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Czy medycyna prze¿ywa kryzys, czy te¿
rozkwit?
Mylê, ¿e na to pytanie nie mo¿na jednoznacznie odpowiedzieæ. Z jednej strony
nowe technologie daj¹ce nies³ychane mo¿liwoci diagnostyczne i terapeutyczne. Zaskakuj¹ca wiedza o podstawach
funkcjonowania komórek i narz¹dów, znajduj¹ca natychmiastowe
prze³o¿enie na praktykê lekarsk¹. Postêpy w transplantologii, genomice,
proteomice s¹ natychmiast stosowane w nowoczesnej diagnostyce i terapii.
Biotechnologie i nowe generacje leków niezaprzeczalnie daj¹ mo¿liwoæ
ratowania ¿ycia wielu ludziom.
Ale czy to s¹ osi¹gniêcia medycyny, czy te¿ osi¹gniêcia fizyków,
chemików, informatyków, biologów i ca³ej plejady specjalistów z innych
dziedzin, którzy ciê¿ko pracuj¹ na ten sukces? Niew¹tpliwie osi¹gniêcia
wspó³czesnej medycyny, to efekt wspó³pracy lekarza z zespo³ami ww.
specjalistów. Rola lekarza w tych zespo³ach coraz czêciej sprowadza siê
do aplikacji nowych osi¹gniêæ techniki i biologii, a tak¿e przemys³u farmaceutycznego, rejestracji wyników, ich opracowania naukowego i stawiania
nowych pytañ i zapotrzebowañ.
Pojawia siê jednak fundamentalne pytanie. A gdzie w tym ³añcuchu,
prowadz¹cym do spektakularnych osi¹gniêæ, znajduje siê chory? Chory
z jego indywidualnym cierpieniem, problemami cia³a i duszy, ró¿norakimi
dolegliwociami. Dolegliwociami, które czêsto okrelamy jako obiektywne, a te, których nie rozumiemy, kwitujemy okreleniem subiektywne.
Na te ostatnie patrzymy z przymru¿eniem oka. Czy aby s³usznie? Gdzie
jest pacjent, który czêsto nie daje sobie rady z w³asn¹ psychik¹. Chory,
który bardzo czêsto jest za³amany i z³amany przez z³e dowiadczenia
zwi¹zane z problemami dysfunkcji cia³a.
Medycyna, to co wiêcej, ani¿eli techniki obrazowania, nowoczesne
kombajny diagnostyczne, rozbudowane techniki fiberoskopowe, budz¹ce
respekt nawigacyjne techniki operowania i inne nowoci, granicz¹ce
nierzadko z cudem. Jej podmiotem jest cz³owiek  cz³owiek z jego chorym
cia³em i jeszcze bardziej wra¿liw¹ i kruch¹ psychik¹  z jego niepoznawaln¹ dusz¹. Lecz¹c cia³o, nie mo¿na zapominaæ o duszy. Bowiem dopiero te
dwa pierwiastki, stanowi¹ce jednoæ, tworz¹ istotê ludzk¹.
O koniecznoci humanizmu w medycynie pisze goszcz¹ca na ³amach
bie¿¹cego numeru Medyka, dobrze nam znajoma, by³a kierowniczka
dziekanatu  obecnie dr hab. w dziedzinie filozofii (gratulujemy!) Maria
Nowacka. Przedstawia sylwetkê pierwszego rektora AMB prof. Tadeusza
Kielanowskiego jako wielkiego lekarza humanistê. Zak³adem Bioetyki i
Filozofii Antropologicznej UwB, gdzie pracuje doc. Maria, kieruje prof.
Jerzy Kopania  filozof o ugruntowanej pozycji w swojej dziedzinie.
Wed³ug niego obecna medycyna prze¿ywa niew¹tpliwy kryzys, za który
paradoksalnie odpowiedzialne s¹ nowoczesne technologie i nowe mo¿liwoci terapii nios¹ce ze sob¹ dylematy moralne. Eutanazja, przeszczepy
narz¹dów pobieranych od ludzi w stanie mierci klinicznej, zap³odnienie in
vitro, hodowla komórek macierzystych, manipulacje na genomie,
klonowanie, badania prenatalne  to tylko czêæ wyzwañ, z którymi
wspó³czesna medycyna, jak dotychczas nie mo¿e, a musi sobie poradziæ.
Ju¿ nie od strony problemów technicznych, bo te s¹ w wiêkszoci pokonane, ale od strony narastaj¹cych dylematów moralno-etycznych. Przecie¿
chodzi tu o cz³owieka z jego skomplikowan¹ struktur¹ psychiczn¹, z jego
dusz¹.
Czy ka¿dy mo¿e studiowaæ medycynê? To pytanie zadaje w swoim
felietonie nasz bardzo dowiadczony kolega, kryj¹cy siê pod pseudonimem Jan S³oneczny. Odpowied jest szczególnie aktualna w zwi¹zku z
pocz¹tkiem roku akademickiego, który kolejny raz zainauguruje Jego
Magnificencja Rektor Jan Górski. Panu Rektorowi sk³adamy gratulacje
w zwi¹zku z obdarzeniem go funkcj¹ przewodnicz¹cego Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych dzia³aj¹cych w kraju. Wywiad z rektorem
znajdziecie Pañstwo wewn¹trz bie¿¹cego numeru.
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Rekrutacja na I rok studiów w AMB
w roku akademickim 2005/2006
studia dzienne
Kierunek studiów
Studia dzienne

Data
egzaminu

Liczba
miejsc

Liczba
zdaj¹cych

Liczba
przyjêtych

Lekarski

6-7.07.2005 r.

160

673

162

Lekarsko - Dentystyczny

6-7.07.2005 r.

70

249

74

Farmacja

6-7.07.2005 r.

80

396

82

Analityka Medyczna

02.08.2005 r.

55

156

57

Fizjoterapia
- licencjat

04.07.2005 r.

60

161

60

Zdrowie Publiczne
specjalnoæ Dietetyka
- licencjat

04.07.2005 r.

30

132

30

Analityka Med.
- licencjat

05.09.2005 r.

30

68

30

Pielêgniarstwo
- licencjat

04.07.2005 r.

110

161

109

Po³o¿nictwo
- licencjat

04.07.2005 r.

30

17

27
Uzupe³nienie limitu przez
kandydatów nieprzyjêtych na
pozosta³e licencjaty

Zdrowie Publiczne
specjalnoæ Ratownictwo Medyczne
- licencjat

04.07.2005 r.

30

48

27

30

24

29
Uzupe³nienie limitu przez
kandydatów nieprzyjêtych na
pozosta³e licencjaty

685

2085

687

Zdrowie Publiczne
- licencjat

04.07.2005 r.

Razem

opracowa³a:
Ewa Kropiwnicka
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Rektor
Budowniczy
Z JM. Rektorem AMB,
prof. Janem Górskim  rozmawia Danuta lósarska
Panie Rektorze minê³y trzy
lata Pana kadencji, pora na
podsumowanie.
Mogê powiedzieæ, ¿e uda³o siê zrobiæ
wiêcej ni¿ deklarowa³em w wyst¹pieniu wyborczym. Podjêlimy i realizujemy szereg inwestycji. Pozyskalimy w Ministerstwie Zdrowia tytu³ inwestycyjny w wysokoci 27 milionów na
rozbudowê Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego.
Te rodki pozwol¹ nam na budowê Kliniki Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej z Pododdzia³em Chirurgii Plastycznej, Kliniki
Rehabilitacji, budowê nowych ci¹gów komunikacyjnych w tym
holu g³ównego oraz na dokoñczenie kapitalnego remontu bloku
operacyjnego. Przed kilkoma miesi¹cami uzyskalimy drugi
tytu³ inwestycyjny na sumê 17,7 miliona z³, z przeznaczeniem
na przebudowê Kliniki Ginekologii oraz budowê Kliniki Neonatologii. Ju¿ na pocz¹tku listopada oddamy do u¿ytku nowoczesny Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy. rodki na jego budowê
pozyskalimy czêciowo z funduszy unijnych. Uzyskalimy fundusze z Komitetu Badañ Naukowych oraz ze rodków Unii
Europejskiej na wybudowanie, przy ulicy Szpitalnej, nowoczesnego gmachu Centrum Medycyny Dowiadczalnej. Uda³o siê
tak¿e odremontowaæ przód korpusu pa³acu Branickich oraz dwa
jego skrzyd³a. Pracom konserwatorskim poddane zosta³y
równie¿ rzeby Herkulesów. W czasie robót okaza³o siê, ¿e fundament jednej z rzeb ju¿ mocno skrusza³. W ostatniej chwili
uratowalimy tê rzebê przed zniszczeniem. Dos³ownie przed
kilkoma dniami przyznano nam kwotê 5,5 miliona z³otych z funduszy unijnych na dokoñczenie kapitalnego remontu pa³acu. To
pomoc w ostatniej chwili bowiem zarówno Ministerstwo Kultury jak te¿ Ministerstwo Zdrowia, powo³uj¹c siê na nowe przepisy, odmówi³y jakiejkolwiek dalszej pomocy w restauracji tego
obiektu. Korzystaj¹c z okazji pragnê serdecznie podziêkowaæ
Zarz¹dowi Województwa za w³aciw¹ ocenê tych potrzeb i wyasygnowanie odpowiednich rodków.
Pamiêtam, ¿e w swoim programie wyborczym mówi³ Pan o
utworzeniu trzeciego wydzia³u na uczelni.
Wydzia³ zosta³ utworzony na samym pocz¹tku minionej kadencji. Tak naprawdê to nale¿a³o zrobiæ to wczeniej. Wydzia³
Lekarski AMB, na którym funkcjonowa³o a¿ osiem kierunków
nauczania sta³ siê dla jednego dziekana struktur¹ niesterowaln¹.
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Powo³anie Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia by³o
koniecznoci¹ i elementem przygotowuj¹cym nas do uzyskania
w przysz³oci statusu uniwersytetu. Niebawem z³o¿ony zostanie
wniosek o uzyskanie uprawnieñ do nadawania stopnia doktora
nauk na tym wydziale.
Mówi³ Pan te¿ o utworzeniu na Wydziale Lekarskim oddzia³u nauczania w jêzyku angielskim dla studentów obcokrajowców.
To by³o wielkie wyzwanie i próba dopêdzenia innych uczelni
medycznych. Oddzia³ funkcjonuje od roku. Cieszy siê bardzo
dobr¹ opini¹. wiadcz¹ o tym dwa fakty. Po pierwsze nikt nie
przeniós³ siê do innej uczelni a po drugie znacznie wzros³a liczba osób z krajów skandynawskich chc¹cych podj¹æ u nas naukê
w roku bie¿¹cym.
Jakie Pan Rektor ma plany na now¹ kadencjê?
Chcia³bym przede wszystkim dokoñczyæ budowê tego co zaczêlimy. Zamierzam te¿ rozpocz¹æ starania o przyznanie rodków na budowê gmachu dydaktycznego dla Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia. Warto przypomnieæ, ¿e liczba studentów naszej uczelni uleg³a niemal podwojeniu, natomiast
powierzchnia dydaktyczna pozosta³a ta sama. Zdajê sobie
sprawê, ¿e to trudne wyzwanie, ale jestem optymist¹. W planach
na przysz³¹ kadencjê mamy równie¿ poprawê warunków lokalowych na oddziale stomatologii, poprzez zaadoptowanie czêci
pomieszczeñ prosektorium Zak³adu Anatomii Patologicznej oraz
pomieszczeñ po Klinice Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej.
Zamierzamy wyst¹piæ wkrótce o uprawnienia do nadawania
stopnia doktora nauk stomatologicznych. Warto przypomnieæ, ¿e
nie tak dawno uzyskalimy prawo do doktoryzowania i habilitowania w dziedzinie nauk farmaceutycznych i biologicznych,
a tak¿e prawo do organizacji studium doktoranckiego na
Wydziale Farmaceutycznym.Obecnie uczelnia ma cztery
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk. Kolejne dwa
uprawnienia umo¿liwi³yby nam starania o uzyskanie statusu uniwersytetu medycznego.
Co da³oby nam to przekszta³cenie oprócz zmiany
piecz¹tek?
Niew¹tpliwie wzrost presti¿u. Skoro inne uczelnie medyczne
maj¹ takie plany, to niezrêcznie by³oby zostawaæ w tyle.
W czerwcu tego roku zosta³ Pan wybrany na przewod-

M
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nicz¹cego Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych. Czy
decyzje, które podejmujecie panowie na tych konferencjach
s¹ wi¹¿¹ce dla Ministerstwa Zdrowia i innych Ministerstw?
Oczywicie, ¿e nie. Formu³ujemy stanowisko uczelni i przekazujemy je stosownym organom pañstwowym. Znaczna czêæ
postulatów jest realizowana. Proszê pamiêtaæ, ¿e w przypadku
problemów uczelni medycznych ¿elaznym tematem s¹ problemy
finansowania szpitali klinicznych. Na najbli¿szej konferencji,
która odbêdzie siê 7 padziernika w Gdañsku bêd¹ omawiane
g³ównie sprawy akredytacji oraz wdra¿ania nowej ustawy
o szkolnictwie wy¿szym.
Od 1 wrzenia, o czym Pan ju¿ wspomnia³, wchodzi nowa
ustawa o szkolnictwie wy¿szym. Czy to dobrze, ¿e utrzymany zosta³ stary model kariery naukowej?
On trochê zosta³ zmieniony w zakresie habilitacji. Teraz Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³u Naukowego, która dot¹d zatwierdza³a habilitacje, deleguje dwóch recenzentów pracy habilitacyjnej do wziêcia udzia³u w przewodzie habilitacyjnym, za
decyzje o zatwierdzeniu habilitacji bêd¹ zapadaæ w uczelni. Jest
to decyzja ostateczna. Nie wiadomo jeszcze jaki bêdzie to mia³o
wp³yw na poziom przewodów.
Jest jeszcze jeden ciekawy zapis. Od tej pory pracownicy
naukowi bêd¹ mogli pracowaæ tylko na jednym
dodatkowym etacie. Czy to u³atwi Panu pracê?
cile mówi¹c, nauczyciel nie musi uzyskiwaæ zgody Rektora na
zatrudnienie na jednym dodatkowym etacie, a jedynie go powiadomiæ o tym fakcie. Zgodê musi uzyskaæ na zatrudnienie na
trzecim etacie. Problem pracy w kilku uczelniach dotyczy
szczególnie pracowników naukowych uczelni innych ni¿ medyczne. U nas, ze wzglêdu na specyfikê naszego zawodu, na etacie w innych uczelniach pracuj¹ pojedyncze osoby. Wyjanienia
wymaga natomiast problem jak traktowaæ pracê w gabinecie
prywatnym? Ta sprawa bêdzie omawiana na posiedzeniu
KRUM.
Z mocy prawa wchodzi równie¿ zapis o postêpowaniu
dyscyplinarnym wobec osób podejrzanych o pope³nienie
plagiatu.
Dobrze, ¿e nareszcie to zosta³o zapisane. Bardzo mnie ten zapis
cieszy.
Panie Rektorze, Pana kadencja niew¹tpliwie przynios³a
nam du¿o sukcesów, ale by³y równie¿ sytuacje nieprzyjemne, o których rozpisywa³a siê prasa, a które chwa³y nam
nie przynosz¹.
Takim sytuacjom prawdopodobnie nie da siê ca³kowicie zapobiec. Proszê zwa¿yæ, ¿e jestemy najwiêkszym pracodawc¹ w
województwie. Zatrudniamy (wraz ze szpitalami klinicznymi)
niemal cztery tysi¹ce ludzi. Leczymy dziesi¹tki tysiêcy pacjentów. Jednostkowe przypadki kolizji z prawem, chocia¿ oczywicie naganne, nie mog¹ wp³yn¹æ na obraz ca³oci uczelni. Media
te¿ nie zawsze przejawiaj¹ stosown¹ ostro¿noæ  proszê przypomnieæ sobie sensacyjne artyku³y o rzekomych b³êdach diagnostycznych i sprzeda¿y narz¹dów. Informacje te nie znalaz³y
potwierdzenia w rzeczywistoci.
+
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Trwa
Budowa
Centrum
Medycyny
Dowiadczalnej

Fot. Centrum Medycyny Dowiadczalnej AMB (w budowie).

B

udowa Centrum Medycyny Dowiadczalnej
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku jest w
znacz¹cym stadium zaawansowania. W chwili
obecnej realizowany jest ostatni etap robót budowlanych
obiektu, zamkniêty zosta³ stan surowy obiektu wraz z
instalacj¹ wodn¹, kanalizacyjn¹, elektryczn¹, jak równie¿
wentylacyjno-klimatyczn¹. Budynek przygotowany jest to
etapu wszelkich robót wykoñczeniowych. Zakoñczenie
inwestycji budowlanej planowane jest w grudniu
bie¿¹cego roku. Z kolei w pierwszej po³owie 2006 roku
zrealizowany zostanie etap instalacji i wyposa¿enia Centrum w sprzêt i aparaturê.
Centrum Medycyny Dowiadczalnej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku bêdzie miêdzywydzia³ow¹
placówk¹ eksperymentaln¹ i hodowli zwierz¹t. Stanowiæ
bêdzie jeden z najnowoczeniejszych obiektów eksperymentalnych w Polsce i w Europie, który zapewni warunki
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do pozyskiwania i utrzymywania zwierz¹t dowiadczalnych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Bêdzie
równie¿ s³u¿yæ do prowadzenia szerokiego zakresu badañ
eksperymentalnych.
Tego typu obiekt powstanie g³ównie dziêki dotacji
przyznanej przez Komitet Badañ Naukowych oraz
pozyskane fundusze unijne w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W sk³ad obiektu o powierzchni u¿ytkowej 1514 m2
bêd¹ wchodzi³y, czêæ: hodowlana, eksperymentalna
i gospodarcza. Rozwi¹zania technologiczne budynku, system klimatyzacyjny i wyposa¿enie czêci hodowlanej
i eksperymentalnej bêd¹ w najwy¿szym stopniu spe³nia³y
normy przewidziane dla tego typu obiektów.
Czêæ hodowlana bêdzie przystosowana do prowadzenia hodowli zwierz¹t kategorii konwencjonalnej 
CV I i CV II  (szczurów, myszy i winek morskich),
zwierz¹t SPF (specified patogen free) i zwierz¹t transgenicznych w systemie za barier¹ (ciany i pod³ogi
pomieszczeñ wykonane z odpowiednich materia³ów, system klimatyzacyjny zapewniaj¹cy 15-krotn¹ wymianê
wyja³owionego powietrza w ci¹gu godziny oraz utrzymanie sta³ej, odpowiedniej dla hodowanego gatunku
zwierz¹t temperatury i wilgotnoci powietrza, automatycznie regulowane owietlenie z podstawowym cyklem
12 godz. wiat³o / 12 godz. ciemnoæ). Obiekt ten bêdzie
funkcjonowa³ w systemie zamkniêtym. Zwierzêtarnia
bêdzie posiada³a nowoczesn¹ zmywalniê, wyposa¿on¹ w
mechaniczn¹ myjnie klatek, sterylizatory i przelotowe
autoklawy.
Czeæ eksperymentalna bêdzie sk³ada³a siê z dwóch
nowoczesnych sal operacyjnych, przystosowanych do
prowadzenia zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu
ogólnym na ró¿nych gatunkach zwierz¹t, omiu laboratoriów i omiu pomieszczeñ do przetrzymywania zwierz¹t
w czasie dowiadczeñ, zabezpieczonych systemem czêciowej bariery sanitarnej.
Centrum Medycyny Dowiadczalnej bêdzie s³u¿y³o
jako baza hodowli i prowadzenia badañ eksperymentalnych na zwierzêtach, zarówno jednostkom klinicznym
i naukowo-badawczym Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, jak równie¿ innym jednostkom krajowym i miêdzynarodowym. Prowadzonych bêdzie szereg badañ z udzia³em wielodyscyplinarnych zespo³ów krajowych, grup
badawczych w ramach podpisanej wspó³pracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Niemen oraz
zespo³ów miêdzynarodowych z udzia³em partnerów z krajów UE i USA w ramach umów bilateralnych lub projektów Ramowych Unii Europejskiej.
Jacek Nikliñski
(Autor jest prof. dr. hab.
 prorektorem ds. nauki AMB)
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Wspó³praca

T

z medykami
z Tbilisi

rzeciego czerwca 2005 roku Akademia Medyczna
w Bia³ymstoku zawar³a oficjaln¹ bilateraln¹ umowê
o wspó³pracy z Pañstwow¹ Gruziñsk¹ Akademi¹ Medyczn¹ w Tbilisi (Georgian State Medical Academy). Uroczyste podpisanie porozumienia nast¹pi³o w Gruziñskiej Akademii
Medycznej w Tbilisi w obecnoci w³adz uczelni, przedstawicieli miasta Tbilisi oraz spo³ecznoci akademickiej. Ze strony
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w oficjalnym spotkaniu
wzi¹³ udzia³ prof. dr hab. Jacek Nikliñski, prorektor ds. nauki.
Pañstwowa Gruziñska Akademia Medyczna zosta³a
za³o¿ona w 1935 roku. Uczelnia, od wielu lat jest liderem na
terytorium by³ego Zwi¹zku Radzieckiego w dziedzinie podyplomowego i ustawicznego kszta³cenia medycznego. Obecnie
Akademia jest jedn¹ z najlepszych placówek nie tylko
w Gruzji, ale tak¿e wród innych pañstw po³udniowego
Kaukazu.

Fot. Prof. Jacek Nikliñski wraz z gruziñskimi partnerami tu¿ po
podpisaniu umowy.

W ci¹gu 70 lat, studia na Pañstwowej Gruziñskiej
Akademii Medycznej ukoñczy³o 70.000 lekarzy, 400 lekarzy
na studiach podyplomowych i 200 doktorantów. Od lat 90tych, zgodnie z reform¹ systemu zdrowotnego Gruzji, g³ównymi celami Akademii Medycznej w Tbilisi s¹ miêdzy innymi
kszta³cenie podyplomowe lekarzy i farmaceutów oraz edukacja podyplomowa studentów medycyny i farmacji.
W ramach struktury Pañstwowej Gruziñskiej Akademii
Medycznej mieszcz¹ siê:
+ Wydzia³ Medycznej Edukacji Podyplomowej
+ Wydzia³ Medycyny Rodzinnej
+ Wydzia³ Biomedycyny
+ Centrum Umiejêtnoci Medycznych

M
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+ Centrum Medycyny Eksperymentalnej
i Klinicznej
+ Centrum Kliniczno-Edukacyjne
+ Dzia³ Kontroli Jakoci
+ Dzia³ Magisterium i Doktoratów
+ Dzia³ Ustawicznego Rozwoju Zawodowego i Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi
+ Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej
i Informacji
+ Centrum Komputerowe
+ Jednostki Kliniczne i Badawczo-Rozwojowe
Podpisana umowa o wspó³pracy
pomiêdzy Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku i Pañstwow¹ Gruziñsk¹ Akademi¹ Medyczn¹ w Tibilisi dotyczy
miêdzy innymi podejmowania dzia³añ
zmierzaj¹cych do prowadzenia wspólnych projektów naukowych, wymiany
kadry naukowo-dydaktycznej, wdra¿ania nowych technik badawczych, organizacji wspólnych sympozjów i seminariów.
Ponadto, umowa o wspó³pracy jest
podstaw¹ do rozpoczêcia, w ramach
powstaj¹cego przy Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku Centrum Medycyny
Dowiadczalnej, wspólnych badañ eksperymentalnych na zwierzêtach w dziedzinie transplantologii.
Niezwykle ciekawa koncepcja
wspólnych badañ zaproponowana przez
zespó³ prof. Z. Kakabadze z Instytutu
Chirurgii Eksperymentalnej Gruziñskiej
Akademii Medycznej w Tbilisi we
wspó³pracy z porf. S. Gupta z Albert
Einstein College of Medicine, New York
(USA) dotyczy wytwarzania pomocniczych organów in vivo na modelu
zwierz¹cym. Zespó³ ten opublikowa³
metody wszczepienia skrawków w¹troby do rodowiska wytworzonego z unaczynionej pêtli jelita cienkiego szczura
pozbawionej b³ony luzowej. Badania
wykaza³y dobre przyjmowanie siê
wszczepionej tkanki, z odtworzeniem
struktury i funkcji mi¹¿szu w¹troby.
Wyniki tych badañ by³y opublikowane
w Nature Medicine, 2004, 10(7).
prof. dr hab. Jacek Nikliñski
Prorektor ds. Nauki AMB
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pa³ac Branickich

P

a³ac Branickich powoli odzyskuje strony dziedziñca. Wieczorem 23 sierpnia
swoj¹ wietnoæ. Elewacja pa³acu 2005 roku pa³ac Branickich rozb³ysn¹³
od strony dziedziñca g³ównego wiat³ami. Jak obecnie wygl¹da po
zosta³a odrestaurowana. Do wykonania zmroku warto przekonaæ siê samemu.
pozosta³y jeszcze drobne elementy.
Oczywicie ten efekt poprzedzony by³
Najlepsz¹ dla nas ocen¹ s¹ opinie odpowiednimi przygotowaniami zarówno
goci, turystów licznie odwiedzaj¹cych w postaci wizualizacji komputerowej, jak
nasz¹ siedzibê. Wielu z nich, a w i bezporednimi próbami na budynku.
szczególnoci ci, którzy widzieli jeszcze Pracowa³ przy tym zespó³ ludzi pod
star¹ elewacjê jest zachwyconych. Zreszt¹ kierunkiem Marka Szulca z bia³ostockiej
taki obraz  starej elewacji  mo¿na ogl¹- firmy ELAM, która jednoczenie zafundaæ jeszcze od strony parku. Brak rod- dowa³a nam tê przyjemnoæ.
ków finansowych powoduje to, ¿e nie
Ludzie obserwuj¹cy moment owietjestemy w stanie jako uczelnia dopro- lenia pa³acu powiedzieli  nareszcie!
wadziæ do porz¹dku wszystkich cian Niestety, przyjemnoæ ogl¹dania tej scepa³acu. W tym roku mimo intensywnych starañ nie otrzymalimy
¿adnego dofinansowania z Ministerstwa Kultury.
Naszym celem jest
jak najszybsze uporz¹dkowanie ca³oci
spraw zwi¹zanych z
wygl¹dem zewnêtrznym i stanem technicznym pa³acu. W tym
celu opracowalimy Fot. Pa³ac Branickich noc¹
wniosek o pozyskanie
rodków unijnych w ramach ZPORR. nerii nie potrwa zbyt d³ugo, mo¿e tylko do
Pocz¹tkowa analiza ekspertów nie by³a koñca padziernika.
dla nas korzystna. Ostatecznie jednak
Ale jest i dobra wiadomoæ. Ju¿ za rok
Komitet Steruj¹cy przyzna³ naszemu  mo¿e dwa  pa³ac Branickich rozb³ynie
wnioskowi pierwsze miejsce.
na sta³e. Zarz¹d Województwa 13.09.br.
Pa³ac Branickich nale¿y do naj- przyzna³ naszemu projektowi rodki finanbardziej reprezentacyjnych obiektów w sowe w wysokoci 7,5 mln. z³; przy czym
naszym miecie. Nale¿y wiêc siê nim nasz udzia³ wynosi w tym 25 procent
szczyciæ i pokazywaæ go o ka¿dej porze. wymienionej kwoty.
Nie owietlony ginie w ciemnociach
Zarz¹dowi Województwa Podlaskiego
nocy. I o tym powinni pamiêtaæ w³o- oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do
darze Bia³egostoku.
promowania naszego projektu serdeczne
Jako gospodarze i u¿ytkownicy dziêkujemy.
obiektu podjêlimy próbê podwietlenia
Ryszard Kuczyñski
tego obiektu w jego czêci g³ównej od
 Dyrektor Administracyjny AMB
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Szkolnictwo wy¿sze

P

nowe prawo

Oznacza to, ¿e znika obowi¹zuj¹cy poprzednio warunek z³o¿enia przez pokrzywdzonego wniosku o ciganie. W przypadku
studentów, w razie podejrzenia o przypisywanie sobie cudzej pracy rektor jest zobowi¹zany do przeprowadzenia postêpowania

ierwszego wrzenia 2005r. wesz³a

op³aty za naukê na dotychczasowych

wyjaniaj¹cego. O ile podejrzenie pope³nie-

w ¿ycie ustawa  prawo o szkol-

zasadach do koñca okresu studiów.

nia plagiatu potwierdzi siê, rektor bêdzie

nictwie wy¿szym. Zast¹pi³a ona

Podstawê przyjêcia na studia s¹ wyniki

musia³ wstrzymaæ postêpowanie o nadanie

trzy dotychczas obowi¹zuj¹ce akty prawne.

egzaminu maturalnego. Warunki i tryb

tytu³u zawodowego i powiadomiæ proku-

Prace nad ustaw¹ trwa³y od lat 90-tych.

rekrutacji ustala Senat uczelni. Uchwa³ê

raturê o pope³nieniu przestêpstwa.

Za najwiêkszy plus ustawy
uznaje siê zrównanie
w prawach uczelni publicznych
(dawniej pañstwowych)
i prywatnych.

podaje siê do wiadomoci publicznej do 31

Ustawa zmienia równie¿ zasady uzyskiwania habilitacji. Centralna Komisja ds.

maja.
Za zgod¹ ministra uczelnie mog¹

Stopni i Tytu³u, która dot¹d zatwierdza³a

egzaminy

habilitacje, obecnie deleguje dwóch recen-

wstêpne w przypadku koniecznoci spraw-

zentów pracy habilitacyjnej do wziêcia

dzenia wiedzy lub umiejêtnoci niespraw-

udzia³u w przewodzie habilitacyjnym.

przeprowadzaæ

dodatkowe

dzalnych, w trybie egzaminu maturalnego,

Decyzja o zatwierdzeniu habilitacji zapadaæ

Przepisy dotycz¹ce studiów, standar-

lub gdy osoba ubiegaj¹ca siê o przyjêcie na

bêdzie w uczelni. Zmiany te wprowadzono

dów, wymagañ nadzoru, kryteriów podzia-

studia posiada wiadectwo dojrza³oci

w ustawie o stopniach i tytu³ach naukowych.

³u bêd¹ wspólne dla wszystkich szkó³

uzyskane za granic¹.

wy¿szych.
Od 1.09.12005r. na wszystkich uczelniach zaczyna obowi¹zywaæ
3-stopniowy system studiów, tj. studia:
+ pierwszego stopnia  licencjackie lub

Ustawa liberalizuje sposób zatrudnia-

Ustawa wprowadza ponadto zmiany w
wielu innych aktach prawnych.

nia nauczycieli akademickich. Zale¿nie od

W ustawie o prawach autorskich i pra-

decyzji uczelni nauczyciel otrzyma miano-

wach pokrewnych zapisano ¿e np.: uczelni

wanie lub umowê o pracê (na czas okre-

przys³uguje pierwszeñstwo w opublikowa-

lony lub nieokrelony).

niu pracy dyplomowej studenta. Je¿eli nie

Dla nauczycieli akademickich bardzo

zrobi tego w ci¹gu 6 miesiêcy, student mo-

wa¿na jest te¿ zmiana dotycz¹ca ograni-

¿e j¹ opublikowaæ, chyba ¿e jest czêci¹

+ drugiego stopnia  magisterskie, koñ-

czenia mo¿liwoci dodatkowego zatrudnie-

utworu zbiorowego.

cz¹ce siê uzyskaniem tytu³u magistra

nia w ramach stosunku pracy i prowadzenia

Zmianie ulega równie¿ ustawa o ujaw-

albo równorzêdnego (np.: lekarza),

dzia³alnoci gospodarczej. Przepisy regulu-

nianiu pracy lub s³u¿by w organach bez-

+ trzeciego stopnia  doktoranckie, na

j¹ce tê kwestiê wchodz¹ w ¿ycie od dnia

pieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi

które przyjmowani s¹ kandydaci posia-

01.09.2006 r. St¹d szersze omówienie tego

w latach 1944-1990 osób pe³ni¹cych fun-

daj¹cy tytu³ magistra albo równorzêdny,

problemu znajdzie siê w nastêpnych nume-

kcje publiczne. Celem tej zmiany by³o pod-

umo¿liwiaj¹ce uzyskanie stopnia nauko-

rach Medyka.

danie lustracji w³adz uczelni. Ze wzglêdu

in¿ynierskie, koñcz¹ce siê uzyskaniem
tytu³u licencjata lub in¿yniera,

wego doktora.

Roczny wymiar zajêæ dydaktycznych

na brak zmiany zapisów przepisu dotycz¹-

naukowo-dydaktycznych

cego osób zobowi¹zanych do z³o¿enia

szeciu do omiu semestrów, in¿ynierskie 

podwy¿szony zosta³ do 240 godzin, w

owiadczenia lustracyjnego  zmiana nie

siedem lub osiem semestrów, magisterskie

przypadku pracowników dydaktycznych

wejdzie w ¿ycie.

 trzy lub cztery semestry, a jednolite studia

pozosta³ bez zmian i wynosi nadal 360

W chwili obecnej wielu wa¿nych zmian

magisterskie od dziewiêciu do dwunastu

godzin. Przepis ten wchodzi w ¿ycie od

nie mo¿na szczegó³owo omówiæ, gdy¿ bra-

semestrów. Dat¹ ukoñczenia studiów jest

1.09.2006 r.

kuje przepisów wykonawczych do nowej

Studia licencjackie mog¹ trwaæ od

pracowników

ustawy. Minister Edukacji Narodowej i

data egzaminu dyplomowego. Po jego obronie legitymacja studencka traci wa¿noæ.
Uczelnie zosta³y zobowi¹zane do podpisywania umów ze studentami rozpoczynaj¹cymi naukê w roku akademickim
2006/2007. Nowe przepisy stanowi¹, i¿
warunki odp³atnoci za studia okrela
umowa zawarta miedzy uczelni¹ a studentem (w formie pisemnej). Osoby przyjête
na studia przed 1.09.2005r. oraz w roku
akademickim 2005/2006 bêd¹ wnosiæ
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Bardzo rygorystycznie ustawa
traktuje pracowników
naukowych podejrzanych
o pope³nienie plagiatu, innego
oszustwa naukowego lub
dopuszczenia siê korupcji.
Postêpowanie dyscyplinarne
wszczynane jest z mocy prawa.

Sportu powinien wydaæ oko³o 40 rozporz¹dzeñ. Jak zwykle istniej¹ w¹tpliwoci co
do interpretacji poszczególnych przepisów
ustawy przygotowywanej, co prawda, przez
kilkanacie lat, lecz uchwalonej w ogromnym popiechu, efektem czego bêdzie
zapewne jej szybka nowelizacja.
Beata Ewa Mirska
(Autorka jest kierownikiem
Dzia³u Spraw Pracowniczych AMB)
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Lekarz

zêsto mówi siê, ¿e
medycyna
jest bardziej nauk¹
humanistyczn¹ ni¿
nauk¹ przyrodnicz¹, bardziej sztuk¹
ni¿ nauk¹, a zawód
lekarza to bardziej
powo³anie ni¿ profesja. Twierdz¹ tak przede wszystkim sami lekarze
i maj¹ niew¹tpliwie racjê, choæ s³ów ich nie
mo¿na rozumieæ dos³ownie. Wiedza
tworz¹ca medycynê jest przecie¿
wiedz¹ przyrodnicz¹, ka¿da dyscyplina medyczna spe³niaæ musi kryteria
naukowoci, a wykonywanie przez
lekarza codziennych obowi¹zków jest
wykonywaniem konkretnego zawodu.
Niemniej jednak przytoczona opinia
zawiera w sobie bardzo wa¿n¹
treæ, odczuwan¹ szczególnie
mocno przez pacjentów, którzy
chc¹, aby medycyna mia³a
ludzkie oblicze, by³a naprawdê
sztuk¹ leczenia, a lekarz nie
tylko wykonywa³ rutynowe
czynnoci
zawodowe,
lecz realizowa³ swoje
powo³anie.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e medycyna jest wiedz¹ przyrodnicz¹, która
mo¿e mieæ oblicze humanistyczne, mo¿e byæ zarazem
sztuk¹, a jej realizowanie mo¿e byæ realizowaniem
¿yciowego powo³ania. Wszystko to zale¿y jednak od
osobowoci lekarza, który mo¿e byæ jedynie mniej lub
bardziej sprawnym profesjonalist¹, ale mo¿e byæ te¿
humanist¹ i artyst¹ spe³niaj¹cym swe powo³anie.
Historia medycyny zna wielu lekarzy, którzy z
powodzeniem starali siê realizowaæ idea³ lekarzahumanisty. Niew¹tpliwie jednym z nich by³ Tadeusz
Kielanowski, który dla Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku po³o¿y³ szczególne zas³ugi jako jej organizator i pierwszy rektor. Zarówno jego droga
¿yciowa, jak jego postawa zawodowa i g³oszone
przezeñ pogl¹dy w kwestiach powinnoci lekarskich
wiadcz¹, ¿e rozwijanie wiedzy medycznej i wykonywanie zawodu lekarskiego traktowa³ jako realizowanie
swego ¿yciowego powo³ania. W³asn¹ drogê do medycyny opisa³ ju¿ u schy³ku ¿ycia w ksi¹¿ce Prawie ca³y
wiek dwudziesty  wspomnienia lekarza (Gdañsk

1987). Wyznaje w
niej, ¿e rodzina zapewni³a mu doskona³e wykszta³cenie,
od dziecka mówi³
swobodnie po francusku i niemiecku,
szko³ê
redni¹
ukoñczy³ we Francji, co da³o mu prawo wstêpu na francuskie uniwersytety. Za
namow¹ rodziny rozpocz¹³ studia w zakresie
prawa i nauk politycznych. Inteligentny,
wszechstronnie uzdolniony m³ody cz³owiek
nie mia³ problemów z nauk¹, jednak nie
dawa³a mu ona nale¿ytej satysfakcji. Przerwa³ wiêc dotychczasowe studia i podj¹³
nowe  medyczne.
Porzucenie studiów prawniczych i oddanie siê medycynie by³o pójciem za
g³osem powo³ania. Rodzina by³a
przewiadczona, ¿e to decyzja
b³êdna. Rodzinne koligacje i znajomoci dawa³y gwarancjê, ¿e po
ukoñczeniu studiów prawniczych Tadeusz rozpocznie wspania³¹ karierê w dyplomacji. Po
ukoñczeniu
studiów medycznych natomiast perspektywy zawodowe nie
rysowa³y siê najlepiej  najprawdopodobniej do koñca
¿ycia trudna i niezbyt dochodowa praktyka lekarska.
Jednak m³ody adept medycyny wytrwa³ w swym
postanowieniu. Jak siê mia³o okazaæ, nie tylko wytyczy³o ono jego drogê ¿yciow¹, ale tak¿e trwale ukszta³towa³o jego postawê jako lekarza. Ró¿ne bowiem
mog¹ byæ motywy, dla których kto wybiera zawód
lekarza  ciekawoæ poznawcza, presti¿ spo³eczny,
korzyci materialne. ¯aden z tych motywów nie jest
przeszkod¹ w zdobyciu sprawnoci zawodowej,
bieg³oci w wykonywaniu rutynowych czynnoci
lekarskich. Ale prawdziwym lekarzem mo¿e zostaæ
tylko ten, kogo motywuje poczucie powo³ania, pasja
s³u¿enia cz³owiekowi cierpi¹cemu.

PRAWDZIWY

Tadeusza Kielanowskiego
medycyna humianistyczna
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Najpierw wspó³czucie
Tadeusz Kielanowski by³ lekarzem prawdziwym,
a to znaczy  lekarzem z powo³ania. We wzmiankowanych wy¿ej wspomnieniach napisa³: Twierdzê,
¿e mylami i intencjami lekarza przy ³ó¿ku chorego
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musi kierowaæ nie ciekawoæ naukowa, ale wspó³czucie. Ten wymóg sprawia, ¿e w³aciwie pojêta medycyna nie mieci siê w sferze nauk przyrodniczych, lecz
w aspekcie najistotniejszym pozostaje dyscyplin¹
humanistyczn¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przyrodniczy
aspekt medycyny jest oczywicie niezbêdny i warunkuje jej rozwój, jednak pe³ni faktycznie rolê niejako
instrumentaln¹. Tadeusz Kielanowski wyra¿a³ to
nastêpuj¹co: Uwa¿am i wielokrotnie dawa³em temu
wyraz w moich publikacjach, ¿e zaliczanie medycyny
do nauk przyrodniczych jest nieporozumieniem.
Medycyna jako nauka i medycyna jako sztuka rozpoznawania i leczenia chorób cz³owieka jest jedn¹ z dziedzin nauk humanistycznych, jest dzia³alnoci¹ wiadomie antropocentryczn¹ i nie ma powodu wypierania siê tego.
Nie znaczy to bynajmniej, ¿e profesor Tadeusz
Kielanowski pomniejsza³ wagê swojej dzia³alnoci
badawczej. Przeszed³ przecie¿ normaln¹ drogê kariery
akademickiej, a w swej specjalnoci lekarskiej  ftyzjatrii  by³ jednym z najwybitniejszych w Polsce.
Jemu chodzi³o jednak o to, aby aspektu naukowego
medycyny nie oddzielaæ od aspektu s³u¿enia cz³owiekowi choremu. Medycyna jak ka¿da nauka odkrywa obiektywne prawdy naukowe; ale jest dlatego
dziedzin¹ w istocie humanistyczn¹, ¿e wiadomie
poszukuje takich prawd, które s³u¿¹ cz³owiekowi. W
swoim podrêczniku Propedeutyka medycyny, który
w swoim czasie cieszy³ siê du¿¹ popularnoci¹ i mia³
szereg wydañ, Kielanowski mówi o tym wyranie:
¯aden lekarz klinicysta nie jest jednak i nie mo¿e byæ
tylko pracownikiem nauki, badaczem; jedynym
bowiem celem nauki jest poznanie prawdy, celem za
dzia³ania lekarza jest  i musi byæ  przede wszystkim
przywrócenie zdrowia lub przynajmniej przyniesienie
ulgi cz³owiekowi choremu. A w dalszym ci¹gu podkrela, ¿e lekarz, który widzi tylko biologiczn¹
chorobê, nie jest dobrym lekarzem, bo nie jest przyjacielem chorego.
Ta uwaga profesora Kielanowskiego nabiera
szczególnego znaczenia w czasach obecnych  czasach dynamicznego rozwoju medycyny i zwi¹zanej z
tym rozwojem coraz wê¿szej specjalizacji. Je¿eli
lekarz ma byæ przyjacielem chorego, to musi przede
wszystkim umieæ go dostrzec spoza aparatury, analiz i
wykresów, musi widzieæ nie tylko uszkodzone narz¹dy
i tkanki, ale tak¿e chorego cz³owieka. Nie ma
bowiem chorych narz¹dów, s¹ tylko chorzy ludzie.
Te s³owa zas³uguj¹ na baczn¹ uwagê, poniewa¿ ukazuj¹ szczególny wymiar medycyny jako dziedziny nie
tylko przyrodniczej i humanistycznej zarazem, ale
jako wiedzy wkraczaj¹cej w obszar refleksji filozoficznej. Zazwyczaj filozofowie charakteryzuj¹c
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cz³owieka jako byt rozumny, podkrelaj¹, ¿e jest on
jednoci¹ psychofizyczn¹. Na czym ta jednoæ polega
i w jaki sposób siê realizuje, stanowi ci¹gle przedmiot
sporów poszczególnych szkó³ i kierunków filozoficznych. Otó¿ w³anie na gruncie medycyny fizyczna i psychiczna jednoæ cz³owieka jawi siê w sposób
szczególny i w³anie lekarz mo¿e j¹ jakby zobaczyæ.
Kiedy do lekarza zg³asza siê pacjent, mówi mu, ¿e boli
go ¿o³¹dek, nerka czy inna czêæ cia³a to wtedy lekarz
mo¿e i powinien dostrzec, ¿e wprawdzie boli jaka
sfera fizyczna, ale cierpi cz³owiek. A gdy podejmuje za
pomoc¹ stosownych rodków medycznych okrelone
dzia³anie na tê sferê fizyczn¹, to mo¿e i powinien
zrozumieæ, ¿e leczy cz³owieka. Na tym w³anie polega
medyczny sens filozoficznej tezy o jednoci psychofizycznej cz³owieka. Tylko lekarz, który to rozumie i przyjmuje jako wyznacznik swego dzia³ania
zawodowego, jest lekarzem prawdziwym  humanist¹
stosuj¹cym wiedzê przyrodnicz¹, by nieæ pomoc
cz³owiekowi cierpi¹cemu. Taka intuicja kierowa³a
dzia³alnoci¹ lekarsk¹ Tadeusza Kielanowskiego i le¿a³a u podstaw jego refleksji nad deontologi¹ lekarsk¹.
Maria Nowacka
(Autorka jest dr. hab. filozofii
 adiunktem w Katedrze Bioetyki
i Antropologii Filozoficznej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku)

20 PADZIERNIKA
W AULI WIELKIEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ W
BIA£YMSTOKU
odbêdzie siê uroczystoæ

wznowienia
dyplomów lekarskich
po 50 latach od ukoñczenia
studiów na Wydziale Lekarskim
Program uroczystoci

1. Otwarcie uroczystoci i przemówienie
JM Rektora Jana Górskiego.
2. Wrêczenie dyplomów Jubileuszowych.
3. Przemówienie przedstawiciela Jubilatów 
prof. dr hab. n. med. Jerzego Jakowickiego.
4. Zakoñczenie uroczystoci.
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By³o
nas
stu
szeciu

R

ok 2005 dla nas 
pierwszych absolwentów
Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku  to bardzo wa¿ny rok.
Piêædziesi¹t lat temu po piêciu latach studiów rozpoczêlimy pracê
lekarza. Pó³ wieku to szmat czasu.
Dwudziestego padziernika na
uroczystociach Jubileuszowych ze
stu szeciu pierwszych lekarzy
bia³ostockiej Akademii Medycznej
spotka siê ju¿ tylko czterdziestu jeden. Czterdziestu
czterech nie ma
ju¿ wród nas. Innym stan zdrowia
nie pozwala jeszcze raz zobaczyæ
miejsca,
gdzie
zdobywali wiedzê,
miejsca gdzie nawi¹zano przyjanie trwaj¹ce do
dzi. Przyk³adem,
tego jak bardzo
bylimy ze sob¹
zwi¹zani, niech
bêdzie list, który
nades³a³ jeden z
naszych kolegów.
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Uprzejmie informuje, ¿e z
uwagi na stan zdrowia nie
mogê skorzystaæ z zaproszenia,
lecz myl¹ bêdê na zjedzie,
bowiem dyplom, a potem specjalizacja w Klinice Okulistycznej AMB zdecydowa³y o
mojej przysz³oci.
Jako lekarz okulista rozpocz¹³em pracê w Poradni
Okulistycznej w Bielsku Podlaskim, a potem w Hajnówce
i w Siemiatyczach. W czasie
dojazdów do Hajnówki uleg³em
wypadkowi drogowemu co spowodowa³o ograniczenie mojej
wydolnoci fizycznej. Pracowa³em mimo to zawodowo do
wieku emerytalnego.
Moja praca zosta³a doceniona. Uhonorowano mnie
Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. To odznaczenie wraz z fotografi¹ niech
bêdzie namiastk¹ mojej obecnoci na Zjedzie Jubileuszowym Pierwszych Absolwentów
AMB  50 lat po dyplomie.
Z powa¿aniem
W³odzimierz Kiesiecki

Spe³niamy jego probê 
wspomnieniami bêdzie nam towarzyszyæ w uroczystociach.
Warto zastanowiæ siê co nas
tak bardzo zwi¹za³o ze sob¹. Na
pewno radoæ, ¿e po koszmarnych
latach wojny mo¿emy zdobywaæ
zakazan¹ przez wroga wiedzê.
Wspólna nauka w czasach, gdzie
dzielono siê kartkami z jednej posiadanej ksi¹¿ki. Praca przy porz¹dkowaniu zniszczonego parku
pa³acowego  zawsze wszyscy razem  zawsze radoni i rozpiewani  zawsze szczêliwi.
Po³¹czy³a nas tak¿e, w grono jednej wielkiej, akademickiej rodziny, serdeczna, prawie
ojcowska opieka pierwszego Rektora naszej uczelni  prof. Tadeusza Kielanowskiego. Zawsze
by³ z nami. Gdyby ¿y³ obchodzi³by w tym roku stulecie swoich
urodzin. Dlatego te¿ rok 2005 ma
dla nas szczególne znaczenie.

Teresa Kurowska-D¹browska
(Autorka jest dr. med.,
absolwentk¹ AMB
z pierwszego rocznika)
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J

Do
przysz³ych lekarzy

estemy czêsto przez ¿ycie zmuszani do zadania sobie pytania

znajdujemy w sobie ochoty na zg³êbienie tajemnicy choroby i poko-

 czy gdybym mia³ mo¿liwoæ ponownego prze¿ycia okresu

nanie jej, to warto siê zastanowiæ, czy nasza dalsza praca powinna

doros³oci, to czy wybra³bym tê sama drogê ¿yciow¹? Wielu z

byæ zwi¹zana z bezporednim kontaktem z chorym cz³owiekiem.

nas odpowie tak, ale ilu z nas bêdzie mia³o w¹tpliwoci.

Warto pamiêtaæ przy tym o umiejêtnoci odpowiedniego rozk³adania

Ju¿ nied³ugo rozpocznie siê nowy rok akademicki. Nowe zastê-

proporcji pomiêdzy naturalnym wspó³czuciem, a logicznym po-

py ludzi chc¹cych byæ lekarzami wejdzie w mury kilku uczelni w

stêpowaniem. Dobry lekarz nie mo¿e w swoim postêpowaniu zatrzy-

Polsce. Wszyscy chc¹ otrzymaæ dyplom ukoñczenia studiów. Ale czy

maæ siê na okazywaniu wspó³czucia i ulegaæ parali¿uj¹cym

wszyscy rzeczywicie mog¹ zostaæ lekarzami? Jest taki moment w

emocjom zaprzestaj¹c logicznego mylenia i dzia³ania. Musi byæ

¿yciu, kiedy dokonujemy wyboru i podejmujemy decyzje. Czasem

konstruktywny i konsekwentny w postêpowaniu leczniczym,

jednak s¹ one podejmowane jakby niezupe³nie wiadomie. Jakby z

szczególnie w przypadkach nag³ych. Ale nade wszystko lekarz

rozpêdu, czy z cudzej woli, bo mo¿e mama i tata kazali, albo

powinien znaleæ w sobie nieprzebrane pok³ady ¿yczliwoci i umieæ

kolega poszed³ na takie studia, to ja te¿, albo te studia spe³ni¹ mo-

t¹ ¿yczliwoæ umiejêtnie okazywaæ cierpi¹cym. Lekarz nie ma prawa

je marzenia o dobrych zarobkach, albo te studia zapewni¹ mi ka-

okazaæ pacjentowi swego zniecierpliwienia, rozdra¿nienia, czy choæ-

rierê naukow¹, s³awê odkrywcy, nagrodê Nobla, itp. I w³aciwie

by nawet tylko zmêczenia. Z punktu widzenia lekarza problemy

wszystko jest w porz¹dku, tak to w ¿yciu bywa. Ale w zawodzie le-

pacjentów s¹ czêsto b³ahe i ma³o wa¿ne, ale z punktu widzenia pa-

karza jest od pocz¹tku dodatkowy czynnik, który powinien byæ brany

cjenta s¹ to rzeczy dla nich najistotniejsze. Ilu¿ lekarzy zbyt czêsto

pod uwagê przy decyzji podejmowania studiów lekarskich, a wielo-

zapomina o tym i nie przypuszczam, ¿eby sami czuli siê dobrze bêd¹c

kroæ nie jest nawet dostrzegany przez pocz¹tkuj¹cych adeptów sztu-

na miejscu chorego, maj¹c do czynienia z nieprzyjaznym i niecierpli-

ki medycznej. Jest to mianowicie wiadome poczucie odpowiedzial-

wym lekarzem.

noci  osobistej i bezporedniej odpowiedzialnoci za zdrowie i

Czy rozpoczynaj¹c studia jestemy w stanie przewidzieæ jak

¿ycie drugiego cz³owieka. Zawód lekarza owiany jest nimbem

bêdziemy reagowaæ w momentach stresu, ekstremalnego zagro¿enia

romantycznoci. Bo czy¿ mo¿e byæ, z punktu widzenia ogólnie

¿ycia chorego, na sytuacje ostatecznych wyborów. Czasami studenci

pojêtego cz³owieczeñstwa, co piêkniejszego ni¿ ratowanie drugiego

medycyny w trakcie egzaminów niekiedy usprawiedliwiaj¹ siê twier-

cz³owieka, zmniejszanie cierpieñ ludzkich, przed³u¿anie ¿ycia. Ale to

dz¹c, ¿e s¹ tak zdenerwowani, i¿ nie mog¹ sobie przypomnieæ czy

romantyczne przekonanie musi byæ tak¿e poparte rzetelnymi umiejêt-

uzmys³owiæ odpowiedzi na zadane pytanie. To w takim razie jak siê

nociami. Te za mo¿na posi¹æ jedynie nak³adem ciê¿kiej, niekiedy

bêd¹ zachowywaæ w przypadku ciê¿ko chorego cz³owieka, gdy

¿mudnej pracy wymagaj¹cej systema-tycznego doszkalania siê przez

liczyæ siê bêd¹ tylko sekundy w ustaleniu prawid³owego dzia³ania

ca³e ¿ycie. Niekiedy ju¿ po pierwszych egzaminach na pierwszym

ratuj¹cego mu ¿ycie? Szkoda, ¿e przy egzaminie wstêpnym na studia

roku niektórzy studenci dochodz¹ do wniosku, ¿e nie nadaj¹ siê do

medyczne nie mamy mo¿liwoci sprawdzenia predyspozycji do za-

zawodu lekarza, ¿e co nie pasuje. I nie jest to tylko niemo¿noæ

wodu, aby zaoszczêdziæ m³odym ludziom póniejszych rozczarowañ.

nauczenia siê odpowiedniej porcji materia³u, ale brak jakby

To co piszê jest dla wielu z czytelników oczywiste i dobrze znane.

zaciekawienia, obojêtnoæ na to co siê poznaje, brak choæby drobiny

Moja dzisiejsza refleksja adresowana jest przede wszystkim do ludzi

fascynacji. Trudno jest wówczas zawyrokowaæ, czy jest to sygna³ do

rozpoczynaj¹cych studia medyczne. Sprowokowana zosta³a pewnym

zmiany kierunku studiów, czy tylko chwilowy kryzys. Niekiedy

zdarzeniem, którego by³em wiadkiem. Widzia³em w szpitalu, jak

potrzeba nastêpnych kilku sprawdzianów, ¿eby mieæ przekonanie, co

pacjent zwróci³ siê po godzinie 15-tej do swojego lekarza prowa-

do braku predyspozycji w³asnych w danej dziedzinie. I de facto nie

dz¹cego z doæ b³ahym problemem. Us³ysza³ odpowied  ja ju¿

nale¿a³oby wówczas na si³ê brn¹æ dalej w dziedzinê nie pasjonu-

skoñczy³em na dzisiaj pracê, proszê zwróciæ siê do lekarza dy¿ur-

j¹c¹. Znam kilka sytuacji, kiedy to moi koledzy po pierwszym roku

nego. Pokorny pacjent pocz³apa³ dalej korytarzem w poszukiwaniu

studiów medycznych rezygnowali z dalszej nauki. Twierdz¹c ¿e nie

dy¿urnego. Lekarz prowadz¹cy poszed³ do domu. Formalnie rzecz

nadaj¹ siê do medycyny, zmieniali kierunek zainteresowañ i odnosili

bior¹c nic siê nie zdarzy³o, co by zagrozi³o bezpieczeñstwu pacjenta,

potem sukcesy w innych dziedzinach.

ale jaki¿ zapanowa³ klimat w relacji lekarz-pacjent. Lekarzem nie

W czasie zajêæ klinicznych z pacjentami stajemy oko w oko z

przestaje siê byæ po godzinie piêtnastej. Wszystkim nowo upieczo-

chorym cz³owiekiem. Zaczynamy poznawaæ nie tylko chorych ludzi,

nym studentom medycyny ¿yczê w przysz³oci tylko dobrze zdanych

ale i w³asne reakcje na kontakt z nimi, jak¿e czêsto na kontakt z lud-

egzaminów, jak najmniejszej liczby dramatycznych zdarzeñ w prak-

mi chorymi miertelnie. Wa¿ne jest wówczas uwa¿ne przyjrzenie siê

tyce lekarskiej, szybkiej nauki umiejêtnoci wnikliwego wejrzenia w

sobie, w³asnym mylom, odczuciom. Je¿eli nie znajdujemy wówczas

pacjenta, a przede wszystkim we w³asne serce.

wewnêtrznego rozs¹dnego wspó³czucia dla ciê¿ko chorego, je¿eli nie
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Szpitalny
Oddzia³ Ratunkowy

I

dea zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego
znalaz³a swój pocz¹tek w Polsce w 1999 roku, po
wprowadzeniu reformy administracyjnej. Wtedy zaczê³y powstawaæ szpitalne oddzia³y ratunkowe, w których
realizowane mia³y byæ g³ówne zadania zwi¹zane z ratownictwem medycznym. W województwie podlaskim pierwsze
szpitalne oddzia³y ratunkowe (SOR) powsta³y w szpitalach w
Suwa³kach, Sokó³ce, Bielsku Podlaskim, £om¿y i w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bia³ymstoku. W kolejnych
latach lista ta zosta³a uzupe³niona o SOR w Hajnówce,
Siemiatyczach, Augustowie, Grajewie i
Dzieciêcym Szpitalu
Klinicznym w Bia³ymstoku.
Najbardziej opornie sz³o
tworzenie SOR-u w
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Bia³ymstoku, mimo ¿e pe³noprofilowy szpital uniwersytecki nie mo¿e
w³aciwie funkcjonowaæ bez takiego odFot. Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy WSPSK-a
dzia³u. Próby utworzenia SOR-u w SPSK-a, podejmowane od 2001 roku, nie
powiod³y siê przede wszystkim z braku rodków, a pieni¹dze
uzyskane z Ministerstwa Zdrowia oprócz tego, ¿e by³y
niewystarczaj¹ce, to jeszcze zosta³y niew³aciwie wykorzystane. Niew³aciwe wykorzystanie rodków do dzisiaj
wytykaj¹ nam kontrole z Ministerstwa Zdrowia i gro¿¹ ograniczeniem przyznawania dalszych dotacji.
Dopiero wyst¹pienie z programem wspó³finansowania
ze rodków Unii Europejskiej da³o szansê na utworzenie
SOR-u w SPSK-a. Projekt z³o¿ony w 2003 roku nie uzyska³
akceptacji. Rok póniej przygotowany projekt uzyska³ ju¿
wysok¹ ocenê Panelu Ekspertów i Regionalnego Komitetu
Steruj¹cego. Na infrastrukturê i wyposa¿enie SOR-u zosta³a
przyznana kwota 3.800 tys. z³. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿dy
tego rodzaju projekt wymaga wk³adu w³asnego i 25% rodków musi znaleæ wnioskodawca.
Ten jedenasty oddzia³ zamyka sieæ SOR-ów w naszym
województwie i umo¿liwia sprawne funkcjonowanie zinte-
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growanego systemu ratownictwa medycznego. Pierwsze
prace adaptacyjno-wykonawcze rozpoczê³y siê w grudniu
2004 roku. Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych,
która mia³a miejsce w 2005 roku wp³ynê³a na zahamowanie
budowy do kwietnia 2005 roku. Okres od maja do wrzenia
to czas bardzo intensywnych prac. Staraniem firmy FADBET
SA realizuj¹cej inwestycjê uzyskano przyspieszenie realizacji harmonogramu. Istniej¹ obecnie realne szanse na otwarcie
oddzia³u w listopadzie bie¿¹cego roku.
Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy w SPSK-a AMB wyposa¿ony bêdzie w 9
³ó¿ek, salê zabiegow¹
z dwoma sto³ami
operacyjnymi, salê
re-suscytacyjn¹, dekontaminacyjn¹, gabinet diagnostyki ultrasonograficznej,
elektrokardiograficznej i endoskopowej,
tzw. ramiê C, nowoczenie wyposa¿one gabinety przyjêæ
pacjentów
planowych. Otwarcie oddzia³u w znakomity
sposób poprawi bezpieczeñstwo mieszkañców regionu, a
usprawnienie m.in. diagnostyki w stanach nag³ych umo¿liwi
wdro¿enie optymalnego i szybkiego leczenia, szczególnie w
przypadkach bezporedniego zagro¿enia zdrowia i ¿ycia.
Nowoczesny SOR usprawni te¿ funkcjonowanie samego
szpitala klinicznego i u³atwi prowadzenie dydaktyki z medycyny ratunkowej. rodki na funkcjonowanie oddzia³u zapewnia NFZ.
Tworzenie SOR-u w SPSK-a przypomina trochê losy
ustawy o ratownictwie medycznym. Do dzi ustawa le¿y
zamro¿ona, a koszty ratownictwa medycznego ponosi nie
bud¿et, lecz ubezpieczeni. Wydatki na szpitalne oddzia³y
ratunkowe, które od 2002r. mia³y byæ pokrywane z bud¿etu
spad³y bowiem na NFZ.
Marek Rogowski
(Autor jest prof. dr. hab.
 prorektorem ds. klinicznych AMB)
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W

ostatnich tygodniach
nak³adem
naszej
uczelni ukaza³a siê
monografia pt. Zak³ad Anatomii
Patologicznej 1952-2000. Autor
publikacji prof. Henryk Nowak,
d³ugoletni kierownik zak³adu

MEDYK BIA£OSTOCKI
ich nazwiska i niekiedy podobizny. Wielu odesz³o na zawsze, niektórzy pracowali i pracuj¹ w wielu miejscach Polski
i wiata, pe³ni¹c ró¿ne funkcje i
zajmuj¹c czêsto kierownicze stanowiska.

P ó ³ w i e c ze
b i a ³ o s t o ck i e j

wieka prawego i skromnego,
niezwykle lubianego przez ludzi
i wspó³pracowników. Stary pod
ponurym i marsowym wyrazem
twarzy skrywa³ osobowoæ wielkiego humanisty, mi³onika przyrody i piêkna. £atwo znajdowa³
wspólny jêzyk tak¿e ze studentami. By³ organizatorem Zak³adu
Anatomii Patologicznej, d³ugoletnim dziekanem i rektorem.
Najwiêcej fotografii dotyczy
okresu panowania autora omawianej monografii, prof. Henryka
Nowaka, ucznia i nastêpcy prof.
Komczyñskiego. To wtedy zosta³a
stoczona kilkunastoletnia batalia

patomorfologii
(1970-1995), przez pryzmat wa¿nych wydarzeñ: ogólnopolskich
zjazdów, sympozjów i konferencji
naukowych oraz d³ugoletnich
starañ o wybudowanie nowej bazy
dydaktyczno-naukowej, przedstawia historiê Zak³adu Anatomii
Patologicznej i jego dokonania.
Nie bêdê omawia³ osi¹gniêæ zak³adu, wspomnê jedynie o uzyskanych 12 tytu³ach
naukowych profesora, otrzymanych przez pracuj¹cych w
zak³adzie uczniów prof.
Nowaka oraz o ponad dwóch
tysi¹cach prac naukowych,
którymi ten zak³ad mo¿e siê
poszczyciæ.
Najwiêksz¹
wartoci¹
omawianego opracowania jest
próba ocalenia od zapomnienia ludzi, którzy tworzyli zak³ad Anatomii Patologicznej i
w nim pracowali. A przewinê³o siê ich ponad pó³tora
tysi¹ca. Dziêki tej monografii
mo¿emy przypomnieæ sobie
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Wspomnienia budzi czêæ ikonograficzna opracowania.
Na kilku fotografiach mo¿emy
zobaczyæ postaæ  legendê, prof.
Ludwika Komczyñskiego pierwszego kierownika zak³adu, cz³o-

o budowê nowego gmachu Zak³adu Anatomii Patologicznej. Wtedy
organizowano ogólnopolskie zjazdy i sympozja naukowe, odwiedzali nas naukowcy z kraju i zagranicy, nast¹pi³ znaczny rozwój
naukowy uwieñczony wieloma
doktoratami, habilitacjami i
tytu³ami profesora.
Profesor Henryk Nowak
jest dalej z nami i z pewnoci¹
z satysfakcj¹ ledzi ci¹g³y
rozwój bia³ostockiej patomorfologii, która wkroczy³a w
drugie piêædziesiêciolecie po
reorganizacji Zak³adu Anatomii Patologicznej z którego
wyodrêbniono Zak³ad Klinicznej Biologii Molekularnej,
Zak³ad Patomorfologii Lekarskiej i Zak³ad Patomorfologii
Ogólnej.

Lech Zimnoch
(Autor jest prof. dr. hab. 
kierownikiem Zak³adu Patomorfologii Lekarskiej AMB)
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Wa¿ne dla rodziców!

O

d wielu lat Dzieciêcy Szpital Kliniczny w Bia³ymstoku mia³ trudnoci z udzielaniem wiadczeñ medycznych pacjentom dotkniêtym anoreksj¹ i bulimi¹ oraz cierpi¹cym na zespó³ ADHD. Narodowy Fundusz Zdrowia, mimo ¿e problem
jest bardzo powa¿ny nie chcia³ szpitalowi zakontraktowaæ tego typu us³ug. Okazuje siê, ¿e profesjonalna kadra tojeszcze nie
wszystko. Wymogi wobec pododdzia³ów psychiatrycznych dla dzieci s¹ bardzo wysokie.
 Aby nie zostawiaæ dzieci i ich rodziców bez pomocy, doszlimy do wniosku z konsultantem krajowym ds. psychiatrii
dzieciêcej, ¿e w takim razie otworzymy dla tych pacjentów oddzia³ dzienny. I tak od pierwszego czerwca, w ramach Kliniki
Pediatrii i Zaburzeñ Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y, powsta³ specjalny oddzia³, w którym dzieci z tymi schorzeniami
znajd¹ pomoc. Niepokoj¹ce jest jednak to, ¿e nasze us³ugi wycenione zosta³y na ok. 6,30 z³ za punkt, za np., na Rzeszowszczynie na ok . 7,5 z³. Te relacje s¹ dla nas zupe³nie niezrozumia³e  powiedzia³a dr Anna Iwaszkiewicz  Paw³owska,
dyrektor DSK-a.
Oddzia³ Dzienny Psychiatryczny Dzieci i M³odzie¿y ( przy DSK-a)
jest czynny w godz. 7.30 - 15.00, tel. 745-07-88

dr Halina K¹dziela-Olech

¯ywe
sreberka
Z dr Halin¹
K¹dziel¹-Olech,
specjalist¹ psychiatrii
dzieci i m³odzie¿y,
rozmawia
Danuta lósarska.
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Idiota, psychol, debil! Jakich ludzi
obdarzamy takimi epitetami?
Najczêciej mówimy w ten sposób o osobach, które przejawiaj¹ zachowania odmienne od zachowañ ogólnie przyjêtych,
czyli tych, które nie mieszcz¹ siê w standardzie naszych oczekiwañ.
W taki sposób mówi siê czêsto o
dzieciach nadpobudliwych, u których
mo¿e wystêpowaæ zespó³ ADHD.
Dziecko cierpi¹ce na zespó³ ADHD czyli
 ogólnie mówi¹c  maj¹ce trudnoci w
koncentracji, nadruchliwe, wykazuj¹ce
brak kontroli swoich zachowañ, okrelamy czêciej przydomkiem diabe³ wcielony.
To ta ³adniejsza forma! Jak odró¿niæ
dziecko, u którego wystêpuje problem
nadpobudliwoci od dziecka po prostu
le wychowanego?
Badania retrospektywne siêgaj¹ce czasów niemowlêcych wykazuj¹, ¿e dzieci z
ADHD ju¿ we wczesnym okresie rozwoju ró¿ni¹ siê od dzieci zdrowych. Wrodzone podstawowe rytmy ¿yciowe: g³odu, nasycenia, snu, czuwania przebiegaj¹
u nich niesynchronicznie. Niemowlêta
bywaj¹ nadwra¿liwe, krzycz¹ce, niespokojne. Starsze dzieci wspinaj¹ siê, krêc¹
i wykonuj¹ szereg niebezpiecznych dla
siebie czynnoci. To takie ¿ywe sreberka,
które potrzebuj¹ co rusz nowych doznañ.
Wynika to z tego, ¿e ka¿da pojawiaj¹ca
siê sytuacja jest dla dziecka z ADHD
nowa, a ka¿dy pomys³ musi byæ natychmiast zrealizowany.

Podam taki prosty przyk³ad: dziecko
rozwijaj¹ce siê w sposób prawid³owy,
które raz dotknie gor¹cego kubeczka i siê
oparzy  zapamiêta ból i nie powtórzy tej
czynnoci. Dziecko z ADHD bêdzie to
robiæ wielokrotnie, poniewa¿ nie ma
zdolnoci zapamiêtywania tego typu
dowiadczeñ.
Wnikliwa obserwacja dziecka przez
rodziców pozwala wczeniej zauwa¿yæ
problem. Jednak w³aciw¹ diagnozê
mo¿na postawiæ dopiero oko³o szóstego
roku ¿ycia, poniewa¿ du¿a aktywnoæ
ruchowa jest w³aciwa dzieciom w wieku
przedszkolnym. Poza tym informacje o
nieprawid³owym zachowaniu pacjenta
musz¹ pochodziæ z ró¿nych róde³.
Jak postêpowaæ z takim dzieckiem?
Obowi¹zuj¹ trzy zasady: regularnoæ powtarzalnoæ-konsekwencja. Polecenia
powinny byæ krótkie, konkretne,
doprowadzone do koñca. Przekaz posprz¹taj pokój nic dziecku nie mówi, bo
jest ogólny, niejasny. Trzeba go zast¹piæ
jednoznacznymi informacjami np. ksi¹¿ka na pó³kê, buty do szafki, kurtka
na wieszak. Bezwzglêdnie konieczne
jest nazwanie rzeczy i miejsca, na które
maj¹ one trafiæ. Polecenia powinny byæ
wydawane spokojnym tonem i do skutku.
Czêsto rodzice skar¿¹ siê, ¿e dziecko ich
nie s³ucha. To nie jest prawda! Dziecko
rozprasza wiele bodców, które s¹ dla
niego tak samo wa¿ne jak g³os rodzica.
Dlatego tak istotna jest powtarzalnoæ
komunikatu. Postêpuj¹c w ten

M
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sposób wyrabiamy u dziecka dobre
nawyki, które powinny byæ wzmacniane
poprzez system nagradzania.
Nie karaæ dziecka?
Musimy siê zastanowiæ nad tym czym
ma byæ i jaka powinna byæ kara. Zazwyczaj jeli nasze dziecko siedzi cicho
w pokoju zajête zabaw¹ nie zwracamy na
nie uwagi, jeli za robi co z³ego  krzyczymy. Dziecko nasz¹ reakcjê odbiera
jako nagrodê, bo jest zauwa¿one, kto siê
nim interesuje, osi¹ga wiêc zamierzony
cel. Z³e zachowanie dziecka powinno
skutkowaæ naszym zdecydowanym komunikatem tego nie robimy. Jeli to nie
zadzia³a mo¿emy dziecko pozbawiæ
jakiej przyjemnoci. Ukarania dziecka
nie mo¿emy jednak odk³adaæ na póniej.
Kilka lat temu w Bia³ymstoku by³
g³ony przypadek dziecka nadpobudliwego, którego nie chcia³a
przyj¹æ ¿adna szko³a podstawowa.
Dzieci z ADHD sprawiaj¹ ogromne problemy wychowawcze, s¹ bardzo impulsywne. S¹ to czêsto dzieci bardzo zdolne,
ale ze wzglêdu na zaburzenia koncentracji uwagi nie wykorzystuj¹ swoich
mo¿liwoci. Jeli zaburzenia s¹ nasilone
konieczne staje siê nauczanie indywidualne. Warto jednak, aby te dzieci uczestniczy³y w takich zajêciach szkolnych,
które nie wymagaj¹ specjalnego skupienia uwagi np. zajêcia plastyczne, muzyczne, fizyczne. W ten sposób ucz¹ siê
¿ycia w grupie i przestrzegania okrelonych zasad.
Czy ADHD jest dziedziczne?
Badania naukowe potwierdzaj¹ pod³o¿e
genetyczne choroby. Uwa¿a siê, ¿e w rodzinach, w których jest dziecko z ADHD,
w przesz³oci ju¿ taki problem mia³ miejsce. Zwraca siê uwagê równie¿ na to, ¿e
choroba czêciej wystêpuje u ch³opców 
w stosunku 3:1. Poza tym objawy kliniczne u obu p³ci przebiegaj¹ nieco inaczej. U ch³opców zaburzenia koncentracji uwagi ³¹cz¹ siê z hiperaktywnoci¹,
dziewczynki za bywaj¹ powolniejsze,
zamylone. Okrela siê je czêsto jako
ni¹ce na jawie, myl¹ce o niebieskich migda³ach. Jeli nie sprawiaj¹ k³opotów wychowawczych w szkole, radz¹
sobie z nauk¹, nikt nie szuka dla nich
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pomocy. Problem bywa niezauwa¿ony.
W Polsce o ADHD mówi siê dopiero
od siedmiu, omiu lat. Szacuje siê ¿e
oko³o 5 procent dzieci w grupie do dziesi¹tego roku ¿ycia cierpi na to schorzenie.
Statystyki podaj¹, ¿e liczba chorych
dzieci wzrasta.
Z tej choroby dziecko ju¿ nie
wyronie?
Niestety nie, z ADHD mo¿na tylko nauczyæ siê ¿yæ. Rodzice czêsto pope³niaj¹
b³¹d i szukaj¹ cudownego leku, który
zmieni wszystko niczym czarodziejska
ró¿d¿ka. Nie ma takiej pigu³ki. W Stanach Zjednoczonych, gdzie ju¿ od lat
wypracowane s¹ standardy postêpowania
w przypadku zespo³u ADHD, stosuje siê
rodki psychostymuluj¹ce, które przynosz¹ poprawê u czêci pacjentów, ale tylko
w okresie ich stosowania. Najlepsze rezultaty osi¹ga siê poprzez ³¹czenie psychoterapii i leczenia farmakologicznego.
Czêsto wystarczy tylko odpowiednie oddzia³ywanie na dziecko, korekta zachowañ, opracowanie schematu dnia, atmosfera przyjani oraz wspó³praca rodzica,
nauczyciela i lekarza.
Im wczeniej zdiagnozuje siê tê
chorobê i wdro¿y odpowiednie postêpowanie, tym wiêksze s¹ szanse na
wypracowanie prawid³owego funkcjonowania dziecka z ADHD. To, co na pocz¹tku jest zespo³em nadpobudliwoci
ruchowej z deficytem uwagi, w póniejszym okresie pod wp³ywem ró¿nych
sytuacji ¿yciowych, braku akceptacji,
odrzucenia przez rodowisko, mo¿e prowadziæ do powa¿nych zaburzeñ osobowoci, stanów depresyjnych czy uzale¿nieñ.
Z dziecka chorego na ADHD mo¿e
wyrosn¹æ chuligan?
Ba³abym siê u¿yæ takiego okrelenia.
Powiedzia³abym raczej, ¿e cz³owiek
niedostosowany, maj¹cy problemy psychospo³eczne. W doros³ym ¿yciu takie
osoby nara¿aj¹ siê na sytuacje konfliktowe, maj¹ problemy ze znalezieniem
pracy, z jej utrzymaniem, z wywi¹zywaniem siê z obowi¹zków. Odrzucone,
niekochane, nieakceptowane czêsto dokonuj¹ prób samobójczych.

+

Fanaberie
panienek

czy choroba?
To co pozornie
jest ambicj¹,
tak naprawdê
jest tylko krzykiem
zauwa¿cie mnie!.

C

zasy Rubensa i Tycjana, kiedy obfite
kobiece kszta³ty by³y w modzie
bezpowrotnie minê³y. Co co kiedy by³o
wyznacznikiem atrakcyjnoci, oznak¹
zdrowia, si³y i energii do pracy sta³o siê
obecnie przekleñstwem wielu m³odych
kobiet. Teraz szczup³oæ, wymarzone
90/60/90 staj¹ siê czêsto synonimem sukcesu, przepustk¹ do lepszego ¿ycia.
Aby osi¹gn¹æ idealny wygl¹d przerzucamy czasopisma w poszukiwaniu kolejnej diety cud, katujemy cia³o forsownymi
æwiczeniami, fundujemy sobie g³odówkê.
Niektóre z nas tak siê w tym zatracaj¹, ¿e
staj¹ siê zak³adniczkami w³asnego cia³a.
Coraz wy¿ej ustawiona poprzeczka, coraz
wiêksze problemy zdrowotne. Lekarze
podkrelaj¹ jednak, ¿e waga i wygl¹d to
czêsto problem zastêpczy. Zaburzenia
od¿ywiania takie jak anoreksja i bulimia
wiêcej mówi¹ o stanie psychicznym
wspó³czesnych kobiet ni¿ o trendach w
modzie.
Szacuje siê, ¿e problem anoreksji
dotyczy 1 % m³odych dziewcz¹t, wiêkszoæ pacjentek wymaga pomocy we
wczesnym okresie dojrzewania, bulimii
nawet od 8 do10%. Osoby cierpi¹ce z powodu zaburzeñ od¿ywiania siê zwykle
choruj¹ przez kilka lat, zanim zaczn¹
szukaæ fachowej porady. Jeli stan zdrowia chorej jest na tyle z³y, ¿e wymaga
leczenia szpitalnego najlepsze efekty osi¹ga siê poprzez leczenie na oddziale specjalizuj¹cym siê w terapii zaburzeñ od¿ywiania siê.

M
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Z psychologiem klinicznym
i psychoterapeut¹

Anastazj¹ Hykiel,
rozmawia Beata Kaftañska.
Kiedy odchudzanie staje siê chorob¹?
To jest bardzo trudne pytanie, bo w³aciwie anoreksja to nie jest odchudzanie. To
jest jeden z objawów anoreksji, a wiêc
samo odchudzanie nie jest chorob¹.
Natomiast specyficzna koncentracja na
ciele, specyficzny sposób traktowania
jedzenia, kiedy staje siê ono dominuj¹cym elementem w ¿yciu i prze¿ywaniu,
Anastazja Hykiel
kiedy jedzenie obdarza siê uczuciami
takimi, jakimi wczeniej obdarza³o siê
osoby np. wa¿ne; powolne usuwanie innych sfer ze swego
¿ycia, takich jak: hobby, cele i marzenia, towarzystwo, s¹
momentem bardzo niepokoj¹cym i wiadcz¹ o powstaniu
problemu.
Prawie ka¿da z nas by³a albo w³anie jest na diecie, ale
nie ka¿da przekracza t¹ niebezpieczn¹ dla zdrowia barierê, nie wszystkie chorujemy.
Tak jak we wszystkich zaburzeniach emocjonalnych jest wiele
czynników, które wp³ywaj¹ na wyst¹pienie choroby. Mamy do
czynienia z kontekstem biologicznym, jeszcze do koñca nie
wyjanionym, ale ta dziedzina badañ prê¿nie siê rozwija. Jest
te¿ kontekst spo³eczny zwi¹zany z kultur¹ masow¹. To o czym
siê teraz mówi, ¿e media promuj¹ szczup³oæ, ¿e jest ona
trendy, ¿e diety s¹ czym bardzo powszechnym. Oczywicie
jest te¿ kontekst rodziny. Z obserwacji wynika, ¿e pewne typy
funkcjonowania rodziny mog¹ predysponowaæ do zachorowañ
na anoreksjê, czy bulimiê. Ale to nie jest nigdy tak, ¿e jest to
bezporednia zale¿noæ, a raczej wspó³zale¿noæ w wystêpowaniu tych zaburzeñ. Wa¿ne s¹ te¿ dowiadczenia m³odych
ludzi: w jakiej grupie spo³ecznej, rówieniczej wzrastaj¹, czy
doznaj¹ jakiej traumy. W leczeniu trzeba braæ je wszystkie
pod uwagê, nie da siê pomin¹æ ¿adnego.
Mo¿e choruj¹ po prostu osoby wytrwa³e w osi¹ganiu celu,
ambitne?
Ambicja to jest cecha, któr¹ widaæ na zewn¹trz, wa¿ne ¿eby
zrozumieæ jej kontekst. Jak poznamy bli¿ej pacjenta, jego
relacje rodzinne i spo³eczne to mo¿e siê okazaæ, ¿e jest to tylko
sposób na wyró¿nienie siê, zaistnienie, zwrócenie na siebie
uwagi. Wiêc to co pozornie jest ambicj¹, tak naprawdê jest
tylko krzykiem zauwa¿cie mnie!.
Co sprawia, ¿e przera¿aj¹co szczup³a wrêcz chuda osoba,
w dalszym ci¹gu twierdzi, ¿e jest za gruba?
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Ta kwestia te¿ jest nie do koñca
zbadana. S¹ ró¿ne teorie na ten temat.
Wa¿ny jest niew¹tpliwie czynnik somatyczny, pacjentki s¹ wyczerpane
fizycznie, a co za tym idzie maj¹ ró¿ne zaburzenia na poziomie neurobiochemicznym, co mo¿e mieæ wp³yw na
funkcjonowanie mózgu i równie¿ powodowaæ zaburzenia postrzegania
w³asnego cia³a. Jeli chodzi o teorie
psychologiczne to jest ich wiele, ale
ostatnio wiele jest badañ dotycz¹cych
poznawczego funkcjonowania cz³owieka. W wielkim uproszczeniu mo¿na to okreliæ: to, w jaki sposób o sobie mylimy, sprawia, ¿e w taki sposób siebie postrzegamy i tak siê czujemy. Je¿eli mylimy o sobie jako o osobie grubej, tak bêdziemy widzieæ siebie w lustrze i tak bêdziemy siê czuæ.
Dotyczy to nie tylko chorych na anoreksjê, ale tak¿e innych osób, które siê odchudzaj¹. Mechanizm nie jest wcale taki dziwny, tylko u osób z anoreksj¹ bardzo wyostrzony. Pacjentki z anoreksj¹ przekraczaj¹ znacznie
granicê adekwatnoci postrzegania w³asnej osoby.
Dlatego nie wystarczy po³o¿yæ na oddzia³ i pod³¹czyæ kroplówkê?
Niestety nie. Najczêciej s¹ to krótkofalowe dzia³ania, aczkolwiek czêsto konieczne. Nie ma jednej prostej recepty. Stosuje
siê farmakoterapiê, ró¿ne formy psychoterapii  indywidualn¹,
grupow¹, rodzinn¹. Najlepsze efekty daje indywidualne
potraktowanie problemu ka¿dego pacjenta. Bez form pomocy
psychologicznej, zag³êbienia siê w powody emocjonalne bardzo trudno osi¹gn¹æ jakikolwiek sukces terapeutyczny.
Zdaje siê, ¿e potrzebna jest te¿ zmiana postrzegania przez
spo³eczeñstwo tego problemu. Nieraz s³ychaæ g³osy, ¿e to
tylko fanaberie nastoletnich panienek.
Trudno siê dziwiæ, ¿e ludzie tego nie rozumiej¹. Wiêkszoæ
spo³eczeñstwa nie rozumie w ogóle chorób psychicznych, boi
siê od wieków tego, co siê dzieje z cz³owiekiem, ¿e mo¿na nie
panowaæ nad w³asnym funkcjonowaniem poznawczym, czy
emocjonalnym. Dlatego to nic dziwnego, ¿e ludzie nie rozumiej¹ zaburzeñ jedzenia. I tak du¿o siê ju¿ zmieni³o. Wiêcej
siê o tym mówi. Mylê, ¿e potrzebna jest tak jak w przypadku
schizofrenii, szeroko rozpowszechniona kampania informacyjna na temat zaburzeñ od¿ywiania. Nie po to, ¿eby straszyæ,
ale po to, która mog³aby s³u¿yæ odbarczeniu z poczucia winy
za chorobê. Bo te pacjentki maj¹ ogromne poczucie winy i
opinie innych, ¿e to jest fanaberia, jest czym, co im nie pomaga, ale utrudnia leczenie. One same nie rozumiej¹ tego, co siê
z nimi dzieje, dlatego tak reaguj¹. Orientuj¹ siê wtedy, kiedy
skutki choroby s¹ ju¿ ogromne i choroba jest czêsto zaawansowana. wiadomoæ tej choroby przychodzi jednak póno. +
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Miêdzynarodowa
wspó³praca

W

bibliotek

prezent oraz przygotowali jubileuszowy tort. Wszyscy uczestnicy
odpiewali gromkie Sto lat.
W drugim i trzecim dniu obrad, ju¿ w Bia³owie¿y, dominowa³
w¹tek faktycznej wspó³pracy miêdzynarodowej, przedstawiany
szczególnie wyrazicie przez kole¿anki z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Instytutu Zdrowia Publicznego
tego¿ uniwersytetu, dziel¹ce siê szeroko swoimi dowiadczeniami

dniach 7-9 wrzenia odby³a siê w Bia³ymstoku i w

w zakresie prowadzenia przedsiêwziêæ finansowanych z funduszy

Bia³owie¿y XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek

Unii Europejskiej. Ta czêæ konferencji, tak¿e dziêki w³¹czeniu

Medycznych. Jej zasadniczym tematem by³a Miê-

specjalisty od funduszy strukturalnych, mia³a wielce po¿¹dany

dzynarodowa wspó³praca bibliotek w dobie zmieniaj¹cych siê po-

wymiar instrukta¿owy. Polem kontaktów miêdzynarodowych staje

trzeb u¿ytkowników. Lista uczestników konferencji jest dostêpna

siê te¿ rozwijaj¹cy siê system dostawy dokumentów doc@med z

wraz z innymi informacjami pod

orodkiem koordynacyjnym w Akademii Medycznej w Poznaniu.

adresem

http://biblioteka.amb.

Innym istotnym w¹tkiem konferencji by³ problem przestrzegania

edu.pl/konferencja). Wymienieni

prawa autorskiego. Wszechstronnie

s¹ w niej nie tylko bibliotekarze

tê problematykê, poruszan¹ zw³asz-

i pracownicy naukowi z Polski,

cza w odniesieniu do nagannej

Bia³orusi, Litwy i Ukrainy, ale

praktyki kopiowania ca³ych ksi¹-

tak¿e  signum temporis  wydaw-

¿ek, nawietli³o kilku referentów.

cy literatury medycznej, dostawcy

Powróci³ te¿ (w referacie dyr.

baz danych i wyposa¿enia dla ksi¹¿-

D. D¹browskiej-Charytoniuk) w¹-

nic.

tek pe³notekstowych publikacji
Konferencjê otworzy³ JM prof.

cyfrowych wersji prac dyplomo-

dr hab. Jan Górski, krzepi¹c pra-

wych, co jest szeroko praktyko-

cowników

naukowej

wane w wielu krajach europej-

okreleniem biblioteki akademickiej

skich, a w Polsce dopiero oczekuje

informacji

jako serca uczelni. W pierwszym
dniu obrad w zachwycaj¹cej Auli

Fot. Wyk³ad M. Kretavièiene (t³umaczy³a J. Kukawska)

Wielkiej poza uczestnikami konfe-

na zdecydowane kroki poszczególnych uczelni lub bibliotek wirtualnych.

rencji udzia³ wziêli pracownicy naukowi AMB oraz dyrektorzy i

Zgromadzeni wys³uchali tak¿e referatu kole¿anki z Kowna

bibliotekarze z bia³ostockich bibliotek. Dzieñ pierwszy zdomi-

(M. Kretavièiene  mówi³a o rozleg³ym programie wspó³pracy bi-

nowany by³ przez rozwa¿ania na temat przysz³oci automatyzacji

bliotek medycznych krajów nordyckich i ba³tyckich, w czym w

informacji naukowej, która dawno wysz³a ju¿ poza komputerow¹

ogóle nie uczestniczy Polska, a sama Litwa  raczej w roli biorcy

obs³ugê katalogów bibliotecznych i wypo¿yczeñ ksi¹¿ek. Wypo-

ni¿ dawcy) oraz kolegów z Witebska (V. Taller i A. Kosinets oraz

wiadali siê reprezentanci firm sponsoruj¹cych konferencjê.

prorektor Uniwersytetu Medycznego V. Deikalo  przedstawili

Mówiono m. in. o ofercie podstawowych dostawców literatury bio-

przemylan¹ koncepcjê i rozwój swojej biblioteki elektronicznej,

medycznej, o podnoszeniu rangi uczelni poprzez udostêpnianie

dostêpnej pocz¹tkowo na CD ROM, a ostatnio tak¿e w sieci,

online obronionych w jej murach dysertacji, o ksi¹¿kach elektro-

szczególnie przydatnej ze wzglêdu na to, ¿e uczelnia jest powa¿nym

nicznych jako coraz dostêpniejszym materiale do lektury. W czasie

orodkiem kszta³cenia miêdzynarodowego). Niektóre wyst¹pienia

ca³ej konferencji wiele uwagi i dyskusji powiêcono istniej¹cym

wywo³a³y o¿ywion¹ dyskusjê. Powo³ano Komisjê wniosków, która

narzêdziom do scalania zasobów (np. ró¿nych baz danych  tak

na zakoñczenie przedstawi³a wnioski z konferencji. Zostan¹ one

jakby by³y udostêpniane na jednej platformie) oraz linkowania

szeroko upowszechnione w rodowisku.

(wi¹zania zapisów hipertekstowych), które umo¿liwia np. natych-

Ka¿da konferencja jest okazj¹ do kontaktów nieformalnych

miastowe przejcie od informacji o artykule odnalezionej w biblio-

i tak te¿ by³o w tym przypadku. Fascynuj¹ce miejsce konferencji

grafii za³¹cznikowej do pe³nego tekstu tego artyku³u. Konkurencja

i doskona³y hotel w Bia³owie¿y zapewni³y wszystkim dobry nastrój.

pomiêdzy dostawcami takich narzêdzi bêdzie narzucaæ bibliotekom

Organizacja by³a wzorowa. W programie znajdowa³a siê m. in. prze-

koniecznoæ podejmowania trudnych decyzji o wyborze jednego z

ja¿d¿ka bryczkami po Puszczy Bia³owieskiej, zwiedzanie Rezer-

nich.

watu Pokazowego Zwierz¹t z doskona³ym przewodnikiem i tañce

Podsumowaniem pierwszego dnia by³a uroczysta kolacja sponsorowana przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL, które w bie¿¹cym
roku obchodzi jubileusz 60-lecia. Uczestnicy zostali obdarowani

przy ognisku.
Konferencja zosta³a zorganizowana ze rodków sponsorskich
oraz z dotacji Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

pami¹tkowymi medalami oraz innymi gustownymi upominkami.

dr Henryk Hollender

Organizatorzy konferencji wrêczyli Prezes Krystynie Regulskiej

Biblioteka G³ówna Politechniki Warszawskiej
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Lekarz przed s¹dem
jako wiadek
Marek Hermanowicz

N

iejednokrotnie bywa tak, ¿e
ochrona tajemnicy lekarskiej
koliduje z tocz¹cym siê postêpowaniem cywilnym b¹d karnym.
Lekarz staj¹c przed s¹dem lub zeznaj¹c
w postêpowaniu przygotowawczym w
charakterze wiadka lub bieg³ego nie jest
automatycznie zwolniony z obowi¹zku
zachowania tajemnicy zawodowej.

Lekarz przed s¹dem cywilnym
Przepisy procedury cywilnej nie przewiduj¹ mo¿liwoci zwolnienia lekarza z
zachowania tajemnicy. Zgodnie z art. 261
§ 2 kpc wiadek mo¿e odmówiæ odpowiedzi na zadane mu pytanie, je¿eli zeznanie
mia³oby byæ po³¹czone z pogwa³ceniem
istotnej tajemnicy zawodowej.
Jednak¿e lekarz ma obowi¹zek zeznawaæ w przypadku, gdy tajemnica nie
ma charakteru istotnego. Ocenê czy
tajemnica jest istotna oraz decyzjê w
sprawie zakresu ujawnienia okolicznoci
i faktów objêtych tajemnic¹ lekarsk¹
pozostawia siê osobie powo³uj¹cej siê na
tajemnicê zawodow¹.
Lekarz jako wiadek mo¿e równie¿
uchyliæ siê od obowi¹zku przedstawienia
s¹dowi dokumentu, jeli zawiera on istotn¹ tajemnicê zawodow¹ (art. 248 § 2 kpc).
Jedynie wezwanie lekarza w charakterze bieg³ego uchyla obowi¹zek zachowania tajemnicy lekarskiej, ale tylko w
niezbêdnym zakresie s³u¿¹cym do sporz¹dzenia opinii. W pozosta³ej czêci
obowi¹zek zachowania tajemnicy zawodowej nadal trwa.

Lekarz przed s¹dem karnym
W postêpowaniu karnym, odmowa
zeznañ przez lekarza nie ma charakteru
bezwzglêdnego. Dopuszcza siê w wyj¹tkowych przypadkach przes³uchanie
wiadka odnonie faktów i okolicznoci
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lub bieg³y
objêtych tajemnic¹ zawodow¹.
Na mocy art. 180 § 2 kpk osoby
obowi¹zane do zachowania tajemnicy
lekarskiej mog¹ byæ przes³uchiwane
odnonie faktów objêtych t¹ tajemnic¹ 
tylko wtedy, gdy jest to niezbêdne dla
dobra wymiaru sprawiedliwoci, a okolicznoæ stanowi¹ca tajemnicê, nie mo¿e
byæ ustalona na podstawie innego dowodu. Obie te przes³anki musz¹ byæ
spe³nione ³¹cznie.
Zwolnienie od obowi¹zku zachowania tajemnicy mo¿e nast¹piæ tylko postanowieniem s¹du, niezale¿nie od stadium postêpowania karnego. Na to
postanowienie przys³uguje za¿alenie
zarówno wnioskuj¹cemu, jak i maj¹cemu
byæ wiadkiem lekarzowi (art. 459 § 3
kpk).
Odmowa zeznawania po zwolnieniu
od zachowania tajemnicy jest odmow¹
bezpodstawn¹. S¹d mo¿e zastosowaæ
wobec wiadka karê pieniê¿n¹ nawet do
3000 z³ lub aresztowaæ go na czas
nieprzekraczaj¹cy 30 dni (art. 285 § 1 kpk
w zw. z art. 287 § 1 i 2 kpk). Bezzasadna
odmowa z³o¿enia zeznañ przez osobê
zobowi¹zan¹ do zachowania tajemnicy
zawodowej, mimo zwolnienia od obowi¹zku jej zachowania przez uprawniony
organ  wbrew niektórym pogl¹dom  nie
powoduje odpowiedzialnoci tej osoby za
przestêpstwo poplecznictwa okrelonego
w art. 239 § 1 kk.
S¹d przes³uchuj¹c lekarza na
okolicznoæ faktów objêtych tajemnic¹
lekarsk¹ winien przewidzieæ, ¿e ujawnione mog¹ zostaæ informacje naruszaj¹ce
wa¿ny interes prywatny oskar¿onego
i wy³¹czyæ w tej czêci jawnoæ rozprawy,
po myli art. 181 § 1 kpk.
Mo¿liwoæ zwolnienia wiadka z
obowi¹zku zachowania tajemnicy zawo-

dowej w postêpowaniu karnym ma jednak pewne
ograniczenia. I tak lekarza nie mo¿na
zwolniæ z obowi¹zku zachowania tajemnicy w granicach okrelonych w art. 199
kpk (bezwzglêdny zakaz dowodowy), na
mocy którego z³o¿one wobec bieg³ego
albo wobec lekarza udzielaj¹cego pomocy
medycznej owiadczenia oskar¿onego,
dotycz¹ce zarzucanego mu czynu (np.
przyznanie siê do winy), nie mog¹
stanowiæ dowodu. Bezwzglêdnym zakazem dowodowym objêta jest równie¿
tajemnica psychiatryczna. Zgodnie z art.
51 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w dokumentacji dotycz¹cej
badañ lub przebiegu leczenia osoby z
zaburzeniami psychicznymi nie utrwala
siê owiadczeñ obejmuj¹cych przyznanie
siê do pope³nienia czynu zabronionego
pod grob¹ kary. Zasadê tê stosuje siê
równie¿ w stosunku do dokumentacji
dotycz¹cej badañ przeprowadzonych na
¿¹danie uprawnionego organu.
Nie wolno tak¿e, na mocy art. 52 ust.
1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przes³uchiwaæ lekarza psychiatry jako wiadka, na okolicznoæ
wypowiedzi osoby, wobec której podjêto
leczenie lub badania psychiatryczne, co
do pope³nienia przez ni¹ czynu zabronionego pod grob¹ kary. Zakaz okrelony w tym przepisie obejmuje wypowiedzi osób nie tylko z zaburzeniami
psychicznymi, ale ka¿dej osoby badanej
psychiatrycznie. W takiej sytuacji lekarz
psychiatra zwolniony jest równie¿ od
obowi¹zku zawiadamiania organów cigania o fakcie pope³nienia przestêpstwa
(art. 240 § 1 kk.). Zakaz dotycz¹cy lekarzy psychiatrów obejmuje równie¿
lekarzy wykonuj¹cych czynnoci bieg³ego.
(Autor jest aplikantem adwokackim)
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Z

bigniew Stefan Knapik
urodzi³ siê 21 stycznia 1929r.
w Samborze na Ziemi Lwowskiej, jako syn sêdziego. Studia
medyczne ukoñczy³ w
1951r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej
we Wroc³awiu. Po ukoñczeniu studiów odby³ sta¿ naukowy w Berlinie i w Lipsku
(1961 r.) oraz w Wiedniu
(1972 r.). Stopieñ doktora
nauk medycznych uzyska³
w 1961r. w AM we
Wroc³awiu. W 1966 r. Rada
Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej we Wroc³awiu, na podstawie pracy
pt. Wartoæ kapilaroskopii
w diagnostyce chorób wewnêtrznych, nada³a mu stopieñ naukowy docenta nauk
medycznych z zakresu chorób wewnêtrznych. W 1975
r. uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, za w 1984 r.
profesora zwyczajnego.
Pracê zawodow¹
rozpocz¹³ w 1948 r. jako p.o. asystenta Orodka Kardiologicznego
Uniwersytetu Wroc³awskiego. W latach 1970-1996 by³
kierownikiem Kliniki Gastroenterologii AM we
Wroc³awiu. W latach od 1968 do 1996 prowadzi³
równoczenie Gastrologiczny Orodek NaukowoBadawczy w Dusznikach Zdroju.
Dorobek naukowy profesora Zbigniewa Knapika
obejmuje ogó³em 273 pozycji, w tym: 135 prac oryginalnych, 21 prac pogl¹dowych, 12 kazuistycznych, 32 rozdzia³y w podrêcznikach, 26 artyku³ów i prac ró¿nych
oraz 44 komunikaty i streszczenia zjazdowe, publikowane w jêzykach: polskim, angielskim, niemieckim,
francuskim i rosyjskim oraz t³umaczenia trzech podrêczników.
Zainteresowania naukowe profesora Knapika dotyczy³y pocz¹tkowo kardiologii, angiologii i diabetologii
i by³y prowadzone pod kierunkiem jego nauczyciela 
prof. J. Kaniaka. Prace z tego okresu powiêcone by³y
przede wszystkim wp³ywowi chorób wirusowych na uk³ad kr¹¿enia, a tak¿e elektrokardiografii i wektokardiografii. Kilkanacie prac w dorobku profesora Z. Knapika
z tego okresu obejmuje etiologiê, obraz kliniczny i leczenie chorób naczyñ obwodowych. Do dorobku profesora

z zakresu angiologii nale¿y tak¿e
wspó³autorstwo podrêcznika Choroby naczyñ obwodowych (red.
J. Kaniak). W zakresie diabetologii
zajmowa³ siê problematyk¹
porodu u kobiet chorych na
cukrzycê (pierwsze tego rodzaju prace w Polsce), z uwzglêdnieniem ró¿nych parametrów biochemicznych, nowych leków przeciwcukrzycowych i wp³ywu zaka¿eñ.
G³ówn¹ domenê zainteresowañ profesora Zbigniewa
Knapika stanowi gastroenterologia i hepatologia. Prace z
tego zakresu obejmuj¹ zagadnienia zarówno z zakresu
patomechanizmu chorób przewodu pokarmowego, jak i ich
obrazu klinicznego oraz leczenia. Na szczególne podkrelenie zas³uguj¹ jego badania w
zakresie patobiologii przewlek³ych zapaleñ b³ony luzowej ¿o³¹dka,
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
i przewlek³ych zapaleñ w¹troby. Szereg
tych spostrze¿eñ znalaz³o praktyczne zastosowanie w diagnostyce klinicznej, szczególnie
w rozpoznawaniu chorób mi¹¿szu w¹trobowego. S¹ to
m.in. pomiary aktywnoci aryloesterazy surowiczej,
izoenzymów dehydrogenazy mleczanowej i ceruloplazminy oraz ocena histopografii porfiryn w¹trobowych
Od pocz¹tku lat 80-tych, wspólnie z profesorem
Leszkiem Paradowskim, rozpocz¹³ badania motoryki
przewodu pokarmowego. Pocz¹tkowo w eksperymencie
na zwierzêtach, a nastêpnie po uzyskaniu odpowiedniej
aparatury u ludzi. Ogó³em z tej tematyki opublikowa³ 35
prac i komunikatów zjazdowych. W pracach eksperymentalnych ocenia³ wp³yw prostaglandyn i diety bezresztkowej na motorykê przewodu pokarmowego, oraz
wp³yw blokowania receptorów muskarynowych i receptora H2 na motorykê jelita grubego u psów. Prace kliniczne dotyczy³y g³ównie motoryki prze³yku w ró¿nych
stanach chorobowych: refluksie ¿o³¹dkowo-prze³ykowym, cukrzycy, miastemii, wp³ywu ró¿nych leków na
kinetykê prze³yku i pêcherzyka ¿ó³ciowego. Przeprowadzi³ tak¿e badania czynnoci bioelektrycznej ¿o³¹dka
u osób zdrowych i z chorob¹ wrzodow¹, cukrzyc¹ oraz
w chorobie refluksowej.
Czêæ prac profesora Z. Knapika powiêconychM

30

Profesor
Zbigniew Stefan Knapik
(ur. 1929 r.)
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jest medycynie przemys³owej. Zainteresowania t¹ dziedzin¹ by³y nastêpstwem wieloletniej wspó³pracy AM we
Wroc³awiu z zak³adami górniczymi i hutniczymi Dolnego l¹ska.
Nawi¹zanie przez profesora wspó³pracy z Uniwersytetem w Bordeaux (prof. F. Megraud) zaowocowa³o
pierwszymi w Polsce pracami na temat zaka¿enia bakteri¹ Helicobacter pylori. Opracowa³ epidemiologiê tego
zaka¿enia na Dolnym l¹sku, czêstoæ wystêpowania
zaka¿enia u chorych z przewlek³ym zapaleniem b³ony
luzowej ¿o³¹dka oraz u personelu medycznego zajmuj¹cego siê badaniami endoskopowymi. Wprowadzi³ metody serologiczne w diagnostyce zaka¿eñ t¹ bakteri¹.
Profesor Knapik wprowadzi³ markery nowotworowe
do diagnostyki raka jelita grubego i stanów przedrakowych oraz ró¿nicowania ich ze zmianami zapalnymi.
Oddzieln¹ grupê stanowi¹ publikacje profesora z
zakresu historii medycyny we Wroc³awiu. By³y one publikowane z okazji rocznic historycznych: 45-lecia Nauki
Polskiej we Wroc³awiu, oraz 50-lecia Akademii Medycznej we Wroc³awiu, jak te¿ wspomnieñ o zmar³ych, zas³u¿onych profesorach Wydzia³u Lekarskiego tej uczelni.
A¿ 32 pozycje w dorobku naukowym profesora
Z. Knapika stanowi¹ rozdzia³y w podrêcznikach. Profesor jest redaktorem i wspó³autorem podrêcznika Choroby jelit oraz Zarys chorób w¹troby, a tak¿e wspó³redaktorem (wspólnie z profesorem J. Dzieniszewskim)
podrêcznika Zarys gastroenterologii i hepatologii.
W latach 1974-1981 profesor Zbigniew Knapik
pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Lekarskiego AM we
Wroc³awiu, a w latach 1990-1993 funkcjê rektora tej
uczelni.
Wychowa³ liczn¹ kadrê lekarzy specjalistów w
zakresie chorób wewnêtrznych i gastroenterologii. By³
promotorem 26 przewodów doktorskich i patronem
trzech rozpraw habilitacyjnych.
Profesor Knapik jest cz³onkiem wielu towarzystw
naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego
Towarzystwa
Gastroenterologii,
Wroc³awskiego
Towarzystwa Naukowego, International College of Psychosomatic Medicine i Association Europeene et
Mediterraneenne de Gastrologie et Proctologie; w tym
cz³onkiem honorowym niektórych z nich. Bra³ czynny
udzia³ w pracach Polskiej Akademii Nauk jako cz³onek
Komitetu Terapii Dowiadczalnej, Komitetu Patofizjologii Klinicznej, oraz Komitetu ¯ywnoci i ¯ywienia Cz³owieka.
Jest za³o¿ycielem i pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma Gastroenterologia Polska.

Sprawia
wra¿enie samotnika
Profesor Zbigniew Knapik
we wspomnieniach
prof. Antoniego Gabryelewicza
i jego ¿ony.

W

swojej wypowiedzi nie skoncentrujê siê na dzia³alnoci naukowej, dydaktycznej, lekarskiej czy organizacyjnej prof. Zbigniewa Knapika, w których

posiada osi¹gniêcia wa¿ne, oryginalne, czêsto nowatorskie.
Pozwolê sobie opowiedzieæ o innych cechach Profesora.
Znamy siê od wielu lat. Jest to cz³owiek o nienagannych manierach, jednakowo do wszystkich uprzejmy, taktowny, wyciszony.
Czêsto sprawia wra¿enie samotnika. Wspólne uczestnictwo w
kongresach naukowych pozwoli³o mi zbli¿yæ siê do prawdziwego Zbyszka  cz³owieka wra¿liwego, prawego, d¿entelmena
w ka¿dym calu. Mi³onik sztuki, znawca malarstwa wiatowego. Oprowadza³ nas po galeriach wiata, w których porusza³
siê jak zawodowy przewodnik. Pamiêtam jak w Oslo, jeszcze
przed otwarciem muzeum, na schodach, z pasj¹ opowiada³ o
niezwyk³oci malarstwa E. Muncha. Podmiewalimy siê z fascynacji Profesora Madonnami Bartolomego Murillo.
Profesor jest pianist¹ i nauczycielem gry na fortepianie
swoich wnuków. Jego pasj¹ jest muzyka klasyczna.
To niezwyk³e, ¿e mimo wielu odpowiedzialnych stanowisk,
mia³ czas dla rodziny  wspó³uczestniczy³ w jej problemach,
radociach, k³opotach. Wraz ze wspania³¹ Danusi¹  profesor
kardiologii  stworzyli prawdziwy dom, pe³en ciep³a i mi³oci,
w którym gocie czuli siê jak w idealnym wiecie.
W sposobie bycia prof. Knapika rozpoznaje siê bez b³êdu
star¹, dobr¹ lwowsko-wiedeñsk¹ kindersztubê. Wroc³aw tak¿e
sta³ siê bliski sercu profesora. T¹ mi³oci¹ potrafi³ zaraziæ wiele
osób i nas te¿. Z wielk¹ radoci¹ opowiada³ o rozbudowie Ossolineum, o renowacji kolejnych zespo³ów cysterskich, o nowej
restauracji z H. Bogartem w tle.
Podczas tragicznej powodzi, kiedy niepokoilimy siê o losy
Profesora i jego rodziny  opowiada³ nam wy³¹cznie o zalanej
aparaturze badawczej kliniki i ewakuowanych pacjentach.
Jerzy Waldorff mawia³, ¿e: Muzyka ³agodzi obyczaje.
W naszym rodowisku mo¿emy to samo powiedzieæ o profesorze Zbigniewie Knapiku. Jest osob¹, na któr¹ mo¿na liczyæ
w doli i niedoli. To cz³owiek, dla którego tak znaczy tak, a nie 
nie, lojalny, ale te¿ wymagaj¹cy przyjaciel.
Dziêkujemy za szczêliwy los, który nas przed laty zetkn¹³
i za przyjañ, która siê nawi¹za³a.
Cieszy³ siê z przyznania mu godnoci Doctora Honoris
Causa Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. My równie¿

Oprac. na podst. autoreferatu:
Joanna Jasielczuk
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Marek Kamiñski

wiadectwo
oskar¿enia

W

kwietniowym numerze Medyka ukaza³ siê
mój artyku³ Ratownictwo na wstecznym
biegu. Dowodzi³em w nim, ¿e obecny
system ratownictwa zagwarantowany Ustaw¹ Sejmow¹ z 25 lipca 2001 jest anachronizmem
przynosz¹cym Polsce olbrzymie straty w ludzkim
¿yciu, zdrowiu i pieni¹dzach. Nie ograniczy³em siê
wy³¹cznie do krytyki, ale jako rozwi¹zanie zaproponowa³em zaadoptowanie do warunków polskich
systemu amerykañskiego, którego jestem nie tylko
zwolennikiem ale i czêci¹.
W dyskusji zabra³y g³os trzy osoby. Wypowiedzi
te zamieszczone zosta³y w majowym Medyku. Perspektywy: ustawodawcz¹, ekonomiczn¹, statystyczn¹, logistyczn¹ i spo³eczn¹ przedstawili oficerowie stra¿y po¿arnej, Piotr B. Bielicki i Marek Go³êbiewski. Doktor Ryszard Winiewski, dyrektor
WSPR w Bia³ymstoku, zbeszta³ mnie za zabranie
g³osu w sprawie, o której jego zdaniem mam mgliste
pojêcie. Dyrektorowi Winiewskiemu odpowiedzia³em na bie¿¹co w tym samym, majowym numerze.
Ca³a ta wymiana pogl¹dów przesz³a jednak bez echa.
A zatem sprawê mo¿na by uznaæ za zamkniêt¹, gdyby
nie statystyka przytoczona przez p. Marka Go³êbiewskiego w jego majowej wypowiedzi Jak klocek
do klocka. Oto ona:
Dane statystyczne dotycz¹ce stanów nag³ych
w Polsce  na tle innych krajów  s¹ doæ szokuj¹ce.
Zgony oko³ourazowe s¹ niestety g³ówn¹ przyczyn¹
zgonów ludzi m³odych w grupie wiekowej do 44 roku
¿ycia. U 41 % ofiar wypadków drogowych specjalistyczne leczenie szpitalne rozpoczyna siê dopiero po
oko³o 3 godz. 20 minutach od zdarzenia. Przy takiej
sprawnoci systemu skutkuje to fatalnymi nastêpstwami:
+ 62,4% zgonów oko³owypadkowych wystêpuje w fazie przedszpitalnej (identyczny wskanik jest
w Ghanie, w USA zaledwie oko³o 21%),
+ w Polsce odnotowuje siê ok. 12,5 % ofiar miertelnych na 100 wypadków (przy wartoci 3-4,5%
w krajach zachodnioeuropejskich),
+ na 100000 mieszkañców odnotowuje siê rocznie 17
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ofiar (wskanik w krajach zachodnich poni¿ej
6 z opcj¹ w Szwecji trudn¹ do osi¹gniêcia  zero
zdarzeñ),
+ 52% zgonów pochodzi od chorób uk³adu kr¹¿enia
+ w wyniku zgonów oko³ourazowych  jako kraj 
tracimy rocznie ponad 500 tys. lat potencjalnego
¿ycia i ponad 300 tys. lat pracy rocznie (uwzglêdniaj¹c wiek jest to wiêcej ni¿ w nastêpstwie zgonów
w mechanizmie sercowym i chorób nowotworowych
³¹cznie),
+ wg ocen ekonomicznych 7,5 tys. zabitych kosztuje
bud¿et ponad 3 miliardy z³otych (mieræ jednej
osoby ok.350 tys. z³., uwzglêdniaj¹c odszkodowania, leczenie, czas ¿ycia).
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze statystyki problem dotyczy nie tylko zagadnieñ, które na³o¿y³y w pewnych
punktach hamulec na ratownictwo medyczne w Polsce  poniewa¿ straty ekonomiczne z tego tytu³u
kszta³tuj¹ siê na poziomie 8% bud¿etu pañstwa 
nabiera to charakteru problemu bezpieczeñstwa narodowego.
Powtórzmy: 7,5 tys miertelnych ofiar wypadków
drogowych na rok. Nie mam w¹tpliwoci, ¿e wprowadzaj¹c system amerykañski uda³o by siê tê liczbê
zredukowaæ o conajmniej po³owê. To znaczy ratowalibymy 3750 obywateli rocznie. Dziesiêciu uratowanych ludzi dziennie.
W Ratownictwie na wstecznym biegu argumentowa³em, ¿e obecny system mo¿na zreformowaæ z
rodków wyasygnowanych na ten cel ze skarbu
pañstwa. M. Go³êbiewski dodaje do tego 350 tys. z³,
które to kosztuje skarb pañstwa mieræ ka¿dej z tych
3750 osób. A zatem wprowadzenie nowoczesnego
systemu ratownictwa to nie tylko uratowanie 3750
rocznie ludzi, ale i oszczêdnoci, które nie tylko
pokry³yby z nawi¹zk¹ koszty reformy, ale zasili³yby
inne, kulej¹cej z powodu braku tzw. kasy, aspekty
opieki zdrowotnej.
****
Zastanawiam siê co jest potrzebne by poruszyæ
sumienia tych co za system ratownictwa s¹ odpowiedzialni, tak ze strony ustawodawczej jak i
M
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wykonawczej. Katastrofa? Nie jestem sobie takiej w
stanie wyobraziæ, bo cokolwiek by siê nie wydarzy³o,
to i tak przyjête to zostanie jako dopust Bo¿y, a nie
wynik ludzkiego zaniedbania i niekompetencji. Bo
rzecz nie o rozmiar katastrofy siê rozbija. Trzy
tysi¹ce siedemset piêædziesi¹t ofiar na rok powinno
w zupe³noci wystarczyæ. Chodzi tu o wyobraniê,
a raczej jej chroniczny brak.

Fot. Najstarsza polska karetka.

****
Wemy choæby tê wspomnian¹ w Ratownictwie
na wstecznym biegu Sokó³kê. Nie trzeba specjalnie
bujnej wyobrani by przewidzieæ wrêcz bezskutecznoæ trzech sokólskich karetek z lekarzami,
w przypadku zderzenia gdzie pod Kunic¹
wype³nionego ma³olatami Mercedesa z wioz¹cym
czteroosobow¹ rodzinê Fiatem. Jakby na to nie
patrzeæ, w przypadku  powiedzmy  szeciu ofiar
dwie albo trzy bêd¹ czeka³y na pomoc w przydro¿nym rowie conajmniej trzy godziny. Tak jak to
ma miejsce w przypadku 40% polskich ofiar. Zwa¿ywszy, ¿e z okazji wypadku pod Kunic¹, inni nie
przestan¹ siê rozbijaæ czy chorowaæ ofiar mo¿e byæ
jeszcze wiêcej. Niestety, czêsto dzia³a tu prawo serii
podsumowane porzekad³em o nieszczêciach co
chodz¹ parami.
Nie trzeba te¿ specjalnej wyobrani by poj¹æ, ¿e
zaproponowane w Ratownictwie zast¹pienie trzech
karetek z lekarzami rozstawionymi wachlarzowo
dziewiêcioma karetkami obsadzonymi przez ratowników problem by rozwi¹za³o. Pozwol¹ Pañstwo, ¿e
siê powtórzê.
Z³ota godzina dotyczy równie¿ ofiar wypadków. Okazuje siê, ¿e tu o ¿yciu i mierci decyduje
sprawnoæ wydobycia ofiary z samochodowego
wraku i czas dowiezienia na sal¹ operacyjn¹. Jest to
zadanie dla fizycznie sprawnych, specjalnie
przeszkolonych ludzi o mentalnoci ¿o³nierzy GROM
a nie panów czy pañ ze s³uchawkami w kieszeniach
nieskazitelnie bia³ych fartuchów. Ich zgromadzona w
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ci¹gu szeciu lat studiów i sta¿u wiedza jest tu
bezu¿yteczna. Nie doæ, ¿e nie pomagaj¹ to jeszcze
zajmuj¹ miejsce dodatkowemu ratownikowi.
****
Dziesi¹tego lipca 2001 roku obchodzilimy
rocznicê tamtego Jedwabnego. W dwa tygodnie
póniej Sejm RP zatwierdzi³ Ustawê o Ratownictwie,
która co roku kosztuje nas 3750 ofiar w samych tylko
wypadkach drogowych. Trzy tysi¹ce siedemset
piêædziesi¹t razy dwa, to tak¿e dok³adnie liczba obecnych mieszkañców Jedwabnego. Mê¿czyni, kobiety,
starcy i dzieci. Za tamto Jedwabne Prezydent RP
Aleksander Kwaniewski oficjalnie przeprosi³, choæ
w 1941 w Polsce rz¹dzi³ nie Mocicki lecz Hitler,
a rzeczywici sprawcy tragedii w wiêkszoci do¿yli
spokojnych emerytur w podmiejskich willach
Monachium, Hamburga czy Buenos Aires. Odpowiedzialnych za nasze drogowe Jedwabne nie wys³alimy nawet na emerytury. Rozparci w swoich poselskich, konsultanckich czy dyrektorskich fotelach
wci¹¿ pobieraj¹ poselskie, dyrektorskie czy konsultanckie wynagrodzenia i nic nie wskazuje na to by
kiedykolwiek mieli stan¹æ przed s¹dem nawet nie
prawa, ale choæby opinii publicznej. Gdyby kiedy
jednak do tego os¹du dosz³o, mamy ju¿ przynajmniej
pierwszych wiadków oskar¿enia.

P.S.

Marek Kamiñski

Ratownictwo na wstecznym biegu stanowi
apogeum mojej regularnej w Medyku pisaniny 
obecny felieton jej poniek¹d logiczn¹ konkluzjê. Do
czasu Ratownictwa pisa³em by zachêciæ do refleksji, poinformowaæ, rozerwaæ. Dalej w ten sam sposób
po prostu nie ma jak. A zatem zamiast wysilaæ siê na
comiesiêczne Patrz¹c z boku postanowi³em czas
ten powiêciæ pisaniu do mediów i polityków w
nadziei dotarcia je¿eli nie do sumieñ to przynamniej
do instynktu samozachowawczego. Niniejszym
zapraszam do wspó³pracy prosz¹c zainteresowanych
o kontakt. wiadom jestem, ¿e dzia³ania te najprawdopodobniej nie odnios¹ ¿adnych rezultatów. Nie
szkodzi. Przynajmniej historycznie bêdê tu w dobrym
towarzystwie. Wielki Emigrant, Ksi¹¿e Adam Czartoryski, wyznawca zasady, ¿e polityk¹ kieruje nie
tylko interes, ale i moralnoæ w podobnych sytuacjach mawia³: Rób co powiniene a bêdzie co ma
byæ.
(Autor jest absolwentem AMB.
Obecnie pracuje w Emergency Departament:
Myrtle Wert Hospital  Mayo Health System:
Menomonie Wisconsin.USA)
Adres do korespondencji:mk@lomza.org.
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Dzieci z zespo³em
Russella-Silvera
I Ogólnopolskie Sympozjum: Mo¿liwoci wspomagania
rozwoju osób z zespo³ami uwarunkowanymi genetycznie.
Szczecin, 1-3 lipca 2005.
Wypracowanie w³aciwych relacji pomiêdzy lekarzami
ró¿nych specjalnoci, terapeutami, logopedami, pedagogami, rodzinami i genetykami klinicznymi jest jeszcze przed
nami. Postawy powszechnie przyjmowane wobec
niepe³nosprawnych intelektualnie dzieci i ich rodziców
mog¹ wynikaæ z eksponowania ich ujemnych cech i defektów.Osoby z tymi schorzeniami s¹ nadal izolowane
spo³ecznie ze wzglêdu na sw¹ odmiennoæ, a ich problemy
i potrzeby s¹ s³abo rozpoznawane.

P

o Bia³ymstoku, Olsztynie, Malborku, Ciechocinku i Mikoszowie ko³o Wroc³awia los
wybra³ Szczecin jako miejsce kolejnego wzruszaj¹cego i burzliwego intelektualnie spotkania. Spotkanie znawców ró¿nych specjalnoci, zarówno
medycznych jak i paramedycznych, z
rodzinami i osobami z mniejszoci
genetycznych, zorganizowalimy tak,
jak co roku, aby przedyskutowaæ to co
ju¿ wiemy, to co siê dokona³o i co
mo¿na jeszcze zrobiæ w przysz³oci na
rzecz poprawy jakoci ¿ycia osób z
zespo³ami genetycznymi. Gospodarzami spotkania byli doc. dr hab. Stanis³aw Zaj¹czek z Zak³adu Genetyki
i Patomorfologii Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie, dr El¿bieta
Petriczko z II Kliniki Pediatrii PAM
oraz mgr Barbara Jaskierska, dyrektor
Orodka Rehabilitacyjno  Edukacyjno-Wychowawczego Szczeciñskiego Ko³a Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym. Skoncentrowalimy siê tym
razem na mo¿liwociach wspomagania
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rozwoju dzieci z zespo³em Russella
i Silvera (RSS) oraz osób z nerwiakow³ókniakowatoci¹ (neurofibromatoz¹)(NF).
Osoby z tymi schorzeniami s¹
nadal izolowane spo³ecznie ze wzglêdu
na sw¹ odmiennoæ, a ich problemy
i potrzeby s¹ s³abo rozpoznawane
z uwagi na relatywnie rzadkie wys-

têpowanie i rozproszenie w ca³ym
kraju. Dodam relatywnie rzadkie
w stosunku do chorób zakanych
wieku rozwojowego, ale stosunkowo
czêste w stosunku do innych schorzeñ
genetycznych. Tylko w ostatnim dziesiêcioleciu dzia³ania poradnictwa
genetycznego na Podlasiu, jak oszacowa³a nasza m³odzie¿ genetyczna
(dr Renata Posmyk, dr Anna JakubiukTomaszuk i dr Aneta Lebiedziñska),
zdiagnozowalimy blisko 30 rodzin
dzieci z podejrzeniem zespo³u SilveraRussella i ponad 70 rodzin z neurofibromatoz¹. Podobne szacunki demonstrowa³y grupy badawcze z innych
orodków w kraju. Obecnoæ neurofibromatozy czy zespo³u RSS rozpoznaje siê przede wszystkim na podstawie
zmian klinicznych, czyli poprzez tzw.
diagnozê fenotypow¹. W przypadku

Fot. Dzieci z zespo³em Russella-Silvera podczas przedstawienia teatru Pleciuga.
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zespo³u Silvera i Russella mamy do
czynienia z heterogenn¹ genetycznie
grup¹ schorzeñ, w których pod³o¿e jest
poznane tylko w 5-10% przypadków.
Jest to matczyna disomia chromosomu
7 z dwoma wydzielonymi na obu
ramionach regionami krytycznymi,
która powstaje jako wynik naprawy trisomii 7, stosunkowo czêsto powstaj¹cej anomalii okresu wczesnop³odowego u cz³owieka zwykle prowadz¹cej do poronieñ samoistnych. W
tym roku opisano, przez zaprzyjaniony z naszym orodkiem bia³ostockim zespó³ dr Eggermanna z Aachen,
matczyn¹ disomiê 11p, czyli zaburzenia genów w locus chromosomu 11p
funkcjonuj¹cych w zale¿noci od rodzicielskiego piêtna genetycznego. Jest
to kolejna sporód kilkunastu propozycji okrelenia przyczyn zmian pod³o¿a
genetycznego prowadz¹cych do ukszta³towania fenotypu z. Silvera i Russella. W przypadku zespo³u neurofibromatozy wprawdzie znany jest ju¿ gen
neurofibryny, którego mutacje prowadz¹ do schorzenia, ale koszt badania
jest tak wysoki, ¿e nie mo¿e byæ
dostêpny do rutynowej diagnostyki
weryfikuj¹cej rozpoznanie kliniczne.
Spowodowane jest to ogromn¹ wielkoci¹ genu neurofibryny (37 eksonów!!!), brakiem miejsc gor¹cych wystêpowania mutacji i ich swoistoæ w
poszczególnych rodzinach. Pomimo
ograniczeñ wynikaj¹cych z braku
wsparcia diagnostycznego w obu
schorzeniach utrudniaj¹cych prognozowanie stopnia i ciê¿koci przebiegu
tych schorzeñ, podejmowane s¹ niektóre rozwi¹zania terapeutyczne
istotne dla pacjentów. Do nich nale¿¹
próby poprawienia niskiego wzrostu
poprzez prowadzenie leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu w zespole Russella i Silvera i poprawê
zakresu rozwoju zmian skórnych w
neurofibromatozie poprzez stosowanie
ketotifenu. Efektywnoæ leczenia jest
jeszcze dyskusyjna i potrzebne s¹ dalsze dzia³ania sprawdzaj¹ce przydatnoæ proponowanych terapii.
Podczas sympozjum prof. Lubiñski
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zachêca³ okulistów do w³¹czenia do
rutynowego badania oceny narz¹du
wzroku w lampie szczelinowej
pozwalaj¹cego na wykrywanie guzków
Lischa i przez to wczesne wykrywanie
obecnoci NF, a prof. PeregudPogorzelski do poszukiwania zmian
skórnych NF w przypadkach bia³aczki,
do której równie¿ predysponuje NF.
Zabrak³o nam doniesienia o zwiêkszonym wystêpowaniu guzów stromalnych uk³adu ¿o³¹dkowo-jelitowego
tzw. GIST w NF. Mielimy okazjê
wys³uchaæ szeregu innych ciekawych
tematów ró¿nych specjalistów, w tym
wstrz¹saj¹c¹ analizê sytuacji osób z
fenyloketonuri¹ i g³êbokim upoledzeniem, które nadal s¹ wród nas, pomimo programu profilaktyki. Rodziny
mog³y skorzystaæ z licznych warsztatów. Ich przebieg i wspania³a atmosfera dyskusji wymaga oddzielnego
opracowania.
Ró¿norodnoæ zmian klinicznych
w obu zespo³ach, wielouk³adowoæ i
zmiennoæ ekspresji wskazuj¹, ¿e pacjenci z NF czy RSS trafiaj¹ do lekarzy
ró¿nych specjalnoci. Nam, genetykom
klinicznym marzy siê, aby poza problemami stricte medycznymi u tych pacjentów zawsze ka¿dy przedstawiciel
s³u¿by zdrowia móg³ dostrzegaæ przynale¿noæ tych pacjentów do rodziny,
która w momencie rozpoznania NF czy
RSS u chocia¿ jednego jej cz³onka
staje siê rodzin¹ ryzyka genetycznego.
Z tego wzglêdu w ka¿dym przypadku
nale¿y jej siê informacja o wielkoci
ryzyka powtórzenia w kolejnej ci¹¿y,

prognozie rozwoju, formach i zakresie
opieki medycznej i rehabilitacyjnej,
a tak¿e wsparcie psychologiczne w
zwi¹zku z rozpoznaniem choroby
przewlek³ej zwi¹zanej z zaburzeniami
o swoistej dynamice zmian klinicznych
wraz z wiekiem rozwojowym. Wi¹¿e
siê to równie¿ z koniecznoci¹ zbadania innych cz³onków rodziny i
przedyskutowania wszelkich opcji
zapobiegania szeroko pojêtym negatywnym skutkom obecnoci zmiany
pod³o¿a genetycznego u cz³owieka
nawet w sytuacjach, kiedy zmian
pod³o¿a genetycznego nie jestemy w
stanie jeszcze diagnostycznie udowodniæ. Potrzeba poradnictwa genetycznego nie jest jeszcze powszechnie
dostrzegana i w³aciwie doceniana,
st¹d takie marzenia. Wypracowanie
w³aciwych relacji pomiêdzy lekarzami ró¿nych specjalnoci, terapeutami,
logopedami, pedagogami i rodzinami
a genetykami klinicznymi jest jeszcze
przed nami.
Burzliwy rozwój genetyki i biologii molekularnej zmienia oblicze medycyny, ale od nas wszystkich bêdzie
zale¿a³o, w jaki sposób z tej wiedzy
skorzystamy i jakie podejmiemy dzia³ania na rzecz jakoci ¿ycia osób ze
zmianami genetycznymi i ich rodzin
¿yj¹cych z nami lub obok nas. Medycyna pigu³kowa, jak wyrazi³ siê doc.
Zaj¹czek, nie jest rozwi¹zaniem dla
pacjentów z zespo³ami genetycznymi,
co równie¿ podkrela³a mgr Barbara
Jaskierska na podstawie dowiadczeñ
rodziców relacjonuj¹cych swe pier-

Fot. Integracyjne spotkanie na wzgórzach nad Odr¹.
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wsze zetkniêcie siê z problemem tów na przestrzeni ró¿nicy tylko jedniepe³nosprawnoci. Bardzo szybko nego pokolenia. To musi przynosiæ
okazuje siê, ¿e nie ma z³otej tabletki satysfakcje pracownikom orodka, tym
w tej sprawie. Szczególn¹ drogê wyj- zaprzyjanionym z nami z naszych
cia pokazano nam, demonstruj¹c efek- dorocznych spotkañ, jak terapeutka
ty pracy swych niepe³nosprawnych mgr Halina Go³¹bek czy logopeda mgr
podopiecznych w formie
przygotowania materia³ów
zjazdowych z umieszczonymi we wnêtrzu ich pracami
plastycznymi, wykonania
druku streszczeñ konferencyjnych,
przygotowania
nam gor¹cych i smacznych
posi³ków i ich wydawanie,
a tak¿e poprzez przekazanie
nam ich umiejêtnoci artystycznych. Wystêp zespo³u
muzycznego Gamelan
graj¹cego polskie stare pieni np. s³ynny Chmiel na
bardzo ró¿nych instrumentach pozostawi³ wiele niezapomnianych wzruszeñ po
obu stronach sceny. Uszy
niejednego rodzica tych
doros³ych dzi artystów
s³ysza³y niegdy lekarskie
wyroki z tego dziecka nic
nie bêdzie. A dzisiaj? Podczas niezwyk³ego spotkania
integracyjnego w Najderówce przy ognisku i podczas niezapomnianego spaceru z pochodniami na
wzgórzach nad Odr¹ mo¿na Fot. Ok³adka materia³ów sympozjum, z rysunkiem Filipa.
by³o bezporednio porozmawiaæ z doros³ymi dzi tamtymi Maria Kurek, czy tym jeszcze niepozdzieæmi. Dyskutowalimy o ich czys- nanym z nazwiska ludziom wielkiego
to ludzkich marzeniach dotycz¹cych serca i umys³u.
Postawy powszechnie przyjmorodziny i pracy, o stresie podczas koncertu i nieoczekiwanych k³opotach z wane wobec niepe³nosprawnych intecymba³kami, a tak¿e wymienilimy lektualnie dzieci i ich rodziców mog¹
przepisy kulinarne. Inaczej rozmawia³o wynikaæ z eksponowania ich ujemnych
siê z rodzicami dzisiejszych ma³ych cech i defektów. Podkrelamy zadzieci. Martwili siê, co zrobiæ, aby zwyczaj to, czego nie potrafi¹ w
podnieæ poziom nauczania integra- porównaniu do rówieników i to, jakim
cyjnego ich dzieci, jak ograniczyæ s¹ ciê¿arem dla spo³eczeñstwa i roindywidualne nauczanie na rzecz dziny. Pomija siê jasne strony ich ¿ycia
czêstszych i konstruktywnych kontak- i niepowtarzalnoæ ich cz³owieczeñsttów z rówienikami, co zrobiæ, aby wa, prawdziwych zdolnoci do uczuæ
lekarze nie traktowali instrumentalnie i ich odwzajemniania. To, czego
ich dzieci. Zupe³nie inna skala tema- dokona³a w czerwcu polska grupa w

- sierpieñ-wrzesieñ 2005 (30) -

Brukseli ze stowarzyszenia Cornelia de
Lange przesz³a wszelkie nasze wyobra¿enia. Doktor Jolanta Wierzba z
Gdañska przekaza³a nam bezporedni¹
relacjê z demonstracji w Europarlamencie w Brukseli polskiej grupy
niemówi¹cych, nie zawsze
samodzielnie chodz¹cych, ale
obdarzanej i obdarowuj¹cej
mi³oci¹ grupy dzieci i ich
rodziców z zespo³em Cornelia de Lange. To one czynnie protestowa³y przeciwko
eutanazji. Na ¿ywo pokazano, ¿e mo¿na, ¿e trzeba
nadal walczyæ o prawo do
¿ycia i mi³oci ka¿dego
cz³owieka, mimo jego s³aboci i wydawa³oby siê bezradnoci. Jakie to smutne, ¿e
media w Polsce przemilcza³y
t¹ niezwyk³¹ akcjê naszych
genetycznych odmieñców.
Nasze kornelki pojecha³y
potem do W³och na wiatowe
spotkanie podobnych sobie,
wzbudzaj¹c respekt i szacunek ca³ej wiatowej opinii
podobnie myl¹cych i czuj¹cych. Przypomina mi siê
spostrze¿enie Tomy Shaekspeare'a, przewodnicz¹cego
stowarzyszenia rodzin i ludzi
z achondroplazj¹ z Londynu:
Najwiêkszym problemem
nie s¹ cia³a, ale spo³eczeñstwo. Genetyka ma du¿y potencja³, by u³atwiaæ ¿ycie niepe³nosprawnym. Nie mo¿e jednak staæ siê
podstaw¹, wedle której oceniamy jeden
drugiego. Spotykaj¹c siê z tak wielk¹
bezdusznoci¹ i niewiedz¹ nie mo¿na
jednak za³amywaæ r¹k. S¹ drogi, po
których warto kroczyæ i walczyæ o
swoje. Mimo wszystko.

Alina T. Midro
(Autorka jest prof. dr. hab.
 kierownikiem Zak³adu
Genetyki AMB)
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Cjemy?
Co jemy?
Sympozjum Bromatologiczne

Fot. JM Rektor AMB prof. Jan Górski otwiera Sympozjum.

¯ywnoæ, ¯ywienie

szczególnych zak³adów bromatologii. Wyg³oszono
cztery referaty plenarne: Bioetyka w nauce o ¿ywno Nowe Wyzwania
ci i ¿ywieniu (J. Gawêcki), Wp³yw procesów technologicznych na jakoæ zdrowotn¹ ¿ywnoci (Z. Sikorski), Bezpieczeñstwo ¿ywnoci  uregulowania
wustu trzydziestu reprezentantów akademii
prawne, przewidywane zmiany (K. Kar³owski), Termedycznych, rolniczych, instytutów naukororyzm ¿ywnociowy  realne zagro¿enie wspó³wo-badawczych: PAN, I¯¯, PZH, WIHE,
czesnego wiata (J. Bertrandt).
IMP, s³u¿b ochrony rodowiska z ca³ego kraju przyW kolejnych sesjach tematycznych: Sk³adniki
by³o do Bia³egostoku na odbywaj¹ce siê 23-24
mineralne w ¿ywieniu i ¿ywnoci, Sposób od¿ywiaczerwca 2005 roku Sympozjum Bromatologiczne
nia a zdrowie; Antyoksydanty w ¿ywnoci; Nutri¯ywnoæ, ¯ywienie  Nowe Wyzwania.
genomika; Witaminy; ¯ywnoæ funkcjonalna; BezOrganizatorami sympozjum byli: Zak³ad Bromapieczeñstwo ¿ywnoci wyg³oszono 31 referatów.
tologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, OgólRó¿norodna tematyka wyst¹pieñ spowodowa³a
no-polska Sekcja Bromatologiczna Polskiego Towaogromne zainteresowanie uczestników i owocn¹ dyrzystwa Farmaceutycznego i Komisje Polskiej
skusjê.
Akademii Nauk: Analizy Bromatologicznej KomiteW drugim dniu obrad w siedmiu sesjach plakatu Chemii Analitycznej oraz Higieny ¯ywnoci
towych zaprezentowano ³¹cznie 149 prac, które
i ¯ywienia Komitetu Nauki o ¯ywieniu Cz³owieka.
dotyczy³y nastêpuj¹cych
Otwarcia obrad dokona³a
zagadnieñ: wartoæ odprof. Maria H. Borawska,
Streszczenia
zg³oszonych
prac
zosta³y
¿ywcza ¿ywnoci i ¿yprzewodnicz¹ca komitetu organizacyjnego, która powita³a
wydane drukiem w formie materia³ów wienia, antyoksydanty,
sk³adniki mineralne w
zaproszonych goci: senatora
zjazdowych, natomiast pe³en tekst
¿ywnoci i ¿ywieniu,
RP  Jana Szafrañca; w³adze
126 recenzowanych prac ukaza³ siê
bezpieczeñstwo ¿ywnomiejskie i samorz¹dowe,
w suplemencie do
ci, wp³yw procesów tesponsorów, uczestników sym38 tomu
chnologicznych na japozjum oraz w³adze Akademii
koæ zdrowotn¹ ¿ywnoMedycznej, reprezentowane
kwartalnika
ci, dieta a schorzenia,
przez Jego Magnificencjê ReBromatologia i Chemia
styl ¿ycia a sposób od¿yktora prof. dr. hab. Jana GórsToksykologiczna.
wiania. Doniesienia plakiego. Obrady poprzedzi³a
katowe w poszczególuroczystoæ jubileuszowa 50nych sesjach referowane
lecia pracy zawodowej prof.
by³y przez autorów, a nastêpnie omawiane przez
Reginy Olêdzkiej  przewodnicz¹cej Ogólnopolskiej
przewodnicz¹cych w sesjach podsumowuj¹cych, co
Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa
pozwoli³o na zapoznanie licznej rzeszy uczestników
Farmaceutycznego.
sympozjum z tematyk¹ badañ realizowan¹ przez
W sesji plenarnej prof. Olêdzka omówi³a rozwój
poszczególne orodki naukowo-badawcze.
bromatologii w Polsce w kontekcie historycznym
Streszczenia zg³oszonych prac zosta³y wydane
i na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat, podadrukiem w formie materia³ów zjazdowych, natoj¹c najwa¿niejsze kierunki rozwoju i dokonania po-

D
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miast pe³en tekst 126 recenzowanych prac ukaza³ siê w suplemencie do 38 tomu kwartalnika
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna.
W trakcie trwania sympozjum
odby³o siê zebranie kierowników
zak³adów bromatologii powiêcone omówieniu bie¿¹cych spraw
i zatwierdzeniu przysz³orocznego
miejsca obrad ogólnopolskiego
sympozjum. Ustalono, ¿e w roku
2006 organizatorem Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego bêdzie prof. Maria Wardas z Katedry ¯ywnoci i ¯ywienia l¹skiej Akademii Medycznej.
Podczas sympozjum odby³y
siê równie¿ spotkania towarzyskie
w plenerze, pozwalaj¹ce na integracjê rodowiska naukowego,
nawi¹zanie nowych i podtrzymanie istniej¹cych ju¿ kontaktów.
W trakcie tych spotkañ, które
odby³y siê w Bia³ostockim Muzeum Wsi oraz Parkach Narodowych Narwiañskim i Bia³owieskim, uczestnicy sympozjum mieli
mo¿liwoæ poznania historii, kultury i obyczajów oraz przyrody
ziemi bia³ostockiej i zakosztowania wyrobów kuchni regionalnej.

PSYCHOPATIA

Andrzej Czernikiewicz

P

owrót z wakacji nastraja chyba wszystkich pesymistycznie, a mnie w szczególnoci.
W czasie wakacji bowiem liczy³em,
¿e za¿arta (chocia¿ letnia) kampania
wyborcza dostarczy mi interesuj¹cych tekstów do pisania kolejnych
odcinków S³ownika. A tu nic! S¹dzi-

Co oznacza termin
psychopata w psychiatrii?
A no w³anie, obecnie nie
oznacza niczego.
Psychiatrzy mówi¹
o psychopatach jako
osobnikach antysocjalnych
lub dyssocjalnych.
Brzmi lepiej, ale tak
naprawdê znaczy to samo.
Fot. Uczestnicy sympozjum podczas sp³ywu
na pychówkach w Nadnarwiañskim
Parku Narodowym w Kurowie.

Renata Markiewicz
(Autorka jest dr .n. farm.
 asystentem w Zak³adzie
Bromatologii AMB)
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³em, ¿e sypn¹ siê soczyste sformu³owania o schizofrenicznej wizji,
paranoicznych pomys³ach, manii
przeladowczej, czy neurotycznej
postawie. I co, nie sypnê³y siê!
Dlatego powracam do tego co

dostarcza nam wielu metafor, w tym
i psychiatrycznych, a wiêc do prasy.
Proponujê przeledzenie, jak w ostatnim roku dziennikarze pos³ugiwali siê
s³owem, które u¿ywane jest w mowie
kolokwialnej dosyæ czêsto i nigdy nie
s³u¿y bli¿szej komunikacji werbalnej.
Zawsze natomiast wyra¿a agresjê i tê
agresjê rodzi. Chodzi o termin psychopata i jego derywaty: psychopatia, psychopatyczny.
Co oznacza termin psychopata
w psychiatrii? A no w³anie, obecnie
nie oznacza niczego. Psychiatrzy
mówi¹ o psychopatach jako osobnikach antysocjalnych lub dyssocjalnych. Brzmi lepiej, ale tak naprawdê
znaczy to samo.
Kim jest dawny psychopata,
a obecnie osoba dotkniêta antysocjalnym zaburzeniem osobowoci?
Ogólnie zaburzenia osobowoci to:
przewlekle trwaj¹cy wzorzec patologicznych zachowañ i/lub prze¿ywania, manifestuj¹cy siê w zakresie
sfery poznawczej, interpersonalnej,
afektywnej i kontroli impulsów.
Osobowoæ antysocjalna nale¿y do
tzw. wi¹zki dramatycznej zaburzeñ
osobowoci i charakteryzuje siê:
impulsywnoci¹, powtarzaj¹cym siê
³amaniem prawa, agresywnoci¹,
brakiem refleksyjnoci i umiaru, a
tak¿e k³amliwoci¹. Harvey Cleckley,
który w 1964 r. redefiniowa³ pojêcie
antysocjalnej osobowoci poda³ jako
typowe cechy osobnika, dawniej
nazywanego psychopat¹: nieadekwatne zachowania, brak odpowiedzialnoci za swoje czyny i uczuciow¹ pustkê. Analizuj¹c teksty Gazety Wyborczej mo¿na dojæ do
wniosku, ¿e psychopaci (osobnicy
antysocjalni) to przede wszystkim
seryjni mordercy (oczywicie filmowi, bo tych prawdziwych jest na
szczêcie niewielu). Termin psychopata jest u¿ywany w recenzjach
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takich filmów jak Upadek (przypominam  Michael Douglas,
wymierza sprawiedliwoæ w LA,
g³ównie przy pomocy broni palnej i
tzw. bejsbola), czy Teksañska
masakra pi³¹ mechaniczn¹. Osobnicy (indywidua?) przedstawieni w tych
filmach maj¹ rzeczywicie zaburzenia
osobowociowo, ale z prawdziw¹
psychopati¹ maj¹ niewiele wspólnego. Jeli czytelnik, chcia³by
zobaczyæ czym jest naprawdê psychopatia proponujê jeszcze raz obejrzenie filmów Fargo czy Urodzonych morderców.
Jak wiêc u¿ywane s¹ w jêzyku
prasy terminy psychopata, psychopatyczny? W artykule Kto podpali³ koció³ w Czarnow¹sach?
(GW., Opole nr 194, wydanie z dnia
22.08.2005r.), W. Bry napisa³:
 Gdy w pi¹tkow¹ noc 18 zastêpów
stra¿y po¿arnej przyjecha³o gasiæ
XVII-wieczny koció³ek w. Anny w
Czarnow¹sach, to drewniany zabytek
p³on¹³ ju¿ jak pochodnia. Czy podpali³ go psychopata czy z³odziej, który
wczeniej spl¹drowa³ wi¹tyniê?
Pewnie raczej psychopata, ni¿
z³odziej, chocia¿ wiêkszoæ psychopatów to w³anie z³odzieje (wg
definicji: niedomoga refleksyjna).
Z kolei w artykule Dzieci o sobie
(DU¯Y FORMAT, nr 30; dodatek do
Gazety Wyborczej nr 183, wydanie
z dnia 08.08.2005r.) H. Zapanik
napisa³ o prze¿yciach dzieci z domu
dziecka, a termin psychopata pad³
tam, kiedy jeden z ma³ych rozmówców powiedzia³:
 bojê siê takiego Krzyka, to jaki
psychopata, kiedy przyszed³ do
naszego pokoju i chcia³ nas mopem
pobiæ.
Dziecko szuka tutaj wyt³umaczenia agresji innego dziecka, a
u¿ycie takiego s³owa wiadczyæ
mo¿e, ¿e ów Krzysiek bije nie tylko
mopem. Do psychopatów filmowych nawi¹zuje w swoim felietonie
Te straszne korporacje W. Orliñski
(Gazeta Wyborcza, nr 7, wydanie z
dnia 02.04.2005r.  03.04.2005r.
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KULTURA) pisz¹c:
 Mamy ostatnio wysyp filmowej i literackiej krytyki kultury korporacyjnej. Znakomicie ilustruje to
powieæ Breta Eastona Ellisa American Psycho (zekranizowana w
2000 r. przez Mary Harron), w której
g³ówny bohater jest korporacyjnym
prawnikiem specjalizuj¹cym siê w
merges and acquisitions, czyli
przejêciach i po³¹czeniach firm. Jednoczenie jest seryjnym morderc¹
i przedstawiaj¹c siê, mówi, ¿e jego
zawód to murders and executions 
co metaforycznie ma pokazywaæ, ¿e
jako amerykañski psychopata
g³ówny
bohater
zacz¹³
mieæ
osobowoæ tak¹ jak firma, która go
zatrudnia.
Rzeczywicie wielu psychopatów
to ludzie z wy¿szym wykszta³ceniem,
u wielu z nich ich psychopatia kszta³tuje siê w psychopatycznych firmach
lub organizacjach. Do chybionego
uto¿samiania psychopaty z seryjnym
morderc¹ nawi¹zuje Kazimiera
Szczuka (WYSOKIE OBCASY, nr 7;
dodatek do Gazety Wyborczej nr 42,
wydanie waw z dnia 19.02.2005r.)
pisz¹c jako o HICIE o ksi¹¿ce Patricii
Highsmith Ripley pod ziemi¹:
 Niby klasyczny krymina³ z lat 70.,
ale i nie krymina³, tylko egzystencjalna zagadka. Atmosfera mroczna, styl
powci¹gliwy i elegancki, sceneria
wykwintna. Bohater to zwyrodnialec
i psychopata w kaszmirowych swetrach i nieskazitelnych we³nianych
szlafrokach, morderca niemal doskona³y, z³odziej cudzego ¿ycia, zimnokrwisty i nadwra¿liwy pan Ripley.
Có¿ pani Kazimiero, jeli nadwra¿liwy, to raczej nie psychopata.
Uwaga cenna dla wszystkich w³acicieli kaszmirowych swetrów (mam
jeden) i we³nianych szlafroków (na
szczêcie nie mam ¿adnego)  to nie
s¹ atrybuty psychopaty.
Okazuje siê, ¿e du¿o bli¿sze
rzeczywistemu opisowi psychopatii
s¹ relacje z realnych zdarzeñ, jak ta
np. Bi³ j¹ bejsbolem. Dzier¿oniów.
Policja zatrzyma³a psychopatê (GW.,

Wroc³aw nr 42, wydanie z dnia
19.02.2005r.  20.02.2005r.) gdzie
czytamy:
 Uderza³ kijem w g³owê, klatkê piersiow¹, rêce i nogi. Nie by³o wiadków,
a ona wszystko ukrywa³a. Byli par¹
od omiu lat. Ona  matka dwójki
dzieci, on  bezrobotny, karany za
rozboje i pobicia. Jest ojcem jej m³odszego syna. We wrzeniu pobi³ j¹
pierwszy raz. Potem robi³ to regularnie. Wyzywa³, znêca³ siê psychicznie,
w koñcu u¿y³ kija bejsbolowego.
Nigdy nie uderzy³ jej przy dzieciach.
Nie by³o wiadków.
Mamy tu wiêc atrybuty psychopatii: agresywnoæ, brak umiaru,
nieliczenie siê z prawami innych osób
i emocjonaln¹ pustkê. I to jest niestety ten najczêstszy rodzaj psychopatów, którzy mog¹ mieszkaæ za
rogiem, których efekty dzia³ania
mo¿emy poznaæ tylko po czêsto noszonych przez ich ¿ony ciemnych
okularach, nawet przy pochmurnej
pogodzie. I tak by³o zawsze, chocia¿
kiedy przybiera³o to postaæ zbrodni,
tak jak w historii Makbeta i jego ¿ony.
Tak wiêc rozumienie w jêzyku
prasy terminu psychopata jest
zbli¿one do tego co psychiatrzy
okrelaj¹ jako osobowoæ antysocjaln¹, ze wszystkimi jej behawioralnymi
atrybutami, no mo¿e poza tym, ¿e
99.9% psychopatów to nie seryjni
mordercy, ale raczej przestêpcy recydywici lub tzw. damscy bokserzy
(bo zupa by³a za s³ona). Tutaj ma³a
dygresja dla mi³oników Hannibala
Lectera  w zasadzie nie jest on psychiatr¹, cierpi na narcystyczne
zaburzenie osobowoci. Nie jest wiêc
psychopat¹!
W nastêpnym odcinku  mania,
a wiêc czy nale¿y byæ zadowolonym
ze swojego dobrego nastroju?

(Autor jest dr. hab.
 kierownikiem Kliniki
Psychiatrii AMB i profesorem
Zak³adu Logopedii
i Jêzykoznawstwa UMCS)
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Pokarmowe

paradoksy

O

bjawy ostrego nie¿ytu ¿o³¹dkowo-jelitowego
wskutek zatrucia pokarmowego towarzysz¹
cz³owiekowi czêsto. Podobnie jak niestrawnoæ, czyli skutek wzmo¿onej perystaltyki jelit bez
obecnoci bakterii i innych czynników chorobotwórczych. Nie zawsze potrafimy zrezygnowaæ z produktu niewie¿ego,
zgodnie z zasad¹ lepiej zjeæ i zachorowaæ nili mia³oby siê zmarnowaæ.
Zakane zatrucia pokarmowe
do niedawna powodowane by³y
najczêciej przez gronkowce, nastêpnie przez pa³eczki Salmonella,
tak¿e Shigella. Zaka¿enia jelitowe
pa³eczkami Salmonella w roku
minionym i bie¿¹cym utrzymuj¹
siê na prawie jednakowym poziomie, 10.600 i 10.200. Choæ jest to
du¿o, to jednak z roku na rok wyranie zagro¿enie to
maleje, co potwierdzaj¹ dane PZH. Trudno natomiast
wyt³umaczyæ dlaczego bakterie Shigella sta³y siê czynnikiem chorobotwórczym unikalnym w Polsce. Liczba
tych zaka¿eñ wynosi zaledwie 55 i 53 przypadki.
Natura nie znosi jednak pró¿ni. Pojawiaj¹ siê nowe,
nieznane dawniej bakterie. Obecnie dominuj¹cym patogenem jelitowym sta³a siê bakteria  Campylobacter
i paso¿yt Giardia (dawniej Lamblia). Zasiedlaj¹c
rodowisko przewodu pokarmowego powoduj¹ one:
niesmak w ustach, odbijanie, nudnoci, wymioty, a
tak¿e biegunkê. Niekiedy przebiegaj¹ce burzliwie
objawy okresu ostrego choroby przechodz¹ w stan
przewlek³y.
Zjawiskiem typowym dla naszych czasów sta³o siê
coraz czêstsze wystêpowanie zatruæ pokarmowych
pochodzenia wirusowego. Patogeny wirusowe zaka¿aj¹
drog¹ doustn¹, przedostaj¹c siê z wod¹ lub pokarmami.
Czêst¹ przyczyn¹ zatruæ s¹ owoce morza. Ten sam
skutek wi¹¿e siê ze spo¿ywaniem owoców i warzyw
w stanie surowym, gdy nie przestrzega siê zasady
obierz, ugotuj lub zrezygnuj. Ma to przede wszystkim
istotne znaczenie, gdy przebywa siê w tropiku i w krajach o niskim standardzie sanitarno-higienicznym.
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Sporód jelitowych patogenów wirusowych dominuj¹ obecnie Rotawirusy. O znaczeniu tego zagro¿enia
wiadcz¹ liczby: 138 milionów chorych na wiecie,
w tym 440 tysiêcy zgonów, g³ównie dzieci do lat 2.
mieræ powodowana bywa gwa³townym niedoborem
wodno-elektrolitowym, o ile ten brak nie zostanie
wyrównany. Szansê stwarza doustne stosowanie Gastrolitu  preparatu bogatoelektrolitowego, ³atwego do
u¿ycia w ka¿dych warunkach, tak¿e w podró¿y.
Bardziej burzliwe objawy biegunkowe wraz z wymiotami wymagaj¹ hospitalizacji. Rotowirusy zdolne s¹
prze¿yæ na sprzêtach 60 dni, a na rêkach 60 minut.
Obecne s¹ w wodzie, ¿ywnoci, odchodach zwierz¹t,
zanieczyszczonych nimi ciekach komunalnych. Po³owa
chorych wydala te wirusy przed wyst¹pieniem objawów
biegunkowych i do tygodnia po
wyzdrowieniu.
Zagro¿enie epidemiologiczne zwiêksza obecnoæ utajonego ród³a zaka¿eñ Rotawirusami. S¹ nim niemowlêta
w pierwszych 6 miesi¹cach
¿ycia, które zaka¿one mog¹
wydalaæ wirusy. Wirusy w
organizmie dziecka mog¹ nie
wywo³ywaæ ¿adnych objawów.
Ochronê w tym przypadku
stanowi¹ przeciwcia³a uzyskane od matki drog¹ ³o¿yskow¹
lub poprzez mleko.
Postêpem sta³a siê dostêpnoæ profilaktyki. Dzieci,
najbardziej zagro¿one Rotawirusami mog¹ zyskaæ
ochronê poprzez stosowanie szczepionek  Rotarix lub
Rota Teq. Preparaty te zyska³y dobr¹ ocenê w testach
klinicznych prowadzonych w Meksyku, USA, Finlandii,
Dominikanie, jako szczepionki bezpieczne i skuteczne.
Powstaje pytanie czy zakane zatrucia pokarmowe
mog¹ staæ siê przesz³oci¹? Przecie¿ obecne sposoby
edukacji w krajach cywilizowanych uwiadamiaj¹
dok³adnie o istniej¹cych zagro¿eniach. Coraz czêciej
spo¿ywane s¹ produkty surowe  owoce, warzywa jako
kanon profilaktyki przeciwnowotworowej, przeciwmia¿dzycowej. To za sprzyja szerzeniu siê inwazyjnych
patogenów jelitowych i z tego wydaje siê wynikaæ
paradoks.
Danuta Prokopowicz
(Autorka jest prof. dr. hab.
 kierownikiem Kliniki
Obserwacyjno-Zakanej AM)
Tadeusz W. £apiñski
(Autor jest dr. med. w Klinice
Obserwacyjno-Zakanej AMB)
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Snobistyczny
w¹sacz
opowieæ
o
Ernecie Rutherfordzie

''Uczeni dziel¹ siê na fizyków i zbieraczy
znaczków pocztowych"
Ernest Rutherford
(Wiedza i ¿ycie, nr 4, 1997).

E

rnest Rutherford urodzi³ siê 30 sierpnia 1871
roku w Spring Grove, niedaleko miasta Nelson w Nowej Zelandii. Ten snobistyczny
w¹sacz by³ czwartym z dwanaciorga dzieci Jamesa
i Marthy Rutherford. Ojciec trudzi³ siê wieloma zajêciami  by³ farmerem, kaznodziej¹ a nawet marynarzem  czêsto przebywa³ wiêc poza domem. Ma³y
Ernest by³ bardziej zwi¹zany z matk¹, nauczycielk¹.
Jego zainteresowania naukami cis³ymi ujawni³y siê
w wieku 10 lat, kiedy przeczyta³ pierwszy podrêcznik
z fizyki.
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Studiowa³ w Canterbury College w Christchurch
na Uniwersytecie Nowozelandzkim, gdzie w 1882
roku otrzyma³ stopieñ B.A. (Bachelor of Art) z
wyró¿nieniem. W nastêpnym roku uzyska³ stopieñ
M.A. (Master of Art), a w 1884 roku B.S. (Bachelor of
Science). Plotka g³osi, ¿e dowiedzia³ siê o przyznaniu
mu stypendium na studia w Anglii, gdy kopa³ ziemniaki na rodzinnej farmie. Po przeczytaniu listu owiadczy³: To jest ostatni ziemniak, który w ¿yciu wykopa³em.

Plotka g³osi, ¿e dowiedzia³ siê
o przyznaniu mu stypendium na studia
w Anglii, gdy kopa³ ziemniaki na
rodzinnej farmie. Po przeczytaniu listu
owiadczy³: To jest ostatni ziemniak,
który w ¿yciu wykopa³em.
Rutherford przyby³ do Anglii w 1885 roku i rozpocz¹³ pracê naukow¹ w Laboratorium Cavendisha na
Uniwersytecie w Cambridge, kierowanym wówczas
przez Josepha Johna Thomsona. Tu równie¿ uzyska³
doktorat. By³ on bardzo uzdolnionym m³odzieñcem,
czym szczyci³ siê ogromnie. Chocia¿ wiadomie
uznawa³, ¿e nie jest teoretykiem, to w gruncie rzeczy
by³ nim. Pocz¹tkowo zajmowa³ siê wykorzystaniem
fal elektromagnetycznych do przesy³ania informacji.
W latach 1895-1898 bada³ promieniowanie pierwiastków. Zainteresowa³y go wtedy cz¹steczki alfa
pochodz¹ce g³ównie z j¹der atomu helu. Zadziwiaj¹ce
by³o dla niego to, ¿e przenika³y one bez przeszkód
przez cienkie metalowe folie, a co niezwyk³e, by³y i
takie, które od tej folii siê odbija³y. Porówna³ to
zjawisko do odbicia siê kuli armatniej od papierowej
serwety. Zauwa¿y³ równie¿, ¿e obdarzone s¹ one
³adunkiem elektrycznym: dodatnim  cz¹stki alfa,
ujemnym  cz¹stki beta i nie posiadaj¹cym ³adunku 
promieniowanie gamma.
W 1898 roku Ernest Rutherford otrzyma³
propozycjê objêcia Katedry Fizyki na Uniwersytecie
McGill w Montrealu, gdzie mia³ do dyspozycji dobrze
wyposa¿one laboratorium i zapas kosztownego
bromku radu. To tutaj pozna³ Fredericka Soddyego,
który zosta³ jego najbli¿szym wspó³pracownikiem.
Przeprowadzi³ z nim badania nad pierwiastkami
promieniotwórczymi  torem i uranem. W 1907 roku
rozpocz¹³ pracê na Uniwersytecie w Manchester.
Wykona³ wtedy znany eksperyment Rutherforda,
który by³ zgodny z teori¹ budowy atomu jako ciasta
z rodzynkami, asystowa³ mu wtedy Niels Bohr.
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mi  w 1914 roku otrzyma³ tytu³ szlachecki, a w latPostanowi³ zbadaæ efekty bombardowania z³otej folii
ach 1925-1930 pe³ni³ funkcjê prezesa Royal Society.
cz¹stkami alfa. Wiêkszoæ cz¹steczek zgodnie z
Zmar³ 19 padziernika 1937 roku w wyniku
przewidywaniem uleg³a niewielkiemu rozproszeniu,
nieszczêliwego wypadku i zwi¹zanych z nim komale niektóre odbija³y siê od folii. Rutherford
plikacji. Pochowano go w opactwie Westminster obok
wyci¹gn¹³ wiêc nastêpuj¹ce wnioski: atom sk³ada siê
Newtona.
z j¹dra o znacznej wielkoci, skupiaj¹cym ca³y jego
Ernest Rutherford by³
³adunek i masê; po orcz³owiekiem
przyjacielbitach, dooko³a j¹dra,
"By³em wiadkiem wielu przemian,
skim, otwartym i znanym
kr¹¿¹ elektrony; widmo
ale nigdy nie zaobserwowa³em tak szyz wielu anegdot. Uwa¿a³,
optyczne atomów tego
bkiej zmiany, jak moja przemiana z fizyka ¿e dobry badacz musi
samego pierwiastka jest
na chemika"
umieæ szybko oceniaæ
takie samo. By³o to wiêc
rzêdy ró¿nych wielkoci
dowiadczalnie stwierdzone istnienie j¹dra atoErnest Rutherford fizycznych. A jednym z
mowego i tym samym
(www.fizyka.net.pl) jego ulubionych pytañ na
ustnych egzaminach by³o
zaproponowanie nowego
to dotycz¹ce wartoci
planetarnego modelu buindukcji obr¹czki lubnej. Rozpowszechniony by³
dowy atomu. W 1911 roku sfinalizowa³ ca³e badanie
wówczas uk³ad Gaussa. Dlatego egzamin zdawa³
jednym zdaniem: Wiem, jak wygl¹da atom. To by³
ka¿dy student, który odpowiada³, ¿e rzêdu rednicy
koniec ery prostego atomu a w bliskiej przysz³oci
obr¹czki, czyli oko³o 1 cm. Pewnego razu, gdy
otworzy³o to drogê w odkryciu kwarków.
Rutherford zada³ swoje ulubione pytanie, przepytySzeæ lat póniej Rutherford powróci³ do laborawany student z pewnoci¹ w g³osie odpowiedzia³:
torium Cavendisha i obj¹³ jego kierownictwo.
654,3. Egzaminator zupe³nie zaskoczony zapyta³:
Rozpocz¹³ równie¿ dowiadczenia, które potwierdzi³y
A jakich jednostek pan
podzielnoæ atomu a tak¿e
u¿ywa?,
Jednostek
to, ¿e pierwiastki promieumownych, panie profeniotwórcze mog¹ prze" Je¿eli, a mam powód by tak s¹dziæ,
sorze  odpowiedzia³ stukszta³caæ siê w inne. Dorozbi³em j¹dro atomu, to ma to wiêksze
dent.
szed³ do wniosku, ¿e gdyznaczenie ni¿ wojna"
O¿eni³ siê z Mary
by usun¹æ jedn¹ lub wiêGeorgin¹ Newton, kobiet¹
cej cz¹stek z j¹dra, mo¿na
Ernest Rutherford oczytan¹ i praktyczn¹. Z
by przekszta³ciæ jeden
atom w drugi. Wiêkszoæ
(www.fizyka.net.pl) matk¹ utrzymywa³ bliskie
stosunki, chocia¿ widywa³
tych dowiadczeñ przej¹ bardzo rzadko, bo nadal
prowadza³ w czasie wojny,
mieszka³a w Nowej Zelandii. Bardzo ciê¿ko prze¿y³
w zwi¹zku z czym tak oto t³umaczy³ swoj¹ nieobecjej mieræ w 1931 roku.
noæ na jednym z zebrañ Brytyjskiego Ministerstwa
Ernest Rutherford odznacza³ siê siln¹ osobowoWojny: Je¿eli, a mam powód by tak s¹dziæ, rozbi³em
ci¹. Zawsze docenia³ pracê innych. Jego publikacje,
j¹dro atomu, to ma to wiêksze znaczenie ni¿ wojna.
nawet do dzisiaj zaskakuj¹ w jak niezwyk³y sposób
Jak siê potem okaza³o by³a to pierwsza reakcja
mo¿na poznaæ wiat cz¹steczka po cz¹steczce. Nie
j¹drowa.
tylko nam, ale przede wszystkim i sobie udowodni³,
W 1908 roku Ernest Rutherford zostaje Laureatem
¿e w gruncie rzeczy skomplikowane procesy
Nagrody Nobla z zakresu chemii, za pracê dotycz¹c¹
chemiczne i fizyczne zwykle posiadaj¹ ³atwe
rozpadu promieniotwórczego. By³o to dla niego
rozwi¹zania. W 70 lat po jego mierci sztuczny pierwielkim zaskoczeniem, ¿e w³anie w tej dziedzinie j¹
wiastek o liczbie atomowej 104 zostaje nazwany jego
otrzyma³. Powiedzia³ wtedy: by³em wiadkiem wielu
imieniem.
przemian, ale nigdy nie zaobserwowa³em tak szybkiej
zmiany, jak moja przemiana z fizyka na chemika.
Magdalena Bruzgo
Wspó³pracowa³o z nim wielu fizyków, miêdzy
(Autorka jest cz³onkiem
innymi: Karol Ellis, Hans Geiger, Thomas Walton czy
Studenckiego Ko³a Naukowego
James Chadwick, którym pomóg³ w rozpoczêciu
przy Zak³adzie Analizy
wielu w³asnych badañ.
Instrumentalnej AMB)
Za ¿ycia zosta³ uhonorowany wieloma zaszczyta-
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Opowieæ

o Wróblewskim i Olszewskim

G

azy, które w

i z A.A. Kundtem. Od

mia intuicja i umiejêtnoci techniczne. Po

normalnych

roku 1880 pracowa³

ukoñczeniu studiów wyjecha³ do Heidel-

temperatu-

w laboratorium fi-

bergu, gdzie pog³êbia³ wiedzê pod kierunk-

rach maj¹ okrelone

zycznym w Ecole

iem R.W. Bunsena i G.R. Kirchhoffa. W

w³aciwoci, w tempe-

Normale Superieure

1876 roku wróci³ do Krakowa i obj¹³

raturach niskich prze-

w Pary¿u. Przebywa³

kierownictwo Zak³adu Chemii Nieorga-

chodz¹ w stan ciek³y

tu wówczas maj¹cy

nicznej Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jego

i nabieraj¹ nowych

najwiêksze osi¹gniê-

marzeniem by³o dok³adne zbadanie w³as-

cech, które pozwalaj¹

noci ró¿nych gazów, miêdzy innymi sk³a-

wykorzystaæ je do ca³-

dowych powietrza, oraz ich skroplenie.

kiem nowych celów.

Aby ten cel osi¹gn¹æ, nawi¹zuje wspó³pra-

W pierwszej po³owie

cê z Zygmuntem Wróblewskim.

XIX wieku Michael

Obaj naukowcy postanowili na pocz¹-

Faraday skropli³ wszy-

tek zaj¹æ siê tlenem, który uchodzi³ za gaz

stkie znane wówczas
gazy

poza

tlenem,

trwa³y. Wróblewski, jeszcze w czasie poby-

Karol Olszewski

tu w Pary¿u, zaprojektowa³ aparaturê po-

azotem i wodorem.

dobn¹ do tej, jakiej u¿ywa³ L.P. Cailletet.

Gazy, których nie uda³o mu siê skropliæ,

Aparatura ta zosta³a przez Wróblewskiego i

nazwano trwa³ymi. Bliski sukcesu by³

Olszewskiego w pewnych istotnych szcze-

francuski fizyk Louis Paul Cailletet. Skro-

gó³ach zmodyfikowana, u¿yto te¿ innego

pli³ on wprawdzie gazowe sk³adniki powie-

sposobu oziêbiania, umo¿liwiaj¹cego oziê-

trza, ale w stanie dynamicznym, tzn. otrzy-

bienie do temperatury -160°C. Te innowacje rozstrzygnê³y o powodzeniu, tak ¿e 9

ma³ jedynie szybko znikaj¹c¹ mgie³kê.
Dopiero Zygmunt Wróblewski i Karol

Zygmunt Florenty Wróblewski

kwietnia 1883 roku, zaledwie po miesi¹cu
pracy, skroplili tlen. Na widok niebies-

Olszewski  dokonali, po raz pierwszy w
dziejach nauki, skroplenia tlenu i azotu w

cia w dziedzinie kriogeniki L.P. Cailletet.

kawej cieczy, p³ynnego tlenu, rzucili siê

stanie statycznym, czyli w postaci daj¹cej

W roku 1882 Zygmunt Wróblewski powró-

sobie w objêcia i zatañczyli walca. W dniu

siê obserwowaæ cieczy. Dowiadczenie to

ci³ do kraju i obj¹³ katedrê fizyki na Uniw-

15 kwietnia 1883 roku (szeæ dni póniej),

okaza³o siê prze³omowe dla fizyki niskich

ersytecie Jagielloñskim. Urz¹dzi³ warsztat

uda³o im siê otrzymaæ azot w postaci

temperatur, rozwijaj¹cej siê szczególnie

pracy naukowej oparty na wzorach zagra-

ciek³ej. W ten sposób zici³o siê d¹¿enie do

szybko dzi i maj¹cej ogromne perspekty-

nicznych. W tym czasie pozna³ i zaprzy-

otrzymania powietrza w stanie ciek³ym.

wy techniczne oraz wiele zastosowañ w

jani³ siê z profesorem chemii UJ 

nauce.

Karolem Olszewskim.

W dniu 16 kwietnia 1883 roku przewodnicz¹cy Akademii Francuskiej prze-

Zygmunt Florenty Wróblewski (1845-

Karol Stanis³aw Olszewski (1846-

czyta³ opublikowany przez Wróblewskiego

1888) urodzi³ siê w Grodnie. Tu skoñczy³

1915) urodzi³ siê w Broniszowie ko³o Ta-

komunikat o skropleniu tlenu. Od razu da³o

gimnazjum. Studiowa³ na uniwersytecie

rnowa. Uczy³ siê w Nowym S¹czu i Tar-

siê odczuæ niechêtne nastawienie wielu

w Kijowie. Tam zasta³o go powstanie

nowie. Aresztowanie przez w³adze austria-

cz³onków Akademii do tych, którzy ode-

styczniowe. Jako osiemnastoletni m³odzie-

ckie uniemo¿liwi³o mu udzia³ w powstaniu

brali nauce francuskiej palmê pierwszeñ-

niec zaci¹gn¹³ siê do oddzia³u powstañcze-

styczniowym. Studiowa³ na Uniwersytecie

stwa w dziele skroplenia pierwszych gazów

go. Za udzia³ w powstaniu skazany zosta³

Jagielloñskim chemiê, fizykê i matema-

trwa³ych. Usi³owano negowaæ pierwszeñst-

na zes³anie. Po uwolnieniu z Syberii uda³

tykê. Ju¿ wówczas zwróci³ na siebie uwagê

wo Polaków, uczonych bez pañstwa i

siê do Berlina. Tu odby³ studia z zakresu

Emiliana Czyrniañskiego, dyrektora uni-

prowincjonalnego uniwersytetu. Ju¿ na

fizyki. Nastêpnie podj¹³ pracê w Mona-

wersyteckiego Zak³adu Chemicznego, któ-

wspomnianym posiedzeniu zaczêto mówiæ

chium, gdzie powiêci³ siê badaniom z

ry uczyni³ go swym asystentem. Olszewski

wrêcz, ¿e to w³aciwie Cailletet jest

dziedziny elektrycznoci. Zetkn¹³ siê w

celowa³ szczególnie w dziedzinie techniki

autorem tego sukcesu. Mimo ¿e w

tym czasie z wybitnymi fizykami nie-

dowiadczalnej. Cechowa³a go starannoæ

wydrukowanych niebawem obszerniej-

mieckimi: H.L. Helmholtzem, P.G. Jollym,

w przeprowadzaniu dowiadczeñ, olbrzy-

szych rozprawach o skropleniu sk³adników
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powietrza badacze polscy wyjanili, nie

nale¿y ustalenie odstêpstw od prawa Ma-

maceutycznej. Wyk³ada³ doæ monotonnie,

umniejszaj¹c zas³ug L.P. Cailleteta, co by³o

riotte'a dla wodoru oraz zast¹pienie ter-

ale za to bardzo starannie, wyk³ady bogato

przyczyn¹ ich powodzenia, dosz³o do bru-

mometru gazowego w niskich temperatu-

ilustrowa³ eksperymentami. W pracy

talnej napaci na Wróblewskiego. W rok

rach termoogniwem. Jako jeden z pierw-

naukowej by³ samotnikiem. Nie dopuszcza³

póniej

popularnym

szych na wiecie zacz¹³ badaæ opór elek-

nikogo do udzia³u w swoich badaniach. By³

miesiêczniku naukowoliterackim Revue

tryczny metali w niskich temperaturach

bardzo wymagaj¹cy w pracy eksperymen-

des deux mondes artyku³ ówczesnego

i by³ na najlepszej drodze do wykrycia

talnej i niewielu ludzi mu odpowiada³o.

sekretarza Akademii Francuskiej J. Jamina

zjawiska nadprzewodnictwa. Pasmo tych

Olszewski rodziny nie za³o¿y³. Jego roz-

pt.: Jak skroplono powietrze, w którym

osi¹gniêæ przerwa³a niestety w 1888 roku

rywk¹ by³a fotografia i uprawa chryzantem.

zarzuci³ Wróblewskiemu kradzie¿ nau-

tragiczna mieæ badacza. W dniu 25 marca

Zapisa³ 140 000 koron na popieranie badañ

kow¹. Na pró¿no zabiega³ Wróblewski u

1888 roku, podczas wykrelania krzywej

nad niskimi temperaturami, które poz-

swych paryskich przyjació³ o mo¿liwoæ

ciliwoci, przewróci³ na siebie pal¹c¹ siê

woli³y na za³o¿enie Funduszu Wieczystego

oficjalnego sprostowania nies³ychanych

lampê naftow¹. W p³on¹cym ubraniu zbieg³

im. K. Olszewskiego. Zmar³ 25 marca 1915

zarzutów, zawartych w artykule. Nie

z I piêtra a¿ na podwórze, gdzie zaalar-

roku.

ukaza³

siê

w

siê

Wróblewskiego i Olszewskiego mo¿na

znik¹d pomocy

Na widok niebieskawej cieczy,

niew¹tpliwie uznaæ za wspó³twórców krio-

p³ynnego tlenu, rzucili siê sobie

wdziêczn¹ pamiêæ Polaków  w czasach

doczeka³

i by³ zmuszony
w³asnym nak³adem wydaæ broszurê: Odpowied na artyku³

Pana

geniki. Zas³uguj¹ te¿ na szczególnie
bardzo trudnych woleli pracowaæ w kraju,
w skromnym laboratorium, mimo ¿e pro-

w objêcia i zatañczyli walca.

ponowano im nieraz doskona³e warunki na
znanych uniwersytetach zagranicznych.

J.

Dziêki nim nauka nieistniej¹cego pañstwa

Jamin, w któ-

by³a stale obecna na forum wiatowym.

rej odpar³ zarzuty i we w³aciwym wietle

mowana krzykiem s³u¿ba przysz³a mu

przedstawi³ zas³ugi Cailleteta, swoje i

z pomoc¹. Dozna³ jednak tak ciê¿kich

W dzisiejszych czasach kriogenika ma

Olszewskiego. Wprawdzie nikt publicznie

poparzeñ, ¿e zmar³ w trzy tygodnie póniej.

szczególnie du¿e znaczenie ze wzglêdu na

nie stan¹³ w ich obronie, niemniej wiê-

Karol Olszewski prze¿y³ swojego

zastosowanie w badaniach naukowych

kszoæ przedstawicieli ówczesnego wiata

wspó³pracownika o 27 lat. Dalsze osi¹gniê-

i w technice. W badaniach histologicznych

naukowego by³a po stronie Wróblewskiego

cia w dziedzinie kriogeniki, uzyskane ju¿

i histochemicznych stosowane s¹ kriostaty

i Olszewskiego. Dzi nie ma w¹tpliwoci

bez pomocy Wróblewskiego, to przede

(urz¹dzenia utrzymuj¹ce sta³¹, nisk¹ tem-

co do w³aciwego znaczenia ich osi¹gniêæ.

wszystkim skroplenie w stanie dynamicz-

peraturê) wyposa¿one w mikrotom mro¿e-

Laureat Nagrody Nobla Heike Kamerlingh-

nym wodoru oraz skonstruowanie aparatu

niowy. Fragmenty tkanek zamra¿a siê za

Onnes (1913), twórca s³ynnego laborato-

do skroplania gazów, umo¿liwiaj¹cego

pomoc¹ rozprê¿aj¹cego siê ciek³ego dwu-

rium kriogenicznego w Lejdzie, w odczycie

wylewanie skroplonego gazu. Wysoko

tlenku wêgla (temp. -20°C), a nastêpnie

wyg³oszonym z okazji przyznania mu

cenione by³y jego skraplacze wodorowe i

wykonuje siê skrawanie, pos³uguj¹c siê

Nagrody Nobla nazwa³ prace Wrób-

by³ okres, w którym skraplano wodór w

odpowiednimi manipulatorami. Jest to

lewskiego i Olszewskiego podstawowymi

wiecie

i klasycznymi w tej dziedzinie.

Olszewskiego.

aparatami

najszybsza metoda wykonywania skraw-

1890-1915

ków tkankowych, stosowana np. do diagno-

Podczas pracy w krakowskim laborato-

Olszewski uchodzi³ na wiecie za najwiê-

zowania nowotworów w czasie operacji

rium, badania inicjowa³ najczêciej Wró-

kszy autorytet naukowy w dziedzinie krio-

chirurgicznej. Innym zastosowaniem skro-

blewski, natomiast Olszewski mia³ wiele

geniki. Nic dziwnego, ¿e w³anie do

plonych gazów jest zamra¿anie i d³ugo-

pomys³ów, które umo¿liwia³y rozwi¹zanie

Krakowa w grudniu 1894 roku s³ynny

trwa³e przechowywanie ¿ywych komórek

technicznej strony zagadnienia. Wspó³pra-

W. Ramsay przes³a³ ogromnej wartoci

i tkanek w ciek³ym azocie (-196°C). Zam-

ca zostaje jednak po kilku miesi¹cach zer-

przesy³kê. Zawiera³a ona ampu³kê szklan¹

ra¿anie dokonywane jest bardzo szybko

wana. Przyczyny tego faktu nie s¹ dok³ad-

z 300 ml niedawno odkrytego argonu.

i woda krystalizuje bez zwiêkszenia objê-

nie znane.

Odkrywca prosi³ Olszewskiego o skrople-

toci. Nie dochodzi wiêc do uszkodzenia

dotkniêty

nie tego gazu i zbadanie jego w³aciwoci.

b³ony i innych struktur komórkowych.

ciê¿k¹ chorob¹ oczu, zagro¿ony lepot¹,

Ju¿ w miesi¹c póniej wyniki te by³y refe-

pracowa³ z jeszcze wiêksz¹ intensywno-

rowane w Anglii na posiedzeniu Towa-

ci¹. Dalsza dzia³alnoæ, po zaniechaniu

rzystwa Królewskiego.

Zygmunt

Wróblewski,

prawie

wy³¹cznie
W

latach

Izabela Dziakowska
Olszew-

(Autorka jest cz³onkiem Studenckiego

noci gazów w niskich temperaturach. Do

skiego polega³a na prowadzeniu wyk³adów

Ko³a Naukowego przy Zak³adzie

indywidualnych osi¹gniêæ Wróblewskiego

z chemii nieorganicznej, organicznej, far-

Analizy Instrumentalnej AMB)

wspó³pracy z Olszewskim, dotyczy³a w³as-
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tanis³aw Stomma: katolicki dzia³acz polityczny, publicysta, profesor prawa karnego. Urodzi³ siê 18 stycznia 1908 roku w Szacunach ko³o Kiejdan na
Kowieñszczynie. By³ wiêc s¹siadem z tego samego Kiejdañskiego powiatu Melchiora Wañkowicza i Czes³awa
Mi³osza. O rodzinnej miejscowoci pisa³:
Urodzi³em siê w dworku nad maleñk¹ rzeczu³k¹ nazywaj¹c¹ siê Sulewa, dop³ywem
Abeli, która wpada do Niewia¿y i razem z ni¹
ginie w Niemnie. Do roku 1914 spêdza³em
ka¿de lato u siebie we dworku Szacuny, zimê
za w Kownie (...). Moim jêzykiem
ojczystym by³ jêzyk polski, ten sam, co
rozbrzmiewa³ w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, ale kultura regionu mia³a
swoje w³aciwoci lokalne. Od bardzo
m³odych lat, wielbi¹c tutejszego
wieszcza,
Adama
Mickiewicza,
mówi³em: Litwo, Ojczyzno moja
(...).
W ¿yciu Stanis³awa Stommy
wielk¹ rolê odegra³o Wilno. W latach
1921-1928 by³ uczniem wileñskiego
Gimnazjum im. Króla Zygmunta
Augusta, a w latach 1928-1932 odby³
studia prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego. By³ cz³onkiem Stowarzyszenia Katolickiej M³odzie¿y
Akademickiej Odrodzenie;
publikowa³ w miesiêczniku
Pax i Kurierze Wileñskim.
W Wilnie, przepe³nionym historycznymi dowodami polskoci, by³o w tym czasie na
uniwersytecie i w ¿yciu publicznym wielu ludzi, którzy
odegrali znacz¹c¹ i trwa³¹
rolê w dziejach kultury polskiej. Wymienieni s¹ tu wedle
porz¹dku
alfabetycznego:
Bujnicki Teodor, Bu³hak Jan, Dembiñski Henryk, GolmontHennelowa Józefa, Go³ubiew Antoni, Hulewicz Witold,
Jasienica Pawe³, Jêdrychowski Stefan, Konwicki Tadeusz,
£opalewski Tadeusz, Mackiewicz Józef, Mackiewicz
Stanis³aw, Mi³osz Czes³aw, Pigoñ Stanis³aw, Putrament
Jerzy, Ruszczyc Ferdynand, Rymkiewicz Aleksander, S³awiñska Irena, Slendziñski Ludomir, Wiwulski Antoni,
Zagórski Jerzy, Zdziechowski Marian.
W roku 1944 opuszcza Wilno, osiedla siê w Krakowie.
Od 1946 roku cz³onek zespo³u redakcyjnego czasopisma
Znak i Tygodnika Powszechnego, w latach: 1947-1950
i 1956-1978 pracownik naukowy Katedry Prawa Karnego
UJ, 1957-1976 pose³ na sejm i przewodnicz¹cy ko³a posel-

skiego Znak, 1981-1985 przewodnicz¹cy Prymasowskiej
Rady Spo³ecznej, 1989-1991 senator RP.
Stanis³aw Stomma wy³o¿y³ swoje pogl¹dy polityczne
w publikacjach i w wywiadach m.in.: Rozproszone patriotyzmy (Apokryf, 1998, nr 13, s. 2-3); Do przesz³oci nie
ma powrotu (Tygodnik Powszechny, 2001, nr
43, s. 1,6); G³os wolny, o wolnoæ siê upominaj¹cy (Tygodnik Powszechny, 2002, nr 45,
s. 1, 8-9); Strzêpy wspomnieñ (Tygodnik
Powszechny, 2003, nr 44, s. 11). Tak¿e jako
autor ksi¹¿ek: Myli o kulturze i polityce
(1960), Czy fatalizm wrogoci?
Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich (1980), Pocig za nadziej¹
(1992), Trudne lekcje historii (1998).
Po klêsce wrzeniowej i rozbiorze
Polski pomiêdzy Niemcy i Zwi¹zek
Radziecki konsekwentnie prezentowa³
realizm polityczny dotycz¹cy ziem
wschodnich, sk¹d pochodzi³. Uwa¿a³,
¿e ziemie te s¹ dla Polski stracone,
a dominacja radziecka jest faktem,
który bêdzie trwa³ d³ugo. W latach siedemdziesi¹tych, jako jedyny z pos³ów
nie popar³ zmian w Konstytucji,
wprowadzaj¹cych zapis o PZPR jako
przewodniej sile narodu i podleg³oci
wobec ZSRR. By³ jednym z inicjatorów i architektów polskoniemieckiego porozumienia
i pojednania zgodnie z w³asnymi pogl¹dami, ¿e w d³u¿szym czasie nie istnieje fatalizm wrogoci, a konflikt obu
narodów szkodzi im samym.
W roku 1989, wypowiedzia³
pamiêtne s³owa: My jako
naród i pañstwo redniej
wielkoci zale¿ni jestemy od
faktów na które nie mamy
¿adnego wp³ywu: od gry supermocarstw i uk³adów gospodarczych bardzo twardych a wi¹¿¹cych. Pomimo to niema³a
czêæ losów jest w naszym rêku, zale¿y od nas. I koniec
koñców jestemy budowniczymi polskiego jutra.
Materia³ do biografii Stanis³awa Stommy stanowi ksi¹¿ka Wolfganga Pailera: Na przekór fatalizmowi i wrogoci
(1998).
Stanis³aw Stomma zmar³ 21 lipca 2005 roku w Warszawie. Msza ¿a³obna w intencji zmar³ego odprawiona zosta³a
w dniu 27 lipca w warszawskiej archikatedrze. Uroczystoci
pogrzebowe odby³y siê w podwarszawskich Laskach.

Stanis³aw
Stomma
(1908-2005)
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Tajemnicze miasto
nad Marych¹ Adam Dobroñski
ejny  bo to o nich jest ten tekst  mog¹ mia³o konkurowaæ

watne nêdzawe miasteczko z karczmami

z najpiêkniej po³o¿onymi miastami w obecnym wojew-

i drewnianym kocio³em w. Jerzego,

ództwie podlaskim, a przewy¿szaj¹ wiele z nich bogat¹

gdyby w 1602 roku nie przybyli tu

i osobliw¹ histori¹, wielow¹tkowoci¹ kulturow¹, ambicjami.

z Wilna dominikanie. Jerzy Grodziñ-

I tylko trochê do nich daleko, co ma jednak równie¿ dobr¹ stronê,

ski zapisa³ im ca³y swój maj¹tek i ci

bo nie przeszkadzaj¹c autentycznym znawcom piêkna zniechêca

w 1619 roku wziêli siê do budowy

tych mniej ambitnych podró¿ników. Jeli kiedy dotrze tu t³um, to

okaza³ego kompleksu klasztornego. Dzi to wspania³y zabytek,

wyprze z zau³ków aromaty natury zmieszane z zapachem starych

który  o dziwo  ma³o co ucierpia³ w czasie wojen, a s³u¿y³ nie

murów. Marek Karpowicz zaproponowa³ spacerek po sentymental-

tylko bogobojnym zakonnikom.

nych Sejnach z przedszkolem u sióstr, szko³¹ pod lasem,

Bia³e mury

sklepikami z bu³eczkami (z pewnoci¹ chrupi¹cymi), z domkami

W 1632 roku mia³a miejsce konsekracja kocio³a Najwiêtszej

stoj¹cymi wród bzów i jaminów, warsztatami solidnych rzemiel-

Marii Panny (nawi¹zywa³ do gotyku), za wznoszenie klasztoru

ników i markowymi obiektami na starówce. Ja proponujê

zakoñczono dopiero w pierwszych latach XVIII wieku, kiedy w

wycieczkê w dawniejsze wieki.

sztuce triumfowa³ ju¿ barok. Dlaczego tak rozleg³ego? Byæ mo¿e

Daleko na pograniczu

dominikanie zamierzali tu ulokowaæ seminarium. Ciekawostkê

Skoro to pó³nocno-wschodni zak¹tek Polski, to zacz¹æ wypada

stanowi fakt, ¿e koció³ ulokowano na miejscu stajen dworskich, co

od ladów jaæwieskich (utrwalonych w nazewnictwie), a potem

nie winno raziæ, wszak Jezus Chrystus urodzi³ siê w stajence. Kon-

krzy¿ackich i litewskich. Wedle legendy (powtarzam j¹ za Macie-

trowersje budz¹ te¿ baszty (basteje) w naro¿ach murów. Czy rzeczy-

jem Ambrosiewiczem) po zwyciêstwie pod Grunwaldem W³ady-

wicie chodzi³o o zadania obronne? A mo¿e zakonnicy chcieli, by

s³aw Jagie³³o nada³ kawa³ puszczy trzem rycerzom, mê¿om ju¿ wie-

klasztor pora¿a³ wrogów jak zamek, bo to by³ czas zwalczania refor-

kowym. Ci za³o¿yli osadê, któr¹ z litewska nazwano Seniai  star-

macji, tak¿e rywalizacji z prawos³awiem.

cy. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e jest to opowieæ oparta na doæ w¹tpliwych przes³ankach.

W drugiej po³owie XVIII wieku wi¹tynia przyklasztorna
otrzyma³a, dziêki hojnoci Ró¿y z Platerów Strutyñskiej, now¹

Trwa³e osadnictwo powiadczone ród³owo ma rodowód XVI-

wspanialsz¹ fasadê w stylu baroku wileñskiego z dwiema wie¿ami,

wieczny, wynik³o z polityki dwóch ostatnich Jagiellonów na tronie

za na placu przed kocio³em dominikanie zbudowali kaplicê pod

polskim i tak kontrowersyjnie ocenianej W³oszki  królowej Bony.

wezwaniem w. Agaty. Przez ca³y ten czas trwa³o i wzbogacanie

To Zygmunt Stary (m¹¿ Bony, a ojciec Zygmunta Augusta) nada³

wnêtrz, a o fundatorach przypominaæ maj¹ dwa herby. Przyznajê

nad rzek¹ Sejn¹ (obecnie Marych¹) po³aæ ziem swemu dworzani-

racjê Eugeniuszowi Pietruszkiewiczowi, ¿e piêkna sejneñskiej

nowi Iwanowi Michaj³owiczowi Winiowieckiemu, a jego syn

wi¹tyni trudno oddaæ s³owami, trzeba j¹ zobaczyæ; ws³uchaæ siê

Dymitr wzniós³ tu dwór.

w echo w³asnych kroków pod wysokimi ³ukami trzech naw,

Kolejnym wa¿kim wydarzeniem by³y starania Jerzego Gro-

w skupieniu przyjrzeæ siê obrazom wilnianina Smuglewicza,

dziñskiego na prze³omie XVI i XVII stulecia, zmierzaj¹ce do

wstrzymaæ oddech, gdy odezw¹ siê wspania³e organy, zbudowane

za³o¿enia miasta zwanego na w³asn¹ czeæ Juriewo. Próba siê uda³a,

przez kownianina Jana Garalewicza.

wrócono jednak wnet do nazwy Sejny. I pewnie by³oby to tylko pry-
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Madonna Sejneñska

i pewnie modli siê za pokój miêdzy katolikami obu nacji.

Przywyklimy do adorowania cudownych obrazów Matki Bo-

Miasto, choæ pozostawa³o tak¿e stolic¹ powiatu, to marnia³o

skiej, a w Sejnach jest to figura wykonana przed piêcioma wiekami.

jako odsuniête daleko od kolei i pozbawione przemys³u. Niszcza³y

Sprowadzi³ j¹ tu z Krakowa wspomniany ju¿ dobrodziej J. Grodziñ-

zabytkowe budowle, gas³a pamiêæ o wietnych szko³ach i dawnych

ski w 1602 roku. Tak naprawdê, to s¹ dwa przedstawienia Madonny

dziejach.

Sejneñskiej. Tylko od wielkiego wiêta mo¿na zobaczyæ otwart¹

Wojny i pokoje

szkatu³ê tryptyku i wówczas wra¿enie nasze wzmacnia widok roz-

W¹tek to nadal kontrowersyjny w ocenach, ale fakty s¹ ju¿

chylonego p³aszcza Matki, trzymaj¹cej na lewym kolanie Dzieciê.

znane i utrwalone. Sejny, dziêki g³ównie Litwinom skupionym w

Na po³ach tego p³aszczach dostrzec mo¿na osoby udaj¹ce siê do

miejscowym seminarium duchownym, sta³y siê jednym z

Marii oraz Boga Ojca trzymaj¹cego krzy¿, na którym zawis³ jego

wa¿niejszych orodków odrodzenia narodu Giedymina i Witolda.

Syn. Sama Matka Bo¿a jest ³askawie umiechniêta, pod nogami

Odstêpuj¹ce po przegranej I wojnie wiatowej okupacyjne w³adze

ma ksiê¿yc i tajemnicz¹ twarz bez zarostu maj¹c¹ oznaczaæ wiat

niemieckie przekaza³y miasto pod zarz¹d litewski, na co zbrojnie

czy szatana (wed³ug opisu ks. Z³otkowskiego z 1938 roku).

odpowiedzieli cz³onkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. 23

7 wrzenia 1975 roku odby³a siê uroczysta koronacja figury.

sierpnia 1919 roku peowiacy rozpoczêli powstanie, które trwa³o do

Ceremonii tej przewodzi³ Prymas Polski Stefan kardyna³ Wyszyñ-

28 sierpnia. Dosz³o do krwawych walk i incydentów, pad³o

ski, a towarzyszy³ mu przyby³y z Krakowa kardyna³ Karol Wojty³a.

kilkudziesiêciu zabitych, wród nich dowódca strony polskiej ppor.

Matce Bo¿ej Sejneñskiej, nosz¹cej w sobie misterium zjed-

Wac³aw Rózga-Zawadzki. Duch konfrontacji zatriumfowa³ i w 1920

noczenia Dzieci Bo¿ych z Ojcem, Synem i Duchem wiêtym odda-

roku podczas marszu bolszewików (zawarli sojusz z Litw¹) na

jê w opiekê Polskê katolick¹ i ca³a jej przysz³oæ. Zachowa³y siê

Warszawê. Wyliczono, ¿e ³¹cznie w ci¹gu tych dwu lat Sejny prze-

mi³e wspomnienia, zapamiêta³ ten moment równie¿ Jan Pawe³ II,

chodzi³y 11 razy z r¹k do r¹k.

czemu da³ dowód w homilii wyg³oszonej w £om¿y 4 czerwca 1991

Ostatecznie miasto pozosta³o w II RP, otrzyma³o obsadê zbroj-

roku. Polski Papie¿ wymieni³ wówczas sanktuaria maryjne w:

n¹ z Korpusu Ochrony Pogranicza i zas³ynê³o m.in. z Wy¿szego

Studziennicznej, Krasnymborze i Sejnach dodaj¹c: To tu przed

Klasycznego Gimnazjum Biskupiego im. w. Kazimierza, choæ od

piêtnastu laty na³o¿y³em z³ote korony na skronie Matki Bo¿ej

1925 roku centrum diecezji przeniesiono do £om¿y. Biedê klepali

sejneñskiej  obok niezapomnianego Prymasa Tysi¹clecia.

zarówno Polacy, jak i Litwini, s¹siedzi musieli siê wzajemnie

Perypetie zaborowe

tolerowaæ, a mogli i lubiæ. Wspomina Mieczys³aw Stankiewicz:

Po III rozbiorze Polski Sejny dosta³y siê na czas krótki (do

By³ rok 1936, dosz³o do zatargu polsko-litewskiego po zabiciu

1807 roku) Prusakom i ci doprowadzili do kasaty w 1804 roku

przez Litwinów na granicy ¿o³nierza polskiego  Serafina. By³y

klasztoru dominikanów. W formule ciekawostki dodam, ¿e pier-

manifestacje i wiece w Sejnach, i nie tylko tu. I wtedy przed lekcja-

wszym proboszczem nowej (nie zakonnej) parafii by³ Tomasz Pi³-

mi wszed³ do klasy wychowawca. Spyta³ o Czapulewicza. Kiedy

sudski! W grudniu 1812 roku zatrzyma³ siê tu cesarz Napoleon i jad³

upewni³ siê, ¿e jest nieobecny rzek³: Pamiêtajcie, kiedy siê zjawi,

ponoæ kotlety wieprzowe z marchwi¹. Po 1815 roku przekrêci³o siê

nie dajcie mu odczuæ, ¿e jest Litwinem. Naprawdê  nie ¿y³o siê

ko³o fortuny, Sejny wesz³y w sk³ad Królestwa Polskiego, a trzy lata

tymi problemami tak, by podsycaæ z³oæ, budziæ nienawiæ. Twardo

póniej ulokowano w nich stolicê biskupstwa, zwanego tak¿e w

dochodzono s³usznych praw, ale bez nienawici, chêci zemsty. (za:

pewnych okresach czasu wigierskim i augustowskim, a obejmuj¹-

Kroniki sejneñskie, 2001).

cym równie¿ £om¿ê. Cech¹ znamienn¹ tej diecezji by³a mozaika

Zaproszenie do Sejn

narodowociowa i wyznaniowa ludnoci. Przewagê zachowywali

Najpierw krótko Sowieci, a nastêpnie Niemcy terroryzowali

Polacy, ale na terenach pó³nocnych wyranie dominowali Litwini,

mieszkañców Sejn podczas II wojny wiatowej. Ciê¿ko siê tu ¿y³o

na wschodzie mieszkali Bia³orusini, w miastach i miasteczkach

tak¿e po wojnie, jednak powoli odtworzona stolica powiatu

przybywa³o ¯ydów, utrzymywa³o siê zwarte osadnictwo niemiec-

niwelowa³a skutki zapónienia gospodarczego. Miasto zyska³o

kie, notowano obecnoæ Tatarów i Cyganów, w³adza faworyzowa³a

dobr¹ s³awê nie tylko dziêki sêkaczom, pobudza³o têtno ¿ycia kul-

przyjezdnych Rosjan. Z wyznañ trzeba koniecznie wskazaæ i uni-

turalnego. I tak jest nadal, o czym radzê przekonaæ siê osobicie.

tów, przeladowanych po upadku powstania styczniowego oraz sta-

Stowarzyszenie Ziemia Sejneñska z prezesem Eugeniuszem Kli-

roobrzêdowców, potomków wyznawców prawos³awia, którzy nie

mañcem, w³adze miejskie i powiatowe, miejscowi patrioci maj¹

przyjêli reform patriarchy Nikona i zostali wygnani z Rosji.

powody, by dowodziæ, ¿e tutejszym bogactwem jest nieska¿one

W samych Sejnach nasila³a siê rywalizacja polsko-litewska,

rodowisko naturalne z jeziorami i lasami. A jeli jeszcze dodaæ

podsycana przez zaborców. £agodziæ obyczaje stara³ siê biskup

liczne zabytki, szlaki wiod¹ce do Wilna, ciekawe imprezy (m.in.

Antoni Baranowski vel Antanas Baranauskas, cz³owiek wielu talen-

organizowane przez Orodek Pogranicze), oddech wieków i wiele

tów, bo poeta (jego autorstwa Borek oniksztyñski, który bywa

innych cudownoci, to prawdziwym staje siê twierdzenie: Kto

porównywany do Pana Tadeusza), jêzykoznawca, matematyk. On

powiada, ¿e nic go ju¿ zadziwiæ nie mo¿e, ten zapewne nie zna

to rozpocz¹³ w 1901 roku t³umaczenie Biblii na jêzyk litewski, ale

Sejneñszczyzny.

w roku nastêpnym odszed³ do Pana, a jego prochy z³o¿ono w kapli-

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

cy katedry sejneñskiej. Obecnie spogl¹da na miasto z pomnika

Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Bia³ymstoku)
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£ukasz Górnicki
królewski bibliotekarz
"Mo¿esz sam siebie tworzyæ i ugniataæ,
mo¿esz staæ siê zwierzêciem,
Ale mo¿esz siê odrodziæ w Bogu
podobnej postaci."
Pico della Mirandola,
Mowa o godnoci cz³owieka,
W³ochy, XV wiek.

Górnicki i Podlasie
Podlasie stanowi unikalny rezerwuar przyrody. Ta urokliwa kraina
le¿a³a zawsze na uboczu cywilizacyjnego zgie³ku. Zmiany nie nastêpowa³y szybko, a czêsto nawet zaciankowe przywi¹zanie do tradycji
pozwoli³o na zachowanie pami¹tek
przesz³oci. W zaciszu koj¹cej przyrody Podlasia kryj¹ siê okruchy naszej
materialnej i duchowej przesz³oci. To
w³anie zielony pejza¿ stanowi wietne
t³o do ich eksponowania. I w tym tkwi
niepowtarzalnoæ Podlasia. Niejednokrotnie mówi siê o nas jako o regionie
kontrastów. Jest to opinia s³uszna
zwa¿ywszy na fakt, ¿e w tych puszczañskich ostêpach w niedalekim Tykocinie znalaz³a swoje miejsce w drugiej po³owie XVI wieku biblioteka
królewska, któr¹ sprowadzi³ tu ze sto³ecznego Wilna kaprys Zygmunta
Augusta.
Tykocin to miasto-klucz do dziejów i kultury naszego regionu le¿¹cego
na styku ró¿norodnych kultur. W tym
grodzie zaklêta jest historia cz³owieka,
który na tych ziemiach sta³ siê patronem tego wysublimowanego s³owa
pisanego, które swymi korzeniami siêga staro¿ytnej kultury ródziemnomorskiej. Tu znajdowa³a siê przepyszna
kolekcja zbroi i dzie³ sztuki ostatniego
z Jagiellonów, skarbiec królewski,
archiwum wraz z korespondencj¹ z
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Krakowskiej. Traf chcia³, ¿e nigdy nie
sta³ siê studentem tego¿ uniwersytetu.
Ukoñczy³ dwa fakultety w Padwie.
£ukasz Górnicki by³ prawdopodobnie
studentem Universitas Legistarum w
latach 1545-1548 podczas swojego
pierwszego pobytu na pó³nocy Italii,
natomiast w latach 1557-1559 kszta³ci³
siê na drugiej ga³êzi uniwersytetu
padewskiego  Universitas Artistarum.
Okres miêdzy studiami w³oskimi
up³yn¹³ mu na s³u¿bie dworskiej. Na

najwybitniejszymi umys³ami epoki,
takimi jak Melanchton oraz gromadzony w duchu epoki ksiêgozbiór Zygmunta Augusta.
Wród rozlewisk i kniei nad
tymi wykwintnymi wytworami kultury klasycznej i
renesansowej stra¿ trzyma³
£ukasz Górnicki  ulubieniec monarchy i zaufany
sekretarz króla. Okrzykniêty z³otym piórem Rzeczypospolitej by³ bibliotekarzem królewskim i starost¹
 zarz¹dc¹ dóbr Tykocina
i Wasilkowa. Jednak nade
wszystko Górnicki pozosta³
stra¿nikiem najskrytszych
tajemnic i planów monarszych, a w koñcu równie¿
testamentu swojego koronowanego mecenasa, który
 choæ dzieli³ ich dystans
majestatu  by³ dla niego
prawdziwym, wiernym do Fot. Portret Baldassare Castiglione, autora w³oskiego
orygina³u Dworzanina. Rafael Santi, Louvre.
koñca przyjacielem.
Do naszych czasów nie zachowa³ siê ¿aden
wiarygodny wizerunek £ukasza Górnickiego.

Dwory i studia
Królewski bibliotekarz, £ukasz
Górnicki urodzi³ siê w Krakowskiem w
1527 przypuszcza siê, ¿e w Owiêcimiu lub w znanej z eksploatacji soli
Bochni. Od 1538 roku pobiera³ nauki
w Krakowie jako niezbêdne przygotowanie do studiów na Akademii

pocz¹tku nabywa³ og³ady w krêgu
humanistów skupionych w renesansowej rezydencji na Pr¹dniku u biskupa krakowskiego Samuela Maciejowskiego. Póniej Górnicki s³u¿y³ krótko
u jego nastêpcy, biskupa Zebrzydow-
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skiego. W 1552 roku znajduje siê ju¿ w
orszaku monarszym na us³ugach podkanclerza Przerêbskiego i bawi w
Gdañsku. Na Wielkanoc 1553 £ukasz
Górnicki udaje siê z Przerêbskim w
poselstwie królewskim w celu uzgodnienia ma³¿eñstwa z dwudziestokilkuletni¹ wdow¹ po ksiêciu Mantui,
Katarzyn¹ Habsburg, które zawarto w
imieniu Zygmunta Augusta w Wiedniu.

dowa³a siê pocz¹tkowo w sto³ecznym
Wilnie. Zachwycony swoim dyskretnym s³ug¹, Zygmunt August hojnie
uposa¿a³ Górnickiego w kolejne pensje
a w 1560 roku przekaza³ mu podatki z
miasta Wojnicza. Sekretarz królewski
sta³ siê wkrótce celem ataków zazdrosnego otoczenia. Miêdzy innymi zarzucono mu brak pochodzenia szlacheckiego. Jakub Lichañski w swojej ksi¹¿ce o Górnickim datuje jego nobilitacjê
na rok 1561. W rzeczy samej by³o to
jednak uroczyste potwierdzenie szlachectwa jako odpowied na knowania
przeciw robi¹cemu b³yskotliw¹ karierê

Dworzanin polski
W Tykocinie £ukasz Górnicki nada³ ostateczny kszta³t ksi¹¿ce swojego
¿ycia pod tytu³em Dworzanin polski,
która by³a polskim przek³adem i zarazem kreatywn¹ interpretacj¹ poczytnego Il libro del Cortegiano Baltazara Castiglione (1528). W swojej
kompozycji Górnicki przeszczepi³
idea³y prawego szlachcica z tak¹ przystêpnoci¹ i ³atwoci¹ dla polskiej menW s³u¿bie przyjaciela
talnoci z jakimi w³oskie dwórki króPo powrocie z W³och w dokumenlowej Bony spopularyzowa³y ródcie monarszym z 9 wrzenia 1559 roku
ziemnomorskie warzywa i przyprawy
£ukasz Górnicki figuruje jako cancelw naszym kraju. Dworzanin jest
lariae nostrae scribae. Szczeutrzymany w konwencji owocgólne szczêcie mia³a polska
nego dialogu i starcia ró¿norodkultura i sztuka do Zygmunta
nych racji. Nawi¹zuje do TusAugusta, o którym z przek¹sem
culanae disputationes Marka
mówiono, ¿e by³ bardziej W³oTuliusza Cycero. Dworzanin
chem ni¿ Polakiem jakby zanosi znamiona gatunku literacpominaj¹c o jego litewskiej dukiego okrelanego mianem speszy i silnym przywi¹zaniu do
culum (z ³aciny zwierciad³o),
ziem Wielkiego Ksiêstwa, na
które ukszta³towane by³o jako
których spêdzi³ wiêkszoæ swodydaktyczny portret cz³owieka
jego panowania. Tym niemniej
reprezentatywnego dla okreloosobowoæ monarsza dojrzenej grupy spo³ecznej odbiorwa³a w klimacie subtelnej kulców dzie³a. Górnicki rozwa¿a
tury renesansu w³oskiego pod
czy prawdziwe szlachectwo
przemo¿nym wp³ywem jego
jest bardziej spraw¹ urodzenia,
matki, królowej Bony z medioczy dzie³em ludzkiego talentu,
lañskich ksi¹¿¹t Sforzów. Zyga mo¿e skutkiem zacnoci i
munt August przyci¹ga³ do sieuczciwoci codziennego ¿ycia.
bie artystów i szerokie grono
Autor odwo³ywa³ siê do sokrahumanistów. Obdarza³ ich godtejskiej genezy z³a, która jest
nociami, a szlachetnoæ umy- Fot. Przepyszna zbroja Zygmunta Augusta. Kunz Lochner.
skutkiem ludzkiej g³upoty i nieLivrustkammaren (Zbrojownia Królewska), Stockholm.
s³u znajdowa³a wiêksze upodowiedzy.
banie w gustach królewskich
Utwór zawiera w sobie
ni¿ arystokratyczne pochodzenie przy królewskiemu faworytowi. Na kolejne przewiadczenie, ¿e ka¿dy uczciwy
rozdawnictwie wysokich urzêdów. lata £ukasz Górnicki zwi¹za³ siê z cz³owiek znajdzie w swoim ¿yciu
Górnicki stale towarzyszy³ królowi. Tykocinem, który z monarszego szczêcie i bratni¹ duszê. Wzorzec
Jego towarzystwo by³o szczególnie wyboru sta³ siê miejscem prze- doskona³ego dworzanina odpowiada w
mi³e i poszukiwane na dworze. Jest to chowywania archiwaliów Wielkiego du¿ej mierze rysom dobroczyñcy piokres zawrotnej kariery m³odego fa- Ksiêstwa i skarbów królewskich. In- sarza, biskupa Samuela Maciejowworyta Zygmunta Augusta. Do obo- stalacjê biblioteki królewskiej w skiego. W portrecie dobrego w³adcy
wi¹zków £ukasza Górnickiego nale¿a- nowym miejscu datuje siê na rok 1565 znajdujemy ukryty szkic postaci Zyg³o prowadzenie prywatnej korespon- lub wczeniej. W tym¿e roku Górnic- munta Augusta. Mianowicie w³adca
dencji króla. Zygmunt August pok³ada³ ki pisa³: Is primum Vilnae biblio- powinien byæ refleksyjnym filozofem,
w nim bezgraniczne zaufanie. Górnicki thecae propositus ubi haec Tycoci- który prowadzi swoiste ¿ycie ukryte
pe³ni³ zatem funkcje tajnego sekretarza nium translata fuit. Przenosiny bi- (vita contemplativa), a na jego bazie
od specjalnych poruczeñ. Oko³o 1559 blioteki nast¹pi³y prawdopodobnie w mo¿e dopiero wydawaæ sprawiedliwe
wyroki i dokonywaæ wielkich czynów.
roku monarcha powierzy³ mu pieczê latach 1562-1565.
Tak wiêc ¿ycie czynne (vita activa) zonad królewsk¹ bibliotek¹, która znaj-
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sta³o podporz¹dkowane wewnêtrznemu ¿yciu duchowemu monarchy. Król
winien wiele pomys³ów przenosiæ ze
wiata doskona³ych idei oraz z dziedziny zdrowej i trzewej wyobrani na
grunt realiów spo³ecznych. Dziêki
takiemu podejciu w³adca bêdzie faktycznie kreowa³ rzeczywistoæ i nie dopuszcza³ sytuacji odwrotnej, w której
zaciankowe uwarunkowania i utarte
stereotypy determinowa³yby jego dzia³anie. Poch³oniêty dzia³alnoci¹ pisarsk¹ Górnicki prawie wcale nie
opuszcza³ Tykocina; prawdopodobnie
nie by³ nawet na Unii w Lublinie w
1569 roku.
Starosta tykociñski
W 1570 roku £ukasz Górnicki
zosta³ starost¹ tenutariuszem Tykocina
(od ³ac. tenua  dzier¿awa) a potem
otrzyma³ równie¿ mniejsze starostwo
wasilkowskie. W 1570 lub 1571 (choæ
wielu autorów podaje dopiero rok
1575) o¿eni³ siê z Barbar¹ Broniewsk¹,
która urodzi³a mu omioro dzieci.
Rych³a mieræ króla Zygmunta Augusta 7 lipca 1572 roku zachwia³a pozycj¹
starosty tykociñskiego.
Burzliwe czasy
W niepewnych czasach bezkrólewia sejm zaopatrzy³ tykociñsk¹ twierdzê w za³ogê 300 ludzi do ochrony kolekcji zygmuntowskich, które wed³ug
ówczesnego nuncjusza papieskiego
Bernarda Bongiovanniego by³y nawet
cenniejsze od zbiorów papieskich i weneckich. Wkrótce po koronacji w dniu
1 maja 1576 roku, nowy pan Górnickiego, Stefan Batory uda³ siê do Knyszyna i Tykocina. Sumiennoæ i rzetelnoæ w gospodarzeniu powierzonymi
w³ociami znalaz³a uznanie w oczach
nowego króla, którego wyprawy wojenne nadwyrê¿y³y powa¿nie starostwo
tykociñskie.
mieræ ¿ony i literacka twórczoæ
mieræ Batorego (12.12.1586)
zbieg³a siê prawie ze zgonem ¿ony
Górnickiego w 1587 roku. £ukasz Górnicki znalaz³ siê znowu na zakrêcie
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swojego ¿ycia. Zdruzgotany mierci¹
swojej 29-letniej ma³¿onki, która da³a
mu piêæ córek i trzech synów, napisa³
Elegiê na mieræ ¿ony. Zgon ¿ony

jest wiêc swoist¹ projekcj¹ w mitologiczn¹ rzeczywistoæ militarnego
wysi³ku Rzeczpospolitej u schy³ku
szesnastego wieku oraz zapowiedzi¹

U Greków za dawnych czasów by³ ten obyczaj, i¿ bia³eg³owy nago
z mê¿czyznami chodzi³y zapasy, ale ten dobry zwyczaj pospo³u
z drugiemi ju¿ zgin¹³. Wszako¿ znalem ja bia³eg³owy i s¹ jeszcze
¿ywe drugie, które z mieczem, z oszczepem tak dobrze umiej¹, jako
mê¿czyna który; k temu na koñ ochotnie wsieæ, dobrze nim toczyæ,
nic naprzód ¿adnemu jedcowi nie dadz¹. Myliwych nie spominam, bo tych w Polszcze pe³no (Dworzanin polski).
£ukasz Górnicki, Dworzanin polski
(Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej)
otwiera najowocniejszy okres dzia³alnoci literackiej Górnickiego, który
przypada na lata 1587-1597. W 1589
ukaza³ siê roku dramat Troas o wojnie
trojañskiej. Górnicki przechrzci³ w nim
niektóre detale pogañskiej tragedii
Troades Lucjusza Eneasza Seneki np.
Grecka Menada ulega przeobra¿eniu w
zakonnicê, a chrzecijañski zwrot Pan
Bóg czêsto goci na ustach ¿ony Menelausa. W istocie tykociñski t³umacz
przetransformowa³ wiele z filozofii tego staro¿ytnego retora w duchu chrzecijañskim. Szczególnie sugestywny
jest dynamiczny opis zdobycia Troi:
£upie¿ca wydarty ³up wieldze drogich
sprzêtów,
Niesie, którego tysi¹c nie wemie
okrêtów.
W innym miejscu stoickiego ducha
Seneki oddaj¹ s³owa: Oplanda mors est
sine metu mortis mori.  w t³umaczeniu Górnickiego  Bez strachu mierci
umrzeæ, mieræ to porz¹dna. Troas to
nie tylko owoc fascynacji Senek¹ to
równie¿ swoisty tren dla Rzeczpospolitej jak go nazwa³a Barbara Noworolska w opracowaniu utworu. Jest to g³os
Górnickiego przeciw ustawicznym
walkom o koronê szwedzk¹ z pocz¹tku
rz¹dów Zygmunta III Wazy. Zaczê³y
one pasmo nowo¿ytnych wojen Rzeczypospolitej i powoli zaczê³y obracaæ
w zgliszcza dorobek pokojowego panowania ostatnich Jagiellonów. Troas

przysz³ych zniszczeñ wojennych. Górnicki napisa³ jeszcze szereg innych
pomniejszych utworów o tematyce
publicystycznej i obyczajowej.
Autor polskiego przek³adu Dworzanina zmar³ w wieku 76 lat 22 lipca
1603 roku. Pochowano go w rodzinnym grobie pod o³tarzem kocio³a
bernardynów w Tykocinie.
£ukasz Górnicki uchodzi za twórcê
prozy polskiej. Jest równie¿ przyk³adem cz³owieka renesansu, który przywi¹zywa³ ogromn¹ wagê do studiów
wszelkiego rodzaju. W odrodzeniu
dbano o wykszta³cenie, ale nieod³¹cznie z formowaniem ludzkiej
osobowoci. Renesansowi humanici
zdawali sobie dobrze sprawê, ¿e bez
dojrza³oci i prawoci ludzkiego
charakteru nasza rozleg³a technologiczna wiedza bêdzie niebezpiecznym
atrybutem diabolicznie wytresowanych
zwierz¹t. W czasach redniowiecza
trend by³ zgo³a przeciwny: ksi¹¿ki
palono, a na uczonych patrzono podejrzliwie jak na czarnoksiê¿ników o
nieczystych intencjach. ¯ywot £ukasza
Górnicki, który pozostaje patronem
naszej Ksi¹¿nicy Podlaskiej, niezawodnie uczy jak z ksi¹¿ek robiæ dobry
u¿ytek.
Andrzej Wincewicz
(Autor jest doktorantem
w Zak³adzie Patomorfologii
Lekarskiej AMB)
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Szafy
gdañskie

P

rzychodz¹c niemal codziennie do pa³acu mijamy
ró¿ne przedmioty, stanowi¹ce element jego wyposa¿enia. Nie zwracamy na nie uwagi, tak jak nie
dostrzegamy ró¿nych detali architektonicznych. Okazuje siê, ¿e wszystko ma swoj¹ historiê.
W tym nowym dziale postaramy siê przybli¿yæ Pañstwu  historie pa³acowych przedmiotów.
W pierwszej kolejnoci prezentujemy historiê szaf gdañskich znajduj¹cych siê w sekretariacie rektora.
Dotarlimy do róde³, które przekaza³ na prof. Nowak, a które wskazuj¹, ¿e ich w³acicielem by³ prof. Godlewski, nie¿yj¹cy ju¿ kierownik Zak³adu Histologii AMB. W licie do profesora Nowaka prof. Godlewski proponuje w³adzom naszej uczelni
odsprzedanie zabytkowych szaf. Do listu do³¹czy³ fotografiê jednej z nich ze szczegó³owym opisem, podaniem wymiarów. Profesor musia³ siê wyzbyæ tych mebli, poniewa¿ przeprowadza³ siê do Warszawy do nowoczesnego, ale ma³ego mieszkania.
List (Warszawa, 18 listopada 1964r.) profesora Henryka Godlewskiego do doc. Henryka Franciszka Nowaka w sprawie zakupu bibliotecznych szaf gdañskich przez Akademiê Medyczn¹ w Bia³ymstoku.
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O
przymusie

D

o uczuæ wy¿szych nikogo zmusiæ siê nie da.
Podejrzewam, ze do ni¿szych tak¿e. A jednak
by³y takie czasy, ¿e Polacy mieli w konstytucji
zapisan¹ dozgonn¹ przyjañ ze Zwi¹zkiem Radzieckim.
Wi¹za³y siê z tym, niestety, same k³opoty.
M³ody cz³owiek, gdy tylko w stopniu bieg³ym
opanowa³ jêzyk ojczysty, pozna³ nieco gramatykê oraz
rodzim¹ literaturê, obowi¹zkowo musia³ poznaæ jaki
obcy jêzyk wiatowy. Tym jêzykiem by³ oczywicie
Janusz Niczyporowicz jêzyk rosyjski, który wbrew powszechnemu mniemaniu, do ³atwych nie nale¿y, g³ównie, jak polski, z
powodu zawi³oci gramatycznych, tak zwanych twardych i miêkkich znaków, ró¿nie
roz³o¿onych akcentów, zmieniaj¹cych czêsto sens wyrazu. Naukê i poznanie innych
jêzyków, g³ównie angielskiego, niemieckiego czy francuskiego uznawano za wy¿szy
stopieñ wtajemniczenia. Tak wiêc, kiedy trzeba by³o zawrzeæ znajomoæ z Timurem
i jego dru¿yn¹ oraz poznaæ los pewnego cz³owieka i nauczyæ siê ¿yciorysu Jurija Gagarina, rodzi³y siê uczucia ni¿sze.
Tote¿ pedagodzy nauczaj¹cy jêzyka rosyjskiego, wcale nie zdziwili siê, gdy po
upadku wschodniego imperium i wycofaniu tego lektoratu jako obowi¹zkowego ju¿ w
szkole podstawowej, znaleli siê na skraju bezrobocia. Opór przeciwko wszystkiemu, co
sz³o zza wschodniej granicy by³ naturaln¹ reakcj¹ na przymus.
Specyfika jêzykowa województwa podlaskiego spowodowa³a, ¿e maturzyci ju¿ w
latach dziewiêædziesi¹tych, masowo wybierali podczas egzaminu dojrza³oci jêzyki
zachodnie, rosyjski za, wed³ug statystyk kuratorium, zaledwie kilkudziesiêciu rocznie.
Wszystko z powodu niechêci, jakiego wewnêtrznego przewiadczenia, ¿e wschód jest
przegrany, ¿e tam nie ma czego szukaæ, ¿e dla Polaków nie ma w tym kierunku
przysz³oci, ¿e jêzyk rosyjski mo¿na potraktowaæ najwy¿ej jako nieszkodliwe hobby.
Nie zauwa¿ano tego, ¿e nie przeniesiemy siê pewnego dnia z ca³¹ Polsk¹ na Karaiby!
Zmiana ustroju i wszelkie zwi¹zane z tym transformacje jeszcze w tym przekonaniu nasz¹ m³odzie¿ utwierdzi³y. Skoro mo¿na ju¿ by³o bez ¿adnych problemów
wyje¿d¿aæ na zachód, to zach³yniêcie siê tym, co by³o reglamentowane, sta³o siê faktem.
Jakie¿ wiêc by³o zdumienie pedagogów, którzy w tym roku stwierdzili, ¿e jêzyk
rosyjski na maturze wybra³o w naszym regionie ponad pó³tora tysi¹ca uczniów. Wiêcej
by³o tylko tych, którzy wybrali jêzyk Szekspira.
Co siê sta³o? Jakie nag³e olnienie, a mo¿e fala nowej mody? Uczmy siê czego
dziwnego, wybierajmy kierunki studiów, na które przyjmuje siê kilkunastu studentów
co dwa lata. Bêdzie ³atwiej!
Chyba jednak nie. Niektórzy t¹ nag³¹ i rosn¹c¹ popularnoæ jêzyka rosyjskiego t³umacz¹ znikniêciem odium przymusu, czego obowi¹zkowego. Inna sprawa, ¿e zmieni³
siê klimat polityczny i gospodarczy. O Rosji mo¿na mówiæ jak siê chce, mo¿na
tolerowaæ lub ignorowaæ jej dziwactwa. Polska jest z jednej strony ostatnim krajem
Unii, z drugiej furtk¹ do niej. I tu m³odzi maturzyci dostrzegli szansê dla siebie.
Ogromny rynek pracy, mo¿liwoci dzia³ania, widoki na karierê w instytucjach unijnych,
które bêd¹ wkrótce potrzebowa³y fachowców, którzy p³ynnie powiedz¹: Wa³odzia, ja
+
tiebia ljublu, no majewo Porsche bolsze.
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Nowy numer
Spraw Nauki!

U

kaza³ siê nowy, sierpniowowrzeniowy, numer Spraw Nauki. Tematem wiod¹cym jest w nim
dyskusja nad Narodowym Planem
Rozwoju, jaka przewinê³a siê w rodowisku naukowym (PAN) oraz gospodarczym (KIG), Do obywatelskiego
zaanga¿owania uczonych nawi¹zuje
te¿ pytanie s¹dy redakcyjnej: Jak
powinien byæ tworzony krajowy plan
rozwoju?, a tak¿e obszerny wywiad
Anny Leszkowskiej z prof. Stefanem
Koz³owskim z PAN-u na temat dzia³añ rz¹du i parlamantu w obszarze
ochrony przyrody w Polsce (Co dla
serca). Rozmowa jest wynikiem og³oszenia przez Komitet PAN Cz³owiek i rodowisko krytycznego stanowiska w tej sprawie.
Tematem ok³adkowym jest marketing w nauce. Mówi o tym prof.
Hanna Dahm z UMK w rozmowie
z Janin¹ S³omiñsk¹ (Nie wszystko
z³o, co siê wieci).
W numerze piszemy tak¿e o ratowaniu zabytków metod¹ laserow¹
rodem z WAT (Waldemar P³awski 
Z laserem w kaplicy) oraz ciekawych badaniach folkloru dzieciêcego
(Waleria Ko¿usznik  Co ma osa na
Zaolziu?).
Ponadto, jak zwykle, sta³e felietony, liczne informacje wa¿ne dla ludzi
zajmuj¹cych siê i interesuj¹cych siê
nauk¹ oraz Poczet profesorów polskich autorstwa Janusza Markiewicza.
Zapraszamy do prenumeraty
i ¿yczymy ciekawej lektury!
Informujemy, ¿e na stronie
www.sprawynauki.waw.pl
mo¿na
znaleæ tylko krótkie streszczenia tekstów zamieszczonych w numerze.
Pismo w ca³oci dostêpne jest jedynie
w prenumeracie (60 z³ rocznie, ³¹cznie
z czteroma suplementami).
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Z poprzednich odcinków naszego cyklu

wicê o aromacie ambry. Mo¿na j¹ zbieraæ na

znamy ju¿ historiê cynamonu, nardu i mirry.

ró¿ne sposoby np. na Cyprze wyczesuje siê

Dzi kolej na pozosta³e.

brody kóz pas¹cych siê na ³¹kach, gdzie

Frankincense jest gumo¿ywic¹, która

Ilona Lengiewicz

Wonnoci
Wschodu

wystêpuje czystek.

latem s¹czy siê z kory drzew bosweliowych

W wiecznie zielonych lasach Izraela,

(kadzid³owców) w postaci ¿ó³tawych, przez-

obok dêbów taborskich i pistacji, rós³ pos-

roczystych kropel. Krople wyciekaj¹ce z na-

policie styrakowiec lekarski (Styrax offici-

turalnych szczelin s¹ wy¿szej jakoci ni¿ te,

nalis). Jest to ma³e drzewko o lni¹cych li-

które uzyskuje siê dziêki naciêciom. Kory

ciach, które rolina wypuszcza ju¿ w marcu,

nie wolno by³o tkn¹æ ¿elazem, a jedynie od-

a w kwietniu wydaje bia³e, wonne kwiaty,

³amkami koci lub ostrym kamieniem. Pier-

po kilka w k¹tach lici (na rysunku). ¯ywica

wsze sadzonki kadzid³owców przywioz³a do

styrakowca, o sta³ej konsystencji i wani-

Izraela królowa Saby, wizytuj¹c dwór Salo-

liowym aromacie, znana by³a ju¿ w czasach

mona. Frankincense ma cytrusowo-balsa-

biblijnych jako styrax.

miczny aromat i do dzi wchodzi w sk³ad

I ostatni z najwa¿niejszych surowców

drogich perfum o orientalnej nucie zapacho-

perfumeryjnych staro¿ytnego Wschodu 

wej.

k³¹cze wonnej trzciny (na rysunku). Pod t¹
Galbanum  to najbardziej kontrower-

tajemnicz¹ nazw¹ kryje siê wysoka trawa o

ak wszyscy ludzie Wschodu, Izraelici

syjny aromat Biblii; w czystej postaci wy-

sinozielonych, czerwono nabieg³ych d-

mieli niezwyk³y zmys³ powonienia.

dziela intensywny zapach czosnku, który dla

b³ach  palczatka imbirowa (Cymbopogon

Ka¿da zamo¿na rodzina posiada³a

Izraelitów nigdy nie by³ nieprzyjemn¹

martinianus). Gatunek ten pochodzi z pó³-

w³asn¹ destylarniê olejków eterycznych, a

woni¹. Od czasów egipskiej niewoli koja-

nocnej czêci Pó³wyspu Indyjskiego, sk¹d

receptury perfum przechodzi³y z ojca na

rzy³ siê raczej z drogocennym ród³em wita-

przez Babilon, trafi³ do Izraela. K³¹cze pal-

syna. Tych receptur strze¿ono jak skarbów

min i naturalnych antybiotyków. Pod nazw¹

czatki wydziela mocny zapach wie¿ego

rodzinnych i umieszczano je w testamen-

galbanum kryje siê sok mleczny ³odyg Feru-

imbiru.

tach. Kobiety mia³y prawo wydaæ na perfu-

la gumnosa, roliny azjatyckich stepów,

(Autorka jest dr.

my jedn¹ dziesi¹t¹ czêæ posagu! Niektóre

blisko spokrewnionej z marchwi¹, koprem,

adiunktem w Zak³adzie Biologii

nosi³y w sanda³ach maleñkie skórzane roz-

czy kminkiem i podobnie wygl¹daj¹cej. Ten

Wydzia³u Farmaceutycznego

pylacze; wystarczy³ ruch du¿ego palca u sto-

sok mleczny nazywa-

py, aby otoczyæ siê ob³okiem uwodziciel-

ny jest dzisiaj asafe-

skiego aromatu. Pewne wonnoci ceniono

tyd¹; w Iranie i Afga-

szczególnie. Najcenniejszy by³ olejek naro-

nistanie s³u¿y do odstra-

dowy, ów nard, który Maria Magdalena wy-

szania wê¿y i owadów.

J

la³a na g³owê i stopy Jezusa, a cudowna woñ
nape³ni³a ca³¹ komnatê.

Kwiaty ladanum
rosn¹ na suchych, s³o-

Ju¿ w pierwszych rozdzia³ach Biblii, w

necznych sta-

Ksiêdze Rodzaju czytamy Tego¿ dnia, kie-

nowiskach ba-

dy Adam opuszcza³ by³ Eden, roznieci³ s³od-

senu Morza ród-

ki zapach zió³: galbanum i styraxu, w na-

ziemnego, g³ównie

dziei, ¿e kiedy Bóg otworzy drogê powro-

jego afrykañskiej czêci.

tu. Tak wiêc palenie kadzide³ na o³tarzach

Wydzielaj¹ urzekaj¹cy, s³od-

to modlitwa o powrót do Raju.

ko-balsamiczny zapach i sk³a-

Do oktetu najwa¿niejszych biblijnych

daj¹ siê z piêciu okaza³ych,

perfum nale¿¹: cynamon, frankincense, gal-

nie¿nobia³ych lub ró-

banum, ladanum, nard, mirra, styrax i wonna

¿owych

trzcina. Osiem zapachów opowiadaj¹cych

charakterystyczn¹

historiê narodu wybranego. Ta historia mówi

brunatn¹ plam¹ u na-

o czerwieni ziemi w galilejskich winnicach,

sady. Nale¿¹ do ro-

o zieleni sadów w Kafarnaum i wymieni-

dzaju Cistus (Czy-

tym winie z jerychoñskich daktyli. W upaja-

stek), czyli niskiego

j¹cej woni olejków s³yszy siê piew biblij-

krzewu o gêsto ow³osio-

nych wersetów Pieni nad Pieniami, s³a-

nych, lepkich liciach, z

wi¹cych urodê ¿ycia i mi³oæ do Boga.

których zbiera siê ¿y-
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Kaczka dziwaczka
Dariusz Lebensztejn

W

iadomym jest nie od dzisiaj, ¿e dzikie kaczki s¹
ptakami wodnymi: ¿eruj¹, odpoczywaj¹, tokuj¹,
zak³adaj¹ gniazda i wychowuj¹ potomstwo w
rodowisku wodnym. Jednak jak ka¿da regu³a, równie¿ i ta
ma odstêpstwa. Wystêpuj¹ bowiem kaczki, które zak³adaj¹
gniazda w... dziuplach drzew, wykutych uprzednio przez
du¿e dziêcio³y, najczêciej przez dziêcio³a czarnego. Jedn¹ z
nich jest g¹go³. Samiec w upierzeniu godowym jest kontrastowo ubarwiony: jest czarno-bia³y z charakterystyczn¹
bia³¹ plam¹ przy nasadzie dzioba. Samica natomiast jest
szarobr¹zowa z bia³aw¹ obro¿¹ na szyi.
Wczesn¹ wiosn¹ pierwsze przylatuj¹ kaczory, a kilka dni
po nich  kaczki. Dopóki nie ma samic, samce spokojnie
¿eruj¹. Pojawienie siê kaczek rozpoczyna toki g¹go³ów, podczas których samce przemieniaj¹ siê w wyrafinowanych
tancerzy. Prowokuj¹ca partnera samica p³ywa z szyj¹ i
g³ow¹ wyci¹gniêt¹ p³asko na wodzie, natomiast
samiec najpierw wyci¹ga szyjê do przodu,
potem odrzuca g³owê do ty³u, po czym
ponownie energicznie wyrzuca j¹ do przodu.
Jednoczenie p³ywa wokó³ samicy, szybko
wios³uj¹c nogami i chlapi¹c wod¹ wokó³ z
niezwyk³¹ si³¹. Taniec, bêd¹cy rodzajem mi³osnej gry wstêpnej, koñczy siê zbli¿eniem partnerów, którego wynikiem s¹ jaja sk³adane w
dziuplach starych drzew rosn¹cych na brzegach
jezior. Czasami gniazda s¹ zak³adane z dala od
zbiorników wodnych, nawet do kilometra od
lustra wody. W wys³anej tylko kaczym puchem
dziupli samica sk³ada kilka lub kilkanacie jaj.
Niekiedy spotykano gniazda nawet z 26 jajami
g¹go³a, co by³o spowodowane tym, ¿e dwie
samice sk³ada³y jaja w jednej dziupli. Mog¹ siê
równie¿ zdarzyæ lêgi mieszane z inn¹ kaczk¹
gnie¿d¿¹c¹ siê w dziuplach drzew  nurogêsi¹.
Po oko³o miesi¹cu wysiadywania rodz¹ siê
m³ode g¹go³ki. Pisklêta g¹go³a to urodzeni
kaskaderzy. Bêd¹c tzw. zagniazdownikami s¹
zdolne do opuszczenia gniazda krótko po
urodzeniu. Kilkudniowe pisklêta wspinaj¹ siê
do otworu wlotowego a nastêpnie wyskakuj¹ z
dziupli, czasami usytuowanej na niebagatelnej
wysokoci (nawet do 20 metrów nad ziemi¹),
po czym pod¹¿aj¹ wraz z matk¹ w kierunku
zbiornika wodnego. Kaczka opiekuje siê
m³odymi tylko 2-3 tygodnie, po których m³ode
g¹go³ki rozpoczynaj¹ ¿ycie na w³asny
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rachunek. Doskonale nurkuj¹ nawet do g³êbokoci 4 metrów
i mog¹ przebywaæ pod wod¹ ponad minutê.
Pón¹ jesieni¹ g¹go³y migruj¹ na niezamarzaj¹ce morza,
rzeki i jeziora; szacuje siê, ¿e w Zatoce Gdañskiej zimuje
nawet do 10 tysiêcy tych ptaków przylatuj¹cych g³ównie z
Europy Pó³nocnej.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e g¹go³ jako ptak gniazduj¹cy w
du¿ych dziuplach, jest stopniowo pozbawiany naturalnych
siedlisk lêgowych, dlatego jako gatunek zagro¿ony zosta³
umieszczony w Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t. Jednak ta
kaczka-dziwaczka chêtnie zamieszkuje równie¿ skrzynki
lêgowe co mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia populacji
tego piêknego ptaka nad polskimi jeziorami.
(Autor jest dr. hab.
 adiunktem w III Klinice Chorób Dzieci AMB)
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***
Czekaj¹cych w kolejce do lekarza po pó³ roku i wiêcej Podlasian na pewno ucieszy informacja, i¿ w naszych szpitalach leczy siê
coraz wiêcej cudzoziemców. I to nie tylko takich, którzy ulegli na
naszych terenach wypadkom. Coraz wiêcej jest bowiem pacjentów
z bardzo nieraz odleg³ych krajów, którzy do naszych lekarzy zg³aszaj¹ siê z prob¹ o przeprowadzenie zabiegów, które s¹ ich zdaniem lepsze i tañsze. Wszystkich przebi³ jednak Meksykanin chc¹cy poddaæ siê u nas operacji ortopedycznej.
Dodaæ nale¿y, ¿e zagraniczni pacjenci s¹ na ogó³ zadowoleni z
poziomu obs³ugi i czasami  nawet!  przysy³aj¹ po powrocie do
domów listy z podziêkowaniami.
Nasi pacjenci raczej nie przysy³aj¹ listów, a jeli ju¿, to na
pewno nie z podziêkowaniami. Ale nie dziwmy siê im. Kiedy ju¿
odczekaj¹ swoje w kolejce i przejd¹ przez czyciec pobytu w
Przeczytane

finansowanych przez NFZ szpitalach, zbyt zajêci s¹ celebrowaniem tej reszty ¿ycia, która zosta³a im darowana, ¿eby mogli

Trzynasty czerwca okaza³ siê bardzo pechowy dla szefa kliniki kardiochirurgii szpitala kli-

zaprz¹taæ sobie g³owy pisaniem listów. Podziêkuj¹ komu trzeba
przy okazji wyborów.

nicznego  za przyk³adem wiêkszoci gazet naz-wijmy go

***

Tomaszem H. Tego dnia przyj¹³ on ³apówkê (jak chcia³a wiêkszoæ

Bia³ostocka onkologia od 15 lat walczy o przydzia³ pieniêdzy

dziennikarzy i pocz¹tkowo policja), lub korzyæ maj¹tkow¹ (to wer-

na remont. I nic. Woda leje siê z sufitu coraz obficiej, ze cian odpa-

sja dyrekcji szpitala i samego zainteresowanego). O zamierzonej

da tynk, stan kanalizacji grozi wrêcz zalaniem szpitala. Piêæ mi-

prowokacji policji poinformowani zostali dziennikarze Kuriera

lionów na remont, które mia³y siê znaleæ w tym roku z kontraktu

Porannego. I w ten oto sposób mieli gor¹cego newsa.

województwa ju¿ siê nie znajd¹. Winnego nie ma. Pi³eczka odbijana

Jakkolwiek nazwalibymy czyn, którego dopuci³ siê Tomasz

jest od wojewody do marsza³ka i odwrotnie.

H., faktem jest, ¿e kosztowa³ go on 48 dni odsiadki w areszcie.

Wicemarsza³ek, który osobicie odpowiada za s³u¿bê zdrowia ratu-

K³opoty lekarza du¿o dro¿ej kosztowa³y jednak pacjentów kliniki,

j¹c sytuacjê zdoby³ siê na heroiczn¹ odwagê i zadeklarowa³ Postaramy

bowiem Tomasz H. jest uznanym specjalist¹, a co gorsza, w tamtym

siê znaleæ te piêæ milionów z niewykorzystanych funduszy unijnych.

okresie by³ jedynym lekarzem w szpitalu legitymuj¹cym siê specja-

Od tej wypowiedzi Pana Wicemarsza³ka porobi³y nam siê

lizacj¹ kardiochirurgiczn¹. ci¹gniêty naprêdce na jego miejsce

a¿ zajady ze miechu. Dowiedzielimy siê, ¿e niewykorzystane

inny lekarz, operuj¹cy pomimo i¿ nie zosta³ formalnie zatrudniony,

fundusze unijne na okrelone zadanie mo¿na spokojnie przez-

operowa³ tak skutecznie, ¿e pacjent zmar³.

naczyæ na ka¿de inne widzimisiê lokalnych w³adz, zw³aszcza

W tzw. miêdzyczasie z aresztu wyszed³ Tomasz H. Dyrekcja
szpitala postanowi³a daæ mu drug¹ szansê i przywróci³a go  pomimo braku entuzjazmu dla tej decyzji ze strony przedstawicieli prasy
i niektórych kolegów z pracy  do wykonywania obowi¹zków.
Tomasz H. otrzyma³ jednak du¿o ni¿sze uposa¿enie.

je¿eli s¹ to w³adze Podlasia. Po takich wypowiedziach rêce i
spodnie opadaj¹!
***
Do koñca roku jeszcze daleko, ale szpitale zgodnie z now¹
wieck¹ tradycj¹ ju¿ rozpoczê³y przekraczanie tegorocznego kon-

Gdyby tak przeledziæ dzieje ostatnich szefów kliniki kar-

traktu z NFZ. Na razie skromnie, o parê milionów. Taki np.

diochirurgii, to mo¿na by zauwa¿yæ, ¿e przyczyn¹ k³opotów obu

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Bia³ymstoku o cztery.

panów byli koledzy z pracy. Poprzedni szef kliniki (nazwijmy

Jak t³umaczy zastêpca dyrektora ds. lecznictwa, Tomasz Koron-

go C.) musia³ w trybie pilnym odejæ z kliniki miêdzy innymi po pu-

kiewicz: Kontraktuj¹c us³ugi na ten rok opieralimy siê na danych

blikacji Kuriera Porannego. Sprawê nagrali ci sami ludzie, któ-

z ubieg³ego roku. Ale nie wszystko uda³o siê przewidzieæ, np. faktu,

rych nie chcia³ w swoim zespole Tomasz H.

¿e bêdziemy mieæ tak olbrzymie przekroczenia na internie  obec-

W klinice nie dzieje siê zbyt dobrze i pewnie nie jest to

nie ponad 100 proc.(...) Mamy te¿ takie oddzia³y, gdzie kontrakt nie

jedyny taki zak³ad pracy w Polsce. Szkoda tylko, ¿e pracownicy

zosta³ jeszcze wykonany, ale Podlaski Oddzia³ NFZ nie zgadza siê

w celu pozbycia siê kolejnych szefów manipuluj¹ spragnionymi

na przesuwanie rodków miêdzy oddzia³ami. Rzecznik Podlaskiego

sukcesów zawodowych dziennikarzami. Dyrekcja szpitala

NFZ t³umaczy, ¿e nie ma zgody jedynie na przesuwanie niewyko-

zapowiada, ¿e ma ju¿ pomys³y na poprawê atmosfery panuj¹cej

rzystanych rodków z oddzia³ów zabiegowych na niezabiegowe.

w zespole. Nie chce ich jednak ujawniaæ. My proponujemy na

Tak czy inaczej pieni¹dze ju¿ siê skoñczy³y.

przyk³ad wspóln¹ biesiadê antagonistów. Mog³aby ona zdzia³aæ

Rzeczywicie trudno jest przewidzieæ wszystko. Jednak to,

cuda. Kurier Poranny mia³by gor¹cy temat, a pacjenci ocze-

¿e pieniêdzy zabraknie przed koñcem roku wiedzia³o ka¿de w

kuj¹cy na operacjê dreszczyk dodatkowych emocji.

miarê rozwiniête dziecko w województwie.
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