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Spodziewacie siê Pañstwo, ¿e w
Medyku bêdziemy pisaæ o wyborach
do w³adz jednoosobowych i kolegial-
nych, jakie obecnie maj¹ miejsce w
naszej uczelni. Muszê rozczarowaæ i przeprosiæ - nic z tematy-
ki wyborczej nie znajdziecie Pañstwo w bie¿¹cym numerze. Za
to - niezale¿nie od atmosferze wyborczej - proponujemy cofn¹æ
siê do historii naszej Akademii, do roku 1956. Polityczna od-
wil¿. Nowe nadzieje. Powstanie na Wêgrzech. Akademia Me-
dyczna w Bia³ymstoku liczy zaledwie 6 lat. Ju¿ wypuœci³a pier-
wszych absolwentów. W polityce globalnej powstaj¹ nowe,
karko³omne idee - próby po³¹czenia ognia z wod¹. Idee które,
w niedalekiej przysz³oœci, byæ mo¿e tylko pozornie, bêd¹ pró-
bowaæ wcielaæ w ¿ycie kolejni w³odarze na piotrowym tronie -
papie¿ Jan XXIII i jego nastêpca - Pawe³ VI. Idee zak³adaj¹ce,
¿e da siê pogodziæ filozofiê i religiê chrzeœcijañsk¹ z za³o¿eni-
ami marksizmu. A komunizm - wszelkie religie traktowa³ jako
opium dla mas! To wtedy zaczê³a siê koronkowa i niezwykle
delikatna, nierzadko bardzo zawoalowana polityka kruszenia
miêdzynarodówki komunistycznej z central¹ w Moskwie. ¯eby
siê przenieœæ w atmosferê tamtych lat, proponujê zajrzeæ do
bie¿¹cego Medyka. Piszemy o historii powstania naszego pis-
ma. O trzech numerach Medyka Bia³ostockiego (prawdopodob-
nie ukaza³y siê cztery - jednak ostatni nie zachowa³ siê), które
ukaza³y siê w³aœnie w owym pamiêtnym roku 1956. Pismo
powsta³o na fali wielkich nadziei. Jest dla nas, jak na razie, nie-
doœcignionym wzorem do naœladowania. Zarówno pod wzglê-
dem formy, jak i treœci. Za³o¿y³ je nie¿yj¹cy ju¿ lekarz, a w
ówczesnych czasach student III roku, Henryk Miksza. Nie zna-
³em go osobiœcie, a szkoda. Z fotografii wyziera twarz o ca³-
kiem sympatycznej fizjonomii, twarz cz³owieka zdecydo-
wanego, zapewne tryskaj¹cego humorem i pe³nego pomys³ów.
W latach 60-tych, w których studiowa³em w Bia³ymstoku
(1963-69) coœ z twórczej atmosfery tamtych lat jeszcze pozos-
ta³o w uczelni. Atmosferê tê kreowali nierzadko ludzie, z który-
mi czasami jedna rozmowa pozostawia³a œlad na ca³e ¿ycie.
Ludzie, którzy ¿yli uczelni¹, jej sprawami, identyfikowali siê z
ni¹. Po prostu kochali j¹. Niektóre owoce studenckich inicjatyw
tamtych lat przetrwa³y do dziœ. Ot, chocia¿by Chór, czy te¿ stu-
denckie kluby. O innych ludzie doskonale pamiêtaj¹ - pierwsze
w Polsce radio studenckie - Radiosupe³, czy te¿ s³ynny teatr
Kontrasty. Ciep³o mi siê zrobi³o na duszy, jak niedawno histo-
ria tego studenckiego teatru, dzia³aj¹cego w AMB w latach 60-
tych, zosta³a wskrzeszona w telewizyjnym programie pt. Kartki
z kalendarza. 

Mia³em nie pisaæ o wyborach. Mia³em pisaæ o archiwal-
nych, pierwszych numerach Medyka. Jednak nie sposób, na-
wi¹zuj¹c do tamtych lat, nie odnieœæ siê do tak wa¿nego
wydarzenia, jakim s¹ wybory w³adz uczelni. Podziwiaj¹c i
odnosz¹c siê z wielkim szacunkiem do wspania³ych dzia³añ
naszych kolegów sprzed lat, chcia³bym zaapelowaæ: w wybo-
rach kierujmy siê mi³oœci¹ do naszej Alma Mater i jej dobrem.
To na pewno przyniesie obfity plon w postaci sukcesów -
zarówno naszej uczelni, jak i naszych w³asnych.

Materia³y do numeru przyjmujemy
do dn. 10 ka¿dego miesi¹ca.
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w kilku s³owach i w jednym obrazie

Jesteœmy - Klinika Psychiatrii Akademii Medy-
cznej w Bia³ymstoku, która mieœci siê w Cho-
roszczy, czêœci¹ naszej uczelni od 50 lat. Tak jak

nie ma cz³owieka bez psychiki/duszy (niepotrzebne
skreœliæ), tak nie ma medycyny bez psychiatrii. Dla-
tego, mimo, ¿e od Rektoratu do Kliniki Psychiatrii
jest oko³o 15 km, mamy nadziejê/pewnoœæ (niepo-
trzebne skreœliæ), ¿e widaæ nas z centrum uczelni.
Gdyby sk³ad uczelni medycznych mia³ odzwiercied-
laæ czêstoœæ wystêpowania schorzeñ somatycznych i
psychicznych w populacji to (informacja dla w³adz
uczelni, do wykorzystania na kolejne kadencje) Klini-
ka Psychiatrii zajmowa³aby co najm-
niej po³owê zasobów Akademii
Medycznej. Poniewa¿ tak jednak nie
jest, kilka s³ów o Klinice Psychiatrii
AMB.

Zaczêliœmy dzia³aæ w 1954 roku pod kierownic-
twem jednego z najbardziej znamienitych psychia-
trów polskich ubieg³ego wieku profesora Leona
Korzeniowskiego. Profesor Korzeniowski by³ jednym
z liderów polskiej psychiatrii lat piêædziesi¹tych i
szeœædziesi¹tych XX wieku, znawc¹ psychopatologii,
twórc¹ leksykonów psychiatrycznych i mentorem
profesora Stanis³awa Pu¿yñskiego, wieloletniego dy-
rektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii i aktualnego
konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii. Ko-
lejnym kierownikiem kliniki by³ profesor Zdzis³aw
Falicki, jeden z twórców psychiatrii spo³ecznej w
Polsce. Jego nastêpc¹ od 2000 roku jest autor tego

tekstu. Zmiany, które nast¹pi³y w Klinice Psychiatrii
oddaje w ostatnich latach zmiana jej nazwy. Poprzed-
nio byliœmy Klinik¹ Chorób Psychicznych, gdy¿
wtedy leczono szpitalnie g³ównie psychozy, teraz jes-
teœmy Klinik¹ Psychiatrii, bo istnieje czasami potrze-
ba hospitalizacji osób tylko z zaburzeniami psy-
chicznymi, a wiêc osób niepsychotycznych (np. 
dziewcz¹t z anoreksj¹ psychiczn¹). W swej dzia³al-
noœci staramy siê wychodziæ poza szpital, poza Cho-
roszcz. Tworzymy obecnie oddzia³ dzienny kliniki na
terenie Bia³egostoku, gdzie bêdziemy w warunkach
nieszpitalnych leczyli nie tylko pacjentów z depresj¹
czy nerwicami, ale równie¿ osoby z psychozami.

Nasze zainteresowania naukowe dotycz¹ przede
wszystkim schizofrenii, ale mo¿e nie w aspekcie uro-
jeñ czy halucynacji, ale bardziej tych deficytów, które

le¿¹ u pod³o¿a tej psychozy, a wiêc
zaburzeñ poznawczych i jêzykowych.
Staramy siê wi¹zaæ neuropsychologiê
schizofrenii z jej neurobrazowaniem.
Nasze badania wi¹¿¹ siê równie¿ z
problematyk¹ zaburzeñ osobowoœci,

zaniedbywan¹ wprawdzie w badaniach nauko-
wych, a czêst¹ w ¿yciu codziennym (vide: obraz
¿ycia publicznego w mediach). Mamy nadziejê, ¿e
osi¹gniêciem naukowym i organizacyjnym naszej
kliniki s¹ kolejne edycje Podlaskich Warsztatów
Psychiatrycznych w Bia³owie¿y, jedynej naprawdê
interaktywnej imprezy medycznej w Polsce.

W czasie ostatniego Zjazdu Psychiatrów Pol-
skich uda³o siê nam zdominowaæ kilka sesji, np.
tych poœwiêconych jêzykowi w schizofrenii, neuro-
brazowaniu w schizofrenii, czy mojemu ulubione-
mu tematowi "psychiatrii w kinie". Na polu dydak-
tycznym, z punktu widzenia nie tylko w³asnego
narcyzmu, ale i obiektywnej prawdy (jeœli istnieje
prawda nieobiektywna), podkreœlam dobre oceny
zajêæ z psychiatrii wystawiane nam przez studen-
tów, a tak¿e to, ¿e Klinika Psychiatrii AMB, jako
jedna z niewielu w Polsce/jedyna (niepo-
trzebne skreœliæ) udostêpni³a studentom wyk³ady w
internecie (adres www.amb.edu.pl wejdŸ na stronê
Kliniki Psychiatrii i kliknij na wyk³ady, potem
rozkoszuj siê obrazami dowolnie d³ugo - pod
warunkiem, ¿e masz sta³e ³¹cze). Poniewa¿ Internet 
to XXI wiek, wypada wiêc koñczyæ, tym bardziej
¿e mog³yby mnie dopaœæ refleksje typowe dla kry-
zysu wieku œredniego.

dr hab. Andrzej Czernikiewicz
kierownik Kliniki Psychiatrii AMB, 

ale dla Bia³egostoku osobnik nap³ywowy
(typowy Lublinianin, w jidish:Lubliner),

chocia¿ nie "przywieziony w teczce".

Tak jak nie ma cz³owieka bez
psychiki/duszy (niepotrzebne
skreœliæ), tak nie ma medycyny
bez psychiatrii.

Zespó³ Kliniki Psychiatrii (niepe³ny) w dniu Œw. Walentego.
W pierwszym rzêdzie od lewej: dr med. Agnieszka Tomczak,
dr med. Agata Szulc, dr Anna Radziwoniuk (wybijaj¹ca siê rezydent-
ka Kliniki), dr Beata Galiñska (ukrywa lew¹ rêkê,
bo ma j¹ w gipsie). W drugim rzêdzie: dr med. Beata Konarzewska,
dr med. Tomasz Markowski, dr hab. Andrzej Czernikiewicz, mgr
Rafa³ Hykiel (najwy¿szy polski psycholog), dr Marek Stankiewicz.
(zdj. dr Napoleon Waszkiewicz).

Klinika Psychiatrii AMB 
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Panie docencie, mam takie wra¿e-
nie, ¿e dzisiejsze spo³eczeñstwo jest pe³ne "smutasów".
I nie jest to tylko problem Polski. Nawet w takich krajach jak
W³ochy czy Brazylia, których spo³eczeñstwa uchodz¹ za
weso³e, ludzi depresyjnych wci¹¿ przybywa. Od czasów
drugiej wojny œwiatowej ta liczba wzros³a dwukrotnie.

Dlaczego ¿ycie nas tak bardzo boli?
Myœlê, ¿e dobrze, ¿e nas boli, bo to znaczy ¿e nie jesteœmy
zobojêtniali i wypaleni. To co nazywamy frustracj¹ jest spo-
wodowane tym, ¿e stawiamy sobie zupe³nie nieosi¹galne
cele. Czêsto podajê taki przyk³ad, ¿e je¿eli ktoœ biega 
codziennie po to, aby byæ zdrowym to osi¹gnie swój cel, ale
je¿eli biega po to, aby wygraæ maraton na igrzyskach olim-
pijskich to pewnie mu siê to nie uda. Powinniœmy wyzna-
czaæ sobie zadania na miarê naszych mo¿liwoœci, a wtedy
bêdziemy mieæ znacznie mniej k³opotów. 

Tak, ale niezadowolenie z siebie prze¿ywaj¹ równie¿ ci,
których okreœlamy jako ludzi sukcesu.
Jest nawet taki termin" depresja szczytu". Polega na tym, ¿e
w sytuacji, kiedy wszystko ju¿ uda³o nam siê osi¹gn¹æ i nie
mamy ju¿ ¿adnego celu do realizacji dochodzimy do wnio-
sku, ¿e mogliœmy to wszystko zdobyæ szybciej i lepiej. Ten
stres trzeba jakoœ odreagowaæ i najczêœciej odbywa siê to w
sposób patologiczny.

Id¹ w ruch dopalacze?
Tak, szczególnie alkohol. £atwiej jest kupiæ butelkê koniaku
lub narkotyki ni¿ zorganizowaæ sobie czas, rozwi¹zaæ prob-
lemy. Generalnie ludzie nastawieni s¹ na ³atwe rzeczy.

Sytuacje depresyjne mo¿e wywo³aæ te¿ brak pracy albo
atmosfera w pracy np. szef wariat.
Jest pewna prawid³owoœæ, najpierw ludzie trac¹ pracê,
potem  zwiêksza siê liczba osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu,
po kilku latach odnotowuje siê wiêcej pacjentów depresyj-
nych, a¿ w koñcu tak gdzieœ po dziesiêciu latach roœnie licz-
ba samobójstw. Prawda o alkoholu jest taka, ¿e im wiêcej siê
go  pije, tym szybciej dopada nas depresja. Je¿eli zaœ chodzi
o mobbing, to moim zdaniem ten problem jest w Polsce
nieco wyolbrzymiony. Du¿o bardziej patologiczna jest pol-
ska rodzina ni¿ polskie zak³ady pracy. Ludzie oskar¿aj¹
swoich prze³o¿onych o znêcanie siê psychiczne najczêœciej
wtedy, kiedy w domu nie najlepiej im siê uk³ada. Projektuj¹

wówczas swoje problemy domowe
na sytuacjê w pracy. Mówi¹ "czujê siê

tak Ÿle, poniewa¿ mam z³ego szefa". Zu-
pe³nie niepotrzebnie przenosimy punkt ciê¿-

koœci na miejsce pracy. To w domu, w rodzinie, cz³owiek po-
winien rozwijaæ siê w sensie psychicznym.

W styczniu w ramach ogólnopolskiej akcji "OdnaleŸæ
siebie" otworzy³ pan bia³ostockie "Centrum Pomocy".
Co to znaczy odnaleŸæ siebie?
Zobaczyæ co jest we mnie dobre, spróbowaæ rozwi¹zaæ te
problemy, które powoduj¹  mój smutek, przygnêbienie, zo-
bojêtnienie, bezsennoœæ, brak apetytu. "Centrum Pomocy" to
w za³o¿eniu takie miejsce w którym mo¿na po prostu poroz-
mawiaæ o tym co nas boli. Cierpienie psychiczne jest du¿o
trudniejsze do zniesienia ni¿ cierpienie natury fizycznej, a
poza tym bardzo czêsto powoduje dyskomfort ca³ej rodziny.

I uwa¿a pan, ¿e taka jedna rozmowa mo¿e pomóc?
Tak, bo bardzo czêsto jest to jedyna okazja, aby byæ wys³u-
chanym. My wszyscy g³ównie mówimy! Nie s³uchamy i nie
rozmawiamy! W ci¹gu dwóch tygodni z pomocy naszych
specjalistów skorzysta³o ponad sto osób, a to o czymœ œwiad-
czy. Nie by³y to osoby, które kwalifikowa³yby siê do lecze-
nia psychiatrycznego. Wiêkszoœæ stanowi³y osoby m³ode,
szczególnie kobiety, bo to one jak pokazuj¹ œwiatowe statys-
tyki maj¹ najwiêcej k³opotów natury psychicznej. Powodem
ich rozterek i z³ego samopoczucia jest to, ¿e w swoim ¿yciu
maj¹ do spe³nienia zbyt wiele ról: ¿ony,  matki, pracownika
i nie zawsze sobie z nimi radz¹.

Na naszym cierpieniu wzbogacaj¹ siê firmy farmaceuty-
czne. Co rusz proponuj¹ rewelacyjne tabletki
przeczyszczaj¹ce... duszê oczywiœcie.
Zgadzam siê, ¿e czasem postêpowanie firm jest nieetyczne.
Zastanawiam siê na przyk³ad kto pozwoli³ puœciæ reklamê
leku rzekomo likwiduj¹cego depresjê? Po obejrzeniu takiej
reklamy ma³o wyrobiony widz mo¿e nabraæ przekonania, ¿e
po kilku tabletkach wyzdrowieje i bêdzie m¹drzejszy. Nie
mo¿emy jednak ods¹dzaæ od czci i wiary wszystkich firm
farmaceutycznych, poniewa¿ wiele z nich wspiera ró¿ne
akcje, konferencje naukowe i wydawnictwa.

Jak ¿yæ, aby byæ zadowolonym z siebie?
Mieæ przynajmniej w tygodniu jedno popo³udnie dla siebie,
na swoje przyjemnoœci. I od czasu do czasu warto te¿ za-
stanowiæ siê co uda³o mi siê ostatnio osi¹gn¹æ, bo szczêœcie
to jest coœ takiego na co trzeba mieæ czas.

(Kompletny psychiatra z fajk¹ i z muszk¹, czyli

dr hab. Andrzej Czernikiewicz
- kierownik Kliniki Psychiatrii AMB

rozmawia z Danut¹ Œlósarsk¹).

Na szczêœcie
trzeba mieæ czas
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M³odzi ludzie z Norwegii i Niemiec, którzy we
wrzeœniu rozpoczynali "kurs przygotowawczy"
byli z pewnoœci¹ pe³ni obaw. Dla wielu z nich

by³ to pierwszy samodzielny wyjazd poza dom rodzinny.
Wyjazd, którego wynikiem jest zmiana œrodowiska, trybu
¿ycia i nowe obowi¹zki jest problemem wszystkich stu-
dentów pierwszego roku. W ich przypadku dodatkowo
wi¹za³o siê to z przyjazdem do kraju, który wprawdzie
nale¿y do Unii Europejskiej, lecz jest wci¹¿ egzotyczny z
racji odmiennoœci kulturowej i uwarunkowañ historycz-
nych. Ale nie tylko oni byli pe³ni niepokoju. Dla pracow-
ników jednostek prowadz¹cych zajêcia na roku pierw-
szym by³o to równie¿ nowym wyzwaniem wymagaj¹cym
du¿o pracy i cierpliwoœci. 

Pocz¹tkowo niemal codziennie pojawia³y siê drobne
problemy wymagaj¹ce rozwi¹zania, na szczêœcie mia³y
one zwykle charakter organizacyjny. Szczerze mówi¹c
by³em zdziwiony, ¿e studenci nie zg³aszaj¹ trudnoœci w
porozumiewaniu na zajêciach, czego najbardziej siê oba-
wialiœmy. Ju¿ podczas testu poprzedzaj¹cego "kurs przy-
gotowawczy" we wrzeœniu, zdaliœmy sobie sprawê, ¿e naj-
wiêksze problemy bêd¹ z chemi¹, a to dlatego ¿e poziom
jej nauczania w Norwegii jest znacznie ni¿szy od wymo-
gów stawianych absolwentom polskich szkó³ œrednich.
Wyrównanie niedostatków wiedzy kosztowa³o du¿o wy-
si³ku nie tylko studentów, ale równie¿ cz³onków  zespo³u
kierowanego przez profesora Andrzeja Giendziñskiego. W
przeciwieñstwie do chemii zajêcia z anatomii prawid³owej
s¹ czymœ nowym dla wszystkich studentów medycyny.
Wiêc w³aœnie tutaj mo¿na pokusiæ siê o porównania. Z re-
lacji profesora Janusza Dziêcio³a i jego asystentek wyni-
ka, ¿e ci studenci s¹ wyj¹tkowo sumienni, a przede wszy-
stkim dociekliwi. Sprawia to, ¿e praca z nimi z jednej
strony wymaga du¿o wysi³ku, ale jednoczeœnie dostarcza
satysfakcji. Charakterystyczne jest, ¿e podczas sprawdzia-
nów asystenci nie musz¹ pilnowaæ tej grupy - oni po pros-
tu nie wiedz¹ co to jest œci¹ganie. Przejawem "studenc-
kiego profesjonalizmu" jest równie¿ wytypowanie trzech
studentów do pierwszej anglojêzycznej edycji konkursu
"Aurea scapula", który ma siê odbyæ w Krakowie.
Bêdziemy trzymaæ za nich kciuki.

W swoim czasie wiele emocji, które znalaz³y ujœcie
miêdzy innymi na ³amach "Medyka Bia³ostockiego", wy-
wo³a³a sprawa pokoi w DS-2. Niektórzy z uczestników tej
debaty zapomnieli o kilku faktach, z których najwa¿-
niejszym jest to, ¿e nie by³oby mo¿liwe remontowanie po-
koi bez funduszy pozyskanych z nauczania w jêzyku an-
gielskim. W najbli¿szym czasie planowany jest remont
kolejnych piêter. Oczywistym jest, ¿e pokoje te o nieco
wy¿szym standardzie, ale równie¿ wy¿szej cenie bêd¹
przeznaczone pocz¹tkowo dla studentów zagranicznych.
Jesteœmy do tego zobligowani umowami z agencjami re-
krutuj¹cymi studentów. Dobre warunki studiowania s¹ na-

Studenci anglojêzyczni
nie œci¹gaj¹W³aœnie min¹³ pierwszy semestr nauczania 

w jêzyku angielskim na kierunku lekarskim w AMB.
Mo¿emy siê wiêc pokusiæ o pewne podsumowania.
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sz¹ kart¹ przetargow¹, dziêki której mo¿emy wygrywaæ
rywalizacjê z innymi uczelniami prowadz¹cymi ju¿ od
wielu lat nauczanie w jêzyku angielskim. Z czasem, gdy
wyremontowanych pokoi bêdzie przybywa³o, stan¹ siê
one dostêpne dla wszystkich studentów. W tej chwili tylko
po³owa studentów programu anglojêzycznego mieszka w
DS-2, pozostali zdecydowali siê na wynajêcie mieszkañ.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e w przysz³oœci pokoje te bêd¹
przyci¹ga³y przede wszystkim studentów pierwszego ro-
ku, którzy czuj¹ siê pewniej w grupie.

Rozpocz¹³ siê drugi semestr nauczania w jêzyku an-
gielskim, ale musimy ju¿ myœleæ o semestrze trzecim.
Dlatego w po³owie stycznia odby³o siê spotkanie z kie-
rownikami jednostek, które w nowym roku akademickim
rozpoczn¹ po raz pierwszy nauczanie w jêzyku angiel-
skim. W najbli¿szym czasie planujê spotkanie z ca³ymi
zespo³ami nauczaj¹cymi, podczas którego dokonamy
wyboru podrêczników dla studentów i nauczycieli aka-
demickich. Podobne spotkanie przeprowadzone rok temu
pozwoli³o zaopatrzyæ w odpowiednie ksi¹¿ki jednostki
nauczaj¹ce na roku pierwszym.

Rozpoczynaj¹c rekrutacjê w roku 2004 zdawaliœmy
sobie sprawê, ¿e nie mo¿na siê ograniczyæ do 6-letniego
programu "europejskiego". Dlatego podjête zosta³y dzia-
³ania zapewniaj¹ce akredytacjê naszej uczelni w Departa-
mencie Edukacji USA. Proces ten jest d³ugotrwa³y, ale je-
¿eli zakoñczy siê powodzeniem mo¿liwe bêdzie rozpoczê-
cie rekrutacji studentów z USA. Niezale¿nie od tego kon-
tynuuj¹c poszukiwania potencjalnych kandydatów w in-
nych krajach Europy rozpoczêto promocjê AMB na tere-
nie Szwecji. Efektem tego jest planowana w najbli¿szym
czasie wizyta kandydatów, którzy zapoznaj¹ siê z warun-
kami studiowania w AMB.

Nie dalej jak rok temu, wielu z nas mia³o w¹tpliwoœci
czy uda siê nak³oniæ m³odzie¿ z innych czêœci Europy i

œwiata, do studiowania w Bia³ymstoku. Dzisiaj wiemy, ¿e
jedynym ograniczeniem s¹ nasze mo¿liwoœci przyjêcia
kandydatów. O tym, ¿e chêtnych nie zabraknie przekonu-
je mnie korespondencja od samych zainteresowanych i
agencji rekrutuj¹cych. Ju¿ w styczniu wp³ynê³y pierwsze
wnioski na rok akademicki 2005/2006. Przewidujemy, ¿e
w paŸdzierniku na pierwszym roku programu 6-letniego
studiowaæ bêdzie 30 studentów pochodz¹cych g³ównie z
krajów skandynawskich, a program 4-letni zainauguruje
grupa 10-15 osób z USA. Liczby te powinny wzrastaæ w
kolejnych latach, zw³aszcza ¿e istnieje du¿e zaintereso-
wanie nie tylko studiami na kierunku lekarskim, ale rów-
nie¿ dentystyczno-lekarskim i pielêgniarskim. AMB ma
powa¿ne atuty w rywalizacji o kandydatów z innymi pol-
skimi uczelniami, takie jak: silna kadra naukowo-dydakty-
czna, zwarta struktura uczelni umo¿liwiaj¹ca szybkie
przemieszczanie siê pomiêdzy jednostkami, dobra baza
socjalna i charakter miasta sprzyjaj¹cy studiom. Musimy
jednak przekonywaæ potencjalnych studentów, ¿e te zale-
ty s¹ wa¿niejsze od braku po³¹czeñ lotniczych, czy te¿
krótkiego doœwiadczenia w nauczaniu medycyny w jêzy-
ku angielskim.

Aktualnie jedyn¹ polsk¹ uczelni¹ medyczn¹, która nie
prowadzi nauczania w jêzyku angielskim jest Collegium
Medicum w Bydgoszczy. Programy anglojêzyczne prze-
sta³y mieæ znaczenie tylko presti¿owe lecz sta³y siê Ÿród-
³em dodatkowych dochodów nie tylko dla uczelni, ale
równie¿ dla pracowników. Ale jeszcze wa¿niejsze jest to,
¿e kontakt z now¹ form¹ edukacji wymusza doskonalenie
procesu dydaktycznego bêd¹cego nieodzownym elemen-
tem funkcjonowania nowoczesnej uczelni medycznej.

prof. dr hab. Robert Flisiak
Prodziekan Wydzia³u Lekarskiego

Pielêgniarki i po³o¿ne s¹ najwiêksz¹ reprezen-
tacj¹ pracowników s³u¿by zdrowia i jedn¹ z
najliczniejszych korporacji zawodowych w 
Zjednoczonej Europie.

Stale rosn¹ce znaczenie pielêgniarstwa we wspó³czes-
nym œwiecie niesie za sob¹ koniecznoœæ podwy¿szania ja-
koœci kszta³cenia, weryfikowania zdobytych informacji,
wzbogacania treœci przekazywanych studentom o najnow-
sze zdobycze nauki i medycyny oraz wprowadzania zmian
w systemie kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych.

Europejskie modele i systemy kszta³cenia pielêgniarek
od ponad dwudziestu lat podlegaj¹ ci¹g³ym przemianom,
doskonaleniu i dostosowaniu do koncepcji ochrony zdro-
wia i w wielu elementach doœæ znacznie ró¿ni¹ siê od
modelu obowi¹zuj¹cego do niedawna w Polsce.

Wspó³czesny proces kszta³cenia pielêgniarek obejmu-
je kszta³cenie: podstawowe (przygotowanie pielêgniarek

do pe³nienia roli zawodowej, uzyskania kwalifikacji
stanowi¹cych podstawê do wykonywania zawodu i przy-
gotowania do dalszego kszta³cenia), akademickie (przygo-
towanie pielêgniarek do zarz¹dzania w pielêgniarstwie,
pracy w pielêgniarstwie specjalistycznym, pracy pedago-
gicznej, kszta³cenia podyplomowego oraz mo¿liwoœæ
uzyskiwania stopni i tytu³ów naukowych), doskonalenie
(opanowanie umiejêtnoœci wyraŸnie przekraczaj¹cych
umiejêtnoœci podstawowe niezbêdne do uzyskania prawa
wykonywania zawodu). 

Polska staj¹c siê cz³onkiem Unii Europejskiej zaak-
ceptowa³a obowi¹zuj¹cy w Unii model kszta³cenia pielêg-
niarek. Jedyny problem, jaki pojawi³ siê w okresie przed
akcesj¹, to kwestia uznania dotychczasowych kwalifikacji
polskich pielêgniarek i po³o¿nych. Opracowane przez zes-
pó³ polskich ekspertów projekty zosta³y przedstawione
Komisji Europejskiej. Uzyska³y one pozytywn¹ ocenê i

Studia ppomostowe
dla pielêgniarek i po³o¿nych
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pe³n¹ akceptacjê w zakresie podjêcia przez Polskê kszta³-
cenia pielêgniarek i po³o¿nych na poziomie wy¿szym tzw.
"studiów pomostowych".

Zasadnicze cele programu zwi¹zane s¹ z wdra¿aniem
prawa wspólnotowego w obszarze systemu uznawania
kwalifikacji zawodowych oraz dostosowaniem polskiego
prawa do wymogów dyrektyw sektorowych w obszarze
uznawania kwalifikacji w zawodach pielêgniarki i po-
³o¿nej.

Cel uruchomienia studiów pomostowych dla pielêg-
niarek i po³o¿nych jest wynikiem rekomendacji zawartych
w Peer Review i bezpoœrednio powi¹zany z koniecznoœci¹
zapewnienia odpowiedniej implementacji wspólnotowego
systemu uznawania kwalifikacji. Eksperci europejscy w
swoim raporcie z 2002 roku wskazali, ¿e od 1990 roku
zawody pielêgniarki i po³o¿nej przesz³y w Polsce zna-
cz¹c¹ przemianê. Zwrócono uwagê na transformacje
zarówno w zakresie wykonywania tych zawodów, jak i w
systemie kszta³cenia.

Obecnie kszta³cenie prowadzone jest na poziomie
licencjackim i magisterskim. Natomiast w przesz³oœci wy-
gl¹da³o to inaczej. Kszta³cenie, poza prowadzonym na
poziomie magisterskim, nie spe³nia³o w opinii ekspertów
europejskich wymogów dyrektyw Unii. Program "studiów
pomostowych" jest ukierunkowany na zapewnienie kwali-
fikacji zgodnych z prawem wspólnotowym. Szczegó³owe
cele programu kszta³cenia pomostowego s¹ nastêpuj¹ce:

zwiêkszenie motywacji pielêgniarek i po³o¿nych do
dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodo-
wych 
podniesienie wykszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych
w celu automatycznego i bezwarunkowego uznania
ich kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej 
promocja studiów pomostowych wœród pielêgniarek i
po³o¿nych.
Podstawy dla kszta³cenia pomostowego stanowi¹:

ustawa "o zmianie ustawy o zawodach pielêgniarki i
po³o¿nej oraz niektórych innych ustaw" (wesz³a w ¿ycie 1
maja 2004 roku) oraz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
"w sprawie szczegó³owych warunków prowadzenia
studiów zawodowych na kierunku pielêgniarstwo lub
po³o¿nictwo, przeznaczonych dla pielêgniarek i po³o¿nych
posiadaj¹cych œwiadectwo dojrza³oœci i bêd¹cych absol-
wentami liceów medycznych oraz medycznych szkó³
zawodowych kszta³c¹cych w zawodzie pielêgniarki i
po³o¿nej" (wesz³o w ¿ycie 13 maja 2004 r.) oraz deroga-
cje zawarte w art. 31 i 39 projektu dyrektywy "o uznawa-
niu kwalifikacji zawodowych".

Studia pomostowe przeznaczone s¹ dla pielêgniarek i
po³o¿nych posiadaj¹cych œwiadectwo maturalne oraz tytu³
zawodowy pielêgniarki lub po³o¿nej, uzyskany w wyniku
ukoñczenia piêcioletniego liceum medycznego lub me-
dycznej szko³y zawodowej (2-, 2,5- oraz 3-letniej). Absol-
wenci studiów pomostowych otrzymaj¹ tytu³ zawodowy
licencjata pielêgniarstwa lub po³o¿nictwa, a ich kwalifi-
kacje bêd¹ uznawane automatycznie we wszystkich pañst-
wach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Studia te nie maj¹
charakteru obligatoryjnego. Pielêgniarki i po³o¿ne mog¹
(ale nie musz¹) skorzystaæ z tej formy podniesienia kwali-
fikacji zawodowych. Osoby, które nie zdecyduj¹ siê na ich
podjêcie nie trac¹ posiadanego prawa wykonywania za-
wodu pielêgniarki lub po³o¿nej w Polsce, natomiast ich

kwalifikacje nie bêd¹ uznawane w krajach Unii Euro-
pejskiej.

Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku uruchomi³, jako jeden z pier-
wszych w Polsce, kszta³cenie pomostowe dla pielêgniarek
i po³o¿nych, na wszystkich mo¿liwych torach kszta³cenia,
w roku akademickim 2004/2005.

W koñcu 2004 r. zosta³ uruchomiony, w ramach
PHARE 2002, fundusz unijny przeznaczony na dofinan-
sowanie kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych kszta³co-
nych na studiach pomostowych obejmuj¹cych absolwen-
tów: 2,5 - letniej medycznej szko³y zawodowej lub 3 - let-
niej medycznej szko³y zawodowej kszta³c¹cej w zawodzie
pielêgniarki oraz 2,5 - letniej medycznej szko³y zawodo-
wej kszta³c¹cej w zawodzie po³o¿nej.

Powy¿szy program Wspólnoty Europejskiej reali-
zowany by³ w formie konkursu projektów przygotowa-
nych i wdra¿anych przez szko³y wy¿sze kszta³c¹ce w za-
wodzie pielêgniarki i po³o¿nej. Kryteria konkursu by³y
niezwykle ostre, m.in. nale¿a³o posiadaæ niezbêdne akre-
dytacje, odpowiedni¹ bazê kszta³cenia oraz kadrê dydak-
tyczn¹, a tak¿e opracowane i wdro¿one programy kszta³-
cenia. Na przygotowanie bardzo obszernej dokumentacji
konkursowej mieliœmy nieca³y miesi¹c. Tym wiêksza sa-
tysfakcja, gdy okaza³o siê, ¿e wniosek naszej uczelni po-
myœlnie przeszed³ postêpowanie konkursowe i zosta³ bez
zastrze¿eñ zakwalifikowany do realizacji i co wa¿ne,
otrzyma³ dofinansowanie w kwocie 86 000 EURO. Czas
trwania projektu nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 9,5 miesi¹ca.
Studenci musz¹ wiêc zrealizowaæ program nauczania 
obejmuj¹cy 1984 godziny dla pielêgniarek i  1086 godzin
dla po³o¿nych w terminie od 6 grudnia 2004 roku do 15
wrzeœnia 2005 roku. Jest to kolejne trudne wyzwanie,
jakie staje przed naszym m³odym wydzia³em.

El¿bieta Krajewska-Ku³ak,
Cecylia £ukaszuk,

Jan Karczewski 

uzyska³a status organizacji po¿ytku publicznego (nr KRS
109744). Dziêki temu mo¿na w tym roku przekazaæ na jej rzecz
1% podatku dochodowego i w³¹czyæ siê w ten sposób w reali-
zowan¹ przez ni¹ misjê wspierania polskiej nauki. 
Przekazane przez Darczyñców œrodki FNP przeznaczy na granty
wspomagaj¹ce dla m³odych naukowców powracaj¹cych ze sta¿y i
stypendiów zagranicznych i zamierzaj¹cych kontynuowaæ karierê
naukow¹ w kraju.

Nr konta dla wp³at 1 % podatku:
29 1500 1272 1212 7004 4667 0000
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
ul. Gra¿yny 11, 02-548 Warszawa

Wiêcej informacji o sposobie przekazania wp³aty: ww.fnp.org.pl

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej od 1991 r. przeznacza na
zaspokojenie starannie wybranych, istotnych potrzeb nauki
znacz¹ce œrodki. Ich ³¹czna wartoœæ przekroczy³a 250 mln z³.
Swoje cele statutowe wype³nia, przyznaj¹c naukowcom i
zespo³om badawczym: indywidualne nagrody i stypendia, sub-
wencje na modernizacjê warsztatów naukowych i ochronê
zbiorów naukowych, subwencje na wdra¿anie osi¹gniêæ
naukowych do praktyki gospodarczej oraz oferuj¹c inne formy
wspierania wa¿nych przedsiêwziêæ s³u¿¹cych nauce.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
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Ukaza³ siê nowy, lutowy, drugi w 2005 roku, numer
Spraw Nauki. Rozpoczyna go kilka wa¿nych dla
œrodowiska nauki informacji dotycz¹cych

zwi¹zków nauki z gospodark¹. Jest wœród nich wywiad
Krystyny Hanygi z koordynatork¹ Polskiej Platformy
Technologicznej Budownictwa - El¿biet¹ Syrd¹. Z kolei
Jaros³aw Bo¿yk opisuje szanse transferu nowych tech-
nologii do regionu Be³chatowsko-Kleszczowskiego -
zagro¿onego wysokim bezrobociem.

Tematem ok³adkowym jest etyka w œrodowisku
naukowym - o pladze plagiatów pisze dr Lilla Moroz-
Grzelak ("Control C, control V - i materia³ nowy mam!"),
a na pytanie w redakcyjnej sondzie: "Co przeszkadza w
eliminowaniu patologii w nauce?" - odpowiadaj¹ ludzie
zwi¹zani z nauk¹.

O problemach polityki spo³ecznej odnoœnie ludzi star-
szych i koniecznoœci jej zmiany wypowiada siê prof. Bar-
bara Szatur - Jaworska w rozmowie z Waleri¹ Ko¿usznik.

Ciekawy temat z obszaru interdyscyplinarnego: epide-
miologii, matematyki i fizyki porusza prof. Robert
Kosiñski pokazuj¹c, czym zajmuje siê prezydent du¿ego
miasta w okresie zwiêkszonej liczby zachorowañ np. na
grypê ("Modelowanie epidemii").

Zima to okres, kiedy brakuje nam s³oñca, a zatem wi-
taminy D. O sposobach radzenia sobie z tym problemem
mówi prof. Jadwiga Charzewska w rozmowie z Hann¹
Lewandowsk¹, przytaczaj¹c najnowsze wyniki badañ
europejskich na ten temat ("S³oñce na receptê").

W numerze poruszamy te¿ tematy budz¹ce ci¹gle
du¿e zainteresowanie: trzêsienia ziemi na SuwalszczyŸnie
(Andrzej Markert - "Nieznany uskok na SuwalszczyŸnie")
oraz przysz³oœci energii odnawialnej (Waldemar P³awski -
"Przysz³oœæ energii w Europie").

A jako, ¿e archeologia jest dziedzin¹ ci¹gle obecn¹ w
naszym piœmie - i w tym numerze jej nie brakuje. Justyna
Hofman - Wiœniewska rozmawia z prof. Jerzym Kolend¹
z Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem w ub. roku
Nagrody Prezesa RM, który wyjaœnia, czym dla Rzymian
by³ nasz bursztyn ("Bursztyn jak z³ote runo"). 

Ponadto w numerze, jak zwykle, sta³e felietony, infor-
macje (m.in. o nagrodach naukowych), wieœci z KBN oraz
"Poczet profesorów polskich" autorstwa Janusza Markie-
wicza.

Zapraszamy do prenumeraty i ¿yczymy ciekawej lek-
tury!

Informujemy, ¿e na stronie www.sprawynauki.waw.pl 
mo¿na znaleŸæ tylko krótkie streszczenia tekstów
zamieszczonych w numerze. Pismo w ca³oœci dostêpne
jest jedynie w prenumeracie (60 z³ rocznie, ³¹cznie z
czterema suplementami).

Biblioteka G³ówna AMB w marcu rozpocznie
szkolenia pracowników naukowych oraz studen-
tów naszej uczelni w zakresie elektronicznych Ÿró-

de³ informacji.
Od 2003 r. Biblioteka realizuje model biblioteki hy-

brydowej polegaj¹cej na ³¹czeniu tradycyjnych zbiorów
drukowanych ze Ÿród³ami elektronicznymi. Aktualnie w
prenumeracie drukowanej oferujemy 101 tytu³ów zagra-
nicznych czasopism naukowych. Poprzez udzia³ w kon-
sorcjach znacznie poszerzamy dostêp do œwiatowych
zasobów czasopism. W bie¿¹cym roku kilka tysiêcy tytu-
³ów czasopism mo¿na czytaæ w trybie online ze wszyst-
kich komputerów dzia³aj¹cych w sieci akademickiej.

Bazy czasopism elektronicznych dysponuj¹ bardzo
bogatym aparatem wyszukiwawczym. Na szkoleniach
przedstawione zostan¹ metody efektywnego przeszukiwa-
nia baz pe³notekstowych oraz bibliograficznych. Ponadto
zaprezentujemy system elektronicznego przesy³ania kopii
artyku³ów doc@med. Uczestnicy szkoleñ poznaj¹ rów-
nie¿ zagraniczne systemy oferuj¹ce elektroniczne odbitki
artyku³ów z czasopism takie jak: Subito, Jasson.

Biblioteka podjê³a starania, aby w paŸdzierniku bie-
¿¹cego roku jedno ze szkoleñ przeprowadzi³ specjalista z
firmy Proquest z USA.

Mam nadziejê, ¿e szkolenia pomog¹ naszym u¿yt-
kownikom skuteczniej poruszaæ siê po zasobach cyfro-
wych biblioteki.

Liczymy, ¿e Biblioteka dziêki takim spotkaniom
pozna aktualne potrzeby informacyjne naszych u¿ytkow-
ników i dostosuje poziom swoich us³ug do oczekiwañ
kadry naukowej i studentów.

Szczegó³owy program szkoleñ zostanie zamieszczo-
ny na stronie internetowej biblioteki:
www.http.biblioteka.amb.edu.pl. 

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

Nowy numer
Spraw
Nauki!

DO 
BIBLIOTEKI

NA SZKOLENIA
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Pismo by³o pierwowzorem dzi-
siejszego "Medyka". Jak
œwiec¹cy meteoryt pojawi³o

siê ju¿ w szóstym roku istnienia
uczelni, by po ukazaniu siê zaledwie
czterech numerów nagle zgasn¹æ.

Powo³anie czasopisma by³o
prawdopodobnie poprzedzone de-
cyzj¹ kierownictwa uczelni, chocia¿
w archiwum AMB w protoko³ach
posiedzeñ Rady Wydzia³u Lekars-

kiego oraz Senatu z 1955 r. nie ma
na ten temat ¿adnej informacji. Kto
wiêc zdecydowa³ o powstaniu "Me-
dyka"? Pierwszy numer, z lutego, w
podtytule okreœlany jako "Pismo
Bia³ostockiej Akademii Medycz-

nej", rozpoczê³a nota redakcyjna
informuj¹ca, ¿e "projekt stworzenia
studenckiego pisma gor¹co popar³y
nasze uczelniane w³adze". Z tego
mo¿na wnioskowaæ, ¿e pomys³
wydawania czasopisma zrodzi³ siê
wœród studentów. Dalej nast¹pi³o
uzasadnienie potrzeby powo³ania
studenckiego czasopisma, aby "...
by³o ono wiernym przyjacielem w
smutkach i radoœciach, aby pomog³o
zrozumieæ i ceniæ nasz przysz³y za-
wód - zawód lekarza, by "Medyk"
by³ zwierciad³em naszego ¿ycia i
zainteresowañ". Równoczeœnie re-

W styczniu bie¿¹cego roku w 
Zak³adzie Pielêgniarstwa Ogólnego
AMB goœciliœmy cz³onków Ko³a Bio-
logicznego, dzia³aj¹cego w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Mistrzost-
wa Sportowego Gimnazjum nr 8 w
Bia³ymstoku. Nie by³a to pierwsza
wizyta tej grupki m³odych mi³oœ-
ników biologii w naszym zak³adzie.
Po raz pierwszy odwiedzili nas w
kwietniu 2004 roku, kiedy to miêdzy
innymi poznawali topografiê zak³adu
oraz zg³êbiali tajniki porodu fizjolo-
gicznego i badania fizykalnego. 

Tym razem na proœbê uczniów
zorganizowaliœmy pokaz udzielania
pierwszej pomocy. Bardzo ucieszy³a
nas taka problematyka zajêæ, bo jest
to œwietna okazja do uwra¿liwienia
m³odzie¿y na los drugiego cz³owieka,
przygotowania m³odych ludzi do nie-
sienia pomocy i dzia³ania na rzecz in-
nych. Uwa¿amy te¿, ¿e ka¿dy cz³o-
wiek, bez wzglêdu na wiek, powinien
znaæ podstawy udzielania pierwszej
pomocy by wiedzieæ, jak zachowaæ

siê w ró¿nych sytuacjach, które spoty-
kamy w swoim ¿yciu. 

Zarówno opiekunka ko³a biolo-
gicznego - mgr Marzena D¹browska,
jak i jej podopieczni doskonale wie-
dz¹, ¿e do w³aœciwego zastosowania
sposobów udzielania pierwszej pomo-
cy niezbêdne jest nabycie praktycz-
nych umiejêtnoœci i ci¹g³e ich dosko-
nalenie, bo jak powiedzia³ Konfu-
cjusz: "S³ucham i zapominam, widzê i
pamiêtam, robiê i rozumiem". W myœl
tej zasady asystenci zak³adu, dr n.
med. Barbara Jankowiak oraz mgr
Hanna Rolka, pokaza³y m³odzie¿y jak
opatrywaæ rany, unieruchamiaæ z³a-
mania, tamowaæ krwotok, usuwaæ cia-
³a obce, postêpowaæ z pacjentem ze
wstrz¹sem i jak uk³adaæ poszkodo-
wanego w zale¿noœci od jego stanu.
Szczególne zainteresowanie budzi³y
pokazy reanimacji kr¹¿eniowo-odde-
chowej. W pokazach wykorzystano
sprzêt najnowszej generacji do nauki
udzielania pierwszej pomocy, w który
wyposa¿ony jest Zak³ad Pielêgniar-

stwa Ogólnego.
Najwa¿niejszym punktem lekcji

by³a mo¿liwoœæ aktywnego uczest-
nictwa w prowadzonych zajêciach.
Uczniowie mogli przeæwiczyæ na fan-
tomach te czynnoœci, które na po-
cz¹tku zajêæ pokazali asystenci. Chêt-
nych do takiego sprawdzianu nie bra-
kowa³o.

Czas wyd³u¿onej lekcji up³yn¹³
bardzo szybko. Cz³onkowie ko³a po-
nownie z ¿alem opuszczali zak³ad de-
klaruj¹c, ¿e z pewnoœci¹ jeszcze kie-
dyœ nas odwiedz¹, a mo¿e nawet w
przysz³oœci wybior¹ studia na Wy-
dziale Pielêgniarstwa i Ochrony Zdro-
wia. Ju¿ dziœ serdecznie ich do tego
zachêcamy.

El¿bieta Krajewska-Ku³ak,
Cecylia £ukaszuk,

Barbara Jankowiak,
Hanna Rolka

Lekcja ppierwszej
POMOCY

"Cz³owiek, który umiera z braku ratunku 
obci¹¿a sumienie pozostaj¹cych przy ¿yciu"

W koñcu ka¿dego miesi¹ca oczekujemy na ukazanie siê 
kolejnego numeru "Medyka Bia³ostockiego".

Starsze pokolenie, które rozpoczyna³o studia w pierwszych
latach istnienia naszej uczelni, pamiêta, ¿e czasopismo pod tym

samym tytu³em ukazywa³o siê ju¿ w 1956 r. Zbli¿aj¹ca siê
piêædziesi¹ta rocznica powstania pierwszego czasopisma

studentów AMB jest dobr¹ okazj¹ przypomnienia jego narodzin.

"... by³o ono wiernym przyjacielem w smutkach  i radoœciach, aby
pomog³o zrozumieæ i ceniæ nasz przysz³y zawód - zawód lekarza, by
"Medyk" by³ zwierciad³em naszego ¿ycia i zainteresowañ".

"Medyk Bia³ostocki" - 1956



1
Zarz¹d Uczelniany Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich, Zarz¹d  Okrêgowy Aka-

demickiego Zwi¹zku Sportowego 
2

Niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e wydano cztery numery, ale w dostêpnych zbiorach takiego numeru nie znaleziono.
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dakcja apelowa³a o wspó³pracê
zarówno do studentów, jak i profe-
sorów.

W stopce redakcyjnej podano, ¿e
wydawc¹ by³y studenckie organiza-
cje m³odzie¿owe dzia³aj¹ce na
uczelni: ZU ZMP, RU ZSP, ZO
AZS

1
. Materia³y archiwalne tych

organizacji z lat piêædziesi¹tych nie
zachowa³y siê. Nie

podano nazwiska
redaktora ani
sk³adu redakcji,
poza adnotacj¹,

¿e czasopismo
"redaguje kole-
gium" Redaktorem

naczelnym by³
Henryk Mik-
sza, student III
roku AM, a w
sk³ad redakcji
wchodzili: R.
Ramel, T. Bo-

rowski, J. Posieczek, L. Rejniak, D.
Pietkiewicz (karykaturzysta i gra-
fik).

"Medyk" by³ wiêc redagowany
przez studentów i do nich adre-
sowany. Nak³ad wynosi³ prawdo-
podobnie oko³o 2000 egzemplarzy.

Kolejne numery czasopisma nie
maj¹ bie¿¹cej numeracji, a jedynie
miesi¹c wydania: luty, maj i gru-
dzieñ 1956r.

2

W pierwszym numerze z lutego
ówczesny rektor AM prof. S. Lege-
¿yñski stwierdza, ¿e "Medyk jest
wasz i dla was", podkreœlaj¹c w ten
sposób studencki charakter pisma.
Ówczesny rektor sugerowa³, aby w
ka¿dym w numerze znalaz³y siê ar-
tyku³y o sprawach œciœle zwi¹za-
nych ze studiami, dotycz¹ce sportu
akademickiego, dzia³alnoœci kó³
naukowych, chóru, kultury.

Wydanie "Medyka Bia³ostockie-
go" przypad³o na piêciolecie uczel-
ni. Odnotowuje ten fakt zamieszczo-
ny w pierwszym numerze artyku³
doc. dr. L. Komczyñskiego - dzie-
kana Wydzia³u Lekarskiego - a zaty-
tu³owany "M³odzie¿ Akademii w
pierwszym jej piêcioleciu". Autor
analizuje w nim pochodzenie spo-
³eczne studentów bia³ostockiej
uczelni. Okazuje siê, ¿e pierwsi stu-
denci pochodzili g³ównie z woje-

wództw: bia³ostockiego i olsztyñ-
skiego. Wiêkszoœæ z nich nale¿a³a
do organizacji m³odzie¿owych.
Du¿a grupa studentów rozwija³a
swoje zainteresowania kulturalne
œpiewaj¹c w chó-
rze, dzia³aj¹c w
kole dramatycz-
nym, w zespole
tanecznym, czy w
zespole muzycz-
nym. 

Pod wzglêdem wyników dydak-
tycznych, uczelnia zajmowa³a jedno
z czo³owych miejsc w kraju. Najlep-
si absolwenci w za³o¿eniu mieli
podj¹æ pracê w uczelni, a dla przo-
duj¹cych w nauce studentów sta³y

otworem zak³ady naukowe. Koñ-
cz¹c artyku³ dziekan apelowa³
"...aby pracownicy nauki swoje
wyk³ady œciœle wi¹zali z ¿yciem i
poddawali je krytyce marksistow-

skiej". 
W tym samym

numerze zamiesz-
czono sprawozda-
nie z "Pierwszej
konferencji partyj-

no-zetempowskiej". Poœwiêcona
ona by³a zagadnieniom moralnoœci
komunistycznej, w której kierownik
Zak³adu Marksizmu-Leninizmu mó-
wi³ o wy¿szoœci wychowania w du-
chu moralnoœci komunistycznej nad
wychowaniem w systemie kapita-

Henryk Miksza

"Medyk jest Wasz i dla Was"
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listycznym. Autor artyku³u ubole-
wa³, ¿e dyskusja nie przynios³a
oczekiwanych wyników, a m³odzie¿
nie rozumie podstaw moralnoœci
komunistycznej. 

Na stronach lutowego numeru
zamieszczono równie¿ artyku³ pod-
sumowuj¹cy zimow¹ sesjê egzami-
nacyjn¹. Zgodnie z ówczesnym
kierunkiem eksponowania przodow-
ników pracy, zaprezentowano te¿
zdjêcia najlepszych studentów.
Wœród czterech studentów znajduje
siê fotografia Zbigniewa Puchal-
skiego, studenta V roku, a po latach
profesora AM, kierownika Kliniki
Chirurgii i rektora w latach 1987-
1990 i 1999-2002, oraz studenta II
roku - autora niniejszego artyku³u.

Sta³¹ kolumnê w poszczegól-
nych numerach stanowi³y artyku³y
prof.   W. S³awiñskiego - kierownka
Zak³adu Biologii AM dotycz¹ce
dziejów podlaskiego Wersalu, L.
Rejniaka, studenta III roku mówi¹ce
o antybiotykach, o roli mikroele-
mentów w ¿yciu organizmów, o ol-
brzymach i miniaturach w œwiecie
roœlin. W piœmie poza tym by³ cykl
"Portrety wybitnych lekarzy pol-
skich", opisuj¹cy sylwetki J. Dietla,
S. Patrycego z Pilzna i J. Œniadec-
kiego. Tylko jeden z odcinków by³
sygnowany, co pozwala przypusz-
czaæ, ¿e autorem wszystkich by³
mgr M. Kitszel. Zagadnienia kultu-
ralne dotyczy³y m.in. informacji o
otwarciu nowego klubu "Her-
kulesy", dzia³alnoœci Radiowêz³a
Lokalnego AMB - najstarszego w
Polsce studenckiego radiowêz³a,
który powsta³ w marcu 1951 r. Na
³amach gazety  drukowano tak¿e
poetyckie debiuty, humor i fraszki.
Oto jedna z nich:

Asystentom
- s¹ na ziemi pó³bogami zw¹ siê

zaœ asystentami.

Utwory swoje zamieszczali tu
m.in. J. J. Lewkowicz, P. Kuchar-
czyk, S. Kamiñski oraz ukryci pod
pseudonimem autorzy ilustrowa-
nych fraszek, nawi¹zuj¹cych do his-
torii medycyny.

Zagadnienia studenckiego ruchu
naukowego by³y sta³ym tematem
publikacji. Wspomnieæ nale¿y o
artykule "Kilka s³ów o sprawach
naukowych", mówi¹cym o prob-
lemach i celach pracy powo³anego

Studenckiego Towarzystwa Nauko-
wego, dzia³aj¹cego pod opiek¹ prof.
K. Buluka, a kierowanego przez
Biuro Organizacyjne STN ze S.
Sierko na czele. S. G³owiñski, stu-
dent V, roku w artykule "Medicus
mediciamicus est" prezentowa³ Ko-
³o Chirurgiczne, które powsta³o jako
pierwsze na uczelni.

Wiêkszoœæ doœæ licznych infor-
macji sportowych wysz³o spod pióra
przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrê-
gowego AZS, mistrza w tenisie
sto³owym - J. Nawary, po latach chi-
rurga-ortopedy w Klinice Ortopedii
AM.

Numer "Medyka" z maja 1956
roku otworzy³ artyku³ redakcyjny
"Chêæ czynu czy martwota", w
którym mowa o nudnych zebraniach
ZMP, o studentach, którzy w tej
organizacji nie widz¹ mo¿liwoœci

realizowania swoich celów, o ma-
razmie i ob³udzie istniej¹cych w tej
organizacji. Redakcja stawia pyta-
nie, jaka ma byæ ta nowa organiza-
cja studencka? Artyku³ ten jest wy-
razem narastaj¹cej w kraju i w
œrodowisku studenckim fali "od-
wil¿y" i powiewu nadchodz¹cych
zmian. Ale ju¿ na tej samej stronie
zaskakuje czytelników wiersz Z.
Wróblewskiego "Naprzód", w ty-
powo socrealistycznym stylu, chyba
z racji œwiêta 1 Maja, ze zdjêciem
defiluj¹cych pracowników i studen-
tów AMB.

Na stronie 6 tego numeru artyku³
M. Uszyñskiego "O inicjatywie ko-
³a", pokazuje jak¿e ró¿ne œciera³y
siê w redakcji pogl¹dy i stanowiska.
Z. Hojden pisa³ o organizowanych
przez Akademiê Medyczn¹ obozach
naukowo-spo³ecznych w okresie
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wakacji, których celem by³a praca
leczniczo-us³ugowa i sanitarno-
oœwiatowa na terenach o s³abo roz-
winiêtej s³u¿bie zdrowia (Go³dap,
Stare Juchy).

Wreszcie w tym samym nume-
rze "Z teczki karykaturzysty - nasi
profesorowie" znaleŸli siê prof. K.
Rodziewicz i doc. J. Lesiñski. 

W nastêpnym numerze z lipca
zwraca uwagê artyku³ T. Borow-
skiego i R. Ramla
"Ludzie zapomnia-
ni o ¿ebrakach"
szpec¹cych estety-
kê socjalistcznego
miasta i o fatalnych
warunkach istniej¹cych w Domu
Opieki dla Doros³ych w Nowej Wsi
ko³o E³ku.

Ostatni numer "Medyka" z grud-
nia 1956 roku otwiera ca³ostronico-
wy dyskusyjny artyku³ M. Krot-
kiewskiego "Moim zdaniem" o
sprawach m³odzie¿y. Autor poruszy³
problem  ZMP i jego dalszych lo-
sów. Na wstêpie redakcja zastrzeg³a,
¿e w wielu miejscach nie zgadza siê
z pogl¹dami autora. M. Krotkiewski
przedstawi³ zarys filozofii tomis-
tycznej, miejsce religii katolickiej w
ustroju socjalistycznym oraz mo¿li-
woœci zbli¿enia filozofii chrzeœ-
cijañskiej i marksizmu. Konsek-
wencj¹ tego, wed³ug autora, mo¿e
byæ mo¿liwoœæ uczestniczenia kato-
lików w ruchu politycznym i spo-

³ecznym oraz mo¿liwoœæ ist-
nienia kilku organizacji o
ró¿nych za³o¿eniach ideolog-
icznych. W konkluzji autor
stwierdzi³, ¿e istnienie wielu
organizacji jest obiektywn¹
koniecznoœci¹ w warunkach
wolnego wyra¿ania swoich
pogl¹dów. Na tej stronie jest
zdjêcie z inauguracji nowego
roku akademickiego z patro-
nem uczeni w tle i objaœnie-
niem, ¿e jest to pierwszy rok
wielkich przemian zwi¹za-
nych z demokratyzacj¹. Na
nastêpnej stronie zamiesz-
czono krótki, ale bardzo zna-
mienny komunikat "Pomoc
Wêgrom", w którym mówi
siê, ¿e na ogólnym zebraniu
m³odzie¿y postanowiono
rozwi¹zaæ organizacjê ZMP-
owsk¹, a do czasu powo³ania
nowej organizacji studen-
ckiej, w imieniu m³odzie¿y,

dzia³a Studencki Komitet Rewolu-
cyjny. Komitet zorganizowa³ kwestê
na rzecz pomocy ludnoœci wêgier-
skiej, solidaryzuj¹c siê w ten sposób
z Rewolucj¹ Wêgiersk¹ 1956 r.
Pieni¹dze przekazano poprzez Pol-
ski Czerwony Krzy¿.

O istniej¹cym wówczas chaosie
ideologicznym œwiadczy fakt, ¿e na
pierwszej stronie tego samego nu-
meru "Medyka" informowano o dal-

szych losach ZMP, a na stronie
nastêpnej o rozwi¹zaniu tej organi-
zacji.

W artykule "Budowy i renowa-
cje w AMB" H. Miksza pisa³ o bu-
dowie Pañstwowego Szpitala Kli-
nicznego.  Gmach, obliczony na 700
³ó¿ek, którego fundamenty zosta³y
ju¿ wtedy postawione mia³ byæ od-
dany w koñcu 1958 r. (faktycznie
zosta³ ukoñczony w 1963 r.). W
nastêpnej kolejnoœci mia³ powstaæ
budynek Zak³adu Anatomii Patolo-
gicznej i Medycyny S¹dowej. 

Ciekawy artyku³ opublikowa³ J.
Henisz "O lecznictwie z miêkkimi
dywanami", o uprzywilejowanych,
wyodrêbnionych szpitalach w War-
szawie, a mianowicie Lecznicy Mi-
nisterstwa Zdrowia i Szpitala Minis-

terstwa Spraw Wewnêtrznych, które
posiadaj¹ znacznie wiêcej personelu
ni¿ inne szpitale i ponad dwukrotnie
wiêksze stawki na ¿ywienie cho-
rych. Okreœla je jako szpitale eli-
tarne dla uprzywilejowanej kasty w
Polsce.

W stylu nieco ¿artobliwym H.
Miksza napisa³ artyku³ dedykowany
"Kolegom z I roku", który mia³ byæ
dla nich przewodnikiem po uczelni.
Zacz¹³ od osoby najg³ówniejszej, a
wiêc od rektora, prof. S. Lege-
¿yñskiego, który "...prócz myszek
lubi trochê studentów, mimo, i¿ tego
nie widaæ a poza tym gra dobrze i z
pasj¹ w siatkówkê", a dziekan doc.
Komczyñski "nie znosi kobiecych
³ez". Dobry wujcio, to prodziekan
doc. S. Boczoñ - bo prowadzi po-
myœlnie sprawy bytowe studentów a
korzystaj¹cy ze sto³ówki student na
pewno nie przytyje. 

Miksza apeluje o wspó³pracê z
"Medykiem" i wierzy, ¿e studenci
dotr¹ wszêdzie. 

Podsumowuj¹c, nale¿y stwier-
dziæ, ¿e sprawy studenckie zajmuj¹
znaczn¹ czêœæ pisma i dotycz¹ sesji
egzaminacyjnej, domów akademic-
kich, sto³ówek oraz dzia³alnoœci kul-
turalnej m³odzie¿y akademickiej.
Wiele artyku³ów jest podpisanych,
ale niektóre s¹ podpisane inicja³ami
lub sygnowanych "redakcja".

A na ostatniej stronie H. Miksza
pisze "O losach "Medyka". Istnia³a
propozycja redakcji "Nowego Me-
dyka" wychodz¹cego w Warszawie
o po³¹czeniu redakcji bia³ostockiej,
warszawskiej i lubelskiej. Kierowa-
no siê wzglêdami ekonomicznymi,
uwa¿ano, ¿e podnios³oby siê jakoœæ
pisma, zwiêkszy³aby siê liczba czy-
telników oraz niezale¿noœæ od lokal-
nych interwencji. Komunikuje, ¿e
redaktorzy tych pism co pewien
czas bêd¹ odbywaæ narady w posz-
czególnych uczelniach. Pierwsza
taka narada odby³a siê w naszej
uczelni, a o jej wynikach miano po-
informowaæ w nastêpnym numerze.
Nie poinformowano, gdy¿ bez ¿ad-
nych uprzednich zapowiedzi kolej-
ny "Medyk" nie ukaza³ siê. Przeciw-
nie, tylko w ostatnim grudniowym
numerze trzykrotnie zapowiada siê,
¿e "dalszy ci¹g w nastêpnym nu-
merze". Prawdopodobnie istnia³y
jakieœ naciski zewnêtrzne, nie poz-
walaj¹ce na dalsze ukazywanie siê
tego czasopisma. Po okresowej "od-

Miksza apeluje o wspó³pracê z "Medykiem" 
i wierzy, ¿e studenci dotr¹ wszêdzie. 
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wil¿y" politycznej, co mo¿na od-
czuæ po treœci analizowanych nume-
rów, dosz³o ponownie do "zaos-
trzenia kursu politycznego". Obja-
wi³o siê to prawdopodobnie brakiem
zgody na dalsze wydawanie tego
czasopisma.

Analizuj¹c wydawane numery
"Medyka" nale¿y podkreœliæ, i¿ by³o
to czasopismo redagowane starannie
i w sposób fachowy, obficie i cieka-
wie ilustrowane. A przygo-
towywali je tylko studenci
medycyny. Niestety, w wiê-
kszoœci rysunki s¹ anoni-
mowe. Prawdobodobnie s¹
one dzie³em grafika D. Piet-
kiewicza.

Opiekunem czasopisma
ze strony Rady Wydzia³u
by³ doc. dr Z. Kanigowski,
kierownik Kliniki Chorób
Nerwowych, a konsultan-
tem naukowym lek. H. No-
wak. Ka¿dy numer zawiera³
6 lub 8 stron formatu -
42x31 cm (A-3). Druk by³
czteroszpaltowy. Szata gra-
ficzna nie ulega³a zmianie.

Wœród pisz¹cych do "Medyka"
znajdujemy nazwiska autorów-stu-
dentów, a po latach profesorów AM.
(L. Rejniak, S. G³owiñski, M.
Uszyñski, S. Pu¿yñski). Pismo
trafi³o w zainteresowania czytel-
ników i cieszy³o siê du¿¹ popular-
noœci¹ zarówno wœród studentów
jak i pracowników uczelni. Obecnie
- ju¿ unikatowe egzemplarze znaj-

duj¹ siê w bibliotece AM i Ksi¹¿ni-
cy Podlaskiej.

"Medyk Bia³ostocki" by³ zna-
cz¹cym wydarzeniem w historii
m³odej uczeni i bardzo cenn¹ inicja-
tyw¹ zespo³u redakcyjnego, na czele

którego sta³ Henryk Miksza.
Wed³ug relacji jego ¿ony ju¿ jako
uczeñ szko³y œredniej w Mr¹gowie
mia³ du¿e zdolnoœci humanistyczne
i kierowano go na studia dzien-
nikarskie. ¯yczeniem rodziców by³o
jednak, aby studiowa³ medycynê.
Ju¿ jako student II roku zosta³ kore-
spondentem i wspó³pracownikiem
pisma m³odzie¿y studenckiej "Po-
prostu", zamieszczaj¹c tam liczne

artyku³y. Praca w obu redakcjach
umo¿liwi³a mu studia, gdy¿ pocho-
dzi³ z ubogiej rodziny. Poœwiêca³
pracy redakcyjnej wiele czasu, bo
wydanie ka¿dego numeru by³o ca³¹
skomplikowan¹ operacj¹. Po ukoñ-

czeniu studiów pracowa³ w
Klinice Chirurgii Klatki
Piersiowej, Serca i Naczyñ.
Zmar³ w 1989 r. w wieku 55
lat. Zachowajmy go we
wdziêcznej pamiêci.

Mieczys³aw Sopek
(Autor jest doktorem

nauk medycznych, 
by³ym wieloletnim 

pracownikiem Zak³adu
Anatomii Prawid³owej AM,

obecnie na emeryturze).

Serdeczne podziêkowania
od autora dla dr Idalii

Po³oñskiej-Mikszy za udostêpnie-
nie materia³ów dotycz¹cych mê¿a.

  
"Medyk Bia³ostocki" z 1956 r.

jest odnotowany w opracowaniu
A. Doroby "Studencka prasa

medyczna", 
Warszawa 1980 r.,

sk¹d pochodz¹ niektóre,
informacje.

Analizuj¹c wydawane numery "Medyka" nale¿y podkreœliæ, i¿ by³o
to czasopismo redagowane starannie i w sposób fachowy, obficie i

ciekawie ilustrowane.

Warunki rozpoczêcia eksperymentu
Zgodnie z art. 23 ustawy o zawodzie lekarza ekspery-

mentem medycznym kieruje lekarz posiadaj¹cy odpo-
wiednio wysokie kwalifikacje. Ustawa jednak¿e nie pre-
cyzuje, jakie kwalifikacje s¹ "odpowiednio wysokie".
Pewn¹ wskazówk¹ interpretacyjn¹ mo¿e tu byæ § 7 za-
rz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
6.04.1993 r. (MP nr 20/1993, poz. 196), który stanowi, i¿
badania kliniczne œrodka farmaceutycznego przeprowadza

siê pod bezpoœrednim kierownictwem lekarza bêd¹cego
co najmniej specjalist¹ II stopnia w dziedzinie medycyny
w³aœciwej ze wzglêdu na przedmiot badania

1
.

Projekt eksperymentu musi uzyskaæ pozytywn¹ opiniê
niezale¿nej komisji bioetycznej, z³o¿onej z osób o wyso-
kim autorytecie moralnym i wysokich kwalifikacjach
specjalistycznych (art. 29 ust. 1 ustawy). Komisje bioe-
tyczne mo¿e powo³aæ: okrêgowa rada lekarska na obsza-
rze swojego dzia³ania, rektor wy¿szej uczelni medycznej

Urzeczywistnieniem w medycynie zasady wolnoœci badañ nau-
kowych, zagwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP jest m.in.

eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach.

Eksperyment medyczny
(cz. I)

Marek Hermanowicz

1
B. Iwañska, Warunki prawne dopuszczalnoœci przeprowadzania eksperymentów medycznych, Pip 2000 r., nr 2, s. 76-77.
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lub wy¿szej uczelni z wydzia³em medycznym albo dyrek-
tor medycznej jednostki badawczo-rozwojowej. Komisja
bioetyczna wyra¿a opiniê o projekcie eksperymentu
medycznego, w drodze uchwa³y, przy uwzglêdnieniu kry-
teriów etycznych oraz celowoœci i wykonalnoœci projektu.
Od tej uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Odwo³awczej
Komisji Bioetycznej (art. 29 ust. 2 i 5 ustawy).

Szczegó³owe zasady powo³ywania i finansowania
oraz tryb dzia³ania komisji bioetycznych okreœla rozpo-
rz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
11.05.1999 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 480).

Podzia³ eksperymentów i ich cel
Na mocy art. 22 ustawy eksperyment medyczny mo¿e

byæ przeprowadzany, je¿eli spodziewana korzyœæ leczni-
cza lub poznawcza ma istotne znaczenie, a przewidywane
osi¹gniêcie tej korzyœci oraz celowoœæ i sposób przepro-
wadzania eksperymentu s¹ zasadne w œwietle aktualnego
stanu wiedzy i zgodne z zasadami etyki lekarskiej.

Art. 21 ustawy o zawodzie lekarza eksperymenty me-
dyczne dzieli na lecznicze i badawcze.

Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez
lekarza nowych lub tylko czêœciowo wypróbowanych me-
tod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w
celu osi¹gniêcia bezpoœredniej korzyœci dla zdrowia oso-
by leczonej. Mo¿e on byæ przeprowadzony, je¿eli dotych-
czas stosowane metody medyczne nie s¹ skuteczne lub
je¿eli ich skutecznoœæ nie jest wystarczaj¹ca.

Eksperyment badawczy zaœ ma na celu przede wszyst-
kim rozszerzenie wiedzy medycznej. Mo¿e byæ on prze-
prowadzany zarówno na osobach chorych, jak i
zdrowych. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego
jest dopuszczalne wówczas, gdy uczestnictwo w nim nie
jest zwi¹zane z ryzykiem albo te¿ ryzyko jest niewielkie
i nie pozostaje w dysproporcji do mo¿liwych pozyty-
wnych rezultatów takiego eksperymentu.

Przeprowadzanie eksperymentu leczniczego wy-
³¹cznie w celach poznawczych jest niedopuszczalne, acz
nie mo¿na wykluczyæ sytuacji, gdy eksperyment leczni-
czy przyniesie korzyœci poznawcze. Podobnie zreszt¹ eks-
peryment badawczy mo¿e w rezultacie daæ korzyœci lecz-
nicze, choæ nie jest bezpoœrednio skierowany na ich osi¹g-
niêcie.

2

Ryzyko
W kwestii ryzyka ustawodawca ró¿nicuje ekspery-

menty badawcze i lecznicze. 
Eksperyment badawczy mo¿na przeprowadziæ wów-

czas, gdy uczestnictwo w nim nie jest zwi¹zane z ryzy-
kiem albo te¿ ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dys-
proporcji do mo¿liwych pozytywnych rezultatów ekspery-
mentu (art. 21 ust. 3 zd. 3 ustawy). Brak ryzyka ma miej-
sce, jeœli badacz ogranicza siê do obserwacji. Natomiast w
przypadku niewielkiego ryzyka o dopuszczalnoœci danego
eksperymentu decyduje relacja, jaka zachodzi pomiêdzy
powsta³ym zagro¿eniem a spodziewan¹ korzyœci¹ poz-
nawcz¹. Zatem nawet niewielkie ryzyko nie mo¿e pozo-

stawaæ w dysproporcji do mo¿liwych pozytywnych rezul-
tatów przedsiêwziêcia. Podobnie przy eksperymencie
leczniczym nale¿y dokonaæ wartoœciowania, co bêdzie
bardziej "op³acalne" dla pacjenta: podejmowanie dzia³añ o
niepewnym skutku czy te¿ powstrzymanie siê od in-
gerencji. Rozmiar szkód niesprawdzonej terapii nie
powinien przekraczaæ tych bêd¹cych normalnym nastêp-
stwem choroby.

3

Wed³ug M. Nesterowicza
4

groŸba niedalekiej œmierci
uzasadnia podejmowanie zabiegów o du¿ym stopniu ryzy-
ka i niewielkim prawdopodobieñstwie powodzenia, jeœli
¿aden inny œrodek nie by³ skuteczny.

Uczestnicy eksperymentu (wy³¹czenia podmiotowe)
Uczestnikami eksperymentów leczniczych mog¹ byæ

jedynie osoby chore, zaœ udzia³ kobiety ciê¿arnej w eks-
perymencie tego rodzaju wymaga szczególnie wnikliwej
oceny zwi¹zanego z tym ryzyka dla matki i dziecka po-
czêtego (art. 26 ust. 1 ustawy).

Przy eksperymencie badawczym ustawodawca roz-
szerzy³ kr¹g podmiotów eksperymentu równie¿ na osoby
zdrowe, lecz przewidzia³ szereg wy³¹czeñ. I tak, na mocy
art. 26 ust. 3 ustawy, nie mog¹ w nim uczestniczyæ: dzieci
poczête, osoby ubezw³asnowolnione, ¿o³nierze s³u¿by
zasadniczej oraz osoby pozbawione wolnoœci. Poœrednio
równie¿ wy³¹czone zosta³y od mo¿liwoœci udzia³u w
eksperymencie badawczym osoby maj¹ce pe³n¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych, ale które nie s¹ w stanie z rozez-
naniem wypowiedzieæ opinii w sprawie swego uczestnic-

twa w eksperymencie oraz osoby, których przedstawiciel
ustawowy odmówi³ zgody. (art. 25 ust. 5 i art. 25 ust. 6
ustawy). Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy udzia³ kobiet
ciê¿arnych i karmi¹cych w tego rodzaju eksperymencie
zosta³ ograniczony do terapii pozbawionych ryzyka lub
zwi¹zanych z niewielkim ryzykiem, pomimo i¿ ekspery-
ment badawczy ex definitione musi byæ pozbawiony ryzy-
ka lub zwi¹zany z niewielkim ryzykiem. Sugeruje to
szczególn¹ ostro¿noœæ przy przeprowadzaniu ekspery-
mentów badawczych na kobietach ciê¿arnych i karmi¹-
cych.

5

Równie¿ udzia³ w eksperymencie badawczym ma³o-
letniego zosta³ obwarowany wieloma warunkami. Nie jest
on dopuszczalny, gdy istnieje mo¿liwoœæ przeprowadzenia
eksperymentu o porównywalnej efektywnoœci z udzia³em
osoby posiadaj¹cej pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci praw-
nych, a spodziewane korzyœci musz¹ mieæ bezpoœrednie
znaczenie dla zdrowia ma³oletniego. (art. 25 ust. 3
ustawy).

(Autor jest aplikantem adwokackim).

...groŸba niedalekiej œmierci uzasadnia podejmowanie
zabiegów o du¿ym stopniu ryzyka i niewielkim praw-
dopodobieñstwie powodzenia, jeœli ¿aden inny œrodek

nie by³ skuteczny.

2
B. Iwañska, ibidem, s. 73.

3
K. Sakowski, Legalnoœæ eksperymentu medycznego, Prok. I Pr. 2002 r., nr 9. s. 53.

4
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruñ 2000 r., s. 140.

5
B. Iwañska, ibidem, s. 77-78.
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Profesor Jean Cohen
otrzyma³ tytu³ doktora
honoris causa Akademii

Medycznej w Bia³ymstoku 22
listopada 1996r.  Wnioskodaw-
c¹  nadania tytu³u i promoto-

rem przewodu by³ prof. dr hab. Marian Szamatowicz, dyrek-
tor Instytutu Po³o¿nictwa i Chorób Kobiecych AMB. 

Profesor Cohen jest ciesz¹cym siê miêdzynarodowym
uznaniem wybitnym ekspertem w dziedzinie problemów roz-
rodu.  Od dawna utrzymuje kontakty naukowe z bia³ostockim
œrodowiskiem po³o¿ników i ginekologów. Wielokrotnie
odwiedza³ z wyk³adami Bia³ystok, a liczni lekarze z naszej
uczelni mogli odbyæ szkolenia specjalistyczne w kierowa-
nym przez niego oœrodku naukowym. 

Profesor Cohen bierze udzia³ w pracach wielu miêdzyna-
rodowych organizacji zajmuj¹cych siê problemami zwi¹za-
nymi z rozrodem. Wielu z nich przewodniczy lub przewod-
niczy³. Uczestniczy równie¿ w komitetach redakcyjnych cza-
sopism francuskich i miêdzynarodowych o tematyce gineko-
logiczno-po³o¿niczej. Jest autorem licznych prac naukowych
i filmów medycznych.

Andrzej Litorowicz
(Autor jest dr. hab., 

- by³ym kierownikiem
Zak³adu Historii Medycyny AMB.

Obecnie na emeryturze).

Profesor Jean Cohen jest wybitnym autorytetem w me-
dycynie rozrodu. Mimo ¿e  przekroczy³  75 rok ¿ycia
udziela siê niezwykle aktywnie w dzia³alnoœci zawo-

dowej, dydaktycznej i naukowej. 
Jego kariera ¿yciowa zaczê³a siê w drugiej po³owie lat

piêædziesi¹tych kiedy wygra³  konkurs i zosta³ "internem" des
Hopitaux de Paris. W jego karierze akademickiej nale¿y
odnotowaæ kierowanie klinik¹ w Szpitalu Saint-Antoine w
Pary¿u. Od roku 1974 do chwili obecnej jest dyrektorem
Centre dr Sterilite` w Hopital de Sevres w Pary¿u. 

Lista niezwykle presti¿owych funkcji, które pe³ni³ i pe³-
ni prof. J. Cohen jest bardzo d³uga. By³ on prezydentem Fran-
cuskiego Towarzystwa Po³o¿ników i Ginekologów. Nale¿y
do grona wspó³za³o¿ycieli Europejskiego Towarzystwa
Ludzkiego Rozrodu i Embriologii (ESHRE), którego by³ po-
tem prezydentem, a obecnie uzyska³ zaszczytne cz³onkostwo
honorowe. Profesor J. Cohen by³ prezydentem Francuskiego
Towarzystwa do Badañ nad Niep³odnoœci¹. W latach 1992-
1995 pe³ni³ funkcjê prezydenta Œwiatowej Federacji To-
warzystw P³odnoœci i Niep³odnoœci (IFFS). Od 1992 r. jest on

honorowym wiceprezydentem Amerykañskiego Towarzy-
stwa Niep³odnoœci. Posiada honorowe cz³onkostwa licznych
towarzystw, jak np. W³oskiego Towarzystwa Po³o¿ników i
Ginekologów, Brytyjskiego Towarzystwa Niep³odnoœci,
Argentyñskiego Towarzystwa Niep³odnoœci, Polskiego To-
warzystwa Ginekologicznego, jest on honorowym profeso-
rem Uniwersytetu  Guadelajara (Meksyk). Profesor J. Cohen
znany jest jako organizator i prezydent wielu kongresów w
tym Kongresu ESGO w Monako i 7-go Œwiatowego Kongre-
su IVF w Pary¿u. W ramach IFFS przewodniczy od lat w
grupie ekspertów ds. rozrodu wspomaganego medycznie.

Dorobek naukowy prof. J. Cohena jest ogromny.
Wyra¿a siê on liczb¹ ponad 350 publikacji w czasopismach,
a tak¿e trzema uznanymi podrêcznikami oraz  licznymi, wy-
ró¿nianymi filmami

Podstawowe kierunki jego badañ obejmuj¹ problema-
tykê medycyny rozrodu w najszerszym tego s³owa znacze-
niu. Opracowania dotycz¹ce diagnostyki i leczenia niep³od-
noœci s¹ cytowane na ca³ym œwiecie. Nale¿y on do pionierów
stosowania technik rozrodu wspomaganego medycznie w
niep³odnoœci.

Profesor J. Cohen wspó³pracuje z bardzo licznymi cza-
sopismami naukowymi, a w "Contraception - Fertilite` 
- Sexualite`" oraz w  "Gynecologie et Obtetriques" jest redak-
torem naczelnym.

Profesor J. Cohen jest Kawalerem Francuskiej Legii
Honorowej.

Znam profesora J. Cohena od lat i szczycê siê jego przy-
jaŸni¹. Spotykamy siê na licznych kongresach, kilkakrotnie
przyje¿d¿a³ do Polski uczestnicz¹c w sympozjach i kongre-

sach m. in. w Bia³ymstoku, Bia³owie¿y, w £añsku i w Miko-
³ajkach. Jego kontakty ze œrodowiskiem bia³ostockich gine-
kologów owocowa³y mo¿liwoœciami pog³êbienia wiedzy w
oœrodkach francuskich. Jego osoba i postawa wobec Polaków
zosta³y w pe³ni zas³u¿enie uhonorowane tytu³em Doctor
Honoris Causa naszej Alma Mater .

Profesor J. Cohen potwierdzi³ swój przyjazd do Bia-
³egostoku we wrzeœniu br. i podczas konferencji naukowej
wyg³osi referat nt. "Medycyna oparta na dowodach vs  medy-
cyna oparta na doœwiadczeniu" i jestem przekonany, ¿e jak
zazwyczaj wyst¹pienie spotka siê z du¿ym zaintereso-
waniem. 

prof. dr hab. Marian Szamatowicz

Profesor
Jean Cohen

Profesor M. Szamatowicz i prof. J. Cohen.
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Rekacje te uœwiadomi³y mi, ¿e przedstawiaj¹c
kulturowy absurd wynik³y z prawnych nadu¿yæ
i opacznie pojêtej tolerancji stworzy³em wra¿e-

nie, ¿e jest to dominuj¹ca w USA rzeczywistoœæ, co nie
jest prawd¹. Ma³o tego. Ku zak³opotaniu albo wrêcz
oburzeniu zlaicyzowanych europejskich elit, tu w USA,
w³aœnie Europê z Holandi¹, Francj¹ czy Niemcami na
czele traktuje siê "pro memoria", jako przyk³ad moranej
i duchowej degeneracji. Otó¿ kultura amerykañska nie
jest kultur¹ zagubionych wartoœci. Wprost przeciwnie.
Jest kultur¹ ostrej w tym wzglêdzie konfrontacji wyma-
gaj¹cej zdefiniownia takowych wartoœci, jak i tych co
siê za lub przeciw nim opowiadaj¹. Ta przybieraj¹ca na
ostroœci konfrontacja odbywa siê równoczeœnie na kilku
p³aszczyznach.

Film
Wartoœci reprezentowane przez Hollywood nie

wynagaj¹ komentarzy. Do proporcji symbolicznych
uros³a zesz³oroczna konfrontacja pomiêdzy "Pasj¹" i
"Fahrenheit 9/11". Ameryka Gibsona v.s. Ameryka
uosobiaj¹cego Hollywood Moora. Podobnie spolary-
zowa³a siê Francja, Niemcy, a nawet chyba Holandia z
tym, ¿e o propasyjnych Francuzach, Niemcach, nie
mówi¹c o Holendrach, praktycznie nie by³o s³ychaæ. W
USA - wprost przeciwnie. W odbiorze publicznym bez-
wzglêdnie triumfowa³a i triumfuje "Pasja". Wyprodu-
kowan¹ nawet nie poza, ale wbrew hollywodzkim eli-
tom potraktowano uprzejmie ale ch³odno, nominuj¹c
ten film do Oskara w kilku drugorzêdnych kategoriach.
Mimo dramatycznych wysi³ków Moora i nacisku jego
zwolenniów "Fahrenheit 9/11" odpad³ w oskarowych
przedbiegach. Jeszcze rok temu, taki wynik przedos-
karowych zmagañ by³by nie do pomyœlenia.

Publicystyka radiowo-telewizyjna
W amerykañskiej telewizji antenowej i wiadomoœ-

ciach radiowych dominuj¹ trzy sieci: ABC, NBC, CBS.
Poniewa¿ tak siê sk³ada, ¿e praktycznie wszêdzie na

œwiecie, w tym i w USA, media by³y i s¹ zdominowane
przez deklaruj¹cych obiektywizm lewicowców. Od po-
nad pó³ wieku wiadomoœci i publicystyka tych sieci
systematycznie urabia³y opiniê publiczn¹ w prole-
wicowym kierunku. Tote¿ nikt siê za bardzo nie przej¹³,
kiedy piêtnaœcie lat temu na tak zwanych falach eteru
pojawi³ siê niejaki Rush Limbaugh. Wystartowa³ on
lokalnie z trzygodzinnym programem radiowym otwar-
cie popieraj¹cym i propaguj¹cym myœlenie zachowaw-
cze, a równoczeœnie bezlitoœnie piêtnuj¹cym dema-
gogiê i zak³amanie lewicy. Po roku by³ to najpopular-
niejszy program radiowy w Ameryce. Formu³a jest
prosta. Rush wyg³asza jakiœ pogl¹d i z ca³ej Ameryki
dzwoni¹ œwietnie poinformowani, elokwentni g³ównie
konserwatywni s³uchacze by podyskutowac. Dziœ ta-
kich "Rushów" s¹ dziesi¹tki. W ka¿dym zak¹tku kraju
jest co najmniej jedna stacja, która przez kilka godzin
dziennie nadaje owe "conservative talk shows". 

Od lat lewica usi³uje rozruszac analogiczn¹ ini-
cjatywê. Bezskutecznie. Co wystartuj¹ - klapa. Nikt ich
nie s³ucha, bo tak zwanych szeregowych demokratów
nie interesuj¹ fakty i ich analiza. Im wystarczaj¹ has³a
w rodzaju: Bush zabiera biednym i daje bogatym. Na-
wet gdyby znaleŸli siê demokratyczni s³uchacze, to
wœród szeregowej lewicy po prostu nie ma wystarcza-
j¹cej iloœci ludzi na tyle doinformowanych, by do roz-
g³oœni zadzwoniæ i o powa¿nych problemach powa¿nie
w radio dyskutowac. Bo jak siê ktoœ uczciwie doinfor-
muje, to zaraz przechodzi na drug¹ stronê.

W telewizji te¿ monopol jest powoli ³amany. Na ra-
zie tylko w telewizji kablowej, gdzie do niedawna nie-
podzielnie królowal CNN ironizowany w swoim czasie
jako Clinton Network News. Dziœ jest Fox, zdecydo-
wanie najpopularniesza kablowa stacja informacyno-
publicystyczna. Jednak¿e stara gwardia CBS & Co.
³atwo nie rezygnuje. Szczególnie niebezpiecznego
przyk³adu w tym wzglêdzie doœwiadczyliœmy na finiszu
ostatnich wyborów prezydenckich.

Mój ostatni (grudniowy) felieton "Zakazane 
¿yczenia" wywo³a³, nieoczekiwanie, ¿yw¹ reakcjê 

czytelników. Dosta³em kilka listów o ró¿nej treœci, 
ale podobnej wymowie. 

Cieszy mnie to, ¿e ¿yj¹c w kulturze zagubienia wartoœci i pomieszania pojêæ, zachowujesz krytycyzm w
myœleniu i wiernoœæ wobec przyjêtych ¿yciowych idea³ów. My zaœ, opisane przez Ciebie formy
amerykañskiego myœlenia i traktowania najwy¿szych - zw³aszcza chrzeœcijañskich - wartoœci traktujemy
jako "pro memoria" do naszej sytuacji europejskiej i polskiej. (M.S.)

Zakazane ¿¿yczenia
sprostowanie

Marek Kamiñski



- 18 - - luty 2005 (25) -

MEDYK  BIA£OSTOCKI
Niegdyœ wrêcz pomnikowe CBS News, redago-

wane i prezentowane przez niechêtnego Bushowi D.
Rathera, na ponad miesi¹c przed wyborami zapo-
wiedzia³o informacyjny fajerwerk. Oto odnalaz³y siê
dokumenty z lat 1972-1973 jednoznacznie wskazuj¹ce,
¿e dwudziestokilkuletni G.W. Bush jako wojskowy pi-
lot nie stawi³ siê na wezwanie - praktycznie zdezerte-
rowa³. Ma³o tego. Z dezercji wymiga³ siê dziêki pro-
tekcji wp³ywowego ojca. Wszystko to opisane czarno
na bia³ym przez dziœ nie¿yj¹cego by³ego dowódcê
Busha. Implikacja a¿ nadto oczywista - bezczelny de-
zeter wysy³a dziœ naszych ch³opców na wojnê i do tego
oœmiela siê kwestionowaæ kandydaturê Kerrego, który
przez cztery miesi¹ce by³ w Wietnamie. Po trwaj¹cych
co najmniej tydzieñ, nadawanych kilkanaœcie razy 
dziennie sensacyjno-uroczystych anonsach, Dan Rather
w czasie najwy¿szej ogl¹dalnoœæ z namaszeczniem po-
kaza³ i zanalizowa³ dokumenty, które umieszczono
równie¿ w internetowej witrynie CBS News. 

W przypadku kandydatów id¹cych praktycznie ³eb
w ³eb, tego typu kompromituj¹ce odkrycie praktycznie
przes¹dza o koñcowym wyniku wyborów. I przes¹-
dzi³o, tyle, ¿e w przeciwnym od zamierzonego kie-
runku. Jeszcze tego samego wieczoru internet zatrz¹s³
sie od jeszcze bardziej sensacyjnego odkrycia. Nastêp-
nego dnia hucza³o konserwtywne radio. Dokumenty
okaz³y siê zwyk³ym fa³szerstwem. Wystarczy³o jedno
spojrzenie kogoœ kto w latach siedemdziesi¹tych pisa³
na tradycyjnej maszynie by stwierdziæ, ¿e coœ tu nie
gra, ¿e dokumenty napisano na komputerze w formacie
MS Word. Na przyk³ad "th" 17th Squadron by³o
napisane z u¿yciem funkcji superscript, podczas gdy na
czcionkowej maszynie z lat siedemdzisi¹tych by³oby 17
th. Rather, od ponad pó³ wieku w dziennikarstwie, na
takich maszynach tony papieru zapisa³, jakoœ nic nie
zauwa¿y³. Nie zauwa¿yli te¿ nic podejrzanego wynajê-
ci przez niego eksperci. Przez ponad dwa tygodnie w
radiu i na internecie wrza³o, bo Rather wbrew logice i
faktom upiera³ siê przy autentycznoœci owych prymi-
tywnych fa³szywek oœmieszaj¹c siebie i CBS. Mi³oœæ,
choæ oœlepia, buduje. Nienawiœæ te¿ oœlepia, ale wy-
³¹cznie niszczy. Dziœ autorzy programu z niegdyœ mo-
numentalnym Ratherem nale¿¹ do historii.

Demografia
Lewo-faszyœci z przera¿eniem odnotowuj¹ rosn¹cy

konserwatyzm amerykañskiej m³odzie¿y. Akademickie
ko³a m³odych republikanów zaledwie kilka lat temu
wysz³y z podziemia, dziœ otwarcie domagaj¹ siê stu-
diów uwzglêdniaj¹cych tak¿e ich punkt widzenia.
Ostatnio us³ysza³em dosyæ ciekawe wyjaœnienie tego
fenomenu. 

Rodziny konserwatywne s¹ zwykle wielodzietne i
wychowuj¹ dzieci w tym samym duchu. Lewo-faszyœ-
ci, zw³aszcza femino-faszystki, uwa¿aj¹ tradycyjn¹ ro-
dzinê za prze¿ytek, a w apoteozowanych przez nich
jedno-, ró¿no- czy wielop³ciowych zwi¹zkach posia-
danie dzieci uchodzi za przeszkodê w osobistej, za-
wodowej i pan-galaktycznej samorealizacji. Postêpowa
lewica poch³oniêta uczêœliwianiem ludzkoœci nie zni¿a

siê do przyziemnego obowi¹zku jej prokreacji. A czym
skorupka za m³odu nasi¹knie... W rezultacie postê-
powej ideologii maj¹ pod dostatkiem, brak zaœ skoru-
pek, które t¹ ideologi¹ mo¿na by nas¹czyæ. A jak siê ju¿
skorupka przytrafi, to zanim zd¹¿y czymkolwiek na-
si¹kn¹æ, doszczêtnie rozbita l¹duje w œmietniku jednej
z aborcyjnych klinik. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ci sami lu-
dzie podnosz¹ teoriê ewolucji jako œlepej i przypad-
kowej si³y do rangi prawdy ostatecznej.

Darwinem wojujesz od Darwina ginesz.

Prawodawstwo i S¹dy
W USA rz¹dzi zasada prawnego precedensu. De-

cyzja S¹du Najwy¿szego w jakiejœ sprawie przes¹dza o
wyniku wszystkich podobnych spraw we wszystkich
amerykañskich s¹dach. Na przyk³ad legalizacja aborcji
nie by³a wynikiem ustawy Kongresu, bo tam by nigdy
nie przesz³a, ale podjêtej stosunkiem g³osów 4:3 de-
cyzji S¹du Najwy¿szego w s³ynnej sprawie "Roe prze-
ciw Wade." G³os jednego sêdziego umo¿liwi³ uœmierce-
nie ponad 30 milionów Amerykanów. Nawet Stalin nie
móg³ siê pochwaliæ takim osi¹gniêciem. Bolesnym pa-
radoksem jest tu fakt, ¿e pani Jane Roe, w której imie-
niu wniesiono sprawê by umo¿liwiæ jej przerwanie ci¹-
¿y, ci¹¿ê t¹ donosi³a, urodzi³a dziecko, przesz³a na ka-
tolicyzm i dziœ jest czo³ow¹ amerykañsk¹ dzia³aczk¹
antyaborcyjn¹.

Wynikiem kilkudziesiêcioletniej przewagi demo-
kratów w obu izbach Kongresu jest zdominowanie pra-
wie wszystkich szczebli s¹downictwa przez lewi-
cowych sêdziów. Ci z kolei zamiast prawo interpre-
towaæ, takowe pisz¹, czêsto wbrew woli wiêkszoœci.
Niedawno, bodaj¿e w Missouri, przeprowadzono ogól-
nostanowe referendum w sprawie ma³¿eñstw jedno-
p³ciowych. G³osuj¹cy stosunkiem g³osów 2:1 zdecy-
dowali przeciw. I co z tego skoro jeszcze tego samego
dnia stanowy sêdzia, do którego lewo-faszyœci z³o¿yli
apelacjê, referendum po prostu uniewa¿ni³. St¹d apele
G. W. Busha o konstytucyjn¹ poprawkê definiuj¹c¹
ma³¿eñstwo jako zwi¹zek miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹.
Apel ten Prezydent ponowi³ miesi¹c temu w uroczys-
tym  "Raporcie o Stanie Pañstwa." Natychmiast wyœ-
miano go, ¿e zawraca g³owê, bo poprawka nie ma
szans. To prawda. Prawd¹ jest równie¿, ¿e kto jak kto,
ale Prezydent nik³oœci szans konstytucyjnej poprawki
(constitutional amendment) jest a¿ nadto œwiadom.
Mówi na ten temat ze wzglêdu na bardziej uniwersalnê
prawdê, która g³osi: Przyczyn¹ z³a nie s¹ Ÿli ludzie czy-
ni¹cy z³o, ale ludzie prawi, którzy to z³o pomijaj¹ mil-
czeniem.

(Autor jest absolwentem AMB. 
Obecnie pracuje w Emergency Departament: 
Myrtle Wert Hospital - Mayo Health System:

Menomonie Wisconsin.USA)
Adres do korespondencji:mk@lomza.org ).
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Ilia Miecznikow urodzi³ siê 15 maja
1845 roku w Iwanówce, na po³udniu
Rosji. Studiowa³ nauki przyrodnicze

na Uniwersytecie Charkowskim. Ju¿ w czasie studiów
prowadzi³ w³asne badania przy u¿yciu mikroskopu wy-
po¿yczanego od jednego z profesorów. Wszystko, co do-
strzeg³ opisywa³ i wysy³a³ do druku do pism naukowych.
Jakie¿ by³o zdziwienie wydawcy, gdy po
przes³aniu kolejnego artyku³u, nastêpnego
dnia otrzymywa³ od Miecznikowa wiado-
moœæ: "Proszê nie drukowaæ mojego arty-
ku³u. Doszed³em do wniosku, ¿em siê
omyli³". Zdarza³o siê te¿, ¿e to wydawcy
odsy³ali jego artyku³y. Niedoceniony
twierdzi³: "Œwiat mnie nie docenia ..., ale
có¿ robiæ, kiedy w Rosji nie ma prawdzi-
wej wiedzy...". Miecznikow jako student
przeczyta³ dzie³o Darwina "O powstawa-
niu gatunków drog¹ doboru naturalnego".
Dzie³o to zrobi³o na nim du¿e wra¿enie,
zosta³ gor¹cym zwolennikiem teorii ewo-
lucji. Rozentuzjazmowany pogl¹dami
Darwina rzuci³ siê w wir w³asnej pracy
badawczej. 

Odby³ sta¿ naukowy w Getyndze i w Monachium. W
roku 1868 uzyska³ stopieñ doktora i zosta³ mianowany
docentem uniwersytetu w Petersburgu. 

W wieku 23 lat, Miecznikow o¿eni³ siê z Ludmi³¹
Fedorowicz. Chora na gruŸlicê ¿ona zmar³a po 4 latach
ma³¿eñstwa. Zrozpaczony znalaz³
ukojenie w morfinie. Próbowa³ ode-
braæ sobie ¿ycie za¿ywaj¹c zbyt du¿¹
dawkê tego narkotyku. Rozpacz po
œmierci ¿ony by³a wielka, ale nie
trwa³a d³ugo. Po niespe³na 2 latach
o¿eni³ siê po raz drugi z córk¹ w³aœciciela ziemskiego -
m³odziutk¹ Olg¹. 

W roku 1870 Miecznikow zosta³ mianowany profe-
sorem uniwersytetu w Odessie. Wyk³ada³ zoologiê i ana-
tomiê porównawcz¹. Na uniwersytecie pracowa³ 12 lat, po
czym nie mog¹c uzyskaæ œrodków na w³aœciwe wyposa¿e-
nie pracowni, wszed³ w zatarg z Ministerstwem Oœwiaty i
pod naciskiem kó³ reakcyjnych, w 1882 roku zosta³ zmu-
szony do opuszczenia uniwersytetu i carskiej Rosji.

Wyjecha³ z rodzin¹ do W³och. Pod Mesyn¹ wynaj¹³
domek nad brzegiem Morza Œródziemnego. Salon domku
przerobi³ na laboratorium, w którym spêdza³ ca³e dnie.
Badaj¹c szkar³upnie po raz pierwszy zaobserwowa³, jak to
póŸniej nazwa³, zjawisko fagocytozy. Miecznikow zau-
wa¿y³, ¿e niektóre komórki otaczaj¹ i niszcz¹ obce cia³a,
które przeniknê³y do organizmu. Dowiód³ tego umiesz-
czaj¹c niewielk¹ iloœæ karminu w ciele przezroczystej lar-
wy gwiazdy morskiej. Wêdrowne komórki podpe³z³y do

karminu i po¿ar³y go. St¹d by³o zaledwie o krok od od-
krycia: "Skoro owe wêdrowne komórki poch³onê³y kar-
min, czemu¿ nie mia³yby poch³aniaæ i mikrobów?" Ko-
mórki te nazwa³ fagocytami. W trakcie dalszych badañ
Miecznikow stwierdzi³, ¿e "my ludzie posiadamy tak¿e
wêdruj¹ce komórki: bia³e cia³ka krwi". Po tym odkryciu
Miecznikow uzna³ siebie za patologa, który niedostatecz-

n¹ wiedzê o mikrobach rekompensowa³ sobie

posiadaniem wznios³ych idei. To w³aœnie te
idee doprowadzi³y go do wniosku, ¿e skoro
cia³o obce umieszczone w ciele larwy po-
woduje wêdrówkê komórek ¿ernych, to 
drzazga wbita w palec ludzki musi wywo³y-
waæ podobn¹ reakcjê, co mo¿na by³o udo-
wodniæ obecnoœci¹ fagocytów w ropie otacza-
j¹cej drzazgê. Tezê sw¹ udowodni³ ponownie
wbijaj¹c kolce ró¿y w gwiazdê morsk¹ i ob-
serwuj¹c nastêpnego dnia gromadz¹ce siê wo-

kó³ niej komórki ¿erne. W 1883 roku wyst¹pi³ z teori¹,
wed³ug której fagocytoza odgrywa g³ówn¹ rolê w zja-
wiskach odpornoœci, czym wywo³a³ liczne zachwyty i
sprzeciwy innych badaczy. W tym samym roku Miecz-
nikow zosta³ cz³onkiem Petersburskiej Akademii Nauk.

Nie wiadomo, czy przyzna³ siê
wtedy swemu licznemu audyto-
rium, ¿e nie widzia³ jeszcze ani jed-
nego fagocyta po¿eraj¹cego bak-
teriê. Jednak swoim pomys³em po-
rwa³ wszystkich. W celu znalezienia

niepodwa¿alnych
argumentów popie-
raj¹cych swoj¹ tezê
zacz¹³ badaæ pchli-
ce wodne. Dalece
id¹ca cierpliwoœæ

badacza okaza³a siê kluczem do sukcesu. Zaobserwowa³
jak w ciele chorej pchlicy wodnej fagocyt po¿era bakteriê.
Wynik tan dawa³ badaczowi wystarczaj¹co silny argu-
ment, który umo¿liwia³ skuteczn¹ obronê przed oponenta-
mi swych teorii. Odkrycie swe uwieñczy³ odpowiedni¹
publikacj¹ i zaj¹³ siê badaniem innych gatunków.

W 1886 roku, wspólnie z doktorem N. Gamalej¹, za-
³o¿y³ pierwszy w Rosji instytut wzorowany na paryskim
Instytucie Pasteura, w którym zosta³ dyrektorem stacji ba-
kteriologicznej. Tu zaj¹³ siê badaniem odpornoœci króli-
ków, psów i ma³p, a doktorowi Gamaleja zostawi³ "sto-
sowanie zastrzyków odpornoœciowych owcom przeciwko

Jednym z najwa¿niejszych mechanizmów obronnych organizmu
jest fagocytoza opisana po raz pierwszy przez rosyjskiego biologa

- Iliê Miecznikowa.

Fagocyty Ilji MMiecznikowa

"Œwiat mnie nie docenia ...,
ale có¿ robiæ, kiedy w Rosji nie ma

prawdziwej wiedzy..."

"Skoro owe wêdrowne komórki
poch³onê³y karmin, czemu¿ nie

mia³yby poch³aniaæ i mikrobów?" 

"my ludzie posiadamy tak¿e
wêdruj¹ce komórki: bia³e

cia³ka krwi"

Ilia Miecznikow



zarazie w¹glika i zastrzyki ludziom przeciw wœciekliŸnie".
Z jego laboratorium wychodzi³y liczne rozprawy nau-
kowe, a badacze z ca³ego œwiata byli zdumieni oryginal-
nymi pomys³ami dziwacznego uczonego z po³udnia Rosji.
Szczepienia odpornoœciowe nie okaza³y siê jednak sukce-
sem. Wspó³pracownik, dr Gamaleja wys³a³ do przebywa-
j¹cego wtedy na wakacjach Miecznikowa depeszê o treœ-
ci: "Tysi¹ce owiec pad³o w skutek szczepieñ przeciw w¹g-
likowi". To naukowe niepowodzenie w po³¹czeniu z za-
proszeniem do wspólnych badañ wys³ane z Pary¿a przez
samego Ludwika Pasteura zaowocowa³o przeniesieniem

siê na sta³e do Francji. Nast¹pi³o to w roku 1888. Tam pro-
wadzi³ badania zmierzaj¹ce do ugruntowania teorii fago-
cytozy, m. in. wykaza³, ¿e w wielu przypadkach naturalna
odpornoœæ wzrasta z pojawieniem siê fagocytów, oraz ¿e
surowica odpornoœciowa pobudza rozmna¿anie siê leuko-
cytów. Bada³ równie¿ rolê fagocytów w stanach zapal-
nych. Wysun¹³ tzw. biologiczn¹ teoriê zapalenia. Wyniki
swoich odkryæ przedstawi³ w ksi¹¿kach: Trawienie
wewn¹trzkomórkowe (1882), Patologia porównawcza za-
paleñ (1892), Odpornoœæ na choroby zakaŸne (1905).
Przez pewien czas przeciwstawiano fagocytozê teoriom
humoralnym procesów odpornoœciowych, w zwi¹zku z
wykryciem w 1889 roku przez monachijskiego bakteriolo-
ga Hansa Buchnera dzia³ania bakteriobójczego surowicy
krwi. Spór ten ucich³ dopiero po latach , kiedy liczne ba-
dania wykaza³y, ¿e obie teorie s¹ s³uszne i ¿e zjawiska od-
pornoœciowe ustroju polegaj¹ na sumowaniu siê obu tych
procesów natury komórkowej i humoralnej. Za swoje ba-
dania nad zjawiskiem odpornoœci Ilia Miecznikow zosta³
uhonorowany w 1908 roku Nagrod¹ Nobla w dziedzinie
medycyny. 

W latach póŸniejszych zaj¹³ siê czynnikami maj¹cymi
wp³yw na zdrowie cz³owieka i d³ugowiecznoœæ. Stworzy³
wiedzê o staroœci i nazwa³ j¹ gerontologi¹, oraz naukê o
œmierci - tanatologiê. 

Miecznikow prowadzi³ bogate ¿ycie towarzyskie. By³
ulubieñcem dam, uwa¿a³, ¿e doœwiadczenia udaj¹ mu siê
lepiej, gdy przy pracy obserwuj¹ go piêkne kobiety. Po-
trafi³ odrywaæ siê od pracy, biec na operê Mozarta i pog-
wizdywaæ symfonie Beethovena. Mówiono nawet, ¿e zna
siê lepiej na dramatach Goethego, ni¿ na fagocytach. Nic
sobie z tych uwag nie robi³. Dla przyjació³ by³ uosobie-
niem dobroci, nazywali go "Mama Miecznikow".

Po blisko 30 latach pobytu w Pary¿u Eliasz Miecz-
nikow zmar³ 15. lipca 1916 roku prze¿ywszy 71 lat. Po-
grzeb odby³ siê bez przemówieñ i honorów, tak jak sobie
¿yczy³. Urna z prochami znajduje siê w bibliotece Instytu-
tu Pasteura w Pary¿u.  

Alicja Karwowska
(Autorka jest asystentem

- sta¿yst¹ w Zak³adzie Analizy
Instrumentalnej AMB)

Wlatach 50-tych brak by³o niezaprzeczalnych
dowodów, ¿e centralny uk³ad nerwowy w
ka¿dej niemal swej czêœci odpowiada za inny

rodzaj dzia³alnoœci wobec ca³ego ludzkiego organizmu, a
szczególna rola w sprawnie podzielonej pracy przypada
podwzgórzu mózgowemu, które u cz³owieka wa¿y oko³o
4 gramy. Dopiero badania Andrzeja Schallyego dostar-
czy³y dowodów popieraj¹cych t¹ hipotezê, a tym samym
po raz pierwszy wykazano, jak donosi³ New York Times,
"chemiczn¹ zale¿noœæ pomiêdzy cia³em i dusz¹".

Andrzej Wiktor Schally urodzi³ siê 30 listopada 1926
roku w Wilnie jako syn Kazimierza Piotra i Marii z domu
£¹cka. Ojciec od bardzo wczesnej m³odoœci dzia³a³ w ru-

chu narodowo-wyzwoleñczym przeciwko zabor-
com. Odznacza³ siê wielk¹ ¿arliwoœci¹ 
dzia³ania i olbrzymim oddaniem sprawie
polskiej. Dzieciñstwo spêdzi³ w Warsza-
wie, gdzie jego ojciec genera³ Wojska

Polskiego, pe³ni³ funkcjê dowódcy
Gabinetu Wojskowego Prezydenta
Rzeczypospolitej Ignacego Moœcic-
kiego. W 1939 roku rodzina Schal-
lych wyjecha³a z Polski. W czasie II
wojny œwiatowej Andrzej Schally
przebywa³ w Rumunii. W 1945

roku, poprzez W³ochy i Francjê, dotar³ do Wielkiej Bry-
tanii. Szko³ê œredni¹ ukoñczy³ w Szkocji a studia w zakre-
sie chemii w Anglii. W latach 1950-1952 pracowa³ w
Instytucie Badañ Medycznych w Londynie. W maju 1952
roku Schally wyjecha³ do Kanady i pracowa³ w Uni-
wesytecie McGilla w Montrealu. Wyk³ady prof. D. Thom-
sona z endokrynologii oraz uczestnictwo w eksperymen-
tach nad hormonem adrenokortykotropowym (ACTH) i
steroidami kory nadnerczy da³y pocz¹tek badaniom 
Schalyego nad powi¹zaniami funkcji mózgu i aktywnoœ-
ci¹ uk³adu neuroedokrynnego. W 1955 roku A. Schally i
M. Saffran wykazali w podwzgórzu i p³acie nerwowym
przysadki mózgowej obecnoœæ czynnika uwalniaj¹cego
kortykotropinê (CRF). By³ to pierwszy eksperymentalny
dowód potwierdzaj¹cy regulacjê funkcji przysadki przez
hormony podwzgórza. W roku 1955 A. Schally uzyska³
stopieñ magistra biochemii a w 1957 roku stopieñ dokto-
ra. W latach 1957-1962 pracowa³ w Baylor University
College of Medicine w Huston (Texas). Jednoczeœnie by³
cz³onkiem rady naukowej Instytutu Zdrowia Publicznego
Stanów Zjednoczonych. W póŸniejszych latach kierowa³
pracami nad hormonami polipeptydowymi prowadzonymi
w Veterans Administration Medical Center w Nowym
Orleanie i wyk³ada³ w Tulane University School of
Medicine.

W 1966 roku A. Schally, we wspó³pracy z C. Bower-
sem i T. Reddingiem, wyizolowa³ hormon uwalniaj¹cy
tyreotropinê (TRH). W 1969 roku, wespó³ z R. Nairem, F.
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Za swoje badania nad zjawiskiem odpornoœci
Ilia Miecznikow zosta³ uhonorowany w 1908 roku

Nagrod¹ Nobla w dziedzinie medycyny. 

Chemiczna

zale¿noœæ

pomiêdzy cia³em i dduusszz¹¹

Andrzej Wiktor Schally
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Enzmannem i J. Bolerem, ustali³ sekwencjê aminokwaso-
w¹ i dokona³ syntezy tego hormonu. W nastêpnych latach
Schally kierowa³ pracami nad izolacj¹ hormonu uwalnia-
j¹cego hormon luteinizuj¹cy (LH-RH). W 1971 roku, pos-
³uguj¹c siê 0,8 mg LH-RH wyizolowanego przez Schal-
lyego z 160 000 podwzgórz, H. Matsuo i Y. Baba ustalili
jego strukturê. Inne osi¹gniêcia A. Schallyego dotycz¹ ba-
dañ nad wp³ywem ponad 300 analogów LH-RH na pro-
cesy owulacji oraz wyizolowania, okreœlenia struktury i
syntezy somatostatyny jak równie¿ badañ nad jej akty-
wnoœci¹. 

Wyniki badañ A. Schallyego znalaz³y zastosowanie w
medycynie praktycznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem
patobiochemii i leczenia chorób uk³adu endokrynnego. 

Dorobek naukowy prof. Schallyego obejmuje ponad
1900 publikacji naukowych - prac pogl¹dowych, prac
eksperymentalnych, monografii i ksi¹¿ek.

W 1977 roku A. Schally, razem  z Rogerem Guillemin
i Rosalyn Yalow otrzyma³ Nagrodê Nobla w dziedzinie
medycyny i fizjologii za badania nad fizjologi¹ uk³adu
neuroendokrynnego, a w szczególnoœci za odkrycie wy-
dzielania hormonów w podwzgórzu mózgu i badania nad
ich budow¹ oraz czynnoœciami.

A. Schally jest zwi¹zany emocjonalnie i naukowo z
Polsk¹ daj¹c temu wyraz publicznie. Wielkorotnie odwie-
dza³ Polskê i ma w niej wielu przyjació³.

W 1979 roku Andrzej Schally zosta³ uhonorowany
godnoœci¹ doctora honoris causa Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego. W 1989 zosta³ cz³onkiem honorowym Pol-
skiego Instytutu Sztuki i Nauki w Stanach Zjednoczonych.
W roku 1996 Polska Akademia Medycyny przyzna³a mu
Z³oty Medal Medicus Magnus.

Joanna Jasielczuk
(Autorka jest asystentem

w Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB)

KALENDARZ WYBORÓW
JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH ORGANÓW

AKADEMII MEDYCZNEJ W BIA£YMSTOKU

15 marca 2005 godz. 12.00 1-szy termin; Aula Magna
godz. 12.15 do 17.00 2-termin

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich 
Wydzia³u Lekarskiego

a. do Kolegium Elektorów: profesorów i doktorów habilitowanych - 42,
pozosta³ych nauczycieli akademickich - 16

b. do Senatu: profesorów i doktorów habilitowanych - 11, pozosta³ych
nauczycieli akademickich - 1

c. do Rady Wydzia³u Lekarskiego: pozosta³ych nauczycieli - 10

Kandydatów nale¿y zg³aszaæ do Rektoratu AMB w okresie od 1 marca do
4 marca 2005 r. w godz. 8.00 - 14.00.

15 marca 2005 godz. 12.00 1-szy termin; Sala wyk³adowa Collegium Primum
godz. 12.15-17.00 2-termin (II p. sala 213)

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich 
Wydzia³u Farmaceutycznego

a. do Kolegium Elektorów: profesorów i doktorów habilitowanych - 10,
pozosta³ych nauczycieli akademickich - 4

b. do Senatu: profesorów i doktorów habilitowanych - 3, pozosta³ych
nauczycieli akademickich - 1

c. do Rady Wydzia³u Farmaceutycznego: pozosta³ych nauczycieli - 3

Kandydatów nale¿y zg³aszaæ do Rektoratu AMB w okresie od 1 marca do
4 marca 2005 r. w godz. 8.00 - 14.00.

15 marca 2005 godz. 12.00 1-szy termin; Collegium Universum 
godz. 12.15 do 17.00 - 2-termin sala im. Karola Buluka I piêtro

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich
Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia

a. do Kolegium Elektorów: profesorów i doktorów habilitowanych - 8,
pozosta³ych nauczycieli akademickich - 5

b. do Senatu: profesorów i doktorów habilitowanych - 2, pozosta³ych
nauczycieli akademickich - 1

c. do Rady Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia: pozosta³ych
nauczycieli - 2 

Kandydatów nale¿y zg³aszaæ do Rektoratu AMB w okresie od 1 marca do
4 marca 2005 r. w godz. 8.00 - 14.00.

15 marca 2005 godz. 12.00 1-szy termin; Sala Kolumnowa
godz. 12.15 do 17.00 2-termin

Wybory przedstawicieli pracowników AMB
nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi 

a. do Kolegium Elektorów - 5 
b. do Senatu - 1
c. do Rady Wydzia³u Lekarskiego: 1 osoba spoœród pracowników tego

Wydzia³u
d. do Rady Wydzia³u Farmaceutycznego: 1 osoba spoœród pracowników

tego Wydzia³u
e. do Rady Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia: 1 osoba spoœród

pracowników tego Wydzia³u

Kandydatów nale¿y zg³aszaæ do Rektoratu AMB w okresie od 1 marca do
4 marca 2005 r. w godz. 8.00 - 14.00.

10 marca 2005 godz. 12.00 1-szy termin; sala Telewizyjna DS. nr 1
godz. 12.15 do 20.00 2-termin,

Wybory przedstawicieli Samorz¹du Studenckiego
do Kolegium Elektorów i organów kolegialnych Uczelni 

Wybory przedstawicieli Samorz¹du Studenckiego:
a. do Kolegium Elektorów: WL - 5, WF - 2, WPiOZ - 3 
b. do Senatu: WL - 1, WF - 1, WPiOZ - 1 
c. do Rady WL - 5, do Rady WF - 2, do Rady WPiOZ - 2 

Kandydatów nale¿y zg³aszaæ do siedziby Samorz¹du Studenckiego
DS. Nr 1: 

do Kolegium Elektorów w okresie od 1 marca do 4 marca 2005 r. 
w godz. 12.00-20.00
do Senatu i Rad Wydzia³ów w okresie od 3 marca do 6 marca 2005.

WYBORY REKTORA

4 kwietnia 2005 r. godz. 12.00 - Aula Magna

Kandydatów nale¿y zg³aszaæ do Rektoratu AMB w dniu 17 marca 2005 r.
w godzinach od 8.00 do 13.00

Wybory Prorektorów oraz Dziekanów WL, WF, WPiPZ

20 kwietnia 2005 r. godz. 12.00 - Aula Magna

Rektor - Elekt zg³osi kandydatury na Prorektorów Przewodnicz¹cemu
Uczelnianej Komisji Wyborczej w dniu 8 kwietnia 2005 r. w godzinach od
8.00 do 10.00

Kandydatów na Dziekanów Wydzia³ów nale¿y zg³aszaæ do Rektoratu
AMB w dniu 6 kwietnia 2005 r. w godzinach od 8.00 do 13.00

Wybory Prodziekanów WL, WF i WPiOZ

10 maja 2005 r. godz. 12.00 - Aula Magna

Dziekani - Elekci zg³osz¹ kandydatury prodziekanów Przewodnicz¹cemu
Uczelnianej Komisji Wyborczej w dniu 4 maja 2005 r. w godzinach od
8.00 do 13.00.

Opracowa³: Krzysztof Worowski



Œmieræ Michaliny Wis³ockiej sk³ania nas do zada-
nia pytania co od czasu wielkiego skandalu, który
wywo³a³a wiele lat temu jej ksi¹¿k¹ "Sztuka kochania",
wydana w 1976, zmieni³o siê w nastawieniu Polaków
do tematyki zwi¹zanej z ¿yciem intymnym.

Ilustracje, przedstawiaj¹ce pozycje seksualne w
ksi¹¿ce Wis³ockiej wzbudzi³y oburzenie i dyskusje we
wszystkich warstwach spo³eczeñstwa polskiego,
wstrzyma³y te¿ jej druk. Kiedy w koñcu dopuszczono
do jej sprzeda¿y, ksi¹¿ka rozesz³a siê w nak³adzie 7 mi-
lionów egzemplarzy. Czy by³ to tylko efekt zakazanego

owocu? Niecelo-
wej reklamy przez
zamieszanie wo-
kó³ ksi¹¿ki? A
mo¿e by³ to wynik
zapotrzebowania

na t¹ tematykê, zainteresowania Polaków tematem tak
bardzo wa¿nym dla ka¿dego z nas, a tak bardzo skry-
wanym przez nasze normy spo³eczno-kulturowe i
religijne - tematem udanego wspó³¿ycia seksualnego.

Dla Polaków Wis³ocka pozostanie rewolucjonistk¹
w sprawach seksuologii. "Sztuka kochania" by³a pier-

wszym poradnikiem w dziedzinie seksuologii i pier-
wsz¹ ksi¹¿k¹ opisuj¹c¹ szczegó³owo techniki i pozycje
seksualne. I chocia¿ ksi¹¿ka mo¿e siê podobaæ lub nie,
mo¿e komuœ pomóc a komuœ innemu nie, to na pewno
przerwa³a ona "tabu" tematyki seksu i problemów ze
wspó³¿yciem seksualnym wielu par w Polsce. Czy jed-
nak po przerwaniu zas³ony milczenia i pojawieniu siê w
s³owa "sex" w mediach masowych we wszelkich kon-
stelacjach, zmieni³o siê podejœcie przeciêtnego Polaka
do wspó³¿ycia ma³¿eñskiego?

Wiele lat póŸniej, sama Wis³ocka w jednym z wy-
wiadów mówi³a, ¿e "seks jest elementem podbudowu-
j¹cym sprawy mi³oœci, a oddzielnie zabija mi³oœæ". Tru-
dno z tym dyskutowaæ. Podobnie jak z faktem, ¿e prob-
lemy seksualne zniszczy³y ju¿ nie jedno ma³¿eñstwo i
niejeden zwi¹zek. Wiele polskich par chcia³oby znaæ
przepis na udany i satysfakcjonuj¹cy seks, który
wzmocni mi³oœæ, ale jak wiele z nich potrafi o tym sek-
sie rozmawiaæ a ile z nich zwróci³oby siê ze swoimi
problemami do seksuologa? A jeœli ju¿ ktoœ by siê zde-
cydowa³ to - gdzie tego seksuologa szukaæ? 

Przyk³adowo w Bia³ymstoku znalezienie specjalis-
ty z dziedziny seksuologii graniczy z cudem.

Sylwia Bartuœ

Panie doktorze ilu mamy na Bia³ostocczyŸnie seksu-
ologów?

Jest nas dwoje. Specjalizacjê z seksuologii mam ja i
niedawno zrobi³a j¹ docent Darewicz.

I to jest wystarczaj¹ca iloœæ?

Je¿eli chodzi o mnie to tak. Przyjmujê prywatnie i mam
niewielu pacjentów.

Powinniœmy siê w takim razie cieszyæ, bo to oznacza,
¿e w naszym regionie mieszkañcy nie maj¹ tych
"œmiesznych" problemów.

Pi¹tego lutego 2005 po-
¿egnaliœmy Michalinê
Wis³ock¹. S³awn¹ le-

karkê, ginekologa, cytologa i
seksuologa. Pierwsz¹ damê
polskiej seksuologii, autorkê
s³ynnej "Sztuki kochania" -
pierwszej polskiej ksi¹¿ki
dotycz¹cej sekretów ¿ycia
seksualnego, popularnonau-
kowego poradnika z dzie-
dziny seksuologii, który sta³

siê bestsellerem. Ksi¹¿ka ta zapocz¹tkowa³a wiêksz¹
otwartoœæ w sprawach ¿ycia seksualnego w Polsce.

Michalina Wis³ocka by³a wspó³za³o¿ycielk¹ Towa-
rzystwa Œwiadomego Macierzyñstwa, w którym zajmo-
wa³a siê leczeniem niep³odnoœci i antykoncepcj¹.

Oprócz ksi¹¿ek z dziedziny seksuologii: Sukces w
mi³oœci, Kalejdoskop seksu, Kultura mi³oœci, Sztuka ko-
chania (1976), Sztuka kochania - 20 lat póŸniej (1988),
Sztuka kochania witamina M (1989), jest autork¹ pa-
miêtników: Mi³oœæ na ca³e ¿ycie, Wspomnienia z czasów
beztroski.
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Fot. Maciej Zienkiewicz 
/ AG

OO sseekkssiiee pprroosszzêê PPaannaa??
To nie wypada.

"seks jest elementem podbu-
dowuj¹cym sprawy mi³oœci,
a oddzielnie zabija mi³oœæ"

Kochaj partiê, 
ale jej nie po¿¹daj

Z dr. Krzysztofem
Dariuszem

Boækowskim
ginekologiem 

i seksuologiem 
z Wojewódzkiego

Zespolonego Szpitala
im. J.Œniadeckiego

przy ul. Warszawskiej,
rozmawia 

Danuta Œlósarska

Michalina Wis³ocka
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Jak to nie maj¹? Problemy s¹, tylko pacjenci nie zawsze
maj¹ pieni¹dze na leczenie. 
Z seksem jest tak jak z gryp¹, ka¿dy z nas chocia¿ raz w
swoim ¿yciu na ni¹ choruje. Nie ma osobnika, który nie
mia³, nie ma albo nie bêdzie mia³ problemów seksualnych.
One mog¹ pojawiaæ siê ci¹gle b¹dŸ okresowo.

To z jakimi problemami przychodz¹ pacjenci?
G³ównie s¹ to zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk,
zaburzenia orgazmu, ró¿nego rodzaju dewiacje, os³abienie
libido. Kiedyœ np. mia³em 64 letniego pacjenta, by³ego
prokuratora, który nie chcia³ wspó³¿yæ ze swoj¹ ¿on¹, ale
ba³ siê ¿e ona od niego odejdzie. Uwa¿a³, ¿e sam za swoj¹
nisk¹ emerytur¹ nie da rady siê utrzymaæ. Motywacje do
leczenia i szukania porady jak widaæ bywaj¹ ró¿ne. Jedni
chc¹ utrzymaæ za wszelk¹ cenê zwi¹zek, inni chc¹ po-
prawiæ swoje samopoczucie. Niezaspokojony popêd
p³ciowy, brak orgazmu mo¿e prowadziæ do dyskomfortu
somatycznego np. wypadania dysku, mia¿d¿ycy, nerwicy
i wielu innych chorób. Z seksem jest jak z burz¹, a wiado-
mo, ¿e po burzy powietrze jest przyjemniejsze i ³atwiej siê
oddycha.

Parê lat temu tygodnik "Polityka" stworzy³ poczet
najbardziej wp³ywowych kobiet w Polsce. Znalaz³o siê
w nim 236 nazwisk. Pierwsze miejsce zajê³a Maria
Sk³odowska - Curie, potem by³y m.in.  Wis³awa
Szymborska, królowa Jadwiga, królowa Bona. 
Pierwsz¹ dziesi¹tkê zamknê³a…. Michalina Wis³ocka.
Jak pan myœli dlaczego to w³aœnie j¹ wskazali czytel-
nicy?

Bo zajmowa³a siê i pisa³a o tematach, które w tamtych
czasach by³y tabu. Porusza³a problemy zwi¹zane z anty-
koncepcj¹, bezp³odnoœci¹, prowadzi³a poradnie rodzinne. 

Polityka przytoczy³a nawet niektóre uzasadnienia
czytelników. Wœród nich by³o takie, które mi siê
szczególnie spodoba³o. Pozwoli pan, ¿e przytoczê
"otworzy³a  ludziom oczy, a niektórym wytrzeszcz
pozosta³ do dziœ".

Wczeœniejsze prace z zakresu seksuologii, które pisali
miêdzy innymi prof. Kozakiewicz, prof. Starowicz  by³y
bardzo specjalistyczne, skierowane g³ównie do lekarzy.
Ksi¹¿ki Wis³ockiej, w tym os³awiona "Sztuka kochania"
mia³y charakter popularnonaukowy, zawiera³y wiele
porad, objaœnia³y rzeczy, o których g³oœno siê nie mówi³o.
By³y napisane lekkim jêzykiem i przyjemnie siê je czy-
ta³o.

Moje pokolenie "Sztukê kochania czyta³o z wypieka-
mi na twarzy.

Ale wielu lekarzy uwa¿a³o pogl¹dy Wis³ockiej za nie-
smaczne. Tak¹ opiniê wyg³asza³ na przyk³ad jeden ze
znakomitych bia³ostockich profesorów.

Co takiego? Oburzali siê lekarze?

Najbardziej zacofani pod wzglêdem seksuologii s¹ lekarze
i mo¿e to pani napisaæ.

Do dzisiaj seksuologia nie istnieje jako odrêbna specjali-
zacja, mo¿na j¹ zrobiæ tylko na podbudowie innej i tylko
w Warszawie. Ja seksuologiê zrobi³em jeszcze w latach
osiemdziesi¹tych, jako drug¹ specjalizacjê, po gineko-
logii. Jeszcze przed kilkoma laty specjalizacja z  seksuolo-
gii by³a traktowana z przymru¿eniem oka, nawet w
œrodowisku medycznym.

A lekarz seksuolog odbierany by³ pewnie jako zbocze-
niec?

Albo jeszcze gorzej. Zaczê³o siê to zmieniaæ dopiero
wówczas, kiedy w mediach pojawi³y siê artyku³y o seksie
i ró¿nego rodzaju informacje o przestêpstwach na pod³o¿u
seksualnym. Wtedy dopiero zauwa¿ono problem. 

Dzisiaj na temat seksu mówi siê ju¿ bardzo swobod-
nie...

To prawda, bo œwiat siê zmienia, a ka¿de pokolenie jest
inne, jednak w samym seksie nic siê nie zmieni³o od
staro¿ytnoœci. W porównaniu z tym co wyprawiali nasi
pradziadowie, to my jesteœmy jeszcze w powijakach.

Panie doktorze, a gdzie w tym wszystkim mi³oœæ?

Zbyt czêsto nadu¿ywany tego s³owa. Kochamy ju¿ nawet
psa, samochód,  partiê. Chocia¿…., mo¿na i tak.  Moja
znajoma na przyk³ad twierdzi, ¿e ró¿ne s¹ odmiany mi³oœ-
ci. Ja uwa¿am jednak, ¿e to prawdziwe uczucie rodzi siê
miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, a towarzyszy mu zawsze
po¿¹danie, erotyzm. Tak nas stworzy³a natura.

Termin: 20-22 maj 2005r.
Miejsce: Rajgód Okonió-
wek Oœrodek BG¯ Knieja.

Program:
pi¹tek 20 maja - ognisko od godz. 18.00 (lub kolacja
w zale¿noœci od pogody);
w sobotê rano po œniadaniu - autoprezentacja, obiad,
po obiedzie wycieczka autokarowa do Augustowa na
rejs statkiem do Studzienicznej, wieczorem uroczys-
te spotkanie towarzyskie (ok. godz. 20.00);
w niedzielê po œniadaniu zakoñczenie uroczystoœci. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wp³ata ca³ego
kosztu imprezy 400,00 z³ do 15 marca na konto:

KB O/£om¿a
Stanis³aw Olszewski

18-400 Lom¿a
ul. Senatorska 48

56150015331015300230890000.

Kontakt telefoniczny: (86) 216-24-59 (po godz.17.00)
E-mail: stanolsz@wp.pl

Zjazd absolwentów AMB

rocznik 1963-1969
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Wnocy z szesnastego na siedemnastego wrzeœ-
nia bie¿¹cego roku mija kolejna 61 rocznica
mêczeñskiej œmierci prof. Kazimierza Pel-

czara, wybitnego lekarza, œwiatowej s³awy uczonego
zajmuj¹cego siê problemami onkologii, gor¹cego pa-
trioty, wychowawcy licznej rzeszy studentów, w tym
naszych profesorów z AMB.

Pochodzi³ z rodziny lekarskiej. Ojciec by³ balneolo-
giem w Truskawcu. W tzw. Tekach Pelczara zde-
ponowanych w GBL w Warszawie przez Joannê Mac-
kiewicz znajduje siê brudnopis w³asnorêcznie pisanego
¿yciorysu w 1930r. "Urodzi³em siê w Truskawcu dnia 2
sierpnia 1894 r. Szko³y œrednie skoñczy³em w Drohoby-
czu 1912, i w tym samym roku zapisa³em siê na wydzi-
a³ lekarski UJ w Krakowie. Z pocz¹tkiem wielkiej wojny
s³u¿y³em w legionie wschodnim (Skarbka), nastêpnie w
wojsku austriackim w randze kaprala, potem sier¿anta.
W marcu 1915 r. dosta³em siê do niewoli rosyjskiej,
gdzie pracowa³em pocz¹tkowo w Kijowie w szpitalu
polskim (na £ukjanówce) pod kierunkiem Drów
Pietkiewicza i Rankowskiego. W jesieni 1915 zosta³em
odkomenderowany na walkê z epidemi¹ do wygnañców
(...?) nad Wo³g¹; w jesieni 1916 - do Moskwy, do szpi-
tala rozdzielczego rosyjskiego (naczelnik Prof.
Wêglowski). W lutym 1917 wys³ano miê do gub.
samarskiej na epidemiê duru osutkowego. Nastêpnie
pe³ni³em obowi¹zki zastêpcy lekarza w obozie jeñców w
Bugus³awie (gub. samarska) i obowi¹zki lekarza szpita-
lika dla wygnañców Polaków. W lipcu 1918 roku
wst¹pi³em do tworz¹cych siê tam oddzia³ów polskich i
przeby³em z nimi kampaniê syberyjsk¹ w charakterze
lekarza batalionowego, potem zastêpcy nacz. lekarza
poci¹gu sanitarnego. W miêdzyczasie przeszed³em dur
osutkowy (...?). Po upadku armii syberyjskiej zostajê
lekarzem odrêbnego baonu na Dalekim Wschodzie i
pracujê nastêpnie jako lekarz okrêgowy pod kierunkiem
Prof. Ostrowskiego. Po powrocie do kraju w lipcu 1920
roku odbywam kampaniê bolszewick¹ w bitwie pod
Warszaw¹ i wracam w styczniu 1921 r. na wydzia³

lekarski w Krakowie. W paŸdzierniku 1921 zostajê
mianowany (...?) asystentem przy katedrze Patologii
ogólnej i eksperymentalnej. W paŸdzierniku 1925 r.
otrzymujê dyplom Doktora wszechnauk lekarskich.
Przy koñcu 1926 do maja 1927 pracujê w zak³adzie
chemii lekarskiej. W jesieni otrzymujê stypendium rz¹-
dowe na wyjazd za granicê. Od listopada 1927 do
koñca maja pracujê w instytucie do badañ nad rakiem
w Berlinie u Prof. Blumenthala, od maja do koñca
sierpnia - w instytucie rakowym w Pary¿u u Prof.
Regana. Od powrotu do chwili obecnej pe³niê obowi¹-
zki st. asystenta przy katedrze patologii ogólnej i ekspe-
rymentalnej UJ w Krakowie".

Nale¿y dodaæ, ¿e Kazimierz Pelczar pracowa³ pod
kierunkiem wybitnego patologa prof. Karola Klec-
kiego. Mia³ mo¿liwoœæ studiowania tak¿e zagadnieñ
dotycz¹cych procesów przemiany materii u prof. Leona
Marchlewskiego w zak³adzie chemii lekarskiej. Jak
sam podaje w cytowanym ¿yciorysie w latach 1927-
1928 przebywa³ na stypendiach w Berlinie i w Pary¿u.
Po powrocie zakoñczy³ przewód habilitacyjny i 2 lipca
1929 na UJ w Krakowie nadano mu tytu³ Veniam legen-
di z patologii ogólnej i doœwiadczalnej. Niebawem sta-
n¹³ do konkursu na kierownika katedry patologii na uni-
wersytecie USB w Wilnie. Ciekawe s¹ stwierdzenia z
protoko³u komisji konkursowej cytowane przez dr
Rotkiewicz w jej opracowaniu o dzia³alnoœci Ka-
zimierza Pelczara. 

"Docent K. Pelczar w pracach swych wykazuje tê
wielostronnoœæ zainteresowañ, które musz¹ byæ udzia-
³em ka¿dego patologa. Znajomoœæ licznych metod
badania - i co najwa¿niejsze - znajomoœæ chemii lekar-

Poczucie misji
Wspomnienie o prof. Kazimieerzu PPeelczarzee , wileñskim uczonym.

Przesuniêcie polskiej granicy na zachód po II wojnie œwiatowej spowodowa³o
odciêcie Wilna wraz z jego polsk¹ tradycj¹ nauki i kultury. Pytanie o spad-

kobierców tej kultury jest zawsze pytaniem politycznie dra¿liwym, ale to nie
oznacza, ¿e powinniœmy uciekaæ od tego typu refleksji. Czy bia³ostocki

oœrodek akademicki, który buduje swoj¹ nied³ug¹ w porównaniu do
kilkusetletniej tradycji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie mo¿e podej-

mowaæ to zadanie? Jaka jest znajomoœæ wœród m³odzie¿y akademickiej
mojej Alma Mater spraw zwi¹zanych ze zdobyczami nauk medycznych polskich profesorów

wileñskich okresu miêdzywojennego? Jakie by³y ich losy wojenne? Jaka przyjmowali postawê
wobec wszechogarniaj¹cego z³a?

Prof. Kazimierz Pelczar

„...Wszystkie prace K. Pelczara s¹ ciekawie ujête,
tchn¹ du¿¹ erudycj¹, wykazuj¹ umys³ krytyczny i
œcis³y, nie pozbawiony mimo to jednak tej lotnoœci,
która w ³¹cznoœci z sumiennoœci¹ nadaje dopiero

pracom naukowym istotnie cenn¹ wartoœæ“.
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skiej stanowi¹ te warunki, które w kwalifikacjach na
katedrê patologii wysuwaj¹ znacznie docenta K. Pel-
czara. Wszystkie prace K. Pelczara s¹ ciekawie ujête,
tchn¹ du¿¹ erudycj¹, wykazuj¹ umys³ krytyczny i œcis³y,
nie pozbawiony mimo to jednak tej lotnoœci, która w
³¹cznoœci z sumiennoœci¹ nadaje dopiero pracom
naukowym istotnie cenn¹ wartoœæ".

W roku 1930 docent K. Pelczar zosta³ powo³any na
Uniwersytet Stefana Batorego do Wilna; otrzyma³ tytu³
profesora i zosta³ kierownikiem katedry patologii ogól-
nej na wydziale lekarskim. Po przybyciu do Wilna, zas-
ta³ zak³ad niedostatecznie wyposa¿ony do badañ nau-
kowych, mieszcz¹cy siê w ciasnym lokalu, tote¿ zacz¹³
go urz¹dzaæ, wystara³ siê o kredyty na adaptacjê gma-
chu, urz¹dzi³ bibliotekê.

Jak pisze L. J. K³oniecki w "S³u¿bie Zdrowia"
(23.09.1957r.) "Zak³ad powsta³y z inicjatywy K. Pel-
czara w grudniu 1931r. by³ jakby jego darem dla naj-
biedniejszych z biednych, chorych na ró¿ne postacie
nowotworów, skazanych w owym czasie w³aœciwie na
zag³adê, okrutnie cierpi¹cych. Tu w³aœnie znajdowa³ siê
kliniczny warsztat pracy Profesora, gdzie usi³owa³ poz-
naæ i zg³êbiæ istotê choroby, poszukuj¹c œrodków i me-
tod jej opanowania i zwalczania, a co najmniej ul¿enia
cierpieniom chorych. Imiê K. Pelczara jako lekarza i
opiekuna chorych by³o w Wilnie i WileñszczyŸnie
nierozerwalnie zwi¹zane w³aœnie z tym¿e zak³adem,
któremu zreszt¹ on sam oddany by³ ca³ym sercem". 

Postaæ profesora Kazimierza Pelczara w kilku zda-
niach mo¿na by okreœliæ nastêpuj¹co - wychowanek
wydzia³u lekarskiego Uniwersytetu Jagielloñskiego w
Krakowie, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie, dziekan wydzia³u lekarskiego USB, kierownik
katedry patologii ogólnej i eksperymentalnej; utalen-
towany, o g³êbokiej wiedzy uczony, niestrudzony eks-
perymentator i badacz, jeden z nielicznych wybitnych
onkologów w Europie; wychowawca kilkunastu poko-
leñ oddanej medycynie m³odzie¿y i jej wielki przyja-
ciel; bardzo aktywny inicjator i organizator ró¿nych
odcinków s³u¿by zdrowia, lekarz z powo³ania i zami-
³owania, o którym jego pacjenci mówili z uwielbieniem
i wdziêcznoœci¹. 

Oto jeszcze jeden dokument udostêpniony przez
Joannê Mackiewicz - depesza wys³ana 16 listopada
1937 roku do szpitala Marsza³ka Pi³sudskiego w
Warszawie, gdzie przebywa³ Kazimierz Pelczar po cu-
downym ocaleniu z katastrofy samolotowej (jako jeden
z nielicznych ocala³). "Zebrana na posiedzeniu rada
wydzia³u wyra¿a wielk¹ radoœæ z powodu szczêœliwego
ocalenia swego dziekana i gor¹co ¿yczy mu szybkiego
powrotu do zdrowia Hiller, Januszkiewicz, Jakowicki,
Szmur³o, Eiger, Roze, Muszyñski, Leyko, Pawlas,

Mozo³owski, Bujak, Mahrburg, Kruszyñski, Michejda,
Siengalewicz, Nowakowski, Abramowicz". Ka¿de z tych
nazwisk zas³uguje na osobne opracowanie. Wspania³y
kwiat polskiej inteligencji lat miêdzywojennych.

Konrad Górski, profesor Uniwersytetu Stefana
Batorego w latach 1934-1939, cz³onek Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci, póŸniej Polskiej Akademii
Nauk, jeden z biografów prof. K. Pelczara, pisze, i¿
zgodnie z zasad¹ mówienia o zmar³ych tylko dobrze,
niektórzy mówi¹ "wszelkie rzeczy dobre", niezale¿nie
od tego czy s¹ one prawdziwe, czy w najlepszej intencji
zmyœlone. "Jednak o prof. K. Pelczarze - pisze prof.
Konrad Górski - trzeba mówiæ s³owami najlepszymi z
mo¿liwych, gdy¿ by³a to osobowoœæ wszechstronnie
wykszta³cona, promieniowa³a zeñ inteligencja, erudy-
cja, oczytanie, umys³ o ¿ywych zainteresowaniach
humanistycznych, posiada³ zdolnoœci artystyczne,
m¹dry ruchliwy spo³ecznik. Ale przede wszystkim by³

cz³owiekiem niezwyk³ej dobroci, prawym, o nieprzeciêt-
nych walorach etycznych i bardzo g³êbokim morale
humanist¹. Zarówno w codziennej pracy jak i poza ni¹
mi³y, promieniuj¹cy osobistym urokiem, wspania³y
towarzysz w przyjacielskim gronie o wysokiej kulturze
obcowania. Ca³a osobowoœæ profesora by³a jak gdyby
wype³niona poczuciem misji, któr¹ pe³ni³ w latach
1930-43 w Wilnie...".

W grudniu 1936 roku profesor zorganizowa³ IV
Ogólnopolski Zjazd na temat walki z nowotworami z
udzia³em uczonych z Litwy, £otwy, Niemiec, Polski.
Cz³onkiem komitetu honorowego zjazdu by³a dr Bro-
nis³awa D³uska, rodzona siostra Marii Sk³odowskiej-
Curie, Postulowano o ujednolicenie metod leczenia na
terenie ca³ego kraju, dokszta³canie lekarzy w zakresie
problematyki choroby nowotworowej i wprowadzenie
zajêæ z tego przedmiotu do studiów lekarskich.

Spuœcizna naukowa profesora obejmowa³a 85 pu-
blikacji dotycz¹cych nowotworów z³oœliwych, gruŸlicy
i choroby reumatycznej. Du¿e nadzieje wi¹za³ z wyna-
lezionym lekiem kefalina. Podejmowa³ te¿ badania nad
znaczeniem huby brzozowej maj¹cej zastosowanie w
medycynie ludowej. Dziœ wiemy, ¿e huba - to bogate
Ÿród³o interferonu. 

Redaktor Halina Jotkia³³o w swym artykule w
Magazynie Wileñskim z  2001r. napisa³a o nim w taki
sposób "Zosta³ Wilnianinem z wyboru. By³ œwiatowej
s³awy onkologiem, patologiem, profesorem USB,
za³o¿ycielem pierwszego w przedwojennej Polsce cen-
trum onkologii - Miejskiego Zak³adu Badawczo-Lecz-
niczego Wileñskiego Komitetu do Zwalczania Raka przy
ul. Po³ockiej 6. Zapraszano go do pracy w najwiê-
kszych zagranicznych, ciesz¹cych siê uznaniem oœrod-
kach chorób nowotworowych. Tu¿ przed wybu-

Ca³a osobowoœæ profesora by³a jak gdyby
wype³niona poczuciem misji, któr¹ pe³ni³ w latach

1930-43 w Wilnie...".

Spuœcizna naukowa profesora obejmowa³a 85
publikacji dotycz¹cych nowotworów z³oœliwych,

gruŸlicy i choroby reumatycznej.
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chem wojny prof. Kazimierz Pelczar otrzyma³ propozy-
cjê objêcia katedry w Rzymie. Odmówi³. Zosta³ w Wil-
nie - mieœcie, które darzy³ mi³oœci¹ tak g³êbok¹, ¿e nie
wyobra¿a³ ¿ycia poza nim. Pozosta³ tu na zawsze. W
podwileñskich Ponarach. W jednej ze wspólnych mogi³.
Z ksi¹¿ki J. Zdzis³awa Szy³eyki pt. "Lepsza strona
czasu", zosta³ wybrany przez red. Jotkia³³o taki cytat:
"Miasto prze¿y³o jeszcze jeden z serii swoich wojennych
kataklizmów. By³a to masowa represja za zabicie na
ulicy Kalwaryjskiej Mariana Padaby, inspektora
litewskiej policji kryminalnej, bêd¹cego na us³ugach
gestapo..." i dodaje "W odwecie w nocy z 16 na 17
wrzeœnia 1943 r. aresztowano stu wilnian - g³ównie
kwiat inteligencji polskiej - dziesiêciu z nich rozstrze-
lano, w tym profesora Kazimierza Pelczara." Su-
gerowano, ¿e Padabê zlikwidowa³a tajna organizacja i

nastêpnego ju¿ dnia po egzekucji informowa³y o tym
plakaty w mieœcie dotycz¹ce odwetu i egzekucji
Polaków.

O okolicznoœciach œmierci prof. Pelczara pisze w
swojej ksi¹¿ce "Ponary - Wileñska Golgota" pani Hele-
na Pasierbska, która niestrudzenie walczy o zachowanie
potomnym œladów zbrodni ponarskiej licz¹cej oko³o
100 tysiêcy ofiar - obywateli II Rzeczypospolitej, w
tym oko³o 20 tysiêcy Polaków straconych za walkê
przeciwko okupantowi. Ksi¹¿ka zawiera zeznania
naocznych œwiadków, dokumenty odnalezione przez

ni¹ w archiwach polskich i litewskich. Bardzo przejmu-
j¹ce s¹ karteczki zakopywane w butelkach spisywane
przez naocznego œwiadka zbrodni redaktora Kazimierza
Sakowicza, mieszkañca Ponar: 

17 wrzeœnia - pi¹tek,1943 r. oko³o 8 rano dowiadu-
je siê ¿e na bazê zajecha³a przed chwil¹ ciê¿arówka,
szczelnie zakryta. Idê na przejazd. Ko³o bramy na bazê
stoi gestapowiec. Na bazie cicho. Wkrótce jednak pada
salwa (gdzie jama Rudziñska). Znów cicho, znów
salwa; czas mija. Ogó³em 5 salw. S³yszê, ¿e pracuje
motor; aha, to znak, ¿e koniec i ¿e wracaj¹. Wkrótce
ciê¿arówka mija przejazd: z ty³u widaæ, jak Litwini
ogl¹daj¹ rzeczy skazañców. Przysypani zostali bardzo
nieznacznie, tak, ¿e pod cienk¹ warstw¹ ¿ó³tego piasku
wyraŸnie rysowa³y siê tu³owia zamordowanych (...). Po
pewnym czasie z bazy wracaj¹ 2 szaulisi. Zaczyna siê
rozmowa. Có¿, okazuje siê, ¿e strzelali do polskich
adwokatów i doktorów. Strzelano do dwóch naraz, roze-
branych. Trzymali siê fajnie, nie prosili, tylko ¿egnali
siê ze sob¹ i prze¿egnawszy siê.....- szli. "£achy prawie
wszystkie pojechali, zostali siê m.in. buty ‘eleganckie,
d³ugie buty’ i jeszcze coœ trochê- informuje szaulis,
bratanek Ku³askis ze Skorbucian, zaufanego Litwina,
sta³ego odbiorcê rzeczy pomordowanych, którego brat
rozstrzeliwuje".

"Strzelali z ty³u w plecy albo granatami lub z kara-
binu maszynowego, gdy deszcz lub wieczór siê zbli¿a." 

Od pani Pasierbskiej bezpoœrednio wiem, ¿e naza-
jutrz po zamordowaniu profesora Pelczara nadesz³a
wprawdzie depesza z Niemiec z rozkazem oszczê-

dzenia œwiatowej s³awy onkologa. Jego preparat
kefaliny produkowano i sprzedawano w Niemczech z
napisem na ka¿dym opakowaniu "nach Dr. Peltschar".
Interwencja za spraw¹ ¿ony i przyjació³ by³a chybiona.
Komuœ zale¿a³o na pozbyciu siê profesora wbrew
nawet stanowisku Niemców. Wiadomo by³o, ¿e w cza-
sie wojny profesor Pelczar nie opuœci³ r¹k. Ratowa³
akowców, ¯ydów, uczy³ studentów i lekarzy, organi-
zowa³ pracê dla m³odzie¿y. Anga¿owa³ w to w³asne
pieni¹dze. Dzia³a³ w Miêdzynarodowym Czerwonym
Krzy¿u. Odegra³ du¿¹ rolê w polskim ruchu oporu. Na
jego tragicznym losie zawa¿y³o to, ¿e by³ Polakiem. ¯y³
49 lat.

Tak wspomina prof. Konrad Górski ("¯ycie Liter-
ackie" z 18.09.1983r.): Po raz ostatni widzia³em Ka-
zimierza Pelczara w sierpniu 1943r., mniej wiêcej na
miesi¹c przed jego œmierci¹. Mimo ciê¿kich warunków
nie ustawa³ w badaniach naukowych i mówi³ mi wtedy
m.in. o tym, ¿e ju¿ znalaz³ sposób na opanowanie gruŸ-
licy. Zdawa³oby siê, ¿e takie wyniki powinny by go
napawaæ zadowoleniem, a jednak wydawa³ siê dziwnie
zgryziony i przygnêbiony. Drêczy³y go stosunki, jakie w

Krzy¿ w Ponarach k/ Wilna

...nazajutrz po zamordowaniu profesora Pelczara
nadesz³a wprawdzie depesza z Niemiec z rozkazem

oszczêdzenia œwiatowej s³awy onkologa.
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zorganizowanym przezeñ szpitalu dla chorób nowo-
tworowych stwarzali Litwini - hitlerowscy kolaboranci
- pragn¹cy go stamt¹d podstêpnie usun¹æ. Mo¿e nawie-
dza³o go i ciemne przeczucie koñca, jaki mu niebawem
zgotowano.

Wykonawcami mordów byli ¿o³nierze narodowoœci
litewskiej z oddzia³u egzekucyjnego tzw. "Ypatingas
burys", potocznie zwani strzelcami ponarskimi. Rekru-
towali siê oni przewa¿nie spoœród paramilitarnej orga-
nizacji litewskiej "Lietuvos sauliu s¹junga". Organiza-
torem i komendantem tego znanego z niebywa³ych
okrucieñstw Sonderkommando, oficjalnie przydzie-
lonego do gestapo, by³ Niemiec Martin Weiss. Na po-

cz¹tku, w lipcu 1941r., oddzia³ ten liczy³ zaledwie 50
ochotników, lecz w nied³ugim czasie rozrós³ siê do
kilkuset. Jego dowódc¹ by³ porucznik wojska litew-
skiego z Kowna Balys Norvaiða, zastêpc¹ - równie¿
oficer Balys Lukoðius. Litewski oddzia³ specjalny
Ypatingas bœrys, nale¿¹cy do gestapo jako Sonderkom-
mando der Sipo und SD, wykona³ wyrok na profesorze
Pelczarze. Litewski oddzia³ specjalny z³o¿ony z ochot-
ników litewskich z w³asnej woli anga¿uj¹cy siê do
wspó³pracy z hitlerowcami.

Tadeusz Cze¿owski - (Filozof, kierownik Katedry
Filozofii w Uniwersytecie Wileñskim 1923-1939, a po
wojnie w UMK w Toruniu) wspomina (Uczeni polscy o
sobie 1988r.): "W po³owie wrzeœnia 1943r. zosta³em w
nocy aresztowany i wraz  z setk¹ polskich mieszkañców
Wilna, a w tym kilku jeszcze innych profesorów naszego
uniwersytetu, wywieziony do obozu ciê¿kich robót w
Prowieniszkach ko³o Kowna. Dziesiêciu aresztowanych
wœród nich profesorów: Pelczara (lekarza) i Gut-
kowskiego (prawnika) rozstrzelano w podziemiach
gmachu s¹dów na placu £ukiskim. By³ to akt represji za
zamordowanie policjanta litewskiego, jak siê okaza³o,
policja litewska k³amliwie rzuci³a podejrzenie na orga-
nizacjê polsk¹, gdy¿ policjanta w k³ótni zabi³ inny
policjant litewski. To te¿ po kilku tygodniach zwolniono
nas z obozu, ale rozstrzelanych nie mo¿na by³o wskrze-
siæ". 

Profesor Stanis³aw Lorentz wspomina: "W roku
1940 proponowano mu wyjazd do New Yorku, katedrê
na Uniwersytecie w Londynie, wyjazd do Rzymu -
wszêdzie na odpowiedzialne stanowiska. Ale nie chcia³
opuœciæ Wilna. By³ przewodnicz¹cym Sekcji Polskiej
Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a oraz Komitetu
Polskiego w Wilnie, zas³u¿y³ siê ratuj¹c tysi¹ce
uchodŸców polskich, ukrywa³ ¯ydów i cz³onków Armii
Krajowej... Cz³owiek niezwyk³y, wielkiej dobroci".

Redaktor Halina Jotkia³³o tak zakoñczy³a swój
artyku³ w Magazynie Wileñskim o profesorze Kazi-
mierzu Pelczarze. "W wileñskim koœciele Ducha Œw.
podczas Mszy œw. ró¿añcowej w intencji Profesora Kaz-
imierza Pelczara ksi¹dz mówi³ o potêdze dobra, które
by³o w Kazimierzu Pelczarze i które nie posz³o do
Nieba. Ono jest na ziemi..."

W Bia³ymstoku w paŸdzierniku 1999 zosta³a
ods³oniêta tablica w ho³dzie wszystkim, którzy oddali
swe ¿ycie za wolnoœæ Polski w Ponarach ko³o Wilna.
Epitafium upamiêtniaj¹ce œmieræ tysiêcy ludzi umiesz-
czono w Kaplicy Mêczeñstwa Narodu Polskiego, która
znajduje siê w koœciele p. w. Ducha Œw. na osiedlu Pias-
ta. Proboszcz parafii ksi¹dz Józef Wiœniewski rozpocz¹³
koncelebrê takimi s³owami "S³yszycie dzwony, które
teraz bij¹ na Anio³ Pañski? Dla tych, którzy byli
rozstrzelani w Ponarach dzwony nie bi³y. Niech nasze
serca zabij¹ modlitw¹, aby ofiara z ich ¿ycia nie zosta³a
zapomniana i zmarnowana".

Alina T. Midro
(Autorka jest prof. dr. hab. - kierownikiem 

Zak³adu Genetyki Klinicznej AMB)

Pami¹tkowa tablica w Bia³ymstoku ods³oniêta w paŸdzierniku 1999
w ho³dzie wszystkim, którzy oddali swe ¿ycie za wolnoœæ Polski
w Ponarach ko³o Wilna.

"S³yszycie dzwony, które teraz bij¹ na Anio³ Pañ-
ski? Dla tych, którzy byli rozstrzelani w Ponarach

dzwony nie bi³y. Niech nasze serca zabij¹ mod-
litw¹, aby ofiara z ich ¿ycia nie zosta³a zapomniana

i zmarnowana".
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Wybijanie siê na miasto

O wiekach najdawniejszych nie
warto siê d³ugo rozwodziæ, bo by³o tu
podobnie, jak i w wielu innych rejo-
nach obecnego województwa podlas-
kiego. D³ugo dominowa³a prapusz-
cza, do której rzadko zapuszczali siê
ludzie. Najpierw, w czasach prehisto-
rycznych, byli to wêdrowcy szukaj¹cy
dogodnych miejsc do za³o¿enia osad.
Potem pojawiali siê zbrojni: JadŸwin-
gowie, Mazowszanie, Litwini, Krzy-
¿acy, a sporadycznie i S³owianie
wschodni. Zmieniali siê w³adcy, za-
wierano oraz ³amano kolejne uk³ady

graniczne. Szansa na trwa³y pokój
zaistnia³a po podpisaniu unii polsko-
litewskiej, trzeba tylko by³o jeszcze
ukróciæ wypady krzy¿ackie i uregulo-
waæ zadawnione spory mazowiecko-
litewskie. W 1513 roku powsta³o wo-
jewództwo podlaskie, które w 1569
roku przeniesiono ze sk³adu Wielkie-
go Ksiêstwa Litewskiego do Korony

Polskiej.
Kiedy pojawi³ siê na mapach

Knyszyn? Wyprzedzi³a go Wojdy-
³ówka (Wodzi³ówka), w³asnoœæ z
dworem obronnym ¯mudzina Woj-
dy³³y, który poj¹³ za ¿onê córkê ksiê-
cia litewskiego Olgierda, siostrê W³a-
dys³awa Jagie³³y. Niestety, Wojdy³³a
wmiesza³ siê w spisek na ¿ycie wiel-
kiego ksiêcia litewskiego Kiejstuta i
zosta³ powieszony w 1382 roku.
Dwór jednak przetrwa³ do pocz¹tków
XVI wieku (fundamenty mo¿na jesz-
cze obejrzeæ), stawali w nim nawet
królowie. Lokowali siê w pobli¿u i in-
ni osadnicy, ale mniej znacz¹cy. Prze-

³omu dokonali dopiero Radziwi³³owie
- Miko³aj (II w panteonie rodu o tym
imieniu) otrzyma³ najpierw klucz
dóbr kalinowskich, a nastêpnie roz-
leg³¹ ziemiê goni¹dzko-rajgrodzk¹,
nazywan¹ póŸniej równie¿ ksiêst-
wem. Jeden ze swych dworów zbudo-
wa³ na obszarze obecnego Knyszyna,
a oko³o 1508 r. obok powsta³a tak¿e

osada, "dla której za³o¿yciel przydzie-
li³ 80 w³ók ziemi. Wzrastaj¹ca wy-
miana handlowa miêdzy Polsk¹ i Lit-
w¹ powoduje szybki rozwój osady..."
(Henryk Stasiewicz). Wed³ug tego sa-
mego autora nazwa mog³a byæ wczeœ-
niejsza i pochodziæ od nazwiska w³aœ-
ciciela (Knyscha) punktu drogowego
na szlaku prowadz¹cym od Wilna
przez Grodno i Tykocin na Warszawê
i Toruñ.

Nastêpny ruch nale¿a³ do królo-
wej Bony, wielkiej reformatorki na te-
renach Podlasia, kobiety a¿ nadto
energicznej, z charakterem. A by³o
tak, ¿e w 1528 roku sio³o Knyszyn
kolejny (III) Miko³aj Radziwi³³ za-
pisa³ oœmioletniemu ksiêciu Zygmun-
towi Augustowi. Mo¿e i ten fakt za-
ci¹¿y³ na dalszych zwi¹zkach przy-
sz³ego króla z opisywanymi okolica-
mi. Nim Zygmunt dorós³, Bona prze-
jê³a dobra knyszyñskie i ona to na-
kaza³a w 1536 roku staroœcie, mo¿ne-
mu Aleksandrowi Chodkiewiczowi,
osadê zamieniæ w miasto. Ten wymie-
rzy³ w³óki, rynek i ulice, uszanowa³
potrzeby wiernych, zadba³ o lokowa-
nie intratnych karcz piwnych i gorza³-
czanych (odpowiednio 11 i 21 w 1557
roku!), zaœ przy dworze (sta³ przy
obecnej ulicy Bia³ostockiej) by³y
wielkie stajnie, zorganizowano te¿ w
pobli¿u folwark. Od 1537 roku urzê-
dowa³ burmistrz, za³o¿ono ksiêgi
miejskie, ustanowiono podatki i choæ
nie wydany zosta³ formalny przy-
wilej, to Knyszyn by³ ju¿ wówczas de
facto miastem, centrum starostwa i
leœnictwa.

Niemal stolica Rzeczypospolitej

O umi³owaniu tej czêœci Podlasia
przez Zygmunta Augusta pisz¹ zgod-
nie historycy, mi³oœnicy przesz³oœci,
nawet trzeciorzêdni poeci. Sk¹d taki
sentyment króla? Z upodobania do
piêknych lasów z grubym zwierzem?
Z pewnoœci¹ te¿, ale tych nie bra-

K r ó l e w s k i Knyszyn
Patrioci knyszyñscy nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e tylko z³y los pozbawi³

ich miasto sto³ecznego charakteru, a potem dosz³y represje carskie 
i manipulacje rodzimych urzêdników oraz polityków. Plam¹ na honorze sta³o siê - jak twierdz¹

najbardziej zadziorni - w³¹czenie Knyszyna do powiatu monieckiego. 
Ale niechaj ¿ywi nie trac¹ nadziei.

Adam Dobroñski
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kowa³o i na Litwie. Z faktu dogod-
nego po³o¿enia miêdzy Wilnem a
Krakowem, by móc w razie potrzeby
stawiaæ siê rych³o w zamku nad Wili¹
lub na Wawelu? A mo¿e raczej z od-
dalenia od obu stolic Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów, od intryg i plo-
tek dworskich? Uznajmy za zasadne
mniemanie, ¿e wielki wp³yw na taki
wybór mia³a romantyczna i jako taka
tragiczna mi³oœæ do Barbary Ra-
dziwi³³ówny. Co poniektórzy dodaj¹
do tego jeszcze bardziej tajemne przy-
czyny. Na pewno Knyszyn by³ miej-
scowoœci¹ ulubion¹ przez ostatniego z
Jagiellonów na tronie Rzeczypospoli-
tej. Pamiêtam barwne wywody prof.
Józefa Maroszka, ¿e w oparciu w³aœ-
nie o to miasto i o Tykocin Zygmunt
August chcia³ utworzyæ oœrodek cen-
tralny w³adzy, lokowa³ wiêc tu wa¿ne
instytucje i osadza³ znacz¹ce, bliskie
mu persony. Wyliczono, ¿e ³¹cznie
król odwiedzi³ Knyszyn 19 razy i spê-
dzi³ tu a¿ 495 dni!

Dziêki tym upodobaniom królew-
skim miasto podlaskie znalaz³o siê na
kartach historii Polski. W nim w³aœnie
27 lutego 1568 roku Zygmunt August
wyda³ ustawê dla leœniczych puszcz
skarbowych ("jako sprawowaæ siê
maj¹ w leœnictwach i urzêdziech
swoich"). I tu w 1568 roku powo³a³
Komisjê Morsk¹, okreœlan¹ jako "pol-
sk¹ admiralicjê", która mia³a strzec
praw Rzeczypospolitej do w³adztwa
nad Ba³tykiem, pilnowaæ handlu, bu-
dowaæ i wyposa¿aæ okrêty, opiekowaæ
siê flot¹.

Rozbudowano dwór królewski z
arrasami, które dziœ zdobi¹ komnaty
wawelskie. W nim król prowadzi³
amory z "soko³ami" (p³ci nadobnej) i
tu w trakcie seansu spirytystycznego
monarsze ukaza³a siê ukochana Bar-
bara, a w rzeczywistoœci podobna do
zmar³ej królowej - Barbara Gi¿anka.
Tylko w Knyszynie Zygmunt August
trzyma³ 600 koni, a we wszystkich je-
go stadninach by³o a¿ 3 tysi¹ce sztuk
ulubionych zwierz¹t. Wymieniano w
spisach konie: arabskie, tureckie, per-
skie, polskie, hiszpañskie, neapoli-
tañskie i jeszcze bardziej egzotyczne,
a tak¿e wielb³¹dy, natomiast jako ko-
niuszych zatrudniano W³ochów. Roz-
winiêto rybo³ówstwo, tak w stawie
wielkim pod Knyszynem, jak i w "je-
ziorze" na rzece Nereœli, zwanym
Zygmuntem Augustem, a wedle le-
gendy wykopanym z pomoc¹ ksiê¿y-
cowego pana Twardowskiego. Zyski

przynosi³y cztery folwarki, jeden - ju¿
wspomniany - przy mieœcie i trzy po-
zosta³e: dobrzyniewski, grodziski, za-
bielski. Z czasem starostwo knyszyñ-
skie (z goni¹dzkim) sta³o siê jednym z
bogatszych w ca³ej Rzeczypospolitej i
trzymane by³o przez osoby wielkiej
miary, czego przyk³adem Zamoyscy.

Ostatecznie 18 paŸdziernika 1568
roku formalnoœciom sta³o siê zadoœæ i
Zygmunt August nada³ Knyszynowi
prawo miejskie magdeburskie z
czwartkowymi targami i jarmarkami.
Wybudowano ratusz, sta³y w rynku
dwa koœcio³y katolickie (pierwszy z
lat 1450-1480?). W historiê miasta
wpisa³y siê tak¿e w ró¿nych okresach
czasu, dziœ nieistniej¹ce: cerkwie pra-
wos³awne i cerkiew unicka, bo¿nice i
domy modlitw wyznawców moj¿e-
szowych, kircha ewangelicka.

Œmieræ króla

Ten przypadek zas³uguje na osob-
ne potraktowanie. Zygmunt August
czuj¹c gwa³towane pogarszanie siê
zdrowia zadysponowa³ wyjazd do
Knyszyna. Podró¿owa³ tym razem od
Warszawy na ³ó¿ku, zatrzyma³ siê
miêdzy innymi w WiŸnie (tu nada³
szlachectwo Gi¿ance) i w Tykocinie.
W dworze (pisano - w zamku) kny-
szyñskim króla otoczyli wielcy pa-
nowie sprawuj¹cy najwa¿niejsze
urzêdy, lekarze, czarnoksiê¿nicy oraz
zwykli wydrwigrosze. Zmar³ ostatni z
Jagiellonów 7 lipca 1572 roku o godz.
18 w wieku lat 52, nie zostawiaj¹c
mêskiego potomka. Przyczyn zgonu
by³o wiele, tym ostatnim i najgroŸ-
niejszym choróbskiem okaza³a siê
gruŸlica. 

Z trudem zdobyto stosowne szaty
i insygnia królewskie, by przygoto-
waæ zmar³ego do pogrzebu. Ze wzglê-
du na upa³y wyjêto wnêtrznoœci i te
pogrzebano w Knyszynie. Cia³o zaœ
owiniêto woskowan¹ szat¹ i starannie
ubrane z³o¿ono do trumny wybitej
czarnym aksamitem. Komnatê zdobi-
³y proporce i chor¹giew z Or³em Bia-
³ym, na piersi którego widnia³y litery
S A - Sigismundus Augustus. W ca-
³ym kraju powtarzano wieœci z Kny-
szyna, tu zjechali siê senatorowie ra-
dz¹cy o wyborze nastêpcy na tronie
polskim. Postanowiono cia³o zmar-
³ego przewieŸæ na zamek w Tyko-
cinie, a st¹d do Krakowa. Opowia-
dano rozliczne plotki o knowaniach,
grabie¿y skarbów. Zmar³ król, g³oœno

by³o o Knyszynie.

Z góry i pod górê

Kolejne najazdy obcych wojsk,
zw³aszcza podczas szwedzkiego "po-
topu" w po³owie XVII wieku i tak
zwanej wojnie pó³nocnej w pier-
wszym dwudziestoleciu XVIII wieku
podciê³y rozwój Knyszyna i okolic.
Do tego dosz³y epidemie i po¿ary,
spad³a wysokoœæ plonów w folwar-
kach, zabrak³o wielkich protektorów.
Nowe nadzieje wzbudzi³y dopiero
czasy króla Stanis³awa Poniatow-
skiego z Konstytucj¹ 3 Maja i pow-
staniem koœciuszkowskim, spore po-
rz¹dki zrobili tu Prusacy po III
rozbiorze Polski. Niemcy dali po-
cz¹tek w³ókiennictwu, które znacznie
siê rozwinê³o w Knyszynie po 1832
roku. Innowacjom gospodarczym
zdawa³ siê sprzyjaæ starosta hrabia
gen. Wincenty Krasiñski, ojciec
wieszcza narodowego Zygmunta, te¿
starosty knyszyñskiego od 1843 roku
(rzadko tu przebywa³). Nie powsta³y
jednak wielkie zak³ady produkcyjne,
przybywa³o natomiast warsztatów,
które przechodzi³y stopniowo na
w³asnoœæ ¯ydów knyszyñskich (gmi-
na od 1700 roku!). Miasteczko od
1807 r. nale¿a³o do obwodu bia³ostoc-
kiego i z nim zosta³o w³¹czone do gu-
berni grodzieñskiej Cesarstwa Rosyj-
skiego.

Edmund Chodorowski zebra³
liczne dowody aktywnoœci miesz-
kañców Knyszyna w XIX stuleciu. W
Puszczy Knyszyñskiej koncentrowa³y
siê w 1863 roku oddzia³y powstañcze.
W 1872 roku w pobli¿u uruchomiono
wa¿n¹ kolej Brzesko-Grajewsk¹ i
wnet przyst¹piono do budowy twier-
dzy osowieckiej, a pu³k wojsk car-
skich stan¹³ obozem w pobliskich
Hornostajach (wraz ze stacj¹ kole-
jow¹ przyczyni³ siê on do powstania
osady Moñki). W pocz¹tkach XX
wieku zadbano równie¿ o now¹ drogê
przebiegaj¹c¹ przez Knyszyn, z Bia-
³egostoku do Grajewa (E³ku), od 1905
roku œmielej marzono o wolnej Pol-
sce. Te i inne fakty œwiadcz¹, ¿e
œwietny niegdyœ oœrodek gospodarczy
i polityczny nie wyzby³ siê ambicji,
jego mieszkañcy chwytali siê ka¿dej
szansy, by nie przegraæ konkurencji z
okolicznymi miejscowoœciami, uzna-
wali natomiast prymat Bia³egostoku.

I wojna œwiatowa przynios³a du¿e
zniszczenia, w wolnej zaœ Polsce z
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Kto by siê spodziewa³, ¿e zwierzaczek ten, jak
pytanie, ile diab³ów zmieœci siê na czubku szpilki,
mo¿e budziæ tyle emocji?

Ptaszek ma wiele pieszczotliwych konotacji. Kiedy
widzimy ma³ego, œlicznego, kolorowego, wyposa¿onego
w skrzyd³a przedstawiciela ornitofauny, u¿ywamy w³aœnie
takiego okreœlenia i jesteœmy gotowi daæ mu jak¹œ kru-
szynkê oraz przytuliæ. Gdy jednak w polu naszego wi-
dzenia pojawia siê dosyæ odra¿aj¹co wygl¹daj¹cy ptaszek,
z rodziny na przyk³ad sêpów, nie maj¹cy nawet w kroku
¿adnego majestatu, nazywamy go ptaszyskiem. 

Kiedy facet mówi do swojej ukochanej - ptaszku, jest
jasne, ¿e to pieszczotliwy i mi³y epitet.

Kiedy kobieta mówi do swego faceta - ptaszku, pow-
staje pytanie, do kogo mówi.

W czasach s³usznie minionych istnia³o niezwykle
piêkne okreœlenie, u¿ywane przez milicjê - b³êkitny
ptaszek. Nie sta³o ono w opozycji do nazwy pewnego eks-
kluzywnego samochodu, produkowanego w Wielkiej Bry-
tanii, nazywanego srebrnym ptakiem. Oznacza³o kogoœ,
kto odmawia³ zbiorowego budowania socjalizmu. Skoro
tak, to b³êkitny ptaszek marzy³ o ptaszku srebrnym i dzi-
siaj pewnie na taki samochodzik go staæ.

Ale jak wiadomo, droga do sukcesu, wys³ana jest
odpowiedni¹ iloœci¹ diab³ów na czubku szpilki. Kolejne,
coraz mniej pieszczotliwe okreœlenie - ptaszek - schodzi³o
na psy, które przepraszam za wrabianie w coœ, za co dosta-
j¹ w koœæ!

Ostatnio policja, wyros³a z podglebia, nie myliæ z
podziemiem, milicji, u¿ywa okreœlenia - ptaszek - na

cz³owieka ³ami¹cego prawo,
który siê ukrywa, a ona, po-
licja, na niego poluje w zgodzie z prawem. 

I tak doszliœmy do momentu, gdy ten piêkny i roman-
tyczny epitet, przejêty ze œwiata przyrody, uleg³ komplet-
nemu upadkowi. Osobnik, któremu pali siê grunt pod
nogami twierdzi, ¿e owszem, jest pe³en zapa³u, ale próba
zarzucenia mu czegoœ, co jego zajadli wrogowie nazywa-
j¹ przeciekiem, jest manipulacj¹, bo jego w tej sprawie w
ogóle nie ma. 

Poza tym nie wiadomo, który ptaszek, do którego
przyszed³. 

I kto za kim sta³. 
Sêp za kanarkiem, czy papuga za or³em bia³ym.
A poza tym wa¿ne jest pytanie, czy grupa nie maj¹ca

majestatu w kroku, trzyma grupê, która porusza siê z
gracj¹.

Tak oto doszliœmy do momentu, w którym jesteœmy
œwiadkami niezwyk³ej ewolucji jêzyka polskiego. Rze-
czownik - ptaszek - doczeka³ siê tak wielu znaczeñ, ¿e
trzeba u¿yæ kontekstu aby wszystko zrozumieæ. 

No tak, ale w roku 1865 niejaki Dymitr Iwanowicz
Mendelejew, ten sam, który u³o¿y³ s³ynn¹ tablicê uk³adu
okresowego pierwiastków, po³¹czy³ 60% spirytusu z 40%
wody. Bardzo wtedy wzros³a iloœæ diab³ów na g³ówce
szpilki.

I co z tego wynik³o? 
Skrzyd³a! Wyros³y nam skrzyd³a! 
Ornitolodzy ³api¹ siê za g³owê.
Ale oni nie umiej¹ przecie¿ lataæ!

Janusz Niczyporowicz
FELIETON

O pptaszkach

tym wiêksz¹ energi¹ odrabiano w
Knyszynie zapóŸnienia. Obserwa-
torzy byli zgodni, ¿e zdumiewa³a
aktywnoœæ miejscowych spo³ecz-
ników (od stra¿aków poczynaj¹c),
dziêki nim szybko oddano do u¿ytku
nowy gmach szkolny, uporz¹dkowano
zabudowê w centrum (Rynek 11 Lis-
topada), postawiono Pomnik Niepod-
leg³oœci, zapewniono sejmikowy sta-
tus szpitalowi, a liczba mieszkañców
wzros³a do oko³o 4,4 tys. Lepiej ni¿ w
wielu innych miasteczkach uk³ada³y
siê te¿ relacje polsko-¿ydowskie. Te
popsu³y siê dopiero w czasach tak
zwanego "pierwszego Sowieta". Oku-
panci niemieccy ulokowali w Kny-
szynie karny obóz pracy i we wrzeœ-
niu 1942 roku wywieŸli ¯ydów do

getta w Bia³ymstoku (czêœæ zabili na
miejscu, kilkudziesiêciu ukry³o siê w
lasach).

O latach powojennych ju¿ nie
mogê napisaæ z braku miejsca. Pow-
tarzana jest wersja, ¿e knyszynanie
nie chcieli u siebie Urzêdu Bezpie-
czeñstwa, wiêc nie zgodzili siê na
powiat i ten powsta³ w Moñkach.
Nadal jednak bronili dobrego imienia
miasta, dbali o jego presti¿, rozbu-
dowywali posiadane placówki i in-
stytucje. Tak jest do dziœ, co poœwiad-
cza lektura "Nowego Goñca Kny-
szyñskiego" i kolejnych publikacji
ksi¹¿kowych. Nie zapomina siê o zna-
nych ziomkach, z których s³aw¹
szczególn¹ ciesz¹ siê prof. Czes³aw
Kudzinowski (jego imiê nosi liceum)

oraz Józef i Cecylia Piaseccy. Z pom-
nika spogl¹da na miejscowych i goœci
Zygmunt August, patron Knyszyñ-
skiego Towarzystwa Regionalnego. A
mo¿e jeszcze uda siê odszukaæ w pod-
ziemiach koœcielnych urnê z sercem
króla. Zas³u¿on¹ s³aw¹ w Europie
cieszy siê Puszcza Knyszyñska.

(Autor jest prof. dr. hab.
- pracuje na Wydziale

Historyczno- Socjologicznym 
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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Wszystko, co ma swój pocz¹tek, ma te¿ i ko-
niec, i nie inaczej bêdzie z moim mini-cyk-
lem artyku³ów na temat Arabii Saudyjskiej.

Zgodnie z obietnic¹ ostatni z nich chcia³bym poœwiêciæ
urokom arabskiej przyrody.

Wbrew powszechnym wyobra¿eniom Arabia Sau-
dyjska to nie tylko pustynia, a i pustynia - pustyni nie

równa. Tym niemniej wiêksz¹ czêœæ kraju tworz¹ dwie,
potê¿ne i jedne z najdzikszych, pustynie: Nefud na
pó³nocy i Rub-Al-Chali, najwiêksza piaszczysta pusty-
nia na œwiecie (zwana te¿ czasem Pustym Obszarem -
"Empty Quarter"), na po³udniu. Rub-Al -Chali zajmuje
powierzchniê dwukrotnie wiêksz¹ od Polski! W po³ud-
niowo-wschodniej czêœci kraju, przy granicy z Jeme-

nem, nie brak jednak i wysokich gór siêgaj¹cych swymi
szczytami a¿ do 3000 metrów n.p.m. Zaœ wzd³u¿ wy-
brze¿y Morza Czerwonego ci¹gn¹ siê fantastyczne ko-
ralowe rafy i wyspy. Sam zaœ Rijad, w którym ¿y³em
le¿y na œrodku wielkiego pustynnego p³askowy¿u
Nad¿d. 

"Zêby teœciowej"

Niektóre krajobrazy w Arabii
zapieraj¹ dech, na przyk³ad gdy
wyje¿d¿a siê z Rijadu w dó³
p³askowy¿u Nad¿d, czyli po pros-
tu po ogromnej skalnej skarpie
wysokoœci kilkuset metrów. Skar-
pa ta wygl¹da jak œciany ame-
rykañskich kanionów, znanych
wszystkim z westernów. Od tego
wielkiego skalnego klifu, stop-
niowo od³amuj¹ siê kolejne skalne
od³amy tworz¹c potê¿ne rumo-
wiska. Dalej ci¹gnie siê krajobraz
pe³en skalnych ostañców wystrze-
laj¹cych w górê ze skalnych ru-
mowisk i przypominaj¹cych
ogromne œredniowieczne fortece.
Jeden z nich nazwaliœmy obra-
zowo "Zêbami teœciowej". Przy-
rodnicze wycieczki po okolicach
Rijadu by³y dla mnie jedn¹ z naj-
wiêkszych przyjemnoœci zwi¹za-
nych  z pobytem w Arabii. Jed-
nak¿e na wycieczki takie dla bez-
pieczeñstwa nie powinno siê jeŸ-

dziæ samemu. Zwykle wiêc wyrusza³a karawana samo-
chodów terenowych, wœród których by³ i nasz weteran
- 20-letni Range Rover, który zreszt¹ w trudnym terenie
spisywa³ siê lepiej ni¿ nowomodne Toyoty Lancruiser
czy Mitsubishi Pajero. A widoki by³y zaiste piêkne, np.
wysch³y wodospad utworzony przez koryta okreso-
wych rzek, czyli tzw. wadi - by³o to przepiêkne miejsce:

Motto:
"Dziêki Ci Panie Bo¿e, ¿eœ stworzy³ œwiat piêkny i bardzo ró¿ny 
a tak¿e za to, ¿e pozwoli³eœ mi w niewyczerpanej dobroci Twojej
byæ w miejscach, które nie by³y miejscami mojej codziennej
udrêki
... dziêkujê Ci Panie ¿e stworzy³eœ œwiat piêkny i ró¿ny

a jeœli jest to Twoje uwodzenie jestem uwiedziony na zawsze i bez
wybaczenia"

Zbigniew Herbert "Modlitwa Pana Cogito - Podró¿nika"

ZAPISKI Z PUSTYNI
czêœæ IV
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skalne tarasy wodospadu, czynnego tylko po du¿ych
deszczach. Choæ raz widzia³em u jego podnó¿a nawet i
spor¹ ka³u¿ê, a wokó³ rozci¹ga³y siê fantastyczne czer-
wone wydmy wysokie na 100-200 metrów. W pobli¿u
znajdowa³o siê ogromne wysch³e jezioro zwane Kar-
rarah, choæ i tam by³a odrobina wody - wszystko po
wielkanocnych burzach, kiedy to lalo przez trzy noce.
Opowiadano mi, ¿e trzy lata wczeœniej na tym jeziorze
p³ywa³y motorówki z ludŸmi na nartach wodnych.

£azienki wykute w ska³ach 

Pustynne krajobrazy to chyba najpiêkniejsze, co
jest w Arabii, i o dziwo nies³ychanie zró¿nicowane i
urozmaicone. Ulubionym zreszt¹ sposobem spêdzania
czasu arabskich rodzin s¹ pi¹tkowe piknikowe wyjazdy
na pustyniê. W pobli¿u Rijadu stoj¹ skupiska br¹-
zowych namiotów w postaci jakby ma³ych obozowisk,
które mo¿na wynajmowaæ. By³em w jednym z takich
obozowisk, które poprzednio by³o dostêpne wy³¹cznie
dla królewskiej rodziny i ich goœci. By³ tam nawet ma³y
pas startowy, a tak¿e, opuszczony ju¿ i zamkniêty,
królewski pa³ac. Teren by³ piêknie zagospodarowany:
³¹cznie z malowniczym oœwietleniem terenu, miejscami
na ogniska i grille, w tym tak¿e wykafelkowanymi po-
destami z hakami do oprawiania zwierz¹t, a nawet
wykutymi w ska³ach ³azienkami. Niektóre namioty
by³y naprawdê olbrzymie, mog³yby chyba pomieœciæ ze
100 osób. Zaœ krajobrazy doko³a osza³amia³y swoj¹
malowniczoœci¹: ska³y i kamienne usypiska o ró¿nych
kolorach (nawet czarne - wulkaniczne przypominaj¹ce
zastyg³¹ lawê, zwane harra), niektóre z nich wygl¹da³y
jak rafy koralowe albo formacje solne z Wieliczki.
Zreszt¹ pustynia by³a niegdyœ dnem wielkiego morza i
do dziœ mo¿na na niej znaleŸæ prehistoryczne ska-
mieliny w postaci muszelek amonitów i trylobitów. 

Najpiêkniejsze prze¿ycie czeka³o nas na koniec,
kiedy to weszliœmy do w¹skiego kamiennego w¹wozu
wysokiego na jakieœ 20-30 metrów obfituj¹cego w dzi-
waczne zau³ki, boczne odga³êzienia i nisze. Jedna z
nich wygl¹da³a jak ¿ywcem przeniesiona z buddyjskiej
œwi¹tyni - tylko oczywiœcie pos¹gu Buddy w niej bra-
kowa³o. Podobno jeden z saudyjskich ksi¹¿¹t uwielbia³
tam przesiadywaæ i czytywaæ poezjê. Œciany w¹wozu
zosta³y fantastycznie wyrzeŸbione przez wiatr i piasek,
a niekiedy nad g³ow¹, w w¹skich przesmykach, le¿a³y
zaklinowane kamienie. To jedno z najbardziej fascynu-
j¹cych miejsc, jakie widzia³em w Arabii. Inne z nich to
krater powsta³y po uderzeniu wielkiego meteorytu z
kilkusetmetrowym majestatycznym pionowym urwis-
kiem wznosz¹cym siê ponad g³ow¹.

W raju!

Zupe³nie inna jest D¿edda le¿¹ca nad brzegiem
Morza Czerwonego. Cieszy siê ona opini¹ miasta swo-
bodniejszego religijnie ni¿ Rijad. D¿edda ma ciekaw¹
starówkê, której domy charakteryzuj¹ siê niesamowicie
wymyœlnymi drewnianymi balkonami, galeriami i za-
budowami okien chroni¹cymi przed upa³em, pomalo-
wanymi na br¹zowo lub zielono. Naturalnie jest to
wszystko strasznie zaniedbane i zdewastowane. Nie-

które domy maj¹ te¿ piêknie zdobione, kolorowo malo-
wane drzwi, pe³no tam krêtych zau³ków i ulicznych
obskurnych knajpek, w których zapaliæ mo¿na wodn¹
fajkê, tzw. shishê oraz napiæ siê arabskiej, s³odkiej jak
ulepek, herbaty lub s³omkowej kawy o przedziwnym
smaku, której nigdy nie uda³o mi siê polubiæ. Znaczn¹
czêœæ tej starej dzielnicy, zwanej Balad, stanowi arab-
ski bazar czyli tzw. suk, na którym s¹ wspania³e rybne
restauracje serwuj¹ce lokalne "frutti di mare" sma¿one
w g³êbokim oleju w wielkich kot³ach. Wiemy, ¿e
wspania³e, bo sami siê tam opychaliœmy rybnymi spec-
ja³ami, zw³aszcza krewetkami. Napiliœmy siê te¿ bar-
dzo s³odkiego soku wyciskanego przez specjaln¹ ma-
szynê z trzciny cukrowej. Jednak to, co w D¿eddzie
najpiêkniejsze to nurkowanie w rafach koralowych. Nie
na darmo zw¹ j¹ Per³¹ lub Narzeczon¹ Morza Czer-
wonego. Ca³ej naszej rodzince uda³o siê tam ponur-
kowaæ z akawalungami i nacieszyæ siê piêknem kora-
lowej rafy i ultrakolorowych rybek, które mieni³y siê i
iskrzy³y wszystkimi barwami têczy. W górê i w dó³
œmiga³y b³êkitne papugoryby, pomarañczowo-czarne
amfipriony, ¿ó³to-zielone strzêpiele czy pr¹¿kowane
niebieskie arlekiny. Pomiêdzy nimi dostojnie porusza³y
siê wielkie meduzy. Same korale by³y czerwone,
zielone, fioletowe, a nawet turkusowo-niebieskie. Na
dnie pe³no by³o je¿owców, ukwia³ów i poruszanych
pr¹dem wody przedziwnych stworzeñ tworz¹cych istny
rajski ogród. Wprawdzie raz omal siê nie udusi³em i
musia³em natychmiast na resztkach powietrza wy-
p³yn¹æ na powierzchniê, ale przygoda ta by³a po prostu
nies³ychana i zachwyci³a nas wszystkich. 

Jeszcze inne jest po³udnie Arabii: fantastyczne
górskie krajobrazy, wiêcej zieleni, biegaj¹ce wszêdzie
pawiany i staro¿ytne kamienne wielopiêtrowe domy
wygl¹daj¹ce jak skrzy¿owanie wspó³czesnych wie¿ow-
ców z twierdz¹, za to w œrodku pomalowane tak
kolorowo, jak tylko siê da. W czasie mojej wyprawy w
te rejony nieoczekiwanie nadesz³a burza i z nieba
runê³y strugi wody. Koryta potoków i rzek wype³ni³y
siê w ci¹gu kilkunastu minut a ze szczytów gór zaczê³y
p³yn¹æ majestatyczne wodospady tak, i¿ ca³y krajobraz
przypomina³ norweskie fiordy lub szkockie "High-
lands". Po prostu nie mog³em uwierzyæ w³asnym
oczom. K³êbi¹ca siê woda nios³a wielkie g³azy i zale-
wa³a skalne doliny. Przy drogach zaœ stali sprzedawcy
zbieranego w lasach i na ³¹kach miodu o przedziwnych
rysach twarzy i z wiankami z polnych kwiatów na g³o-
wach, przez co przylgnê³o do nich okreœlenie "flower
people".

D³ugo by jeszcze pisaæ, ale nie chcê Pañstwa
zanudzaæ swymi opowieœciami. Zakoñczê wiêc trawes-
tacj¹ znanej piosenki: "Jedno, co warto, to podró¿owaæ
warto!"

Piotr Czauderna
(Autor jest dr. hab.

- kierownikiem Kliniki Chirurgii
Dzieciêcej AM w Gdañsku.

Niedawno wróci³ z Arabii Saudyjskiej,
gdzie pracowa³ jako lekarz).
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Panie doktorze przyjemniej siê podró¿uje na s³oniu
czy w samochodzie?
To zale¿y od odleg³oœci jak¹ mamy do pokonania, ale zde-
cydowanie wiêkszym prze¿yciem jest przeja¿d¿ka na s³o-
niu.

A ta tylna czêœæ cia³a nie boli?
Przyznam, ¿e z wra¿enia nawet nie odczu³em niedogod-
noœci. Droga do Pa³acu Amber jest w¹ska i bardzo krêta,
pokonaæ j¹ mo¿na tylko pieszo lub na s³oniu. Uczestnicy
naszej wyprawy wybrali to drugie rozwi¹zanie. Park Na-
rodowy Chitwan mo¿na natomiast zwiedzaæ ju¿ tylko na
grzbietach s³oni. Spaceruj¹cy turysta móg³by siê okazaæ
zbyt ³akomym k¹skiem dla nosoro¿ców i tygrysów. 

Nie mia³ pan ochoty obmyæ siê ze swoich grzechów w
Gangesie?
Nie jestem wyznawc¹ hinduizmu, natomiast w Benaresie,
mieœcie szczególnym dla pobo¿nych hindusów mia³em
okazjê obserwowaæ rytua³ ablucji,
którego dokonuj¹ pielgrzymi. Woda
w Gangesie jest przeraŸliwie mêtna,
brudna, p³ywaj¹ w niej szcz¹tki
ludzkich zw³ok. Dzieje siê tak dla-
tego ¿e drewno w Indiach jest bar-
dzo drogie i nie wszystkich staæ na
to, aby cia³o zmar³ego spaliæ ca³ko-
wicie. Przyznam, ¿e zastanawia
mnie jakim cudem tam jeszcze nie
wybuch³a epidemia?

Bo jest to œwiêta rzeka.
I coœ w tym chyba jest.

Podró¿ do Indii by³a pierwsz¹
tak egzotyczn¹ podró¿¹ w pana
¿yciu?
Tak, ale przede wszystkim by³a
zupe³nie przypadkow¹ wypraw¹.
Dowiedzia³em siê, ¿e ksi¹dz £a-
zewski, podró¿nik z zami³owania,
organizuje miesiêczny wyjazd do
Indii i postanowiliœmy z ¿on¹ wy-
braæ siê w t¹ podró¿. Jak zawsze za-
bra³em ze sob¹ aparat fotograficzny, inaczej taki wyjazd
nie mia³by dla mnie sensu, czu³bym do siebie ¿al. Lubiê
utrwalaæ to co widzê, bo pamiêæ ludzka jest ulotna.

Hindusi chêtnie siê fotografuj¹?
Raczej tak, ale wypada jednak zapytaæ o zgodê. Osoby

fotografowane obdaro-
wywa³em drobnymi pre-
zentami. Dzieci z og-
romn¹ radoœci¹ przyj-
mowa³y d³ugopisy.

Ka¿dy kraj ma swój
specyficzny zapach, z
czym kojarzy siê panu
zapach Indii?
Z zapachem rynsztoku i
ekskrementów oraz z wo-
ni¹ curry, mieszaniny naj-
ró¿niejszych zió³, któr¹
dodaje siê do wiêkszoœci
potraw. Generalnie kuch-
nia indyjska jest lekko-
strawna, wegetariañska, a jej podstawê stanowi ry¿.

Widzia³ pan grubego Hindusa?
Nawet zamieœci³em w albumie zdjêcie z wesela u Sihków,
na które nasza grupa zosta³a zaproszona. Tubylcy byli za-
chwyceni, ¿e mog¹ nas goœciæ. My te¿. Sihkowie s¹ bar-
dzo zamo¿n¹, wp³ywow¹ kast¹ i dlatego wygl¹daj¹ znacz-
nie lepiej ni¿ przeciêtny mieszkaniec lepianki. Ta grupa
stanowi jednak tylko 2% spo³ecznoœci hinduskiej.

Na weselu, w którym uczestniczy-
liœmy kobiety i mê¿czyŸni byli
bardzo bogato ubrani, a panna m³o-
da w sukni piêknie zdobionej i ciê¿-
kiej od z³otych ozdób nie mog³a siê
poruszaæ bez pomocy druhen. 

Od pana podró¿y do Indii i
Nepalu up³ynê³o ju¿ parê lat, a
album z tej egzotycznej
wyprawy ukaza³ siê dopiero w
ubieg³ym roku. Dlaczego tak
póŸno?
Najpierw by³a wystawa fotogra-
ficzna w Oœrodku Animacji Kultury
w Bia³ymstoku i w warszawskiej
galerii "M³ynek". Prezentowane
przeze mnie fotografie spotka³y siê
z du¿ym zainteresowaniem. Na 
otwarciu wystawy w Warszawie
obecni byli sekretarz Ambasady
Indii w Polsce, przedstawiciele
Towarzystwa Polsko - Indyjskiego i
w³aœciciele kilku biur podró¿y. Jako
ciekawostkê powiem, ¿e wraz z

¿on¹ otrzymaliœmy propozycjê pilotowania wycieczek
do Indii. Oczywiœcie musia³em odmówiæ, bo przede
wszystkim jestem lekarzem. Ale to pozwoli³o mi
wyci¹gn¹æ wnioski, ¿e zdjêcia s¹ atrakcyjne, ¿e siê
podobaj¹, a to podda³o mi znów pomys³ zrobienia z tego
albumu.

Przypadkowa wyprawa
Tomasz MMaciej MMaksimowicz
- dr n. med., onkolog radioterapeuta, 

ordynator Oddzia³u Radioterapii 
II Bia³ostockiego Centrum Onkologicznego,

z zami³owana fotografik. 

autor - Maksimowicz
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Oczym myœlimy budz¹c siê
podczas ciemnego zimowego
poranka? O kawie! Dla wielu

z nas poranna fili¿anka tego napoju
stanowi obowi¹zkowy rytua³. W³aœ-
ciwoœci stymuluj¹ce, usuwaj¹ce zmê-
czenie i zwiêkszaj¹ce sprawnoœæ myœ-
lenia nasion kawowca by³y znane i
wykorzystywane ju¿ w I tysi¹cleciu
p.n.e. w Etiopii, sk¹d oko³o VI w. n.e.
przywiezione zosta³y przez kupców
arabskich do Arabii. Warto wiedzieæ,
¿e s³owo "kahwa" w jêzyku arabskim
oznacza "usuwaj¹ca zmêczenie".
Przez bardzo d³ugi okres kawa by³a
spo¿ywana pod postaci¹ odleg³¹ od
tej, któr¹ znamy dzisiaj. Najpierw z
tym egzotycznym specja³em œwiata
muzu³mañskiego zapoznali siê W³osi
(w Wenecji pierwsz¹ europejsk¹ ka-
wiarniê otwarto w XVII w., ale ju¿
wkrótce czarnym napojem delektowa-
³a siê ca³a Europa Zachodnia. 

Do Polski kawa dotar³a pod ko-
niec XVII w. Niema³¹ rolê odegra³a w
tym zwyciêska odsiecz wiedeñska
Jana III Sobieskiego. Wycofuj¹ca siê
armia turecka pozostawi³a ³upy, w

tym worki kawy i tak nasz monarcha
do³¹czy³ do grona pierwszych euro-
pejskich mi³oœników kawy. Workami
pe³nymi kawy tureckiej zosta³ obdaro-

wany za zas³ugi w zwyciêstwie pod
Wiedniem Polak, Jerzy Kulczycki,
który otworzy³ w Wiedniu kawiarniê i
wyczarowa³ s³ynn¹ kawê po wiedeñ-
sku.

Obecnie najwiêkszymi producen-
tami kawy na œwiecie s¹ kraje Amery-
ki Po³udniowej. Spoœród wszystkich
znanych gatunków kawy najbardziej

cenione s¹ Arabika i Robus-
ta. Ró¿ni¹ siê one smakiem
i aromatem, a tak¿e zawar-
toœci¹ substancji biolo-
gicznie aktywnych, zw³asz-
cza kofeiny. Dzia³anie tego
alkaloidu nale¿¹cego do
grupy metyloksantyn decy-
duje o w³aœciwoœciach ka-

wy: pobudzaj¹cych procesy myœlowe,
zmniejszaj¹cych sennoœæ i poprawia-
j¹cych nastrój. Ponadto stymuluje ona
uk³ad kr¹¿enia i serce, rozszerza na-

czynia krwionoœne obwodowe, jed-
noczeœnie powoduj¹c skurcz naczyñ
mózgowych, dzia³a rozkurczowo na
miêœnie g³adkie oskrzeli. Dziêki te-
mu kofeina i jej pochodne s¹ cennymi
sk³adnikami wielu leków. Z innych
dzia³añ kofeiny nale¿y wymieniæ
zwiêkszanie diurezy, wzmo¿enie sek-
recji w ¿o³¹dku, przyspieszanie pe-
rystaltyki jelit, pobudzanie procesów
lipolizy w tkance t³uszczowej i gli-
kogenolizy w miêœniach szkiele-
towych, a tak¿e niekorzystny wp³yw
na metabolizm kostny. 

Dzia³anie kawy nie wynika jedy-
nie z efektu, jaki wywo³uje kofeina.
Do chwili obecnej wykryto ponad 700
zwi¹zków chemicznych, które mog¹
mieæ korzystny, jak i negatywny
wp³yw na organizm. Znacz¹c¹ sub-
stancj¹ obecn¹ w ziarnach kawy jest
trigonelina, w procesie pra¿enia zia-
ren przekszta³ca siê ona w witaminê
PP. Jedna fili¿anka naparu pokrywa
10% dziennego zalecanego spo¿ycia
tej witaminy. Zainteresowanie budzi
grupa zwi¹zków polifenolowych o
udowodnionej aktywnoœci antyoksy-
dacyjnej, maj¹cych dzia³anie przeciw-
nowotworowe, przeciwmia¿d¿ycowe,
przeciwzapalne i antybakteryjne, ha-
muj¹ce rozk³ad witaminy C. Jednak¿e
zwi¹zki te ograniczaj¹ wch³anianie
¿elaza i przyswajalnoœæ bia³ek, st¹d
niewskazane jest spo¿ywanie kawy w
czasie lub bezpoœrednio po posi³kach.
Dyskusyjny jest równie¿ wp³yw diter-
penów (kafestolu i kahweolu) na or-
ganizm. Dzia³aj¹ one korzystnie prze-
ciwnowotworowo, ale wykazuj¹ dzi-
a³anie dra¿ni¹ce na przewód pokar-
mowy oraz wywo³uj¹ efekt hipercho-
lesterolemiczny. 

Wp³yw kawy na uk³ad kr¹¿enia
jest z³o¿ony i wynika miêdzy innymi

Zanim o niej pomyœlisz
Motto: "Bieg mojego ¿ycia odmierzaj¹ ³y¿eczki kawy"

(T. S. Elliot)

W³aœciwoœci stymuluj¹ce, usuwaj¹ce zmê-
czenie i zwiêkszaj¹ce sprawnoœæ myœlenia
nasion kawowca by³y znane i wykorzysty-
wane ju¿ w I tysi¹cleciu p.n.e. w Etiopii,
sk¹d oko³o VI w. n.e. przywiezione zosta³y
przez kupców arabskich do Arabii

Od dawna fascynuje pana fotografia?
Ju¿ w szkole œredniej prezentowa³em swoje prace na wys-
tawach. Pocz¹tkowo fotografowa³em g³ównie mojego psa
- boksera, który okaza³ siê bardzo wdziêcznym obiektem
ze wzglêdu na niesamowity temperament. Jednym z jego
ulubionych zajêæ by³o skakanie na drzewo, a to mi poz-
woli³o zrobiæ wiele ciekawych ujêæ w ruchu. Bej, bo tak
nazywa³ siê mój przyjaciel, znalaz³ siê na wystawie
fotograficznej. Zdjêcia by³y czarno - bia³e.
Kilka lat póŸniej zamieni³em aparat Smiena na nieco lep-
szy model i zacz¹³em pracowaæ na materia³ach barwnych.

Fotografowa³em g³ównie przyrodê, pejza¿e. Wysz³a z tego
ca³kiem ³adna wystawa, która by³a prezentowana w bia³o-
stockiej Filharmonii i Emipku.

Gdzie siê pan wybiera w nastêpn¹ podró¿?
Nastêpna podró¿ ju¿ by³a. Zwiedzi³em Meksyk i Gwa-
temalê. By³a te¿ ju¿ wystawa i mam nadziejê, ¿e tym
razem tak¿e  uda mi siê wydaæ album.

Rozmawia³a Danuta Œlósarska
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z dzia³ania samej kofeiny wywo³u-
j¹cej niekorzystny efekt hiperhomo-
cystynemii, która jest istotnym czyn-
nikiem ryzyka chorób uk³adu kr¹¿enia
oraz chorób zakrzepowo - zatoro-
wych, gdy¿ dzia³a mia¿d¿ycorodnie i
indukuje nadkrzepliwoœæ krwi. Kofe-
ina wzmaga wydalanie z moczem
jonów: Ca, Mg, K, przez co mo¿e wy-
wo³ywaæ zaburzenia rytmu serca.
Wypicie zbyt mocnej kawy mo¿e
równie¿ nasiliæ bóle wieñcowe ze
wzglêdu na zwiêkszenia zapotrze-
bowania na tlen kardiomiocytów sty-
mulowanych do intensywnej pracy.
Wiele badañ naukowych potwierdza
dodatni¹ korelacjê miêdzy iloœci¹ spo-
¿ywanego ciemnego naparu a wystê-
powaniem incydentów zawa³u miêœ-
nia sercowego. Niekorzystny wp³yw
kawy na profil lipidowy krwi (efekt
hipercholesterolemiczny) wynika z
obecnoœci zwi¹zków z grupy diter-
penów. Najwiêkszy wzrost LDL-cho-
lesterolu obserwowano u osób pij¹-
cych kawê gotowan¹ (po turecku) lub
zalewan¹ wrz¹tkiem w fili¿ance, gdy¿
zwi¹zki te ekstrahowane gor¹c¹ wod¹
przechodz¹ do naparu. Bezpieczniej
jest, wiêc spo¿ywaæ ten aromatyczny
napój filtrowany przez bibu³ê lub w
formie rozpuszczalnej.

W piœmiennictwie nie ma zgod-
noœci czy codzienne picie kawy mo¿e
prowadziæ do rozwoju nadciœnienia
têtniczego. Niew¹tpliwie kofeina wy-
wo³uje przyspieszenie akcji serca,
wzrost stê¿enia katecholamin i akty-
wnoœci reninowej osocza, a w zwi¹-
zku z tym zwiêkszenie ciœnienia krwi,
jednak¿e efekt ten jest krótkotrwa³y w
zwi¹zku z szybkim rozwojem toler-
ancji. W zbiorczej analizie przypad-
ków Jee i wsp. wykazali jednak, ¿e re-
gularne picie kawy trwale nieznacznie
podnosi ciœnienie têtnicze. St¹d po-
winny jej unikaæ osoby po 65 roku
¿ycia z nadciœnieniem têtniczym. 

Dyskusyjny i wymagaj¹cy badañ
jest wp³yw kofeiny na wystêpowanie
cukrzycy. W krótko trwaj¹cych bada-
niach stwierdzono, ¿e obni¿a ona
wra¿liwoœæ tkanek na insulinê, co jest
przyczyn¹ nietolerancji glukozy. U
dzieci matek pij¹cych du¿e iloœci
kawy w czasie ci¹¿y czêœciej wys-
têpuje cukrzyca insulinozale¿na. Jed-
nak d³ugoterminowe obserwacje wy-
kaza³y, i¿ spo¿ycie kawy, równie¿
bezkofeinowej, istotnie obni¿a ryzyko
wyst¹pienia cukrzycy typu 2. Nie jest
poznany mechanizm ochronnego

wp³ywu kawy na rozwój choroby Par-
kinsona, jednak¿e ostatnie badania
wskazuj¹ na znaczn¹ redukcjê ryzyka
jej wyst¹pienia u osób regularnie pij¹-
cych napoje zwieraj¹ce kofeinê.
W³aœciwoœci antyoksydacyjne sk³ad-
ników kawy decyduj¹ o jej w³aœci-
woœciach przeciwnowotworowych.
Uwa¿a siê, ¿e kawa równie¿ przys-
pieszaj¹c perystaltykê mo¿e chroniæ
przed rozwojem nowotworów jelita
grubego. Nale¿y tu jednak przypom-
nieæ, ¿e kawa jest te¿ Ÿród³em sub-
stancji o dzia³aniu karcynogennym,
m.in. akryloamidu. Zbadano i udo-
wodniono niekorzystny wp³yw kawy
na postêp zmian osteoporotycznych.
Spo¿ywanie du¿ych iloœci kawy pro-
wadzi³o do wyraŸnego zmniejszenia
gêstoœci mineralnej koœæca, a rozleg-
³oœæ tych zmian by³a wyrazem deficy-

tu wapnia w diecie. Kawy powinny
te¿ unikaæ osoby z dolegliwoœciami ze
strony przewodu pokarmowego, bo-
wiem zwiêkszenie sekrecji soku ¿o-
³¹dkowego skutkuje zaostrzeniem
objawów choroby wrzodowej i refluk-
sowej. Nie jest ona równie¿ zalecana
kobietom w ci¹¿y, gdy¿ prowadzi do
wyst¹pienia wielu niepo¿¹danych
efektów wp³ywaj¹c na rozwój p³odu
bezpoœrednio, jak i poprzez zmniej-
szenie ukrwienia i masy ³o¿yska. 

Ostatnio wiele uwagi poœwiêca
siê równie¿ kwestii uzale¿nienia od
kawy, a w³aœciwie kofeiny, gdy¿ jako
substancja o dzia³aniu pobudzaj¹cym
i stymuluj¹cym spe³nia kryteria WHO
dotycz¹ce uzale¿nienia od substancji
psychoaktywnych (od typowych sub-
stancji uzale¿niaj¹cych odró¿nia j¹
wp³yw na uk³ad neurotransmiterów
OUN). Uzale¿nienie od kofeiny wyni-
ka, miêdzy innymi, z szybkiego roz-
woju tolerancji, zaœ po odstawieniu
u¿ywki, ju¿ po 12 - 24 godzinach po-
jawienia siê objawów w postaci bó-
lów g³owy, zmêczenia, os³abienia, za-
burzeñ koncentracji, dra¿liwoœci, de-
presji, zwiêkszonego napiêcia miêœ-
niowego, a nawet md³oœci i wymio-
tów. Czy¿ nie s¹ to znane wielu z nas
objawy sprawiaj¹ce, ¿e wrêcz ma-
rzymy o gor¹cej kawie? Czy zas-
tanawiamy siê nad tym siêgaj¹c po

porann¹ fili¿ankê napoju, który nas
"przywraca do ¿ycia"? Kwestiê t¹ la-
pidarnie obrazuje przytoczona aneg-
dota. Otó¿, lekarze króla pruskiego
Fryderyka II, widz¹c jego sk³onnoœæ
do kawy, polecili mu bezwzglêdn¹
walkê z na³ogiem. Bior¹c ich prze-
strogi do serca król wyzna³ po pew-
nym czasie, ¿e znacznie ograniczy³
picie kawy: "Pijê nie wiêcej ni¿ sie-
dem, osiem fili¿anek rano i jeden
dzbanek wieczorem"- oœwiadczy³. 

Na zakoñczenie warto wspomnieæ
na temat zatrucia kofein¹. Przedaw-
kowanie mo¿e nast¹piæ po spo¿yciu 7
- 8 miligramów kofeiny/ na kilogram
masy cia³a/dobê, czyli oko³o 500
miligramów na dobê. Nadmieniæ war-
to, ¿e jedna fili¿anka kawy zawiera
oko³o 84 - 100 miligramów tej sub-
stancji. Objawy przedawkowania
dotycz¹ uk³adu sercowo - naczy-
niowego (uczucie "ko³atania serca",
przyspieszenie i zaburzenia rytmu,
spadek ciœnienia krwi, niewydolnoœæ
kr¹¿enia), pokarmowego (biegunka,
wymioty bóle nadbrzusza) oraz ner-
wowego (lêk, pobudzenie, dra¿li-
woœæ, bóle i zawroty g³owy, bezsen-
noœæ, brak apetytu, adynamia miêœni
r¹k, wzmo¿ona potliwoœæ). Pojawie-
nie siê tych symptomów i ich nasile-
nie jest oczywiœcie uzale¿nione od
wra¿liwoœci osobniczej. 

Popularnoœæ kawy wynika z jej
w³aœciwoœci psychostymuluj¹cych.
Siêgaj¹c po kolejn¹ fili¿ankê napoju
trudno nie zgodziæ siê ze s³owami
Emmanuela Kanta: "B³yskotliwoœæ
myœli i szybkoœæ skojarzeñ w brunat-
nym napoju siê budzi". Lubimy jed-
nak kawê nie tylko ze wzglêdu na jej
dzia³anie energetyzuj¹ce. Delektowa-
nie siê ni¹, to niew¹tpliwa przyjem-
noœæ. I jak w ka¿dej, tu te¿ nale¿y za-
chowaæ umiar. 

Zaleca siê picie nie wiêcej ni¿
trzech fili¿anek kawy dziennie, unika-
j¹c spo¿ywania tego napoju w czasie
b¹dŸ bezpoœrednio po posi³kach, a
tak¿e zwracaj¹c uwagê na sposób
parzenia, który posiada udowodniony
wp³yw na zdrowotne nastêpstwa u¿y-
wania kawy.

Anna Parfieniuk,
Magdalena Rogalska,
Danuta Prokopowicz

Klinika Obserwacyjno-ZakaŸna
Akademii Medycznej

w Bia³ymstoku.

"B³yskotliwoœæ myœli i szybkoœæ
skojarzeñ w brunatnym napoju

siê budzi"
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Miejsce, gdzie rodzi³a siê Biblia - to ma³y kraik
rozci¹gaj¹cy siê pomiêdzy bogatymi w lasy
cedrowe górami Libanu, a pustynn¹ wy¿yn¹

nad Morzem Martwym. Ogl¹dane z perspektywy pus-
tyni mog³o siê wydawaæ "krajem mlekiem
i miodem p³yn¹cym", lecz w rzeczywisto-
œci ¿ycie tu nie by³o ³atwe. Kanaan le¿a³ w
korytarzu ³¹cz¹cym Azjê z Afryk¹, po-
miêdzy dwiema potêgami: Egiptem i Ba-
bilonem. By³a to ziemia deptana przez
obce armie, szarpana przez licznych na-
jeŸdŸców. Tu jednak krzy¿owa³y siê szlaki
karawan, dlatego przeró¿ne kontakty prze-
s¹dzi³y o jej roli w dziejach naszej cywi-
lizacji. Szczególnie atrakcyjne dla obcych
przybyszów by³o wybrze¿e Morza Œród-
ziemnego stanowi¹ce jej zachodni¹ gra-
nicê. W XII wieku p.n.e., prawie równo-
czeœnie z Izraelitami, przyby³y tu - wy-
wodz¹ce siê z Krety - nie semickie Ludy
Morza tzw. Filistyni (lub Palesetyni).
Za³o¿yli piêkne i bogate miasta: Gazê,
Aszkalon i Gath. Od ich drugiej nazwy,
najpierw Wybrze¿e, a póŸniej ca³y obszar,
a¿ po Pustyniê Syryjsk¹ nazywano Pales-
tyn¹. A wiêc Judea i Palestyna, to w Sta-
ro¿ytnoœci ten sam obszar, tylko ró¿nie
nazywany. 

Roœlinnoœæ Ziemi Obiecanej by³a uza-
le¿niona od opadów. Tam, gdzie roczna ich
suma nie przekracza³a 200 mm królowa³a
pustynia, zazieleniaj¹ca siê jedynie po
deszczach, w styczniu i lutym. Pustyniê
porasta³y krótko ¿yj¹ce terofity (ich ¿ycie
trwa pod postaci¹ nasion) i kolczaste krze-
wy np. akacje. W miejscach gliniastych, na
wykwitach soli, ¿y³y s³onoroœlowe suku-
lenty (tzw. halofity). Tam, gdzie opady
wynosi³y ponad 600 mm, na Wybrze¿u i
okolicy Jeziora Galilejskiego panowa³a
flora œródziemnomorska z wawrzynami,
oleandrami, eukaliptusami i cyprysami na

czele. Na zboczach gór, zw³aszcza o ekspozycji pó³noc-
nej, ros³y potê¿ne bory cedrowo-sosnowe.

Najpospolitszym drzewem gór Judei jest cyprys
wiecznie zielony. Blisko spokrewniony z naszym

Podbój Ziemi Obiecanej trwa³ siedem lat. W krwawych bojach
zginê³o trzydziestu i jeden królów kananejskich oraz mnóstwo
ich poddanych. Jozue nie zdo³a³ ujarzmiæ kilku warownych

miast np. Jerozolimy, a stanowi³y one nieustanne zagro¿enie dla ludu Moj¿esza. Wódz przyst¹pi³
do podzia³u Kanaanu miêdzy plemiona izraelskie, które tworzyli potomkowie 12-tu synów Jakuba.
By³o ich jednak trzynaœcie, bo pokolenie Józefa rozszczepi³o siê na dwie grupy plemienne jego
synów: Efraima i Manassesa. Potomkowie Lewi'ego (tzw. Lewici) nie otrzymali w³asnego teryto-
rium. Ich pos³annictwem sta³o siê utworzenie ponad plemiennej kasty kap³anów. Poniewa¿
najwiêkszy obszar otrzyma³o potomstwo Judy, z czasem ca³y kraj zaczêto nazywaæ Jude¹.

GDZIE RODZI£A SIÊ

BIBLIA Ilona Lengiewicz

Rysunek: Jerzy Lengiewicz
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ja³owcem, wyrasta jednak na wysokoœæ 30 m. Wyró¿nia
siê charakterystycznym pokrojem o w¹skiej, strzelistej
koronie. ¯yje œrednio 1000 lat, ale znane s¹ okazy
2000-letnie! Jego krótkie, miêkkie ig³y ustawione s¹
nakrzy¿legle, a jajowate szyszki maj¹ œrednicê 2-3 cm.
Las cyprysowy pachnie cierpko, ¿ywicznie, ale jego
aromat wzbogacaj¹ nuty korzeni i dymu.

Dla pierwszych chrzeœcijan by³ symbolem wytrwa-
³oœci i uporu, znacznie póŸniej zaczêto go kojarzyæ ze
œmierci¹ i sadziæ na cmentarzach. Cyprys uwa¿any jest
za drzewo posêpne, chocia¿ jego wiecznie zielone liœ-
cie, nie ulegaj¹ce rozk³adowi drewno, odpornoœæ na
wiatry i zadziwiaj¹ca ¿ywotnoœæ, powinny zeñ czyniæ
symbol si³ witalnych.

Cyprysy maj¹ swoje miejsce w sztuce, zw³aszcza
bizantyjskiej, gdzie przedstawiane s¹ jako drzewa ¿ycia

- arbor vitae. Najczêœciej stanowi¹ obramowanie
Krzy¿a tworz¹c gaj wokó³ niebieskiego Jeruzalem. Ale
najbardziej przejmuj¹cy wizerunek cyprysów odnajdu-
jemy w twórczoœci Vincenta van Gogha. Malowa³ je w
Arles, w Prowansji, tam, gdzie najpe³niej ukszta³towa³
siê styl jego wielkiego malarstwa. Drêczony depresj¹,
upa³em i troskami materialnymi tworzy³ w ogromnym
napiêciu. Za pomoc¹ dramatycznych kontrastów barw-
nych pragn¹³ przekazaæ swój stan wewnêtrzny. Jego
czarne, rozedrgane cyprysy na tle wiruj¹cych s³oñc, to
obrazy pora¿aj¹ce smutnym piêknem.

(Autorka jest dr.
-adiunktem w Zak³adzie Biologii

Wydzia³u Farmaceutycznego AMB).

Zród³em przepisów nak³adaj¹cych na pracodawcê
obowi¹zek udzielania pracownikom zwolnieñ od
pracy jest Kodeks Pracy oraz wydane na jego pod-

stawie rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania
nieobecnoœci w pracy oraz udzielania pracownikom zwol-
nieñ od pracy.

Zgodnie z art. 37 k.p. w okresie wypowiedzenia pra-
cownikowi przys³uguje zwolnienie na poszukiwanie pracy
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar tego
zwolnienia wynosi 2 dni robocze w okresie wypowie-
dzenia nie przekraczaj¹cego 1 miesi¹ca oraz 3 dni robocze
w okresie 3-miesiêcznego wypowiedzenia. Zwolnienie na
poszukiwanie pracy mo¿e byæ udzielone jednorazowo
(³¹cznie) lub oddzielnie stosownie do wniosku pracow-
nika.

Na podstawie art. 185 k.p. p³atne zwolnienie przys-
³uguje ciê¿arnej pracownicy na wykonanie zleconych
przez lekarza badañ lekarskich przeprowadzanych w
zwi¹zku z ci¹¿¹, je¿eli badania te nie mog¹ byæ prze-
prowadzone poza godzinami pracy. 

Pracownicy karmi¹cej dziecko przys³uguje natomiast
prawo do 2 pó³godzinnych przerw w pracy wliczanych do
czasu pracy. Pracownica karmi¹ca wiêcej ni¿ 1 dziecko
ma prawo do 2 przerw w pracy - po 45 min. ka¿da. Mog¹
byæ one udzielone ³¹cznie. Przerwy nie przys³uguj¹ je¿eli
pracownica zatrudniona jest przez okres krótszy ni¿ 4
godz. dziennie. Przepisy nie okreœlaj¹ w jaki sposób doku-
mentowany jest fakt karmienia piersi¹. Z pewnoœci¹ do-
wodem bêdzie zaœwiadczenie lekarskie, ale pracodawca
mo¿e uznaæ za wystarczaj¹ce oœwiadczenie pracownicy.

Pracownicy wychowuj¹cej przynajmniej 1 dziecko w
wieku do 14 lat przys³uguje w ci¹gu roku zwolnienie od
pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Uprawnienie to przys³uguje równie¿ pracownikowi, z tym
¿e je¿eli oboje rodzice lub opiekunowie s¹ zatrudnieni, z
uprawnienia mo¿e korzystaæ jedno z nich. Pracodawca ma
prawo ¿¹daæ od ka¿dego pracownika bêd¹cego rodzicem
lub opiekunem dziecka w wieku do lat 14 z³o¿enia oœ-
wiadczenia o zamiarze skorzystania z omawianego zwol-
nienia od pracy lub jego braku. Dni wolne mog¹ byæ wy-
korzystane ³¹cznie lub oddzielnie. Dni te w przypadku ich
niewykorzystania nie mog¹ byæ wykorzystane w roku nas-
têpnym, nie przys³uguje równie¿ z tego tytu³u ¿aden ekwi-
walent.

Zgodnie z art. 229 k.p. pracownicy podlegaj¹ okre-
sowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolnoœci
do pracy trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 30 dni spowodowanej cho-
rob¹, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim
w celu ustalenia zdolnoœci do wykonywania pracy na do-
tychczasowym stanowisku. Okresowe i kontrolne badania
lekarskie przeprowadza siê w miarê mo¿liwoœci w godzi-
nach pracy. Za czas niewykonywania pracy w zwi¹zku z
przeprowadzonymi badaniami pracownik zachowuje pra-
wo do wynagrodzenia.

Pracodawcy zatrudniaj¹cy powy¿ej 50 pracowników
maj¹ obowi¹zek tworzenia komisji bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy. Przepisy kodeksu pracy nak³adaj¹ na cz³on-
ków tej komisji obowi¹zek odbywania posiedzeñ w godzi-
nach pracy, nie rzadziej ni¿ raz w kwartale. Po stronie pra-
codawcy rodzi to obowi¹zek zwolnienia od pracy na czas
posiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoœci w pracy
oraz udzielania pracownikom zwolnieñ od pracy, okreœla
przypadki w jakich pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ
od pracy pracownika. Przewiduje w odniesieniu do niek-
tórych przypadków gwarancjê zachowania prawa do wy-

Zwolnienia
oodd pprraaccyy
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nagrodzenia od pracodawcy. W odniesieniu do pozos-
ta³ych zwolnieñ prawo do rekompensaty utraconego wy-
nagrodzenia przys³uguje od organu wzywaj¹cego pracow-
nika do stawienia siê.

Do zwolnieñ od pracy, za czas których zgodnie z prze-
pisami rozporz¹dzenia przys³uguje pracownikowi wyna-
grodzenie od pracodawcy nale¿¹ miêdzy innymi: zwolnie-
nie w celu przeprowadzenia obowi¹zkowych badañ lekar-
skich i szczepieñ ochronnych, zwolnienia w celu oddania
krwi przez krwiodawcê oraz przeprowadzenia zaleconych
przez stacjê krwiodawstwa okreœlonych badañ lekarskich,
a tak¿e zwolnienie w celu za³atwienia spraw zwi¹zanych
ze zdarzeniami osobistymi lub rodzinnymi.

W praktyce pracownicy czêsto korzystaj¹ ze zwolnieñ
na cele osobiste i st¹d te¿ powy¿sza regulacja wymaga
szczegó³owego omówienia.

Pracodawca jest obowi¹zany zwolniæ pracownika od
pracy na czas obejmuj¹cy:

2 dni - w razie œlubu pracownika lub urodzenia siê
jego dziecka albo zgonu i pogrzebu ma³¿onka pra-
cownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub
macochy
1 dzieñ - w razie œlubu dziecka pracownika albo zgonu
i pogrzebu jego siostry, brata, teœciowej, teœcia, babki,
dziadka, a tak¿e innej osoby pozostaj¹cej na utrzyma-
niu pracownika lub pod jego bezpoœredni¹ opiek¹.
Celem tych zwolnieñ jest umo¿liwienie pracownikowi

wziêcia udzia³u w wa¿nych wydarzeniach rodzinnych lub
za³atwienia niezbêdnych spraw wi¹¿¹cych siê z tymi wy-
darzeniami. Podstawa do udzielenia zwolnienia od pracy
istnieje tylko przez ten okres, w którym jest mo¿liwe
uczestniczenie pracownika w wydarzeniach przewi-
dzianych w tym przepisie b¹dŸ zachodzi koniecznoœæ
za³atwiania przez niego spraw œciœle zwi¹zanych z tymi
wydarzeniami. Pracodawca powinien udzieliæ takiego
zwolnienia w terminie wskazanym przez pracownika,
przy czym ze wzglêdu na cel zwolnienia, powinien on w
zasadzie pokrywaæ siê z dat¹ zdarzenia, które jest przy-
czyn¹ zwolnienia. Je¿eli okolicznoœæ stanowi¹ca pod-
stawê zwolnienia od pracy np. œlub ma miejsce w dniu
wolnym od pracy, pracodawca mo¿e udzieliæ pracow-
nikowi zwolnienia w dniach poprzedzaj¹cych lub nastêpu-
j¹cych po tym dniu.

Do zwolnieñ od pracy objêtych rozporz¹dzeniem, za
czas których pracownik nie zachowuje wynagrodzenia od
pracodawcy nale¿¹ zwolnienia na czas niezbêdny do sta-
wienia siê na wezwanie organu administracji rz¹dowej lub
samorz¹du terytorialnego, s¹du, policji, prokuratury.

Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ od pracy pra-
cownika wezwanego w celu wykonywania czynnoœci
bieg³ego w postêpowaniu administracyjnym, karnym
przygotowawczym i s¹dowym. £¹czny wymiar zwolnieñ
z tego tytu³u nie mo¿e przekroczyæ 6 dni w ci¹gu roku ka-
lendarzowego.

Obowi¹zuj¹ równie¿ inne akty prawne reguluj¹ce pro-
blematykê udzielania pracownikom zwolnieñ od pracy.
Przyk³adowo mo¿na tu wymieniæ ustawê o spo³ecznej in-
spekcji pracy - zwolnienie dla spo³ecznego inspektora pra-
cy, ustawê o ustroju s¹dów powszechnych - zwolnienie dla
³awnika, ustawê o zwi¹zkach zawodowych - zwolnienie
dla pracownika pe³ni¹cego funkcjê w zarz¹dzie zak³a-
dowej organizacji zwi¹zkowej.

Inne obligatoryjne zwolnienia przys³uguj¹ pracow-
nikom pe³ni¹cym funkcje z wyboru w organach izby le-
karskiej, w organach izby pielêgniarek i po³o¿nych oraz
izby aptekarskiej. Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ
ww. pracowników na wniosek w³aœciwej okrêgowej lub
Naczelnej Rady. Zwolniony pracownik nie zachowuje
prawa do wynagrodzenia.

Szczególna grupa przepisów reguluje tryb udzielania
zwolnieñ od pracy osób nale¿¹cych do koœcio³ów i innych
zwi¹zków wyznaniowych w celu uczestniczenia w uro-
czystoœciach religijnych. Zwolnienia te mog¹ byæ udziela-
ne pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia i to
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracê w dni
ustawowo wolne od pracy lub pracê w godzinach nad-
liczbowych.

Kierunki zmian w zakresie uprawnieñ pracowników
do zwolnieñ od pracy zmierzaj¹ do ograniczenia sytuacji
uprawniaj¹cych do korzystania z tych zwolnieñ.

Beata Mirska
Kierownik Dzia³u Spraw Pracowniczych AMB

Ropa, w³adza, pie-
ni¹dze to s³owa,
które w XX wie-

ku splot³y siê w nierozer-
waln¹ ca³oœæ. Bez cienia

przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e Ÿród³o energii w postaci
ropy naftowej ukszta³towa³o oblicze wspó³czesnego
œwiata. 

Ropa naftowa znana by³a od dawna, ale u¿ywano j¹
tylko w celach leczniczych i do smarowania osi w
wozach. Pionierem przemys³u naftowego XX wieku by³
Ignacy £ukasiewicz, który jako pierwszy rozpocz¹³
budowê szybów naftowych oraz opracowa³ metody
destylowania ropy i oczyszczania otrzymanych z niej
produktów. £ukasiewiczowi zawdziêczamy tak¿e bu-
dowê pierwszej lampy naftowej, która by³a œwietnym
Ÿród³em œwiat³a w czasach, kiedy nie znano jeszcze
¿arówki. Dwa lata temu minê³a 150 rocznica zapalenia
lamp naftowych w szpitalu we Lwowie, pierwszym na
œwiecie gmachu publicznym oœwietlonym w ten nowa-
torski - jak na ówczesne czasy - sposób.

Niedawno ukaza³a siê ksi¹¿ka Barbary Pratzer 
"A pieni¹dze zamienia³ na idea³y" poœwiêcona Ignacemu
£ukasiewiczowi.

Agnieszka Krupkowska

"A pieni¹dze zamienia³ na idea³y",
Barbara Pratzer, Wydawnictwo BMW,

Warszawa 2004
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Z Senatu

Na posiedzeniu 23 lutego 2005r.

Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o minowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego:

prof. dr hab. Teresê Hermanowsk¹-Szpakowicz 
w Klinice Chorób ZakaŸnych i Neuroinfekcji
prof. dr hab. Wandê Stokowsk¹ w Zak³adzie 
Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzêbia
prof. dr. hab. Marka Kulikowskiego w Zak³adzie
Pielêgniarstwa Po³o¿niczo-Ginekologicznego

oraz stanowisko profesora nadzwyczajnego:
prof. dr hab. El¿bietê Krajewsk¹-Ku³ak w Zak³adzie
Pielêgniarstwa Ogólnego
prof. dr. hab. Stanis³awa Mnicha w Zak³adzie
Higieny i Epidemiologii

Senat przyj¹³ sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci uczelni
za 2004 rok.

Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawi³a Regulamin
Wyborów oraz Kalendarz na kadencjê 2005-2008, który
zosta³ zatwierdzony przez Senat.

Zostali wybrani kandydaci uczelni do Komisji Dyscypli-
narnej przy Radzie G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego.

Podjêto Uchwa³y w sprawach:
zmiany Przewodnicz¹cego Wydzia³owej Komisji
Rekrutacyjnej Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia
zmian w Regulaminie Studium Kszta³cenia Podyplo-
mowego Wydzia³u Farmaceutycznego oraz przez-
naczenia œrodków pozabud¿etowych na zwiêkszenie
wynagrodzeñ nauczycielom akademickim prowadz¹-
cym zajêcia w ramach tego Studium
zmiany wysokoœci op³aty za wydanie opinii przez
Komisjê Bioetyczn¹ AMB
wyboru podmiotu do badania sprawozdania finan-
sowego uczelni za 2004 rok
zbycia Oœrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w
Soko³dzie.

Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu

Nominacje

Prezydent RP
Aleksander Kwaœniewski

nada³ tytu³ profesorski
Stanis³awie Zycie Grabowskiej

Stanis³awa Zyta Grabowska

Jest absolwentk¹ Oddzia³u
Stomatologii Wydzia³u Le-
karskiego Pomorskiej Aka-

demii Medycznej w Szczecinie,
który ukoñczy³a w 1971r. W tym
samym roku rozpoczê³a pracê w
Klinice Chirurgii Szczêkowej
Instytutu Stomatologii Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku. Sto-
pieñ doktora nauk medycznych
uzyska³a w 1978r., a stopieñ doktora habilitowanego w
1995r.

Jest specjalist¹ II stopnia z chirurgii szczêkowej. W
okresie 1992-1995 pe³ni³a obowi¹zki kierownika Kliniki
Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej AMB. Od roku 1996 jest
zatrudniona na stanowisku kierownika tej kliniki.

Jest autorem i wspó³autorem 169 publikacji i donie-
sieñ zjazdowych oraz podrêcznika Chirurgii Szczêkowo-
Twarzowej. Tematyka jej prac naukowo-badawczych 
obejmuje zagadnienia: artropatii stawu skroniowo-¿uch-
wowego, procesu gojenia z³amañ koœci, traumatologii
szczêkowo-twarzowej, kliniki nowotworów czêœci twa-
rzowej czaszki oraz badañ wybranych mechanizmów od-
pornoœciowych u chorych z rakiem b³ony œluzowej jamy
ustnej. Za osi¹gniêcia naukowe by³a wielokrotnie nagra-
dzana zespo³ow¹ nagrod¹ Rektora AMB oraz Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

W dotychczasowej pracy zawodowej pe³ni³a liczne
funkcje: opiekuna Studenckiego Ko³a Naukowego, stu-
denckiego obozu naukowego, przewodnicz¹cej Rady 
Pedagogicznej IV i V roku Stomatologii, opiekuna dy-
daktycznego praktyk wakacyjnych studentów II, III i IV
roku Stomatologii. By³a równie¿ cz³onkiem Senackiej
Komisji ds. Dydaktyki oraz prodziekanem Wydzia³u Le-
karskiego ds. Stomatologii (dwie kadencje). Obecnie jest
cz³onkiem Senackiej Komisji ds. Klinicznych oraz kon-
sultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii szczêko-
wo-twarzowej. Za pracê dydaktyczno-wychowawcz¹
wielokrotnie otrzymywa³a nagrody JM Rektora AMB oraz
dyplomy uznania.

Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Stomatolo-
gicznego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czasz-
kowo-Szczêkowo-Twarzowej oraz Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczêkowo-Twa-
rzowej. W latach 2001-2003 pe³ni³a funkcjê prezesa i
organizatora IV Kongresu Naukowego tego Towarzystwa.

Za pracê zawodow¹ zosta³a odznaczona Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
RP oraz Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Odpoczywa przy dobrej muzyce. Do niedawna upra-
wia³a czynnie koszykówkê i jazdê figurow¹ na lodzie.
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Przeczytane

W toalecie Instytutu Stomatologii Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku zamiast papieru toaletowego
mo¿na by³o pewnego styczniowego dnia znaleŸæ karty pa-
cjentów. Korzystaj¹cy z przybytku mogli u¿ywaj¹c jednych
umiliæ sobie pobyt w nim czytaj¹c inne. Nie by³a to mo¿e
jakaœ szczególnie sensacyjna lektura, niemniej jednak nie
mo¿na stuprocentowo wykluczyæ, ¿e ktoœ móg³ wœród kart
znaleŸæ i takie, które dotyczy³y jego znajomych. Móg³ wiêc
dowiedzieæ siê, kto 20 lat wczeœniej wstawi³ sobie sztuczn¹
szczêkê, gdzie pracuje, gdzie mieszka i ile ma lat. Daty
urodzenia bowiem równie¿ figurowa³y w kartach.

Wybuch³a afera. Szefowa Zak³adu Protetyki Instytutu
Stomatologii AMB, z którego wyparowa³y karty stwierdzi³a,
¿e nie wiedzia³a, ¿e one jeszcze istniej¹, poniewa¿ "Sukce-
sywnie niszczymy takie dokumenty". ¯eby nie by³o tak s³od-
ko przyzna³a wprawdzie, ¿e "To du¿e niedopatrzenie" i ¿e
jest jej przykro. Wyt³umaczenie? "To wszystko przez to, ¿e
ci¹gle nas przenosz¹".

Okaza³o siê, ¿e kartony z kartami wystawili na zewn¹trz
magazynu pracownicy, by wnieœæ do œrodka krzes³a. W ubi-
kacji nie by³o papieru no i ktoœ tak jakoœ odruchowo...

Dodaæ nale¿y, ¿e jest to z³amanie przepisów Ustawy o
ochronie danych osobowych i ujawnienie tajemnicy le-
karskiej, za co grozi wysoka grzywna, a nawet kara wiêzienia
do lat trzech.

A jednak i w tym smutnym fakcie mo¿na znaleŸæ
optymistyczne akcenty. Z toalety korzystaj¹ przecie¿
miêdzy innymi lekarze. Jakby nie patrzeæ by³a to jednak
jakaœ forma ich kontaktu z pacjentami. Bez kolejek, limi-
tów i na spokojnie. Trochê "tylnymi drzwiami" i nie twa-
rz¹ w twarz, ale na pewno z niesamowitym skupieniem i
uwag¹. 

  

Wielki fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
przyniós³ w naszym mieœcie 108 tysiêcy z³otych. Niestety,
koncert na dziedziñcu pa³acu Branickich okaza³ siê deficy-
towy. Wolontariusze musz¹ zap³aciæ za zniszczon¹ elewacjê
pa³acu, dop³aciæ do wynajêcia sceny i karetki. Bia³ostoczanie
bawili siê bowiem hucznie i z przytupem, skutkiem czego po
koncercie trzeba by³o czyœciæ pobrudzone butami œwie¿e tyn-
ki ogrodzenia i czêœci elewacji. Szkody zosta³y wycenione
przez rzeczoznawcê na 4,5 tys. W po³¹czeniu z pozosta³ymi
d³ugami bia³ostockiego sztabu Orkiestry da³o to 7 tys z³. Cen-
trala - jak to centrala - odciê³a siê i ustami Rados³awa Mys³e-
ka z WOŒP w Warszawie poinformowa³a, ¿e "(...) nie mo¿e
braæ odpowiedzialnoœci za ich (sztabów Orkiestry w posz-
czególnych miastach - przyp. red.) nieudolnoœæ lub b³êdy. To
oni ponosz¹ wszelkie koszty."

Pomys³ów na sp³acenie d³ugu jest kilka. Per³¹ wœród
nich jest bez w¹tpienia idea zorganizowania nowego kon-
certu, z którego dochód by³by przeznaczony na pokrycie
szkód spowodowanych poprzednim koncertem. Jeœli i ten
przyniesie straty trzeba bêdzie próbowaæ do skutku.
Wszystko bêdzie w porz¹dku, dopóki stoickim spokojem
wykazuj¹ siê Herkulesy pilnuj¹ce wjazdu na teren pa-

³acu. Za którymœ razem mog¹ siê zdenerwowaæ i zat³uc
biedne Hydry na œmieræ.

  

Jerzy Kamiñski, by³y dyrektor PSK w Bia³ymstoku
zosta³ uznany winnym z³amania ustawy o NFZ. Opuœci³ jed-
nak gmach bia³ostockiego s¹du grodzkiego w glorii chwa³y,
bowiem sêdzia uzna³, ¿e dyrektor dzia³a³ w dobrej wierze i
odst¹pi³ od wymierzenia kary. Przypomnieæ nale¿y, ¿e roz-
prawa odby³a siê w zwi¹zku z wprowadzeniem w dniach 4 i
5 listopada 2003 r. w SPSK w Bia³ymstoku op³aty w wyso-
koœci 15 z³ za wizyty u niektórych specjalistów.

Jerzy Kamiñski, pomimo w sumie korzystnego wyroku
postanowi³ siê odwo³aæ. Jak stwierdzi³: "Czy w³adza mo¿e
decydowaæ za obywatela? To przecie¿ by³o w skostnia³ym
komunizmie. Pacjenci powinni mieæ wybór. To jest prawo
cz³owieka ¿yj¹cego w wolnym kraju."

Tak, tak. My przecie¿ ¿yjemy w III RP, pañstwie pra-
wa i demokracji. Lubimy pana Kamiñskiego, wiêc cynicz-
nie radzimy przyj¹æ z pokor¹ wyrok. Prawo prawem, ale
jeœli siê w III RP nie zosta³o w s¹dzie ukaranym za 
dzia³anie w dobrej wierze, to trzeba braæ co daj¹ i ucie-
kaæ. Po zastanowieniu s¹d mo¿e nie byæ ju¿ a¿ tak
³askawy.

  

Od Nowego Roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespo-
lonym mia³ ruszyæ pierwszy na Podlasiu oddzia³ chirurgii
plastycznej. Dyrekcja postanowi³a otworzyæ oddzia³, ponie-
wa¿ uwa¿a, ¿e przyniesie on zyski zad³u¿onemu szpitalowi.
Brak zgody sanepidu, wystarczaj¹cej liczby specjalistów czy
kontraktu z NFZ dyrekcji nie odstrasza. Jak stwierdzi³a jakiœ
czas temu dyrektor szpitala, Danuta Zawadzka: "Nie potrze-
bujemy ¿adnego dodatkowego sprzêtu ani specjalnego re-
montu, a kupno instrumentarium to niewielki wydatek w sto-
sunku do dobrego poziomu kontraktowania tych us³ug przez
NFZ". Warto spróbowaæ, bowiem: "Po prawej stronie Wis³y
nikt takiej dzia³alnoœci nie prowadzi".

Po prawej stronie Wis³y nie ma te¿ Disneylandu ani
cyrku z brodatymi kobietami. Nie znaczy to jednak, ¿e
koniecznie trzeba to zmieniaæ. Nawet, jeœli personel wy-
kwalifikowany do pracy w takich przybytkach ma siê
akurat pod rêk¹.

  

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
dentyœci mog¹ wykonaæ miesiêcznie protezy tylko dla 3 - 4
osób. Zapotrzebowanie jest o wiele wiêksze, w zwi¹zku z
czym w takim np. Filipowie na darmow¹ protezê zêbow¹
pacjenci musz¹ czekaæ 2700 dni. Ci z Krynek i okolic to
szczêœciarze - oni czekaj¹ tylko 2580 dni. NFZ nie zwiêkszy³
limitów na us³ugi protetyczne pomimo wielokrotnych obiet-
nic. Oczywiœcie protezê mo¿na wykonaæ prywatnie i bez
kolejki, jednak kosztuje to kilkaset z³otych. Stomatolodzy
twierdz¹, ¿e wiêkszoœæ pacjentów woli poczekaæ kilka lat bez
zêbów ni¿ zap³aciæ tak¹ kwotê.

I trudno im siê dziwiæ. Zêby to fanaberia i drobno-
mieszczañstwo w sytuacji, w której nie ma czego nimi
gryŸæ.
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M³ody
Medyk

Z przykroœci¹ pragnê poinformowaæ, ¿e wszystkim za-
czyna siê udzielaæ nastrój smêtnych zimowych poranków,
poniewa¿ pomimo szeroko rozumianej rzeœkoœci powietrza,
wiêkszoœæ z nas z utêsknieniem czeka na pierwsze zielone
liœcie. Z tego w³aœnie powodu w M³odym Medyku zaczynaj¹
pojawiaæ siê strony z humorem studenckim, wzbogacone
satyrycznymi rysunkami z ¿ycia akademii. Jeœli ktoœ z Was
zajmuje siê podobn¹ twórczoœci¹ w³asn¹ i chêtnie podzieli³-
by siê w³asnymi grafikami z innymi, serdecznie zapraszam
do wspó³pracy. Byæ mo¿e w przysz³oœci zorganizujemy kon-
kurs satyry akademickiej na stronach Medyka.

Tymczasem polecam artyku³ informacyjny, poœwiêcony
drugiej edycji "Kariery Medyka". Myœlê, ¿e przynajmniej
czêœæ z Was zainteresuje repertuar ró¿norodnoœci przygoto-
wywanych na po³owê marca. 

Szczególnej lekturze polecam wywiad z prof. Midro,
dotycz¹cy bardzo delikatnej sfery kontaktu lekarza z pacjen-
tem z zespo³em genetycznym. Myœlê, ¿e wypowiedzi, szano-
wanej w œrodowisku naukowym i akademickim osoby, rzuc¹
nowe œwiat³o na aspekt etyki lekarskiej.

Jest ju¿ podobno po sesji, jednak nie wiem jak Wy, ale ja
nie dostrzegam ¿adnej zmiany. Kolejny tydzieñ, kolejne zali-
czenia, ale có¿, przynajmniej trochê sobie ponarzekam. Za
oknem ju¿ ciemno, wiêc wracam do lektury. ¯yczê wytrwa-
³oœci i jak najmniejszego zapotrzebowania na sen.

Kariery wydanie drugie str. 42

Nie - Obowi¹zkowe str. 46

Konferencja na której warto byæ str. 45

Ka¿dy smuciæ siê mo¿e str. 44

Milcz¹ce Anio³y str. 43
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Jej organizatorami s¹ Akademickie Biuro
Karier AMB, Studenckie Towarzystwo Nau-
kowe, M³oda Farmacja oraz Miêdzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-
Poland.

Propozycja ta skierowana jest do absol-
wentów oraz studentów wszystkich wydzia³ów
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.

Celem akcji jest przygotowanie studentów
kierunków medycznych do efektywnego dzia-
³ania, swobodnego poruszania siê na rynku
pracy oraz pokazanie nowych mo¿liwoœci roz-
woju kariery przysz³ego medyka.

W programie imprezy przewidziane s¹
m.in.: nauka technik autoprezentacji, technik
zapamiêtywania i szybkiego czytania. Zajêcia
bêd¹ odbywa³y siê w formie szkoleñ, wy-
k³adów oraz warsztatów prowadzonych przez
profesjonalne grupy trenerskie.

Dla uczestników Kariery Medyka 2005
przewidziane s¹ liczne niespodzianki i na-
grody.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych. Szczegó³owe informacje znajd¹
siê na stronie internetowej www.ekonferen-
cje.pl/km 2005 oraz na plakatach.

DZIEÑ I Czwartek 17.03.2005

11.30 - 13.00
INAUGURACJA - Aula Magna
Uroczyœcie otwarcie przez JM. Rektora AMB,
nastêpnie krótkie wyk³ady wyg³osz¹: przewod-
nicz¹cy Okrêgowej Izby Lekarskiej prof. dr hab.
Jan Stasiewicz, przedstawiciel Okrêgowej Izby
Adwokackiej prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
oraz Uczelniany Koordynator Programu Sokra-
tes-Erasmus dr hab. Irina Kowalska.

Panel szkoleniowo-wyk³adowy

13.00 - 13.45
OIN Pharma
Produkt leczniczy - zadania i wyzwania dla fa-
chowego personelu medycznego. - Sala TV

14.00 - 15.00
ACTIVE WEB
Bran¿a nowych technologii alternatywn¹ œcie¿k¹
dla absolwentów medycyny. - Sala TV

14.00 - 15.30
REGIONALNE CENTRUM SZKOLENIOWE
Jak odpowiednio zaprezentowaæ siê na roz-
mowie kwalifikacyjnej? Techniki autoprezen-
tacji. - Sala cichej nauki

16.00 - 18.00
AKADEMIA NAUKI
Efektywne techniki uczenia siê i zapamiêtywa-
nia. - SalaTV

17.15 - 19.00
CENTRUM WOLONTARIATU
Jak skutecznie planowaæ w³asny czas?- Sala TV

DZIEÑ II Pi¹tek 18.03.2005

11.00 - 14.00
WOJEWÓDZKI URZ¥D PRACY
Mowa cia³a. - Sala cichej nauki

11.00 - 14.00
WOJEWÓDZKI URZ¥D PRACY
Wykorzystaj swój potencja³ zawodowy i osobis-
ty. - Sala TV

14.00 - 15.30
REGIONALNE CENTRUM SZKOLENIOWE
Jakich umiejêtnoœci interpersonalnych poszuku-
j¹ pracodawcy? - Sala cichej nauki

14.00 - 17.00
AVON
Makija¿, ubiór, zachowanie biznesowe. - Sala
TV

Kariera Medyka 2005
E

X
  T

E
M

P
O

R
E

   
...

   
E

X
  T

E
M

P
O

R
E

   
...

   
E

X
  T

E
M

P
O

R
E

   
...

   

PROGRAM IMPREZY

W dniach 17 - 18 marca wzorem ubieg³ego roku odbêdzie siê impreza pod
nazw¹ Kariera Medyka 2005, nad któr¹ honorowy patronat obj¹³ Jego 
Magnificencja Rektor Akademii Medycznej w Bia³ymstoku prof. dr hab. 
Jan Górski oraz Marsza³ek Województwa Podlaskiego.
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Pani profesor, w styczniu tego roku, 
w "Têczowym Przedszkolu" zosta³a zorga-
nizowana konferencja poœwiêcona zespo-
³owi Retta. Dlaczego wybrano w³aœnie to
przedszkole?
Przedszkola integracyjne, a "Têczowe Przed-
szkole" w Bia³ymstoku do takich w³aœnie na-
le¿y, promuj¹ nowy kierunek opieki nad dzieæ-
mi. W³¹czaj¹ one pod swoj¹ opiekê dydakty-
czno-opiekuñcz¹, dzieci z niepe³nosprawno-
œciami z³o¿onymi i dzieci zdrowe. Instytucje
takie integruj¹ dzieci  i pozwalaj¹ na wzajemne
poznanie w³asnych odmiennoœci. 

A dlaczego w³aœnie tak szczególnie zajmuje
siê pani pacjentami dotkniêtymi  zespo³em
Retta?
Ze wzglêdu na to, ¿e jestem przewodnicz¹c¹
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzieci z Zes-
po³em Retta i uczestniczê w turnusach rehabi-
litacyjnych organizowanych dla dzieci z tym
zespo³em, mia³am mo¿liwoœæ podzielenia siê
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem z rodzicami i
osobami zainteresowanymi t¹ problematyk¹.

W konferencji wziêli równie¿ udzia³ studen-
ci naszej Alma Mater. Dlaczego postanowi³a
pani w³¹czyæ  ich do organizacji tej
imprezy?
Uwa¿am, ¿e tylko przez studentów mo¿emy
wprowadzaæ nowy sposób myœlenia i uwra¿li-
wiaæ m³odych lekarzy na problem niepe³no-
sprawnoœci. Zupe³nie inaczej odbieramy dzieci

z zespo³ami
genetyczny-
mi, kiedy czy-
tamy o nich w artyku³ach medycznych i
zupe³nie inaczej postrzegamy, kiedy mo¿emy
je zobaczyæ i porozmawiaæ z ich rodzicami.

Czy uwa¿a pani zatem, ¿e niektórzy lekarze
widz¹ swoich pacjentów tylko przez ksi¹¿-
ki, które czytaj¹?
¯eby uzmys³owiæ jak wa¿ny jest to problem,
opowiem pewn¹ historiê. Jakiœ czas temu,
skierowa³am jedn¹ z moich pacjentek, z zes-

po³em Retta, na konsultacjê
kardiologiczn¹ do Kliniki
Kardiologii AMB. Kiedy
przyszed³ dzieñ badania i
dziewczynka, ze swoimi ro-
dzicami zg³osi³a siê do szpi-
tala, lekarka, która mia³a
wykonaæ badanie na widok
dziewczynki powiedzia³a "I
co ja mam z tym zrobiæ"?
Potraktowa³a pacjentkê jak
przedmiot, a nie jak cz³o-
wieka z inn¹ konstytucj¹
genetyczn¹. Ka¿dy z nas ro-
dzi siê inny, tak samo te
dziewczynki. Zespo³y gene-
tyczne nie s¹ chorobami

sensu scricto, lecz swoistymi odmiennoœciami.

Jak pani uwa¿a, dlaczego wœród lekarzy i
ca³ego spo³eczeñstwa funkcjonuje obawa
przed dzieæmi z takimi odmiennoœciami?
¯eby zrozumieæ ten problem pos³u¿ê siê
swoist¹ analogi¹. Otó¿ powszechnie znany
wszystkim jamnik, jest psi¹ wersj¹ achon-
droplazji. Tak jak ludzie z t¹ chorob¹, równie¿
i jamnik ma uszkodzony jeden gen odpowie-
dzialny za powstanie objawów achondroplazji.
Lecz w przeciwieñstwie do cz³owieka, nikt nie
ma pretensji do jamnika, ¿e mo¿e on mieæ cho-
re serce, ¿e mo¿e mu rosn¹æ nowotwór. Taka
"jamnikowatoœæ" nikomu nie przeszkadza.
Natomiast "rettowatoœæ" przykrywa wszystkie
problemy. Podchodzimy do takiego dziecka
jakby ka¿dy najmniejszy narz¹d by³ w nim
uszkodzony, tymczasem uszkodzony jest tylko

To coœ, czy ten ktoœ ?
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Rozmowa z prof. Alin¹ Teres¹ Midro
kierownikiem Zak³adu Genetyki Klinicznej AMB
dotycz¹ca konferencji, pt. "Milcz¹ce Anio³y - Dzieci
z zespo³em Retta", która odby³a siê 29 stycznia
w Têczowym Przedszkolu w Bia³ymstoku.
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jeden gen i pewne szlaki metaboliczne s¹ nie-
wydolne. Dziecko z zespo³em Retta nie przes-
taje byæ cz³owiekiem tylko, dlatego ¿e ma usz-
kodzony gen. Powinniœmy je traktowaæ jak
ka¿dego innego pacjenta. Zapomnijmy wiêc o
rettowatoœci wobec dzieci z zespo³em Retta i
zapomnijmy o "downowatoœci" w stosunku do
dzieci z zespo³em Downa. Dzieci te powinny
byæ traktowane na równi z dzieæmi zdrowymi,
powinny byæ stymulowane, powinny byæ edu-
kowane. Jeœli zobacz¹ to studenci, na pewno
nie bêd¹ bali siê swoich pacjentów

Czy pani zdaniem konferencja zmieni³a coœ
w œwiadomoœci s³uchaczy?
Z pewnoœci¹! Po wyst¹pieniach us³ysza³am
wiele pochlebnych zdañ od matek dzieci z zes-
po³em Retta na temat naszych studentów.
Myœlê, ¿e wiadomoœci, które im przekazaliœmy
nie tylko podnios¹ ich œwiadomoœæ na temat
z³o¿onoœci problemu, z jakim borykaj¹ siê ich
dzieci. Myœlê, ¿e tego typu konferencje pe³ni¹

funkcjê promuj¹c¹ nasz¹ akademiê wœród spo-
³eczeñstwa, jak równie¿ buduj¹ wizerunek
lekarza, jako tej osoby, która nie tylko interesu-
je siê skomplikowanymi opisami naukowymi,
ale przede wszystkim interesuje siê swoim pac-
jentem, jako cz³owiekiem. Myœlê, ¿e takiej
w³aœnie wra¿liwoœci, coraz czêœciej nam braku-
je

Czy uwa¿a pani, ¿e takie konferencjê mog¹
coœ zmieniæ w œwiadomoœci studentów?
Zawsze uwa¿a³am, ¿e kontakt z pacjentem jest
najwa¿niejszy w kszta³towaniu œwiadomoœci
m³odego lekarza. Nie wystarczaj¹, bowiem
ksi¹¿ki i wiedza teoretyczna, najtrudniejsze nie
jest nauczenie siê suchych faktów, ale dos-
trze¿enie cz³owieka w cz³owieku, dostrze¿enie
tej szczególnej odmiennoœci, która nie czyni
¿adnego z nas cz³owiekiem ni¿szej kategorii i o
to zawsze bêdê walczy³a!

Rozmawia³
Pawe³ Szambora
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Ca³a Prawda o…

REKTOR 
Przeskakuje najwy¿sze budynki za jednym zamachem. Jest silniejszy

od lokomotywy i szybszy od pocisku. Chodzi po wodzie. Rozma-
wia z Bogiem.

PROREKTOR 
Przeskakuje niskie budynki za jednym
zamachem. Jest silniejszy od lokomotywy

parowej. Czasami dogania pocisk.
Chodzi po wodzie, gdy morze jest
spokojne. Rozmawia z Bogiem, je¿eli

otrzyma specjalne pozwolenie. 

DZIEKAN 
Przeskakuje niskie budynki z
rozbiegu i o tyczce. Jest prawie

tak silny jak lokomotywa parowa.
Potrafi strzelaæ z pistoletu. Chodzi po

wodzie na krytym basenie. Czasami
Bóg zwraca siê do niego. 

UCZELNIANE WHO IS WHO 

W skomplikowanych, hierarchicznych strukturach administracyjnych
wy¿szych uczelni ³atwo siê zgubiæ. Jeœli chcemy coœ za³atwiæ - warto wiedzieæ,
co kto mo¿e. 
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PRODZIEKAN 
Ledwo przeskakuje budkê portiera. Przegrywa z
lokomotyw¹. Czasami mo¿e trzymaæ broñ bez
obawy o samookaleczenie. Bardzo dobrze
p³ywa. Rozmawia ze zwierzêtami. 

PROFESOR 
Obija siê o œciany próbuj¹c
przeskoczyæ jakikolwiek budynek.
Mo¿e zostaæ przejechany przez loko-
motywê. Nie dostaje amunicji. P³ywa pieskiem.
Mówi do œcian. 

DOKTOR 
Wbiega do budynków. Nie wytrzymuje konfrontacji z
rêczn¹ drezyn¹. Moczy siê pistoletem na wodê. Utrzymuje
siê na wodzie tylko dziêki kamizelce ratunkowej. Be³kocze do siebie. 

PANI Z DZIEKANATU 
Podnosi budynki i przechodzi pod nimi. Zwala lokomotywê z torów.

£apie pocisk zêbami i go rozgryza. Zamra¿a wodê jednym spojrze-
niem. Jest Bogiem. 

Na podstawie:
http://studia.korba.pl/humor_stu-

dencki/0,569,arty.html

cd.   Ca³a Prawda o…
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Honorowy patronat:
· JM Rektor Akademii Medycznej w Bia³ym-

stoku, prof. dr hab. Jan Górski 
· Marsza³ek Województwa Podlaskiego, Janusz 

Krzy¿ewski

Termin zg³aszania prac: 1 kwietnia 2005
Rejestracja uczestników oraz zg³aszanie prac

odbywa siê jedynie poprzez formularz zg³osze-
niowy dostêpny na stronie www.amb.edu.pl/stn,
lub osobiœcie w siedzibie STN w ka¿da œrodê w
godz. 16:30 - 18:00

Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
serdecznie zaprasza wszystkich studentów medycyny oraz m³odych

lekarzy na:

Ogólnopolsk¹ oraz I Miêdzynarodow¹ 
Konferencjê Studentów Medycyny

i M³odych Lekarzy
Bia³ystok, 12-13 maja 2005
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NA£OGOWIEC 

Pijê z Twych ust 
Twoje S³owa 

Biorê z Twych R¹k 
Twój Dotyk 

Oni pij¹- by zapomnieæ 
Ja - by pamiêtaæ

Sens Twych s³ów 
Smak Twych ust

Oni bior¹ - by nie czuæ
Ja - by poczuæ 

Bliskoœæ Twego Cia³a.
Beata

  

JESIENNY DESZCZ

Liœci deszcz 
Lato ¿egna siê 
Ucieka letni wiatr 
S³oñce rozleniwia siê 

Zimna Noc -Ale serce Tob¹ rozgrzane
Mi³osna gra cia³ jak szal otuli Nas.

Beata  

  

SKAN TERAZNIEJSZOŒCI

W p³aszczu œnie¿nym sz³a brzydota
Brzydota sz³a w puchowym p³aszczu
Mia³a takie coœ na szyi
Coœ innego na jej palcu
Oz³ocona tanim z³otem

Srebrne zêby równiusieñkie

Sz³a brzydota w œnie¿nym p³aszczu
Niczym model na wybiegu

Podziwiali j¹ przechodnie
Zachwycali dziennikarze
Zazdroœci³y jej matrony - Jaka piêkna ta brzy-
dota 

I Nikt smrodu jej nie poczu³
Nikt nie zauwa¿y³ plam na p³aszczu
Nie pisali o jej butach we krwi
Czy¿by zapomnieli przesz³oœæ?

Piêkna dzisiaj ju¿ brzydota
Kiedyœ brzydka i w³ochata
Ju¿ nie martwi siê spojrzeniem
Nie ucieka przed kamer¹
Dzisiaj ju¿ jej wszystko wolno
Sz³a brzydota w œnie¿nym p³aszczu
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Pamiêtaæ chcesz

Streszczenia nale¿y nades³aæ w jêzyku:
angielskim - sesja anglojêzyczna
polskim - pozosta³e sesje

Sesje tematyczne:
Choroby wewnêtrzne
Pediatria
Chirurgia (w tym okulistyka, laryngologia, 
ginekologia i po³o¿nictwo)
Nauki podstawowe
Sesja anglojêzyczna

Forma prezentacji: plakat lub prezentacja ustna
Oficjalne jêzyki prezentacji: angielski (sesja

anglojêzyczna) oraz polski (pozosta³e sesje)

Wszelkie pytania i w¹tpliwoœci proszê kiero-
waæ na adres e-mail: stn@amb.edu.pl lub zg³aszaæ
na osobiœcie w siedzibie STM AM w Bia³ymstoku.

£ukasz Minarowski






