomiarowych.
Do pomiaru temperatury i wilgotnoci u¿ywa³ymy termohigrometru. Na miejscu dokona³ymy oceny liczby wyros³ych hodo-
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wli grzybów oraz ich identyfikacji. Pokaza³ymy, jak ocenia siê
lekowra¿liwoæ na leki przeciwgrzybicze za pomoc¹ metody
Fungitest® oraz prowadzi³ymy liczne rozmowy na temat dalszej
wspó³pracy naukowej. W tym te¿ celu przyjecha³a do nas na
spotkanie prof. Eleni Theodosopoulou z Uniwersytetu w Atenach. Ustali³ymy z ni¹ tematy oraz terminy wspólnych prac w
Atenach, Egipcie i Afryce.
W czasie naszego pobytu pogoda w Kawali dopisa³a. By³o
rednio 28-29°C, co stworzy³o sposobnoæ nie tylko do za¿ywania k¹pieli s³onecznych, ale tak¿e do zapoznania siê z miastem i
jego okolicami.
W pobli¿u Kawali, przy drodze do Dramy, zwracaj¹ uwagê
ruiny miasta Filippi, starej kolonii tazyjczyków, nazwanej pierwotnie Krynides. Kolonia zosta³a zdobyta i zburzona przez Filipa II, ojca Aleksandra Macedoñskiego. W Filippi miesza³y siê
wp³ywy kulturowe wschodu i zachodu. Mo¿na tu ogl¹daæ sanktuarium bóstw egipskich, ruiny wi¹tyñ olimpijskich i kocio³ów chrzecijañskich. To w³anie tutaj, oko³o 49 r. n.e., przyby³
Aposto³ Pawe³, wyg³osi³ po raz pierwszy s³owa Ewangelii i
ochrzci³ po raz pierwszy mieszkañca Europy. Tutaj rozwinê³o siê
¿ycie religijne, gdy Konstantyn zaaprobowa³ chrzecijañstwo.
Latem w ruinach teatru zbudowanego w 356 r. przed Chrystusem mo¿na obejrzeæ prezentacje antycznych dramatów w tradycyjnej starogreckiej formie oraz skorzystaæ z ró¿nych k¹pieli
ródlanych i b³ota leczniczego. Niedaleko Kawali, w Delcie Nestosu, znajduj¹ siê ruiny s³awnej Abdery, z której wysiewano
mêdrców, miêdzy innymi twórcê nauki o atomach, Leukipposa z
Abdery oraz najwietniejszego greckiego materialistê i atomistê
 Demokryta z Abdery. Kolejnymi atrakcjami s¹: Delta Nestosu
zabagniona, z jeziorami i wydmami, stanowi¹ca raj dla ptactwa
wodnego oraz lazurowe wody Morza Egejskiego z przepiêknymi
piaszczystymi pla¿ami w samym miecie i jego okolicach. Wiêkszoæ pla¿ Kawali odznaczona zosta³a B³êkitn¹ Flag¹ Unii Europejskiej za nieskaziteln¹ czystoæ.
Nie sposób nie wspomnieæ tak¿e o monastyrach, klasztorach
po³o¿onych wokó³ Kawali, w których ka¿dy witany jest z ogromn¹ gocinnoci¹. W górach Paggeo, wród wysokich drzew kasztanowych, ukrywa siê m.in. klasztor Ikosifinissas wybudowany przed 1500 laty. Jest on skarbem ca³ego regionu
Tracji.

M

Fot. Dr n. med. Cecylia £ukaszuk i prof. dr hab. El¿bieta
Krajewska-Ku³ak w trakcie badañ.
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Niedaleko znajduj¹ siê wspania³e jaskinie w Alistrati
udostêpnione turystom dopiero od siedmiu lat. Wchodz¹c w g³¹b
jaskiñ ma siê wra¿enie, jakby stawa³o siê u bram prowadz¹cych
do krainy bani. Tê atmosferê tworz¹ przecudne stalaktyty i stalagmity, maj¹ce ponad 10 mln lat.
Najdalej na pó³noc wysuniêt¹ wysp¹ Morza Egejskiego jest
wyspa Thassos. Le¿y ona u stóp wysokiego pasma górskiego
Pangeon (1203 m n.p.m.), 12 km na po³udnie od wybrze¿a
Macedonii. Nazywana jest zielon¹ wysp¹, dziêki bogatej szacie
rolinnej, któr¹ tworz¹ drzewa piniowe, kasztanowce i wszechobecne gaje oliwne. Uprawia siê tam te¿ tytoñ, winorol, a miejscowy miód uchodzi za jeden z najlepszych. Wyspa ma wiele
zabytków z ró¿nych epok, od archaicznej do tureckiej. Jest na
niej antyczna agora, teatr, o³tarze, portyki i pomniki. Znajduj¹ siê
tam tak¿e piêkne, egzotyczne pla¿e.
Przygoda badawcza zaowocowa³a nasz¹ wielk¹ fascynacj¹
greck¹ histori¹, kultur¹, przyrod¹ oraz muzyk¹, któr¹ moglimy
np. w Salonikach pos³uchaæ na ¿ywo oraz zobaczyæ na czym
polega gra na tzw. buzuki, ma³o w Polsce znanym instrumencie
z grupy chorionów szarpanych.

Fot. Spotkanie w Kawala  dr n. med. Cecy³ia £ukaszuk, prof.
El¿bieta Krajewska-Ku³ak, Hristos Tsokantaridis  ordynator
Oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej i Opieki Paliatywnej
szpitala w Kawali oraz Eleni Theodosopoulou z Uniwersytetu
w Atenach.

Tydzieñ pobytu w Kawali min¹³ bardzo szybko. Ju¿ têsknimy do mi³ych, uprzejmych, otwartych, uczciwych, umiechniêtych, umiej¹cych siê wspaniale bawiæ i zawsze maj¹cych czas
Greków. ¯a³ujemy bardzo, ¿e nie uda³o siê nam nauczyæ graæ w
tryktraka (nazywanego przez Greków Tavli), ulubion¹ grê
Greków. Tubylcy graj¹ w ni¹ w ka¿dej greckiej Cafe w
ca³kowitej ciszy i skupieniu. Tryktrak zaliczany jest do jednej z
najstarszych gier na wiecie. Przyjmuje siê, ¿e powsta³ w Egipcie oko³o 5000 lat temu. Wspominaj¹ o nim Platon, Sofokles,
Homer, Herodot. Wyjecha³ymy jednak z nadziej¹, ¿e przy
okazji nastêpnej wizyty uda siê nam zg³êbiæ tajniki tej gry i mo¿e
nawet pokonaæ w niej jakiego Greka.
Terminy kolejnych badañ s¹ ju¿ zaplanowane, wiêc jest
szansa, ¿e nasze marzenie siê spe³ni. Kiedy Duhamel napisa³
Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powsta³ z jakiego
wielkiego marzenia, wiêc teraz przysz³a pora na dzia³ania. Wyniki badañ z Grecji nied³ugo powinny byæ opublikowane. Ju¿
piszemy artyku³y do czasopism oraz streszczenia na 2nd
Advances Against Aspergillosis, 22-25.02.2006r. w Atenach.
Kolejna wizyta w Grecji jest wiêc tu¿, tu¿
El¿bieta Krajewska-Ku³ak,
Cecylia £ukaszuk, Antygona Hatzopoulu
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Przymus
bezporedni

D

ozwolone prawem stosowanie przymusu bezporedniego wobec pacjentów psychiatrycznych reguluje
Ustawa z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z pón. zm.)
oraz Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z
dnia 23.08.1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu
bezporedniego (Dz. U. z 1995 r., Nr 103, poz. 514).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy przymus bezporedni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (czyli nie chodzi tu
jedynie o osoby chore psychicznie) mo¿na stosowaæ tylko
wtedy, gdy osoby te dopuszczaj¹ siê zamachu przeciwko ¿yciu lub zdrowiu w³asnemu, ¿yciu lub zdrowiu innej osoby,
bezpieczeñstwu powszechnemu b¹d w sposób gwa³towny
niszcz¹ lub uszkadzaj¹ przedmioty znajduj¹ce siê w ich otoczeniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy przymus bezporedni
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (czyli nie
chodzi tu jedynie o osoby chore psychicznie) mo¿na
stosowaæ tylko wtedy, gdy osoby te dopuszczaj¹ siê
zamachu przeciwko ¿yciu lub zdrowiu w³asnemu, ¿yciu
lub zdrowiu innej osoby, bezpieczeñstwu powszechnemu
b¹d w sposób gwa³towny niszcz¹ lub uszkadzaj¹
przedmioty znajduj¹ce siê w ich otoczeniu.
Podstaw¹ zastosowania przymusu bezporedniego nie
mo¿e byæ chêæ ukarania pacjenta czy te¿ wygoda personelu
wobec pacjentów uci¹¿liwych.
Nadto przymus mo¿na zastosowaæ w przypadku: nag³ej
koniecznoci przeprowadzenia badania psychiatrycznego
bez zgody uprawnionego i w razie koniecznoci przewiezienie chorego do szpitala (art. 21 ustawy); przeprowadzenia
badania psychiatrycznego celem wydania wiadectwa
lekarskiego uzasadniaj¹cego potrzebê leczenia w szpitalu
psychiatrycznym (art. 30 ustawy); koniecznoci dokonania
niezbêdnych czynnoci leczniczych wobec osoby przyjêtej
do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody oraz celem zapobie¿enia samowolnemu opuszczeniu przez tê osobê szpitala
psychiatrycznego (art. 34 ustawy); wykonywania orzeczenia
s¹du opiekuñczego o przyjêciu do domu pomocy spo³ecznej
oraz w celu zapobie¿enia samowolnemu opuszczeniu M
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przez tê osobê domu pomocy spo³ecznej
(art. 40 ustawy).
Przed zastosowaniem przymusu
bezporedniego uprzedza siê o tym osobê, wobec której rodek ten ma byæ
podjêty. Przy wyborze rodka przymusu
nale¿y wybieraæ rodek mo¿liwie dla tej
osoby najmniej uci¹¿liwy, a przy stosowaniu przymusu nale¿y zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noæ i dba³oæ o dobro
tej osoby (art. 18 ust. 4 ustawy).

Przed zastosowaniem przymusu
bezporedniego uprzedza siê o tym
osobê, wobec której rodek ten ma
byæ podjêty.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy zastosowanie przymusu bezporedniego
polega na:
+ przytrzymywaniu, czyli krótkotrwa³ym unieruchomieniu osoby z u¿yciem si³y fizycznej (§ 3 rozporz¹dzenia);
+ przymusowym zastosowaniu leków,
czyli wprowadzeniem leków do organizmu osoby bez jej zgody (§ 4 rozporz¹dzenia);
+ unieruchomieniu, czyli d³u¿ej trwaj¹cym obezw³adnieniu osoby z u¿yciem
pasów, uchwytów, przecierade³ lub
kaftana bezpieczeñstwa (§ 5 rozporz¹dzenia);
+ izolacji, czyli umieszczeniu osoby,
pojedynczo, w zamkniêtym pomieszczeniu (§ 6 rozporz¹dzenia).
Inne rodki ni¿ wymienione powy¿ej s¹ niedopuszczalne, choæ, na mocy § 2 rozporz¹dzenia mo¿na zastosowaæ wiêcej ni¿ jeden z ww. rodków.
Przed zastosowaniem przymusu
bezporedniego, polegaj¹cego na unieruchomieniu lub izolacji, rozporz¹dzenie wymaga odebrania pacjentowi
przedmiotów, które mog¹ byæ niebezpieczne dla jego ¿ycia lub zdrowia albo
¿ycia lub zdrowia innych osób. W
szczególnoci chodzi tu o przedmioty
ostre, okulary, protezy zêbowe, pas,
szelki, sznurowad³a czy zapa³ki. Pomieszczenie przeznaczone za do izolacji powinno zabezpieczaæ przed uszkodzeniem cia³a pacjenta, a zarazem odpowiadaæ pod wzglêdem warunków bytowych i sanitarnych innym pomieszczeniom szpitala psychiatrycznego lub
domu pomocy spo³ecznej (art. 7 i 8 rozporz¹dzenia).
O zastosowaniu przymusu bezporedniego, w myl art. 18 ust. 2 i 6 ustawy, decyduje lekarz, który okrela ro-
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dzaj zastosowanego rodka przymusu
oraz osobicie nadzoruje jego wykonanie. W szpitalach psychiatrycznych oraz
w domach pomocy spo³ecznej, je¿eli
nie jest mo¿liwe uzyskanie natychmiastowej decyzji lekarza, o zastosowaniu
przymusu bezporedniego decyduje
pielêgniarka, która jest zobowi¹zana
niezw³ocznie zawiadomiæ lekarza. Zasadnoæ zastosowania przymusu bezporedniego przez lekarza zak³adu opieki zdrowotnej ocenia w ci¹gu 3 dni kierownik tego zak³adu, za przymus zastosowany przez innego lekarza ocenia w
ci¹gu 3 dni upowa¿niony przez wojewodê lekarz specjalista w dziedzinie
psychiatrii.
Przymus bezporedni mo¿e trwaæ
tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania. Jednak¿e, jeli chodzi o
unieruchomienie b¹d izolacjê, ich czas
nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 4 godziny. W
razie potrzeby lekarz, po osobistym
zbadaniu pacjenta, mo¿e przed³u¿yæ te
rodki na nastêpne okresy 6-godzinne.
W domu pomocy spo³ecznej, w przypadku braku mo¿liwoci uzyskania zlecenia przez lekarza przed³u¿enie unieruchomienia lub izolacji na nastêpne
okresy 6-godzinne mo¿e zleciæ pielêgniarka (§ 9 i 10 rozporz¹dzenia).
Przed³u¿enie unieruchomienia lub
izolacji na okresy d³u¿sze ni¿ 24 godziny jest dopuszczalne tylko w warunkach szpitalnych. Podczas trwania unieruchomienia lub izolacji stan fizyczny
pacjenta kontroluje pielêgniarka nie
rzadziej ni¿ co 15 minut równie¿ w czasie snu tej osoby. Ocenia ona prawid³owoæ unieruchomienia, a w szczególnoci sprawdza, czy pasy, uchwyty,
przecierad³a i kaftan bezpieczeñstwa
nie s¹ za³o¿one zbyt luno lub zbyt ciasno oraz zapewnia krótkotrwa³e uwolnienie pacjenta od unieruchomienia w
celu zmiany jego pozycji lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej ni¿ co 4 godziny. W
razie wyst¹pienia zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia osoby, pielêgniarka jest
obowi¹zana natychmiast zawiadomiæ o
tym lekarza (§ 13 i 14 rozporz¹dzenia).
Ka¿dy wypadek zastosowania
przymusu bezporedniego wymaga odpowiedniej adnotacji w dokumentacji
medycznej. Po zleceniu przymusu bezporedniego w formie unieruchomienia
lub izolacji prawo wymaga niezw³ocznego wype³nienia karty zastosowania
tych rodków, której wzór okrela omówione rozporz¹dzenie.
(Autor jest aplikantem adwokackim).

Warsztaty
endoskopowe

K

olejne warsztaty endoskopowe w zakresie nauki tamowania krwawieñ z górnego odcinka przewodu pokarmowego odby³y siê w dniach 2-3 grudnia 2005 roku. By³o to jedenaste i
ostatnie z tego cyklu szkolenie, organizowane przez pracowników Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnêtrznych w Bia³ymstoku oraz Oddzia³ Bia³ostocki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Pomys³
zrodzi³ siê przed kilku laty, w czasie
jednego ze zjazdów gastrologicznych, po mojej rozmowie z prof. J.
Hochbergerem z Erlangen, z Orodka w Niemczech, kierowanego przez
prof. E.G. Hahna. Twórcami modelu
¿o³¹dka do prowadzenia æwiczeñ
byli prof. Jurgen Hochberger oraz dr
J. Maiss. Przy udziale firmy Olympus nawi¹zano wspó³pracê i od listopada 2002 roku rozpoczêto cykliczne szkolenia w Bia³ymstoku. Pocz¹tkowo w organizacji szkoleñ, a
szczególnie w technicznym przygotowywaniu unikalnych modeli ¿o³¹dków, pomagali nam lekarze i studenci z Niemiec  dr A. Naegel, C.
Rauh, S. Scheuering, M. Traxdorf.
Po kilku warsztatach moglimy ju¿
samodzielnie podj¹æ dalsze szkolenia.
W ci¹gu ponad dwóch lat
przeszkolono w kraju 164 osoby, w
zakresie praktycznego zastosowania
nowoczesnych technik endoskopowych w tamowaniu krwotoków.
Naczeln¹ ide¹ tych æwiczeñ by³a
nauka sprawnego dzia³ania zespo³u,
lekarz  pielêgniarka endoskopowa,
w przypadkach masywnych krwawieñ z górnego odcinka przewodu
pokarmowego. Treningi przeprowadzano na unikalnych modelach M
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¿o³¹dków wiñskich specjalnie spreparowanych, realistycznie imituj¹cych ¿o³¹dek ludzki z krwotokiem. W
czasie jednego warsztatu osiem zespo³ów lekarsko 
pielêgniarskich trenowa³o tamowanie krwawienia metod¹ ostrzykiwania, metod¹ zak³adania klamerek (klipsów), przewi¹zek gumowych (band ligation) oraz pêtli
od³¹czanych (endoloop). Pracowano nie tylko nad sam¹
technik¹ dzia³ania endoskopowego, ale równie¿ nad koordynacj¹ pracy endoskopisty i pielêgniarki endoskopowej. Uczestnicy warsztatów brali równie¿ udzia³ w
wyk³adach teoretycznych dotycz¹cych problemu krwawieñ z górnego odcinka przewodu pokarmowego i ich
nowoczesnego leczenia, prowadzonych przez pracowników Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnêtrznych,
m.in. doktorów: Eugeniusza Wróblewskiego, Annê
Zarembê-Woronieck¹, Andrzeja Baniukiewicza i profesora Wiktora £aszewicza. W pracach technicznych, w
przygotowaniu modeli, jak równie¿ w instrukta¿u szkol¹cych siê pomocni byli doktorzy: Jaros³aw Daniluk,
Justyna Wasielica-Beger, Adam Chwieko, Cezary
Pop³awski, Grzegorz Sêk, Marzena Konopko-Zubrzycka, a tak¿e pielêgniarki endoskopowe mgr Urszula
Perkowska, technik Ewa Uszyñska. Szczególn¹ pomoc¹
w ca³ym przedsiêwziêciu sprowadzania modeli ¿o³¹dków i w udostêpnianiu specjalistycznego sprzêtu z firmy
Olympus s³u¿yli doktorzy Piotr Piktel, Janusz Furman i
mgr Bo¿ena Pytlik, a tak¿e Arkadiusz Zowczak, Andrzej
Cha³upka. Nieoceniona w prowadzeniu administracji
warsztatów by³a zawsze umiechniêta pani Ewa Nijaka,
sekretarka kliniki.
Warsztaty spotka³y siê z dobrym przyjêciem i by³y
pierwszym tego rodzaju szkoleniem w kraju. Uzyska³y
dobr¹ ocenê i aprobatê Zarz¹du Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii. Mam nadziejê, ¿e przyczyni³o siê do
rozpropagowania i poprawy niektórych umiejêtnoci
endoskopowych w wielu pracowniach.
Wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do zrealizowania tego cyklu Endoskopowych Warsztatów Leczenia Krwawieñ i z którymi mia³em mo¿liwoæ wspó³pracy, wyra¿am serdeczne podziêkowania.

Fot. Zajêcia praktyczne w czasie endoskopowego szkolenia.

Wiktor £aszewicz
(Autor jest prof. w Klinice
Gastroenterologii i Chorób Wewnêtrznych AMB).
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Przejdzie
do
historii

Fot. Uroczystoæ otwarcia Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich
 koncert Orkiestry Filharmonii Bia³ostockiej.

Z

jazdy Towarzystwa Chirurgów Polskich odbywaj¹
siê ju¿ od 1889 roku. Organizowane s¹ co dwa lata,
a wybór miejsca zjazdu jest zawsze bardzo starannie przemylany. Przygotowanie zjazdu jest z regu³y powierzane prê¿nym orodkom chirurgicznym oraz uczelniom o du¿ej renomie. Ka¿dy taki zjazd jest znacz¹cym
wydarzeniem naukowym o zasiêgu krajowym i zagranicznym.
Profesor Zbigniew Puchalski od wielu lat czyni³ starania o mo¿liwoæ zorganizowania Zjazdu TCHP w³anie w
Bia³ymstoku. Po wyborze w 2001 roku na stanowisko
Prezesa  elekta TCHP, Zarz¹d Towarzystwa powierzy³
mu organizacjê 62 Zjazdu TCHP w Bia³ymstoku. Odby³
siê on we wrzeniu 2005 roku.
Zjazd mia³ zasiêg miêdzynarodowy. Biuro organizacyjne zjazdu zarejestrowa³o ponad 1300 uczestników,
wród których poza najwiêkszymi autorytetami chirurgicznymi z kraju by³o równie¿ wielu znanych goci zagranicznych z Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, W³och,
Izraela, USA, Litwy, Ukrainy i Szwecji. Czynny udzia³ w
zjedzie wziê³y takie s³awy chirurgiczne, jak prof. prof. H.
Beger, K. Ogawa, K. Satake, A. Montori, C. Imre, S.
Dudrick, I. Ingemar.
Patronat Honorowy nad Zjazdem obj¹³ Prezydent RP
Aleksander Kwaniewski, a cz³onkami Komitetu Honorowego zostali m.in. Marsza³ek Sejmu RP, Minister Zdrowia, przedstawiciele w³adz wojewódzkich, miejskich oraz
przedstawiciele kocio³ów, podlascy senatorowie i pos³owie.
Uroczyste otwarcie zjazdu odby³o siê w Hotelu Go³êbiewski i uwietni³ je koncert Orkiestry Filharmonii Bia³ostockiej pod dyrekcj¹ Marcina Na³êcza Niesio³owskiego.
Profsor Zbigniew Puchalski otwieraj¹c zjazd podkreli³,
¿e jest on ho³dem z³o¿onym nie¿yj¹cym ju¿ pod-M
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laskim chirurgom, których dokonania i wk³ad w rozwój
polskiej szko³y chirurgicznej jest znacz¹cy. Po oficjalnych
i ciep³ych wyst¹pieniach zaproszonych goci szeciu
znanym chirurgom polskim i dwóm amerykañskim zosta³y
wrêczone Dyplomy Honorowych Cz³onków TCHP. Bardzo interesuj¹cy wyk³ad inauguracyjny pt.: Wybrane zagadnienia z polskiej chirurgii endokrynologicznej
wyg³osi³ wielce zas³u¿ony dla polskiej chirurgii i endokrynologii emerytowany prof. Kazimierz Rybiñski.
Wiod¹c¹ tematyk¹ zjazdu by³ wstrz¹s i zaka¿enia w
chirurgii, nowotwory przewodu pokarmowego oraz chirurgia prewencyjna w wietle aktualnych wyników badañ
biologii molekularnej. Tematykê dodatkow¹ stanowi³a
chirurgia endoskopowa, endokrynologiczna, przepuklin, a
ponadto szkolenie przed- i podyplomowe w chirurgii.
Podczas zjazdu zaprezentowano 350 prac i plakatów,
dostêpnych w bibliotece Akademii Medycznej, oraz w
licznych sesjach tematycznych omówiono szereg
najbardziej istotnych i newralgicznych problemów chirurgicznych. O tym, jak bardzo interesuj¹ce by³y sesje
naukowe dobitnie wiadczy frekwencja i przepe³nione
sale wyk³adowe Politechniki Bia³ostockiej, które niejednokrotnie nie by³y w stanie pomieciæ wszystkich zainteresowanych, a pytania i dyskusje wyd³u¿a³y kolejne
posiedzenia, które czêsto koñczy³y siê na przerwach przy
kawie.
Atrakcj¹ zjazdu by³ z rozmachem zorganizowany
Piknik Chirurgów, który odby³ siê w olbrzymim namiocie ustawionym na terenie Politechniki Bia³ostockiej. Jego
atutem, oprócz wymienitych regionalnych potraw, by³
koncert zespo³u Czerwone Gitary. Na d³ugo pozostanie on
w pamiêci uczestników.
Bardzo wa¿nym punktem ka¿dego zjazdu jest walne
zebranie Towarzystwa Chirurgów Polskich, podczas którego udzielono absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi
G³ównemu. Profesor Puchalski przekaza³ w³adzê nowemu
prezesowi Towarzystwa prof. Micha³owi Drewsowi, który
bêdzie organizatorem nastêpnego Zjazdu TCHP w 2007
roku w Poznaniu. Prezesem elektem zosta³ wybrany prof.
Wojciech Witkiewicz z Wroc³awia, który zobowi¹za³ siê
do organizacji kolejnego Zjazdu TCHP za 4 lata. W
tajnym g³osowaniu wybrano równie¿ nowy piêtnastoosobowy Zarz¹d G³ówny Towarzystwa. Po walnym zebraniu TCHP odby³ siê uroczysty bankiet w Hotelu Go³êbiewski. Dla chêtnych organizatorzy przewidzieli dwudniow¹ wycieczkê do Wilna.
Zorganizowany po wieloletnich staraniach i z niema³ym trudem, po raz pierwszy w stolicy Podlasia 62
Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich by³ nie tylko
du¿ym wyró¿nieniem, ale równie¿ niepowtarzalnym
wydarzeniem zarówno naukowym, jak i towarzyskim. Z
ca³¹ pewnoci¹ zapisze siê w historii Towarzystwa
Chirurgów Polskich nobilituj¹c nasze miasto i region.
Wymownym dowodem, ¿e zjazd spe³ni³ wszelkie pok³adane w nim oczekiwania s¹ liczne podziêkowania i
listy adresowane do prof. Puchalskiego od krajowych i
zagranicznych uczestników zjazdu. Z najwy¿szym uznaniem odnosz¹ siê zarówno do jego organizacji, jak te¿ do
tematyki naukowej i czêci pozamerytorycznej.
Sekretarz naukowy Zjazdu,
Dr hab.n.med. Jacek Dadan
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Korespondencja z Bethesdy

Po koniec

indiañskiego
lata

T

o ju¿ póny listopad. Tutaj gdzie jestem koñczy
siê dopiero indiañskie lato. Jeszcze jest ciep³o,
kolorowo, drzewa s¹ w piêknych barwach jesiennych.
Przysiad³am na ³aweczce w parku, aby popatrzeæ
na spadaj¹ce z drzew licie i odlatuj¹ce ptaki, które
przywo³uj¹ wspomnienia. W moim domu rodzinnym i
w mojej Ojczynie ju¿ minê³o wiêto Niepodleg³oci,
w którym to dniu bia³o-czerwone flagi powiewa³y
radonie. Tam dni s¹ ju¿ bardzo krótkie i szare.
Jesieñ to tak¿e pocz¹tek nowego roku akademickiego, jak równie¿ czas podsumowañ minionego roku
w mojej uczelni. W tym okresie dowiadujemy siê jakie
by³y zbiory w roku i z nadziej¹ rozpoczynamy pracê na
nastêpny dobry w plony rok. Tylko ¿e to s³oñce tutaj
niczym nie przypomina polskiej pónolistopadowej
jesieni.
Kolejny w moim ¿yciu nowy rok akademicki
rozpoczê³am w odleg³ym kraju, w innym orodku
naukowym. Chocia¿ spotyka mnie to ju¿ nie pierwszy
raz, to jednak zawsze podchodzê do tego z jednakow¹
obaw¹, zastanawiam siê czy sprostam postawionym
zadaniom?
Tu gdzie jestem zanim rozpocznie siê pracê, wymagane s¹ liczne kursy, szkolenia, m.in. z zakresu Etyki
w pracy naukowej. Mylê, ¿e ludzie z wszystkich
niemal zak¹tków wiata, otarci ju¿ o naukê powinny
odbywaæ takie szkolenia. To jest nie tylko przypomnienie, ale wrêcz zobowi¹zanie, aby rzetelnie przestrzegaæ
praw obowi¹zuj¹cych w nauce. Ludzie podejmuj¹cy
tutaj pracê reprezentuj¹ ró¿ne kultury, maj¹ ró¿ne
wymagania i przyzwyczajenia, dlatego w jasno
okrelony sposób przypomina im siê, jakie s¹ ich prawa
i obowi¹zki. Dotyczy to zarówno stosunku do w³asnej
pracy, jak i umiejêtnoci wspó³pracy z innymi na polu
naukowym. Chcia³abym, aby dobre wzorce przenika³y
w inne miejsca, by m³odzi ludzie mieli tyle szczêcia
ile mnie by³o dane, by na swojej drodze spotkali
wspania³ych Nauczycieli.
Noszê w sercu wdziêcznoæ dla moich Rodziców,
dziêkujê wszystkim moim Nauczycielom i Prze³o¿onym, których naukê  jak posag  zabra³am ze sob¹
w wiat.
Wkrótce skoñczy siê indiañskie lato... opadn¹
wszystkie licie z drzew, a dni stan¹ siê krótkie. Bêd¹
podobne do tych, które s¹ teraz w mojej Ojczynie.
El¿bieta Tryniszewska
National Institutes of Health
National Cancer Institute
Bethesda, USA
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Z
ksiêgi
pierwiastków

krz em

B

ogactwo zwi¹zków krzemu i
ich unikalne w³aciwoci powoduj¹, ¿e krzem w przyrodzie nieo¿ywionej odgrywa podobn¹ rolê jak wêgiel w organizmach
¿ywych. Ponadto posiada on liczne
zastosowanie praktyczne.

Bogactwo zwi¹zków
krzemu i ich unikalne
w³aciwoci powoduj¹,
¿e krzem w przyrodzie
nieo¿ywionej odgrywa
podobn¹ rolê jak wêgiel
w organizmach ¿ywych.
Krzem zosta³ odkryty w 1823 roku przez szwedzkiego chemika J.J.
Berzeliusa. £aciñska nazwa krzemu
pochodzi od s³owa silex  krzemieñ,
nazwa polska wywodzi siê od ³aciñskich s³ów capis cremans co oznacza kamieñ daj¹cy ogieñ, krzemieñ.
Wed³ug klasyfikacji chemicznej
krzem nale¿y do grupy pó³metali. W
stanie czystym jest twardym i kruchym cia³em sta³ym, o szarej barwie i
po³ysku przypominaj¹cym grafit. Posiada on du¿¹ sk³onnoæ do ³¹czenia
siê z atomami tlenu, w wyniku czego
tworz¹ siê d³ugie, proste lub rozga³êzione ³añcuchy, z³o¿one z atomów
krzemu na przemian z atomami tlenu.
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Wed³ug klasyfikacji
chemicznej krzem nale¿y
do grupy pó³metali.
W stanie czystym jest
twardym i kruchym
cia³em sta³ym, o szarej
barwie i po³ysku
przypominaj¹cym grafit.
W przyrodzie krzem wystêpuje w
po³¹czeniu z tlenem, jako dwutlenek
krzemu (krzemionka). Krzem zajmuje
wród pierwiastków siódme miejsce,
je¿eli chodzi o rozpowszechnienie we
wszechwiecie, a pod wzglêdem
obecnoci w skorupie ziemskiej  drugie (po tlenie).

Krzem zajmuje wród
pierwiastków siódme
miejsce, je¿eli chodzi
o rozpowszechnienie
we wszechwiecie,
a pod wzglêdem
obecnoci w skorupie
ziemskiej  drugie
(po tlenie).
Wiêkszoæ ska³, buduj¹cych skorupê ziemsk¹, tworzy krzemionka w
ró¿nych odmianach polimorficznych
(kwarc, trydymit, krystobalit). Istnieje
równie¿ kilka odmian krzemionki
bezpostaciowej: opal, chalcedon oraz
jego zabarwione wskutek obecnoci
domieszek odmiany: onyks, jaspis,
krwawnik, agat. Bezpostaciow¹ odmian¹ krzemionki jest równie¿ krzemieñ. Najczêciej spotykan¹ w rodowisku postaci¹ krzemionki jest kwarc.
Wystêpuje on w postaci ziaren nieregularnego kszta³tu wchodz¹cych w
sk³ad szeregu ska³, przede wszystkim
granitów, gnejsów, piaskowców. Podczas wietrzenia tych ska³ ziarna kwarcu ulegaj¹ sp³ukaniu przez wodê do
rzek i mórz, gdzie tworz¹ z³o¿a piasku. Szczególnie piêknie uformowane, bezbarwne kryszta³y kwarcu nosz¹ nazwê kryszta³u górskiego. Kryszta³y kwarcu maj¹ w³aciwoci piezoelektryczne, polegaj¹ce na powstawaniu ³adunku elektrycznego pod

wp³ywem naprê¿eñ i dziêki nim znajduj¹ zastosowanie jako stabilizatory
czêstotliwoci drgañ obwodów elektrycznych (zegary kwarcowe). Stopiony czysty kwarc przy szybkim och³adzaniu zastyga w postaci szk³a kwarcowego, odpornego na czynniki chemiczne i termiczne (t.t. 1700°C) oraz
przepuszczalnego dla promieniowania ultrafioletowego. Z kwarcu wykonane s¹ kuwety do spektrofotometrów
UV.
Grecy wierzyli, ¿e kwarc jest odmian¹ lodu, który do tego stopnia zamarz³, ¿e nie mo¿na go ju¿ rozpuciæ.
Pliniusz utrzymywa³, ¿e kryszta³ górski tworzy siê ze niegu podczas bardzo surowych zim. Najpiêkniejsze
dzie³a sztuki, których surowcem by³
przezroczysty kwarc, zwi¹zane s¹ z
epok¹ Fatymidów. Oprawione w koæ
s³oniow¹, srebro lub z³oto trafia³o do
europejskich kocio³ów i skarbców.
W skarbcu katedry wawelskiej zachowa³a siê szklanka z kryszta³u, która
by³a w³asnoci¹ wiêtej Jadwigi. Bez
kryszta³owej kuli nie mog³a siê równie¿ obyæ ¿adna wró¿ka. W Meksyku
znaleziono rzebê wykonan¹ z kryszta³u górskiego przedstawiaj¹c¹ ludzk¹
czaszkê. Nie znana jest geneza powstania tej rzeby, ani przyczyny wielkiej czci jak¹ jest ona otaczana. Najbardziej cenion¹ odmian¹ barwn¹
kwarcu jest posiadaj¹cy fio³kow¹ barwê ametyst. Barwa tego minera³u pochodzi od du¿ej zawartoci tlenku ¿elazowego.
W organizmach rolinnych i
zwierzêcych krzem wystêpuje w niewielkich ilociach. Krzemionka, jako
materia³ usztywniaj¹cy, jest obecna w
³odygach skrzypów, traw, zbó¿, a tak¿e trzciny i bambusa. Równie¿ szkielety ¿yj¹cych w wodzie morskiej okrzemek, zbudowane s¹ z dwutlenku
krzemu. Po obumarciu opadaj¹ one na

Grecy wierzyli,
¿e kwarc jest odmian¹
lodu, który do tego
stopnia zamarz³, ¿e nie
mo¿na go ju¿ rozpuciæ.
Pliniusz utrzymywa³,
¿e kryszta³ górski tworzy
siê ze niegu podczas
bardzo surowych zim.
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dno morskie i z biegiem czasu tworz¹ tam pok³ady tzw.
ziemi okrzemkowej, wykorzystywanej do produkcji dynamitu. Krzem obecny jest równie¿ w organizmie ludzkim,
stanowi¹c ok. 0,0068% jego sk³adu, przy czym iloæ jego
maleje z wiekiem. Mimo tak niewielkiego udzia³u procentowego, pierwiastek ten zaliczany jest do mikroelementów
odgrywaj¹cych istotn¹ rolê w procesach zachodz¹cych w
organizmie. Zwi¹zki krzemu reguluj¹ przemianê materii,
zmniejszaj¹ przepuszczalnoæ cian naczyñ krwiononych, utrzymuj¹ prawid³ow¹ elastycznoæ naskórka
oraz w³ókien kolagenowych i elastynowych. Krzem zwiêksza jêdrnoæ skóry, zapobiega powstawaniu mia¿d¿ycy,
zwiêksza krzepliwoæ krwi, pobudza gojenie ran, zapobiega cellulitowi i przedwczesnemu starzeniu skóry. Krzem
od wielu pokoleñ by³ znany i wykorzystywany przez
medycynê ludow¹. Wywary z zió³ o du¿ej zawartoci
krzemu by³y stosowane do leczenia stanów zapalnych,
chorób skóry, grzybic, ³upie¿u, kruchoci paznokci,
wypadania w³osów. Zapotrzebowanie na ten pierwiastek
jest pokrywane g³ównie przez spo¿ywanie: warzyw
(marchew, pietruszka, burak, cebula, kukurydza), produktów zbo¿owych oraz zió³ (skrzyp polny, poziewnik
w¹skolistny, ogórecznik lekarski, miodunka plamista).
Od wielu stuleci krzem s³u¿y równie¿ gospodarczej
dzia³alnoci cz³owieka. Krzemiany i krzemionka stanowi¹
podstawowy surowiec przemys³u szklarskiego, ceramicznego i materia³ów budowlanych. Wspomniane ju¿ po³¹czenia krzemu z tlenem s¹ materia³em do wyrobu smarów,
olejów, lakierów i ¿ywic silikonowych. Jednak prawdziwym prze³omem w wykorzystaniu tego pierwiastka sta³o
siê poznanie jego w³aciwoci pó³przewodnikowych, co
spowodowa³o gwa³towny rozwój elektroniki i telekomunikacji w oparciu o krzemowe uk³ady scalone. Tak narodzi³a siê s³ynna Dolina Krzemowa (Silicon Valley), nazwa
nadana pó³nocnej czêci Doliny Santa Clara, która znajduje siê w pó³nocnej czêci amerykañskiego stanu Kalifornia. Zgodnie z nazw¹ tereny te stanowi¹ od lat 50-tych XX
wieku centrum amerykañskiego przemys³u tzw. nowych
technologii, g³ównie przemys³u komputerowego.

W tym niepozornym, szarym pó³metalu
tkwi wiêc potêga, która przed milionami
lat formowa³a oblicze naszej planety,
a obecnie wprowadza ludzkoæ w now¹
erê jej rozwoju.
W tym niepozornym, szarym pó³metalu tkwi wiêc
potêga, która przed milionami lat formowa³a oblicze
naszej planety, a obecnie wprowadza ludzkoæ w now¹ erê
jej rozwoju. Krzem tworzy te¿ piêkno kamieni szlachetnych i pó³szlachetnych oraz ozdobnych wyrobów ze szk³a
i porcelany, a nas samych obdarza m³od¹, jêdrn¹ skór¹,
zdrowymi paznokciami i gêstymi w³osami.
Agnieszka Krupkowska
(Autorka jest asystentem
w Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB).
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Supral
urok
i emocje

Adam Dobroñski

F

oldery zapraszaj¹ do Suprala (rodzaj mêski) nad Supral¹ (rodzaj ¿eñski), jako miejscowoci le¿¹cej na
polanie Puszczy Knyszyñskiej (tu mo¿na poczuæ pe³en nostalgii kresowy klimat  Wanda Bednaczuk), na styku
kultur, z unikalnymi zabytkami i w dodatku do letniskauzdrowiska oraz bazy wypadowej dla co bardziej ambitnych
turystów. Dziennikarze natomiast zje¿d¿aj¹ tu ostatnimi czasu g³ównie dla prezentowania kolejnych staræ. Ekumenizm to
piêkna idea, ale póki co nie brak chêtnych do wywo³ywania
wilka z supraskiego lasu.

Fot. Pa³ac Buchholtzów zbudowany w latach 1892-1903. Obecnie
mieci siê tu Liceum Plastyczne.

Klasztor
To temat czêsto podejmowany nie tylko przez historyków. Przypomnê zatem jedynie podstawowe fakty. Wedle legendy drewniany krzy¿, puszczony w 1500 roku Supral¹
przez mnichów prawos³awnych z Gródka (szukali bardziej
spokojnej lokalizacji), zatrzyma³ siê na uroczysku Suchy
Hrud i tu postanowiono wznieæ wi¹tyniê. Powsta³a cerkiew
murowana, gotycka, z elementami obronnymi, pod wezwaniem Zwiastowania Najwiêtszej Marii Panny. W 1557 roku
serbski mnich Nektarij zacz¹³ upiêkszaæ jej wnêtrze freskami
wielkiej urody. Bazylianie zostali bogato wyposa¿eni, najpierw przez Aleksandra Chodkiewicza, potem innych mo¿nych i dostojników kocielnych. W 1602 roku przyjêli Uniê
Brzesk¹ (zawart¹ w 1596 roku), w nastêpnych dziesiêcioleciach wyrós³ pa³ac opatów, (rozbudowywany i w XVIII wieku), a cerkiew otrzyma³a przepiêkny ikonostas. W latach
1695 uruchomiono tu drukarniê, z niej wysz³y poza ksiê-

M
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gami religijnymi m.in. Pieni nabo¿ne Franciszka Karpiñskiego, Podró¿e kapitana Gulliwera, podrêczniki
Komisji Edukacji Narodowej. Po III rozbiorze Polski, dok³adnie w 1798 roku, papie¿ erygowa³ w Supralu biskupstwo
dla unitów. Po 1807 roku Prusaków zast¹pili Rosjanie i sytuacja bazylianów pogorszy³a siê jeszcze bardziej, a w 1839
roku nast¹pi³a w ogóle kasata Unii. Klasztor przejêli prawos³awni, budowle (³¹cznie z katakumbami) niszcza³y,
zapominano o latach wietnoci orodka supraskiego.
Kodeks Supraski
Ozdob¹ klasztoru bazylianów by³a równie¿ przez wieki
biblioteka ksi¹g religijnych i historycznych, jedna z najwiêkszych wród zakonnych na ziemiach polskich. Zagl¹da³ do
niej czêsto, zw³aszcza od 1812 roku, Micha³ Bobrowski, syn
parocha (proboszcza) unickiego z Wólki, wychowanek kolegium pijarów w Drohiczynie i gimnazjum w Bia³ymstoku, a
nastêpnie zwi¹zany z Akademi¹ Wileñsk¹. Korzysta³ z ksiêgozbioru, przepisywa³ inwentarze, wyszukiwa³ skarby, jak na
przyk³ad egzemplarze wykonane w drukarni zab³udowskiej.
To by³ jednak tylko wstêp do najwiêkszego odkrycia, którego
dokona³ w 1823 roku. Natrafi³ wówczas na jeden z najstarszych i najcenniejszych na wiecie zabytków pimiennictwa
cyrylickiego oraz jêzyka staro-cerkiewno-s³owiañskiego.
Zdobiony skromnie, o niezbyt wielkiej wartoci literackiej, a
przecie¿ bezcenny, jest podstaw¹, ród³em dla ca³ej dyscypliny jêzykoznawstwa (Andrzej Kaszej).
To kodeks zwany od miejsca przechowywania supraskim
 Codex Suprasliensis. Zawiera on ¿ywoty wiêtych czczonych przez Koció³ Prawos³awny w dniach od 4 do 31 marca,
homilie, rozprawy teologiczne. Powsta³ w XI wieku, najprawdopodobniej we wschodniej Bu³garii. Ciekawa jest równie¿
nowsza historia 285 kart, rozproszonych ju¿ po odkryciu (s¹
obecnie w s³oweñskiej Lublanie, Warszawie, Petersburgu),
jak i ci¹g dalszy biografii Micha³a Bobrowskiego. Piêknie zapowiadaj¹ca siê kariera uczonego i duchownego zosta³a
przerwana w 1824 roku, kiedy to profesor rodem z Podlasia
wyg³osi³ kazanie uznane przez w³adze carskie jako bior¹ce w
obronê filaretów. Wróci³ wprawdzie po dwóch latach do
Wilna, ale po powstaniu listopadowym zosta³ definitywnie
odsuniêty na boczny tor i zakoñczy³ ¿ycie w zapomnieniu w
1848 roku.
Przemys³
Niespodziewanie obwód bia³ostocki zyska³ po 1832 roku
szansê stania siê okrêgiem przemys³u w³ókienniczego. Wykorzysta³y j¹ niektóre miejscowoci, a decyzja nale¿a³a nie do
mieszkañców, lecz do fabrykantów i czynników carskich. Tak
to poszczêci³o siê i Supralowi, ówczesnej miecinie, gdzie
oprócz klasztoru, zajazdu i ma³ego m³yna niczego jeszcze
nie by³o. Z tym nic, to trochê przesada, bo by³a woda (rzeka),
lasy (opa³), wolne tereny i zrujnowanie pomieszczenia poklasztorne. W roli za inicjatora wyst¹pi³ Wilhelm Zachert. To
on w 1834 roku zbudowa³ w Supralu pierwsz¹ manufakturê,
sprowadzi³ ze Zgierza fachowców i maszyny. W lad za Zachertem przyby³ trzy lata póniej Adolf Buchholtz, a po nim
w nastêpnych dziesiêcioleciach i inni: F. Aunert, A. Alt, A.
Jansen, S. Cytron, Kryñscy i tak mo¿na jeszcze wyliczaæ d³u¿ej. W krajobraz osady wpisa³y siê nie tylko hale i kominy
fabryczne oraz domy tkaczy; Zachertowie rozbudowali kompleks poklasztorny, Buchholtzowie za wznieli przed stu laty
pa³acyk, w którym do dzi mo¿na podziwiaæ secesyjne sztukaterie, dêbowe stropy, ³adn¹ klatkê schodow¹ i... wielkie
gniazdo bocianie. Niedaleko od kocio³a katolickiego w.
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Trójcy stanê³a protestancka kircha, na cmentarzu zrealizowano okaza³e kaplice, zatêtni³o ¿ycie w osadzie przemys³owej.
Taki charakter utrzymywa³ czêciowo Supral w dwudziestoleciu miêdzywojennym, ale odczuwano ju¿ wówczas
bolenie brak po³¹czeñ kolejowych i zamkniêcie rynków
wschodnich po nowej granicy z ZSRR. Lepiej mia³y siê tutejsze tartaki, w dawnym klasztorze bazyliañskim zagocili ksiê¿a salezjanie z sierotami. Dwie okupacje, zag³ada spo³ecznoci ¿ydowskiej i dotkliwe zniszczenia (w 1944 r. oddzia³y niemieckie wysadzi³y zdewastowan¹ przez Sowietów cerkiew)
spowodowa³y definitywne zamkniêcie tego rozdzia³u w dziejach Suprala.
Baronowa Zachertowa
Z rodu Zachertów najbardziej zapamiêtana zosta³a baronowa Józefina, ¿ona Wilhelma, z którym zreszt¹ by³a spokrewniona. M¹¿ zmar³ szybko, a m³oda, piêkna i bogata wdowa zaczê³a korzystaæ z uzyskanej fortuny, nawet ponoæ grywa³a w ruletkê w Monte Carlo. Z biegiem lat jednak nabiera³a
statecznoci, lata spêdza³a w Supralu, a zimy w Warszawie,
gdzie spotyka³a siê m.in. z Henrykiem Sienkiewiczem.
Przesz³a te¿ na katolicyzm. Uchodzi³a za osobê pogodnego
charakteru, wra¿liw¹ na krzywdy i nieszczêcia ludzkie.
To w³anie baronowa Józefina podjê³a w ostatnim dziesiêcioleciu XIX wieku starania u w³adz carskich, by Supral
uzyska³ prawa miejskie. Osada liczy³a sobie wówczas oko³o
3,3 tys. mieszkañców, w tym 365 obcokrajowców. Pracowa³o
w niej 60 rzemielników i osób wolnych zawodów, w³acicielka planowa³a nawet uruchomienie owietlenia elektrycznego. Wielkim wydarzeniem by³a wizyta w 1905 roku biskupa Edwarda Roppa, który wjecha³ do Suprala w karecie i otoczeniu dwudziestu konnych ubranych w stroje krakowskie. To
tak, jakby wraca³a tu ju¿ wolna Polska, o której tak bardzo
marzono szczególnie w 1812 roku i o któr¹ walczono w latach 1863-1864. Po czêci efektem tej niezwyk³ej wizyty by³o
zakupienie do miejscowego kocio³a kopii obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.
W 1907 roku, te¿ dziêki staraniom i hojnoci baronowej
Zachertowej, powsta³a w Supralu prywatna szko³a dla dziewcz¹t i ch³opców, w której uczono jêzyka polskiego. Z czasem szko³a przenios³a siê do w³asnego budynku, a fundatorka
najlepsze uczennice, wykazuj¹ce siê du¿ymi zdolnociam
wysy³a³a na trzyletnie kursy pedagogiczne w celu przygotowania kadr nauczycielskich dla przysz³ej Polski. (Marta Pop³awska). Do tych zas³ug baronowej trzeba koniecznie dodaæ
jej hojne dary na cele charytatywne, poszerzone zapisami w
testamencie. O nich, w tym i o funduszu stypendialnym, przypomina nam wnuk Jan Zachert. Józefina zmar³a w 1924 roku
maj¹c 79 lat. Za jej trumn¹ obok ksiêdza katolickiego szli:
pastor, rabin, ksi¹dz prawos³awny.
Pan Henryk
Pamiêtam doskonale tê wyj¹tkow¹ postaæ. Rodzina O³dytowskich przyby³a do Suprala za chlebem w 1925 roku,
ojciec by³ tkaczem a matka niciark¹; mieli siedmioro dzieci,
wród nich Henryka urodzonego w 1923 roku. Syn rozpocz¹³
edukacjê w czasie wojny, potem kontynuowa³ j¹ w bia³ostockiej szkole handlowej, za studia skoñczy³ w Gdañsku. Sam
przed d³ugie lata uczy³ jêzyka polskiego w gimnazjach i Studium Nauczycielskim. By³ znakomitym pedagogiem, wra¿liwym, wyrozumia³ym, ofiarnym. To on za³o¿y³ Towarzystwu
Przyjació³ Suprala i mu przewodzi³, nale¿a³ do ró¿nych organizacji, da³ siê poznaæ jako zaradny radny. By³ to Kto na
trudne lata zagro¿enia dla wiary, polskiej wiadomoci
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i kultury (Teresa Domanowska). Bada³
przesz³oæ Suprala, napisa³ monografiê
i foldery miasteczka, jedna³ przyjació³,
uchodzi³ za wzór spo³ecznika-regionalisty. Dodaæ trzeba koniecznie, ¿e czyni³
dobro w ciszy, spolegliwie, bez obra¿ania innych i prowokowania konfliktów,
czekania na zyski i zaszczyty. A czasy
by³y przecie¿ wyj¹tkowo trudne, w
zabudowaniach poklasztornych ulokowano szko³ê rolnicz¹. Dobrze, ¿e Supral pamiêta o panu Henryku, jego
imieniem nazwano wyró¿nienia dla
zas³u¿onych mieszkañców i przyjació³
miasta.
Uzdrowisko
Spe³ni³y siê marzenia wielu po
og³oszeniu rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r.: Miasto
Supral uznaje siê za uzdrowisko.
Kiedy pojawili siê tu pierwsi gocie z
nadziej¹ na poratowanie zdrowia? Na
pewno przybywali coraz liczniej w
okresie miêdzywojennym, organizowano wówczas pobyt dla zagro¿onych
zdrowotnie dzieci, przyje¿d¿ali pozawa³owi rekonwalescenci i dotkniêci
chorobami p³ucnymi, by wdychaæ
¿ywiczne, balsamiczne powietrze. Z
tych¿e walorów przyrody i niepowtarzalnego klimatu korzystali równie¿
chêtnie letnicy i to bez wzglêdy na nacje
oraz wyznanie. Po wojnie mi³onikiem
Suprala sta³ siê prof. Akademii Medycznej Witold S³awiñski, odkrywca
z³ó¿ leczniczych borowin, jednych z
cenniejszych w Polsce. Pobyt w Supralu zaleca siê obecnie zw³aszcza osobom
po zabiegach chirurgicznych, cierpi¹cych na reumatyzm, sercowcom.
Jest jednak w tej sprawie wcale nie
tak drobny szczegó³. Uzdrowisko Nizinne Klimatyczno-Borowinowe powinno jak najszybciej dorobiæ siê stosownej infrastruktury z zak³adem przyrodoleczniczym, pensjonatami, hotelami, ma³¹ gastronomi¹ (obowi¹zkowo z
kiszk¹ ziemniaczan¹), sieci¹ dróg i dró¿ek. O tym siê wprawdzie mówi i pisze,
ale tego wci¹¿ nie widaæ. Supral miast
dobrej s³awy uzdrowiskowej zyskuje w
Polsce opiniê miasteczka spowitego
konfliktem na tle schedy po przewietnych ojcach bazylianach. Ale na pewno
po raz kolejny wzniesie siê na ponad
dorane problemy i bêdzie oaz¹ twórczego spokoju.
(Autor jest prof. dr. hab.
 pracuje na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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Rezydent

pa³acu

Branickich
Podnie rêkê, Bo¿e Dzieciê,
B³ogos³aw Ojczyznê mi³¹

F

ranciszek Karpiñski urodzi³ siê
4 padziernika 1741 roku w
Ho³oskowie, k. Ko³omyi, na
Pokuciu, krainie ubarwionej szumem
Prutu i Czeremoszu, le¿¹cej na pograniczu ziemi lwowskiej i halickiej.
Dalsze lata spêdzi³ w Stanis³awowie.
Miasto to za³o¿y³ w 1661 roku
Jêdrzej Potocki i tak nazwa³ dla
upamiêtnienia syna, który zgin¹³ w
wyprawie wiedeñskiej. Tu, w roku
1669, z fundacji za³o¿yciela miasta,
powsta³o liceum, do którego uczêszcza³ Franciszek Karpiñski. Zabytkiem Stanis³awowa jest przeliczny koció³ kolegiacki. S³awê tego kocio³a, ugruntowa³o to, ¿e z pisarskiej woli Henryka Sienkiewicza
pochowany w nim zosta³ uroczycie

Strona tytu³owa pierwszego wydania Pieni
nabo¿nych w drukarni o.o. bazylianów
w Supralu.

Franciszek Karpiñski

najwspanialszy rycerz Rzeczypospolitej, pan Wo³odyjowski. Nios³y siê
przez nawê tej wi¹tyni s³owa,
których w rzeczywistoci nigdy tu
nie wypowiedziano: Panie Pu³kowniku Wo³odyjowski! Larum graj¹!
W 1762 roku Franciszek Karpiñski ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Lwowskim, z tytu³em doktora
filozofii i nauk wyzwolonych. Podj¹³
pracê jako nauczyciel na dworach
magnackich. W roku 1780 wyjecha³
do Warszawy i obj¹³ funkcjê sekretarza ksiêcia Adama Kazimierza
Czartoryskiego. Rozczarowany do
¿ycia w stolicy, powróci³ po paru latach na Pokucie. Pierwszy tomik
poezji Franciszka Karpiñskiego pt.
Zabawki wierszem i przyk³ady obyczajne ukaza³ siê we Lwowie w roku
1782.
M

Rysunek Antoniego Zaleskiego do Pieni
porannej Franciszka Karpiñskiego.
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Kolêdy
w ró¿nych
jêzykach

O
Fot. Lysków: Grób Franciszka Karpiñskiego.

Zwi¹zki Franciszka Karpiñskiego
z Bia³ymstokiem, Zab³udowem, Supralem, Puszcz¹ Bia³owiesk¹ zaczê³y siê od poznania Izabeli Branickiej, siostry Stanis³awa Augusta, w
drugiej po³owie 1785 roku. Przez lat
kilka, rokrocznie  przez letnie miesi¹ce  by³ Franciszek Karpiñski
rezydentem bia³ostockiego pa³acu
Branickich. Tu w roku 1787, powsta³a prawdopodobnie jedna z najpiêkniejszych kolêd polskich  Bóg
siê rodzi, czyli Pieñ o Narodzeniu
Pañskim. Wesz³a ona w sk³ad zbioru
Pieni nabo¿nych, wydanych w roku
1792 w drukarni supraskich bazylianów. W zbiorze tym znalaz³a siê tak¿e
pieñ poranna (Kiedy ranne wstaj¹
zorze) i pieñ wieczorna (Wszystkie
nasze dzienne sprawy). Jeden z egzemplarzy tego zbioru przes³a³ autor
z gocinnego Bia³egostoku, do Marcina Poczobuta, rektora Uniwersytetu
Wileñskiego. W kilka miesiêcy póniej drukarnia supraska wyda³a ponownie to dzie³o. W roku 1793 i 1794
ukaza³y siê jego wydania wileñskie.
Melodia do kolêdy Bóg siê rodzi
zosta³a zapisana po raz pierwszy w
roku 1838, w piewniku ks. Micha³a
Marcina Mioduszewskiego, zatytu³owanym Pastora³ki i kolêdy z
melodiami. Obok pieni religijnych
na twórczoæ Franciszka Karpiñskiego sk³adaj¹ siê sielanki, wiersze mi³osne, wiersze patriotyczne, dumy i
elegie.
W 1793 roku Franciszek Karpiñski naby³ Koloniê Kranik w Puszczy
Bia³owieskiej. W 1818 roku kupi³
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wie Chorowszczyznê w powiecie
Wo³kowyskim i tam spêdzi³ resztê
¿ycia.
Po rozbiorach Polski z³ama³
pióro i popad³ w stan melancholii
(¯ale Sarmaty nad grobem Zygmunta
Augusta). Pod koniec ¿ycia napisa³
Historiê mego wieku i ludzi z którymi
¿y³em.
Franciszek Karpiñski zmar³ 16
wrzenia 1825 roku w Chorowszczynie. Spocz¹³ na cmentarzu w £yskowie, miasteczku znajduj¹cym siê
równie¿ w powiecie Wo³kowyskim,
po³o¿onym w pagórkowatej okolicy
nad rzeczk¹ Chorówk¹, dop³ywem
Zelwianki. Posiada ono zabytkowy
koció³ w. Trójcy. Na cmentarzu,
obok kocio³a, wród innych grobów,
znajduje siê grób Franciszka Karpiñskiego. Grób ten ocala³. Kilkakrotnie
zmienia³ swój wygl¹d, ale zawsze sta³
nad nim daszek, a na p³ycie przedniej
widnia³ napis Oto mój dom ubogi.
Autorem zamieszczonego rysunku
jest Eugeniusz Marcin Kazimirowski,
malarz i grafik wileñski, w latach
1936-1939 zamieszka³y w Bia³ymstoku.
Franciszek Karpiñski mi³owa³ i
upamiêtnia³ w swej twórczoci historiê, pami¹tki i legendy nie tylko Polaków, ale tak¿e pokrewnych naszych
rodów, Hucu³ów i Litwinów i ¯mud
wiêt¹ i Rusinów.
Bia³ostocki oddzia³ Stowarzyszenia Civitas Christiana ustanowi³ coroczn¹ Nagrodê Literack¹ im. Franciszka Karpiñskiego.
Krzysztof Worowski

rganizatorami Akademickiego
Wieczoru z Kolêd¹ by³y w tym
roku: Wydzia³ Nauk Humanistycznych Wy¿szej Szko³y Finansów i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku, Filia w E³ku oraz Studium Jêzyków Obcych AMB. Spotkanie
m³odzie¿y akademickiej odby³o siê 10 grudnia 2005r. w gmachu e³ckiej WSFiZ.
Pomys³odawc¹ grudniowych spotkañ
jest prof. dr hab. Anna Stelmaszuk. Trzy
lata temu wraz z zespo³em pracowników
Studium Jêzyków Obcych zorganizowa³a,
w murach AMB, pierwszy wieczór kolêd.
Uczestniczy³a w nim wówczas m³odzie¿
studencka wielu bia³ostockich uczelni.

Podczas tegorocznej imprezy mo¿na
by³o us³yszeæ kolêdy i pastora³ki, recytacje i utwory muzyczne w wykonaniu
dzieci i m³odzie¿y szkolnej, studentów
studiów dziennych i zaocznych. Kolêdy
w jêzyku ³aciñskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, norweskim oraz polskim
piewali profesjonalici i amatorzy. Rozstrzygniêty zosta³ konkurs na najpiêkniejsze ¿yczenia wi¹teczno-noworoczne.
Dziêki rodkom finansowym wyasygnowanym przez w³adze naszej uczelni, na wieczór z kolêd¹ pojechali studenci
z Norwegii oraz pracownicy studium.
Norwegowie otrzymali nawet wyró¿nienie za przedstawione do konkursu dwa
plakaty w jêzyku angielskim. Odbyli tak¿e wycieczkê po E³ku  przedpro¿u Wielkich Jezior Mazurskich.
Koncert kolêd i pastora³ek poprowadzi³a dr Jolanta Gorbacz-Pazera z SJO
AMB oraz student drugiego roku Wydzia³u Humanistycznego WSFiZ Filia w E³ku,
Adrian Ardziñski. Po koncercie odby³o
siê uroczyste spotkanie op³atkowe oraz
kolacja wigilijna. Zebrani piewali kolêdy w ró¿nych jêzykach.
Anna Stelmaszuk
(Autorka jest prof.  kierownikiem
Studium Jêzyków Obcych AMB).
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O nic
nie pytam
... ¯ycie jest drog¹, ¿ycie jest snem
A co bêdzie potem nie wiem i wiem
O nic nie pytaj, dowiesz siê gdy
Skoñczy siê droga, ¿ycie i sny... 

U

rodzi³am siê i wychowa³am w
ma³ej miejscowoci Hajnówka,
na skraju puszczy Bia³owieskiej.
Marny rynek pracy i ucieczka m³odych ludzi do metropolii (do rozrywek, kultury,
wiêkszych mo¿liwoci kszta³cenia i zarobkowania) spowodowa³, ¿e po trzydziestu latach wci¹¿ nie mo¿na powiedzieæ o
tej miejscowoci nic innego, jak miecina. W Hajnówce czas siê zatrzyma³.
Wci¹¿ mam w pamiêci ten moment, kiedy
przyje¿d¿am tu, aby odwiedziæ rodzinê.
Dzieciñstwo kojarzy mi siê z zapachem wierków i sosen. I ju¿ chyba na zawsze bêdê mia³a w uszach ten szum puszczy i ciszê. Tak jak dzisiaj mojemu ma³emu synkowi, tak i mnie wtedy wydawa³o siê, ¿e las nie ma koñca. Po skoñczeniu
liceum wyruszy³am bowiem na jego drug¹
stronê  na studia do Grodna na Bia³orusi.
Niezauwa¿alnie przesz³am na drug¹
stronê smugi cienia i z dala od bliskich
stawa³am siê powoli naprawdê doros³a
(choæ wiadectwo doros³oci le¿a³o od
dawna w szufladzie biurka).
Wybór studiów medycznych by³
wiadomy i przemylany. Zawód lekarza
mia³ byæ spe³nieniem najwczeniejszych
marzeñ i planów.
Mo¿e w³anie z powodu powo³ania
do tego zawodu nie odczuwa³am zanadto
ciê¿aru szecioletniej nauki medycyny.
Bardziej dawa³ siê we znaki kryzys panuj¹cy wówczas na Bia³orusi. Jedzenie trzeba by³o zdobywaæ sposobami. Z domu
ci¹gnê³o siê ogromne torby z prowiantem.
Miêso nale¿a³o do towarów deficytowych. Trudno dostêpne by³y nawet podstawowe produkty spo¿ywcze. Ale mimo
to przyjemnie mieszka³o siê wród Bia³orusinów, tych ludzi dobrych i niezaradnych, ¿yj¹cych bez popiechu z dnia na
dzieñ. Bardzo razi³ kontrast pomiêdzy nimi i Polakami drapie¿nie rozpychaj¹cymi
siê w pocz¹tkuj¹cym polskim kapitaliz-
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mie. Oczywicie to rozpychanie siê nie
dotyczy³o wszystkich, bo wielu moich,
zw³aszcza starszych, znajomych by³o
ofiarami nieudolnie przeprowadzonych
reform, g³ównie reformy zdrowia. Nie
wnikaj¹c jednak w g³êbokie analizy zaznaczyæ nale¿y, i¿ generalnie zmianê ustroju w Polsce z wiêkszym entuzjazmem i
energi¹ wykorzystali ludzie m³odzi, wkraczaj¹cy w ¿ycie i szukaj¹cy lepszych
szans ¿yciowych. Na Bia³orusi ludzie
walczyli wówczas o przetrwanie, ale walczyli jako spokojnie i godz¹c siê na swój
los. Tylko niektórzy m³odzi równie¿ szukali lepszego bytu próbuj¹c na ró¿ne sposoby  legalne i nielegalne, ucieczki od
komunizmu. Polska wydawa³a siê im prawie Ameryk¹. S³ynnym powiedzeniem
Bia³orusinów z tamtych czasów by³o Za
okiean nie p³y³, a w Amerikie by³.
Mnie studia w Grodnie przynios³y
jeszcze jedn¹ niespodziankê  mianowicie
znajomoæ jêzyka rosyjskiego, którym
b³yskawicznie i niemal¿e niechc¹cy zaczê³am w³adaæ. By³ po prostu jêzykiem
wyk³adowym, codziennego u¿ytku i towarzyskim. Tak szybka nauka by³a dla
mnie zaskoczeniem, bowiem nigdy nie lubi³am tego jêzyka i mówi¹c delikatnie do
or³ów z rosyjskiego, zarówno w szkole
podstawowej jak i w liceum nie nale¿a³am. Nawet maturê zdawa³am z niemieckiego. Uzna³am siê za antytalent w tym
zakresie, a przewrotne ¿ycie, jak to zwykle z nim bywa, uczyni³o z niego moj¹ mowê codzienn¹. Wkrótce jêzyk rosyjski
mia³ staæ siê jêzykiem, w którym po raz
pierwszy wyznawa³am mi³oæ. I to by³
prawdziwy szok.
Mojego obecnego mê¿a pozna³am na
drugim roku studiów i moje dalsze losy
dotycz¹ ju¿ nas. Ale nie mojego ¿ycia osobistego przecie¿ dotyczy ta opowieæ...
Niektórzy studia traktuj¹ jako przyjemnoæ sam¹ w sobie. Celem tego okresu

w ¿yciu maj¹ byæ balangi, imprezy, prywatki, jak zwa³ tak zwa³ to ¿ycie studenckie. Ja studia traktowa³am bardzo serio.
Za bardzo. Spieszno mi by³o zakoñczyæ
naukê i zaj¹æ siê leczeniem ludzi. Dzi
mo¿e tego troszkê ¿a³ujê, bo ten okres 
b¹d co b¹d  beztroski i sielanki ju¿ nigdy nie powróci.
Na zdjêcie z rozdania dyplomów patrzê z nostalgi¹. S¹ na nim moi rodzice,
mój ówczesny narzeczony, dzisiejszy
m¹¿. Jaka szkoda i ¿al, ¿e ju¿ nigdy nie
staniemy do zdjêcia w tym sk³adzie...
Pierwsze kroki postawi³am w Szpitalu Wojewódzkim w Bia³ymstoku, gdzie
odbywa³am praktykê (jako lekarz sta¿ysta) po ukoñczonych studiach.
Przez trzynacie miesiêcy przechodzi³am kolejne sta¿e kierunkowe i poznawa³am kulisy pracy lekarza. W ci¹gu tych
miesiêcy musia³am podj¹æ ¿yciow¹ decyzjê o wyborze mojej przysz³ej specjalizacji.
Jeszcze na studiach podoba³a mi siê
praca lekarza pediatry, ale kiedy koñczy³am sta¿ podjê³am decyzjê, ¿e bêdê anestezjologiem. Chcia³am mo¿liwie szybko
zrobiæ specjalizacjê i uciec daleko za zachodni¹ granicê.
¯ycie mia³o jednak wobec mnie nieco inne plany.
Po urlopie macierzyñskim na swojej
drodze spotka³am profesora Macieja
Kaczmarskiego. Dosta³am pomocn¹ d³oñ
i zaczê³am prace jako wolontariuszka z
dzieæmi w III Klinice Chorób Dzieci w
Bia³ymstoku. Po siedmiu miesi¹cach otworzy³am specjalizacjê z pediatrii pod
kierownictwem dr Eli Matuszewskiej i tak
nast¹pi³ powrót do marzeñ sprzed lat, o
byciu lekarzem dzieciêcym.
Kolejne dziewiêæ miesiêcy spêdzi³am
jako pediatra wolontariusz. By³o to dziewiêæ miesiêcy wytê¿onej pracy, wykonywanej z ogromnym zapa³em i zami³owaniem. Mia³am okazjê przebywaæ i wspó³pracowaæ z najlepszymi specjalistami z
Kliniki Dzieciêcej. Podpatrywa³am gastroskopie, spirometrie, densytometrie,
uczy³am siê robienia testów skórnych,
coraz bardziej utrwalaj¹c siê w przekonaniu, ¿e dokona³am w³aciwego wyboru.
Zawód polegaj¹cy na niesieniu ulgi w
cierpieniu dziecka to chyba najpiêkniejszy
prezent od losu. Dzieci s¹ za najmilszymi
i najwdziêczniejszymi pacjentami pod
s³oñcem.
Zbiegiem okolicznoci dosta³am propozycjê pracy w Pododdziale Dzieciêcym
w Sejnach, ma³ym miasteczku na skraju
Puszczy Augustowskiej, na kresach Trzeciej Rzeczpospolitej.

M
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W Sejnach rozpoczê³a siê wiêc moja
prawdziwa droga lekarza pediatry. Tutaj
uczê siê podejmowania samodzielnych
decyzji i odpowiedzialnoci pracuj¹c z
dzieæmi i noworodkami. Pracujê w poradni dzieciêcej. Na nowo przecieram szlaki
dr Teresy Witkowskiej (zas³u¿onego pediatry, z któr¹ mia³am przyjemnoæ siê
spotkaæ i zaprzyjaniæ), która przez 35 lat
swojej pracy rozwija³a pediatriê na ziemi
sejneñskiej. Ju¿ nie wozem czy saniami
(jak to robi³a dr Witkowska), ale karetk¹
Pogotowia Ratunkowego docieram do dzieci z najdalej po³o¿onych miejscowoci.
Pamiêtam mój pierwszy wyjazd do
pacjenta, by³y to okolice Sejn  Ber¿niki.
Luty, mróz i ja po kolana grzêzn¹ca w
niegu musia³am iæ pó³ kilometra, aby
zabraæ pacjenta do szpitala.
Czasami zdarza siê, ¿e trafia do mnie
dziecko, mówi¹ce tylko po litewsku i wtedy mam problem, bo jestem tu za krótko i
nie zd¹¿y³am siê nauczyæ tego jêzyka (w
ka¿dym razie nie na poziomie umo¿liwiaj¹cym przeprowadzenie wywiadu lekarskiego), a jak pokazuje moje dowiadczenie jeszcze pewnie nie jednego jêzyka bêdê musia³a siê nauczyæ, aby móc pracowaæ.
Praca w Sejnach jest bardzo urokliwa. Te strony przypominaj¹ mi moj¹ ma³¹
ojczyznê, w której wyros³am. W moich
rodzinnych stronach ¿y³am pomiêdzy
Bia³orusinami, teraz ¿yjê miêdzy Litwinami. Dla mojego dziecka to bêdzie ta
w³aciwa ojczyzna, tutaj poznaje wiat i
do tych stron bêdzie wraca³ z sentymentem, niezale¿nie od tego gdzie los rzuci
nasz¹ rodzinê. Nie bojê siê przeprowadzek  tyle ju¿ razy w ¿yciu tworzy³am
moje gniazdo od pocz¹tku. Zmiany traktujê jak wyzwanie i szansê na nauczenie
siê czego nowego.
Choæ dzi tak trudno jest byæ lekarzem, to ¿aden rz¹d i reforma nie sprawi,
abym straci³a wiarê w to co robiê. Zawód
ten jest moim powo³aniem i bêdê go wykonywaæ na przekór limitom i op³acalnoci. Skowycz¹ca z braku rodków polska
dzisiejsza s³u¿ba zdrowia jest dla polityków i biurokratów abstrakcyjnym problemem, ale cierpienie ludzi jest bardzo
prawdziwe i jest wszêdzie. Bardzo chcia³abym pozostaæ w Polsce i tutaj walczyæ o
normalnoæ, bo mam tutaj ju¿ moich
pacjentów. Wiem jednak równie¿, ¿e moja
w chwili obecnej ³agodnie wij¹ca siê droga mo¿e siê w pewnej chwili staæ stromym górskim zboczem i trzeba bêdzie pop³yn¹æ z pr¹dem rzeki.
Dlatego o nic nie pytam...
Ma³gorzata Lasota
Sejny
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Przystañ
Janusz Niczyporowicz

¯

eglarze dobrze wiedz¹, co to jest przystañ. Dla nich to
miejsce, gdzie mog¹ chwilê odetchn¹æ, gdy mocno
wieje. To takie przytulisko, kawa³ek sta³ego, bezpiecznego l¹du.
W Bia³ymstoku te¿ jest Przystañ. Przy ulicy Grottgera 8. Niewielka, stylowa willa gdzie z pocz¹tku ubieg³ego wieku. Przechodnie pewnie ze zdumieniem odczytuj¹ napis i myl¹, ¿e to jacy
wodniacy, mi³onicy otwartych przestrzeni, za³o¿yli tu bazê. I id¹ dalej. Mo¿e to i dobrze, bo gdyby weszli i zapytali o mo¿liwoæ wypo¿yczenia ³odzi, zdziwiliby siê, ¿e
Przystañ oferuje jedynie ko³a ratunkowe. I to wybranym.
Przy ulicy Grottgera 8 znaleli przytulisko ludzie, którym w ¿yciu mocno zawia³o,
porwa³o ¿agle, rzuci³o w toñ, daleko od brzegu. S¹ chorzy na schizofreniê, na depresje, na ró¿ne manie, z którymi sami nie potrafi¹ siê uporaæ, bo to zbyt trudne.
Zaprosili mnie na spotkanie, abym opowiedzia³ im o wiecie, w którym ¿yjemy.
Wszyscy razem, chocia¿ jakby oddzielnie. Bo ich wiat jest dla nas, tak zwanych normalnych, niedostêpny. Profesor Antoni Kêpiñski, guru polskich psychiatrów, uwiadomi³ nam wiele, wiele lat temu, ¿e schizofrenia jest chorob¹ spo³eczn¹ i prawdopodobnie choruje na ni¹ co setny cz³owiek i ¿e jest to najdziwniejszy sporód zespo³ów zaburzeñ psychicznych, ¿e to choroba tajemnicza, nazywana delfick¹ wyroczni¹
psychiatrii. Psychoza ta jest te¿ okrelana, ze wzglêdu na bogactwo prze¿yæ chorych,
jako choroba królewska.
Wiêc opowiedzia³em im o okropnociach tego wiata. O ob³udzie polityki, wojnach, zbrodniach, ¿¹dzy w³adzy, o ludziach z³ych, o szubrawcach i kanaliach.
Ale okaza³o siê, ¿e oni to wszystko wiedzieli. Poruszali siê wprawdzie po naszym
codziennym reality show wolniej, z namys³em stawiaj¹c nogê, ale mo¿e dlatego inaczej rozumieli rozpêdzon¹ epokê, która gna przed siebie nie buduj¹c po drodze ¿adnych przystani.
Chcieli abym opowiedzia³ im o mi³oci, o tym, ¿e tak naprawdê wszyscy chc¹ kochaæ i chc¹ byæ kochani, ¿e wiat bêdzie kiedy wolny od cierpienia i bólu, od ciemnych tuneli.
A ja nie przynios³em im ¿adnego wiate³ka.
Kto zapyta³ czy wiem, jak w Polsce ³atwo dostaæ siê do szpitala psychiatrycznego, i jak trudno z niego wyjæ?
Nie wiedzia³em.
Kto zapyta³ czy wiem, kiedy w Polsce przyjd¹ takie czasy, ¿e cz³owiek chory bêdzie traktowany jak cz³owiek?
Nie wiedzia³em.
Ale przez moj¹ niewiedzê nie zosta³em napiêtnowany.
Ich oczy by³y du¿e, piêkne i gorej¹ce.
Siedzielimy razem w tej przystani, ozdobionej malowanymi przez nich obrazami i rysunkami, zaludnionej rzebami zdeformowanych twarzy, wycinankami i formami plecionymi z odpadów cywilizacji. Zrozumia³em, ¿e tu maj¹ swoj¹ chwilê wytchnienia, gdy im mocniej zawieje. ¯e bez tego miejsca uton¹.
I wtedy kto zapyta³ czy wiem, ¿e wród miejskich radnych s¹ osoby, które chc¹
zburzyæ ich Przystañ, odebraæ dotacje, przej¹æ kontrolê nad ich stowarzyszeniem i zagarn¹æ willê?
I znowu nie wiedzia³em. Ale mi powiedzieli. Takie pomys³y rzeczywicie istniej¹.
Trzeba byæ szarlatanem do szpiku koci, ignorantem, aby pod sztandarem wyznawanej
przez siebie polityki, zdobyæ siê na taki plan! W imiê, czego? Dobre pytanie.
Ci, którym t³ucze siê po g³owie myl tak cyniczna, jak likwidacja terapeutycznego
orodka przy ulicy Grottgera w Bia³ymstoku, powinni odwiedziæ Przystañ, porozmawiaæ z tymi, którzy po niej spaceruj¹ i z tymi, którzy s³u¿¹ im za kapitanów, sterników
czy bosmanów. Powinni przynajmniej próbowaæ zrozumieæ.
Czy¿bym wymaga³ zbyt wiele?

- grudzieñ 2005 (35) -

MEDYK BIA£OSTOCKI

Ilona Lengiewicz

JONASZ,

WIELORYB
I DYNIA

D

wiatem i w³asnym sumieniem. Podró¿
zapowiada³a siê pomylnie, bo od wielu
tygodni morze by³o spokojne i nic
wró¿y³o zmiany pogody. Wtem rozszala³a siê burza, a przera¿eni marynarze,
chc¹c przeb³agaæ z³e moce, wyrzucili
dziwnego pasa¿era za burtê. Nie uniknie siê jednak w³asnego przeznaczenia.
Jonasz nie uton¹³, lecz po³kniêty przez
wieloryba, by³ przez trzy dni i trzy noce
holowany do brzegu w brzuchu potwora. Wieloryb wyplu³ biedaka na l¹d, a
ten ruszy³ potulnie do Niniwy. Tam
g³osi³ upadek miasta za 40 dni. Minê³o
dni czterdzieci i jeszcze cztery, a Niniwa jak sta³a, tak stoi. Upokorzony Jonasz uciek³ na pustyniê, gdzie zgin¹³by
niechybnie, gdyby nie olbrzymia dynia,
która wyros³a na ja³owym piasku. Jej
licie chroni³y rozpalon¹ g³owê proroka, a dojrzewaj¹cy owoc, zapowiada³
pokarm i wodê nazajutrz. Ale rankiem
robactwo przegryz³o korzenie i dynia
usch³a rozsypuj¹c siê w proch. Jonasz
omdlewaj¹c z upa³u roz¿ala³ siê nad jej
losem, a¿ us³ysza³ g³os Boga: Ty ¿a³ujesz roliny, ko³o której nie pracowa³, a
Ja mia³bym nie ¿a³owaæ miasta, gdzie
¿yje 120 tysiêcy mê¿ów, niewiast i
dzieci?. Poj¹³ wreszcie
Jonasz czym jest Mi³osierdzie Bo¿e i odt¹d
jego m¹dre proroctwa s³u¿y³y ludziom.
Ta przypowieæ da³a
natchnienie
wielu artystom, ale najpiêkniej wyrazi³ j¹ Micha³
Anio³,
maluj¹c

aniel podtrzymywa³ ducha w
zniewolonym narodzie buduj¹cymi przypowieciami, jak
choæby ta o Mi³osierdziu Bo¿ym.
¯y³ w Jerozolimie m³odzieniec o
imieniu Jonasz. S³yn¹³ z pobo¿noci tak
¿arliwej, ¿e uwa¿ano go za pos³annika
Boga. Przeto Bóg postanowi³ sprawdziæ, czy wiara Jonasza jest prawdziwa,
czy powierzchowna, jak dym na ciernisku. Rozkaza³ mu zatem udaæ siê do
Niniwy i przestrzec jej mieszkañców, ¿e grozi im los Sodomy i Gomory, je¿eli nie zerw¹ z grzesznym i bezwartociowym ¿yciem. M³odzieñca porazi³ ogrom odpowiedzialnoci: jak¿e on,
skromny cz³owiek z prowincjonalnej Jerozolimy, uratowaæ
mo¿e mieszkañców potê¿nej Asyrii? Zamiast
wiêc udaæ siê na
wschód, wsiad³
na statek w Jaffie
i po¿eglowa³ w
przeciwnym kierunku. Na pok³adzie odnalaz³ najciemniejszy k¹t i
Rysunek:
skry³ siê przed

- grudzieñ 2005 (35) -

Jerzy Lengiewicz

Jonasza w brzuchu wieloryba nad
o³tarzem w Kaplicy Sykstyñskiej.
Botanicy s¹ zgodni, ¿e biblijn¹
dyni¹ móg³ byæ  nale¿¹cy do tej samej
rodziny  arbuz kolokwinta. Dynia
bowiem pochodzi z Meksyku i trafi³a na
stary kontynent dopiero po wyprawach
Kolumba. Kolokwinta za, wystêpowa³a i wystêpuje na pustyniach Afryki i zachodniej Azji. W czasach biblijnych masowo porasta³a okolice Jerycha
i Jaffy. Nazywano j¹ rolin¹ mierci lub
morderc¹ rolin, gdy¿ zatruwa³a gatunki rosn¹ce obok.
Arbuz kolokwinta jest pn¹czem o
¿ó³tych, zros³op³atkowych kwiatach i
tej samej barwy owocach wielkoci
du¿ego jab³ka. Mi¹¿sz owoców jest
wyj¹tkowo suchy, gorzki i truj¹cy (na
szczêcie, Jonasz nie pozna³ jego
smaku). Inne gatunki arbuzów np.
dobrze nam znany arbuz zwyczajny
(kawon), maj¹ jadalny, smaczny mi¹¿sz
bogaty w sole mineralne. Kawon
pochodzi z subtropikalnej Afryki i w
czasach biblijnych znany ju¿ by³
wy³¹cznie z upraw. Arbuzy nale¿¹ do
wielkiej rodziny dyniowatych, skupiaj¹cej gatunki zarówno Starego, jak i Nowego Kontynentu. Wszystkie s¹ pn¹czami wydaj¹cymi owoce typu jagody,
a one nale¿¹ do najwiêkszych owoców
wiata: dynia olbrzymia rodzi jagody
dochodz¹ce do 120 kg ! Nasiona dyni
(tzw. pestki) smaczne i po¿ywne, gromadz¹ sitosterole stosowane w leczeniu
chorób prostaty i aminokwas kukurbitynê, która jest naturalnym, nietoksycznym rodkiem przeciwrobaczym.
Z Ameryki pochodzi dynia, kabaczek, cukinia i patison. Z Afryki  arbuz, melon i ogórek kolczasty, czyli kiwano. Najsmaczniejsze melony wyhodowano jednak dopiero w Europie: kantalupê w Rzymie, a melon szarantejski
we Francji. Jedynym przedstawicielem
dyniowatych pochodz¹cym z Indii jest
ogórek siewny, który do
Polski trafi³  przez Bizancjum  ju¿ w czasach
pierwszych Piastów.

(Autorka jest dr.
adiunktem
w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u
Farmaceutycznego
AMB).
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Mieni¹ca
siê
w s³oñcu
Dariusz Lebensztejn

N

ajbardziej kolorowym mieszkañcem dziupli jest
niew¹tpliwie kraska. Dziêki piêknym barwom
mieni¹cych siê w s³oñcu piór sprawia
wra¿enie ptaka egzotycznego. Barw¹ krasek zachwyci³ siê ksi¹dz Jan Twardowski:
Tak wymalowaæ kraskê
daæ jej skrzyd³a niebieskie, ogon prawie czarny
grzbiet jak cynamon br¹zowy
tylko Bogu samemu przysz³o to do G³owy.
Zamieszkuj¹ca Europê kraka jest jedynym przedstawicielem rodziny krasek na naszym kontynencie, reprezentowanym przez liczne
gatunki tropikalne. Przylot ptaków na Podlasie nastêpuje w pierwszej po³owie maja.
Kraski unikaj¹ zwartych kompleksów lenych. Preferuj¹ obrze¿a lasów, tereny otwarte z
niewielkimi zadrzewieniami oraz tereny rolnicze
przedzielone pastwiskami i nieu¿ytkami. Nie stroni¹ równie¿ od zabudowañ ludzkich, a ich dziuple mo¿na spotkaæ nawet przy drogach o
znacznym natê¿eniu ruchu. Warunkiem ich
egzystencji jest obecnoæ starych drzew z
dziuplami wykutymi przez du¿e dziêcio³y.
Po przylocie na tereny lêgowe pary krasek staraj¹
siê zaj¹æ dziuple, które by³y przez nie ju¿ wykorzystywane w latach poprzednich. Samce efektownie tokuj¹,
wznosz¹ siê wysoko a nastêpnie w akrobatycznym locie
spadaj¹ w dó³. Ptaki sk³adaj¹ od dwóch do piêciu jaj,
a nastêpnie wysiaduj¹ je przez oko³o trzy tygodnie.
Wyklute pisklêta s¹ lepe, bez puchu. Przez pierwszy
miesi¹c ¿ycia pozostaj¹ w dziupli, a rodzice karmi¹ je
owadami.
W tym okresie ³atwo jest zaobserwowaæ kraskê.
Ptaki wybieraj¹ wyeksponowane punkty np. wierzcho³ek drzewa lub krzewu, such¹ ga³¹, liniê energetyczn¹
czy telefoniczn¹, które s³u¿¹ im jako czatownie.
Bacznie obserwuj¹ okolicê, a gdy w zasiêgu ich wzroku
pojawi siê owad natychmiast go atakuj¹, po czym
wracaj¹ na swoje pierwotne miejsce obserwacji. Po
opuszczeniu dziupli przez pisklêta przez kilka tygodni
rodziny krasek przebywaj¹ w pobli¿u miejsca gniazdowania. Odlatuj¹ do ciep³ych krajów ju¿ w sierpniu
i wrzeniu.

- 32 -

W ostatnich latach liczebnoæ tego piêknego ptaka
w Polsce dramatycznie zmniejszy³a siê. W po³owie lat
osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku oszacowano, ¿e w
Polsce gniedzi siê oko³o 600 par krasek. Na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych ich liczbê oceniono na 380, a
ostatnia inwentaryzacja tego gatunku przeprowadzona
w 1998 roku wykaza³a tylko oko³o 120 par. Obserwacje cz³onków towarzystw ornitologicznych z ostatnich
lat, w tym i obserwacje w³asne, wykazuj¹ dalszy spadek
liczebnoci tego ptaka. Wydaje siê, ¿e obecnie Polskê
zamieszkuje nie wiêcej ni¿ 60 par krasek. W naszym
województwie mo¿na je jeszcze obserwowaæ w okolicach Zab³udowia, Ja³ówki i Bielska Podlaskiego. W
zwi¹zku z wymieraniem kraski w Polsce zosta³a ona
wpisana w rejestr Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t.
Do zmniejszenia liczebnoci kraski w Europie
doprowadzi³y zmiany w sposobie
u¿ytkowania ziemi, chemizacja rolnictwa zarówno na terenach lêgowych jak i
zimowiskach, wycinanie
starych drzew z dziuplami,
zalesianie terenów otwartych
oraz drapie¿nictwo ze strony
innych zwierz¹t. Wydaje siê, ¿e
pomimo propagowania aktywnych
programów ochrony tego piêknego ptaka, zmiany
rodowiska naturalnego
s¹ zbyt
du¿e aby
zwiêkszyæ area³ kraski w Polsce.
Niestety, mo¿e siê okazaæ, ¿e podzieli ona
los ptaków, które ju¿ u nas nie gniazduj¹ tj. dropa
czy soko³ów: pustu³eczi i kobczyka.
(Autor jest dr.hab.
 adiunktem w III Klinice
Chorób Dzieci AMB).

Projekt wspó³finansowany ze
rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

S

amodzielny Publiczny Dzieciêcy Szpital Kliniczny im.
dr. L. Zamenhoffa Akademii Medycznej w Bia³ymstoku realizuje projekt pt. Termomodernizacja obiektów
szpitala wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Zdrowia. Wartoæ
projektu 1.500.000 PLN z czego udzia³ Unii Europejskiej
wynosi 1.124.000 PLN a udzia³ Ministerstwa Zdrowia w
2005r. wyniesie 192.192 PLN. Projekt jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakoñczenia to 31.05.2006r.
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Lepiej siê cieszyæ tym, co jest. Chwilowo mog¹ to byæ naprawdê ostatnie zakupy, bo Ministerstwo nagród za zad³u¿enie rentownej do niedawna placówki nie przyznaje.

Informujemy
+ Profesor Edward Bañkowski, kierownik
Zak³adu Biochemii AMB, 24 listopada 2005
roku otrzyma³ tytu³ Doctor honoris causa Uniwersytetu w Reims we Francji.
+ Doktor Krystyna Pawlak z Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Orodkiem Dializ AMB, otrzyma³a zespo³ow¹
Nagrodê Naukow¹ Wydzia³u Nauk Medycznych Polskiej
Akademii nauk za cykl prac pt. Udzia³ stresu oksydacyjnego
w rozwoju zmian mia¿d¿ycowych u pacjentów leczonych
hemodializami
+ Lekarz Joanna Godzikiewicz z Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Orodkiem Dializ AMB, decyzj¹ Wydzia³u Nauk
Medycznych Polskiej Akademi, otrzyma³a honorowe wyró¿nienie Laur Medyczny im. dr. Wac³awa Mayz³a za opublikowanie pracy pt. Endothelial injury markers with highdose intravenous therapy in renal failure.
Gratulujemy!
Przeczytane
Bia³ostocka onkologia zakupi³a ostatnio supernowoczesny przyrz¹d  detektor gamma, dziêki któremu leczenie bêdzie bardziej precyzyjne. Jak orzekli dziennikarze Gazety Wyborczej przyrz¹d
ten przypomina pêkniêty d³ugopis, którym Lech Wa³êsa podpisywa³ Porozumienia Sierpniowe. Tyle tylko, ¿e tamten d³ugopis by³ pierwszym takim w Europie Wschodniej, ten za jest
ostatnim  w Polsce. Bia³ostocka onkologia by³a bowiem ostatnim takim oddzia³em w kraju, który podobnego przyrz¹du nie
posiada³.
Jest to zabawka droga, bo kosztuje ponad 90 tys. z³otych. Na
szczêcie mo¿na by³o sobie na ni¹ pozwoliæ, bo Ministerstwo
Zdrowia w nagrodê za dobre wyniki finansowe przyzna³o na ten
cel specjalne fundusze. W przysz³ym roku ich ju¿ nie
dostaniemy, bo wchodzimy weñ z trzema milionami d³ugu. To
zreszt¹ te¿ osi¹gniêcie warte odnotowania, bo dokonano tego w
nieca³e 12 miesiêcy  onkologia rozpoczyna³a rok jako
placówka rentowna i dochodowa. Zawinili pacjenci choruj¹cy
ponad limit i zani¿one stawki za zabiegi, przyznane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Nie ma jednak powodów do paniki  zadowolenie Ministerstwa
Zdrowia z zesz³orocznych wyników finansowych wykorzystano
maksymalnie i zamówiono sprzêt za milion trzysta tysiêcy z³otych. By³y dyrektor onkologii dr Lech Zaremba twierdzi, ¿e
pomimo zakupów oddzia³ i tak jest niedoinwestowany i planowane zakupy tylko trochê poprawi¹ standard leczenia.

- grudzieñ 2005 (35) -

v v v
Studenci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku dostan¹ w tym
roku stypendia naukowe rednio o oko³o 100 z³ ni¿sze, ni¿ w
roku ubieg³ym. Nowa ustawa o szkolnictwie wy¿szym zobowi¹zuje w³adze uczelni do dzielenia pieniêdzy na stypendia na
po³owê: pó³ na socjalne i pó³ na naukowe. W efekcie te ostatnie
s¹ ni¿sze. W³adze AMB bezradnie rozk³adaj¹ rêce: nic nie da siê
zrobiæ. To znaczy nie da siê na AMB, bo studenci Uniwersytetu
w Bia³ymstoku i Politechniki dostan¹ stypendia równe tym
sprzed roku. Tak mówi Piotr Olêdzki z Biura Promocji i Informacji UwB: To jest nasz priorytet. Przepisy siê zmieniaj¹, a o
m³odzie¿, która chce siê kszta³ciæ trzeba dbaæ. Dlatego, jeli
rz¹d daje za ma³o, to trzeba siêgn¹æ do uczelnianej kasy.
I nie mo¿na zarzuciæ w³adzom AMB, ¿e o swoich studentów
nie dbaj¹. Po prostu staraj¹ siê ich oswoiæ z rzeczywistoci¹,
z jak¹ przyjdzie im siê zmierzyæ po zakoñczeniu studiów.
Gdyby ju¿ teraz poczuli siê rozpieszczeni przez ¿ycie, w realu mieliby trudniej, a tak  krok po kroku naucz¹ siê, o co
w tym wszystkim chodzi. Kiedy bêd¹ za to wdziêczni. Póki
co marudz¹ i plot¹ bzdury o braku motywacji.
v v v
Pewien kierowca miejskiego autobusu z Bia³egostoku mia³
pecha i przewróci³ siê pewnego sierpniowego dnia na schodach
szpitala klinicznego. Uderzy³ siê biodrem o posadzkê. Krzycz¹cego z bólu cz³owieka zauwa¿y³ po kilku minutach jaki
mê¿czyzna w bia³ym fartuchu, posadzi³ go na szpitalny wózek
i zawióz³ pod drzwi wejciowe, nastêpnie za kaza³ pielêgniarce
wezwaæ pogotowie i przewieæ do Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego. Skoro rozkazywa³ pielêgniarce, to pewnie by³ to
lekarz. Jest to zaledwie domniemanie, bowiem nastêpnie znikn¹³
i wiêcej p³acz¹cym z bólu cz³owiekiem nie interesowa³ siê. Kiedy nieszczêsny pechowiec trafi³ w koñcu do Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego okaza³o siê, ¿e ma po³aman¹ koæ biodrow¹ i niezbêdne jest za³o¿enie endoprotezy.
Kiedy ju¿ doszed³ jako tako do siebie z³o¿y³ za¿alenie w Izbie
Lekarskiej na zbyt póne udzielenie pomocy.
Wicedyrektor SPSK-a twierdzi, ¿e skarga jest bezpodstawna,
bowiem jego personel zachowa³ siê zgodnie z procedurami: Nie
ma znaczenia, gdzie siê ten pan przewróci³. Procedura jest zawsze taka sama. Pomocy udziela mu szpital, który ma ostry dy¿ur.
Pech chcia³, ¿e feralnego dnia w SPSK-a by³ jedynie têpy.
Dy¿ur oczywicie.

v

v

v

Pod koniec listopada z wielk¹ pomp¹ otwarto najlepszy w
województwie Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym w Bia³ymstoku. Jego budowa
trwa³a kilka lat i kosztowa³a 8 mln z³otych. Podczas uroczystego
otwarcia krajowy konsultant ds. medycyny ratunkowej, Juliusz
Jakubaszko mówi³: Macie najnowoczeniejszy w województwie i
jeden z najlepszych w Polsce szpitalnych oddzia³ów ratunkowych.
Bo te¿ i trzeba przyznaæ, ¿e jest to cacuszko. Tyle tylko, ¿e od
momentu otwarcia to cudo nie dzia³a, bo NFZ nie chce daæ
pieniêdzy na jego funkcjonowanie. To znaczy daje pieni¹dze, ale
mniej wiêcej o po³owê za ma³o. Oddzia³ do sprawnego

M
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funkcjonowania potrzebuje bowiem oko³o 5 tysiêcy z³otych
dziennie. Jak mówi Gra¿yna Pawelec z NFZ: Zgodnie z przyjêtymi normami na 100 tys. mieszkañców powinien byæ jeden oddzia³ ratunkowy. U nas na 1,2 mln obywateli otwarto ju¿ 13 oddzia³. Nie mamy takich pieniêdzy, ¿eby zabezpieczyæ wszystkie te
us³ugi.
Nie rozumiemy, to i nie komentujemy.
aha
Listy do redakcji
Szanowny Panie Redaktorze.
W imieniu organizatorów 62 Zjazdu Chirurgów Polskich
oraz w imieniu Towarzystwa Chirurgów Polskich chcê zwróciæ
uwagê, ¿e Medyk Bia³ostocki przekaza³ swoim czytelnikom
jedyn¹ informacjê o Zjedzie Chirurgów w Bia³ymstoku w
formie w¹tpliwego ¿artu, jako felietonowe fantazje, anonimowego autorstwa, w rubryce Aktualnoci, wydarzenia... 
numer padziernikowy, 2005 str 36.
Ka¿dy ma prawo oceniaæ wydarzenia wed³ug w³asnych kryteriów. Jednak¿e rzetelna praca dziennikarska polega na tym, ¿e
podaje siê fakty, które oddziela siê od komentarzy.
Odbywaj¹cy siê po raz pierwszy w Bia³ymstoku 62 Zjazd
Chirurgów Polskich, z udzia³em s³aw chirurgii polskiej i wiatowej, by³ w ocenie uczestników, organizatorów, mediów
wydarzeniem znacz¹cym, dobrze przygotowanym i przeprowadzonym. W Zjedzie w Bia³ymstoku wziê³o udzia³ ponad 1300
chirurgów z Polski i ze wiata. Czy to nie by³ znak, ¿e siê dzieje
co wa¿nego, ¿e o co tu chodzi, ¿e nale¿y o tym zawiadomiæ
czytelników Medyka, byæ mo¿e w sposób znacznie szerszy,
ni¿ zrobi³y to inne, niebran¿owe media?
Czytelnicy Medyka nie dowiedzieli siê niczego o Zjedzie,
a jedynie o wydumanych przez autora  anonima okolicznociach Zjazdu, takich np., ¿e Nikt nie ucierpia³. Nie odnotowano znacz¹cych gwa³tów, pobiæ ani kradzie¿y! Panowie chirurdzy spokojnie sobie pogadali i siê rozjechali oraz, ¿e Ponad
1300 chirurgów mia³o przyjemnoæ obejrzeæ liczne zabytki
naszego grodu oraz zapoznaæ siê z zawsze ¿yczliwymi gospodarzami prywatnych kwater. Nie s¹dzimy, by nad potencjalnym
najazdem barbarzyñców na 300 tysiêczne miasto patronat chcia³
obj¹æ Prezydent RP, a uczestniczy³y w nim w³adze województwa, parlamentarzyci i zwierzchnicy obu Kocio³ów.
Nu¿¹ca, powierzchowna metoda, któr¹ stosuje autor felietonu, polegaj¹ca na przemiewaniu wszystkiego, skutkuje dezinformacj¹. Dezinformacjê, powiêksza umieszczenie owych swobodnych wynurzeñ, swoistej felietonowej literatury, w rubryce Aktualnoci wydarzenia.... To Redakcja Medyka ponosi odpowiedzialnoæ za dopasowanie formy dziennikarskiej
wypowiedzi do przedmiotu i charakteru wydarzenia. Ponosi tak¿e odpowiedzialnoæ za to, czego i dlaczego nie publikuje.
Nie s¹dzê, by tekst w Medyku, dotycz¹cy Zjazdu, wyra¿a³ ocenê i pogl¹d Redakcji oraz stanowisko w³adz Akademii
Medycznej, której jedna z Klinik by³a organizatorem Zjazdu?
Przecie¿ Medyk to Miesiêcznik Bia³ostockiej Akademii Medycznej. Redaktor Naczelny Medyka Bia³ostockiego by³
wielokrotnie informowany o terminie Zjazdu, jego programie i
historycznym wymiarze.
Jest nam przykro, z powodu tego niewydarzonego tekstu,
tak¿e jako czytelnikom Medyka, uczestnikom ¿ycia medycznego w Bia³ymstoku.
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Proszê o opublikowanie niniejszego listu na ³amach Medyka Bia³ostockiego.
Dr med. Krzysztof Kanigowski
Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
Odpowied na list
Szanowny Panie Doktorze
O zjedzie redakcja dowiedzia³a siê z prasy lokalnej, poniewa¿ nie otrzyma³a od organizatorów ¿adnej oficjalnej informacji na ten temat. Jak siê okazuje takiej informacji ani zaproszenia nie otrzyma³ równie¿ rektor, ani pozosta³e w³adze
uczelni. Zaproszenia nie otrzymali równie¿ cz³onkowie rad
wydzia³ów. Do tej pory w uczelni panowa³ dobry obyczaj, ¿e
organizatorzy zjazdów naukowych traktowali to wydarzenie
jako wa¿ne dla uczelni, podkrelaj¹c to zaproszeniem cz³onków
spo³ecznoci akademickiej, a rektora honoruj¹c umieszczeniem
w sk³adzie komitetu honorowego. Równie¿ jestemy wiadkami
kszta³towania siê obyczaju zamieszczania krótkich sprawozdañ
zjazdowych na ³amach Medyka Bia³ostockiego. Takie sprawozdanie ze zjazdu chirurgów na moj¹ probê dostarczy³ doc.
Jacek Dadan, sekretarz zjazdu chirurgów. Zamieszczamy je w
bie¿¹cym numerze.
Jednoczenie informujemy, ¿e humorystyczna forma notatki o zjedzie chirurgów jak¹ zamiecilimy w poprzednim numerze, wynika z formu³y tej rubryki jak równie¿ z nietypowego
a wrêcz kuriozalnego zachowania siê organizatorów zjazdu
wzglêdem w³adz uczelni. Jak do tej pory w rubryce tej komentowalimy dziwne i dziwaczne wydarzenia oraz zachowania.
Dotychczas nikt na nas nie obrazi³ siê i mamy nadziejê, ¿e tak
pozostanie.
Lech Chyczewski
Redaktor Naczelny
Witam Pani¹ serdecznie
Na pocz¹tku wrzenia 2005 roku by³am w Bia³ymstoku na
zjedzie 25-lecia dyplomów lekarskich. Zjazd by³ bardzo udany.
W pa³acu Branickich kupi³am miesiêcznik Medyk Bia³ostocki
(czerwiec-lipiec 05). Artyku³y i wszystko w nim jest wietne.
Czyta³am z ca³¹ rodzin¹ z wielk¹ radoci¹, tym bardziej ¿e przybli¿a mi obecn¹ atmosferê mojej uczelni i moich stron rodzinnych. Rodzice mieszkaj¹ ko³o Bia³egostoku i maj¹; mama 83 lata,
tata 90). Ja obecnie mieszkam blisko £odzi i pracujê jako lekarz.
Bardzo chcia³abym otrzymywaæ miesiêcznik regularnie do domu.
Op³atê przelê za ca³y rok. Bardzo bym siê cieszy³a. Z okazji wi¹t
Bo¿ego Narodzenia sk³adam Pani i ca³ej Redakcji najserdeczniejsze ¿yczenia si³, zdrowia i wszystkiego co najlepsze.
lek. Teresa Filutowicz
Odpowied Redakcji
Szanowna Pani
Bardzo dziêkujemy za ¿yczenia wi¹teczne i za s³owa otuchy. Opinie naszych Czytelników s¹ dla nas bardzo wa¿ne.
Komplementy utwierdzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e to co robimy
ma g³êboki sens, a krytyczne uwagi pozwalaj¹ nam eliminowaæ
wszelkie niedoskona³oci. Wielu z naszych Czytelników zg³asza
siê do nas z prob¹ o prenumeratê Medyka. Na razie jednak nie
mamy takich mo¿liwoci, ale na najbli¿szym spotkaniu redakcyjnym rozwa¿ymy ten problem i poinformujemy Pañstwa na
³amach pisma i telefonicznie. Pozdrawiam w imieniu redakcji.
Danuta lósarska
Sekretarz Redakcji
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KRONIKA

2005
Styczeñ

18 stycznia

+ Stanis³awa Zyta-Grabowska otrzyma³a tytu³ naukowy profesora nauk medycznych.

19 stycznia

+ Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Anny
Stasiak-Barmuty z Zak³adu Alergologii
Dzieciêcej AMB.

Luty
17-19 luty

+ Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
nt. Building information society in the
healthcare in Euroregion Niemen. Organizator: prof. dr hab. n. med. Tadeusz
Laudañski.

21 luty

+ Janina Piotrowska-Jastrzêbska otrzyma³a
tytu³ naukowy profesora nauk medycznych.

23 luty

+ Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.
Alergia na prze³omie wieków. Organizator: prof. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-£ukaszyk.

Marzec
16 marca

+ IV Miêdzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne Wschód-Zachód. Organizator:
prof. dr hab. n. med. W³odzimierz Musia³.

10 kwietnia

+ Wybory Rektora AMB na czas kadencji
2005-2008. Rektorem  elektem zosta³
prof. dr hab. n. med. Jan Górski.

11-13 kwietnia

+ Konferencja Naukowa nt. Cz³owiek 
stworzenie czy twór ewolucji. Organizator: Miêdzywydzia³owa Katedra Teologii
Katolickiej UwB, Zak³ad Biologii Molekularnej AMB, Zak³ad Bioetyki i Antropologii Filozoficznej UwB.

15 kwietnia

+ Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe nt.
Aspekty alergologiczne i immunologiczne nawracaj¹cych zaka¿eñ dróg oddechowych. Organizator: dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski.

18 kwietnia

+ Barbara Darewicz i Marek Rogowski otrzymali tytu³ naukowy profesora nauk
medycznych.

20 kwietnia

+ Wybory prorektorów i dziekanów na czas
kadencji 2005-2008.
Prorektorami zostali: prof. dr hab. n. med.
Andrzej D¹browski  prorektor ds. studentów; prof. hab. n. med. Jacek Nikliñski  prorektor ds. nauki; prof. dr hab. n.
med. Marek Rogowski  prorektor ds. klinicznych.
Dziekanami zostali: prof. dr hab. n. med.
Robert Flisiak  dziekan Wydzia³u Lekarskiego; prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pa³ka
 dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego;
prof. dr hab. n. med. Jan Karczewski 
dziekan Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia.

+ Kolokwium habilitacyjne dr n. med.
Moniki Bekiesiñskiej-Figatowskiej z
Zak³adu Diagnostyki Obrazowej Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie.
+ Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.
Hematologia dzi i jutro. Organizator:
prof. dr hab. n. med. Jerzy K³oczko.

21-23 kwietnia

+ Panel szkoleniowo-warsztatowy Kariera
Medyka 2005. Patronat: JM Rektor
AMB prof. dr hab. n. med. Jan Górski.

Kwiecieñ

+ IV Podlaska Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Pacjent
podmiotem troski zespo³u terapeutycznego. Organizator: prof. dr hab. n. med.
El¿bieta Krajewska-Ku³ak.

+ Maria Sobaniec-£otowska otrzyma³a tytu³
naukowy profesora nauk medycznych.

+ Kolokwium habilitacyjne dr n. med.
Miros³awy Pietruczuk z Zak³adu Diagnostyki Hematologicznej AMB.

17-18 marca

4 kwietnia
5 kwietnia

+ Nadzwyczajne posiedzenie Senatu na
okolicznoæ zgonu Ojca wiêtego Jana
Paw³a II.

9 kwietnia

- grudzieñ 2005 (35) -

+ II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.
Rehabilitacja g³osu i oddychania u chorych po ca³kowitej laryngektomii z wykorzystaniem systemu PROVOX. Organizator: prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski.

21-24 kwietnia

27 kwietnia

Maj
7 maja

+ Jubileusz 50-lecia Kliniki Psychiatrii AMB.

+ Otwarcie wystawy Profesor Tadeusz
Kielanowski i jego uczniowie  pierwsze
lata Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w salach Muzeum Historycznego w
Bia³ymstoku.

10 maja

+ Wybory prodziekanów na czas kadencji
2005-2008.
Prodziekanem Wydzia³u Lekarskiego zosta³: prof. dr hab. n. med. Janusz Dziêcio³.
Prodziekanami Wydzia³u Farmaceutycznego zostali: dr hab. n. med. Milena
D¹browska, prof. hab. n. farm. El¿bieta
Skrzydlewska.
Prodziekanami Wydzia³u Pielêgniarstwa i
Ochrony Zdrowia zostali: prof. dr hab. n.
med. El¿bieta Krajewska-Ku³ak, dr hab.
n. med. Marek Szczepañski.

12 maja

+ Zmiana nazwy Klinika Chorób Nerwowych Akademii Medycznej na Klinika
Neurologii Akademii Medycznej.

12-14 maja

+ Program Ramowy II Konferencji Medycyna podró¿y. Organizator: prof. dr hab.
n. med. Danuta Prokopowicz.

18 maja

+ Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Barbary Mroczko z Zak³adu Diagnostyki
Biochemicznej AMB.
+ Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. S³awomira Dobrzyckiego z Zak³adu Kardiologii Inwazyjnej AMB.

19 maja

+ Wybory prodziekanów na czas kadencji
2005-2008.
Prodziekanami Wydzia³u Lekarskiego zostali: dr hab. n. med. Danuta Waszkiel, dr
hab. n. med. Wojciech Dêbek.

20 maja

+ Bogus³aw Frañczuk, z Akademii wiêtokrzyskiej w Kielcach, otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk medycznych.

28 maja

+ Konferencja nt. Farmacja Podlasia  dokonania i perspektywy z okazji 50-lecia
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Bia³ymstoku. Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego: prof. dr
hab. n. farm. Jerzy Pa³ka.

31 maja

+ Uroczystoæ powiêcenia Kaplicy Matki
Boskiej Ostrobramskiej w Ogrodzie Branickich w Bia³ymstoku.

Czerwiec
8 czerwca

+ Prof. dr hab. n. med. Jan Górski zosta³ wybrany do pe³nienia funkcji przewodnicz¹cego Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, na czas kadencji 2005-2009.
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15 czerwca

+ Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Ma³gorzaty Brzóski z Zak³adu Toksykologii
AMB.
+ Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Wojciecha Ku³aka z Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dzieciêcej AMB.

16 czerwca

+ Utworzono Studium Doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym AMB. Kierownik studium: prof. dr hab. n. med. Barbara
Malinowska.
+ Zmiana nazwy Zak³ad Endokrynologii
Ginekologicznej AMB na Klinika Rozrodczoci i Endokrynologii Ginekologicznej AMB.

23-24 czerwca

+ Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne nt. ¯ywnoæ, ¿ywienie  nowe
wyzwania. Organizator: prof. dr hab. n.
med. Maria H. Borawska.

29 czerwca

+ Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Alicji
Wasiluk z Kliniki Neonatologii AMB.

Lipiec
4 lipca

+ Odby³y siê egzaminy wstêpne na Wydzia³
Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB
na studia licencjackie w zakresie: fizjoterapia, dietetyka, pielêgniarstwo, po³o¿nictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie
publiczne.

6-7 lipca

+ Odby³y siê egzaminy wstêpne na Wydzia³
Lekarski AMB.
+ Odby³y siê egzaminy wstêpne na Wydzia³
Lekarsko-Dentystyczny AMB.
+ Odby³y siê egzaminy wstêpne na Wydzia³
Farmaceutyczny AMB.

14-17 wrzenia

+ Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Organizator: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski.
+ III Bia³ostocki Festiwal Nauki i Sztuki.

Padziernik
1 padziernika

+ Przeszli na emeryturê: doc. dr hab. n.
med. Maria Czoka³o-Plichta, prof. dr hab.
n. med. Tomasz Lenkiewicz, prof. dr hab.
n. med. Marian Szamatowicz.

3 padziernika
+ Inauguracja
2005/2006.

8 padziernika

+ Konferencja Sekcji ds. Chorób Serca u
Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Organizator: prof. dr hab. n.
med. W³odzimierz Musia³.

20 padziernika

+ Uroczystoæ wznowienia dyplomów lekarskich po 50-ciu latach od ukoñczenia
studiów na Wydziale Lekarskim AMB.

21 padziernika

+ Pierwsze w dziejach Wydzia³u Farmaceutycznego kolokwium habilitacyjne. Habilitant dr n. przyr. Halina Gabryel-Porowska z Zak³adu Chemii Medycznej AMB.

7-9 wrzenia

+ XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Bia³ystok  Bia³owie¿a.
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+ 25-lecie Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnêtrznych AMB. Patronat: JM prof. dr hab. n. med. Jan Górski.

5 grudnia

+ Utworzono Samodzieln¹ Pracowniê Diagnostyki Uk³adu Oddechowego i Bronchoskopii na Wydziale Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB.
+ Przekszta³cono Zak³ad Onkologii w Klinikê Onkologii AMB.

7 grudnia

+ Jubileusz XV-lecia dzia³alnoci III Kliniki
Chorób Dzieci AMB. Za³o¿yciel i kierownik kliniki  prof. dr hab. n. med. Maciej
Kaczmarski.
+ Kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Roberta Buckiego z Department of Physiology, Institute for Medicine and Engineering
University of Pennsylvania, USA.

9-10 grudnia

+ Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.
¯yciodajna mieræ  pamiêci Elizabeth
Kübler-Ross. Organizator: prof. dr hab.
n. med. El¿bieta Krajewska-Ku³ak.

12 grudnia

+ XIII Spotkanie Op³atkowe rodowiska
Akademickiego Bia³egostoku.

14 grudnia

Listopad
+ Jerzy Niedzielski, z Uniwersytetu Medycznego w £odzi, otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk medycznych.

+ Wybory dziekana Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB. Dziekanem zosta³a: prof. dr hab. n. med. El¿bieta
Krajewska-Ku³ak.

27 padziernika

+ Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Krystyny Pawlak z Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Oddzia³em Dializ AMB.

18 listopada

+ Odby³y siê egzaminy wstêpne na Wydzia³
Farmaceutyczny AMB  kierunek Analityka Medyczna  licencjat.

2-3 grudnia

+ Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Alicji
Wierciñskiej-Drapa³o z Kliniki Obserwacyjno-Zakanej AMB.
+ Utworzono Zak³ad Chorób Przyzêbia i
B³ony luzowej Jamy Ustnej na Wydziale
Lekarskim AMB.
+ Utworzono Zak³ad Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim AMB.

29 sierpnia

5 wrzenia

Akademickiego

+ XXXIV Sympozjum Sekcji Dzieciêcej
Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dzieciêcych nt.: Urazy
zagra¿aj¹ce ¿yciu. Organizator: dr hab.
n. med. Wojciech Dêbek.

17 listopada

Wrzesieñ

Roku

6-8 padziernika

2 sierpnia

+ Waldemar Kuczyñski otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk medycznych.

Grudzieñ

17-25 wrzenia

Sierpieñ
+ Odby³y siê egzaminy wstêpne na Wydzia³
Farmaceutyczny AMB  kierunek Analityka Medyczna.

Karczewskiego z pe³nienia funkcji dziekana Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia AMB.

+ Zosta³ utworzony Oddzia³ Ratunkowy w
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym.

25 listopada

+ Prof. dr hab. n. med. Edward Bañkowski
zosta³ uhonorowany tytu³em Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Reims (Francja).
+ Wrêczenie dyplomów lekarza, lekarza
stomatologa, magistra farmacji, magistra
analityki medycznej, licencjata analityki
medycznej.

29 listopada

+ Rezygnacja prof. dr. hab. n. med. Jana

15 grudnia

16 grudnia

+ 25-lecie Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Oddzia³em Dializ AMB.
+ Wrêczenie dyplomów tegorocznym absolwentom Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB.

20 grudnia

+ Posiedzenie Senatu AMB: wrêczenie dyplomów doktora habilitowanego i dyplomów doktora nauk.

21 grudnia

+ Op³atek akademicki pracowników AMB.
Oprac. Krzysztof Worowski
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W TYM NUMERZE CZYTAJ:

Pielêgniarskie postulaty

str. 38

Stop AIDS

str. 39

Rozsup³ane radio

str. 40

Szatnie cest la vie

str. 42

Bia³ostockie pizzerie

str. 44

- grudzieñ 2005 (35) -

Przed chwil¹ skoñczy³em siê pakowaæ. Zak³adam ciep³¹
kurtkê, gruby szal i wyje¿d¿am do domu. Tak dla wiêkszoci
z nas zaczynaj¹ siê wiêta. Mam nadziejê, ¿e wród tych
wszystkich kolorowych pisemek, które zabieracie ze sob¹ w
podró¿, znajdzie siê miejsce i na Medyka.
W tym miesi¹cu chcia³bym poleciæ Wam artyku³ dotycz¹cy problemów pielêgniarek i pielêgniarzy. Okazuje siê, ¿e
jak siê chce, to mo¿na rozwi¹zaæ wszystkie k³opoty. O szczegó³ach czytajcie w Pielêgniarskim SOS.
Wszystkim tym, którzy interesuj¹ siê problemami studenckiego Radiosup³a, s¹ lub byli zaanga¿owani w jego dzia³alnoæ, polecam artyku³ Anny Jakubowskiej i Angeliki
Kwitek  Z kronik Radiosup³a. Jest w nim co, co budzi
mój niepokój. Tak prê¿nie dzia³aj¹cy kiedy Supe³, dzisiaj ma
trudnoci z pozyskaniem chêtnych do wspó³pracy. Zjawisko
to daje siê zaobserwowaæ nie tylko w radiu akademickim, ale
równie¿ w innych organizacjach studenckich. Zastanawiam
siê czy jest to problem ogromu nauki, braku czasu, z³ej organizacji zajêæ, czy najzwyklejszego tumiwisizmu?
Mam nadziejê, ¿e Nowy Rok wniesie, choæ odrobinê
entuzjazmu i wiary w to, co robicie oraz podsunie Wam nowe
pomys³y na przysz³oæ.
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Pielêgniarskie SOS
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ostatnich tygodniach, na Wydziale
Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
AMB panuje jeden wielki zamêt. Na
pocz¹tku listopada zorganizowano spotkanie studentów Wydzia³u Pielêgniarstwa z rektorem ds.
studenckich prof. A D¹browskim. Spotkanie to
mia³o na celu wyjanienie nieporozumieñ i niejasnoci, zwi¹zanych z funkcjonowaniem nauczania na naszym wydziale. Studenci mieli wiele
zastrze¿eñ odnonie:
+ Op³at za studia magisterskie wieczorowe  studenci nie spodziewali siê dwukrotnego powiêkszenia op³aty za studia w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie zostali o tym
powiadomieni w odpowiednim czasie;
+ Praktyk zawodowych  ogromna liczba
godzin, brak asystenta i problemy w organizacji praktyk przyczyniaj¹ siê do s³abszego przygotowania praktycznego do
zawodu pielêgniarki/pielêgniarza;
+ Traktowania studentów podczas zajêæ 
studenci podczas zajêæ klinicznych
(wyk³ady i æwiczenia) czuj¹ siê lekcewa¿eni przez prowadz¹cych. Bardzo
wyranie widaæ ró¿nicê w traktowaniu
studentów Wydzia³u Lekarskiego i Wydzia³u Pielêgniarstwa. Lekarze prowadz¹cy zajêcia nie wiedz¹, jaki zakres
materia³u maj¹ przekazaæ pielêgniarkom.
Nie s¹ przygotowani do zajêæ i niejednokrotnie zajêcia po prostu nie odbywaj¹ siê;
+ Organizacji pracy w Dziekanacie Wydzia³u
Pielêgniarstwa. Pozostawia ona wiele do ¿yczenia. Pracuj¹ce tam panie nie potrafi¹ udzieliæ rzetelnej informacji i pomóc w rozwi¹zaniu
spraw studenckich.

dziale Pielêgniarstwa AMB.
Pomimo wielu niedoci¹gniêæ i niedoskona³oci organizacyjnych, jestemy dumne, ¿e w³anie na tej uczelni i na tym wydziale zdoby³ymy
tytu³ pielêgniarki. To Akademia Medyczna w
Bia³ymstoku otworzy³a nam drogê do wiedzy.
Studentka Wydzia³u Pielêgniarstwa
i Ochrony Zdrowia

Najwa¿niejsz¹ jednak spraw¹ by³y
zmiany we w³adzach dziekañskich Wydzia³u
Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia. W tym miejscu, chcemy podziêkowaæ panu prof. J. Karczewskiemu za pe³nienie funkcji dziekana. Pomimo tego, ¿e nie zauwa¿ylimy zainteresowania
Dziekana sprawami studentów, to jednak jestemy pewni, ¿e próbowa³ uczyniæ wszystko co
by³o w jego mocy.
Chcielibymy natomiast podkreliæ zaanga¿owanie w sprawy naszego wydzia³u prof.
E. Krajewskiej-Ku³ak, osoby wyj¹tkowo ciep³ej
i ¿yczliwej. Pani Profesor zawsze s³u¿y nam rad¹
i pomoc¹. Nie szczêdzi swego powiêcenia, by
kszta³cenie pielêgniarek na naszej uczelni
odbywa³o siê na jak najwy¿szym poziomie. Mamy nadziejê, ¿e przez wiele,
wiele lat bêdziemy mogli cieszyæ siê obecnoci¹ prof. Krajewskiej-Ku³ak na Wy-
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z³owiek zaka¿ony wirusem HIV w zwyk³ym
miertelniku
budzi
strach. Najczêciej jest to lêk
przed nieznanym. W dalszym ci¹gu mamy niedostatek wiedzy
na temat dróg przenoszenia
wirusa, profilaktyki, epidemiologii i ¿ycia codziennego ludzi zaka¿onych. Dlatego te¿ temat dotycz¹cy
zaka¿eñ wirusem HIV budzi
wiele pytañ i kontrowersji.
Prób¹ odpowiedzi na powy¿sze zagadnienia by³a konferencja Osierocone pokolenia. Przysz³oæ spo³eczeñstw
dotkniêtych epidemi¹ HIV/
AIDS, zorganizowana 21 listopada 2005 roku w pa³acu
Branickich. Patronatu konferencji udzielili:
UNICEF, Jego Magnificencja Rektor AMB
prof. Jan Górski, prof. Elwira Kryñska 
dziekan Wydzia³u Pedagogiki i Psychologii
UwB, IFMSA, NZS, Radio Akadera, Radio
Eska oraz portal internetowy www.bialystokonline.pl.
Przedsiêwziêcie to stanowi³o element
wiatowej kampanii UNICEF-u Razem dla
dzieci. Razem przeciw AIDS, która trwa
w³anie w kilkudziesiêciu krajach na wiecie. Kampania ma na celu zmniejszenie powstawania nowych zaka¿eñ wirusem HIV.
Na zaproszenie  niemal¿e wszystkie
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miejsca w Auli Magna by³y zajête 
pozytywnie odpowiedzieli studenci
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, Politechniki Bia³ostockiej, Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz uczniowie
bia³ostockich szkó³ rednich. Jako pierwsza g³os zabra³a dr Alicja Wierciñska-Drapa³o, która przedstawi³a problemy dnia codziennego osób ¿yj¹cych z HIV/AIDS. Omówi³a równie¿ zalety, powik³ania i koszty leczenia (skomplikowanego i drogiego).
ciana wschodnia
Sytuacjê epidemiologiczn¹ w Rosji próbowa³a przybli¿yæ wszystkim
doktor Magda Ickiewicz-Sawicka,
pracownik Politechniki Bia³ostockiej,
która przebywa³a i szkoli³a siê w orodkach
rosyjskich. Okazuje siê, ¿e za nasz¹ wschodni¹ granic¹ jest du¿o gorzej ni¿ w naszym
kraju. Tam osoby zaka¿one musz¹ liczyæ wy³¹cznie na siebie. Na badania oraz leczenie
brakuje pieniêdzy. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e
wirus nie uznaje granic wytyczonych przez
cz³owieka.
Zachodnia Afryka
Du¿e wra¿enie na wszystkich uczestnikach wywar³a opowieæ naszej uczelnianej
kole¿anki Barbary wiercz. Basia przez
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Z kronik Radiosup³a
SUPE£
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Umieraj¹ce dzieci
Co minutê na wiecie z powodu AIDS
umiera dziecko. W 2004 roku z powodu
AIDS zmar³o trzy miliony osób, z czego jeden na szeæ zgonów dotyczy³ osoby poni¿ej
piêtnastego roku ¿ycia. W 2004 roku takich
nieletnich by³o oko³o 510 tysiêcy. Te
wstrz¹saj¹ce liczby pokazuj¹ z jak wielkim
problemem mamy do czynienia.
 AIDS ma twarz dziecka  mówi³a Z. Dulska, specjalistka do spraw komunikacji w
UNICEF-ie.
Konferencja by³a pocz¹tkiem dzia³alnoci UNICEF-u na naszej uczelni. W dniach
od 5 do 11 grudnia w SPSK-a oraz w pa³acu
Branickich przeprowadzono kampaniê Unicef na Gwiazdkê. Na specjalnie oznaczonych stoiskach znaleæ mo¿na by³o produkty
UNICEF-u oraz puszki, do których wrzucano
pieni¹dze. Ca³kowity dochód bêdzie przeznaczony na zakup leków oraz profilaktykê
HIV/AIDS. Na dobr¹ sprawê ka¿dy z nas
mo¿e pomóc dzieciom zaka¿onych wirusem.
Refleksja
Konferencja, chocia¿ nied³uga (trwa³a od
13.00 do 16.00), tematycznie by³a bardzo
obszerna. Czy uczestnicy skorzystaj¹ z wiadomoci, które us³yszeli, zale¿y ju¿ od nich
samych. Wszystkim jednak polecam chwilê
g³êbokiej refleksji.
Zorganizowanie konferencji wymaga³o
ogromnej pracy. Za okazan¹ pomoc, wiarê w
pracê studentów oraz powierzone zaufanie
serdecznie dziêkujemy.
Gosia So³owiej
MMS
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u Studenckie Centrum Radiowe Radiosupe³  tak od zawsze zaczyna³y siê sup³owe komunikaty na antenie. By³o to
pierwsze w Polsce radio studenckie. Dzia³a³o
wczeniej nawet ni¿ Radio Bia³ystok. Powstawa³y w nim audycje nagradzane na ogólnopolskich konkursach. Prowadzono serwisy informacyjne i bloki tematyczne. Swoje miejsce znalaz³y
redakcje: publicystyczna, kulturalna i rozrywkowa. W Suple zbiera³a siê nietuzinkowa m³odzie¿. Zdolna intelektualnie i manualnie. Sprzêt,
na którym pracowali sup³owcy by³ niskiej jakoci, a ci¹g³e awarie ³ataæ trzeba by³o samemu. Zawsze jednak znalaz³ siê iluzjonista, który z paru
kabelków wyczarowywa³ konsoletê, i praca sz³a.
Na samym pocz¹tku by³ jeden mikrofon
DGM. Zdarza³y mu siê chwile s³aboci, szczególnie w trakcie liczniejszych nagrañ. Przez to, co
jaki czas trzeba by³o z nim jedziæ do Warszawy.
Udawa³o siê go jednak zawsze usprawniæ.
Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê
Sup³owe szopki wielkanocne, do których teksty pisano samodzielnie. piewano i nagrywano:


osiem miesiêcy pracowa³a w przychodni w
Sierra Leone (Zachodnia Afryka) jako lekarzwolontariusz. W trakcie konferencji opowiada³a nam o ¿yciu tamtejszych, zwyk³ych ludzi, prezentuj¹c tak¿e zdjêcia, które wykona³a w czasie swego pobytu. By³y to zdjêcia
wstrz¹saj¹ce! Bieda, g³ód i ubóstwo, bo tak
najogólniej mo¿na by by³o opisaæ ¿ycie w
tym dalekim zak¹tku wiata.

DAWNIEJ

 rz¹dowe punkty mia³ na tróje ledwo zda³, a ju¿
zadziera nos przebrzyd³y ma³akos, nie umie jeæ
ni piæ, nie umie nawet ¿yæ, nie wie co de volai
m¹dry ¿e aj.
Jêcz¹c o szczepieniu
Tu gocili na wolnych studenckich trybunach profesorowie AMB i odpowiadali na anonimowe pytania studentów. Teraz to siê mo¿e wydawaæ normalne, ale wczeniej nie by³o to takie
naturalne i proste. Kto np. zna³ prof. Mariê Byrdy,
ten to zrozumie.
W Suple pojawiali siê te¿ znani artyci, miêdzy innym: Marek Grechuta, Jacek Wójcicki, Kaja, Grzegorz Turnau. By³ te¿ prof. Religia.
Tu powstawa³y jedne z pierwszych reklam
np. zachêcaj¹ce do szczepieñ. Nie da siê ca³kowicie przedstawiæ efektów dwiêkowych u¿ytych w tym spocie. By³a to zaimprowizowana,
pe³na jêków erotyczna sytuacja, podczas której
dziewczyna pyta³a partnera: co to za znaki na
skórze, a on z dum¹ owiadcza³: to lad po
szczepieniu RT 23. Wielk¹ furorê robi³y te¿
komunikaty sekcji przeciwpo¿arowej, która co
jaki czas prosi³a o uczulenie studentów na
istniej¹ce zagro¿enie po¿arem. Mia³o to miejsce
wtedy, gdy w akademiku pojawia³ siê nieg z
ganic.
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Fot. Wigilia w Suple

Wyró¿nik sup³owy
Nag³anialimy dyskoteki, Schodki i strajki. Kilka razy zamykano Supe³ za nieprawomylnoæ audycji. Supe³ by³ jedynym radiem niepodlegaj¹cym komunistycznej cenzurze  jak okrelano nas w Radiu Wolna Europa. I to jest te¿
wyró¿nik sup³owy. Jest to najbardziej wolne
miejsce na ziemi, niepodlegaj¹ce ¿adnej ingerencji. Tu musisz przestrzegaæ tylko zasad sup³owych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Tradycja nakazuje utrzymywaæ kontakt ze starymi sup³owcami, a sup³owcem jest siê ca³e
¿ycie!!!

SUPE£

DZI

Zmieniaj¹ siê ludzie, zmienia siê wiat wokó³
nas. Mijaj¹ lata, a tutaj czas stoi w miejscu.
Magia Sup³a trwa!
Jestemy dumni, i¿ w przysz³ym roku obchodzimy 55-lecie SCR. Jest to bardzo istotny
fakt w wiecie, w którym tradycje podupadaj¹, a
studenci ¿yj¹ tylko ksi¹¿kami i tzw. wycigiem
szczurów. Supe³ zawsze by³ i bêdzie miejscem
gdzie têtni prawdziwe ¿ycie studenckie. Wspomnienia z tych lat wystarcz¹ na resztê pouk³adanej
szarej rzeczywistoci, która sprowadza siê do
robienia wiêkszej lub mniejszej kasy.
Dumni jestemy z faktu, i¿ jestemy studentami AMB, ale te¿ cieszymy siê z powodu, ¿e
mamy nasz wiat. Jak¿e odbiegaj¹cy od dzisiejszych stereotypów. Dziêki temu jestemy
ludmi spe³nionymi i realizuj¹cymi siê. Tutaj te¿
odkrywamy nasze talenty, a mamy ich wiele.
Sup³owcy dzi, to ludzie rozwijaj¹cy siê muzycznie, plastycznie, literacko i technicznie.
Co jest nie tak
Mamy cel i jestemy uparci, poniewa¿ w
realiach naszej s³uchalnoci walczymy o ka¿dego
nowego s³uchacza. Robimy to dla studentów, z
którymi na pró¿no (jak na razie), staramy siê
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nawi¹zaæ kontakt. K³opoty s¹
nawet z konkursami, w których mamy do wygrania bilety
na spektakle teatralne w bia³ostockich Wêgierkach. Skrzynka HYDE PARK wisi sobie w
holu g³ównym DS nr 1 i wieci
pustkami.
Od padziernika w Suple
gocilimy:
+ Przewodnicz¹c¹ komisji kultury Okrêgowej Izby Lekarskiej, wspó³autorkê ksi¹¿ki pt.
On zdradza, Ona zdradza,
Oni zdradzaj¹  lek. stom.
Annê Jakubowsk¹
+ Rektora do spraw studenckich, prof. Andrzeja D¹browskiego

Zespó³ Akurat
Wydawcê Metal Jeers
Pracownika s³u¿by wiêziennej
Macieja Aronowicza  autora tomiku poezji
Elektryczna ko³ysanka
+ Karolinê Kossowsk¹  mistrzyniê wiata w
Karate
Full service

Mamy na wzglêdzie gusta muzyczne naszych
s³uchaczy. W rozk³adówce programowej znajdziecie bloki: jazzowy, electro, rockowy, techno,
i hip-hop. Dbamy te¿ o zdrowie. W tym celu stosujemy terapiê miechem w audycji Z³omiesznej. Emitujemy Rady i Porady, a radzimy
dobrze  po studencku! Instytut Matematyki 
uderza w potrzeby raczkuj¹cych majsterkowiczów. Dla ludzi lubi¹cych siê bawiæ w klubach
bia³ostockich mamy  Co?, Gdzie?, Kiedy?.
Odpowie nam, w których klubach warto byæ i
gdzie nie zalatuje wioch¹. Wiadomoci Takie,
Takie i Takiego  czyli co w trawie piszczy 
przedstawione w realiach: wszyscy, wszystko
widz¹ i wiedz¹, nawet jak sam zainteresowany
nie wie.
Nad ca³oci¹ odbioru i mi³ego s³uchania,
czuwaj¹ niestrudzeni techniczni, którzy psuj¹
wzrok wpatruj¹c siê przez wiele godzin w s³abej
jakoci monitory.
Dziêki przychylnoci w³adz AMB, rozszerzymy nasz¹ dzia³alnoæ w DS nr 2 (poczynilimy
ju¿ odpowiednie kroki w tej sprawie). Niebawem
uruchomimy nasz¹ stronê internetow¹.
Wszystko ku wietnoci ponadczasowego Sup³a! Jednej wielkiej rodziny w której
szanuje siê tradycje i utrzymuje kontakty ze starymi Sup³owcami. Oni, nawet po kilkunastu latach,
i tak wracaj¹ do miejsca, gdzie czuj¹ siê dobrze.
Do SUP£A!!!
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Anna Jakubowska
Angelika Kwitek
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Jak przetrwaæ w d¿ungli klinik ?
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zanowni studenci III roku! Dobrnêlicie do
wiekopomnej chwili, gdy po raz pierwszy
przekroczycie próg KLINIK. Nie bêdzie
Wam ³atwo, ale pamiêtajcie, ¿e zawsze mo¿ecie
liczyæ na wsparcie starszych kolegów, którzy chêtnie udziel¹ Wam kilku cennych wskazówek. Mamy nadziejê, ¿e dziêki nim przetrwacie dzielnie do
dnia wrêczenia dyplomów.

miê. Pamiêtaj, ¿e masz na to niewiele czasu. Zdarza siê równie¿, ¿e zamiast dwóch pañ  z niewyjanionych przyczyn  (podejrzewamy ataki UFO)
czasami przychodzi tylko jedna. Wówczas to, co
siê dzieje mo¿na porównaæ do walki o przetrwanie, po³¹czonej z Sodom¹ i Gomor¹ oraz z ogólnym Sajgonem. Wówczas zasad¹ jest brak zasad.
Uda³o siê?? Nasze gratulacje!

Uwaga! SZATNIA studencka!
Przychodz¹c po raz pierwszy do szpitali warto
znaæ parê podstawowych zasad, aby szczêliwie
zdaæ swoje okrycie (z odzyskaniem mo¿e byæ ró¿nie, gdy¿ SZATNIA nie ponosi odpowiedzialnoci
itd.).
Po pierwsze cz³owieku, musisz zdobyæ kawa³ek miejsca dla siebie. Nie jest to ³atwe, ale pamiêtaj to byæ albo nie byæ. U¿ywaj w tym celu:
s³owa przepraszam, ³agodnej perswazji, dononiejszych protestów, w ostatecznoci ³okci, zêbów i paznokci.
Po drugie, rozbieraj siê szybko,
zdecydowanie i staraj siê mieæ wszystko, co Twoje w zasiêgu wzroku. Po
trzecie ustaw siê w kolejce. Pamiêtaj,
¿e wszystko zale¿y od humoru Pani w
SZATNI, dlatego podchod pokornie,
nie patrz jej w oczy, niemia³o i dr¿¹c¹
rêk¹ podaj swoje okrycie. W okresie
zimowym mog¹ nast¹piæ komplikacje ze swetrem, szalikiem i czapk¹. Jeli wsadzisz je w kieszeñ
p³aszcza mo¿e czekaæ Ciê bura, jeli w³o¿ysz je w osobn¹ reklamówkê  to czeka Ciê bura nieunikniona. Do dzi nikt nie wie, co z
tym fantem zrobiæ? Dzia³aj na w³asn¹ odpowiedzialnoæ! Na koniec uk³oñ siê
nisko i powiedz dziêkujê, wci¹¿ patrz¹c w zie-

Po rynnie do góry!
Przebrn¹³e przez etap pierwszy, ale to nie
koniec. Koniecznie o czasie stajesz grzecznie
przed wyznaczon¹ klinik¹. Pamiêtaj o tym, ¿e studentom nie wolno jedziæ wind¹. Za taki wystêpek

mo¿e spotkaæ Ciê sroga kara, zw³aszcza jeli
zauwa¿y Ciê asystent. Studentom, którzy z
ró¿nych przyczyn nie mog¹ wejæ po schodach
(z³amana noga, ci¹¿a itd.) serdecznie wspó³czujemy i ¿yczymy du¿o inwencji (proponujemy
wdrapywanie siê po rynnie lub znalezienie silnych
kolegów). Nie zapominaj równie¿ o tym, ¿e Twój
fartuch musi lniæ biel¹, byæ wyprasowany bez
zagiêcia (najlepiej wykrochmalony), wie¿y, pachn¹cy i zapiêty na ostatni guzik (wiemy, ¿e wtedy
wygl¹da siê jak wielb³¹d z powodu wypchanych
kieszeni, ale SZATNIA nie bierze odpowiedzialnoci itd.).
Nie dra¿nij Asystenta!
Jeli wyszed³ po Was asystent to gratulujemy,
znalelicie siê w gronie prawdziwych szczêliw-
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Trenuj spojrzenie owczarka!
Pamiêtaj, ¿e zarówno podczas æwiczeñ w klinikach,
jak i podczas obserwowania operacji, mo¿esz wpaæ w
krzy¿owy ogieñ nieprzyjemnych pytañ. Sytuacja ma³o
komfortowa. proponujemy wzrok mêtny, niezorientowany
w czasie i przestrzeni lub wzrok czujny i ci¹g³e machanie
g³ow¹ na tak. W ostatecznoci zastosuj spojrzenie
owczarka niemieckiego Inteligentne i wierne!
Nie zapominaj, nie wolno Ci broñ Bo¿e przeszkadzaæ!
Niestety student przeszkadza zwykle wszystkim, wszêdzie
i we wszystkim. Nasza rada: gdy patrzy na Ciebie profesor
nie oddychasz, lekarz  próbujesz znikn¹æ, pielêgniarki 
starasz siê wtopiæ w cianê lub przykleiæ do sufitu. Pamiêtaj od Pañ Pielêgniarek WIELE zale¿y!
Kup pampersy!
Jeli chce Ci siê pójæ w ustronne miejsce to
najlepiej nie nadwerê¿aj¹c zdrowia psychicznego, ale ryzykuj¹c zdrowiem fizycznym udaæ siê do toalety ogólnodostêpnej. Najciekawsze wra¿enia zapewnia ta przy szatni
w PSK-a. Proponujemy zak³adanie masek przeciwgazowych, a przynajmniej chirurgicznych. Niestety nie chroni¹
one przed bodcami wzrokowymi. Nie zapominaj, ¿e takie
luksusy jak papier toaletowy czy myd³o, a w przypadku
ww. toalety ciep³a woda, s¹ ogólnie niedostêpne. To w
ramach higienicznego trybu ¿ycia! ¯a³uj, ¿e nauka
cewnikowania jest dopiero na VI roku. W ostatecznoci
zaopatrz siê w Pampersa.
Je¿eli jeste bardzo dzielnym studentem, mo¿esz
spróbowaæ poprosiæ o klucz do toalety personelu. Miej jednak na uwadze nasze ostrze¿enie, i¿ mo¿e to siê zakoñczyæ
kwanym skwitowaniem To jest toaleta dla PERSONELU. Proszê iæ do ogólnej. Jak powszechnie wiadomo
student personelem nie jest, nie jest te¿ pacjentem, wiêc
prawdopodobnie jest nikim. Stawia go to na z góry przegranej pozycji.
Student zuch!
Na zakoñczenie musimy nadmieniæ, ¿e kliniki s¹ ró¿norodne. Zdarzaj¹ siê przyjazne studentowi (np. Klinika
Gastroenterologii, Nefrologii, Reumatologii, Urologii,
Neonatologii, Chirurgii Naczyniowej i Transplantacji). S¹
tam mili Profesorowie, zainteresowani Asystenci, nieopryskliwe Siostry oraz toalety dla personelu, które nie s¹
pod kluczem (lub klucz jest po¿yczany). Jak widaæ i tak
mo¿na. Owym klinikom dziêkujemy w imieniu ca³ej studenckiej braci.
Za was kochani studenci III roku zostawiamy z walecznymi s³owami piosenki Hej Ch³opcy (Dziewczêta)
bagnet na broñ! D³uga droga, przed nami trud i znój. Po
zwyciêstwo my m³odzi idziemy na bój ( ).
Powodzenia!
Cropca
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Opowieæ wigilijna

Z

mierzcha³o. Na oddziale kilku
ob³o¿nie chorych. Reszta porozje¿d¿a³a siê do domów. Ordynator nie sk¹pi³ przepustek, w
koñcu nadchodzi³y szczególne i jak
mawiaj¹ niepowtarzalne dni w roku.
Jak zawsze, bra³em dy¿ur w takim
okresie. Nie mog³em znieæ pustki
panosz¹cej siê w mieszkaniu, zmursza³ym od ogl¹dania mojej twarzy.
Od kilku lat ¿y³em tylko z powodu
wpojonej zasady, ¿e ¿yæ trzeba, bo
¿ycie to piêkna rzecz. Wmawiano mi
to od wczesnego dzieciñstwa. Nigdy
nie przysz³o mi dowiadczyæ tego
piêkna. Dzisiaj Wigilia. Na salach
chorych stoj¹ stroiki pozostawione
przez tych, którzy teraz biesiaduj¹ z
rodzinami w swoich ciep³ych domach. W dy¿urce te¿ ciep³o, mo¿e
nawet przytulnie. Stary koc na
kanapie, stara szafa z ubraniami, okno
zatkane lignin¹. Za oknem piêkna i
mrona zima, gasn¹ca w resztkach
dnia, zmierzaj¹cego z jaskrawoczerwonymi chmurami na swoj¹ wigiliê,
gdzie za ocean. Pomimo tego, ¿e
nigdy nie wierzy³em w Miko³aja i
podobne brednie, zawsze czeka³em na
pierwsza gwiazdkê. Nie wiem, czy to
pozosta³oæ z domu dziecka? A mo¿e
jedno z wielu przyzwyczajeñ, które
nadal mnie przeladowa³y? Wypatrywana gwiazdka nie pojawia³a siê jednak, mimo mojego usilnego wypatrywania
Ha³as! Przywieli kogo. Do dy¿urki wpada sanitariusz z papierami.
Mylê sobie  zaczyna siê, jak rok
temu i jak dwa, trzy i piêæ lat temu,
zaczyna siê jak zawsze. Wigilia kojarzy siê wszystkim z chwil¹ stagnacji, z zadum¹ nad piêknem cz³owieczeñstwa. Nigdy nie wierzy³em,
¿e to ca³e cz³owieczeñstwo jest piêkne, bo jak tu wierzyæ, kiedy wokó³
tyle cierpienia i mierci. Na studiach
uczono mnie skrupulatnej diagnostyki
i tako¿ samo dok³adnego leczenia, o
piêknie cz³owieczeñstwa nikt nie
zd¹¿y³ siê jednak wypowiedzieæ.
Koñcz¹c studia z podniesionym nosem, nie wiedzia³em, ¿e z wiêkszoci¹ pacjentów nie bêdê wiedzia³, co
zrobiæ, bo cz³owieczeñstwo nie jest
tak mechaniczne jak o tym pisz¹ prze-

LEKTURY NIE-OBOWI¥ZKOWE... LEKTURY NIE-OBOWI¥ZKOWE...

ców. Gorzej, jeli tak nie jest. Wówczas robi siê powa¿ny
problem, co dalej? Je¿eli wejdziesz do kliniki szukaj¹c
prowadz¹cego zajêcia, mo¿esz otrzymaæ niez³¹ burê i du¿y
minus, ¿e przeszkadzasz. Natomiast, je¿eli tego nie zrobisz
to te¿ mo¿esz mieæ nieprzyjemnoci, bo Pan/Pani Asystent
nie maj¹ obowi¹zku fatygowaæ siê po Ciebie. Tym wspania³ym Asystentom, którzy mimo wszystko fatyguj¹ siê 
bardzo DZIÊKUJEMY.
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Na oddziale s³ychaæ skrzypi¹ce drzwi. Do
pokoju lekarskiego wchodzi pielêgniarka. Na
ustach ma mak. W rêku trzyma widelec.
Mówi, ¿e chory na izolatce zaczyna bredziæ.
Idê na izolatkê. A niech to, mo¿e zadzwoni
jutro, tak dawno ju¿ nie rozmawialimy. Na
izolatce ciemno. Nie zapalam wiat³a, ¿eby nie
przestraszyæ nowego. Podchodzê. On otwiera
oczy i ³agodnym ruchem odwraca g³owê w
moj¹ stronê. S³yszê szept, którego nie zapomnê do koñca ¿ycia  Dlaczego zamkniêto drzwi
przede mn¹, dlaczego opucili mnie ci, z
którymi tyle prze¿y³em dlaczego dzisiaj tak
ma³o cz³owieka w cz³owieku? Zamkn¹³ oczy,
westchn¹³ g³êboko, jego rêka osunê³a siê i
zawis³a bezw³adnie. Za oknem na niebie
pojawi³a siê pierwsza gwiazda
Qba
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A MO¯E NA PIZZÊ?

Student g³odny - znaczy, ¿e z³y

Druga czêæ studenckiego
przewodnika - co, gdzie,
jak i za ile?
Tym razem co dla smakoszy pizzy :).
Pizzerii w Bia³ymstoku nie mamy wiele,
jednak da siê co wybraæ. Wiêkszoæ
lokali dysponuje kolorowymi ulotkami, na
których odnajdziemy szczegó³owe menu
wraz z aktualnymi cenami oraz mo¿liwoci¹ zamówienia telefonicznego lub przez
internet. Poni¿ej przedstawiam kilka
bardziej znanych oraz sprawdzonych
miejsc, a wybór jak zwykle nale¿y do
Was :)
PIZZERIA PARADISO:
Strona internetowa: www.Paradiso.pl
Adres: ul. Sk³odowskiej 19, ul. Kiliñskiego 13, ul.
Bia³o-stoczek 18, ul. w. Rocha 31 lok.124
Godziny otwarcia: 10.00-22.00 (pn.-niedz.).
Karty kredytowe: tak
Zamówienie telefoniczne: tak (minimum15 z³),
czas oczekiwania: oko³o 15-30 min.
Op³ata za dowóz: w centrum gratis
Lokale: Doæ du¿e pomieszczenia (szczególnie te
w centrum), po po³udniu i w weekendy czêsto
brak miejsc (warto o tym pamiêtaæ wybieraj¹c siê
z grupk¹ znajomych), klimatyzacji brak, muzyka:
pop, soul, dance, obs³uga  ró¿nie to bywa:/
Miejsca na zewn¹trz: tak
Menu: 30 rodzajów pizzy
Przyk³adowa pizza:
Popolare 250g
4.99 z³

sos pomidorowy, pomidory, cebula,
ser ¿ó³ty, ser mozarella, pieczarki,
papryka, szynka, oliwki, przyprawy,
zio³a
Vegetariana - sos pomidorowy, ser ¿ó³ty, ser
mozarella, cebula, pieczarki, pomi450g
dor, kukurydza, papryka, jajko
8.99 z³
gotowane, przyprawy, zio³a
Meksykañska - sos pomidorowy, ser ¿ó³ty, ser
mozarella, pieczarki, pomidory, kur490g
czak pieczony, borówki - d¿em,
12.99 z³
gruszka, brzoskwinia, papryka,
kukurydza, przyprawy, zio³a
Wenecka
sos pomidorowy, ser ¿ó³ty, ser
mozarella, szynka, boczek wêdzony,
600g
pieczarki, cebula, papryka, sos besza11.99 z³
melowy, przyprawy, zio³a

M
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pas³e medyczne ksiêgi. Pacjent ganie, a ty nie
wiesz co zrobiæ, nie wiesz, dlaczego nie reaguje na twoje poczynania, kojarz¹ce siê niektórym z magi¹. Cz³owiek nie jest ko³em
zêbatym, które wystarczy naoliwiæ  jest w
nim co, co burzy wszelk¹ statystykê o
uleczalnoci i nieuleczalnoci. Nie ma ¿adnych prawide³. Nie ma niczego. Jest tylko cierpienie i mieræ. Sanitariusz wrêczy³ mi papiery
z izby przyjêæ, zadzwoni³ telefon, odebra³em.
Dzwoni siostra z Norwegii  nie mogê rozmawiaæ. Idê do struchla³ego pacjenta. Chudziutki, biedny, siwy, ma³y staruszek. Sanitariusz mówi, ¿e to bezdomny, którego kto
znalaz³ pod kocio³em. Pewnie przewróci³ siê i
straci³ przytomnoæ. Po badaniu i pobraniu
materia³u do analiz, zgodnie z prawid³ami, po
przejrzeniu dokumentacji z diagnostyki na
izbie, jak¹ mi dostarczono, umieci³em biedaka w izolatce. Noc robi³a siê coraz ciemniejsza. Dalej nie widzia³em ¿adnej gwiazdy.
nieg pada³ coraz mocniej. Mo¿e Ala zadzwoni jeszcze raz, czekam. Telefon milczy.
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Miejsca na zewn¹trz: tak
Menu: ponad 20 rodzajów pizzy, mo¿liwoæ
w³asnej kompozycji.
Przyk³adowa pizza:
Andaluzyjska

SAVONA PIZZA CLUB:
Strona internetowa: www.savona.pl
Adres:
ul. Legionowa 9/1,
ul, Rynek Kociuszki 8,
ul. Pietkiewicza 9.
Godziny otwarcia:
PN.-PT. 9.00-24.00, SOB. 10.00-24.00,
NIEDZ. 12.00-24.00
PN.-PT. 10.00-24.00, SOB. 10.00-1.00,
NIEDZ. 12.00-24.00
PN.-PT. 10.00-24.00, SOB. 10.00-24.00,
NIEDZ. 12.00-24.00
Karty kredytowe: tak
Zamówienie telefoniczne: tak (minimum 20 z³)
czas oczekiwania: 15-30 min.
Op³ata za dowóz: gratis
Lokale: Mniejsze ni¿ Paradiso, miejsce w weekendy trudno znaleæ, klimatyzacja - tak, muzyka:
pop, rock, telefoniczna rezerwacja miejsc.
Miejsca na zewn¹trz: tak
Menu: 21 rodzajów pizzy, mo¿liwoæ w³asnej
kompozycji.
Przyk³adowa pizza:
Marinella

sos pomidorowy, ser, sos

Vegetariana

sos pomidorowy, ser, pieczarki,
oliwki, cebula, papryka, kukurydza, oregano

Italiana

sos serowy, ser, szczypiorek,
pomidor, jajko, broku³y, grillowany kurczak

rednia 24cm - 12,50 z³ czosnkowy, krewetki, ³oso,
du¿a 28cm - 17,50 z³ ma³¿e, parmezan, oregano

rednia - 11,00 z³
du¿a - 15,90 z³

rednia - 12,50 z³
du¿a - 17,50 z³

Promocje: Do 4 du¿ych pizz - lody 1 litr za 1 z³,
do 2 rednich pizz - 0,5 l Pepsi gratis, do 2 du¿ych
pizz - 1 l Pepsi gratis.
TELEPIZZA:
Strona internetowa: www.telepizza.pl
Adres: ul. Sienkiewicza 50/52
Godziny otwarcia: NIEDZ.-CZW. 10.00-23.00,
PT.-SOB.10.00-24.00
Karty kredytowe: nie
Zamówienie telefoniczne: tak (minimum 16 z³)
czas oczekiwania: 20-30 min.
Op³ata za dowóz: gratis
Lokal: Du¿e pomieszczenie, ³atwy dojazd niedaleko centrum, sporo wolnych miejsc, klimatyzacja, muzyka: TV - kana³y muzyczne, telefoniczna rezerwacja miejsc.
M
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sos, ser mozarella, oliwki, miêso,

ma³a - 12,60 z³, ekstra ser
rednia - 18,30 z³,
du¿a - 27,20 z³

Boryna
na Hawajach

1 po³owa: sos, ser mozarella, szynka,
ananas, kukurydza, ekstra ser; 2
ma³a - 14,32 z³, po³owa: sos, ser mozarella, kie³basa,
rednia - 20,17 z³, pieczarki, cebula, ekstra ser
du¿a - 30,16 z³

Piekielny Kur- sos, ser mozarella, kurczak, bekon,
czak
cebula, czerwona cebula, ekstra ser
ma³a - 14,32 z³,
rednia - 20,17 z³,
du¿a - 30,16 z³

Promocje: zni¿ka 50% dla uczniów i studentów
(ka¿da rednia pizza do 2 sk³adników); szalone
wtorki i rody - 50% zni¿ki na wszystkie rednie
telepizze; do du¿ej pizzy: 2x kebab lub 1x
TeleTortilla lub 6x Mini - Calzone; codziennie do
wygrania Sony Ericson W800i i albumy z
muzyk¹.
HOKUS POKUS:
Strona internetowa: www.hokuspokus.pl
Adres: ul. Kiliñskiego 12
Godziny otwarcia: PN.-SOB. 10.00-23.00,
NIEDZ. 12.00-23.00
Karty kredytowe: tak
Zamówienie telefoniczne: tak (minimum 20 z³;
jeli ni¿sze, to op³ata za dowóz 5 z³)
czas oczekiwania: 20-30 min.
Op³ata za dowóz: gratis (powy¿ej 20 z³)
Lokal: Doæ sympatycznie urz¹dzony, w centrum,
miejsce zwykle mo¿na znaleæ, klimatyzacja,
muzyka: klubowa, telefoniczna rezerwacja miejsc,
mi³a obs³uga.
Miejsca na zewn¹trz: nie
Menu: 22 rodzaje pizz, mo¿liwoæ w³asnej kompozycji.
Przyk³adowa pizza:
Meksykañska

sos, ser mozarella, sos chilli,

Spinacchio

sos, ser mozarella, szynka,
szpinak, szparagi, pomidory,
zio³a

ma³a 22cm - 12,60 z³,
grillowany kurczak, salsa,
rednia 28cm - 14,60 z³,
jalapenos, zio³a
du¿a 36cm - 19,90 z³
ma³a - 14,00 z³,
rednia - 16,90 z³,
du¿a - 21,90 z³

Neapolitañska

ma³a - 15,20 z³,
rednia - 19,90 z³,
du¿a - 25,90 z³

sos, ser mozarella, anchois,
kapary, cebula, oliwki, zio³a

Promocje: do 2 rednich pizzy trzecia rednia
gratis; do du¿ej pizzy sa³atka sezonowa gratis; w
lokalu: 10.00 - 12.00 - wszystkie dania tañsze o
20%.

¯YCIE Z PIEPRZEM... ¯YCIE Z PIEPRZEM... ¯YCIE Z PIEPRZEM...

Promocje: Zamów 2 du¿e pizze + rednia pizza
tylko za 99 groszy! (aktualne do godz. 12.00) Promocje na telefon: zamów za 40 z³ - dostaniesz:
du¿¹ pizzê i Ice Tea 0,5l gratis.
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jednak na obrze¿ach miasta zawsze dowóz p³atny
10 z³.
Lokal: Du¿e pomieszczenie (bardzo ³adnie odremontowany budynek), blisko centrum.
Miejsca na zewn¹trz: nie
Menu: 27 rodzajów pizzy, mo¿liwoæ w³asnej
kompozycji.
Przyk³adowa pizza:
sos, ser mozarella, oregano,
parmezan, oliwa z oliwek,
rednia 24cm - 11,50 z³,
salami, peperoni, cebula, tabasdu¿a 29cm - 14,90 z³
co
Ostra

CHILLI PIZZA:
Strona internetowa: www.chillipizza.pl
Adres: ul. Mieszka I 14 lok 2,
Godziny otwarcia: PN.-CZW. 10.00-22.00,
PT.-NIEDZ. 10.00-23.00
Karty kredytowe: nie
Zamówienie telefoniczne: tak (minimum 20 z³)
czas oczekiwania: 15-30 min. (ale niektórzy maj¹ pecha i czekaj¹ ponad 60 min.).
Op³ata za dowóz: gratis
Lokal: Niewielkie pomieszczenie, niestety
kawa³eczek od centrum, klimatyzacja, muzyka:
radiowa, sympatyczna obs³uga, w lokalu bezprzewodowy dostêp do internetu gratis.
Miejsca na zewn¹trz: nie
Menu: 22 rodzaje pizzy, mo¿liwoæ w³asnej kompozycji.
Przyk³adowa pizza:
Neapolitana

sos pomidorowy, ser

Chilli Pizza

sos pomidorowy, ser
mozarella, oregano, salami,
peperoni, cebula, tabasco

Frutti Di Mare

sos pomidorowy, ser mozarella, oregano, krewetki, kalmary, ma³¿e, oliwki, cebula

ma³a 25cm - 12,90 z³,
mozarella, oregano, anchois,
rednia 30cm - 15,90 z³,
tuñczyk, oliwki czarne
du¿a XXL 36cm - 20,90 z³
ma³a - 13,90 z³,
rednia - 16,90 z³,
du¿a 21,90 z³
ma³a - 14,90 z³,
rednia - 17,90 z³,
du¿a - 22,90 z³

Promocje: do 2 du¿ych pizz XXL trzecia do 3
sk³adników za 1,99 z³ lub 2 l Coca - Coli gratis; do
du¿ej pizzy z min 3 sk³adnikami druga taka sama
na grubym ciecie za 50 % ceny.
PIZZA ITALIA:
Strona internetowa: www.pizzaitalia.pl
Adres: ul. wiêtojañska 21
Godziny otwarcia: PN.-SOB. 11.00-23.00,
NIEDZ. 12.00-23.00
Karty kredytowe: tak
Zamówienie telefoniczne: tak (minimum 20 z³ w
centrum, poza centrum 40 z³)
czas oczekiwania: 20-30 min.
Op³ata za dowóz: gratis, jeli zamówienie powy¿ej minimalnego (jeli mniejsze to 5 z³) M

Pizza Smakosza

rednia - 14,80 z³,
du¿a - 17, 90 z³

Colosseo

rednia - 15,50 z³,
du¿a - 18,60 z³

sos, ser mozarella, oregano,
parmezan, oliwa z oliwek,
³oso, krewetki, szparagi,
kapary
sos, ser mozarella, oregano,
parmezan, oliwa z oliwek, podwójny ser, szynka, salami,
boczek

Promocje: 10% rabatu do wszystkich
akademików; do 2 du¿ych pizz 1 l Coca - Coli
gratis.
PAN AMERICAN PIZZA:
Strona internetowa: www.panamericanpizza.pl
(bez komentarza ..:/)
Adres: ul. ¯elazna 9 lok. 14
Godziny otwarcia: PN.-SOB. 11.00-22.30,
NIEDZ. 12.00-20.00
Karty kredytowe: tak
Zamówienie telefoniczne: tak
czas oczekiwania: 15-30 min. (mo¿e zdarzyæ siê d³u¿ej, gdy¿ pizzeria na razie zatrudnia
tylko jednego kucharza, jednak ma to siê wkrótce
zmieniæ).
Op³ata za dowóz: gratis na terenie miasta
Lokal: Bardzo sympatyczna niewielka Pizzeria
nieopodal DSK; jest to stosunkowo nowy lokal,
wiêc i goci zwykle nie jest du¿o, mi³a obs³uga.
Miejsca na zewn¹trz: nie
Menu: 22 rodzaje pizzy, mo¿liwoæ komponowania.
Przyk³adowa pizza:
Winnetou

sos, ser, mieso kurczka, oliwki, por, peperoni, oregano

Mafia

sos, ser, salami, papryka,
peperoni, pieczarki, kukurydza, czosnek, oregano
cztery pizze na jednej wybierasz sam

24cm - 16,00 z³,
38cm - 25 z³
24cm - 16 z³,
38cm - 23 z³

Qatro

24cm - 13,00 z³,
38cm - 21,00 z³

Promocje: --------(ceny aktualne na 12 listopada 2005r)
KaDUCH
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