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Cz³owiek jest tajemnic¹. Tajemnic¹ intryguj¹c¹. Do koñca ¿ycia poznaje samego siebie. Nie zawsze te¿ zdaje
sobie sprawê, ¿e ten proces poznawania
skazany jest na niepowodzenie, albo
w najlepszym przypadku na po³owiczny sukces. W Medyku
w dziale powiêconym historii medycyny znajdziecie Pañstwo
w bie¿¹cym numerze krótkie wspomnienia o wspó³czesnym nam,
niestety ju¿ nie¿yj¹cym psychiatrze profesorze Kêpiñskim. Ten
wspania³y specjalista by³ polemist¹ zmar³ego papie¿a, a tak¿e ks.
Tischnera.
A na to, ¿e psychika ludzka kryje w sobie tajemnice, mia³em
w swoim ¿yciu wiele dowodów. Oto jeden z nich. Kiedy, przed
wyjazdem za granicê, gdzie mia³em spêdziæ 2,5 roku, postanowi³em odwiedziæ swoje rodzinne strony. To ma³a mazowiecka
wie, w której siê urodzi³em i spêdzi³em dzieciñstwo. Jej okolice
goszcz¹ na ok³adce bie¿¹cego numeru. Piêkny koniec marca
zwiastowa³ tajemnicz¹ kolorow¹ wiosnê. Przez kilka godzin
znalaz³em siê sam na sam ze wiadkami moich dzieciêcych zabaw
 uprawnymi polami, zaledwie zieleniej¹cymi ³¹kami, przydro¿nymi wierzbami wypuszczaj¹cymi niemia³o p¹czki  tymi
samymi, które znalaz³y siê na ok³adce. I nagle sta³o siê co niesamowitego. Wspomnienia i obrazy tamtych szczeniêcych lat
zaczê³y pojawiaæ siê niemal z dok³adnoci¹ i ostroci¹ filmu
nakrêconego w technikolorze i ogl¹danego w stereoskopowych
okularach. Wra¿enia, porównywalne do tych, jakie wywo³uj¹
magicy wspó³czesnego kina  chocia¿by w miasteczku techniki
w Pary¿u. Tylko, ¿e tam na us³ugach jest ca³a wspó³czesna technika. A ja by³em sam  poród pól, jedynie ze swoimi nagle
ods³oniêtymi cudownymi wspomnieniami. Uczucie niesamowite.
Nie wiem, czy bêdzie mi dane kiedykolwiek jeszcze je prze¿yæ.
Podobne prze¿ycia ponoæ dotycz¹ ludzi rozstaj¹cych siê z tym
wiatem.
Wróæmy jeszcze raz do zakamarków ludzkiej duszy. Mam na
myli dwa reporta¿e znajduj¹ce siê w bie¿¹cym numerze Medyka.
Jeden  optymistyczny  dotyczy roli zapachów w naszym ¿yciu.
Temat mieszny? Chyba nie. Podobno wêch jest najstarszym
ewolucyjnie organem zmys³u, który  wydawa³oby siê  u cz³owieka straci³ swoje pierwotne znaczenie. Trochê tak, trochê nie.
Na pewno nie u kobiet. A jak sobie daj¹ radê ludzie z genetycznie
uwarunkowanym, b¹d te¿ nabytym ubytkiem odczuwania
zapachów (anosmia). Otó¿, jak wynika z reporta¿u  ca³kiem
niele. Mogê to potwierdziæ osobicie. Zawód patologa i nara¿enie na opary formaliny czêciowo pozbawi³o mnie reagowania na
subtelnoci zapachowych bukietów. Czasami odczuwam to jako
swoiste inwalidztwo, ale w koñcu do wszystkiego mo¿na siê
przyzwyczaiæ. Drugi reporta¿ opisuje zakamarki ludzkiej duszy 
niestety te bolesne i mroczne. To reporta¿ o narkomanach.
Na koniec chcia³bym, abymy cofnêli siê do historii. Litwa
republik¹ Kraju Rad, skasowanie Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie, w tym Wydzia³u Medycyny, II Wojna wiatowa. W tej
sytuacji mo¿na za³amaæ rêce, liczyæ na przetrwanie, wegetowaæ.
A co robi¹ wyk³adowcy?  powo³uj¹ tajny Wydzia³ Lekarski.
Nauczaj¹ medycyny. Wród nich jest dziekan tego Wydzia³u 
prof. Stanis³aw Lege¿yñski  póniej kierownik Zak³adu Mikrobiologii i drugi kolejny rektor Akademii Medycznej w Bia³ymstoku oraz dr Kazimierz Rodziewicz  póniejszy kierownik
Zak³adu Higieny naszej uczelni. Tacy i im podobni ludzie
budowali nasz¹ Akademiê. Doprawdy, w ludzkich umys³ach
i duszach dziej¹ siê niesamowite
rzeczy.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowania tekstów
oraz zmiany ich tytu³ów.
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Otwarcie
Biblioteki Uniwersyteckiej

24 czerwca oddano oficjalnie do u¿ytku nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia przy
ul. M. Sk³odowskiej-Curie 14 w Bia³ymstoku.
Budynek biblioteki ma siedem kondygnacji i ponad
8 tys. metrów kwadratowych powierzchni u¿ytkowej.
Wnêtrze oszklonego budynku jest przestronne i funkcjonalne. Biblioteka dysponuje wypo¿yczalniami, czytelniami, magazynami ksi¹¿ek i czasopism, salami wystawowymi, salami konferencyjnymi, pracowniami komputerowymi, ksiêgarni¹ wydawnictw uniwersyteckich, jak
równie¿ kawiarni¹ i kafejk¹ internetow¹.
W obiekcie znajdzie siê ca³y zbiór biblioteczny Uniwersytetu w Bia³ymstoku  prawie pó³ miliona woluminów (magazyny s¹ przewidziane na 830 tys. woluminów).
Ksi¹¿nica akademicka jest najwiêksz¹ w regionie bibliotek¹ naukow¹ o charakterze publicznym. Du¿ym udogodnieniem jest mo¿liwoæ rejestracji i sk³adania zamówieñ przez internet.
Budowa Biblioteki G³ównej trwa³a szeæ lat i kosztowa³a 31,5 mln z³.

Wystawa archeologiczna
w pa³acu Branickich
Bia³ostocka rezydencja Izabeli i Jana Klemensa Branickich szczyci³a siê jednym z naj³adniejszych ogrodów
magnackich w ca³ej Rzeczypospolitej. Nic wiêc dziwnego, ¿e wspania³y wzorzec architektonicznej kompozycji
ogrodowej jest przedmiotem dzia³añ zmierzaj¹cych do jej
rewaloryzacji. W prace te zaanga¿owali siê równie¿ pracownicy z Dzia³u Archeologii Muzeum Podlaskiego w
Bia³ymstoku. Kierownictwo badañ wykopaliskowych
powierzono prof. dr. hab. Andrzejowi Koli z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.
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Prace archeologiczne prowadzone w ogrodzie Branickich w Bia³ymstoku, ze wzglêdu na skalê dzia³añ, maj¹
charakter prekursorski. Zastosowanie archeologicznych
terenowych metod badawczych zaowocowa³o niespodziewanymi odkryciami. Wykopaliska jak równie¿ nadzory archeologiczne, w zwi¹zku z prowadzonymi na terenie
pa³acu inwestycjami, dostarczy³y wiele interesuj¹cych
dowodów przemijaj¹cego czasu. Pos³u¿y³y one do zorganizowania wystawy z badañ archeologicznych  Upiony
ogród w obudzonej pamiêci. Ekspozycja prezentowana w
holu g³ównym pa³acu Branickich w dniach 24-30 czerwca
mia³a na celu przedstawienie zarówno form dokumentowania jak i wybranych znalezisk. Wystawa odtwarza
lady osadnictwa pradziejowego, redniowiecznego,
XVII-wiecznego, a przede wszystkim barokow¹ architekturê i infrastrukturê rezydencjonaln¹ i ogrodow¹ z XVIII
wieku. Znalaz³y siê na niej równie¿ przedmioty z okresu
zaborów i wydarzeñ poprzedzaj¹cych wybuch II wojny
wiatowej.
Mamy nadziejê, ¿e to nie pierwsza i nie ostatnia wystawa odtwarzaj¹ca historiê i wietnoæ ogrodu.

Krzy¿e  wystawa prac
Wiktora Wo³kowa
W Galerii Arsena³
mo¿na obejrzeæ wystawê prac znanego artysty fotografika Wiktora Wo³kowa zatytu³owan¹ Krzy¿e.
Przedstawione na niej
fotografie stanowi¹ pe³en ekspresji zapis
bia³ostockiego krajobrazu, w którym tak
wa¿ne miejsce zajmuj¹
krzy¿e i przydro¿ne
kapliczki.
Czarnobia³e fotografie zadziwiaj¹ mnogoci¹ i bogactwem ich form. S¹
krzy¿e wysokie i smuk³e, krzy¿e z belek nieociosanych z zachowanymi sêkami,
krzy¿e z dwoma przecznicami (wznoszone by chroniæ
przed zaraz¹), udekorowane rzebionymi figurami
Ukrzy¿owanego, krzy¿e prawos³awne przyozdobione
dodatkow¹ skon¹ belk¹, krzy¿e metalowe osadzone
w drewnianych, kamiennych lub betonowych coko³ach...
Wszystko to jest dokumentacj¹ etnograficzn¹ tych
przemijaj¹cych  ju¿ niestety bezpowrotnie  arcydzie³
sztuki.
Joanna Jasielczuk
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Bez kompleksów
i bez megalomanii
(Z prof. Adamem Czes³awem Dobroñskim,
laureatem Nagrody Obojga Narodów, ustanowionej przez
Zgromadzenie Poselskie Sejmu RP i Sejmu Republiki Litewskiej,
a przyznawanej co roku jednej osobie w ka¿dym z tych pañstw
 rozmawia Beata Kaftañska)
Czêsto Pan odwiedza Wilno?
Ostatnio by³a to 70, a mo¿e i
80 wizyta w tym urokliwym
miecie. Pamiêtam pierwsze wyjazdy, jeszcze w tamtym systemie. Jedzi³o siê wtedy z
plecakiem polskich ksi¹¿ek, zastanawiaj¹c siê na granicy: odbior¹  nie odbior¹, puszcz¹  nie puszcz¹. W
Grodnie kupowa³o siê, udaj¹c obywatela ZSRR, bilet na
elektryczkê i jecha³o do Wilna. Tam oczywicie nie by³o
mowy o mieszkaniu w hotelach, tylko u zaprzyjanionych Polaków, którzy przyjmowali za symboliczn¹ kwotê, ale za to za przegadan¹ niejedn¹ noc. By³o to
poznawanie Wilna i odtwarzanie serdecznej ³¹cznoci,
najpierw z Polakami, a potem tak¿e z Litwinami. Ostatnia moja wizyta mia³a charakter oficjalny. Odbiera³em
Nagrodê Obojga Narodów przyznawan¹ przez Parlamenty Polski i Litwy g³ównie za zbli¿anie dwóch narodów, za wyjanianie wszelkich konfliktowych sytuacji i
promowanie wspó³pracy  teraz ju¿ w ramach Zjednoczonej Europy.
Sk¹d Pana zwi¹zek akurat z Litw¹, Wilnem?
Jakbym wierzy³ w przypadki to powiedzia³bym, ¿e
dobr¹ prognoz¹ w tym wzglêdzie by³ fakt urodzenia siê
przy ul. Wileñskiej, tyle, ¿e daleko od Wilna, bo w
Ostrowi Mazowieckiej. Natomiast d³ugo potem w¹tek
litewski pojawi³ siê w moich badaniach i jest tam obecny do dzi. Dociekaj¹c przesz³oci Bia³ostocczyzny nie
mo¿na tego robiæ w oderwaniu od Grodzieñszczyzny
i Wileñszczyzny. Kontakty Bia³egostoku z Wilnem przez
d³ugie wieki by³y o wiele silniejsze ni¿ Bia³egostoku z
Warszaw¹. Jedzi³o siê do Wilna na studia do Uniwersytetu Stefana Batorego, chodzi³o z pielgrzymkami do
Ostrej Bramy, wyprawia³o na targi  s³awetne Kaziuki 
no i by³y te¿ bardzo liczne koneksje rodzinne. Bia³ystok
korzysta³ ze wiat³a, z blasku, jakie Wilno dawa³o. To s¹siedztwo polsko-litewskie by³o piêkne, ale i trudne, a
szczególnie trudne w ostatnich dziesiêcioleciach.
Jest Pan zwolennikiem stawiania grubej kreski
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historycznej?
Zdecydowanie tak. Oczywicie, prawda musi zostaæ
ustalona i ujawniona. Pozostawmy to jednak fachowcom. Jako historycy sprzeczamy siê, walczymy na argumenty, a nie na pomówienia. I w niektórych przypadkach
s¹ dwie prawdy: polska i litewska, ale nie mo¿e to rzutowaæ  i na szczêcie ju¿ prawie nie rzutuje  na aktualne relacje, a zw³aszcza na postawy m³odych. W wyjanianie historii niech siê nie mieszaj¹ politycy i jacy
maniacy, którzy bazuj¹ na emocjach, z myl¹ o doranych celach. Dla nich tak naprawdê has³o prawda historyczna jest tylko kluczem do otwierania pól w³asnych
interesów.
Czasem trudno odci¹æ siê od emocji, od zasz³oci.
Ci¹gle siê mówi o dwóch niechcianych postawach.
Z jednej strony o kompleksie Litwinów  ma³ego narodu  wobec Polaków, z drugiej za o polskiej megalomani. Czy Wilno jest polskie? Oczywicie, ¿e tak
w odbiorze kulturalnym, historycznie i duchowo, ale nie
ma ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e jest to stolica Litwy, jedna
z kolebek litewskich, duma naszych s¹siadów.
Walczymy o co, co nie jest nasze?
Walczymy o co, co powinno byæ i mylê, ¿e wielu ju¿
to rozumie, miastem ponad prostackimi racjami narodowymi. Wilno tylko wtedy kwit³o, gdy by³o wielk¹ stolic¹ kulturow¹, miastem otwartym. Rozs¹dny, europejski Litwin musi zrozumieæ, ¿e Wilno wy³¹cznie jako
stolica jego kraju, z odciêciem od polskich  i nie tylko
polskich  wp³ywów stanie siê zaciankiem starego kontynentu. Tak jak to siê dzieje siê niestety z Miñskiem na
Bia³orusi.
Jest te¿ wyrany problem mniejszoci narodowej.
To rzeczywicie s³aby punkt naszej wspó³pracy, tu wci¹¿
wiele jest do zrobienia. W³adze litewskie nie dope³ni³y
jeszcze prawa do w³asnoci ziemi w okrêgu wileñskim.
Do tej pory utrzymywa³ siê problem z pisowni¹ nazwisk.
Tamtejsze w³adze owiatowe nie odnosz¹ siê z równ¹
trosk¹ do szkó³ polskich, zbyt czêsto docieraj¹ do nas z
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Wileñszczyzny opinie, ¿e droga do silnej i szczêliwej
Litwy musi prowadziæ przez lituanizacjê mniejszoci,
zdominowanie szkolnictwa. Staramy siê zrozumieæ
Litwinów, którzy z pozycji narodu niespe³na czteromilionowego zabiegaj¹ o super lojalnoæ ka¿dego swego
obywatela, ale przecie¿ nie mo¿e to odbywaæ siê wbrew
naturalnym prawom ka¿dego mieszkañca do zachowania
swej to¿samoci, powi¹zania z macierz¹.
Co za siê tyczy naszych Rodaków, to jest wyranie
dostrzegalna ró¿nica pokoleniowa. Ci najstarsi, którzy
pamiêtaj¹ II RP, zw³aszcza mieszkaj¹cy na wsi, chc¹ i
maj¹ pe³ne prawo pozostaæ Polakami na Litwie. Granicê
pañstwow¹ przesuniêto bez ich woli, niechaj ¿yj¹ wiêc
szczêliwie na swojej ojcowinie. S¹ znacznie gorzej
wykszta³ceni od Litwinów, s³absi gospodarczo. Podejrzewaj¹ Litwinów, czêsto s³usznie, o traktowanie ich
jako ludzi drugiej lub nawet trzeciej kategorii. Jest to
spo³ecznoæ, przed któr¹ trzeba pochyliæ g³owê, trzeba j¹
zrozumieæ. Natomiast pokolenie m³odych Polaków 
szczególnie w miastach  przesz³o przez szko³y powojenne, zna dobrze jêzyk litewski. Dziêki swojej polskoci maj¹ wiêksze na ogó³ mo¿liwoci kontaktów
zewnêtrznych, powi¹zañ gospodarczych. Coraz wiêcej
osób sporód nich pracuje na wysokich stanowiskach,
realizuje pomylnie kariery, wspó³pracuje ze sob¹. Ci
wyzbyli siê wszelkich kompleksów trapi¹cych mniejszoci narodowe, potrafi¹ walczyæ o swe prawa.
A mo¿e szybko siê zasymiluj¹?
Nie s¹dzê, s¹ za silni, ¿eby siê zasymilowaæ, czuj¹ za
dobrze Polskê i korzyci p³yn¹ce z tej symbiozy. Moim
zdaniem m³ode pokolenie wykazuje tak bardzo du¿o
umiejêtnoci i energii twórczej, ze niech siê Litwini
martwi¹, jak im dorównaæ.
Czy teraz, kiedy stajemy siê wspóln¹ Europ¹, te
wszystkie problemy same nie zanikn¹?
Nie zanikn¹, ale bêd¹ przybiera³y now¹ formu³ê. W
Europie pañstwa dok³adaj¹ starañ, ¿eby utrzymaæ
mniejszoci narodowe. Niedawno by³em w Bolzano na
pó³nocy W³och. Mieszka tam mniejszoæ górali, w
zasadzie archaiczna, z której siê trochê miej¹ ci z dolin,
jednak ka¿de pieni¹dze s¹ wszyscy gotowi wy³o¿yæ,
¿eby zosta³a, bo Bruksela hojnie p³aci z tego paragrafu.
To ju¿ tylko folklor, ale wart uszanowania, tak¿e z szacunku dla przesz³oci. Zjednoczona Europa honoruje
mniejszoci w poszczególnych regionach, o czym powinnimy i my siê przekonaæ. Manna jednak sama z
nieba nie spadnie, trzeba mieæ wiêcej wyobrani, nieco
kadr i dobre programy. A Bia³ystok i ca³y region ma
równie¿ historyczn¹ misjê wspierania rodaków poza
wschodni¹ granic¹, pomagania im ju¿ nie tyle poprzez
podawanie ryb do jedzenia, co poprzez dostarczanie
wêdek z instrukcj¹, jak ryby ³owiæ w europejskiej, nieco
+
mêtnej wodzie.
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EUROPA WZYWA
Program
Socrates-Erasmus

w AMB

W

dobie integracji Polski z innymi krajami
europejskimi, w wiecie który poprzez
rozwój nowoczesnej techniki i przep³ywu
informacji sta³ siê bardzo ma³y, znacz¹cy jest tak¿e
postêp w dziedzinie edukacji, szczególnie widoczny na
gruncie europejskim.
Ju¿ w XV wieku Dezyderiusz Erasmus, zwany
Erazmem z Rotterdamu, wybitny znawca teologii,
edukacji, retoryki i studiów klasycznych, a tak¿e
b³yskotliwy satyryk, postrzega³ uniwersaln¹ koncepcjê
m¹droci jako klucz do wzajemnego zrozumienia
miêdzy narodami. S³usznie wiêc, od imienia tego myliciela, pochodzi nazwa obecnego programu edukacyjnego, bêd¹cego komponentem europejskiego Programu Sokrates.
Ogólnym celem programu Socrates-Erasmus jest
podnoszenie poziomu kszta³cenia i wzmacniania jego
europejskiego wymiaru w szko³ach wy¿szych.
W ramach programu Erasmus przyznawane s¹ stypendia, dziêki którym wyró¿niaj¹cy siê studenci mog¹
realizowaæ czêæ programu studiów w uczelniach partnerskich, a nauczyciele akademiccy mog¹ wyje¿d¿aæ w
celu przeprowadzania zajêæ dydaktycznych.
Polskie uczelnie formalnie mog³y przystêpowaæ do
programu Erasmus ju¿ od 1998 roku. W roku akademickim 2004/2005 w Programie Socrates-Erasmus
bierze udzia³ ju¿ 187 polskich szkó³ wy¿szych.
Do udzia³u w Programie Erasmus uprawnia tzw.
Karta Erasmusa, nadawana przez Komisjê Europejsk¹.
Staraniem w³adz uczelni AKADEMIA MEDYCZNA
W BIA£YMSTOKU otrzyma³a Kartê Erasmusa w
2004 roku, co umo¿liwi³o w roku 2004 wyst¹pienie z
wnioskiem do Agencji Narodowej programu SokratesErasmus o grant na wprowadzenie systemu ECTS
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Miejmy nadziejê, ¿e ta odwa¿na ósemka studentów
(Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów).
przetrze w najbli¿szym roku akademickim szlaki odbyJest on obecnie wdra¿any na wydziale lekarskim. System
wania czêci studiów za granic¹ i zachêci zarazem m³odten pozwala na mierzenie w skali punktowej nak³adu
szych kolegów do podobnej edukacyjnej przygody. Z
pracy studenta, jaki musi on w³o¿yæ w zaliczenie
ca³¹ pewnoci¹ wykorzystanie tej szansy bêdzie procenokrelonego przedmiotu/zajêæ.
towaæ w przysz³oci, nios¹c za sob¹ cenne dowiadczeBie¿¹cy rok akademicki by³ powiecony nawi¹zynie, pog³êbienie umiejêtnoci jêzykowych i zwiêkszenie
waniu kontaktów z innymi uczelniami medycznymi.
wartoci na europejskim medycznym rynku pracy.
Dziêki staraniom wielu pracowników naszej uczelni
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informapodpisalimy piêæ umów bilateralnych z uczelniami z
cji o programie Socrates-Erasmus w Akademii MeNiemiec (Universität Duisburg-Essen, Rheinische
dycznej w Bia³ymstoku zapraszamy do odwiedzenia
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Litwy (Kaunas
strony internetowej http://amb.edu.pl/socrates/start.htm
University of Medicine), Czech (Masaryk University in
Brno) oraz Turcji (Hacettepe University Ankara).
gdzie mo¿na znaleæ aktualn¹ ofertê stypendialn¹, adresy
W ka¿dej z tych umów okrelono liczbê studentów
stron internetowych uczelni partnerskich, Regulamin
przyje¿d¿aj¹cych i wyje¿d¿aj¹cych oraz czas trwania
wyjazdów, niezbêdne formularze, terminarz rekrutacji
okresu studiów za granic¹, a w przypadku nauczycieli
oraz informacje o systemie ECTS.
akademickich, liczbê tygodni pobytu w uczelni partnerBiuro Programu Socrates-Erasmus znajduje siê w
skiej i liczbê godzin dydaktycznych. Ponadto, Rada
Dziale Spraw Studenckich AMB (pokój 26 pa³acu BraWydzia³u Lekarskiego, a nastêpnie Senat uczelni
nickich), niezbêdnych informacji udziela mgr Pawe³
zatwierdzi³y Regulamin wyjazdów w ramach programu
Niegierewicz.
Socrates-Erasmus, w którym szczegó³owe uregulowanie znalaz³y: zasady rekrutacji studentów do wymiany zagranicznej,
zasady zwi¹zane z uznawaniem okresu
studiów odbytych w uczelniach partnerskich oraz zasady finansowania wyjazdów.
Podpisanie umów bilateralnych z
uczelniami partnerskimi umo¿liwi³o w
2005 roku z³o¿enie wniosku o fundusze na
wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich. Ogó³em Narodowa Agencja Programu Socrates-Erasmus przyzna³a naszej
uczelni fundusze na dziesiêæ wyjazdów
studentów, dwa wyjazdy nauczycieli akademickich, oraz dodatkowe rodki na tzw.
organizacjê wymiany. Dodatkowo wnioskowalimy równie¿ o grant na wprowadzenie systemu ECTS na kolejnych kierun- Na zdjêciu od lewej stoj¹: Ma³gorzata So³owiej, Pawe³ Niegierewicz (Dzia³ Spraw Stukach studiów. Pozwoli to opracowaæ kata- denckich), Diana G³owacka, Klaudia Gr¹dzka, Joanna Grochowska, Agnieszka wiêcicka, Agnieszka Romaszewska, Tomasz £ebkowski, dr hab. Irina Kowalska. Wszyscy
log ECTS dla wydzia³ów farmacji, stoma- studenci s¹ z IV roku lekarskiego, jednej studentki Erasmusa nie ma
tologii, zdrowia publicznego i pielêgniar- (w momencie robienia zdjêcia by³a ju¿ w Toronto).
stwa, co umo¿liwi w kolejnych latach
poszerzenie oferty stypendialnej o wy¿ej wymienione
By³oby to naszym marzeniem, aby wk³ad w rozwój
kierunki.
programu Sokrates-Erasmus Akademii Medycznej w
Na prze³omie marca i kwietnia bie¿¹cego roku, w
Bia³ymstoku s³u¿y³ studentom i nauczycielom akadeoparciu o zawarte umowy z uczelniami partnerskimi
mickim, pragn¹cym podj¹æ wyzwania, jakim jest stui informacje o przyznanych rodkach na wyjazdy, Uczeldiowanie i dzia³alnoæ dydaktyczna w krajach zjednocniana Komisja Rekrutacyjna, pod kierownictwem
zonej Europy.
prorektora ds. studenckich, prof. dr. hab. Andrzeja D¹dr hab. Irina Kowalska
browskiego, zakwalifikowa³a omiu studentów wydziaUczelniany Koordynator
³u lekarskiego (z III i IV roku studiów) do odbycia czêProgramu Socrates-Erasmus
ci studiów w uczelniach partnerskich w ramach programgr Pawe³ Niegierewicz
mu Sokrates-Erasmus.
Biuro Programu Socrates-Erasmus
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Nauka i religia
potrzebuj¹ siê nawzajem

Kolejna debata zorganizowana przez
Ministra Nauki i Informatyzacji

24

czerwca 2005 w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji w Warszawie odby³a siê debata
zatytu³owana Nauka a Wiara w czasach pontyfikatu Jana Paw³a II. Jako wprowadzenie do dyskusji
swoje wyk³ady zaprezentowali m.in.: fizyk ks. prof.
Micha³ Heller (Koció³ a nauki empiryczne), fizyk prof.
Andrzej Fuliñski (Wolna wola a nauka), a tak¿e astronom
prof. Micha³ Ró¿yczka (Nauka i religia  konflikt czy
wspó³praca?). Poród zaproszonych przez min. Micha³a
Kleibera goci znaleli siê politycy, przedstawiciele kocio³a i uczeni, w tym osoby z Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku: prof. Maciej Jówik oraz ni¿ej podpisany.
Tematyka styku nauki i wiary jest trudna szczególnie
w odniesieniu do rozwijaj¹cych siê niezwykle dynamicznie nauk biomedycznych. Ale jak podkreli³ ks. prof.
Micha³ Heller, religia i nauka nie s¹ ze sob¹ sprzeczne,
a konflikt miêdzy nimi mo¿e wyst¹piæ wtedy, gdy ich
zwolennicy s¹ fundamentalistami. Jego zdaniem du¿o
dobrego mo¿e uczyniæ np. zmiana sposobu przedstawiania powstania wiata przez nauczycieli religii na interpre-

tacjê uwzglêdniaj¹c¹ zdobycze dzisiejszej wiedzy. Nie
jest to jednak zadanie ³atwe, wymaga, bowiem du¿ej
wiedzy od samych ucz¹cych.
Jednoczenie wielu mówców wskazywa³o na to, ¿e
nauka nie daje i nie mo¿e daæ odpowiedzi na wszystkie
pytania. Astronom prof. Micha³ Ró¿yczka zwróci³ uwagê,
¿e nauka jest potê¿na, ale nie wszechmocna. Nauka nie
daje sobie rady z ludzkimi dylematami, jak mieræ i cierpienie, a z takimi w³anie dramatami czêsto spotykaj¹ siê
w swojej pracy lekarze. Dlatego, wed³ug Ró¿yczki, nauka
i religia potrzebuj¹ siê nawzajem. Wiara uczy naukê
pokory, a nauka uczy religiê refleksji  zakoñczy³ swoje
wyst¹pienie prof. Ró¿yczka.
Wydaje siê, ¿e przynajmniej czêæ dzisiejszych problemów i kontrowersji spo³ecznych wynika z braku w³aciwej lub pe³nej wiedzy u zainteresowanych stron, i ¿e
mo¿na by je rozwi¹zaæ poprzez dok³adniejsze informowanie siê. Zorganizowanie takiej debaty w czasach
konsumpcjonizmu i komercji, gdy czêsto s³yszy siê o odhumanizowaniu medycyny jest dla rodowiska naukowego inicjatyw¹ szczególnie cenn¹.

Marcin Jówik
(Autor jest dr. hab.
 adiunktem w Klinice Ginekologii AMB).
Nasi studenci wród najlepszych

T

rzech studentów wydzia³u anglojêzycznego AMB uczestniczy³o
w ogólnopolskim konkursie wiedzy anatomicznej Golden Scapula 2005, który odby³ siê w Krakowie 28 maja 2005. Organizatorem
konkursu by³ Zak³ad Anatomii Prawid³owej Cz³owieka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Polskie Towarzystwo Anatomiczne.
Wród najlepszych studentów wydzia³ów anglojêzycznych z ca³ej
Polski nasi studenci zareprezentowali siê bardzo dobrze. Martin Kopiez
zajmuj¹c 2 miejsce zosta³ wiceliderem ca³ego konkursu. Vegar-Stian
Skoglund zdoby³ 5 miejsce, natomiast Trond Hauan by³ 11.
Tak wietne wyniki s¹ owocem ca³orocznej pracy laureatów, którzy w czasie zajêæ z anatomii prawid³owej
wyró¿niali siê pilnoci¹ i ponadprzeciêtnym poziomem wiedzy.
Jestemy równie¿ dumni, i¿ sukces ten zosta³ odniesiony w pierwszym roku istnienia wydzia³u anglojêzycznego w naszej uczelni.
dr Magdalena Szkudlarek
prof. dr hab. Janusz Dziêcio³
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I Przegl¹d
Dzieciêcych Zespo³ów Teatralnych
Z pielêgniark¹ po zdrowie
wiat jest teatrem, aktorami ludzie,
którzy kolejno wchodz¹ i znikaj¹.
William Shakespeare

Z

ak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, w ramach IV Podlaskiej
Miêdzynarodowej Konferencji NaukowoSzkoleniowej Pacjent podmiotem troski
zespo³u terapeutycznego, która odby³a siê w
dniach 21-24 kwietnia 2005 roku w Bia³ymstoku, zorganizowa³ I Przegl¹d Dzieciêcych
Zespo³ów Teatralnych pt. Z pielêgniark¹ po
zdrowie.
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Konkurs mia³ na celu integracjê dzieci
specjalnej troski z dzieæmi zdrowymi, popularyzacjê zawodu pielêgniarki oraz wyrobienie w dzieciach przewiadczenia, ¿e zachowania prozdrowotne powinny byæ najwa¿niejszymi poczynaniami w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka.
Warunkiem uczestnictwa w przedsiêwziêciu by³o zg³oszenie udzia³u i zaprezentowanie scenki, skeczu, przedstawienia, for-
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my poetyckiej, wokalno-tanecznej itp. o tematyce prozdrowotnej.
Przes³uchania eliminacyjne odby³y 18
kwietnia 2005 roku w Bia³ostockim Teatrze
Lalek. Zg³osi³o siê 150 dzieci z 7 grup
teatralnych. Mali aktorzy prezentowali przedstawienia na prawdziwej scenie pod czu³ym
okiem nauczycielek. Mieli tak¿e okazjê przebieraæ siê w normalnej garderobie i skorzystaæ z pomocy charakteryzatorek.
Praca dzieci oceniana by³a przez profesjonalne jury w sk³adzie: Dariusz SzadaBorzyszkowski (re¿yser TVP Oddz. Bia³ystok, krytyk literacki), Krzysztof Pilat
(aktor), Marek Kotkowski (aktor).
Przegl¹d prowadzi³ znany bia³ostocki
aktor Ryszard Doliñski.
Uroczyste og³oszenie wyników odby³o
siê w dniu 16 maja 2005 r. w Aula Magna
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Wszystkie dzieci otrzyma³y z r¹k Dariusza SzadyBorzyszkowskiego dyplomy i nagrody rzeczowe, miêdzy innymi: bilety wstêpu na basen Tropikana, koszulki, p³yty CD z popularnymi piosenkami polskich wykonawców,
d³ugopisy, breloczki, ksi¹¿ki, maskotki.

Dodatkow¹ nagrod¹ dla wszystkich
uczestników by³o przedstawienie Czerwony
Kapturek w wykonaniu aktorów Bia³ostockiego Teatru Lalek: Alicji Bach, Krzysztofa
Pilata i Ryszarda Doliñskiego. Dzieci aktywnie uczestniczy³y w zabawie z aktorami,
odgrywaj¹c z nimi poszczególne scenki w
przedstawieniu.
Wychodz¹c z nagrodami oraz dyplomami dzieci i ich opiekunowie deklarowali
udzia³ w kolejnej edycji przegl¹du. Organizatorzy zapewnili, ¿e do³o¿¹ wszelkich starañ,
by za rok odby³a siê II edycja konkursu.
El¿bieta Krajewska-Ku³ak,
Cecylia £ukaszuk
(Zak³ad Pielêgniarstwa
Ogólnego AMB).
Przerwa wakacyjna

W

sierpniu Biblioteka
G³ówna bêdzie nieczynna. Nie oznacza to jednak, ¿e jej zbiory bêd¹ niedostêpne dla czytelników.
Biblioteka od kilku lat realizuje hybrydowy model
funkcjonowania; poza gromadzeniem zbiorów tradycyjnych, organizuje dostêp do wielu elektronicznych
baz bibliograficznych i pe³notekstowych. Z elektronicznych zasobów mo¿na korzystaæ przez 24 h z ka¿dego komputera w sieci akademickiej.
Pracownicy naukowi, posiadaj¹cy wa¿n¹ kartê
biblioteczn¹ mog¹ uzyskaæ indywidualne has³a
dostêpu, upowa¿niaj¹ce do ³¹czenia siê z bazami z
dowolnego komputera.
Artyku³y z czasopism gromadzone przez bibliotekê w wersji papierowej mo¿na bêdzie zamówiæ elektronicznie w systemie doc@med.
Osoby zainteresowane za³o¿eniem indywidualnych hase³ lub uruchomieniem us³ugi prepaid w systemie doc@med proszone s¹ o zg³oszenie siê do sekretariatu biblioteki.

Opiekunów dzieci wyró¿niono dyplomami ze specjalnymi podziêkowaniami za
pomoc w przygotowaniu podopiecznych do
konkursu.
- 10 -

Danuta D¹browska-Charytoniuk
p.o. Dyrektor Biblioteki G³ównej AMB
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Jestemy jaskiniowcami
w garniturach
Rozmawiaj¹ prof. Marek Konarzewski i Danuta lósarska
Co pan dzisiaj jad³ na
niadanie?
Prawdê mówi¹c rzadko rano jadam, ale dzisiaj pozwoli³em sobie na mleko z musli.
To niezdrowo.
Zgadza siê, jad³em to czego bym nigdy nie poleca³.
A dlaczego?
Bo to co jest zdrowe dla ciel¹t niekoniecznie musi byæ
odpowiednie dla cz³owieka. Organizm ludzki rozwija siê
znacznie wolniej i nie radzi sobie zbyt dobrze z du¿¹
zawartoci¹ bia³ka, która jest w mleku krowim. Nadmiar
bia³ka powoduje u wielu ludzi ró¿ne alergie pokarmowe.
Wprawdzie mleko krowie jest cennym ród³em wapnia,
zalecanym zarówno dzieciom jak i doros³ym, to jednak
jego spo¿ycie  litr dziennie  stwarza zagro¿enie powstania deficytu innego wa¿nego pierwiastka  magnezu. Jego
niedobór za powoduje zaburzenia funkcjonowania
uk³adu naczyniowego i uk³adu immunologicznego, co w
konsekwencji jest jedn¹ z przyczyn zawa³ów serca i
nowotworów. Dlatego has³o pij mleko wród biologów
ewolucyjnych nie powoduje entuzjazmu. Mnie te¿ mleko
nie s³u¿y, ale je pijê, bo lubiê.
Dorota Czajkowska-Majewska, doktor neurochemii z
Narodowego Instytutu Zdrowia pod Waszyngtonem
wysunê³a tezê, ¿e cz³owiek móg³by ¿yæ nawet 125 lat,
gdyby mniej jad³.
Z ca³¹ pewnoci¹ znakiem naszych czasów jest to, ¿e jemy
o po³owê wiêcej ni¿ potrzebujemy i w ten oto sposób
przekraczamy dawkê naszego fizjologicznego zapotrzebowania. Stworzylimy sobie jako jedyny gatunek na
ziemi sytuacjê, która jest absolutnie nienaturalna, sytuacjê, w której mamy nieograniczony dostêp do po¿ywienia i to bardzo skoncentrowanego. W krajach wysoko
cywilizowanych g³ód jest pojêciem abstrakcyjnym. Ponad
60 procent Amerykanów, a u nas co trzecia Polka i co
pi¹ty Polak, jest oty³ych, b¹d zagro¿onych oty³oci¹, co
w konsekwencji prowadzi do chorób uk³adu kr¹¿enia,
cukrzycy, mierci. Epidemia oty³oci jest bodaj
najpowa¿niejszym wyzwaniem zdrowotnym, z jakim w
najbli¿szym czasie przyjdzie siê zmierzyæ bogatym krajom Europy i Ameryki Pó³nocnej.
Na razie jednak kopiemy sobie grób no¿em i widelcem?
Okazuje siê, ¿e ten obraz nie jest taki jednoznaczny.
W kwietniowym numerze Journal of American Medical

- czerwiec-lipiec 2005 (29) -

Association  presti¿owym czasopimie medycznym
ukaza³y siê dwa artyku³y kwestionuj¹ce prost¹ zale¿noæ
miêdzy oty³oci¹ a miertelnoci¹, przynajmniej w
odniesieniu do spo³eczeñstwa amerykañskiego. Ja
wprawdzie do tych wyników podchodzê dosyæ sceptycznie, ale mylê, ¿e te publikacje wywo³aj¹ du¿¹ konsternacjê w rodowisku medycznym. Pokazuj¹ przede
wszystkim jak ma³o wiemy na ten temat. Co innego siê
mówi, co innego pisze, a co innego mo¿na wywnioskowaæ
analizuj¹c ewolucjê ludzkiej diety.
Nasi przodkowie jedli bo musieli, dla nas jedzenie jest
pewnego rodzaju rekompensat¹.
To prawda. Pod wzglêdem emocjonalnym jestemy przystosowani do ¿ycia, w ma³ych dwudziesto- trzydziestoosobowych, czêsto spokrewnionych grupach.
¯ycie w du¿ych aglomeracjach stwarza anonimowoæ, a
to znowu rodzi lêk. Nie potrafimy siê odnaleæ w
rodowisku, które sami sobie stworzylimy, bo tak w
gruncie rzeczy dalej jestemy jaskiniowcami, tyle ¿e
odzianymi w garnitury i zwiewne suknie. Czêæ z nas
kompensuje sobie owe frustracje jedz¹c. Niestety, ewolucja nie przygotowa³a nas na sytuacje, w których mo¿emy
nagradzaæ siê bez skutków ubocznych.
M
Profesor
Marek Konarzewski
(ur. 1961)

J

est kierownikiem Zak³adu
Ekologii Zwierz¹t w Instytucie
Biologii Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz pracownikiem Zak³adu
Badania Ssaków PAN w Bia³owie¿y. W latach 1991-1993 by³
stypendyst¹ Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pracowa³ z zespole badawczym wybitnego
amerykañskiego biologa Jareda M. Diamonda.
Jego zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê
wokó³ zagadnieñ z pogranicza ekologii ewolucyjnej
i fizjologii ptaków i ssaków. Jest autorem lub wspó³autorem kilkudziesiêciu publikacji naukowych, licznych
artyku³ów popularnonaukowych oraz t³umaczenia
wyró¿nionej nagrod¹ Pulitzera ksi¹¿ki Jareda M. Diamonda Strzelby, zarazki, maszyny (wyd. pol. 2000).
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Na pocz¹tku by³ g³ód
Ksi¹¿ka prof. Marka Konarzewskiego, to lektura która zainteresowaæ powinna nawet najbardziej wybrednego czytelnika. Przeczyta³em j¹ jak to siê czêsto popularnie mówi jednym tchem. Tak naprawdê by³o. Jest to bardzo wnikliwa
analiza antropologiczna, fizjologiczna i ewolucjonistyczna
zwyczajów ¿ywieniowych cz³owieka od pocz¹tków jego istnienia. Autor przekonuje nas bez trudu, i¿ nasz uk³ad pokarmowy, a tak¿e nasz mózg bardziej dostosowany jest do modelu ¿ywienia jaki panowa³ w paleolicie ni¿ do produktów
jakie proponuj¹ nam dzi hipermarkety. Ca³oæ poparta jest
wnikliwymi badaniami i cytowanym pimiennictwem z ca³ego wiata. Po przeczytaniu, czynnoci które dot¹d wydawa³y nam siê machinalne i oczywiste, okazuj¹ siê mieæ
solidnie udokumentowane korzenie, a ich machinalnoæ
nie jest niczym innym jak ukszta³towanymi przez tysi¹ce lat
zmianami ewolucyjnymi. Poruszony zostaje zarówno problem miêso¿ernoci gatunku Homo sapiens, jak i próba podjêcia przez niektórych ludzi zwyczajów wegetariañskich.
Ciekawy jest wywód nad korzeniami miêso¿ernoci cz³owieka, który na przestrzeni wieków sta³ siê bezlitosnym ³owc¹, skwitowany s³owami autora: Cz³owiek niemal wszêdzie
na wiecie jest postrzegany przez inne zwierzêta nie jako
³agodny, nieszkodliwy rolino¿erca ale miertelne zagro¿nie.
W innych rozdzia³ach autor wyjania przyczyny jakie
spowodowa³y i¿ cz³owiek udomowi³ zwierzêta i nauczy³ siê
je wykorzystywaæ. Mamy te¿ tu przegl¹d ró¿nych rodzajów
diet ale bynajmniej nie z punktu widzenia wspó³czesnego
dietetyka. Wszystko jednak ma swoje g³êbokie korzenie w
zwyczajach oraz potrzebach ¿ywieniowych ludzi pierwotnych a nawet ma³p cz³ekokszta³tnych. Problem chorób jak
nadwaga, cukrzyca i inne, okazuje siê mieæ swoj¹ przyczynê
w z³amaniu odwiecznych kanonów jakimi kierowali siê nasi
przodkowie siadaj¹c do posi³ków.
Ostatni rozdzia³ o z³owrogim tytule Czy wiat siê wy¿ywi? wprowadza nas w problematykê zwiêkszonego zapotrzebowania na po¿ywienie i kurcz¹cych siê mo¿liwoci
jego wytwarzania. Autor dyskutuje tu problem modyfikowanej genetycznie ¿ywnoci, upowszechniania gospodarstw
biodynamicznych, a tak¿e wykorzystania zasobów morskich. Rozwa¿a zarówno argumenty za jak i przeciwko ingerencji w uprawy rolin i hodowlê zwierz¹t. Jak siê przekonamy nie dochodzimy do ¿adnego cudownego rozwi¹zania, a
nasz zaprogramowany genetycznie egoizm mo¿e spowodowaæ klêskê gatunku w przysz³oci.
Pozycja ta jest wnikliw¹ analiz¹ rozwoju nawyków ¿ywieniowych obecnego cz³owieka i bardzo ciekaw¹ lektur¹.
Problemy w niej poruszone na pozór trudne okazuj¹ siê nam
zupe³nie bliskie. Z ca³¹ pewnoci¹ bior¹c do ust krwisty befsztyk czy zjadaj¹c warzywa nie zdawalimy sobie do tej pory
dlaczego to robimy. Jedyn¹ racjonaln¹ odpowiedzi¹ by³ g³ód.
Jak siê przekonamy nie do koñca tak jest.
Adam Hermanowicz
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Wiêc nagradzamy siê i jednoczenie karzemy.
Skutki uboczne s¹ jednak odroczone w czasie. Tego tak od
razu nie widaæ. Podam prosty przyk³ad: je¿eli bêdziemy
codziennie odk³adaæ w formie t³uszczu iloæ energii
zawart¹ w jednym jab³ku, to po 25 latach utyjemy o 55 kg.
Dwadziecia piêæ lat jest okresem, po up³ywie którego
wiêkszoæ szczup³ych nastolatków zmienia siê w osoby w
rednim wieku o, co najmniej, zaokr¹glonych kszta³tach.
To pokazuje jak bardzo subtelne s¹ mechanizmy kontroli
masy cia³a, a z drugiej strony jak ³atwo tê równowagê
przekroczyæ. Dzisiaj na wiecie jest wiêcej ludzi z nadwag¹ ni¿ g³oduj¹cych.
Co robiæ, aby nie mieæ nadwagi?
Hm... wzdycham tak ciê¿ko, bo  mówiê to z ca³¹
odpowiedzialnoci¹  nie ma diet, które dzia³aj¹ bezterminowo. Diety skutkuj¹ tak d³ugo jak d³ugo s¹ stosowane. W
momencie, gdy siê je odstawi waga cia³a wraca do
poziomu sprzed odchudzania. Wymarzon¹ masê cia³a
mo¿na uzyskaæ jedynie poprzez trwa³e obni¿enie spo¿ycia
kalorii.
Lepiej jeæ t³uszcze czy wêglowodany?
Przez wiele lat najwiêksze autorytety medyczne, g³ównie
w Stanach Zjednoczonych, zachêca³y nas i zreszt¹ nadal
zachêcaj¹ do ograniczenia spo¿ycia t³uszczów, szczególnie tych pochodzenia zwierzêcego, powszechnie obwinianych o spowodowanie epidemii mia¿d¿ycy. Ta ogromna
kampania zaowocowa³a tym, ¿e dzi t³uszcze stanowi¹
jedynie jedn¹ trzeci¹ konsumowanej energii, tyle tylko, ¿e
w zwi¹zku z tym wcale nie nast¹pi³o wyczekiwane
zmniejszenie zapadalnoci na choroby serca. Zmniejszy³a
siê wprawdzie powodowana przez nie miertelnoæ, ale jej
spadek mo¿na przypisaæ zwiêkszeniu dostêpnoci do
skutecznego leczenia zawa³ów. W naszej diecie miejsce
t³uszczów zast¹pi³y wêglowodany.
Te czekoladki i te batoniki...
Proszê mi wierzyæ, ¿e gdyby to ode mnie zale¿a³o, to ja
bym te wszystkie batoniki opatrzy³ tak¹ etykiet¹, jaka
widnieje na paczce papierosów.
Spo¿ycie grozi mierci¹?
No nie a¿ tak (miech). Wystarczy³oby grozi oty³oci¹.
Zbieraj¹c materia³y do napisania ksi¹¿ki przeczyta³
pan pewnie setki publikacji. Co pana zaskoczy³o,
zadziwi³o jako naukowca?
By³em zaskoczony stanem uzale¿nienia badañ biomedycznych od finansów wielkich koncernów spo¿ywczych
Tu w grê wchodz¹ miliardy dolarów. Niemal ka¿d¹
hipotezê mo¿na wiêc podbudowaæ bardzo powa¿n¹ liczb¹,
bardzo powa¿nych publikacji, w bardzo powa¿nych czasopismach. Mylê, ¿e jestemy poddawani manipulacji.
Przyk³adem niech bêdzie ta walka z cholesterolem i potê¿na kampania na rzecz diety niskot³uszczowej.
Czyli golonkê mo¿na jeæ?
Nie tak do koñca. Mo¿na jeæ wszystko, tylko o po³owê
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mniej, a oprócz tego trzeba siê po prostu wiêcej ruszaæ.
Zamiast siedzieæ przed telewizorem czy komputerem proponujê wsi¹æ na rower.
Zaintrygowa³ mnie w pana ksi¹¿ce rozdzia³ My,
ludo¿ercy. Nie s¹dzi pan, ¿e ludo¿erstwo mog³oby
nam rozwi¹zaæ wiele problemów?
Bo¿e mój...nie! (miech). Có¿ mogê powiedzieæ? Kanibalizm jako taki jest rozpowszechniony w wiecie zwierz¹t
i w zasadzie trudno by³oby pokazaæ grupê systematyczn¹
w której nie mia³by on miejsca. Ludzie wiêc nie s¹ ¿adnym wyj¹tkiem i chocia¿ mamy za sob¹ mroczn¹
przesz³oæ ludo¿erców, to jednak kulturowo ludo¿erstwo
budzi w nas ogromne obrzydzenie. Mylê, ¿e ludo¿erstwo
wiêcej problemów by nam stworzy³o, bo u³atwi³oby transmisjê chorobotwórczych paso¿ytów. Choroba prionowa,
czyli ludzka odmiana BSE szerzy³aby siê szybko niweluj¹c korzyci p³yn¹ce ze zjadania konkurentów. Historia
choroby BSE jak ¿ywo przypomina historiê choroby
zwanej kuru, która przez dziesi¹tki lat by³a przyczyn¹
mierci kolejnych pokoleñ niewielkiego, licz¹cego ponad
dwadziecia tysiêcy osób, plemienia Fore, ¿yj¹cego w
zak¹tku Nowej Gwinei. Pierwszy zapamiêtany przypadek
kuru pojawi³ siê tam oko³o roku 1920, po czym liczba
zachorowañ zaczê³a gwa³townie rosn¹æ. W szczytowym
okresie zabija³a co setnego doros³ego Fore, a w szczególnoci dzieci i kobiety. Carleton Gajdusek, amerykañski
lekarz, który przez wiele lat pracowa³ w Nowej Gwinei
doszed³ do wniosku, ¿e przyczyn¹ choroby by³ jaki czynnik zakany przenosz¹cy w czasie przyrz¹dzania
surowych mózgów ofiar kuru, jako dania wchodz¹cego w
sk³ad rytualnej kanibalistycznej uczty pogrzebowej. Zakaz
kanibalizmu wprowadzony w 1950 roku w Nowej Gwinei
po³o¿y³ kres rozprzestrzenianiu siê choroby.
Na pocz¹tku by³ g³ód, co zatem nas czeka w przysz³oci?
Gro¿¹ nam tak¿e coraz wiêksze problemy zdrowotne.
Przypad³oci bogatych  oty³oæ, choroby serca i cukrzyca ju¿ wkrótce stan¹ siê powszechne w krajach dzi
uwa¿anych za biedne, takich jak Chiny i Indie. Z drugiej
strony, jeli nie zaczniemy w rozs¹dny sposób sterowaæ
procesami demograficznymi staniemy przed problemami
przeludnienia i niedo¿ywienia. Paradoksalnie, wspó³czesne klêski g³odu nie s¹ efektem braku ¿ywnoci tylko
jej niew³aciwej dystrybucji oraz kompletnego odrealnienia warunków ekonomicznych, w jakich krajom
ubogim przychodzi konkurowaæ z bogatymi. Zmiana tej
sytuacji wymaga³aby radykalnego wyzbycia siê
krótkowzrocznoci i partykularyzmu, charakteryzuj¹cych
politykê prowadzon¹ przez mo¿nych tego wiata.
Radykalne rozwi¹zanie wymaga³by jednak przezwyciê¿enia egoizmu i postawienia na przysz³oæ naszych
potomków. Obawiam siê jednak, ¿e s¹ to tylko pobo¿ne
¿yczenia.
+
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III Podlaski Festiwal
Nauki i Sztuki

W

dniach 17-25.09.2005 odbêdzie siê III Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki najwiêksza, wspólna inicjatywa szkó³ wy¿szych

w województwie podlaskim, popularyzuj¹ca naukê i sztukê. W bie¿¹cym roku g³ównym organizatorem Festiwalu jest Akademia
Medyczna w Bia³ymstoku.
W dniu 17.09.2005 Festiwal zostanie poprzedzony ogólnopolskim Dniem Nauk. Wyk³ady odbêd¹ siê w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Bia³ymstoku w Sali Audytoryjnej na
VI piêtrze. ul. M. Sk³odowskiej-Curie 14. Program wyk³adów zamieszczono na stronie internetowej www.uwb.edu.pl. W programie
przewidziano tak¿e zwiedzanie biblioteki uniwersyteckiej.
W dniu 18 092005 o godzin 18 w Aula Magna Akademii Medycznej w Bia³ymstoku odbêdzie siê uroczysta inauguracja Festiwalu. Wyk³ady wyg³osz¹ przedstawiciele bia³ostockich szkó³ wy¿szych, odbêdzie siê koncert fortepianowy, a w holu Pa³acu otwarte
zostan¹ wystawy towarzysz¹ce Festiwalowi. W dniach od 17 do
25.09.2005 r. odbêdzie siê ponad 180 imprez o bardzo ró¿norodnej
tematyce. To jedyna taka okazja, aby zapoznaæ siê z prac¹ i specyfik¹
innych uczelni np. Uniwersytetu, Politechniki, Seminarium Duchownego czy np. Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej, Akademii Teatralnej itd.
W Akademii Medycznej przygotowano 33 imprezy.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje cykl imprez Medycyna i Sztuka. Oprócz wyk³adów o tematyce medycznej przewidziano koncerty
w wykonaniu m³odych artystów bia³ostockich. W tygodniu festiwalowym od poniedzia³ku do pi¹tku odbêd¹ siê nastêpuj¹ce koncerty:

+ Koncert Najpiêkniejsze arie i pieni w wykonaniu Anny Bernackiej mezzosopran i Anna Krzysztofik-Baczyñska fortepian

+ Koncert Astor Piazolla w wykonaniu Urszuli Kopijkowskiej wiolonczela i Macieja Fr¹czkowskiego akordeon

+ Koncert Melodie Ameryki £aciñskiej w wykonaniu Urszuli Kopijkowskiej wiolonczela, Macieja Fr¹ckiewicza akordeon, Krzysztofa Kozakiewicza skrzypce oraz Krzysztofa Garstki fortepian

+ Koncert piewajcie Panu Naszemu... w wykonaniu chóru m³odzie¿owego Parafii w Miko³aja w Bia³ymstoku pod dyrekcja
Anny Siegieñ.

+ Wieczór z barokiem
+ Festiwal zakoñczy koncert chórów szkó³ wy¿szych w Filharmonii
w Bia³ymstoku.
Oferta programowa festiwalu jest bardzo bogata. W pierwszych
dniach wrzenia ukarze siê folder ze szczegó³owym programem. Ju¿
dzi program Festiwalu dostêpny jest na stronach internetowych
www.festiwal.biaman.pl Gor¹co zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu
prof. dr hab. S³awomir Wo³czyñski
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. El¿bieta Skrzydlewska
prof dr hab Zenon Mariak
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rofesor zw. dr med. Franciszek Józef Kokot urodzi³ siê 24 listopada 1929
roku w Olenie l¹skim. Dyplom lekarza
z wyró¿nieniem otrzyma³ na Wydziale Lekarskim
Akademii
Medycznej w Katowicach w 1953 r. Ju¿ w
czasie studiów, pracowa³ w Katedrze Chemii Ogólnej AM, a
nastêpnie przez trzy lata pe³ni³ obowi¹zki
asystenta Zak³adu Farmakologii AM, w
którym, po ukoñczeniu
studiów, zosta³ starszym asystentem. Jednoczenie by³ wolontariuszem III Kliniki
Chorób Wewnêtrznych
AM, w której zosta³
zatrudniony, przechodz¹c kolejne stopnie
naukowe. W 1957 r.
uzyska³ stopieñ doktora medycyny, w 1962 r.
obroni³ pracê habilitacyjn¹, w 1969 r. uzyska³ tytu³ profesora
nadzwyczajnego, a w 1982 r profesora zwyczajnego. Od 1975 do
2000 roku by³ kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii AM,
która zosta³a przekszta³cona w
Katedrê i Klinikê Nefrologii,
Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii. Profesor F. Kokot
jest cz³onkiem rzeczywistym
PAN oraz cz³onkiem czynnym
Polskiej Akademii Umiejêtnoci.
Profesor Kokot jest wybitnym klinicyst¹ w zakresie chorób
wewnêtrznych, g³ównie nefrologiem i endokrynologiem, nauczycielem medycyny klinicznej
wielu z trzech pokoleñ polskich
lekarzy. Obdarzony nie tylko
ogromn¹ wiedz¹, ale tak¿e
niezwyk³¹ intuicj¹ jest cenionym
konsultantem w tzw. trudnych

29

Prof. zw. dr med.

uczelni rad¹ i poparciem.
Jest te¿ prof. Kokot znakomitym uczonym. Jego zainteresowania s¹ bardzo rozleg³e, ale g³ówne problemy badawcze skupiaj¹ siê wokó³ enzymologii
klinicznej,
gospodarki wodnoelektrolitowej i kwasowo-zasadowej w stanach fizjologii i patologii oraz czynnoci
uk³adu wewn¹trzwydzielniczego w nadcinieniu têtniczym, kamicy nerkowej, mocznicy ostrej i przewlek³ej, tak¿e u osób
po przeszczepie nerki.
Dorobek naukowy
prof. Kokota jest imponuj¹cy. Opublikowa³ ponad 550 prac
oryginalnych i ponad
150 prac pogl¹dowych. Sporód publikacji oryginalnych,
ponad 200 ukaza³o siê
w presti¿owych czasopismach naukowych
o wysokim Impact Factor. Jest te¿ prof. Kokot uznanym autorem i wspó³autorem 35
wydawnictw ksi¹¿kowych, w
tym siedmiu o zasiêgu miêdzynarodowym. Podrêcznik Choroby Wewnêtrzne jest od siedmiu
wydañ podstawowym podrêcznikiem nauczania chorób wewnêtrznych dla studentów medycyny w Polsce. Jego podrêcznik
Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii, która
doczeka³a siê piêciu wydañ, w
prawie po³owie uzupe³nianych i
unowoczenianych, jest nie tylko
przewodnikiem w uczeniu siê i
prowadzeniu chorych, ale te¿ instrukcj¹ logicznego mylenia
lekarskiego, która powinna byæ,
ze wzglêdu na jasnoæ i nowo-

Franciszek Józef Kokot
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ur. (24.11.1929r.)
przypadkach. Wielokrotnie by³
w Bia³ymstoku, uczestnicz¹c w
ró¿nych konferencjach i sympozjach, konsultowa³ naszych chorych, s³u¿y³ pracownikom naszej

Profesor Kokot jest wybitnym klinicyst¹ w zakresie
chorób wewnêtrznych,
g³ównie nefrologiem
i endokrynologiem,
nauczycielem medycyny
klinicznej wielu z trzech
pokoleñ polskich lekarzy.
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czesnoæ tekstu, elementarzem
dla braci medycznej od studenta
do ordynatora oddzia³u.
Profesor Kokot ma te¿
ogromne zas³ugi w szkoleniu kadry naukowej; by³ promotorem
71 przewodów doktorskich i
opiekunem 17 przewodów habilitacyjnych. W pracowniach
naukowych, które utworzy³, w
kierowanej przez niego klinice
szkolenie odby³o 23 stypendystów zagranicznych i wielu
lekarzy z Polski. Pod kierownictwem prof. Kokota 71 lekarzy
uzyska³o pierwszy stopieñ, 68
drugi stopieñ specjalizacji w
zakresie chorób wewnêtrznych,
za 18 specjalizacjê z nefrologii.
Dwóch magistrów uzyska³o pod
kierunkiem prof. Kokota specjalizacjê II stopnia w zakresie analityki lekarskiej. Profesor Kokot
organizowa³ te¿ wiele kursów dla
lekarzy w zakresie nefrologii,
nadcinienia têtniczego oraz
gospodarki wodno-elektrolitowej
i kwasowo-zasadowej.
Profesor Kokot jest tak¿e
cenionym organizatorem. Zorganizowa³ w Katowicach Klinikê
Nefrologii z bardzo nowoczesnym zapleczem diagnostycznym
i naukowym oraz Oddzia³em
Transplantacji Nerek. Zorganizowa³ te¿ sieæ oddzia³ów nefrologicznych i orodków dializ w
by³ych województwach: katowickim, czêstochowskim, opolskim i bielskim oraz sanatoryjny
orodek dializacyjny w Wysowej-Zdroju. Zorganizowa³ te¿
nowoczesn¹ Klinikê Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii wraz z pracowniami hormonaln¹ i biochemiczn¹.
Profesor Kokot pe³ni³ wiele
odpowiedzialnych funkcji i to nie
tylko w swojej uczelni. By³
prorektorem, a nastêpnie rektorem AM. W latach 1987-1990,
a nastêpnie od roku 1994 do
chwili obecnej jest przewodni- czerwiec-lipiec 2005 (29) -

cz¹cym Sekcji Medycznej Centralnej Komisji do spraw Tytu³u
Naukowego i Stopni Naukowych. Przez ponad 11 lat by³
Prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. By³ te¿
cz³onkiem Rady Naukowej przy
Ministrze Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. W latach 1991-1994 by³
cz³onkiem Komitetu Badañ
Naukowych.

Jest te¿ prof. Kokot
znakomitym uczonym.
Jego zainteresowania s¹
bardzo rozleg³e, ale g³ówne
problemy badawcze
skupiaj¹ siê wokó³ enzymologii klinicznej, gospodarki wodno-elektrolitowej
i kwasowo-zasadowej
w stanach fizjologii
i patologii oraz czynnoci
uk³adu wewn¹trzwydzielniczego w nadcinieniu têtniczym, kamicy nerkowej,
mocznicy ostrej
i przewlek³ej, tak¿e u osób
po przeszczepie nerki.
Profesor Kokot jest bardzo
aktywnym naukowcem i organizatorem równie¿ na forum miêdzynarodowym, w czym niew¹tpliwie pomaga mu bieg³a znajomoæ kilku jêzyków obcych.
Przez kilka kadencji by³ cz³onkiem Zarz¹du Europejskiego
Towarzystwa Dializ i Transplantacji oraz cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego. Jest cz³onkiem komitetów redakcyjnych szeregu czasopism: Kidney International, Nephron, Clinical Nephrology, Nephrology Dialysis and Transplantation, Nieren und Hochdruckrankheiten. Jest honorowym
cz³onkiem towarzystw nefrologicznych wielu krajów m.in.
by³ej Czechos³owacji, Niemiec,

Wêgier, W³och, Macedonii. Jest
honorowym cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich.
Wyrazem uznania dla prof.
Kokota jest wiele krajowych i
zagranicznych odznaczeñ i wyró¿nieñ: m.in. jest laureatem
Nagrody J. niadeckiego, odznaczony medalami Purkyniego w
by³ej Czechos³owacji i L. Pasteura w Strassburgu oraz z³ot¹ odznak¹ F. Volharda (RFN), International Distinguished Medal
CKF (USA), medalem Gloria
Medicinae oraz z³otym medalem Medicus Magnus. W 1990
roku prof. Kokot zosta³ powo³any przez papie¿a Jana Paw³a II
na Eques Ordinis Saneti Silvestri Papae. Jest te¿ cz³onkiem
rzeczywistym Royal College of
Physicians w Wielkiej Brytanii.
Zosta³ odznaczony International
Golden Star Merit for Medicine
International Institute of Universalistic Medicinae.
Wiele uczelni obdarzy³o prof.
Kokota godnoci¹ doctora honoris causa: Uniwersytet Safarika w Koszycach, akademie
medyczne w Katowicach, Lublinie, Wroc³awiu, Szczecinie, Warszawie, Krakowie i Bia³ymstoku
(w 2001 r).
Wyró¿nieniem szczególnym
by³o przewodniczenie delegatom
na Zjazd Miêdzynarodowego
Towarzystwa Transplantacyjnego w 2000 r. w Rzymie, w czasie
audiencji u papie¿a Jana Paw³a
II, który wypowiedzia³ siê jednoznacznie za transplantacj¹ narz¹dów.
Micha³ Myliwiec
(Autor jest prof. dr. hab. 
kierownikiem Kliniki
Nefrologii i Transplantologii
z Orodkiem Dializ AMB).
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¯yje w zgodzie
z przykazaniami

M

oje pierwsze spotkanie z prof. Kokotem
szczêliwa). Poniewa¿ nie
mia³o miejsce w Warszawie w Pa³acu
bardzo mi to pasowa³o do
Kultury i Nauki. Przedstawia³em tam w
otwartoci prof. Kokota prof. Micha³ Myliwiec
1969 r., na Komisji Patofizjologii Klinicznej PAN,
poprosi³em Go o po¿ycze- Kierownik Kliniki Nefrologii
i Transplantologii
której prof. Kokot by³ przewodnicz¹cym, w³asne
nie mi ksi¹¿ki na jedn¹ z Orodkiem Dializ AMB
badania nad wp³ywem leków moczopêdnych na
noc. Ojciec Bocheñski
fibrynolizê. Zaskoczy³a mnie celnoæ i wnikliwoæ
zawar³ tam szereg przewrotnych tez, których sam
Jego pytañ, ale te¿ ¿yczliwoæ. Nastêpnie sponie podziela³. By³a ona przedmiotem naszych
tyka³em prof. Kokota wielokrotnie na ró¿nych
dyskusji do koñca zjazdu. Profesor Kokot jest
konferencjach naukowych. Profesor Kokot przyg³êboko wierz¹cym i praktykuj¹cym katolikiem,
jani³ siê z prof. Piotrem Boroniem, twórc¹ Kliniki
wprowadzaj¹cym przykazania do swego ¿ycia. Nie
Chorób Zakanych w Bia³ymstoku, wiêc bywa³ te¿
przeszkadza to w czerpaniu radoci z ¿ycia. W czawielokrotnie z wyk³adami w naszym miecie.
sie przyjêæ mawia: najlepiej spróbowaæ wszySzczególne spotkanie z prof. Kokotem mia³o
stkiego, dra¿nienie luzówek jest zawsze
miejsce w Klinice Nefrologii AM, gdzie w 1980
wskazane. O Jego pracowitoci i organizacji
r. przechodzi³em szkolenie nefrologiczne. Przedwiadczy anegdota opowiadana przez kolegów z
stawia³em tam moj¹ pracê
Katowic. W czasie wspólhabilitacyjn¹, dotycz¹c¹
nych podró¿y z Katowic
Profesor Kokot jest g³êboko wierz¹- do Warszawy obowi¹zyregulacji i roli fibrynolizy w
ustroju. Zdziwi³o mnie du¿e
wa³a zasada: do Sosnowcym i praktykuj¹cym katolikiem,
zainteresowanie, merytoca rozmawiamy, po
wprowadzaj¹cym przykazania do
ryczne pytania i dyskusja
czym obowi¹zkowe by³o
prowadzona przez jednego
czytanie i krótkie referoswego
¿ycia.
Nie
przeszkadza
to
s³uchacza  prof. Kokota.
wanie prac naukowych,
Nie przypuszcza³em, ¿e tak
które czêsto sam ad hoc
w czerpaniu radoci z ¿ycia.
du¿o wie o fibrynolizie.
rozdziela³.
Najwiêkszym problemem
Wspominam kilka roby³o kupienie kawy, któr¹ zawsze stawia³ referent.
zmów, jakie odby³em z prof. Kokotem, jako przeW tym czasie trzeba by³o zapolowaæ na sklep,
wodnicz¹cym Sekcji Medycznej Centralnej
gdzie kawê rzucili, a potem odstaæ w kolejce
Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukoponad godzinê. Na szczêcie dzieñ wczeniej
wych, na probê ówczesnego dziekana Wydzia³u
gdzie w centrum Katowic wypatrzy³em kolejkê,
Farmacji, prof. Szmitkowskiego, który stara³ siê o
okaza³o siê, ¿e za kaw¹. By³em uratowany.
uprawnienia do doktoryzowania.
Póniej, wielokrotnie spotyka³em siê z prof.
Ostatni raz by³ prof. Kokot w Bia³ymstoku w
Kokotem na zjazdach i konferencjach naukowych
2004 r., na Zjedzie Polskiego Towarzystwa
nefrologicznych i transplantacyjnych. Utkwi³y mi
Nefrologicznego. Nale¿a³ On do grupy nefroszczególnie dwie z koñca lat osiemdziesi¹tych: w
logów, która zaproponowa³a mnie na prezesa
Glasgow i Oslo, na których, ku mojej radoci, prof.
Towarzystwa. Na Konferencjê Kardionefrologia
Kokot upodoba³ sobie moje towarzystwo. Chodziw Bia³owie¿y w lutym 2005 nie móg³ przyjechaæ,
limy razem na obrady, na których wysiadywaz powodu operacji, któr¹ w tym czasie mia³a Jego
limy od rana do wieczora. W Oslo Profesor czyta³
¿ona. Na pewno bêdziemy Go nadal do nas
w wolnych chwilach ksi¹¿kê JM. Bocheñskiego
zapraszaæ, czerpaæ z jego zasobów m¹droci i
10 Przykazañ i chêtnie powtarza³ cytowane tam
wiedzy, gdy¿ po przejciu na emeryturê zachowa³
zawo³anie w. Augustyna: O beata solitudo o sola
bystroæ umys³u i na bie¿¹co ledzi pimienni+
beatitudo (O szczêliwa samotnoci, o jedyna
ctwo nefrologiczne.
- 16 -
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Doktorat
na uniwersytecie

w Maastricht

Podczas sk³adania podpisu pod dyplomem doktorskim
dr. Erica Smeetsa

D

oktoraty w Holandii wygl¹daj¹ inaczej ni¿ w
Polsce. Promotor wybiera komisjê, sk³adaj¹c¹ siê
ze znawców przedmiotu, najczêciej naukowców
z ró¿nych krajów. Cz³onkowie komisji dostaj¹ wczeniej
egzemplarz pracy w jêzyku angielskim, aby mogli zapoznaæ siê z materia³em i przygotowaæ odpowiednie pytania.
W Holandii nie obowi¹zuje wymóg pisania recenzji.
Uk³ad pracy doktorskiej jest nieco inny od tego, jaki obowi¹zuje w naszych realiach. Konieczne jest zamieszczenie
wyników opublikowanych w recenzowanych czasopismach, kopii tych artyku³ów, a tak¿e ¿yciorysu doktoranta.
Obrona ma szczególnie uroczysty charakter. Korzystaj¹c z obecnoci wiatowych ekspertów, uniwersytet
przed obron¹ organizuje sympozjum. S³u¿y ono celom
edukacyjnym, dlatego ka¿dy mo¿e przyjæ pos³uchaæ
wyk³adów. Sama obrona tak¿e ma charakter publiczny.
Przewodnicz¹cy komisji, na krótko przed obron¹, pyta siê
cz³onków komisji, jakie chc¹ zadaæ pytania. Chodzi o to,
aby unikn¹æ ewentualnych powtórzeñ.
Doktorant po przedstawieniu za³o¿eñ i wyników
pracy broni swoich tez przed komisj¹, w obecnoci publicznoci. Ca³oæ dyskusji trwa cile godzinê. Czas jest
odmierzany i og³oszony przez specjalnie do tego powo³an¹ osobê. Cz³onkowie komisji zadaj¹ doktorantowi
pytania dotycz¹ce pracy doktorskiej, wed³ug wczeniej
ustalonej kolejnoci. Nie ma pytañ ze strony publicznoci.
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Potem komisja udaje siê na naradê, której wniosek, jeli
jest pozytywny, znajduje siê na specjalnym dyplomie z
osobistymi podpisami ka¿dego cz³onka komisji. Og³oszenie wyników narady z jednoczesnym wrêczeniem dyplomu ma charakter bardzo uroczysty.
Na pocz¹tku czerwca tego roku mia³am zaszczyt i
przyjemnoæ uczestniczyæ, w charakterze eksperta, w
obronie pracy doktorskiej Erica Smeetsa w Maastricht.
Tak jak inni profesorowie, wystêpowa³am w stroju ceremonialnym tworz¹c orszak uroczycie prowadzony przez
mentora. Zasiadalimy w specjalnie przygotowanych
fotelach przed publicznoci¹. Stroje ceremonialne profesorów z Maastricht by³y bordowe z czarnymi regularnymi
wy³ogami, a profesorów z uniwersytetu w Leuven 
czarne z fioletowymi naszywkami, w kszta³cie trójk¹tów z
kapturem, zakoñczone kit¹.
Strój doktoranta nosi³ znamiona wszelkich regu³ elegancji angielskiej: niebieska koszula, be¿owe spodnie,
granatowa marynarka, ciemnobr¹zowe buty i czerwony
krawat. Za doktorantem sta³y dwie eleganckie dziewczyny
tzw. nimfy, wed³ug nazewnictwa ceremonia³u, i mia³y za
zadania przynosiæ mu otuchê i pomoc na wypadek zas³abniêcia. One te¿ dba³y o stan laptopa i towarzyszy³y wczeniej delikwentowi w specjalnym pomieszczeniu, w którym oczekuje siê na obronê, a potem na wyniki.
Praca doktorska Erica Smeetsa dotyczy³a badañ nad
zespo³em Retta, powa¿nego zaburzenia neurorozwojowego, wywo³anego przez mutacje genu MeCP2 koduj¹cego czynnik transkrypcyjny, reguluj¹cy funkcje innych
genów zwi¹zanych z prac¹ neuronów. Przypomnê, ¿e w
Polsce, jak dot¹d, zdiagnozowano zespó³ Retta u oko³o
200 dziewczynek, a z czêstoci wynika³oby, ¿e jest ich
oko³o tysi¹ca.
Ewenementem tego sympozjum i obrony by³a obecnoæ pacjentki z zespo³em Retta, przedstawicielki grupy
pacjentów na rzecz których podjêto prace badawcze.
Siedzia³a na wózku inwalidzkim z butl¹ tlenow¹, której
zawartoæ przygotowano zgodnie z instrukcjami dr. Julu z
Londynu, najwiêkszego specjalisty od problemów oddychania w zespole Retta, a który równie¿ by³ na obronie
jako ekspert. Jego wyk³ad poparty demonstracjami w
ruchu by³ niezwyk³y. Podobnie jak wyst¹pienie matki
obecnej dziewczynki z zespo³em Retta, która poruszy³a
istotne problemy spo³eczne rodzin z odmiennymi dzieæmi.
Na tradycyjnym przyjêciu po doktoracie, które odbywa³o siê na dziedziñcu uniwersytetu, z rozrzewnieniem
wspominano nasz¹ gocinnoæ na konferencjach w
Bia³owie¿y, w Gdañsku czy w Ciechocinku. Wydaje siê,
¿e tego typu kontakty pozwalaj¹ budowaæ lepsze jutro w
Europie.
Alina T. Midro
(Autorka jest prof. dr. hab.
 kierownikiem Zak³adu Genetyki Klinicznej AMB).
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Lekarz
i
filozof

Antoni Kêpiñski
(ur. 16.11.1918 w Dolinie
ko³o Stanis³awowa
zm. 8.06.1972 w Krakowie)

M

a³o który z lekarzy pozna³ tak dog³êbnie
zakamarki ludzkiej duszy jak Antoni
Kêpiñski. Dla swoich uczniów Kêpiñski
by³ przede wszystkim wzorem heroicznego
mylenia o cz³owieku, mylenia, które po
bohatersku, z determinacj¹ zmierza³o siê z takimi
stanami ludzkiej bezradnoci jak choroby psychiczne.
- 18 -

Nam lekarzom, nie powinna byæ obca sylwetka
tego znakomitego psychiatry. Ka¿dy z nas s³ysza³
co nie co o profesorze Kliniki Psychiatrii w
Krakowie, któremu w³asna psychika p³ata³a
powa¿ne figle. W ksiêgarniach medycznych
stale ukazuj¹ siê nowe edycje jego ksi¹¿ek, ksi¹¿ek
przesyconych wra¿liwoci¹ na cz³owieka.
Zafascynowanie i zdziwienie psychiatr¹
Kêpiñskim prze¿ywa³ te¿, bliski mi ksi¹dz profesor
Tischner. Uwa¿a³ on, ¿e mo¿na robiæ filozofiê
cz³owieka, opieraj¹c siê na dowiadczeniu, na tym
ogromie konkretnej wiedzy o cz³owieku, któr¹
mia³ Kêpiñski. Przyzna³ nawet, ¿e ten wie o
cz³owieku wiêcej ni¿ Freud, Heidegger, Lévinas
W jednej ze swych ksi¹¿ek pt. Lêk Kêpiñski
w sposób metodyczny i drobiazgowy analizuje ten
stan cz³owieka. Zaskoczony Tischner stwierdzi³, ¿e
Heidegger wyró¿ni³ dwa rodzaje lêku, a Kêpiñski
chyba z piêædziesi¹t! W genezie lêku Kêpiñski
zwraca³ uwagê na to, ¿e zdrowy cz³owiek jest zintegrowanym bytem cielesno-duchowym, co bardzo
podoba³o siê Tischnerowi. Stworzy³ ciekaw¹ koncepcjê metabolizmu energetyczno-informacyjnego. Gdy traktuje siê cia³o, z punktu widzenia
Platona, jako wiêzienie dla ducha staraj¹c siê
rozwijaæ tylko wiat doznañ duchowych (dominacja warstwy symbolicznej, sygnalizacyjnej, informacyjnej), cia³o buntuje siê i dochodzi do stresu
lêkowego, dezintegracji jednoci duchowocielesnej. Jest to skutek niedostatków cielesnych.
Ksi¹dz Józef Tischner wielokrotnie podkrela³
abymy naszych potrzeb biologicznych nie
ignorowali. Ca³a jego filozofia przestrzega przed
sytuacj¹, w której cz³owiek kieruje siê agresj¹
wobec w³asnego cia³a. Z drugiej strony redukcja
cz³owieczej egzystencji do zaspokajania swoich
popêdów (prymat warstwy energetycznej
cz³owieka) sprawia, ¿e cz³owiecza psychika zatraca siê w b³êdnym kole instynktów. Wówczas miotaj¹ one cz³owiekiem jak niewolnikiem, a on sam
pope³nia b³¹d identyfikacji samego siebie, widz¹c
w sobie jedynie cia³o. Walka cia³a z dusz¹ tworzy
napiêcie i jest zagro¿eniem ludzkiej wolnoci,
ród³em lêku. Harmonia i równowaga miêdzy
materi¹ a duchem to warunek autentycznej wolnoci, o któr¹ apelowa³ Tischner. To równie¿
warunek zdrowia.
Ten ontyczny aspekt lêku najlepiej pokazuje
zgodnoæ myli tych obu ludzi. W wietle tego co
napisa³ Kêpiñski trafnoæ spostrze¿eñ Tischnera
zyskiwa³a sankcjê medycznej poprawnoci. Dziêki
spotkaniu z Kêpiñskim, Tischner  jak sam siê
przyzna³  zacz¹³ braæ pod uwagê w swoich
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rozwa¿aniach o cz³owieku psychiatriê. A przecie¿
bez niej obywali siê wybitni fenomenolodzy czy
egzystencjalici tacy jak: Husserl czy Heidegger.
Mo¿e dlatego wielu s³uchaczy ksiêdza profesora
lgnê³o na jego wyk³ady jak na seanse psychoterapii? Wychodzili z nich odmienieni, uspokojeni, z
¿yczliwym stosunkiem do siebie, innych i do Pana
Boga równie¿.

Nam lekarzom, nie powinna byæ obca
sylwetka tego znakomitego psychiatry.
Ka¿dy z nas s³ysza³ co nie co o profesorze
Kliniki Psychiatrii w Krakowie, któremu
w³asna psychika p³ata³a powa¿ne figle.
Ludzie, którzy z powo³ania zajmowali siê
ludzk¹ dusz¹ w perspektywie jej relacji do Boga i
drugiego cz³owieka, znajdowali w Kêpiñskim nie
tylko ród³o wiedzy fachowej o zawi³ociach
ludzkiej natury. Spotykali w nim przede wszystkim
cz³owieka, który dzia³a³ w nurcie ich zainteresowañ i humanistycznych fascynacji. Do ich grona
obok Tischnera nale¿a³ nieprzypadkowo Karol
Wojty³a  kap³an, etyk i filozof. Po raz pierwszy
zetknêli siê ze sob¹, gdy jako m³odzi ludzie jechali
na zjazd Sodalicji Mariañskiej do Poznania.
Czerwcowa, nocna podró¿ kolej¹ up³ynê³a im na
snuciu ¿yciowych planów i jedzeniu czereni.
Póniej niejednokrotnie wspomagali siê w swojej
pracy i utrzymywali ¿yczliwe relacje.
Gdy wspominam ludzi, którzy wêdrowali po
szczytach myli o cz³owieku, to niejednokrotnie
przychodz¹ mi na myl s³owa starej góralskiej
przypiewki :
Kie pudziemy z tela, to nos bêdzie skoda
Po górach, dolinach p³akaæ bêdzie woda.
któr¹ Jan Pawe³ II ¿egna³ siê ze swoim przyjacielem, w telegramie w zwi¹zku z pogrzebem
ksiêdza Józefa Tischnera w czerwcu 2000 r.
I tak sobie mylê, ¿e w niebie musi byæ nudno,
skoro zarówno Kêpiñski, Tischner a ostatnio
papie¿ Jan Pawe³ II z takim ¿alem ¿egnali siê z
ziemskim wiatem. Na pewno tam, hen wysoko z
lotu ptaka, nic innego nie robi¹ tylko ciep³o na nas
spogl¹daj¹ jak wyrozumiali nauczyciele i dyskutuj¹ o cz³owieku, który nierzadko gubi siê na
cie¿kach swojego ¿ycia.
Wracaj¹c do dorobku tego lekarza psychiatry
bardzo znamienne by³o to, ¿e Józef Tischner nie
- czerwiec-lipiec 2005 (29) -

wyrêcza³ mistrza Kêpiñskiego w wyk³adach na
temat ludzkiej psychiki, a tylko zachêca³ do nich. Z
drugiej strony Tischner ¿a³owa³, ¿e pogl¹dy i
pomys³y Kêpiñskiego nie doczeka³y siê porz¹dnego opracowania i twórczej interpretacji przez
zawodowego filozofa. Sam tej roli siê jednak nie
podj¹³. Id¹c za przyk³adem ksiêdza profesora
zachêcam do przejrzenia poni¿szego zestawu lektur nieobowi¹zkowych, które pozostawi³ po sobie
Antoni Kêpiñski: Psychopatologia nerwic, Lêk,
Rytm ¿ycia, Psychopatie, Schizofrenia, Melancholia, Podstawowe zagadnienia wspó³czesnej psychiatrii, Poznanie chorego, Psychopatologia ¿ycia
codziennego, Z psychopatologii ¿ycia seksualnego.
Chiton ze Sparty mawia³ cz³owieku poznaj
sam samego siebie. I to odwieczne marzenie filozofów od¿ywa w pragnieniach ka¿dego z nas.
Andrzej Wincewicz
(Autor jest doktorantem
w Zak³adzie Patomorfologii Lekarskiej AMB).
Drodzy,
rzy tygodnie temu
kupilimy w Chicago
11 metrowy jacht, którym
w 7 dni przep³ynêlimy 
g³ównie na silniku i z
przygodami  z Chicago do Bayfield (Lake Superior 
Apostole Islands), czyli ¿egalrskiego raju. Za chwilê
znów wyje¿d¿amy.

T

A zatem z felietonem to tego numeru nie dam rady. Lato nie jest czasem podsumowañ, ale wypoczynku.
Serdecznie pozdrawiam
Marek Kamiñski
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Tajny Wydzia³ Lekarski w Wilnie
w latach 1940-1944 r.

W

Wszystkie te drakoñskie zarz¹dzenia niemieckie
krótce po wybuchu II wojny wiatowej
nie doprowadzi³y do uleg³oci Polaków. Wprost przerozpoczê³a siê w kraju czarna noc okupacji
ciwnie  spowodowa³y ¿ywio³owo narastaj¹c¹ akcjê
hitlerowskiej. Niemcy systematycznie
oporu w ca³ym spo³eczeñstwie, która przejawia³a siê
niszczyli wszystkie dotychczasowe struktury pañwe wszystkich dziedzinach ¿ycia. Jedn¹ z form akcji
stwowe, w tym polsk¹ owiatê i naukê.
oporu by³o organizowanie tajnego nauczania. DotySzko³y podstawowe i rednie zajmowano na kwaczy³o ono wielu kierunków studiów, w tym równie¿
tery dla wojska lub zamykano pod pozorem zapobiegamedycyny. W³adze akademickie nie zrezygnowa³y z
nia szerzeniu siê tyfusu. Przeprowadzano aresztowania
dzia³alnoci dydaktycznej i by³a ona kontynuacj¹
nauczycieli, a w szko³ach, których nie zlikwidowano,
ograniczono program nauczania
poprzez skrelenie z programu historii
i literatury polskiej. Zlikwidowano
równie¿ wszystkie wy¿sze uczelnie.
Kliniki uniwersyteckie przekszta³cono na oddzia³y szpitalne. Polityce
likwidacji instytucji nauki towarzyszy³y represje skierowane przeciwko uczonym: wysiedlenia (orodek
poznañski), wywózki do obozów
(orodek krakowski), akcje likwidacyjne (orodek lwowski 1941r.).
W miejsce zlikwidowanych uniwersytetów tworzono szko³y niemieckie. W maju 1941 r. otwarto
Reichsuniversität Posen (Poznañ).
Herman Voss  profesor anatomii tego
uniwersytetu, zapisa³ w swym pamiêtniku pod dat¹ 15 czerwca 1941 r.: Dziedziniec Piotra Skargi Uniwersytetu Wileñskiego z widoczn¹ wie¿¹ akademickiego
Polacy staj¹ siê coraz bardziej kocio³a w. Jana, stan obecny.
bezczelni, wiêc nasz piec krematoryjny
ma wiele pracy. Gdyby mo¿na to ca³e
kszta³cenia sprzed wojny. Ju¿ jesieni¹ 1939 r. zaczêto
towarzystwo przepêdziæ przez takie piece! Wtedy
organizowaæ na terenie ca³ego kraju, a zw³aszcza w
nareszcie naród niemiecki mia³by spokój na wschostolicy, tajne nauczanie w zakresie wy¿szych uczelni.
dzie. (Bolechowski F.,1977r.).
Najbardziej znane by³o tajne nauczanie medycyny w
rodowisko akademickie uznane zosta³o za wrogie
tzw. Szkole Zaorskiego w Warszawie, w której stunowym w³adzom okupacyjnym, by³o bowiem nodiowa³o przez okres okupacji ok.1900 studentów. Pronikiem idei niepodleg³ociowych. Uczeni, zw³aszcza
blematyka ta doczeka³a siê licznych opracowañ.
humanici, podtrzymuj¹cy twórcze si³y kultury polPrzed drug¹ wojn¹ wiatow¹ w Polsce istnia³o piêæ
skiej, cieszyli siê wówczas znacznym autorytetem
wydzia³ów lekarskich, wchodz¹cych w sk³ad uniwerspo³ecznym.
sytetów  w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wilnie
Zakazano wszelkich zebrañ. Rozwi¹zano wszystkie
i Lwowie. Do Uniwersytetu Warszawskiego nale¿a³
towarzystwa naukowe oraz pozamykano biblioteki i
Wydzia³ Farmaceutyczny, za we Lwowie, Poznaniu
muzea. Rabowano, wywo¿ono lub niszczono zgromai Wilnie by³y Oddzia³y Farmaceutyczne, w Krakowie
dzone w muzeach, galeriach, kocio³ach najwartonatomiast Studium Farmaceutyczne przy Wydziale
ciowsze dzie³a sztuki narodowej i obcej oraz inne dobra
Filozofii. Tylko w Warszawie by³a Akademia Stomatokultury.
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logiczna (Zab³otniak R.,1976 r.).
Tajne nauczanie medycyny
i farmacji realizowane by³o w
tych miastach, a poza tym w
Czêstochowie i w Kielcach,
jako Filie Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie. £¹cznie na wszystkich tajnych
oddzia³ach medycyny i
farmacji studiowa³o od
3500 do 4000 studentów.
W procesie dydaktycznym zaanga¿owany by³
Prof. dr Micha³ Reicher
ponad 500-osobowy personel, przy stosunkowo znacznym udziale nie-lekarzy.
Prof. T. Manteuffel wyrazi³ przekonanie, ¿e konspiracyjne nauczanie w takich rozmiarach by³o mo¿liwe
tylko dlatego, ¿e Niemcy byli zajêci zwalczaniem ruchu
oporu i wród wielu problemów z jakimi mieli
doczynienia, zwalczanie tajnego nauczania by³o chyba
drugorzêdne.
W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy siê
jedynie na tajnym nauczaniu w Wilnie w latach 19401944, gdy¿ wród personelu nauczaj¹cego byli póniejsi profesorowie naszej Akademii Medycznej, a niektórzy ówczeni studenci po wojnie byli lekarzami na
terenach pó³nocno-wschodnich Rzeczypospolitej.
Mimo upadku Pañstwa Polskiego w wyniku
rozbioru dokonanego przez Niemcy i Zwi¹zek Sowiecki, Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego
(USB) w Wilnie rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ po przerwie wakacyjnej, zgodnie z planem, w pierwszych
dniach padziernika 1939 r. Dzia³alnoæ ta trwa³a w
warunkach zbli¿onych do normalnych do 15 grudnia
1939 r., kiedy to, zgodnie z decyzj¹ w³adz litewskich,
uczelniê zamkniêto, powo³uj¹c jednoczenie do ¿ycia
Uniwersytet Litewski. Zasadnicz¹ przeszkod¹ do kontynuowania studiów dla by³ych studentów USB by³a
zarówno bariera jêzykowa, jak te¿ bardzo ciê¿ka sytuacja materialna w jakiej znalaz³a siê m³odzie¿.
W lutym 1940 r. profesorowie medycyny inspirowani przez konspiracyjn¹ sekcjê lekarsk¹ Towarzystwa Przyjació³ Nauk powo³ali Komitet Popierania
1

Prac Naukowych, którego zadaniem by³o rozwijanie
pracy naukowej. Powo³ano te¿ Studium Medyczne,
które mia³o tajny charakter. Zosta³o one utworzone na
mocy uchwa³y dawnej Rady Wydzia³u Lekarskiego,
dzia³aj¹cej ju¿ nielegalnie jako Konspiracyjna Rada
Wydzia³u Lekarskiego. Dziekanem tej Rady zosta³ prof.
Micha³ Reicher1. Kszta³cenie w tajnych kompletach
by³o bezp³atne ze wzglêdu na postêpuj¹ce zubo¿enie
spo³eczeñstwa.
Jak wspomina prof. M. Reicher, mo¿na rozró¿niæ
dwa okresy tajnego nauczania medycyny, rozdzielone
przerw¹ ponad jednoroczn¹. Okres pierwszy rozpocz¹³
siê wkrótce po zamkniêciu uniwersytetu i trwa³ od
lutego 1940 r. do koñca lata tego¿ roku w czasie
litewskiego rz¹du Smetony. Powstanie w lipcu 1940 r.
Litewskiej Republiki Radzieckiej stworzy³o perspektywy utworzenia w
Wilnie
Uniwersytetu
Wielonarodowego.
Prowadzone by³y w
tej sprawie pertraktacje, które zosta³y przerwane przez inwazjê
niemieck¹. Drugi
okres tajnego nauczania kontynuowany by³ pod okupacj¹ niemieck¹. W
Wilnie w tym czasie nie
istnia³y ¿adne mo¿liwoci oficjalnych studiów medycznych dla
m³odzie¿y polskiej. Wiosn¹ 1942 r. zosta³o zorganizowane od nowa tajne nauczanie medycyny (Reicher
M., 1977r.). Pocz¹tkowo prof. Reicher prowadzi³ wyk³ady po po³udniu, a w godzinach rannych pracowa³ jako robotnik budowlany. Praca ta chroni³a go przed represjami okupanta. W 1942 r. postêpuj¹ce represje,
skierowane przeciwko inteligencji, zmusi³y profesora
do opuszczenia Wilna i ukrywania siê w Gubinach, w
domu prof. Kornela Michejdy (G³adykowska-Rzeczycka J., 1979 r.). Stanowisko dziekana tajnej Rady Wydzia³u Lekarskiego przej¹³ prof. Stanis³aw Lege¿ynski2.

Prof. M. Reicher by³ anatomem i antropologiem. W latach 1930-1939 by³ kierownikiem Katedry Anatomii Prawid³owej USB, w latach 1934-1935
Dziekanem Wydzia³u Lekarskiego.
Po wojnie osiedli³ siê w Gdañsku, tworzy³ tamtejsz¹ Akademiê Medyczn¹. W latach 1945-1962 by³ kierownikiem Katedry Anatomii Prawid³owej,
dziekanem w latach 1946-1947 i rektorem w latach 1947-1948. Od 1962 r. na emeryturze. Zmar³ w 1973r.

2

Prof. S. Lege¿yñski by³ lekarzem, mikrobiologiem. W latach 1930-1938 by³ kierownikiem Katedry Mikrobiologii i Higieny Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, a od 1938 r. kierownikiem Zak³adu Mikrobiologii Wydzia³u Lekarskiego USB w Wilnie.
W latach 1946-1952 by³ kierownikiem Zak³adu Bakteriologii Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, a w latach 1952-1965 kierownikiem Katedry
i Zak³adu Mikrobiologii A.M. w Bia³ymstoku. W latach 1955-1959 Rektorem A.M. Zmar³ w 1970 r.
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W 1940 r. uczy³o siê w
tajnych kompletach medycznych w Wilnie na
pierwszym roku studiów 25 s³uchaczy, a w
latach nastêpnych liczba studentów na poszczególnych latach
wynosi³a oko³o 20 osób.
Wiêkszoæ stanowi³y kobiety.
Wielu Litwinów odnosi³o siê
do Polaków przychylnie, co
umo¿liwia³o kontynuowanie
tej dzia³alnoci, co wiêcej
nawet niektórzy litewscy
lekarze wspomagali tajne
polskie studia. Panowa³o
przekonanie, ¿e o dzia³alnoci polskiego tajnego Wydzia³u
Lekarskiego w Wilnie niemieckie w³adze okupacyjne nie mia³y ¿adnych istotnych informacji.
Nauczanie, z koniecznoci, tak wyk³adowcy jak i
s³uchacze starali siê zachowaæ w zupe³nej tajemnicy. Ze
wzglêdów konspiracyjnych zajêcia organizowane by³y
w ma³ych 4-6 osobowych grupach, zbieraj¹cych siê w
mieszkaniach prywatnych. Wyk³adowcy kilkakrotnie
wiêc powtarzali ten sam wyk³ad. Zmieniano czêsto
miejsce zajêæ. Nie mówi³o siê o tajnym nauczaniu w
gronie osób niewtajemniczonych. Komplety by³y wiêc
g³êboko zakonspirowane, a dostanie siê do nich bardzo
trudne (Dawidowicz A., 1977r.). Æwiczenia odbywa³y
siê w laboratoriach i prosektoriach przyszpitalnych,
niekiedy w pracowniach aptek. We wszystkich przypadkach wpisywane by³y do notesów daty æwiczeñ,
repetytoriów i egzaminów z odnotowaniem zawsze tej
samej liczby lat. Zaszyfrowane i ocalone w ten sposób
dokumenty oddawa³y po wojnie wiele cennych us³ug,
gdy¿ na ich podstawie prof. W. Mozo³owski wystawia³
zawiadczenia, które by³y honorowane przez uczelnie
w Polsce.
Program zajêæ dla m³odszych lat, w odró¿nieniu od
planów przedwojennych, przewidywa³ wyk³ady i æwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach, g³ównie w zranieniach, oraz wybrane tematy z problematyki gazów bojowych.
Pracownicy naukowi by³ego Wydzia³u Lekarskiego
prowadzili te¿ konspiracyjne zajêcia dla kursów sanitarnych Armii Krajowej. Kontakty z sanitariatem organizacji podziemnych by³y u³atwione, gdy¿ prof. M.
Reicher pe³ni³ funkcjê zastêpcy szefa sanitarnego Okrêgu Wileñskiego Armii Krajowej (Z. Jegierski,
2002r.).Wielu m³odych lekarzy i studentów tajnych
kompletów by³o przydzielonych do szpitali na oddzia³y
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chirurgiczne, gdzie intensywnie szkolono ich pod
k¹tem znajomoci chirurgii polowej, tak bardzo
potrzebnej w walcz¹cych oddzia³ach partyzanckich.
W roku szkolnym 1943/44 odbywa³y siê zajêcia dla
trzech roczników Wydzia³u Lekarskiego. Studenci lat
starszych mieli gorsze warunki kszta³cenia, gdy¿ trudniej by³o zorganizowaæ sta¿e kliniczne z polsk¹ obsad¹
lekarsk¹. M³odzie¿ wykazywa³a niezwyk³y zapa³ do
nauki. Znaczna jej czêæ by³a zwi¹zana z ruchem oporu,
niektórzy studenci utrzymywali sta³e kontakty z oddzia³ami partyzanckimi, dostarczaj¹c im materia³ów opatrunkowych, lekarstw i broni (Ginko T.,1977 r.).
£¹cznie w warunkach konspiracyjnych kszta³cono
oko³o 200 studentów.
W wielu oddzia³ach szpitalnych, gdzie polscy pracownicy stanowili zdecydowan¹ wiêkszoæ, odbywa³y
siê zebrania naukowe powiêcone
doniesieniom klinicznym i referatom
pogl¹dowym. Prowadzi³a je Konspiracyjna Sekcja Lekarska Towarzystwa
Przyjació³ Nauk w
Wilnie. Referowane
najlepsze prace nagradzano z prywatnych rodków pieniê¿nych. Zakonspirowane posiedzenia TPM prowadzi³
prof.
S.
Hiller
(Bro¿ek K., 2000r.). Prof. dr Stanis³aw Lege¿yñski
Tajne nauczanie,
prócz medycyny, objê³o równie¿ farmacjê. Organizatorem studium farmaceutycznego byli prof. W. Karaffa-Korbutt i doc. E.
Michalski, a kierownikiem prof. J. Muszyñski, farmaceuta i botanik. Kandydatów na studia z tej dziedziny
kierowano do polskich aptek na praktyki. Mia³o to
stwarzaæ mo¿liwoæ pe³nego przysposobienia
zawodowego i rozpoczynanie studiów po wojnie od
roku pierwszego (Dawidowicz A., 1977r.).
W sk³ad tajnej Rady Wydzia³u Lekarskiego
wchodzili wszyscy kierownicy by³ych katedr. By³o to
jednak cia³o zbyt ma³o operatywne dla energicznego
rozstrzygania spraw konspiracyjnej nauki. Utworzono
wiêc Radê cis³¹, w sk³ad której wchodzili profesorowie: M. Reicher, S. Lege¿yñski, S. Hiller, W.
Mozo³owski, T. Pawlas i S. Bagiñski. Zdarza³y siê przypadki, ¿e Rada cis³a, na podstawie otrzymywanych
poufnie ostrze¿eñ, zarz¹dza³a na pewien czas przerwê
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Znaczny odsetek wybitnych lekarzy, którzy wyszli z
w tajnym nauczaniu (Zab³otniak R., 1977r.)
wojennego pokolenia lekarzy, jest najlepszym tego
W czasie wojny zginêli profesorowie: W. Jakowiprzyk³adem.
cki, K. Pelczar, M. H³asko oraz ostatni rektor Uniwersytetu Wileñskiego S. Ehrenkreutz.
Wiele starañ Rada Wydzia³u
powiêci³a sprawom zaopatrzenia
tajnych kompletów w pomoce naukowe. Mikroskopy i preparaty uzyskiwano z prywatnych gabinetów
lekarskich. Pomoc¹ s³u¿yli równie¿
laboranci Polacy zatrudnieni w Uniwersytecie Litewskim. Niektóre tablice pogl¹dowe sporz¹dzali wyk³adowcy b¹d s³uchacze. Wszystkie
zajêcia odbywa³y siê metod¹ seminaryjn¹.
Premier W³adys³aw Sikorki ju¿
zim¹ 1939/40 r. poleci³ przes³aæ do
kraju pierwsze fundusze z przeznaczeniem na pomoc dla pozbawionych dochodów samodzielnych i Notatki prof. dr Wlodzimierza Mozo³owskiego dotycz¹ce egzaminów z okresu okupacji
pomocniczych pracowników nauki. (daty pozmieniane) w Uniwersytecie Stefana Batorego.
Pewna czêæ zasi³ków zosta³a przekazana do Wilna i Lwowa. W nastêpnych latach zwiêkArtyku³ ten adresujemy g³ównie do studentów
szono nak³ady na ten cel. Ponadto Rada Wydzia³u
naszej Akademii Medycznej, aby wiedzieli, z jakimi
zwróci³a siê o pomoc do Fundacji Rockefellera i Funwyrzeczeniami i niebezpieczeñstwami studiowano na
dacji Kociuszkowskiej w Ameryce Pó³nocnej. Proby
tajnych wydzia³ach lekarskich, które obok walki zbrojte pozosta³y bez odpowiedzi, byæ mo¿e nie dotar³y one
nej by³y czêci¹ ruchu oporu. Jak¿e one odbiega³y od
do adresatów (Zab³otniak R.,1976r.).
dzisiejszych warunków studiowania. Ale s¹ to przecie¿
Lista zatrudnionych w konspiracyjnym nauczaniu
tak ró¿ne epoki.
medycyny jest niemal¿e równoznaczna ze spisem
przedwojennym i wynosi³a trzydziestu pracowników
naukowo-dydaktycznych, w tym oko³o dwudziestu proPimiennictwo u autorów
fesorów i docentów (Bro¿ek K., 1999r.). Wród nich
znajduj¹ siê osoby, które wiele lat póniej pracowa³y w
Mieczys³aw Sopek
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Prof. S. Le(Autor jest doktorem nauk medycznych,
ge¿ynski bêd¹c w Wilnie, jak wspomniano wy¿ej, by³
by³ym wieloletnim pracownikiem
dziekanem tajnej Rady Wydzia³u, oraz wyk³ada³ propeZak³adu Anatomii Prawid³owej AMB.
deutykê lekarsk¹, mikrobiologiê i pierwsz¹ pomoc w
Obecnie na emeryturze).
nag³ych wypadkach, oficjalnie za prowadzi³ przyszpitalne laboratorium. Przedmioty chemiczne wyk³ada³ dr
Magdalena Szkudlarek
K. Rodziewicz3.
(Autorka jest lekarzem,
asystentem w Zak³adzie
Tajny Wydzia³ Lekarski funkcjonowa³ do grudnia
Anatomii Prawid³owej AMB).
1944 roku. Pomimo niezwyk³ych trudnoci ze wzglêdu
na konspiracyjny charakter, studia da³y znakomite
wyniki. cis³y kontakt m³odzie¿y z nauczycielami, pilnoæ czêsto z nara¿eniem ¿ycia, powodowa³y, ¿e stuautorem karykatur jest prof. Tadeusz Ginko
denci korzystali ze studiów wiêcej ni¿ w czasie pokoju.
3

Dr K. Rodziewicz studiowa³ chemiê w Kijowie i na Uniwersytecie Warszawskim, a nastêpnie medycynê na Uniwersytecie Stefana Batorego. W latach 19231931 pracowa³ w Zak³adzie Chemii Fizjologicznej , a w latach 1931-1939 w Zak³adzie Higieny tego uniwersytetu, a w czasie wojny jako lekarz sanitarny
w Stacji Wodoci¹gów. W 1952 przyjecha³ do Bia³egostoku z £odzi i zosta³ kierownikiem Zak³adu Chemii Ogólnej, jako docent kontraktowy, a w latach
1954-1961 kierowa³ Zak³adem Higieny, jako zastêpca profesora. Zmar³ w 1982r.
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Z ksiêgi pierwiastków

S

siarka

iarka by³a znana ju¿ w staro¿ytnoci. Nikogo nie
mo¿na jednak uznaæ za jej odkrywcê. Nieomal
do koñca XVIII wieku nie brakowa³o takich,
którzy uwa¿ali siarkê za mieszaninê pierwiastków.
Zas³ug¹ A. Lavoisiera jest przekonanie wspó³czesnych
mu badaczy, datowane na rok 1777, ¿e siarka to pierwiastek chemiczny. Od dawna kojarzono pierwiastek
ten ze z³ymi mocami, budz¹cymi w grzesznikach lêk
przed piekielnym ogniem i siark¹, czego przyczyn z
pewnoci¹ nale¿y siê doszukiwaæ w jej podziemnym,
wulkanicznym pochodzeniu. W przyrodzie siarka wystêpuje w pobli¿u kraterów wulkanów.
Od stuleci siarka by³a u¿ywana przez alchemików.
W staro¿ytnoci s³u¿y³a do bielenia tkanin oraz do
leczenia chorób skóry i chorych na tr¹d, których
okadzano dymem spalonej siarki. Dzia³anie lecznicze
posiada produkt spalania siarki  dwutlenek siarki,
zwi¹zek o w³aciwociach bakteriobójczych. Stosowane podczas wielkich epidemii okadzanie chorych
siark¹, nie by³o wiêc zabobonn¹ praktyk¹. Zwyczaj ten
jest bardzo stary. Ju¿ w Odysei znajdujemy wzmiank¹ o
tym, jak Odyseusz po wymordowaniu zalotników swej
¿ony wykadzi³ komnatê siark¹.
Siarka (³ac. sulfur) jest jasno¿ó³t¹, kruch¹ substancj¹ sta³¹, wbrew pozorom, bez zapachu. Przypisywana jej charakterystyczna, piekielna woñ, jest w
rzeczywistoci zapachem dwutlenku siarki, który powstaje w niewielkich ilociach, gdy siarka styka siê z
powietrzem. Pod wzglêdem rozpowszechnienia siarka
zajmuje, wród innych pierwiastków, piêtnaste miejsce.
W przyrodzie wystêpuje w postaci rodzimej oraz w postaci siarczków: galena (PbS), blenda cynkowa (ZnS),
piryt (FeS2) i siarczanów: anhydryt (CaSO4) i gips
(CaSO4 x 2H2O). Z³o¿a siarki w Polsce zosta³y odkryte
w latach 1953-1976 i oszacowane na oko³o 750 mln
ton, co stanowi a¿ 30% rozpoznanych zasobów wiatowych. Zalegaj¹ na g³êbokoci od 40m do 250m w
zapadlisku przedkarpackim w trzech obszarach:
tarnobrzeskim, staszowskim i lubaczowskim.
Siarka jest wa¿nym sk³adnikiem zwi¹zków organicznych. Wchodzi w sk³ad aminokwasów siarkowych
(cysteiny, cystyny, metioniny), kwasu liponowego,
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koenzymu A, witamin (tiamina, biotyna), hormonów
(insulina, oksytocyna) oraz heteropolisacharydów 
m. in. heparyny, a tak¿e tauryny i glutationu. Powstaj¹cy w ustroju aktywny kwas siarkowy jest wykorzystywany przez w¹trobê w procesach detoksykacji
wielu metabolitów, leków i ksenobiotyków. Grupy -SH
bior¹ udzia³ w procesach oksydacyjno-redukcyjnych.
Wi¹zania disiarczkowe -S-S  s¹ wa¿nym czynnikiem
stabilizuj¹cym III-rzêdow¹ strukturê cz¹steczek bia³kowych i stanowi¹ miejsce katalityczne niektórych
enzymów. Znany jest jednak przypadek, gdy
przestrzenna struktura bia³ka ma znaczenie nie tylko

Zanim popatrzymy na ni¹ nieprzychylnie,
przypomnijmy sobie, ¿e jest jednym
z pierwiastków, wchodz¹cych w sk³ad
organizmów ¿ywych, i ¿e to w³anie jej
zawdziêczamy piêkne w³osy i ³adnie
wygl¹daj¹ce paznokcie.
biologiczne, ale tak¿e kosmetyczne. W³osy ludzkie
zbudowane s¹ g³ównie z keratyny. Zawiera ona bardzo
du¿o cysteiny i cystyny (11-12%). W³osy ludzkie maj¹
okrelon¹ strukturê zewnêtrzn¹: mog¹ mianowicie
byæ faliste lub proste. Jest to zwi¹zane ze struktur¹ keratyny. Je¿eli chcemy zmieniæ zewnêtrzny wygl¹d
w³osów i w sposób trwa³y sfalowaæ proste w³osy lub
wyprostowaæ faliste, musimy tê strukturê chemiczn¹
zmodyfikowaæ. Na tym w³anie polega tzw. trwa³a
ondulacja. Na w³osy dzia³a siê rodkiem redukcyjnym,
co powoduje rozerwanie mostków disiarczkowych.
Sztywna poprzednio struktura ³añcuchów keratyny
staje siê giêtka, co umo¿liwia nadanie w³osom po¿¹danej formy. Nastêpnie ponownie utlenia siê w³osy,
powoduj¹c odtworzenie mostków disiarczkowych,
które stabilizuj¹ now¹ fryzurê.
M
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Dobowa iloæ wydalanej z moczem siarki, pod
postaci¹ nieorganicznych siarczków, estrów kwasu
siarkowego oraz siarki obojêtnej jest miar¹ przemiany
bia³kowej i mo¿e byæ wykorzystywana do okrelenia
bilansu bia³kowego. Zwiêkszone wydalanie siarki wystêpuje podczas wysokiej gor¹czki, w przebiegu chorób
zakanych i nadczynnoci tarczycy. Aby nie nast¹pi³
niedobór siarki w organizmie nale¿y spo¿ywaæ
pokarmy bogate w cysteinê, cystynê i metioninê.
Bogate w siarczany s¹ wody mineralne zdrojowe, np.
Zuber, Solanka Gorzka Inowroc³awska i Polanica.
Zio³a, stanowi¹ce czêsto przyprawy, zawieraj¹ce
znaczne iloci siarki to: borówka, chrzan, czosnaczek,
czosnek niedwiedzi, gorczyca, kozieradka, krwawnik,
owoc dzikiej ró¿y, rukiew, rze¿ucha, stulisz. Niezwykle
wa¿n¹ grup¹ zwi¹zków siarki o istotnym znaczeniu farmakologicznym s¹ olejki czosnkowe, wystêpuj¹ce
g³ównie w rolinach rodzaju Allium. Pod wzglêdem
chemicznym s¹ to silnie wonne siarczki i disiarczki lub
sulfotlenki alkilowe. Zwi¹zki te maj¹ w³aciwoci antybiotyczne, pobudzaj¹ce trawienie, niektóre z nich maj¹
poza tym w³aciwoci uspokajaj¹ce, obni¿aj¹ce stê¿enie cholesterolu we krwi i przeciwrobaczne. Wród
surowców nale¿¹cych do tej grupy nale¿y wymieniæ
przede wszystkim czosnek i cebulê. Chemicy wyizolowali z czosnku bezzapachow¹ substancjê zwan¹
alliin¹ (sulfonotlenek S-alkilocysteiny) oraz enzym
zwany liaz¹ alliiny. Pod wp³ywem zawartego w
wie¿ym czosnku enzymu (liazy) alliina rozpada siê na
nietrwa³y produkt allicynê, któremu czosnek zawdziêcza swój zapach.
Produkty bogate w siarkê hamuj¹ rozwój zmian
tr¹dzikowych, zmniejszaj¹ ³ojotok, dzia³aj¹ przeciwbakteryjnie. Dzia³aj¹ leczniczo w przypadku stanów
zapalnych stawów, miêni i tkanki ³¹cznej. Przypieszaj¹ procesy regeneracji. U³atwiaj¹ procesy detoksykacji i
eliminacji toksyn. Pobudzaj¹ wzrost w³osów i paznokci.
Sporód szeregu zwi¹zków chemicznych siarki
najbardziej znany jest kwas siarkowy. Ten silny kwas
by³ u¿ywany ju¿ przez redniowiecznych alchemików.
Obecnie nale¿y do najwa¿niejszych substancji
stosowanych w przemyle chemicznym; bywa zwany
czasem krwi¹ przemys³u chemicznego. U¿ywany jest
przy rafinacji nafty, wyrobie materia³ów wybuchowych, nawozów sztucznych, produkcji leków,
barwników, tworzyw sztucznych, chemikaliów, w
metalurgii, przemyle w³ókienniczym i szklarskim. Stanowi wype³nienie akumulatorów samochodowych.
Du¿ych iloci siarki u¿ywa siê w procesie wulkanizacji,
w którym kauczuk zamienia siê w gumê. Naturalny
kauczuk przez traktowanie siark¹ traci sw¹ lepkoæ i
staje siê elastyczny. Proces wulkanizacji przebiega w
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temperaturze 100-150°C. Siarka stosowana jest tak¿e
do wyrobu czarnego prochu, ogni sztucznych oraz zapa³ek i papieru.
W rodowisku powszechnie wystêpuj¹ dwa, lotne
zwi¹zki siarki  siarkowodór i dwutlenek siarki. Obecne s¹ one w wyziewach wulkanicznych, gor¹cych
ród³ach i w powietrzu atmosferycznym. Siarkowodór,
o charakterystycznym zapachu zepsutych jaj, ma silne
dzia³anie truj¹ce polegaj¹ce na redukcji oksyhemoglobiny i wytr¹caniu zawartego w niej ¿elaza pod postaci¹
siarczku. Wdychany nawet w niewielkich ilociach
wywo³uje bóle g³owy i nudnoci, za jego zawartoæ w
powietrzu przekraczaj¹ca 0,05% jest niebezpieczna dla
¿ycia. Dwutlenek siarki jest bezbarwnym gazem o
ostrym, pobudzaj¹cym do kaszlu zapachu. Wdychany
w wiêkszych ilociach dzia³a szkodliwie na organizm
ludzki, jednak¿e jest mniej toksyczny jak siarkowodór.
ród³em dwutlenku siarki, obecnego w powietrzu
atmosferycznym, s¹ nie tylko zjawiska naturalne, ale
tak¿e dzia³alnoæ cz³owieka. Substancja ta powstaje
jako efekt procesów, prowadzonych w przemyle
chemicznym, jak równie¿ podczas spalania paliw,
zw³aszcza wêgla. Wêgiel zawiera pewn¹ domieszkê
siarki, która w procesie spalania ³¹czy siê z tlenem.
Dwutlenek siarki emitowany jest nie tylko przez
ogromne elektrownie, ale tak¿e przez domowe piece i
ma³e lokalne kot³ownie, w których spalany jest wêgiel.
Dwutlenek siarki obecny w powietrzu atmosferycznym
w nadmiernych stê¿eniach, wp³ywa niekorzystnie na
zdrowie ludzi, rolin (zw³aszcza drzew iglastych) i
zwierz¹t. Jego obecnoæ powoduje tak¿e niszczenie
materia³ów i obiektów budowlanych, czego przyk³ady
mo¿na by³o obserwowaæ w latach 80-tych ubieg³ego
wieku w Krakowie. Dwutlenek siarki wystêpuj¹cy w
powietrzu powoduje powstawanie tzw. kwanych
deszczy niszcz¹cych rodowisko przyrodnicze w miejscach czêstokroæ bardzo odleg³ych od róde³ emisji.
Jest on tak¿e sk³adnikiem smogu londyñskiego, który
mo¿e wyst¹piæ w zimie przy temperaturze 3-5°C,
powoduj¹c ograniczenie widocznoci, dusznoæ, ³zawienie, podra¿nienia skóry.
Siarka niegdy budzi³a w ludziach lêk przez wzgl¹d
na zwi¹zki z piek³em i nieczystymi si³ami, obecnie
niepokoi nas nadmierna obecnoæ jej zwi¹zków w
powietrzu atmosferycznym, przez nas samych zawiniona. Zanim popatrzymy na ni¹ nieprzychylnie, przypomnijmy sobie, ¿e jest jednym z pierwiastków,
wchodz¹cych w sk³ad organizmów ¿ywych, i ¿e to
w³anie jej zawdziêczamy piêkne w³osy i ³adnie wygl¹daj¹ce paznokcie.
Agnieszka Krupkowska
(Autorka jest mgr. chemii, asystentem
w Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB).
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MOÑKI

na powa¿nie

C

hyba o tym miecie opowiadano najwiêcej
miesznoci, ¿e centralne, ziemniaczane,
dolarowe, dawne siedlisko Moñków i tak
mo¿na powtarzaæ nara¿aj¹c siê na s³uszny gniew
mieszkañców stolicy powiatu. Co najwa¿niejsze,
z³oliwcy szydzili, a miasto ros³o jak na dro¿d¿ach.
Kilka ³yków historii
Powtarza siê informacje, ¿e nazwa Moñki
zosta³a odnotowana ju¿ w 1545 roku. A od czego
siê wziê³a? W tym wzglêdzie brak jednomylnoci.
Sugerowano nawet, ¿e mo¿e od bia³oruskiego
monja, czyli brzuch, ale gdzie Krym, a gdzie
Rzym. Zatem prawdopodobnie od protoplasty rodu
Moñka herbu Rawicz, co z kolei zdaniem Zygmunta Glogera mog³o nawi¹zywaæ do staropolskiego
imienia Mones³aw. Od Moñka (chrzecijanina)
wziê³o siê nazwisko Moniek, ale tak¿e Moniuszko,
co brzmi dumnie! Profesor Józef Maroszek w swej
pracy o czasach króla Zygmunta Augusta wymieni³
kilku ichmociów Moniuszków, w tym dwóch
wójtów, ziemianina i szlachcica. Wspomnia³ tak¿e
o wsi i wójtostwie Moniuszki, tudzie¿ o tamtejszych bartnikach podbieraj¹cych miód. A mo¿e
kto siê jeszcze dopatrzy wtrêtów litewskich,
jaæwieskich i rusiñskich (od Rusi Kijowskiej), co
by wcale nie dziwi³o.
Rzeczywicie te tereny, jak ustali³ znakomity
profesor Jerzy Winiewski, kolonizowano intensywnie ju¿ w XV i pierwszej po³owie XVI wieku. W
1513 roku wesz³y one do wówczas w³anie utworzonego województwa podlaskiego, z wraz z nim
w 1569 roku z Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
przeniesione zosta³y do Korony Polskiej, co nie
mia³o a¿ tak istotnego znaczenia, bo przecie¿ zmiany powy¿sze zasz³y w granicach wspólnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dobrze rozwija³y siê
w epoce jagielloñskiej: Goni¹dz, Knyszyn i Trzcianne, a star¹ metrykê ma i parafia w Kalinówce.
Goni¹dz mo¿e pochwaliæ siê wyj¹tkowo
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bogat¹ przesz³oci¹. Zmienia³ w³acicieli, z mazowieckiego sta³ siê litewskim, a s³awê zyska³
g³ównie za spraw¹ Radziwi³³ów, twórców pañstwa
goni¹dzko-rajgrodzkiego. O królewskim dumnym
Knyszynie ju¿ pisa³em, a Trzcianne budzi³o i budzi
zainteresowanie, bo to wieczne pogranicze, tajemnicze, bogate w lasy i bagna. Dodaæ te¿ mo¿na
kilka innych miejscowoci owianych legendami.
Czy misja w. Brunona z Kwerfurtu dotar³a w 1009
roku do obecnego Dolistowa? Syn emigranta z
Jasionówki (Muskie) omal nie zosta³ wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Zas³u¿on¹ s³aw¹ cieszy siê Krypno, a i Jawi³y
wysoko nosz¹ swój honor.
Same Moñki wygra³y los na carskiej loterii, bo
tu w 1873 roku zlokalizowano stacjê kolejow¹
przy bardzo wa¿nym szlaku kolejowym od Odessy
i Kijowa przez Brzeæ Litewski i Starosielce
(Bia³ystok) oraz Grajewo do E³ku, a nawet do
Królewca. W 1895 roku ukoñczono tak¿e szosê z
Bia³egostoku ku twierdzy osowieckiej, która mia³a
dla Rosji kapitalne znaczenie w zwi¹zku z pogarszaj¹cym siê s¹siedztwem z Prusami Wschodnimi.
Pamiêtajmy, ¿e w I wojnie wiatowej najlepiej
spisa³y siê dwie twierdze: Verdun na froncie
niemiecko-francuskim i w³anie Osowiec, pod
którym Niemcy u¿yli nawet gazów truj¹cych.
Zatem Moñki, to przed I wojn¹ wiatow¹
dawna ale niezbyt du¿a wie, stacja kolejowa i
powstaj¹ca przy niej osada, a po trzecie  te¿ carski obóz wojskowy (koszary) w pobliskich
Hornostajach.
Parafia
W wolnej Polsce zabrak³o w Moñkach wojska,
za to ju¿ w 1920 roku dosz³a parafia, a Tymczasowy Komitet Parafialny rozpocz¹³ dzia³alnoæ
nawet rok wczeniej. Zaczêto od przeniesienia
ma³ej drewnianej kapliczki ze wierzbienia i zbierano materia³y na budowê kaplicy murowanej pod
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wezwaniem w. Kazimierza. Cennym nabytkiem
okaza³a siê ceg³a z rozbieranych koszar, na co
zgodê podpisa³ sam Józef Pi³sudski. Ksiêdzu
Antoniemu Ma³yniczowi-Malickiemu marzy³a siê
rzecz wielka, wizj¹ kap³ana by³o, aby w ma³ej
wiejskiej parafii poderwaæ ludzi do czynu i
wzbudziæ w nich potrzebê zbudowania wi¹tyni,
która by³aby chlub¹ ca³ej archidiecezji. Wspania³a,
bardzo harmonijna skonstruowana bry³a kocio³a
cieszy³a oczy i pozwala³a zjednoczyæ wszystkich
do tak wielkiego wysi³ku (ks. Kazimierz Wilczewski). Ruszy³y zatem czyny parafialne, a kiedy
ksi¹dz proboszcz podupad³ na zdrowiu i chcia³
przerwaæ prace budowlane, to parafianie siê nie
zgodzili. D³uga to historia upornego wysi³ku, 13
czerwca 1931 roku ks. arcybiskup wileñski
Romualda Ja³brzykowski konsekrowa³ koció³ w
Moñkach, a w 1935 roku ostatecznie zakoñczono
wszystkie prace. Pisano, ¿e jest to wi¹tynia przypominaj¹ca sanktuarium czêstochowskie, z jej
wie¿y w pogodny dzieñ widaæ by³o ponoæ wie¿ê
bia³ostockiego kocio³a w. Rocha. Do pokrycia
u¿yto 18 tysiêcy sztuk dachówek, wie¿a mia³a
wysokoæ 41 metrów, a na balkonie kocielnym
mo¿na by³o odprawiaæ mszê polow¹. Wewn¹trz
ustawiono 12 ³awek, przy czym korzystaj¹cy z
nich musieli p³aciæ po 3 z³ote rocznie.
Ta duma Moniek leg³a w gruzach 11 lipca 1944
roku za spraw¹ minerów niemieckich. ¯a³owano
powszechnie, ¿e ksi¹dz proboszcz nie próbowa³
przekupiæ wandali. W 1947 roku powsta³ komitet
odbudowy wi¹tyni, ale wkrótce w³adze wstrzyma³y rozpoczête prace i odebra³y parafii czêæ
ziemi. W 1956 roku wierni wznowili starania,
wys³ano proby a¿ do premiera Józefa Cyrankiewicza i I sekretarza KC PZPR W³adys³awa
Gomu³ki  bez efektu. Wrednie zachowywa³y siê i
w³adze bia³ostockie, a tak¿e ambasada USA w
Warszawie odmówi³a pomocy finansowej. Powoli
jednak, z Bo¿¹ pomoc¹ i wysi³kiem parafian mury
piê³y siê. Proboszcz ponawia³ proby o wp³aty
sk³adek, zg³aszanie siê do robót, nawet o dostarczenie przez ka¿d¹ rodzinê 5 kg lnu, bo potrzebny
by³ pokost. Zadbano i o cmentarz oraz plebaniê.

czono 46.
Za pierwszego Sowieta (1939-1941) Moñki
awansowa³y na siedzibê w³adz rejonowych w
powiecie (rejonie) bia³ostockim Bia³orusi Zachodniej, przyby³o mieszkañców. Czerwoni jak
wszêdzie zastosowali terror. Podobnie by³o za
Niemca, wzrós³ wówczas opór ludnoci polskiej,
katolickiej. Dla obu okupantów najwa¿niejsza by³a
linia kolejowa oraz ¿ywnoæ produkowana przez
okolicznych ch³opów. Wspomina³em ju¿ o wysadzeniu w powietrze piêknego kocio³a, ogó³em
straty spowodowane przesuwaniem siê w 1944
roku frontu oszacowano na 30%.

Pomnik Zwyciêstwa w Moñkach.
Projekt i wykonanie Stanis³aw Wakuliñski.

Wielki skok
Przed wybuchem wojny Moñki poza parafi¹
mia³y kilka sklepów, ma³¹ mleczarniê i masarniê,
borykaj¹c¹ siê z k³opotami spó³dzielniê rolniczohandlow¹ i oszczêdnociowo-po¿yczkow¹ Kasê
Stefczyka. Liczba obywateli zbli¿a³a siê do 300
(s³ownie trzystu), a budynków mieszkalnych nali- czerwiec-lipiec 2005 (29) -

Nowa w³adza nie wzbudzi³a entuzjazmu, choæ
cieszono siê z zakoñczenia wojny. W okolicy
pozosta³y oddzia³y zbrojnego podziemia niepodleg³ociowego, mia³y wiêc miejsce akcje
oczyszczania terenu, przeprowadzono reformê
roln¹, narasta³a propaganda w wykonaniu bloku
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si³ demokratycznych. W czasie referendum w
czerwcu 1946 roku (wierszyk g³osi³: urna to taka
szkatu³ka, ¿e wrzucasz Miko³ajczyka, a wychodzi
Gomu³ka) spalono samochód przyby³y na akcjê
ze stolicy województwa. I tak toczy³o siê ¿ycie w
tej wsi parafialnej. Nag³a zmiana nast¹pi³a w 1954
roku. W³adza peerelowska powiêksza³a liczbê
powiatów, jeden z nich mia³ powstaæ na pó³noc od
Bia³egostoku. Utrzymuje siê opowieæ, ¿e
planowano utworzenie powiatu knyszyñskiego, ale
mieszkañcy historycznego grodu nie chcieli u
siebie siedziby UB, wiêc pad³o na Moñki. W¹tpiê,
by tamta w³adza przejmowa³a siê a¿ tak dalece
opini¹ mieszkañców, by³a natomiast moda na
wznoszenie nowych, czyli postêpowych orodków, a trzeba te¿ przyznaæ, ¿e Moñki le¿a³y w centrum wyrysowanej jednostki administracyjnej.
W powiatowych zatem Moñkach nie by³o
wiat³a i bie¿¹cej wody, a dziennikarz napisa³, ¿e
na gwizd poci¹gu krowy z odleg³ych ³¹k podnosi³y rogate g³owy i odpowiada³y smutkiem
porykiwania. W ca³ym powiecie rok póniej by³y
zarejestrowane 4 samochody osobowe, w centrum
stolicy sta³y stogi lnu. W tej sytuacji urzêdy trzeba by³o lokowaæ w drewnianych domkach, szybko
tworzyæ elementarn¹ infrastrukturê, ci¹gaæ kadrê.
Tak siê i sta³o, bo skoro w³adza mia³a kaprys, to
znalaz³y siê pieni¹dze. W 1965 roku Moñki og³oszono miastem. W roli króla Kazimierza wyst¹pi³
ludowiec Czes³aw Gartych, co to zasta³ powiat
s³omiany a zostawi³ wybrukowany. Trzeba
przyznaæ, ¿e zapa³ by³ du¿y, przybywa³o obiektów,
a przed siedzib¹ PZPR postawiono nawet samolot
(w roli pomnika). Doskona³ym pomys³em na o¿ywienie gospodarcze sta³o siê og³oszenie Moniek
stolic¹ ziemniaka polskiego, a jak tylko pojawi³y
siê mo¿liwoci, to fala emigracyjna ruszy³a do
USA. Dowcipnisie opowiadali, ¿e na lotnisku w
Okêciu z g³oników pytano, czy wszyscy pasa¿erowie z Moniek ju¿ odbyli odprawê. Dolary
faktycznie siê przyda³y i w po³¹czeniu ze z³otówkami zmieni³y oblicze okolicznych wiosek, a w
miecie pojawili siê nowobogaccy. Jednak po
paru latach transformacji mit o Moñkach jako
miecie ludzi zamo¿nych przesta³ byæ aktualny...
(Barbara Cieliñska). To ju¿ niemal wspó³czesnoæ, te¿ ciekawa, niebanalna.
(Autor jest prof. dr. hab.
 pracuje na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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O wojnie

K

iedy jaki czas temu, m³oda pisarka Dorota M.,
opublikowa³a swoj¹ debiutanck¹, doæ dziwaczn¹ powieæ, zatytu³owan¹ Wojna polskoruska pod flag¹ bia³o-czerwon¹ wydawa³o siê, ¿e to
ostatni ju¿ tak powa¿ny konflikt z najwiêkszym naszym
wschodnim s¹siadem. A jednak historia czasem wymyka
siê spod kontroli rozs¹dku.
Mamy bowiem kolejn¹ wojnê. Tym razem z
Bia³orusi¹. Na ca³e szczêcie jest to tylko wojna dyplomatyczna. Jednak¿e jej konsekwencje mog¹ byæ bardzo
przykre dla obu wani¹cych siê stron. Po pierwsze, dlatego ¿e ¿adna w³adza nie jest dana raz na zawsze, po
drugie, gdy re¿imy min¹, pozostan¹ obola³e narody. Spór
o zakres ingerencji administracji prezydenta £ukaszenki
w sprawy Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi jest tylko
przys³owiowym wierzcho³kiem góry lodowej ³amania
praw cz³owieka w tym kraju. Ka¿dy dyktator, aby uzasadniæ sens swojej dyktatury, musi ci¹gle udowadniaæ
spo³eczeñstwu ogrom zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych, których celem jest obalenie legalnie wybranej
w³adzy, destabilizacja kraju, zniewolenie oraz zagarniêcie maj¹tku narodowego, plus niezliczona iloæ wydumanych diab³ów i czarownic. Wróg musi byæ permanentny.
Tym razem pad³o na nas. Zwi¹zek Polaków na
Bia³orusi, organizacja licz¹ca oficjalnie oko³o 25 tysiêcy
cz³onków, by³ chyba ostatni¹ instytucj¹ niezale¿n¹ od
administracji £ukaszenki. Ale kiedy jej w³adze zaczê³y
ulegaæ naciskom re¿imu, zwo³ano zjazd, który wybra³
nowych liderów, którzy nie zamierzali uprawiaæ polityki
lecz realizowaæ cele statutowe. No i zaczê³o siê.
Najpierw by³a tak zwana podgotowka. Prezydent
£ukaszenko zbeszta³ polskich dyplomatów, zarzucaj¹c
im przygotowania do kolejnej, tym razem nie pomarañczowej, bo kolor jest ju¿ zajêty, lecz fio³kowej rewolucji
na Bia³orusi. Potem zruga³ polsk¹ organizacjê, a wreszcie
kaza³ wynosiæ siê ze swojego podwórka polskiemu
dyplomacie, który rzekomo spiskowa³ i doradza³ par-
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tyzantom ukrywaj¹cym siê w bia³oruskiej czêci Puszczy
Bia³owieskiej.
Niektórzy dziennikarze z bia³ostockich mediów,
którzy ostrzegali przed takimi dzia³aniami, oraz pokazywali skutki dyktatorskiej polityki u naszego s¹siada, ju¿
maj¹ zakaz wjazdu na teren Bia³orusi. Kokon ciszy
zamyka siê wokó³ tego pañstwa coraz bardziej.
W dyplomacji istnieje pojêcie retorsji, które s¹
odpowiedzi¹ na torsje. Nie ma to nic wspólnego z tak
zwanym b³êdem dietetycznym. Jeli Bia³oru wydali³a
polskiego dyplomatê, Polska w odpowiedzi kaza³a opuciæ placówkê dyplomacie bia³oruskiemu. Najgorsze jest
to, ¿e takie dzia³ania mog¹ trwaæ dosyæ d³ugo. A¿ do
kolejnego kroku, którym jest wezwanie ambasadora do
kraju na konsultacje. W jêzyku dyplomacji oznacza to
niemal zamro¿enie kontaktów dyplomatycznych.
Dalej mo¿e byæ ju¿ tylko gorzej.
Kiedy onegdaj robi³em wywiad z jednym z
czo³owych bia³oruskich dysydentów Szymonem
Bukczynem, zapyta³em czy mo¿liwy jest scenariusz, ¿e
Moskwa wystawi delegacjê do Miñska strzelcowi
wyborowemu? W odpowiedzi us³ysza³em, ¿e owszem,
ale tylko wtedy, gdy £ukaszenko wystarczaj¹co skompromituje siê w wiecie.
Hm, a nie lepiej, o czym uczy nas dzisiejsza historia,
legalnie wyeksportowaæ na Bia³oru kilka wagonów sadzonek fio³ków? Mog¹ byæ nawet alpejskie.

PACHNID£O
Stworzenie najbardziej uwodzicielskiego
i seksownego pachnid³a gwarantuje
w³adzê nad ludzkimi sercami!

P

ary¿. 25 czerwca 1767 roku. Najgorêtsza pó³noc
stulecia. Nad Cmentarzem Niewini¹tek unosi siê
trupi odór. Wokó³ wisi zatrute powietrze. P³on¹
ma³e ogniska odganiaj¹ce smród. A¿ roi siê od
wszelkiej mo¿liwej ho³oty, rzezimieszków, prostytutek
i m³odocianych przestêpców. Nagle wród nich wyrasta obca postaæ.
To by³a pierwsza rzecz, jak¹ mogli sobie przypomnieæ: ¿e kto sta³ i odkorkowywa³ flaszeczkê. A potem
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spryska³ siê zawartoci¹ flaszeczki, jeszcze i jeszcze
raz, i nagle objawi³ siê w ³unie promiennej piêknoci.
Na moment cofnêli siê ze zgroz¹ i zdumieniem.
A potem w jednej chwili prys³y wszelkie hamulce,
kr¹g pêk³. Runêli ku anio³owi, rzucili siê na niego,
powalili na ziemiê. Ka¿dy chcia³ go dotkn¹æ, ka¿dy
chcia³ uszczkn¹æ kawa³ek, piórko, skrzyde³ko, jedn¹
iskrê bij¹cego odeñ ognia. Zdarli z niego ubranie,
wydarli w³osy z g³owy, odarli cia³o ze skóry, szarpali
go, wbijali paznokcie i zêby w cia³o, opadli go jak
hieny. Po sekundzie anio³ zosta³ poszatkowany na trzydzieci kawa³ków, ka¿dy z cz³onków bandy chwyci³ po
jednym, z lubie¿n¹ oskom¹ wycofa³ siê na stronê i
po¿era³. W pó³ godziny póniej Jan Baptysta Grenouille
znikn¹³ z powierzchni ziemi co do okruszyny.
Uniwersytet Athena w Pensylwanii. Rok 1986,
Laboratoriun dr Winnifred Cutler. Jeden z pracowników przez nieuwagê rozbija fiolkê z syntetycznym
zapachem ludzkim, po czym idzie do pubu. Nastêpnego
dnia chwali siê kolegom, ¿e prze¿y³ oblê¿enie
najpiêkniejszych kobiet obecnych w barze. Kiedy z laboratoryjnej pó³ki znika kolejna fiolka, dr Cutler
postanawia opatentowaæ wynalazek. Nazywa go
Athena Pheromone i sprzedaje pod has³em: cudowny
p³yn na powodzenie.
Feromony to lotne substancje chemiczne,
wydzielane przez gruczo³y dokrewne u wszystkich
zwierz¹t. Tak¿e ludzi. Tysi¹ce zmian w sk³adzie
chemicznym krwi powoduj¹, ¿e nasza skóra pachnie
wci¹¿ inaczej, zale¿nie od sytuacji: strachem, agresj¹,
mi³oci¹, przyjemnoci¹, bólem. Paradoksalnie, same
feromony s¹... bezwonne!
 Zmys³ powonienia by³ pierwszy ze wszystkich na
drodze ewolucji  mówi dr Kazimierz Kordecki, radiolog z Pañstwowego Szpitala Klinicznego w Bia³ymstoku.  Wydaje siê, ¿e pierwotnie s³u¿y³ do wyczuwania zbli¿aj¹cego siê niebezpieczeñstwa. Czêsto siê
przecie¿ mówi: zwietrzyæ co lub czuæ pismo nosem.
Ka¿da osoba wydziela zapach przenoszony przez wiatr.
Kiedy dobry wêch by³ warunkiem przetrwania. Obecnie cz³owiek, w drodze ewolucji, zatraci³ tê zdolnoæ,
rozwijaj¹c w zamian zmys³ wzroku i s³uchu. Ale pierwotne lady pozosta³y w postaci reagowania na feromony, bezwonne substancje, które dra¿ni¹c chemoreceptory w komórkach nosowych, docieraj¹ do odpowiedniego miejsca w mózgu, gdzie s¹ rozpoznawane i analizowane.
Dr Usamas Suwajach, laryngolog, równie¿ pracuj¹cy w PSK w Bia³ymstoku, pisz¹c doktorat na temat
funkcjonowania zmys³u wêchu, przeprowadzi³ liczne
badania na pacjentach. Na tej podstawie stwierdzi³, ¿e
ludzie urodzeni bez zmys³u wêchu mog¹ nie odczuwaæ
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jego braku, ale na pewno ten brak odczuj¹ ludzie,
którzy go posiadali i utracili. Wêch odgrywa du¿¹ rolê
w naszym codziennym ¿yciu. U wielu z nas zapachy
wywo³uj¹ wspomnienia domu i wi¹t. Równie¿ uczucie
smaku jest zale¿ne od wêchu.
 Anosmia to w mojej rodzinie kwestia genetyki 
mówi re¿yser i dyrektor Teatru Lalek w Bia³ymstoku
Wojciech Szelachowski.  Mój dziadek i brat równie¿
na to cierpi¹. Brak zmys³u wêchu zupe³nie mi nie
przeszkadza. Chocia¿ czasem móg³bym unikn¹æ
k³opotów. Wiele lat temu na praktykach uk³adalimy
tory... Kiedy ju¿ po ca³ym dniu noszenia ¿elastwa wróci³em do domu, chwyci³em za serek. Bo¿e jak¿e ja g³odny by³em! Dopiero gdy ju¿ go zjad³em wrócili
koledzy. Ale ich serki lecia³y przez ca³y pokój i l¹dowa³y w koszu. Zwyczajna sprawa: by³y zepsute i okrutnie mierdzia³y. Pierwsz¹ rzecz, jak¹ wtedy zrobi³em,
to wypi³em kieliszek dobrej wódki. Na szczêcie
terapia pomog³a i nie mia³em wiêkszych sensacji ¿o³¹dkowych... Có¿, oprócz tego czêsto drêczy mnie myl, ¿e
po wysi³ku fizycznym albo po ciê¿kim dniu pracy,
mogê wydzielaæ nieprzyjemny zapach potu zupe³nie
o tym nie wiedz¹c. Martwi mnie, ¿e inni to wyczuj¹
i kontakt ze mn¹ bêdzie dla nich nieprzyjemny. St¹d
moja niemal przesadna dba³oæ o higienê: prysznic
kilka razy dziennie, dezodoranty itp. Mam jedn¹ liniê,
któr¹ lubiê, bo trochê j¹ czujê. Nic konkretnego, jakie
powiedzia³bym, wra¿enie zapachu, ale bez odcieni.
Poza tym... wyranie czujê benzynê. Nic wiêcej. I te¿
nie jest to zapach, który móg³bym zdefiniowaæ. Zapach
to co, co jest dla mnie poza wszelk¹ kategori¹.
W ogóle wydaje mi siê, ¿e by³bym genialnym ojcem dla
niepoprawnego nastolatka. Nie wyczu³bym zapachu ani
alkoholu, ani papierosów. Sygna³em, ¿e co jest nie tak,
by³oby dopiero nieodpowiednie zachowanie dziecka.
Kiedy w Warszawie dosz³o do kole¿eñskiego
spotkania anosmików, okaza³o siê, ¿e prawie wszyscy
s¹ w jaki sposób zwi¹zani ze sztuk¹: Edward Lutczyn,
Marek Jaszczak, Wojciech Szelachowski. Statystyki
mówi¹, ¿e jest tylko 0,001 promila ludzi z anosmi¹,
czyli zaledwie 400 tysiêcy na ca³ym wiecie. Spotkanie
odby³o siê pod ukutym przez nich has³em: my nie czujemy smrodu tego wiata.
Naukowcy stwierdzili u cierpi¹cych na anosmiê
mniejsze zainteresowanie seksem. Szelachowski nie
zauwa¿y³, by w jego przypadku by³o to ze sob¹ powi¹zane.
 W³anie przysz³a mi do g³owy myl, ¿eby napisaæ
autobiografiê i tych naukowców wyprowadziæ z b³êdu.
Na swój sposób by³oby to ciekawe dowiadczenie.
W filmie Zapach kobiety jest scena, w której podstarza³y lepiec za jednym poci¹gniêciem nosa wie, czy
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dana kobieta jest brunetk¹, blondynk¹, rud¹, jakiego
myd³a u¿ywa i jaki ma kolor oczu. Ma³o tego: nawet
zgaduje jej imiê. Czy widz¹c piêkn¹ kobietê, anosmik
zastanawia siê, czym i jak mog³aby pachnieæ?
 Na anosmiê cierpiê od urodzenia. Tak przynajmniej twierdz¹ moi rodzice i lekarze, którzy jednak nie
potrafi¹ okreliæ przyczyny. Najprawdopodobniej jest
ona skutkiem ubocznym przebytej szkarlatyny  mówi
znany rysownik Edward Lutczyn.  St¹d mo¿e nie
odczuwam tak bardzo braku wêchu. Muszê jednak dosmaczaæ potrawy, aby by³y pikantne, konkretne w smaku. Dopiero wtedy mogê siê rozkoszowaæ jedzeniem.
¯a³ujê jednak, ¿e nie mogê poznaæ bukietu dobrych
win, jak to siê zwykle robi podgrzewaj¹c w d³oni lampkê.
Nigdy nie zastanawia³ siê nad tym, czy natura w
jaki sposób zrekompensowa³a mu brak wêchu. Wra¿liwoæ artystyczna i empatia po prostu s¹ u niego same w
sobie, wiêc nawet nie próbowa³ tego analizowaæ. Nigdy
nie ³¹czy³ tych dwu zjawisk ze sob¹: anosmii i talentu.
 Natomiast jako artystê zawsze zachwyca³ mnie
widok piêknej kobiety. W koñcu jestem mê¿czyzn¹, a
wiêc i wzrokowcem. Oczywiste jest, ¿e by³oby
wspaniale czuæ jej zapach, z pewnoci¹ wzmocni³oby
to efekt... Do dzia³ania feromonów nie mam przekonania. Byæ mo¿e atakuj¹ mnie podprogowo.
Kobiety maj¹ lepszy wêch ni¿ mê¿czyni. Dzieje
siê tak g³ównie dlatego, jak pisze dr Usamas Suwajach,
¿e kobiety maj¹ lepiej wykszta³con¹ praw¹ pó³kulê, w
której zogniskowane s¹ orodki emocjonalne. St¹d te¿
zwiêkszona uczuciowoæ kobiet i ogólna podatnoæ na
emocje.
Mo¿e dlatego najwiêksze nosy to w³anie kobiety:
Coco Chanel, Sophie Grojsman? Kobiety, które w dziedzinie perfum dokona³y przewrotu.
Perfumy to nie tylko przyjemnoæ. To tak¿e w³adza
i mo¿liwoæ manipulowania innymi ludmi lub... forma
zemsty. Kleopatra uwiod³a Marka Antoniusza na ³o¿u
z pó³metrowej warstwy ró¿. Statek na którym siê to
sta³o mia³ wyperfumowane ¿agle...
Stworzenie najbardziej uwodzicielskiego i seksownego pachnid³a gwarantuje zdobycie w³adzy nad
ludzkimi sercami. To zreszt¹ marzenie ka¿dego wybitnego twórcy perfum.
Kto ma w³adzê nad zapachami, ten ma w³adzê nad
sercami ludzi, napisa³ w swoim bestselerze Patrick
Suskind. Jego Pachnid³o to historia zrealizowanego
pragnienia, opowieæ o genialnym potworze, który odkry³ formu³ê ludzkiego zapachu i potrafi³ j¹ odtworzyæ.
Agnieszka Kamiñska
(Autorka jest dziennikark¹ Radia Bia³ystok).
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Dzieciol
.
lekarz lasu
Dariusz Lebensztejn

W

wyniku postêpuj¹cych
niekorzystnych zmian,
jakim pod wp³ywem
dzia³alnoci cz³owieka ulegaj¹
obszary lene a w szczególnoci
starsze drzewostany, dziuplaki,
czyli ptaki zamieszkuj¹ce dziuple
drzew s¹ jednymi z najbardziej
zagro¿onych zwierz¹t lenych. W
dziuplach w³asnej konstrukcji

mieszkaj¹ oczywicie leni drwale  dziêcio³y (w Polsce dziesiêæ
gatunków: du¿y, redni, ma³y,
czarny, zielony, zielonosiwy, bia³ogrzbiety, bia³oszyi, trójpalczasty i
krêtog³ów; z nazewnictwa mo¿na
odczytaæ wielkoæ, barwê lub
charakterystyczn¹ cechê z biologii
ptaka). Gniazda przez nie opuszczone zajmuj¹ inne ptaki, które
równie¿ gnie¿d¿¹ siê w dziuplach,
lecz same z powodu s³abych
dziobów nie umiej¹ rozkuæ drzewa.
Nale¿¹ do nich wszystkie gatunki
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bardzo d³ugim, kilkunastocentymetrowym lepkim jêzykiem (d³ugoæ dziêcio³a du¿ego do 26 cm)
wygarnia go na zewn¹trz. Od wrzenia do kwietnia, gdy iloæ owadów
jest ma³a, dziêcio³y ¿ywi¹ siê równie¿ nasionami sosen i wierków
rozkuwaj¹c szyszki w tzw. kuniach. Zajêcia kowalskie polegaj¹
na wykuciu pod³u¿nego rowka w
pniu drzewa, tak du¿ego, aby ptak
móg³ póniej w niego do po³owy
wcisn¹æ szyszkê. Nastêpnie dziobem odgina ³uski na szyszce wydobywaj¹c poszczególne nasiona.
Praca trwa bardzo szybko i zwykle
po kilku minutach ptak odlatuje po
nastêpn¹ szyszkê, któr¹ w analogiczny sposób opracowuje w swoim
warsztacie. Z czasem pod kuni¹
gromadzi siê du¿o wy³uskanych
szyszek; mo¿na wiêc z ³atwoci¹
poznaæ, ¿e w tym miejscu by³a
zimowa sto³ówka dziêcio³a. Nie
ka¿dy jednak wie, ¿e oprócz
wymienionych umiejêtnoci dziêcio³ów s¹ one równie¿ artystami
muzykami graj¹cymi na ...bêbnie.
Wiosn¹ wyszukuj¹ such¹, wypróchnia³¹, odpowiedniej gruboci ga³¹ i
z ca³ej si³y z wielk¹ szybkoci¹
zaczynaj¹ w ni¹ uderzaæ dziobem.
Rezonuj¹ca ga³¹ wydaje dwiêk
podobny do werbla, który jest
s³yszalny daleko w lesie i wiadczy
o tym, ¿e ten rewir ma ju¿ swojego
gospodarza. Dziêcio³y nie s¹ ptakami bardzo p³ochliwymi, jednak
zwykle nie daj¹ siê d³ugo obserwowaæ, gdy¿ jak ju¿ pisa³ Mickiewicz:

sikorek, mucho³ówki, szpaki, jerzyki, kraski, dudki, sowy, niektóre
gatunki kaczek (g¹go³y, nurogêsi),
a oprócz ptaków  wiewiórki
a nawet nietoperze. Warunkiem
przetrwania dziêcio³ów, a porednio
równie¿ innych gatunków ptaków
jest obecnoæ znacznych iloci
martwych lub obumieraj¹cych
drzew, które umo¿liwiaj¹ efektywne
¿erowanie i kucie
dziupli lêgowych.
¯yciu dziêcio³ów,
a wród nich najczêciej spotykanym czarno-bia³oczerwonym dziêcio³om du¿ym, towarzyszy w¹tek
medyczny: nazwane zosta³y lekarzami lasu. Poszukuj¹c
larw
owadów, które s¹
g³ównym po¿ywieniem tych ptaków, odwiedzaj¹
chore drzewa starannie je opukuj¹c i
nas³uchuj¹c jaki jest
odg³os w ró¿nych
punktach. Ta metoda
... dziêcio³ na jedlinie
badania fizykalnego
Stuka z lekka i dalej odlatuje, ginie;
drzewa jest bardzo
Schowa³ siê, ale dziobem nie przestaje pukaæ.
skuteczna, gdy¿ zwyJak dziecko, gdy schowane wo³a, by go szukaæ.
kle ju¿ po kilku uderzeniach dziêcio³ lokalizuje ukryt¹ pod kor¹ larwê.
(Autor jest dr. hab.  adiunktem
Czêsto nie odkuwa jej bezporednio
w III Klinice Chorób
lecz przebija otwór do chodnika wyDzieci AMB).
dr¹¿onego przez owada, a nastêpnie
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B ru d

a
rodowisko cz³owieka

N

A jak rozumieæ pojêcie brud?
S¹ to spadaj¹ce z ludzi i zwierz¹t
z³uszczone naskórki, sieræ
zwierzêca, kurz u pajêczyny,
spadaj¹ce ze sto³u resztki
jedzenia, wreszcie roztocza i ich
odchody w znacz¹cych ilociach.

a ogó³ nie zdajemy sobie sprawy, ¿e ¿yjemy w
morzu mikroorganizmów, których liczba
toczy. Do najbardziej pospolitych gatunków nale¿¹:
przewy¿sza liczbê mieszkañców Ziemi o wiele
Dermatophagoides, (D.) pteronyssinus, D. farinae, D.
rzêdów wielkoci. Na szczêcie tylko czêæ z nich
microceras oraz Euroglyphus maynei z rodziny Pyrozagra¿a ¿yciu jako patogeny. Pozosta³e to flora rezyglyphidae (Acaridida). Zasiedlaj¹ dywany, wyk³adziny
dentna. Niektóre z tych zasiedlaj¹cych nas
itp. ¿ywi¹c siê przede wszystkim opadaj¹cym, z³uszwspó³mieszkañców pe³ni¹ rolê dwojak¹, jak choæby
czonym naskórkiem ludzi i zwierz¹t, tak¿e w³osami lub
Helicobacter pylori. Obecnoæ tych bakterii nie
sierci¹, resztkami paznokci. Jest w tym ¿ywieniu co
pozostaje obojêtna dla b³ony luzowej prze³yku i ¿o³¹ddziwnego. Stwierdzono, ¿e najchêtniej siêgaj¹ po
ka, dra¿ni tkankê i powoduje dolegliwoci. Jednaskórek
z³uszczony,
noczenie stanowi jedno z
nadtrawiony przez grzyogniw
mechanizmów
by rodzaju Pitysporum.
obronnych, jako ¿e
Na ogó³ nie zdajemy sobie sprawy,
Tak wiêc naskórek d³ugo
niszczy niektóre patoge¿e ¿yjemy w morzu mikroorganizmów,
zalegaj¹cy w szczelinach
ny przenikaj¹ce t¹ drog¹.
pod³óg nieodkurzonych
Foucault 115 lat temu
których liczba przewy¿sza liczbê
sprzyja tym roztoczom.
pisa³ sens istnienia ¿ycia
Podobne bywaj¹ skutki
jest taki sam, jak sens istmieszkañców Ziemi o wiele rzêdów
obecnoci w mieszkanienia tego co zagra¿a
wielkoci.
Na
szczêcie
tylko
czêæ
niach klatek z ptakami
¿yciu. Obliczono, ¿e
oraz nagromadzenie rocz³owiek nosi na poz
nich
zagra¿a
¿yciu
jako
patogeny.
lin doniczkowych, któwierzchni cia³a przeciêrych ziemia to siedlisko
tnie 100 miliardów bakPozosta³e to flora rezydentna.
grzybów pleniowych.
terii oraz 15 bilionów
Plennoci roztoczy sprzywewn¹trz. Zdumiewa odja sta³a temperatura, wiêc brak wietrzenia pomieszczeñ,
waga Leeuwenhoeka (1632-1723), pierwszego
za rzadka zmiana bielizny pocielowej i osobistej. Sta³e
cz³owieka, który po zbadaniu w³asnego ka³u w okresie
przebywanie w domu psa czy kota zapewnia roztoczom
biegunki zobaczy³ pe³zaj¹co-roj¹cy siê wiat mikromo¿liwoci ¿ywieniowe. Jest oczywiste, ¿e ten sam
organizmów.
skutek niesie brak odkurzania pomieszczeñ, pod³óg i
Warto przytoczyæ zrozumienie ³aciñskiego s³owa
sprzêtów. Odkurzanie dywanów nigdy nie usunie rozinfectio co znaczy zanieczyszczenie, zepsucie,
toczy ca³kowicie, nawet przy u¿ywaniu sprzêtu coraz
brud. Obu pierwszym okreleniom sprzyja nagrobardziej doskonalonego technicznie. Wydaje siê, ¿e
madzenie sprzêtów, bezu¿ytecznych bibelotów, odzie¿y
powietrze w mieszkaniach zasiedlonych przez ludzi
zniszczonej przez d³ugotrwa³e u¿ycie lub zabrudzenie,
starych jest szczególne. Byæ mo¿e nie tylko z powodu
dywanów, chodników, kotar, skór zwierzêcych, pluzaniedbañ higienicznych ale tak¿e st¹d, ¿e cechy
szowych zabawek, przeterminowanej lub gnij¹cej
naskórka ludzi niem³odych, suche i ³uszcz¹ce siê, s¹
¿ywnoci, leków przeterminowanych. Elementy te
najlepsz¹ po¿ywk¹ roztoczy.
natychmiast staj¹ siê siedzib¹ ró¿nych zarazków, pleni,
A jak rozumieæ pojêcie brud? S¹ to spadaj¹ce z
grzybów, tak¿e roztoczy. Roztocza s¹ tak maleñkie, ¿e
ludzi i zwierz¹t z³uszczone naskórki, sieræ zwierzêca,
ich obecnoci nie dostrzegamy. Obliczono, ¿e 1g kurzu
kurz u pajêczyny, spadaj¹ce ze sto³u resztki jedzenia,
pod³ogowego mo¿e zawieraæ od kilku do kilkuset roz-
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wreszcie roztocza i ich odchody w
znacz¹cych ilociach. Te ostatnie s¹
tym liczniejsze im rzadziej odkurza
siê, wietrzy pomieszczenia, ¿yje
wród dywanów i wyk³adzin. Obecnoæ roztoczy dzia³a na cz³owieka
alergizuj¹co i obni¿a odpornoæ.
Dlatego rozpoczynaj¹c na wiosnê
sezon rekreacyjny nale¿y dok³adnie
wywietrzyæ domek letniskowy
zamkniêty na zimê, zanim przyst¹pimy do wiosennych porz¹dków.

Tak wiêc jakie zalecenia prozdrowotne warto propagowaæ:
+ unikaæ w domu tzw. zagracenia,
+ odzie¿ d³ugotrwale u¿ywan¹
uznaæ za zu¿yt¹ o ile to mo¿liwe,
+ czêsto wietrzyæ i odkurzaæ
pomieszczenia mieszkalne oraz
odzie¿, szczególnie w czasie
ch³odu porannego,
+ jak najczêciej zmieniaæ pociel
i bieliznê osobist¹,
+ prysznic stosowaæ codziennie,
+ pomieszczenia letniskowe, zamkniête przez miesi¹ce zimowe
intensywnie wywietrzyæ przed
zamieszkaniem.

Pomimo postêpowania higieniczno-sanitarnego kontaktu z brudem ca³kowicie nie da siê unikn¹æ.
Okolicznoæ ta ma te¿ dobre strony,
poniewa¿ w ten sposób pobudzony
jest uk³ad immunologiczny. Cz³owiek mo¿e za prze¿yæ w morzu
zarazków tylko dziêki barierze
immunologicznej.
Danuta Prokopowicz
(Autorka jest prof. dr. hab.
kierownikiem Kliniki
Obserwacyjno-Zakanej AMB).
Joanna Pogorzelska
(Autorka jest lekarzem
w Klinice ObserwacyjnoZakanej AMB).
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Nawet przyjaciel mo¿e

UGRYÆ !

U

gryzienia przez psy, których
ofiar¹ padaj¹ dwa miliony
Amerykanów rocznie, s¹
przyczyn¹ jednego procentu wizyt
w oddzia³ach pomocy doranej i kosztuj¹ ponad 30 milionów dolarów.
Statystyki polskie podaj¹, ¿e raz w
roku jedna ze 150 osób jest pogryziona przez psa. Najczêciej s¹ to
m³odzi mê¿czyni w wieku poni¿ej
dwudziestu lat.
Wiêkszoæ psów, o ile nie s¹ one
chore na wciekliznê, zostaje sprowokowana do ugryzieñ przez ofiarê.
Czêsto jest to w³aciciel psa,
cz³onek najbli¿szej rodziny,
s¹siad a nie, jak siê powszechnie s¹dzi, przypadkowy
intruz.
Prawid³owe zaopatrzenie
rany po ugryzieniu przez psa
polega na obfitym przemywaniu ran wod¹ z myd³em
przez pe³nych piêæ minut
(wskazana jest równie¿ woda
utleniona, rywanol lub nadmanganian potasu). Nie wolno stosowaæ jodyny ani spirytusu ze wzglêdu na koagulacje bia³ek. Nastêpnie ranê
nale¿y oczyciæ i za³o¿yæ
ja³owy opatrunek. Niewskazane jest unoszenie koñczyny
poszkodowanego przy opatrywaniu
ran k¹sanych. Wa¿ne jest aby zanotowaæ czas, rodzaj zranienia i zg³osiæ siê do lekarza.
Niemal jedna trzecia ran po pogryzieniu przez psa mo¿e ulec zaka¿eniu, bez wzglêdu na prawid³owe
postêpowanie i stosowanie rodków
pierwszej pomocy. Ugryzienia r¹k
s¹ na ogó³ groniejsze i czêciej ulegaj¹ zaka¿eniu ni¿ inne czêci cia³a.

Infekcje wywo³uj¹ najczêciej drobnoustroje znajduj¹ce siê w pysku
psa, miêdzy innymi gronkowce
(Staphylococcus species), paciorkowce (Streptococcus species) oraz
bakterie z rodzajów Pasteurella i
Weeksiella. W leczeniu zaka¿enia
skóry i tkanek miêkkich powsta³ych
w wyniku ugryzienia przez psy
lekiem z wyboru s¹ antybiotyki z
grupy penicylin.
Pogryzienia przez zwierzêta
zawsze wymagaj¹ rozwa¿enia zastosowania szczepieñ przeciwko
wcieklinie i tê¿cowi. Profilaktyka

poekspozycyjna tê¿ca polega na
domiêniowym podaniu szczepionki
wed³ug kalendarza szczepieñ, jeli
od szczepienia up³yn¹³ rok. Gdy jednak czas od ostatniego szczepienia
wynosi ponad osiem lat lub jego
data nie jest znana, nale¿y podaæ
szczepionkê i dodatkowo, po 15-20
minutach w inne miejsce, 3 tysi¹ce
jednostek swoistej surowicy.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e potencjalnie ka¿de pok¹sanie lub nawet oli-
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nienie uszkodzonej skóry lub b³ony luzowej niesie ze
sob¹ ryzyko zaka¿enia wcieklizn¹. Polska pó³nocnowschodnia jest nadal terenem endemii wcieklizny
wród ludzi i zwierz¹t. U cz³owieka okres wylêgania
choroby wynosi od 10 dni do 2 lat (rednio 3-6 miesiêcy). Najgroniejsze s¹ ugryzienia w czêci cia³a bliskie

Ka¿dy przypadek pok¹sania
przez zwierzêta powinien byæ
zg³oszony do Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

g³owy lub w g³owê, gdy¿ okres wylêgania jest wtedy
znacznie krótszy. Pierwszymi symptomami mog¹ byæ:
z³e samopoczucie, brak apetytu, niepokój, gor¹czka.
Najwa¿niejszym patognomicznym objawem wcieklizny jest wodowstrêt. W czasie rozwoju choroby
narasta niepokój chorego, a¿ do du¿ego pobudzenia ze
linotokiem i bolesnymi skurczami miêni. Wystêpuj¹
trudnoci w prze³ykaniu, dezorientacja, halucynacje,
pojawia siê nag³a agresywnoæ, konwulsje, parali¿.
Kiedy ujawniaj¹ siê pierwsze symptomy wcieklizny,
jest ju¿ za póno na leczenie. Objawy trwaj¹ od 2 do 6
dni. Nieleczona wcieklizna prowadzi do mierci.
Po pogryzieniu nale¿y sprawdziæ  jeli jest to
mo¿liwe  czy zwierzê, które nas ugryz³o jest chore na
wciekliznê. W przypadku najmniejszych w¹tpliwoci
konieczne jest poddanie siê szczepieniu! Profilaktyka
poekspozycyjna wcieklizny polega na domiêniowym
podaniu szczepionki w dniach 0, 7, 21 dni po ekspozycji. Szczególnie niebezpieczne pok¹sania w okolice
twarzoczaszki, szyi i krocza uzasadniaj¹ dodatkowo
zastosowanie 20 IU/kg m.c. swoistej surowicy przeciw
wcieklinie.
Ka¿dy przypadek pok¹sania przez zwierzêta
powinien byæ zg³oszony do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Zachowanie psów jest warunkowane rozmaitymi
instynktami i popêdami, które s¹ reakcjami odruchowymi na to, co siê wokó³ nich dzieje. Cz³owiek, niejednokrotnie niewiadomie, prowokuje zwierzê do ataku.
Dlatego powinno siê unikaæ kontaktu z obcymi psami,
nawet jeli wygl¹daj¹ nad wyraz s³odko. Ka¿dy pies
mo¿e ugryæ!
Joanna Pogorzelska
(Autorka jest lekarzem w Klinice
Obserwacyjno-Zakanej AMB).
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D

awid przenosi siê na ³ono Abrahama po czterdziestu latach panowania, w siedemdziesi¹tym
roku ¿ycia. Pozostawia w spadku pañstwo,
którego granice siêgaj¹ od Damaszku a¿ po Egipt, od
wschodnich kresów Zajordanii, do Morza ródziemnego na zachodzie. Jest rok 972 p.n.e.
Tron Izraela
obejmuje niespe³na dwudziestoletni Salomon.
Jego oponenci
licz¹ na m³odoæ
i brak dowiadczenia nowego
monarchy, ale
rych³o siê zawodz¹.
A wszystko za
spraw¹ Boga, który
ukaza³ siê m³odemu królowi
we nie i obieca³
spe³niæ jego ¿yczenia. Salomon
poprosi³ o rozumne i wspó³czuj¹ce serce, aby móg³
byæ dla poddanych
sprawiedliwym w³adc¹. Spodoba³a siê Bogu skromnoæ
m³odzieñca. Obdarzy³ go przeto m¹droci¹, która sta³a
siê przys³owiowa i bogactwem przewy¿szaj¹cym fortuny innych w³adców ówczesnego wiata. Pewnego
razu, gdy jak zwykle zasiad³ by³ na krzele sêdziowskim by rozstrzygaæ spory poddanych, sprowadzono przed jego oblicze dwie niewiasty. Obie mieszka³y w jednym domu i porodzi³y w tej samej komorze. W nocy jedno z niemowl¹t umar³o, a do drugiego obie roci³y sobie prawa. Zarzuca³y jedna drugiej
k³amstwo i kradzie¿ dziecka. Salomon po krótkim
namyle chwyci³ miecz i rozkaza³: rozdzielcie dzieciê
na dwie po³owy i dajcie czêæ jednej, a czêæ drugiej.
Wtedy jedna z kobiet rzuci³a siê na kolana, przyzna³a
do k³amstwa i b³aga³a o ¿ycie dla niemowlêcia. Król
wskaza³ na ni¹ i rzek³: oddajcie jej dziecko, bo ta jest
matk¹ jego!.

Z³oto,

Kadzid³o

i Mirra

M³ody król jak ognia wystrzega³ siê b³êdów ojca
w stosunku do kobiet i zawar³ ma³¿eñstwo polityczne
z córk¹ faraona. Powinowactwo z dynasti¹ egipsk¹
wzmocni³o potêgê pañstwa (na wschodzie drzema³a
jednak bestia, która mia³a przes¹dziæ o losach wiata 
Babilon). Salomon rozbudowywa³ te¿ harem obcuj¹c
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z Fenicjankami, Hetytkami, Filistynkami i wieloma
innymi. Ten tygiel ras i wierzeñ spowodowa³, ¿e w Izraelu panowa³a daleko posuniêta tolerancja religijna
i bogactwo kultur. Biblia milczy o sercu Salomona, ale
wydaje siê, ¿e zabi³o ono mocniej na widok królowej
Saby. Ta w³adczyni Arabii Szczêliwej (Arabia Felix),
krainy drogocennych pachnide³, postanowi³a na w³asne
oczy przekonaæ siê ile jest prawdy w pog³oskach
o wietnoci dworu wielkiego monarchy. Jej wjazd do
Jerozolimy przeszed³ do legendy tak ¿ywej, ¿e 800 lat
póniej powtórzy³a go wiernie Kleopatra, przybywaj¹c
z Aleksandrii do Rzymu na zaproszenie Cezara.

Kadzid³o  to aromatyczny dym, produkt
spalania niektórych gumo¿ywic.

Pokane wydatki na zbrojenia, budownictwo i
przedmioty zbytku pokrywa³ Salomon z
dochodów, jakie nieprzerwanym strumieniem p³ynê³y do skarbca. Same
tylko podatki, c³a handlowe i daniny
wasali dawa³y mu rocznie 666 talentów z³ota, czyli 22 825 kg czystego
kruszcu. Ale najwiêkszym ród³em bogactwa Salomona by³y
legendarne kopalnie miedzi. W
Pieniach nad Pieniami czytamy: Czym jest ta, co wy³ania siê
z pustyni jak s³up dymu,
owiana woni¹ mirry, kadzid³a i wszelkich wonnoci
Wschodu? To lektyka Salomona ...

nie olibanum. Olibanum dostarcza 25 gatunków
rolin, przede wszystkim po³udniowo arabska i soma-

W czasach biblijnych cenniejsza od z³ota
by³a mirra: Mój mi³y jest mi woreczkiem
mirry wród piersi mych po³o¿onym.

lijska Boswelia sacra. Z ran i naciêæ pni tego niskiego
drzewka pozyskuje siê bia³y jak mleko sok, który na
powietrzu zastyga w formie czerwono-¿ó³tych ³ez
¿ywicznych znanych pod handlow¹ nazw¹ kadzid³a.
W czasach biblijnych cenniejsza od z³ota by³a
mirra: Mój mi³y jest mi woreczkiem mirry wród piersi mych po³o¿onym. Rzeczywicie, bogate kobiety
zawiesza³y miêdzy piersiami woreczki z mirr¹ lub
naciera³y ni¹ cia³o, ze wzglêdu na urzekaj¹cy zapach.
Podczas gdy Stary Testament podkrela aromat
mirry, to w Nowym Testamencie zasadniczy
akcent spoczywa na jej gorzkim smaku.
W chrzecijañstwie, pachn¹ca gorzko mirra
jest symbolem m¹droci, dobra i cierpienia 
aluzj¹ do ziemskiego pos³annictwa Chrystusa
(st¹d dary Mêdrców Wschodu dla Dzieci¹tka
Jezus). Mirra  to tak¿e rodek odurzaj¹cy, dlatego w Ewangelii w. Marka mówi siê, ¿e Jezusowi na Krzy¿u podano wino zmieszane z mirr¹.
Chrystus nie przyj¹³ napoju, co oznacza dobrowolnoæ Jego cierpienia.

A wiêc Salomon przyw³aszczy³ sobie przywileje nale¿ne Bogu. W staro¿ytnym
Izraelu palenie kadzid³a stanowi³o g³ówn¹ czêæ s³u¿by maj¹cej za Przedmiot wy³¹cznie Stwórcê.
Kadzid³o  to aromatyczny dym, produkt spalania niektórych gumo¿ywic. Synonimem
kadzid³a w literaturze jest okrele-
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A sama mirra jest równie¿ ¿ywic¹
wydzielan¹ przez m³ode ga³¹zki balsamowca  niskiego, kolczastego krzewu Arabii,
Etiopii i Somalii (na rysunku). Dzi ten rzadki gatunek wystêpuje w górach, na wysokoci 2000-3000 m n.p.m. Ronie nad Morzem
Czerwonym w Erytrei i Katabanie w po³udniowej Arabii.

(Autorka jest dr.  adiunktem
w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u Farmaceutycznego
AMB).
Rysunek: Jerzy Lengiewicz

+
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Emerytury
na starych zasadach

cz. II

Beata Ewa Mirska
W poprzednim odcinku przedstawi³am mo¿liwoci przejcia na emeryturê na zasadach obowi¹zuj¹cych przed reform¹ systemu ubezpieczeñ spo³ecznych tj. przed 1 stycznia 1999r.

P

oza omówionym szczegó³owo tzw. wiekiem emerytalnym, warunkiem otrzymania wiadczenia jest
udowodnienie wymaganego sta¿u pracy.
Pojecie to oznacza liczbê okresów sk³adkowych i niesk³adkowych. Okresy sk³adkowe zaliczane s¹ do sta¿u
pracy bez ¿adnych ograniczeñ i w wiêkszym stopniu ni¿
pozosta³e okresy maj¹ wp³yw na wysokoæ emerytury.

... warunkiem otrzymania wiadczenia jest
udowodnienie wymaganego sta¿u pracy.
Pojecie to oznacza liczbê okresów sk³adkowych
i niesk³adkowych.

Wykaz okresów sk³adkowych zawarty jest w art. 6
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Wymienia ona m.in. nastêpuj¹ce okresy:
+ ubezpieczenia,
+ czynnej s³u¿by wojskowej w Wojsku Polskim, okresy
równorzêdne i czas trwania zastêpczych form tej s³u¿by,
+ dzia³alnoci kombatanckiej lub równorzêdnej z t¹ dzia³alnoci¹, a tak¿e okresy zaliczane do tej dzia³alnoci
oraz okresy podlegania represjom wojennym i okresu
powojennego, okrelonym w przepisach o kombatantach i niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego,
+ s³u¿by pe³nionej w Polsce w Policji (Milicji Obywatelskiej), Urzêdzie Ochrony Pañstwa, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu (w organach bezpieczeñstwa publicznego), Biurze Ochrony
Rz¹du, Stra¿y Granicznej, S³u¿bie Wiêziennej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz w S³u¿bie Celnej.
+ pobierania zasi³ku macierzyñskiego,
+ zatrudnienia za granic¹ osób, które w tym czasie nie by³y
obywatelami polskimi, je¿eli te osoby powróci³y do
kraju po 22 lipca 1944r. i zosta³y uznane za repatriantów,
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+ osoby w wiêzieniach lub w innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez
wyroku po 31 grudnia 1956r. za dzia³alnoæ polityczn¹,
+ wiadczenia pracy po 1956r. na rzecz organizacji politycznych i zwi¹zków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowi¹zuj¹cych do kwietnia 1989r.
Okresami sk³adkowymi s¹ równie¿ okresy zaliczane
do okresu ubezpieczenia duchownych, pod warunkiem
op³acania sk³adek. Taki sam charakter maj¹ okresy op³acania sk³adek ubezpieczeniowych na podstawie przepisów o:
+ adwokaturze,
+ zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu,
+ pomocy spo³ecznej,
+ zaopatrzeniu emerytalnym twórców,
+ ubezpieczeniu spo³ecznym osób wykonuj¹cych prace na
podstawie umów agencyjnych lub zleceñ, cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych i spó³dzielni kó³ek
rolniczych, osób prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.

Okresy sk³adkowe zaliczane s¹ do
sta¿u pracy bez ¿adnych ograniczeñ
i w wiêkszym stopniu ni¿ pozosta³e okresy
maj¹ wp³yw na wysokoæ emerytury.
Za okresy sk³adkowe uwa¿a siê równie¿ przypadaj¹ce
przed 15 listopada 1991r. okresy, za które by³a op³acana
sk³adka albo za które nie by³o obowi¹zku op³acania
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.
S¹ to m.in.:
+ okresy zatrudnienia po ukoñczeniu 15 roku ¿ycia  na
obszarze pañstwa polskiego  w wymiarze nie ni¿szym
ni¿ po³owa pe³nego wymiaru czasu pracy, je¿eli w czasie tych okresów pracownik pobiera³ wynagrodzenie lub
zasi³ki z ubezpieczenia spo³ecznego: choroby, macie-
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rzyñski lub opiekuñczy albo rentê chorobow¹,
+ okresy zatrudnienia obywateli polskich (po ukoñczeniu
15 lat) za granic¹  w polskich przedstawicielstwach
dyplomatycznych i urzêdach konsularnych, a tak¿e u innych pracodawców zagranicznych
+ okresy zatrudnienia m³odocianych na obszarze pañstwa
polskiego na warunkach okrelonych w przepisach
obowi¹zuj¹cych przed 1 stycznia 1975r.,
+ okresy pracy wykonywanej w czasie odbywania na
obszarze pañstwa polskiego kary pozbawienia wolnoci,
kary aresztu za wykroczenie oraz w czasie tymczasowego aresztowania  w wymiarze pracy nie ni¿szym
ni¿ po³owa pe³nego wymiaru czasu pracy okrelonego
dla takiej pracy.
+ okresy czasowego pozostawania bez pracy na obszarze
pañstwa polskiego z powodu niemo¿noci jej otrzymania lub niemo¿noci podjêcia szkolenia zawodowego, w
tym okresy pobierania zasi³ków z funduszu aktywizacji
zawodowej, zasi³ków dla bezrobotnych oraz zasi³ków
szkoleniowych z Funduszu Pracy.
+ okresy sprawowania mandatu pos³a lub senatora w pañstwie polskim.
+ okresy internowania na podstawie dekretu o stanie
wojennym,
+ okresy pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej objêtej
obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego i okresy kontynuowania tego ubezpieczenia oraz prowadzonej przed
dniem objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia z tego tytu³u,
+ okresy wspó³pracy przy prowadzeniu pozarolniczej
dzia³alnoci gospodarczej na obszarze pañstwa polskiego objêtej obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego
oraz kontynuowanie tego ubezpieczenia, za które op³acono sk³adkê na ubezpieczenie lub w którym wystêpowa³o zwolnienie od op³acenia sk³adek.
Pe³ny wykaz okresów niesk³adkowych zawiera art. 7
ustawy. Obejmuje on m.in. okresy:
+ otrzymywania wynagrodzenia za czas niezdolnoci do
pracy, wyp³acanego na podstawie przepisów kodeksu pracy,
+ pobierania zasi³ków z ubezpieczenia spo³ecznego
(chorobowego lub opiekuñczego) oraz wiadczenia
rehabilitacyjnego,
+ pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia
(wyp³acanej w przesz³oci) w wymiarze czasu pracy nie
ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego w danym
zawodzie, lub po ustaniu obowi¹zku ubezpieczenia
spo³ecznego z innego tytu³u,
+ niewykonywania zatrudnienia po ustaniu stosunku
pracy, je¿eli za ten okres wyp³acono odszkodowanie na
podstawie przepisów kodeksu pracy,
+ niewykonywania pracy w okresie przed 4 czerwca
1989r. na skutek represji politycznych (nie wiêcej jednak ni¿ 5 lat),
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+ opieki pielêgnacyjnej nad inwalid¹ wojennym I grupy
lub osob¹ ca³kowicie niezdoln¹ do pracy i samodzielnej
egzystencji oraz opieki (do 6 lat) nad innym ni¿ dziecko
cz³onkiem rodziny uznanym za inwalidê I grupy lub za
osobê ca³kowicie niezdolna do pracy i samodzielnej
egzystencji, albo za osobê niepe³nosprawn¹ w stopniu
znacznym (warunkiem zaliczania tego okresu jest
ukoñczenie przez opiekuna 16 roku ¿ycia i nieuzyskane
przez niego przychodu przekraczaj¹cego po³owê minimalnego wynagrodzenia),
+ przypadaj¹ce przed dniem nabycia prawa do emerytury
okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezp³atnego
udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezp³atnych urlopów dla matek pracuj¹cych opiekuj¹cych siê
ma³ymi dzieæmi, innych udzielonych w tym celu
urlopów bezp³atnych oraz okresy niewykonywania
pracy z powodu opieki nad dzieckiem: w wieku do 4 lat
 w granicach do 3 lat na ka¿de dziecko, oraz ³¹cznie 
bez wzglêdu na liczbê dzieci  do 6 lat, oraz dzieckiem,
na które ze wzglêdu na jego stan zdrowia przys³uguje
zasi³ek pielêgnacyjny  dodatkowo w granicach do 3 lat
na ka¿de dziecko,
+ ukoñczonej nauki w szkole wy¿szej na jednym
kierunku, w wymiarze okrelonym w programie
studiów,
+ pobieranie zasi³ku lub wiadczenia przedemerytalnego,
+ udokumentowanej niezdolnoci do pracy, za które
wyp³acone zosta³y z Funduszu Pracy: zasi³ki dla bezrobotnych, zasi³ki szkoleniowe lub stypendia.
Okresami, którymi mo¿na uzupe³niæ  w zakresie
niezbêdnym do ustalenia prawa do emerytury  okresy
sk³adkowe i niesk³adkowe, s¹ okresy ubezpieczenia
spo³ecznego rolników za które op³acono sk³adki
przewidziane w odrêbnych przepisach oraz prowadzenia
gospodarstwa rolnego przez osoby powy¿ej 16 roku ¿ycia
przed 1 lipca 1977r. lub pracy w takim gospodarstwie
przed 1983r.
Gdy osoba ubiegaj¹ca siê o emeryturê ma okresy
sk³adkowe, niesk³adkowe, przy pracy w gospodarstwie
rolnym oraz pobierania renty, w pierwszej kolejnoci
uwzglêdnia siê okresy sk³adkowe, a nastêpnie okresy
niesk³adkowe w wymiarze ograniczonym do jednej trzeciej okresów niesk³adkowych. Je¿eli wymiar tych
okresów jest niewystarczaj¹cy do przyznania emerytury 
uwzglêdnia siê okresy pracy w gospodarstwie rolnym.
W ostatniej kolejnoci  w przypadku gdy ³¹czny wymiar
w/w okresów jest krótszy od okresu uprawniaj¹cego do
emerytury  uwzglêdnione s¹ okresy pobierania renty z
tytu³u niezdolnoci do pracy.
(Autorka jest kierownikiem
Dzia³u Spraw Pracowniczych AMB).
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Leksykon diagnoz medycznych
polsko-³aciñsko-angielski

O Albercie Einsteinie raz jeszcze

pod redakcj¹ Jana Zaniewskiego

O

Albercie
Einsteinie powiedziano bardzo
du¿o  w ksi¹¿kach, monografiach, artyku³ach
prasowych i filmach. Jedn¹ z takich pozycji po któr¹ warto siêgn¹æ jest ksi¹¿ka
Michaela White`a i Johna Gribbin`a pt. Einstein ¿ycie
nauk¹. Nie jest to typowa biografia, mimo to czytelnik
znajdzie w niej szereg drobnych szczegó³ów z codziennego ¿ycia Einsteina, jego relacji rodzinnych, edukacji
i politycznych wydarzeñ maj¹cych wówczas miejsce.
Autorzy zachowuj¹ siê jak powa¿ni badacze, nie uwypuklaj¹ ani nie pomniejszaj¹ ¿adnych faktów m.in.
przy nakrelaniu udzia³u Einsteina w pracach nad
budow¹ bomby atomowej. Uwaga autorów skupia siê
przede wszystkim na jego pracy naukowej. Dowiemy
siê w jaki sposób Einstein opracowa³ teori¹ grawitacji,
jak wyjani³ dlaczego niebo jest b³êkitne, czy te¿ jak
opisa³ zjawiska molekularne zachodz¹ce w fili¿ance
kawy. Siêgaj¹c do tej lektury czytelnik ma mo¿liwoæ
przyswojenia sporego zasobu wiedzy z fizyki w przystêpny sposób (jeden z autorów  J. Gribbin jest konsultantem z dziedziny fizyki czasopisma New Scientist). Pasjonuj¹ce jest tak¿e pod¹¿anie za wyjanieniami niektórych zagadek, które nurtowa³y wówczas
fizyków, dotycz¹cych np. paradoksu blini¹t  ró¿nica miêdzy dwiema podró¿ami w czasoprzestrzeni czy
kota Schrödingera  sytuacja kota w hipotetycznym
pudle, w którym znajduje siê substancja promieniotwórcza, licznik Geigera i fiolka z trucizn¹.
Zapoznanie z t¹ ksi¹¿k¹ gwarantuje, ¿e sylwetka
uczonego nie bêdzie kojarzyæ siê wy³¹cznie z równaniem E = mc2.
Joanna Jasielczuk
(Autorka jest mgr. chemii, asystentem
w Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB).

P

ierwsza na rynku ksiêgarskim publikacja, w
której zaprezentowana zosta³a jednolita terminologia okrelaj¹ca diagnozy medyczne w
trzech wersjach jêzykowych  polskiej, ³aciñskiej
i angielskiej

Leksykon obejmuje ponad 45 tys. diagnoz medycznych  po 15 tys. w ka¿dym jêzyku  zunifikowanych
wed³ug standardów wiatowej Organizacji Zdrowia
wraz z kodami Miêdzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Zawiera
nastêpuj¹ce czêci: wykaz skrótów stosowanych w diagnostyce, alfabetyczny s³ownik terminów (z kodami),
klasyfikacjê topograficzn¹ i morfologiczn¹ nowotworów, klasyfikacjê histopatologiczn¹; guzy i zmiany
guzopodobne.
Leksykon umo¿liwi lekarzom stosowanie tych
samych pojêæ do okrelenia chorób i procedur medycznych, pozwoli unikn¹æ lokalnych nazw schorzeñ
niezgodnych ze standardami zalecanymi przez WHO,
u³atwi klasyfikowanie chorób i wycenê procedur
medycznych.
Leksykon diagnoz medycznych w wersji polsko³aciñsko-angielskiej wraz z miêdzynarodowymi kodami stworzy szansê, i¿ lekarze bêd¹ u¿ywaæ w jêzyku
polskim, ³aciñskim lub angielskim tych samych pojêæ
do okrelenia chorób i procedur medycznych z którymi
siê stykaj¹. Pozwoli równie¿ unikn¹æ stosowania
lokalnych, czasem nie adekwatnie rozumianych nazw
schorzeñ i procedur, które czêsto ró¿ni¹ siê od standardów zalecanych przez wiatow¹ Organizacjê
Zdrowia. Zapobiegnie te¿ manipulowaniu danymi
statystycznymi przy klasyfikowaniu wielu chorób oraz
u³atwi wycenê procedur medycznych.
Ideê powstania Leksykonu wspiera³o Ministerstwo
Zdrowia (Departament Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego); terminologia i treæ merytoryczna by³a na
bie¿¹co uzgadniana z kilkunastoma konsultantami reprezentuj¹cymi ró¿ne orodki akademickie i rodowiska medyczne.
Format B5, s. 1096,
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Arystokraci

J

est godzina dwudziesta trzecia. Æpun ¿yje noc¹.
Noc ma w sobie co magicznego. Jest cicho, wiat
przysypia, cz³owiek czuje siê bezpiecznie. Wtedy
jest czas dla siebie, na przemylenia.
Siadamy w pokoju przy kuchni. Od rozpalonego
pieca dochodzi ciep³o. Lampki naftowe tworz¹ pó³mrok. Wokó³ panuje porz¹dek. Na regale stoi telewizor
Sony i wie¿a Hi-Fi. Du¿o p³yt i kaset. Na kanapach
pomrukuj¹ koty: bia³y czarny i dwa bure.
Gospodarz przynosi kawê. Kawa jest z ekspresu,
podana w ma³ych, bia³ych fili¿ankach. Na talerzyku
le¿¹ mandarynki, czekolada i cukierki marcepanowe.
Dwa miesi¹ce temu, w tym domu unosi³ siê zapach
kobiecych perfum. Dzisiaj to ju¿ tylko wspomnienie.
 Nie umiem i nie lubiê byæ sam  mówi Andrzej.
Kilka dni temu wprowadzili siê Piotr i Waldek.
W trójkê ³atwiej ¿yæ.
Nie s¹ ma³olatami. Ka¿dy z nich ma przekroczon¹
trzydziestkê. Tylko Waldek ma jeszcze rodzinê, ¿onê i
dziecko, ale nie ma to dla niego znaczenia. Ten zwi¹zek
ci¹¿y mu jak kamieñ u szyi. Nie lubi i nie chce o tym
mówiæ. Woli byæ tu, razem ze swoimi. £¹czy ich narkomania i trud istnienia.
¯ony wiedzia³y z kim siê wi¹¿¹. Nie ukrywali tego.
 Anka nie wytrzyma³a  mówi Piotr,  którego dnia
stwierdzi³a, ¿e jest m³oda i wiecznie sama. Rozstalimy
siê po przyjacielsku. Teraz spotykamy siê raz, mo¿e dwa
razy w roku  ze wzglêdu na dzieci. Mamy córkê i syna,
s¹ ju¿ prawie doroli. To nie narkotyki by³y powodem
rozstania. Anka twierdzi³a, ¿e woli jak jestem przygrzany, bo wtedy mam humor. Chcia³em innego ¿ycia.

Na ugiêtych kolanach
Andrzej przez dwanacie lat oszukiwa³ ¿onê.
Owszem, by³y momenty, ¿e co j¹ niepokoi³o w jego
zachowaniu. Czasami t³umaczy³, ¿e to chwila s³aboci.
Bra³ tylko w sezonie, latem, przez dwa miesi¹ce. Nigdy
nie przyzna³by siê, ¿e ma g³ody. Nosi³ towar do wieczora, a¿ ¿ona posz³a spaæ.
 Innym razem szed³em w zaparte  mówi,  by³em
nawalony jak szpadel i wypiera³em siê w ¿ywe oczy.
Skaka³em jej do oczu, ¿e mi nie wierzy. Wierzy³a. Kiedy
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wnios³a sprawê o rozwód, poczu³em siê oszukany. Tak
naprawdê, to rodzina nie chce znaæ prawdy. Boi siê.
W komfortowej sytuacji jest Waldek. ¯ona chce z
nim byæ. Chyba go kocha. Ju¿ parê razy proponowa³ jej
rozwód. Nie chce o tym s³yszeæ. Nie wie jak mia³aby
wyt³umaczyæ synkowi, ¿e tata ju¿ z nimi nie mieszka.
Æpaj¹ od kilkunastu lat  s¹ wychudzeni. Twarze
maj¹ szare, koci policzkowe nienaturalnie wystaj¹ce,
oczy podkr¹¿one. Podobaj¹ siê sobie.
 Czepisz siê. Przecie¿ nie mo¿emy wygl¹daæ jak bobasy z reklamy soczków.
Swoich poznaj¹ w³anie po twarzy, oczach, chodzie.
Æpun porusza siê na ugiêtych kolanach, zw³aszcza gdy
jest na g³odzie. Maj¹ swoje miejsca spotkañ. Wyczuwaj¹ siê. Intuicyjnie.
Piotr od dwudziestu lat jest uzale¿niony od kompotu. Andrzej siedemnacie lat bierze brudn¹ herê, a ostatnio jeszcze amfetaminê. Waldka ju¿ czternacie lat kastruje z uczuæ polska heroina. Próbowali wszystkiego co
jest na rynku. Nie lubi¹ halucynogenów. One psuj¹
obraz wiata. Z umiechem mówi¹, ¿e nale¿¹ do arystokracji.
 Dzisiejsze æpuny, to smarkateria i ³ajzy. To oni tworz¹
z³y wizerunek narkomana. Narkomani bywaj¹ ró¿ni.
Narkomania to choroba, z któr¹ nie nale¿y walczyæ.
Trzeba j¹ zalegalizowaæ, tak jak zrobi³y to niektóre
kraje zachodnie. Ka¿dy æpun powinien dostawaæ dzia³kê od lekarza, na receptê. Ganianie za towarem jest
przyczyna, ze narkoman nie mo¿e pracowaæ. Przez to
jest paso¿ytem  twierdzi Waldek.
 Z powodu alkoholu jest wiêcej nieszczêæ, gwa³tów,
zbrodni,  mówi Piotr  a wódka jest spo³ecznie akceptowana. Nie pijemy dlatego ¿e spiryt to agresja. My nie
chcemy byæ agresywni.
Piotr skoñczy³ studia politechniczne. By³ nauczycielem, póniej uruchomi³ w³asny biznes. Przeæpa³ go.
Andrzej przerwa³ studia artystyczne. Potem pracowa³ trochê na swoim. Teraz nie ma nic.
Waldka wyrzucili z liceum za pobicie dyrektora.
Trochê pracowa³, gdy potrzebne by³y pieni¹dze. Nie
lubi rano wstawaæ, nie chce mu siê. Utrzymuje go
matka, która mieszka na sta³e za granic¹.
 Jestem starym, wycwanionym æpunem. Ca³e ¿ycie kogo uzale¿niam  oznajmia.

- 39 -

MEDYK BIA£OSTOCKI
W narkotyki weszli, kiedy mieli po kilkanacie lat.
poszukiwali siebie. To by³ okres, gdy na fali by³ ruch
hipisowski. S³uchali Jimi Hendrixa i Janis Joplin. Czytali nihilistów: Witkacego, Bursê, Wojaczka. To tworzy³o atmosferê. Chcieli byæ inni. W szkole kazali wiêtowaæ 1 Maja, a zewsz¹d wia³o nud¹.
Piotra wychowali matka i ojczym. Trudno im by³o
razem ¿yæ .Ojciec Waldka zmar³, gdy on mia³ dwanacie lat. W rodzinie Andrzeja matka o wszystkim decydowa³a, ojciec nie mia³ wiele do powiedzenia. Rodzice
dawali pieni¹dze, ale tak naprawdê nic ich wiêcej nie
interesowa³o. Ich wiat to by³a praca i narzekania.
 Cholera, nie chcia³em byæ taki jak oni  mówi Piotr.

Inne sumienie
wiat æpunów by³ ciekawszy. Mia³ powiew czego
tajemniczego. Przyjmowali do niego bez ¿adnych
warunków. Chcesz byæ z nami to b¹d. Nikt nie pyta³
sk¹d przychodzisz i co ty za jeden. Innoæ jest poci¹gaj¹ca. Kto daje przygrzaæ, po przyjacielsku, bez
zobowi¹zañ i ju¿ wdeptujesz. Ka¿dy æpun wci¹ga
nowych, to takie niepisane prawo. Byle by³o ich wiêcej,
byle nie byli sami. Chcesz to bierz, twoja sprawa.
 Nie wierz w to, ¿e jest inaczej. Wszyscy, jak tu siedzimy, mamy kogo na sumieniu  mówi Andrzej  tylko
nasze sumienie jest inne ni¿ twoje.
Pytam, czy daliby mi dzia³kê?
Andrzej i Piotr nie widz¹ przeszkód. Ironizuj¹, ¿e
æpunka jest nieapetyczna. ¯aden nie wyobra¿a sobie
zwi¹zku z wiecznie nagrzan¹ kobiet¹. Tylko Waldek
stwierdza, ¿e od niego nie dosta³abym ani grama. Jego
g³os zabrzmia³ ostro. Uzasadnia:
 To ja zapracowa³em na towar.
Pierwsze objawy po za¿yciu narkotyków s¹ ró¿ne.
Wiele osób reaguje bólami g³owy, wymiotami, ale
niema to znaczenia. Liczy siê efekt. On przychodzi z
czasem, a wtedy ju¿ siê wsi¹ka. Niewa¿ne co to jest.
Tak samo mo¿na siê zaprawiæ piwem, jak i spirytusem.
 Nie ma lekkich i twardych narkotyków. Ten podzia³ to
bzdura. Uwierz starym wyjadaczom.
Narkomania to sposób mylenia.
 Mam wra¿enie, ¿e jest w moich genach  twierdzi
Andrzej. Pocz¹tkowo nie myli siê o tym, ¿e mo¿na
wsi¹kn¹æ. Nawet gdy pojawi¹ siê pierwsze g³ody, t³umaczysz sobie, ¿e to tylko grypa. Bol¹ miênie, drapie
w gardle, oddech jest przyspieszony i w ogóle masz
do³ek psychiczny. Wtedy siê ok³amujesz. Nikt nie lubi
prawdy o sobie. Wmawiasz sobie  ja jestem inny.
Nigdy nie bêdê podobny do tych starych grzejników. Za
miesi¹c latasz po makowych zagonach. Jednych to
przera¿a  wstydz¹ siê. Inni siê z tym obnosz¹. To ich
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rajcuje.
W tym okresie nie ma ju¿ rozmów egzystencjalnych. Pryska mit o przyjani. wiat toczy siê obok.
Rzeczywistoæ narkomana to gdzie, sk¹d, za ile?
Wszystko sprowadza siê do grzania. Nadchodzi pracowity czas.
Dzieñ æpuna wype³nia krz¹tanina wokó³ zdobycia
dzia³ki. Kiedy narkoman jest w ci¹gu, to nic nie ma
znaczenia. Staje siê zwierzêciem. Latem biega po
polach, zima czeka godzinami na mrozie, pod oknem
faceta, który produkuje towar. Dostawca wiadomie
odci¹ga moment dostarczania hery. Æpun lubi znêcaæ
siê nad drugim æpunem. Nie lubi swojego odbicia.
Potem p³aci siê ka¿d¹ stawkê, byle przygrzaæ.
 Nigdy nie poszed³bym po chleb na drugi koniec miasta  mówi Piotr  po narkotyki szed³em dziesiêæ, piêtnacie kilometrów w mrozie, na g³odzie, wycieñczony
fizycznie. To walka o przetrwanie
 Gdybym tyle energii powiêca³ na pracê, ¿y³bym jak
król  dodaje Andrzej.

Æpun z jab³ecznikiem
Najgorzej jest, gdy trafi siê na pirogena, czyli towar
zabrudzony albo na zaka¿ony wirusem HIV. Mo¿na
odjechaæ. Wielu æpunów w ten sposób odesz³o. Przyjmuje siê to, jak wypadek przy pracy. mieræ narkomana, to normalka. Nie ma co siê roztkliwiaæ. Wa¿ne,
¿eby pozbyæ siê zw³ok, bo mo¿na mieæ k³opoty. Trzeba
wiaæ, to najlepsze wyjcie. Mo¿na te¿ wyrzuciæ trupa
przed dom albo na mietnik. Trochê siê potem
rozmyla, ale krótko. mieræ jest wpisana w ryzyko
zawodowe. Kierowca ciê¿arówki nie zak³ada, ¿e r¹bnie
w drzewo. Dowiadczenie uczy, ¿e to inni umieraj¹ 
mnie to nie dotyczy. Umieranie jest czym powszednim. Trzeba zaakceptowaæ mieræ.
Piotr mia³ cztery zapaci, Waldek trzy, Andrzej
prze¿y³ jedn¹ i raz mia³ stan przedzapaciowy. Myli siê
 mog³em umrzeæ  i bierze siê dalej.
Czas æpunów liczy siê ci¹gami. Narkoman boi siê
ci¹gów. Chce braæ tylko od czasu do czasu dla przyjemnoci. Kontrolowaæ. Piotr po opuszczeniu szpitala przygrza³ trzy razy, ale jako wolny cz³owiek.
Andrzej i Waldek mówi¹, ¿e s¹ czyci. Sami sobie
zrobili odtrucie. Bola³o, nie ma co wspominaæ. Nie da
siê tego z niczym porównaæ. No, mo¿e do wkrêcania
cia³a w imad³o.
 Z narkotyków mo¿na wychodziæ na sucho, po prostu
le¿eæ i zdychaæ,  mówi Andrzej  mo¿na te¿ nafaszerowaæ siê prochami usypiaj¹cymi lub napoiæ wód¹.
Ka¿dy robi inaczej, tylko objawy odtrucia s¹ podobne,
bol¹ stawy, dokuczaj¹ bóle brzucha i wymioty, dr¿y ca³e
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cia³o. Trwa to nawet do miesi¹ca. Gorzej jest z psyche.
To mo¿e zrozumieæ tylko swój.
Pokazuj¹ rêce. ¯y³y maja zgrubienia, cia³o jest
blade. Narkoman wbija ig³ê w pachwiny, ³ydki i stopy.
Du¿o jest miejsc na ciele do wykorzystania. Andrzej
napomyka, ¿e boi siê zastrzyków.
Z talerzyka zniknê³y owoce i s³odycze. Andrzej
przynosi ciasto, lekko przypalony jab³ecznik. Æpun
od¿ywia siê s³odkociami. Tego potrzebuje organizm.
Najlepsze s¹ kisiele, budynie, p¹czki. W czekoladzie
jest te¿ co co napêdza.
Wspominaj¹ stare czasy. Kiedy ch³opi dawali susz
za darmo. Mówi³o siê, ¿e potrzebny jest do farbowania
ko¿uchów. Teraz rynek jest s³aby i drogi. Po miastach
kr¹¿¹ brygady do zwalczania narkotyków. Æpuny boj¹
siê produkowaæ. Dealerzy nie maj¹ litoci. rubuj¹
ceny. Oni s¹ najgorsi. Najczêciej sami nie bior¹. Kiedy
æpun sprzedaje dzia³kê æpunowi  to nie jest to handel,
tylko przys³uga.
Kupowanie towaru jest ryzykowne. Produkcja
jeszcze bardziej. Cholernie mierdzi. Oni nie gotuj¹. To
paskudna i d³uga robota. Teraz bior¹ tylko dla przyjemnoci, nie z potrzeby. Nie chc¹ byæ w ci¹gu.
Boj¹ siê wiêzienia. Waldek siedzia³. Nie s¹ to mi³e
wspomnienia. Æpun jest piêtnowany w kryminale.
 Lepiej garowaæ za pobicie policjanta lub za alimenty
 stwierdza.

Ka¿dy narkoman wchodzi w kolizje z prawem. Ju¿
samo branie jest nielegalne, a forsê trzeba jako zdobywaæ. Kradnie ka¿dy, to tylko kwestia czasu. Æpunki
oddaj¹ siê za pieni¹dze. Trochê dorywczo pracuj¹, ale
to nigdy nie trwa d³ugo. Dzieñ narkomana zaczyna siê
w po³udnie, a koñczy nad ranem. Jak tu pracowaæ?
Nie maja pretensji do siebie, ¿e zawalili ¿ycie.
Niekiedy przychodz¹ myli, ¿e mog³o byæ inaczej, ale
to mija. Mo¿e tak musia³o byæ, mo¿e to wcale nie przez
narkotyki. Aby przestali grzaæ, musia³oby siê wydarzyæ
co dobrego. Nie wiadomo co, mo¿e zadzia³a jaki
impuls. Do z³ego æpun siê przyzwyczaja.
Trudno rozstaæ siê z na³ogiem. Narkotyk jest lepszy
ni¿ kobieta. Nawet seks przy tym to namiastka. To co
wypisuj¹ o orgiach wród narkomanów, mo¿na w³o¿yæ
miêdzy bajki. Jak siê przygaruje, to ma siê ochotê byæ
samemu, ze swoimi mylami. Narkoman chowa siê w
swojej skorupie. Sam sobie wystarcza.
Bywa, ¿e æpuny mieszkaj¹ razem. Jest to uk³ad.
Dobiera siê dwóch, trzech  ³¹cz¹ ich interesy. Jeden
ma dojcie do suszu, inny do odczynników. Trzymaj¹
siê razem, dlatego ¿e maj¹ korzyci. Koñcz¹ siê mo¿liwoci lub kto odp³ywa  zaczyna siê nowy uk³ad.
 Wasz zwi¹zek to te¿ taki uk³ad?  pytam.
 Pier...... smutki  odpowiada Waldek.

PA £ A C
BRANICKICH
SIEDZIBA
AKADEMII
MEDYCZNEJ
W
BIA£YMSTOKU
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G

mach g³ówny Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku
(d. pónobarokowy Pa³ac
Branickich), mieci siê przy ul. Kiliñskiego 1. Wiêkszoæ gmachów zajmowanych przez Akademiê Medyczn¹ w Bia³ymstoku znajduje siê w staromiejskiej czêci miasta. Jej czêæ
centraln¹ stanowi zespó³ pa³acowoparkowy dawnej rezydencji Branickich, z bram¹ wjazdow¹, arsena³em
i pa³acykiem gocinnym. XVIII
wieczny zespó³ pa³acowo-parkowy
jest najcenniejszym zabytkiem Bia³egostoku i zaliczany jest do jednych
z najpiêkniejszych w kraju. Na przestrzeni wieków pa³ac przeszed³ liczne

Danuta lósarska
przebudowy i rozbudowy, zniszczenia
i odbudowy, posiada³ ró¿nych w³acicieli i u¿ytkowników.

pocz¹tek
1437-1450
Jakub Raczko Tabutowicz, bojar ¿mudzki, zbudowa³ w Bia³ymstoku dwór
drewniany
1556 -1570
Na miejscu drewnianego dworu Piotr
Wiesio³owski, Marsza³ek Wielki Litewski, wzniós³ gotycki zamek obronny wg projektu Hioba Bretfusa
1570-1617
Krzysztof Wiesio³owski, Marsza³ek
Wielki Koronny rozbudowa³ zamek
1691-1697
Stefan Miko³aj Branicki, Wojewoda
Podlaski, przebudowa³ zamek na barokowy pa³ac wg projektu s³ynnego

- 41 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

architekta Europy Tylmana z Gameren

czas wietnoci

1756
Miêdzy dziedziñcami pa³acu umieszczono rzeby Herkulesów, d³uta Jana
Chryzostoma Redlera

1726-1735
Jan Klemens Branicki, Hetman Wielki
Koronny, rozbudowa³ pa³ac w okaza³¹
barokow¹ rezydencjê z rokokow¹ ornamentyk¹. Architektami byli Jan Zygmunt Deybl, Jakub Fontana i Józef Sêkowski. Pa³ac upiêkszy³ rzebami Piotra Coudrey, Jana Chrisostoma Redlera,
malowid³ami Sylwestra Mirysa, Antoniego Herliczki i sztukateriami Antoniego Vogta, Samuela Contesse.

1758
Budowa barokowej bramy wjazdowej, wg projektu Jana Henryka Klemma

1729-1732
Za³o¿ono ogrody pa³acowe: górny w
stylu francuskim (wed³ug planów in¿.
Lenotrea, twórcy ogrodów królewskich w Wersalu) i dolny w stylu angielskim z teatrem dworskim, salonami, altanami, fontannami, rzebami,
stawami, kana³ami. System wodny
parku opracowa³ Pierre'a Tirregaille.
1745-1771
Pa³ac by³ siedzib¹ pierwszej w Polsce,
Wojskowej Szko³y In¿ynierii i Budownictwa, za³o¿onej przez J. K. Branickiego
1755
Wzniesiono bia³ostocki arsena³, pawilon toskañski i pawilon w³oski
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Drobna w³oæ wielmo¿ów jagelloñskich, jak¹ by³ Bia³ystok, dziedzictwo Czarnieckiego, pod gospodarn¹
rêk¹ Gryfitów Branickich dosz³a w
XVIII wieku do rozkwitu. W 1749
roku król August III nada³ jej prawa
miejskie magdeburskie.

upadek

1763
Budowa oran¿erii i figarni

1771
Pa³ac przejmuje rodzina Potockich

1771
Budowa pa³acyku gocinnego

1795
Potoccy sprzedaj¹ pa³ac królowi
pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi II

W czasach swej wietnoci pa³ac
i ogrody zachwyca³y bogactwem,
gustem i rozmachem. By³ znanym
orodkiem nauki, kultury i owiaty
z piêkn¹ galeri¹ malarstwa, rzeb,
bibliotek¹ i teatrem dworskim. Pa³ac
odwiedzali królowie i politycy.
Korzystaj¹c z mecenatu Branickiego
w Bia³ymstoku przebywali i tworzyli
wybitni poeci, jak Franciszek
Karpiñski i El¿bieta Druzbacka,
oprócz wczeniej wymienionych,
malarze Jan Bogus³aw Plersch, Antonio Gruszecki, rzebiarze Karon
Preiss. Dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ prowadzili lekarze Jakub
Michelis, Micha³ Clement, Adam
Mengier, Dunckier, Sichling, Kijeñski
i inni.

1799
Georg Becker, opracowuje zachowany do dzi, plan pa³acu i ogrodów
1807
Po pokoju w Tyl¿y, Bia³ystok
przeszed³ pod rz¹dy cara Aleksandra
I. Pa³ac ulega dewastacji i popada
w ruinê
1811-1837
Na terenie pa³acu funkcjonowa³
Instytut Akuszerii, za³o¿ony przez
dr Jakuba Feliksa Michelisa
1841-1918
W pa³acu mieci³ siê Instytut Panien
Szlacheckich, powo³any przez cara
Miko³aja I
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1920
Na prze³omie lipca i sierpnia pa³ac by³
siedzib¹ Tymczasowego Komitetu
Rewolucyjnego Polski, z przewodnicz¹cym Julianem Marchlewskim
1920-1939
Pa³ac by³ siedzib¹ Urzêdu Wojewódzkiego
1944
W wyniku dzia³añ wojennych pa³ac
leg³ w gruzach

odbudowa
1945
Pod kierunkiem architekta Stanis³awa
Bukowskiego rozpoczêto odbudowê
pa³acu i ogrodów, wed³ug XVIII
wiecznymi planów
1949
Przekazano pa³ac na siedzibê Akademii Medycznej
1985-19990
W Auli Wielkiej pa³acu wykonano
prace sztukatorskie wg projektu Igora
Jañczuka i umieszczono obrazy pêdzla Doroty i Jerzego £abanowskich
2000
Opracowano kompleksow¹ dokumentacjê projeku i rozpoczêto cykl prac
remontowo-konserwatorskich

Gmach G³ówny Akademii znajduje siê na osi widokowej, któr¹
stanowi ulica Pa³acowa, most na
rzece Bia³ej, brama wjazdowa i
obszerne dziedziñce. Bramê, na
naro¿ach, zdobi¹ pos¹gi czterech
geniuszy (wg. innych róde³ figury
symbolizuj¹ce cztery pory roku)
oraz wie¿a z zegarami, iglic¹,
kurkiem i Gryfem  herbem Branickich. Za bram¹ rozpociera siê
dziedziniec wstêpny, który otacza
mur z dwiema basztami. Za dziedziñcem wstêpnym znajduje siê
dziedziniec akademicki (zwany daw-
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niej honorowym). Dziedziñce rozdziela mur, ozdobiony szeregiem
kamiennych kul z wjazdem, którego
strzeg¹ dwa barokowe pos¹gi
Herkulesa walcz¹cego. Osadzone na
zdobionych coko³ach, prawy walcz¹cy z hydr¹, a lewy walcz¹cy ze
smokiem. Dziedziniec akademicki
zamkniêty jest z trzech stron cianami pa³acu.
Gmach g³ówny Uczelni jest
budowl¹ w formie podkowy, na
któr¹ sk³ada siê trzykondygnacyjna
czêæ rodkowa i po³¹czone arkadami dwukondygnacyjne skrzyd³a boczne. Elewacja
frontowa czêci rodkowej posiada przy
wejciu podcienie i
jest podzielona trzema
ryzalitami, z których
boczne pokryte s¹ he³mami. Nad wejciem
do korpusu g³ównego
znajduje siê ozdobny
balkon, nad nim tympanon z herbem Branickich. Zwieñcza go
attyka z pos¹giem Atlasa dwigaj¹cego kulê
ziemsk¹, maj¹cego po
bokach Atenê i Marsa.
G³ówne wejcie pa³acu
prowadzi do westybulu
dolnego korpusu g³ównego, z którego w stronê praw¹ prowadzi
korytarz do pomieszczeñ Dziekanatu Wydzia³u Lekarskiego, Dziekanatu
Wydzia³u Farmaceutycznego i Dziekanatu Wydzia³u Pielêgniarstwa
i Ochrony Zdrowia oraz gabinetów
Prorektora ds. Studentów i Prorektora ds. Klinicznych. W podziemiach
tej czêci gmachu mieci siê kawiarnia. Po stronie lewej westybulu dolnego znajduje siê wejcie do Biblioteki G³ównej. W tylnej czêci
westybulu dolnego znajduj¹ siê kolumny z czarnego marmuru i reprezentacyjne schody z rzeb¹ szlifierza

(rotatora), wsparte na grzbietach
gigantów wykutych w piaskowcu.
Z westybulu górnego prowadz¹
drzwi do reprezentacyjnej Auli Wielkiej, utworzonej z dawnej sali
balowej i jadalni. Dwupiêtrowej
wysokoci aula, zajmuje ca³¹ szerokoæ frontonu. Obok Auli znajduje
siê sala posiedzeñ Senatu Uczelni
i zachowana barokowa kaplica z lat
1691-1697. Znajduje siê w niej
pami¹tki sztuki sakralnej i symbole
narodowe pochodz¹ z ostatniego

dziesiêciolecia. Jest tu kopia obrazu
Matki Boskiej Niepokalanego Poczêcia z kocio³a parafialnego
w Boækach pêdzla Grzegorza Klimowicza, która zast¹pi³a zaginiony
XVII wieczny obraz Matki Boskiej
tego znaku, obraz Matki Boskiej
Kozielskiej ofiarowany przez gen.
abp. polowego WP S³awoja Leszka
G³ódzia, tron i klêcznik papieski,
jako pami¹tka pobytu Ojca wiêtego
Jana Paw³a II w Bia³ymstoku w roku
1991 oraz urna z ziemi¹ z Katynia,
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Miednoje i Charkowa. W kaplicy
umieszczono tak¿e kopiê figury matki Boskiej z Montserrat, dar goszcz¹cych w uczelni studentów z Barcelony. Prawa czêæ westybulu górnego, gdzie eksponowane s¹ portrety doktorów honoris causa Akademii
prowadzi do Rektoratu i gabinetu
Rektora. Rektorat zdobi¹ zabytkowe
szafy i olejne obrazy by³ych rektorów uczelni. W lewej czêci westybulu znajduje siê gabinet protektora
ds. Nauki, Wspó³pracy Zagranicznej
i Integracji Europejskiej. Na drugim
piêtrze pa³acu znajduje siê Studium
Filozofii i Psychologii Cz³owieka
oraz pomieszczenia administracyjne
uczelni.
Ryzalit czêci rodkowej elewacji ogrodowej korpusu g³ównego
zamyka portyk i attyki zdobione
rzebami. Nad tympanonem znajduje siê popiersie architekta Stanis³awa Bukowskiego, zas³u¿onego w
dziele odbudowy gmachu. Wystrój
zewnêtrzny wzbogacaj¹ freski: S¹d
Parysa i Pan i Syrinx znajduj¹ce
siê w galerii otwartej od strony ogrodu oraz Pejza¿ romantyczny na
cianie pó³nocnej prawego skrzyd³a.
Czêæ rodkowa i skrzyd³a ³¹czy
kolumnada w porz¹dku joñskim.
Prawa, a¿urowa ods³ania widok z
dziedziñca na park, stawy i katedrê.
Lewa galeria kolumn kryje za sob¹
salê kolumnow¹.
W prawym skrzydle pa³acu mie-
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ci siê Zak³ad Histologii i Embriologii, Zak³ad Bromatologii oraz Pracownia Historii Medycyny i Farmacji z ekspozycj¹ muzealn¹.
W skrzydle lewym znajduje siê
Sala Kolumnowa, pe³ni¹ca funkcjê
audytorium na 200 miejsc, Zak³ad
Biologii Ogólnej Wydzia³u Lekarskiego i Zak³ad Biologii Wydzia³u Farmaceutycznego, dyrekcja
uczelni oraz Dzia³ P³ac i inne.
Za gmachem g³ównym znajduje
siê dwupoziomowy ogród: górny
i dolny. Ogród otoczony jest murem
z trzema bramami i wkomponowanym salonem W³oskim od
strony po³udniowej i Toskañskim
od pó³nocy. Aleja g³ówna ozdobiona rzebami Flory, Diany i Bachusa
oraz wazonami ze smokami i g³owami faunów, przebiega przez trzyarkadowy most utworzony nad fos¹
ogrodu górnego. Przy fosie ustawione s¹ dwie rzeby sfinksów.
Alejê zamyka ozdobna brama.
W lewej czêci ogrodu górnego znajduj¹ siê szpalery starych jesionów,
lip, grabów, wi¹zów i klonów. Jedna
z alej tej czêci ogrodu prowadzi do
obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej umieszczonego na parawanowej cianie. Obraz namalowany
w 2005 roku przez Macieja D¹browskiego z Bia³egostoku jest replik¹ przedwojennego obrazu pêdzla
Józefa Blicharskiego. Alejki nad
fos¹ i wród starodrzewia ogrodu

dolnego o ka¿dej porze roku przyci¹ga rzesze spacerowicz³ów.
Do gmachu g³ównego przylega
Arsena³. Mieci on Biuro Wystaw
Artystycznych i restauracjê Arsena³. Budynek dawnej oran¿erii jest
siedzib¹ Medycznego Studium Zawodowego. W wystroju Pa³acyku
gocinnego dominuj¹ malowid³a
przedstawiaj¹ce sceny rodzajowe i
historyczne.
Pa³ac i ogrody pa³acowe s¹
zwi¹zane funkcjonalnie z miastem.
Dostêpne s¹ dla wszystkich mieszkañców ogrody pa³acowe, wnêtrza
pa³acu, dysponuj¹ca znacznymi
zasobami czasopism i ksi¹¿ek biblioteka, sale wystawowe, kluby
i kawiarnie mieszcz¹ce siê w pa³acu
i budynkach towarzysz¹cych. Tradycj¹ sta³o siê uczestniczenie mieszkañców miasta w koncertach i balach organizowanych w Auli Wielkiej. W Auli Wielkiej i Sali Kolumnowej odbywaj¹ siê uroczystoci
akademickie, sympozja naukowe,
zebrania literackie, wyk³ady znanych osobistoci krajowych i zagranicznych ze wiata nauki, spotkania
z politykami i uroczyste posiedzenia
Rady Miejskiej. Na dziedziñcu akademickim odbywaj¹ siê publiczne
uroczystoci religijne, wiece, zgromadzenia, imprezy artystyczne.
Tekst i zdjêcia
Anna Wnorowska
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+ zatwierdzenia sprawozdania finansowego AMB za
rok 2004
+ przyjêcia planu finansowego AMB na rok 2005-07-22
+ wyra¿enia zgody na utworzenie Sekcji Zamówieñ
Publicznych AMB
+ wyra¿enia zgody na przyst¹pienie przez AMB do
realizacji budowy sterylizatorni
+ wyra¿enia zgody na przyst¹pienie AMB do realizacji
projektu Restauracja pa³acu Branickich

Z Senatu

Ponadto:

Posiedzenie Senatu z dnia 16 czerwca 2005r.

+ Senatorowie przyjêli stanowisko w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta

Senatorowie:
+ zaopiniowali pozytywnie wniosek Dziekana Wydzia³u Farmaceutycznego o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego:

+ Dyrektorzy Szpitali Klinicznych AMB przedstawili
informacje z wykonania planu finansowego za rok
2004 i aktualnej sytuacji finansowej.

Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu

prof. dr hab. Mileny D¹browskiej w Zak³adzie Diagnostyki Hematologicznej AMB

Podjêto uchwa³y w sprawach:
+ przekszta³cenia Zak³adu Endokrynologii Ginekologicznej w Klinikê Rozrodczoci i Endokrynologii
Ginekologicznej
+ nowelizacji Regulaminu dziennych studiów doktoranckich AMB
+ okrelenia liczby miejsc na studiach doktoranckich w
roku akademickim 2006/2007
+ zatwierdzenia regulaminu rekrutacji studentów do
wymiany zagranicznej w ramach programu SocratesErasmus
+ powo³ania Komisji Egzaminacyjnej na czas procesu
rekrutacji na rok akademicki 2005/2006
+ nowelizacji Uchwa³y Senatu Nr 19/95 w sprawie
odp³atnoci za przeprowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych od osób nie bêd¹cych pracownikami AMB i szpitali klinicznych AMB
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Przeczytane

Ordynator kardiochirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym
w Bia³ymstoku po³asi³ siê na 5 tys z³., które zaofiarowa³a mu pewna kobieta w zamian za ... Sêk w tym, ¿e
kobieta wspó³pracowa³a z policj¹ i w chwilê po jej
wyjciu do gabinetu lekarza wkroczy³a grupa funkcjonariuszy, którzy bez problemu zlokalizowali kopertê w biurku. Powiadomiona o sytuacji dyrekcja szpitala wpad³a w lekki pop³och, bowiem lekarz, którego
chcieli aresztowaæ policjanci w³anie przygotowywa³
siê do planowanej operacji. W zaistnia³ej sytuacji policjanci musieli czekaæ pod drzwiami sali operacyjnej
i zatrzymali lekarza dopiero po zakoñczeniu operacji.
Jak t³umaczyli: w wietle prawa moglimy od razu
zabraæ go ze szpitala, ale nie chcielimy nara¿aæ zdrowia, a mo¿e nawet ¿ycia pacjenta oczekuj¹cego na
operacjê. Wszak na tym oddziale odbywaj¹ siê same
wa¿ne operacje, s¹ tu ciê¿ko chorzy ludzie.

M
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Oczywicie straszenie aresztowaniem lekarza, który
za chwilê ma przeprowadziæ operacjê nie jest
nara¿aniem na szwank ¿ycia i zdrowia pacjenta. W
sumie to oczywicie dobrze, ¿e nie za³o¿ono mu od
razu kajdanek  odg³os, jaki mog³yby wydawaæ na
dr¿¹cych ze zdenerwowania d³oniach lekarza
mog³yby obudziæ pacjenta. A tak operacja siê uda³a
i pacjent nie zosta³ uwiadomiony, kto dodatkowo
asystowa³ przy jego zabiegu.

v

v

v

Z kolei lekarka z D¹browy Bia³ostockiej zosta³a
oskar¿ona przez sokólsk¹ prokuraturê o przyjêcie w
okresie od 2000 do 2004 r. dziesiêciu ³apówek  tyle, ¿e
du¿o skromniejszych. Ot, tu sto z³otych, tam trzysta.
Jak siê okaza³o, lekarka pe³ni¹c funkcjê ordynatora
oddzia³u internistycznego przyjmowa³a ³apówki w
zamian za udzielenie porady lekarskiej, przyjêcie do
szpitala i lepsz¹ opiekê nad pacjentem na oddziale. Pani
doktor praktycznie zmonopolizowa³a us³ugi medyczne
w D¹browie Bia³ostockiej, przyjmowa³a pacjentów w
poradni przyszpitalnej i prywatnym gabinecie, dawa³a
skierowanie na oddzia³ internistyczny (którym zreszt¹
kierowa³a), decydowa³a o tym, który z pacjentów ma
zostaæ skierowany na badania czy zabiegi, dy¿urowa³a
w szpitalu i pogotowiu ratunkowym.
Policja ma nadziejê, ¿e po aresztowaniu pani ordynator
kolejne osoby zgodz¹ siê z³o¿yæ obci¹¿aj¹ce j¹ zeznania. Wczeniej bowiem nieoficjalnie informowali
policjê o tym, ¿e dali jej ³apówkê, ale nie chcieli zeznawaæ, obawiaj¹c siê, ¿e bêdê musieli korzystaæ z jej
porad medycznych.
Niewiadomo tylko, czy mo¿na daæ wiarê ich zeznaniom. W koñcu to oni korumpowali pani¹ lekarz.

v

v

v

Najs³ynniejsz¹ w Polsce klinikê ginekologii opuszcza profesor Marian Szamatowicz. Pionier skutecznego zastosowania w Polsce technik medycznych w leczeniu niep³odnoci skoñczy³ w³anie 70 lat i z koñcem
wrzenia automatycznie wygasa mu umowa z uczelni¹.
Profesor nie jest tym faktem szczególnie zachwycony, ale pogodzi³ siê z nim i wskazuje na swego nastêpcê
 profesora Piotra Knappa. Uczelnia a¿ huczy od
plotek, bowiem do konkursu poza wskazanym przez
nestora ginekologów prof. Knapem stan¹³ równie¿ pro-
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fesor Marek Jówik. Nikt nie daje mu jednak ¿adnych
szans, bowiem prof. Knapp ma potê¿ny walor: jego syn
jest mê¿em córki rektora. Zapytany o podejrzenie nepotyzmu profesor Szamatowicz kwituje sprawê plotek
krótko: Mo¿e sobie huczeæ, ile chce! To, ¿e s¹
wiekrami z rektorem, to jego dodatkowe szczêcie, a
nie g³ówny walor! Rektor akademii, prof. Jan Górski
uspokaja: A jakie ja czy Szamatowicz mamy mo¿liwoci oddzia³ywania? G³osowanie jest dwuetapowe: najpierw w radzie wydzia³u, potem wród
cz³onków komisji i obydwa s¹ tajne. Przecie¿ nie zajrzê
w kartki.
Jeli kto chce, mo¿e obstawiæ szanse profesora
Jówika. Sens ma to mniej wiêcej taki, jak postawienie na Andorê w meczu z Brazyli¹.

v

v

v

Pañstwowy Szpital Kliniczny w Bia³ymstoku bêdzie
musia³ zap³aciæ za postêpowanie lekarza Remigiusza U.
S¹d nie podzieli³ bowiem opinii Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej przy Okrêgowej Izbie
Lekarskiej w Bia³ymstoku, który nie dopatrzy³ siê
b³êdu w postêpowaniu lekarza. S¹d wyceni³ szkody
spowodowane rzekomymi b³êdami w sztuce lekarskiej
na 160 tysiêcy zadoæuczynienia oraz 600 z³otych
do¿ywotniej renty, zobowi¹za³ te¿ szpital do pokrycia
wydatków zwi¹zanych z dalszym leczeniem i rehabilitacj¹ ch³opczyka.
Kwot¹, jak¹ zas¹dzono na rzecz ma³ego pacjenta
obci¹¿y i tak nie najbogatszy szpital. Tak naprawdê
zap³ac¹ za to inni pacjenci, bo przecie¿ nie sam
lekarz. Dziwnymi drogami chadza sprawiedliwoæ w
naszym kraju.
Jak wiêc widaæ wakacje zaczynamy w czarnych nastrojach. Prasa huczy od plotek i sensacji a medycyna jest bardzo podatnym gruntem. Tu przecie¿
mieszaj¹ siê ró¿ne wp³ywy i interesy. Fundusz nie
daje pieniêdzy na leczenie, pacjenci próbuj¹
korumpowaæ lekarzy, prawnicy wyci¹gn¹æ jak
najwiêcej od szpitala i dla siebie co jest zreszt¹ bardzo logiczne.
¯yczymy wszystkim mi³ych wakacji w oderwaniu od
codziennej rzeczywistoci.
+

- czerwiec-lipiec 2005 (29) -

