MEDYK BIA£OSTOCKI
SPIS TRECI
Od redaktora
Oby ¿y³o nam siê jak najlepiej
Rozmowa miesi¹ca
Gatunek na wymarciu
Wró¿¹c z ustaw zdrowotnych
Korespondencja z Bethesdy
Szkolenie z przyzwoitoci
Archanio³ Marcinkiewicz
W zaciszu zak³adu naukowego
Temida i Eskulap
Przestêpstwo ³apownictwa biernego
Pokrêtny jêzyk Pana Doktora
Badacz mózgu  profesor Maksymilian Rose
Z historii nauk farmaceutycznych
Nowy odczynnik dla istot bia³kowych
Kap³an Darwina  ks. Krzysztof Kluk
Sokólski twórca przemys³u fotograficznego
Zjazdy, sympozja, konferencje
O sercu przy op³atku
Sauna  zabójca czy uzdrowiciel?
Miasta naszego regionu
Nad Czarn¹ Hañcz¹
Pigu³ka filozoficzna
Dziwny jest ten wiat
Pora na sen
Lektury czytane po pó³nocy
O orgazmach i politykach
Roliny w Biblii
Hiobowe wieci
Sekrety dziupli
Szpak kosmopolita
Z dzia³ki pracowniczej
Badania lekarskie pracownika
Wydarzenia i aktualnoci
M³ody Medyk

str. 3
str. 4
str. 5
str. 8
str. 10
str. 11
str. 11
str. 14
str. 16
str. 17
str. 21
str. 22
str. 23
str. 24
str. 25
str. 26
str. 29
str. 30
str. 32
str. 33
str. 34
str. 34
str. 36
str. 37

Materia³y do numeru przyjmujemy
do dn. 10 ka¿dego miesi¹ca.

Sk³ad redakcji:
Redaktor naczelny: Lech Chyczewski
Zastêpca redaktora naczelnego i kronikarz: Krzysztof Worowski
Sekretarz redakcji: Danuta lósarska
Cz³onkowie: Alina Midro, Wiktor £aszewicz, Ilona Lengiewicz,
Anna Worowska, Adam Hermanowicz, Joanna Jasielczuk, Wojciech Sobaniec
Wspó³pracownicy: Jan Pietruski, Wojciech Dêbek, Beata Kaftañska,
Marek Kamiñski (USA)
Dzia³ studencki: Pawe³ Szambora i Maria Stepaniuk oraz Anna Maksymiuk, Emilia
Sobolewska, Walentyn Pankiewicz
Sk³ad komputerowy: Marzena Szleszyñska
Strona internetowa: Andrzej Bortacki
Druk: Zak³ad Poligraficzny ABIS
15-227 Bia³ystok, ul. Zwierzyniecka 72, tel. 0 695 487 014
Adres redakcji:
Biblioteka G³ówna Akademii Medycznej
15-089 Bia³ystok 8,
ul. Kiliñskiego 1,
tel. (085) 748 54 85 (Danuta lósarska)
e-mail: medyk@amb.edu.pl
http://www.amb.edu.pl
Adres redakcji studenckiej:
Siedziba organizacji studenckich, DS1
ul.Akademicka 3; tel (85) 748 58 13
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowania tekstów
oraz zmiany ich tytu³ów.

- styczeñ 2006 (36) -

Doæ powszednim grzechem ka¿dego z
nas jest zachwyt nad samym sob¹. Nad
w³asnymi dokonaniami  rzeczywistymi, czy te¿ wyimaginowanymi. Nad
wspania³¹ retoryk¹, jak¹ siê pos³ugujemy. Nad w³asn¹ m¹droci¹, si³¹ intelektu i ducha. Nad wiedz¹, jak¹
posiedlimy i nad innymi unikalnymi przymiotami, które rzekomo
s¹ w naszym posiadaniu. Czasami jestemy wykonawcami, albo w
najlepszym przypadku wiadkami oratorskich popisów  w mowie
i w pimie. Piêknie brzmi¹ce s³owa, zgrabne porównania, d³ugie
wywody .i bardzo czêsto nie wiadomo o co tak naprawdê chodzi.
Grzech doæ powszechnie pope³niany  w mowie i pimie, tak¿e i
w uczynku. Je¿eli grzech ten dotyczy towarzyskich spotkañ  jest
do zaakceptowania. Gorzej, je¿eli napuszonego jêzyka i napuszonych gestów u¿ywamy na zebraniach, typu chocia¿by rada wydzia³u. Jeszcze gorzej, gdy wspomniany grzech dotyczy opracowañ
naukowych. Horror! Nie do zaakceptowania. Nie raz moglimy siê
przekonaæ, jakie wymiary miesznoci mo¿e przybraæ takie zjawisko. Opisuje to w swym artykule Piotr Müldner-Nieckowski 
lekarz, humanista, pisarz, cz³onek Komisji Frazeologicznej
Komitetu Jêzykoznawstwa PAN, et cetera .et cetera.
Napuszonym jêzykiem z pewnoci¹ nie grzeszy³  niestety ju¿
wiêtej pamiêci  ksi¹dz poeta Jan Twardowski. Jego poezja, dziêki swej eleganckiej prostocie, trafia do ka¿dego  niezale¿nie od
wieku, p³ci i wykszta³cenia. Kocha³ ludzi i ludzie go kochali.
Odszed³ z tego pado³u na zas³u¿ony wypoczynek. Do swego Pana,
któremu wiernie s³u¿y³. Nie dane mu by³o spocz¹æ, tak jak tego
pragn¹³, u boku rodziców, na Cmentarzu Pow¹zkowskim. Jego
doczesne szcz¹tki, decyzj¹ hierarchów kocielnych, zosta³y pochowane w buduj¹cej siê w stolicy wi¹tyni Opatrznoci Bo¿ej.
Szkoda, ¿e ostatnia wola zmar³ego nie zosta³a spe³niona. Osobiste
wspomnienie o poecie, autorstwa Danuty lósarskiej, zamieszczamy w artykule zatytu³owanym Pora na sen.
W bie¿¹cym Medyku piszemy te¿ o innym nietuzinkowo myl¹cym kap³anie  ksiêdzu Krzysztofie Kluku (Kap³an Darwina ks.
Krzysztof Kluk pióra Andrzeja Wincewicza). Wielki przyrodnik 
niestety trochê zapomniany. Winnimy siê nim szczyciæ, bo jego
¿ycie i dzie³o zwi¹zane by³o z naszym regionem. Swego czasu, bawi¹c w Kazimierzu nad Wis³¹, przypadkowo natkn¹³em siê na wystawê powiêcon¹ osobie i dzie³u ksiêdza kanonika. By³em zdumiony rozmachem, pracowitoci¹, wiedz¹, a przede wszystkim
efektami pracy tego duchownego naukowca. Ks. Kluk potrafi³
doskonale pogodziæ teoriê ewolucji z kanonami wiary i z religi¹.
Zajmowa³ siê botanik¹, zoologi¹, zootechnik¹, technikami uprawy
rolin, zio³olecznictwem. Wyda³ drukiem, z piêknymi kolorowymi
ilustracjami, wiele opas³ych tomów. Powierzono mu redagowanie
podrêczników do nauki botaniki i zoologii. Zachêcam do odwiedzenia Ciechanowca, gdzie mieszka³ i dzia³a³ ks. Kluk. Znajduje
siê tam jego pomnik. Swego czasu wród niektórych pracowników
naszej uczelni powsta³a idea, aby ks. Kluka obraæ za patrona naszej
uczelni. W tych rozwa¿aniach brano równie¿ pod uwagê, jako
konkurenta, osobê pierwszego rektora AMB prof. Kielanowskiego.
Po pierwszym, niefortunnym i narzuconym nam z zewn¹trz patronie, w osobie Juliana Marchlewskiego, chyba s³usznie odst¹piono
od dalszych prób. A wracaj¹c do ksiêdza Kluka, to natura obdarzy³a
go niepospolicie wydatnym narz¹dem powonienia. Dziêki temu
nazwisko ksiêdza przesz³o na moim rodzinnym Mazowszu do jêzyka potocznego  jako synonim olbrzymiego nochala. W okolicy,
gdzie siê urodzi³em, niewielu wie kto to by³ ksi¹dz Kluk. Natomiast ka¿de dziecko wie, co to jest kluk. To du¿y i niezbyt urodziwy nos. Je¿eli w nim tkwi³a m¹droæ ksiêdza kanonika, to ¿yczê
ka¿demu takiego nosa.

-3-

MEDYK BIA£OSTOCKI

Oby ¿y³o nam siê
jak najlepiej
Okres Nowego Roku to okres
sk³adania ¿yczeñ na rok, który
zaraz siê zacznie b¹d w³anie
siê zacz¹³. Sk³ania ku temu
tradycja, wi¹teczna atmosfera,
no i oczywicie prze³om kalendarza: ¿egnamy rok który by³
a wchodzimy w wielk¹ niewiadom¹ jak¹ stanowi czas przysz³y. Pragnê wiêc skorzystaæ z
gocinnoci Medyka i ¿yczyæ
wszystkim pracownikom uczelni
i szpitali klinicznych oraz studentom tradycyjnie wszystkiego
najlepszego. W tej niezwykle
pojemnej formule kryje siê wiele, bardzo wiele. A wiêc ¿yczê
przede wszystkim zdrowia na
ciele i duszy i zadowolenia z ka¿dego prze¿ytego dnia. ¯yczê by
ka¿demu z Pañstwa i Pañstwa najbli¿szym ¿y³o siê jak najlepiej.
Wiêkszoæ z nas ma te¿ ¿yczenia sekretne  ¿yczê wiêc równie¿ ich
spe³nienia. Praca daje nam nie tylko rodki do ¿ycia, lecz równie¿
utrzymuje nas w formie psychicznej i fizycznej. ¯yczê wiêc
powodzenia w pracy oraz umacniania naszej Alma Mater. A
zw³aszcza realizacji zamierzonych inwestycji oraz uzyskania kolejnych uprawnieñ do nadawania stopnia doktora nauk. Wszystkim
nam ¿yczê spokoju w Kraju oraz Jego szybkiego rozwoju.
Rektor
Prof. dr Jan Górski

PODZIÊKOWANIE

P

ragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ Fundacji Na Rzecz Nauki
Polskiej za przyznanie w ramach programu MILAB rodków na dofinansowanie remontu pomieszczeñ naukowych Zak³adu Fizjologii Dowiadczalnej oraz nale¿¹cych do Zak³adu Fizjologii Dowiadczalnej,
Zak³adu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku pracowni zlokalizowanych w podpiwniczeniu Collegium
Primum.
Prof. dr hab. Barbara Malinowska,
Prof. dr hab. El¿bieta Skrzydlewska
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Sprawy
Nauki

U

kaza³ siê styczniowy numer
Spraw Nauki. Otwiera go
rozmowa z prof. Krzysztofem
Janem Kurzyd³owskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Edukacji i Nauki. Uzna³ on styk
nauki z gospodark¹ za niezwykle wa¿ny obszar i zapowiedzia³
dzia³ania resortu, które usprawni¹
przep³yw wiedzy i dowiadczeñ
w obie strony.
Natomiast w sondzie redakcyjnej staralimy siê uzyskaæ
odpowied na pytanie: Czy nowy
system oceny placówek naukowych jest satysfakcjonuj¹cy?
W dziale Nauka i gospodarka polecamy Wêgiel w kanistrze
Andrzeja Klimka o projekcie pilotowego zak³adu up³ynniania
wêgla, opracowanym w G³ównym Instytucie Górnictwa oraz
rozmowê z Markiem Dareckim,
szefem WSK PZL-Rzeszów
S.A. i prezesem Stowarzyszenia
Dolina Lotnicza (Klaster to jest
to!) o najbardziej znanym w wiecie polskim klastrze przemys³owym.
Tradycje zwi¹zane z budow¹
ludowych instrumentów muzycznych przedstawia dr Stefan Rosiñski (Miejsce dla suki).
Waleria Ko¿usznik w artykule
S³uch po³¹czony opisuje now¹
metodê leczenia czêciowej g³uchoty, opracowan¹ przez prof.
Henryka Skar¿yñskiego. Natomiast dr med. Cezary ¯echowski
mówi w Skaleczonym pokoleniu
o zaburzeniach psychicznych wystêpuj¹cych u m³odzie¿y urodzonej w pierwszych latach transformacji w Polsce.
Ponadto sta³e felietony, liczne
informacje wa¿ne dla ludzi zajmuj¹cych i interesuj¹cych siê nauk¹ (dzia³: Dokumenty) oraz Poczet profesorów polskich autorstwa Janusza Markiewicza.
Zapraszamy do prenumeraty
i ¿yczymy ciekawej lektury!
Informujemy, ¿e mo¿na
nas czytaæ na stronie
www.sprawynauki.waw.pl
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Gatunek na wymarciu
W zaciszu gabinetu w odcieniach czerwieni, rozmawiaj¹
prof. Edward Bañkowski, doctor honoris causa
Uniwersytetu w Reims, kierownik Zak³adu Biochemii AMB
i Danuta lósarska.
Czy to prawda, ¿e dzieli
pan ludzi na
samouków i
nieuków?
To prawda. Niema³o znam ludzi, którzy
ukoñczyli presti¿owe uczelnie i którzy nic sob¹ nie prezentuj¹. Znam
równie¿ takie osoby, które nigdy nie
chodzi³y do ¿adnych szkó³, a posiadaj¹ ogromn¹ m¹droæ ¿yciow¹.
Studia nie s¹ ¿adnym gwarantem
wysokiej wiedzy. Cz³owiek nawet
wielce kszta³cony mo¿e siê uwsteczniæ poprzez zaniechanie dalszej
nauki.
Mo¿emy mieæ wiêc profesora
nieuka?
Ooo... takich jest mnóstwo! Istniej¹
nawet podrêczniki, które s¹ dowodem nieuctwa profesorskiego. Jeden
z nich stoi nawet na moim regale z
ksi¹¿kami.
Zauwa¿y³am, ¿e dzieli pan
jeszcze ludzi na przyjació³
i nieprzyjació³?
To nieprawda. Dzielê ludzi na przyjació³ i pozosta³ych. Przyjació³ za
dzielê jeszcze na rzeczywistych i wiaro³omnych.
Do przyjació³ wys³a³
pan powiadomienie o
otrzymaniu godnoci
doctor honoris causa
Uniwersytetu w Reims
we Francji. Medyk
Bia³ostocki nie otrzyma³
takiej informacji.
Mam nieliczne grono przyjació³, z którymi chcia³em
podzieliæ siê t¹ radosn¹ dla
mnie nowin¹.
Medyk absolutnie nie
jest moim przyjacielem,
bo niby dlaczego mia³by

- styczeñ 2006 (36) -

nim byæ? Jest organem prasowym w³adz uczelni, które usunê³y mnie poza margines ¿ycia
akademickiego.
My jednak w grudniowym
numerze powiadomilimy o tym
zaszczytnym fakcie naszych
czytelników i w imieniu ca³ej
redakcji z³o¿ylimy Panu
Profesorowi gratulacje.
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
A jednak.
Nie dotykam i nie czytam tego pisma z tych samych powodów, o których ju¿ wczeniej mówi³em.
Dlaczego w takim razie zgodzi³
siê pan na udzielenie nam
wywiadu?
Namówi³a mnie do tego moja córka
Emilka. Stwierdzi³a, ¿e jest to pismo
poczytne wród studentów i maj¹ce
dzia³anie opiniotwórcze.
Czy przyznanie panu profesorowi
doktoratu honoris causa
zagranicznej uczelni powinno
byæ dla macierzystej uczelni
honorem?
W mojej opinii tak powinno byæ i
tak jest to postrzegane przez innych.

Dowodem niech bêdzie dyplom gratulacyjny, który otrzyma³em od prezydenta Bia³egostoku Ryszarda Tura, dyrektorów innych instytucji, a
tak¿e od osób prywatnych. W historii 56-letniej dzia³alnoci naszej
uczelni jest to jedyne tego typu
osi¹gniêcie. ¯aden z naukowców
nie zosta³ tu jeszcze tak wysoko wyró¿niony.
W jaki sposób uczelnia powinna
uczciæ to wydarzenie?
Nie mam pojêcia.
A gdyby pan by³ rektorem?
To przede wszystkim bym ten fakt
upubliczni³. Powiadomi³bym o tym
wszystkich bior¹cych udzia³ w posiedzeniach rad wydzia³ów i senatu.
Do laureata wystosowa³bym list
gratulacyjny, który wrêczy³bym mu
osobicie. Poinformowa³bym o tym
wydawnictwa uczelniane i powiêci³bym laureatowi specjalny artyku³
w Rocznikach Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku. Informacje o takim
fakcie wys³a³bym przede wszystkim
do Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji, do ró¿nych towarzystw lekarskich i rodków masowego przekazu.

M
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Czy doktorat honoris causa
mo¿na sobie za³atwiæ? Czy to
mo¿e byæ taka kole¿eñska
przys³uga w stylu: ty mnie, a ja
tobie?
Nie wiem, nigdy w takich kategoriach nie myla³em. Nie uczestniczê
w takich brudnych interesach i nie
obracam siê w sferach, które zajmuj¹ siê tak¹ robot¹. Nie mogê jednak
wykluczyæ, ¿e takie przypadki mog¹
mieæ miejsce
O zamiarze przyznania mi godnoci doktora honoris causa dowiedzia³em siê pó³tora roku temu. Po
akceptacji wniosku dziekana przez
rektora i senat Uniwersytetu w
Reims decyzjê musia³ jeszcze podpisaæ Minister Spraw Zagranicznych Francji, bo takie tam obowi¹zuj¹ procedury. Inicjatorem tego
przedsiêwziêcia by³ prof. François
X. Maquart, znany biochemik, obecny dziekan wydzia³u lekarskiego
tamtejszej uczelni. Przed nadaniem
tytu³u doctor h.c. musia³em odpowiedzieæ na pytanie czy przyjmê tê
godnoæ. Pytanie to zadaje siê zawsze, poniewa¿ we Francji obywatel obcego pañstwa mo¿e dostaæ tylko jeden doktorat i tylko jednej
uczelni. Jeli wiêc uwa¿a, ¿e mo¿e
przydarzyæ siê mu mo¿liwoæ uzyskania tej godnoci w innej, wa¿niejszej dla niego uczelni mo¿e odmówiæ. U nas takich obwarowañ nie ma i
z tego powodu ³atwiej jest otrzymaæ
tytu³ doktora honoris causa.
Jeden z profesorów Uniwersytetu
w Reims jest doktorem honoris
causa AMB, a pan by³ jego promotorem. Pana przeciwnicy
mog¹ wysuwaæ ró¿ne argumenty.
Uniwersytet w Reims jest jednym z
g³ównych orodków zajmuj¹cych
siê biochemi¹ tkanki ³¹cznej, czyli
tym czym ja siê  ogólnie mówi¹c 
zajmujê. Moim promotorem jest
profesor, który kieruje Zak³adem
Biochemii i Biologii Molekularnej
na Wydziale Lekarskim tej uczelni.
Profesor Borel, o którym pani
mówi, to ju¿ historia tego uniwersytetu, bo od dziesiêciu lat jest na
emeryturze. Mieszka w Pary¿u.
Pomys³ nadania mi doktoratu
honoris causa przewija³ siê w rozmowach z moimi francuskimi przyjació³mi przez prawie 15 lat. W
1990 roku w Bia³ymstoku odby³ siê
wielki miêdzynarodowy zjazd Federacji Europejskich Towarzystw

-6-

Tkanki £¹cznej, którego by³em organizatorem. Przyjecha³o oko³o 350
osób z ca³ego wiata. Zorganizowanie go w tamtych warunkach, na peryferiach ówczesnej Europy, przy
braku dos³ownie wszystkiego, przy
fatalnej komunikacji by³o dla uczestników niepojête. Najbardziej usatysfakcjonowan¹ grup¹ byli Francuzi, gdy¿ poczuli siê bardzo dowartociowani. Imprezie towarzyszy³
wspania³y koncert, w którym dominowa³a muzyka francuska, chocia¿
nie by³o to zamierzone. Tak zadecydowali sami organizatorzy koncertu.
Po tym zjedzie mia³o miejsce wiele
rozmów z francuskimi naukowcami
na temat naszej wspó³pracy. Prawdê
mówi¹c wiele propozycji nie zosta³o
zrealizowanych. Od tamtej pory nazwisko moje sta³o siê w wiecie nauki znane, przynajmniej wród ludzi, którzy zajmuj¹ siê podobn¹ tematyk¹ badawcz¹.
Jaki przebieg we Francji mia³a
uroczystoæ nadania panu
doktoratu?
Uroczystoæ by³a przepiêkna. Do
Reims zosta³em zaproszony z ¿on¹
 w³asn¹  na trzy dni. W przededniu uroczystoci wyg³osi³em wyk³ad na temat akumulacji peptydowych czynników wzrostowych
przez sk³adniki macierzy pozakomórkowej. Nastêpnego dnia rano
odby³o siê spotkanie u rektora, a potem by³ wspólny lunch. Podczas
uroczystoci promowano trzech zagranicznych doktorów honoris causa. Znalaz³em siê w towarzystwie
profesora Luciana Canfory, filologa

klasycznego z W³och i prof. Manuela Silvy Suareza, automatyka z
Hiszpanii. Warto powiedzieæ, ¿e laureaci, zgodnie z tamtejszym zwyczajem, otrzymuj¹ dyplom napisany
po francusku (w Polsce taki dyplom
jest w jêzyku ³aciñskim), medal
okolicznociowy ze swoim nazwiskiem i szarfê. Szarfa jest te¿ pewnym wyznacznikiem. Profesorowie
tamtejszej uczelni nosz¹ togê i szarfê w kolorach przypisanych do konkretnego wydzia³u, natomiast wszyscy doktorzy honoris causa maj¹
szarfê b³êkitn¹.
Czy Uniwersytet w Reims mo¿na
zaliczyæ do uczelni znacz¹cych we
Francji?
Jest to bardzo stara uczelnia istniej¹ca od 1549 roku i do tego w miecie
bêd¹cym stolic¹ Szampanii, znanym
z co najmniej dwóch zabytkowych
obiektów sztuki sakralnej. Najs³ynniejsza z nich jest Katedra Notre-Dame de Reims, miejsce koronacji
królów francuskich. Wprawdzie
uczelnia po rewolucji francuskiej
mia³a doæ d³ug¹ przerwê w dzia³alnoci, ale wydzia³ lekarski ci¹gle
funkcjonowa³. Z pocz¹tkiem lat
piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku
uniwersytet bardzo siê rozbudowa³.
Dzisiaj jest to, w mojej ocenie, bardzo przyzwoita, du¿a i nowoczesna
uczelnia, której mury ka¿dego roku
opuszcza kilka tysiêcy studentów.
Z jakich w³asnych osi¹gniêæ jest
pan szczególnie dumny?
Z w³asnej ¿ony, bo to jest wspania³a
kobieta, z w³asnych córek i z wnuka. Najwa¿niejsza w ¿yciu jest M

Fot. Doktorzy honoris causa. Od lewej: prof. Luciano Canfora, prof. Edward Bañkowski, prof.
Manuel Silva Suarez.
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rodzina, a wszystko inne jest marnoci¹. Praca naukowa jest owszem
bardzo istotna, ale u nas nie w pe³ni
doceniona. Nie jest wa¿ne co siê odkry³o, a jedynie co siê opublikowa³o. Kopernik, który opublikowa³ tylko jedno dzie³o, u nas nie móg³by
zostaæ nawet adiunktem.

dopodobnie jest to odkrycie wa¿ne,
bo ta galareta Whartona zawiera komórki macierzyste, które pod dzia³aniem czynników wzrostowych
mno¿¹ siê i ró¿nicuj¹. Mo¿e to byæ
w przysz³oci zastosowane w leczeniu. Napisa³em wiele artyku³ów,
jestem autorem podrêcznika bio-

Fot. Przemówienie prof. Edwarda Bañkowskiego podczas uroczystoci na Uniwersytecie w
Reims.

Jest pan profesor zadowolony ze
swoich osi¹gniêæ naukowych?
Mam poczucie dobrze spe³nionego
obowi¹zku, poniewa¿ wnios³em do
nauki trochê drobnych odkryæ z zakresu biochemii tkanki ³¹cznej. We
wspó³pracy z innymi, g³ównie z moim pierwszym szefem, nie¿yj¹cym
ju¿ prof. Niewiarowskim wykrylimy i opisalimy zjawisko aktywacji
czynnika Hagemana przez kolagen
oraz zjawisko agregacji krwinek
p³ytkowych przez kolagen. Potem
wykry³em i opisa³em prokolagen,
czyli prekursor kolagenu. Opisa³em
specyfikê kolagenu w niektórych
nowotworach dowiadczalnych.
Stwierdzi³em, i prawdopodobnie
by³em w tym pionierem, ¿e p³ytki
krwi zawieraj¹ czynnik wzrostowy
pobudzaj¹cy inne komórki do biosyntezy kolagenu, udowodni³em, ¿e
produkty metabolizmu etanolu pobudzaj¹ biosyntezê kolagenu w w¹trobie. Wykry³em akumulacje peptydowych czynników wzrostowych
w galarecie Whartona tj. w tkance
³¹cznej otaczaj¹cej pêpowinê. Praw-
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chemii polecanego w ca³ej Polsce,
wspó³autorem podrêcznika patofizjologii. Obecnie przygotowujê podrêcznik biochemii dla osób studiuj¹cych w systemie licencjackim.
Uwa¿am, ¿e nie zmarnowa³em ¿ycia.
Czy jest taki naukowiec przed
którym chyli pan czo³o?
Chylê czo³o przed nauk¹, a nie
przed konkretn¹ osob¹. W chwili
obecnej w nauce nie ma ju¿ takich
indywidualnoci jak kiedy. Ju¿ nie
bêdzie drugiego Kopernika, Pasteura, Newtona, Einsteina, drugiej madame Sk³odowskiej-Curie. Dzisiaj
wszystko jest dzie³em ogromnych
zespo³ów. Niezwykle trudno oceniæ
udzia³ poszczególnych ludzi w odkryciach. Niekoniecznie ci, którzy
s¹ najbardziej popularni najwiêcej
wnieli do nauki. Bardzo czêsto
wiêkszy udzia³ w rozwoju nauki
maj¹ ludzie skromni, niedostrzegani, czêsto lekcewa¿eni.
Czy w pana opinii polska nauka
zmierza w dobrym kierunku?
Jestem specjalist¹ w bardzo w¹skiej
dziedzinie. Nie czujê siê wiêc upo-

wa¿niony do wydawania takiej oceny. Pamiêtam, ¿e przed wieloma
laty, gdy by³em przewodnicz¹cym
komisji konkursowej na najlepsz¹
pracê z biochemii wykonan¹ w
Polsce i opublikowan¹ w czasopimie miêdzynarodowym, trafi³y do
nas tylko dwie publikacje. Dzisiaj
liczba znacz¹cych prac naukowych
zwielokrotni³a siê.
Czy te publikacje przek³adaj¹ siê
na faktyczne dokonania
naukowe?
Mylê, ¿e tak... chocia¿ ostatnio
s³ysza³em od kompetentnej osoby
zajmuj¹cej siê scientometri¹, czyli
pomiarami postêpu w nauce, ¿e
pomimo ogromnego skoku jakiego
ostatnimi czasy dokonalimy, dystans do czo³ówki naukowej siê ci¹gle powiêksza. To bierze siê st¹d, ¿e
na naukê w wiecie id¹ ogromne
miliardy, a u nas marne grosze.
Polscy naukowcy mog¹ pozyskiwaæ pieni¹dze z ró¿nych funduszy, granice te¿ s¹ ju¿ otwarte.
Ja bym to porówna³ do akcji Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy,
podczas której zbiera siê jednorazowo oko³o dwadziecia kilka milionów z³otych na leczenie dzieci.
Ta pozornie wysoka kwota faktycznie jest symboliczna, bowiem tyle
wynosz¹ rednio d³ugi jednego szpitala powiatowego. Podobne znaczenie maj¹ kwoty pozyskane z ró¿nych funduszy. Pewnie, ¿e to pomaga, wspiera, ale nie mo¿emy liczyæ
na to, ¿e bêdziemy rozwijaæ polsk¹
naukê za obce pieni¹dze. Zasadnicze finansowanie powinno iæ z
bud¿etu pañstwa, od sponsorów prywatnych, bo tak siê dzieje na ca³ym
wiecie.
Czy polski naukowiec liczy siê
w wiatowej nauce?
Wielu polskich naukowców wyemigrowa³o z kraju. Za granic¹ przebywa te¿ mnóstwo stypendystów.
Polscy naukowcy, mimo ¿e s¹ cenieni, rzadko pe³ni¹ znacz¹ce funkcje administracyjne w nauce, rzadko zasiadaj¹ w zarz¹dach miêdzynarodowych towarzystw naukowych.
Niezbyt czêsto te¿ s¹ zapraszani do
wyg³aszania referatów na presti¿owych zjazdach naukowych. Z ca³¹
pewnoci¹ nie nale¿ymy do kategorii A, ale jestemy dostrzegani.
Jakie najwiêksze odkrycie czeka
naukê?
Celem nauki jest poznanie praw-M
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Wró¿¹c
Z

Fot: Od lewej: Promotor, dziekan prof. François X. Maquart, ¿ona prof. Bañkowskiego, prof.
Jacques Paul Borel.

dy. Poznajemy coraz wiêcej, ale
przedmiot naszego poznania jest
coraz wê¿szy. Zmierzamy do sytuacji, w której bêdziemy wiedzieæ
wszystko o niczym. Leonardo da
Vinci interesowa³ siê wszystkim, a
ja interesujê siê w¹skim skrawkiem
biochemii. Ju¿ pojawiaj¹ siê specjalici jedynie w zakresie enzymologii, a nawet w zakresie jednego
enzymu.
Co pan myli o systemie kszta³cenia w tych wszystkich uczelniach
wy¿szych, które rosn¹ ostatnio
jak grzyby po deszczu?
To jest oczywicie wielki skandal.
Dzisiaj prawie ka¿dy mo¿e za³o¿yæ
sobie uczelniê wy¿sz¹ i wydawaæ
dyplomy za którymi nic siê nie kryje, albowiem posiadanie dyplomu
ukoñczenia studiów nie wiadczy o
tym, ¿e posiada siê wiedzê.
Ale ci sami profesorowie kszta³c¹
studentów w uczelniach pañstwowych.
Ten kto zak³ada uczelniê chce zarobiæ, ten który tam wyk³ada, te¿ nie
robi tego za darmo. Jedni podchodz¹
do tego solidnie, inni pozoruj¹ tê
dzia³alnoæ. O tym mówi siê i pisze
w rodkach masowego przekazu.
Pan profesor pracuje tylko w jednej uczelni?
Tak.
I nie skusi³aby pana dodatkowa
oferta innej uczelni?
Mo¿e i by mnie skusi³a? Nie wiem.
Na razie jest to absolutnie niemo¿liwe, bo na jednym stanowisku mam
tyle pracy, ¿e brakuje mi czasu. Kie-
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rujê zak³adem, prowadzê dzia³alnoæ naukow¹ a tak¿e zajêcia ze studentami. Jednostka, któr¹ zarz¹dzam naucza na omiu kierunkach.
¯ycie naukowca koncentruje siê
tylko na nauce?
To zale¿y od osobowoci. Bywaj¹
tacy, którzy poza nauk¹ nic nie widz¹ i s¹ to ludzie bardzo nieszczêliwi. Marnuj¹ ¿ycie swoje i innych.
Idea³em jest dzielenie nauki z innymi zainteresowaniami. Ja staram siê
to jako godziæ. Sporo podró¿ujê,
czytam, gram na pianinie, utrzymujê kontakty towarzyskie.
Czy ma pan swoje motto
¿yciowe?
Ucz siê i pracuj a dojdziesz do celu, choæ t¹ metod¹ dosz³o niewielu.
Przed piêædziesiêcioma laty nauczy³
mnie tego mój kolega z klasy 9 B.
Brzmi to jak wpis w pamiêtniku
szkolnym.
Nie prowadzi³em takowego. To by³a
domena pañ.
Czy jest pan szczêliwym
cz³owiekiem?
Bardzo, chocia¿ nie zawsze potrafiê
to okazaæ. Jestem bardzo krytyczny,
podejrzliwy, bo w jesieni mego ¿ycia natkn¹³em siê na grupê wiaro³omnych przyjació³, którzy dzisiaj
kieruj¹ uczelni¹.
Za mojego ¿ycia wyginê³y czajki, jaskó³ki, a nawet polskie szare
wrony, przetrwa³y gawrony i kawki,
bo dostosowa³y siê do nowych warunków. Ja tego nie potrafiê i dlatego nale¿ê do tego gatunku, który
jest na wymarciu.
+

aczê³o siê niele. Minister
Zdrowia deklaruje poparcie dla
postulatów zg³aszanych przez
pracowników ochrony zdrowia: wzrost
nak³adów na ochronê zdrowia, koszyk
gwarantowanych wiadczeñ zdrowotnych, wzrost zarobków pracowników
s³u¿by zdrowia, wprowadzenie nowych form ubezpieczeñ zdrowotnych.
Na VIII Krajowym Zjedzie Lekarzy z
nadziej¹ przys³uchiwano siê s³owom
Ministra Zdrowia. Z drugiej strony
uczestnicy g³ono mówili o braku czasu i narastaj¹cym zniecierpliwieniu w
rodowisku medycznym, które gro¿¹
wybuchem niezadowolenia i protestów
mog¹cych sparali¿owaæ funkcjonowanie obecnego systemu ochrony zdrowia.
Ostatnie zawirowania na arenie
politycznej nie wró¿¹ jednak stabilizacji koniecznej do uporz¹dkowania
spraw ochrony zdrowia. Mo¿na zacytowaæ tutaj Teresê Kamiñsk¹, minister
 koordynatora reform spo³ecznych w
rz¹dzie Jerzego Buzka: Rozwój systemu ubezpieczeñ zdrowotnych z 1999
roku zale¿a³ od szybkich reakcji rz¹du
i Sejmu. Niestety, debaty dotycz¹ce
zmian w systemie ci¹gnê³y siê w Sejmie
zbyt d³ugo, mimo ¿e stosunkowo szybko by³o wiadomo, jakie s¹ s³abe punkty reformy. Poza tym do porz¹dkowania ochrony zdrowia potrzebny jest
spokój, co w polityce oznacza kilka
kadencji, a takiej szansy ten system nie
dosta³.
Warto przypomnieæ jak zmienia³y
siê akty prawne dotycz¹ce ubezpieczeñ zdrowotnych i jakie rz¹dy te
zmiany wprowadza³y. Przedstawione
dowiadczenia historyczne mog¹ u³atwiæ nam przewidywanie przysz³oci:
Ustawa o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym
z 6.02.1997 r. (Dz. U. nr 28,
poz. 153); data wejcia w ¿ycie:
1 stycznia 1999 r.
Rz¹d SLD-PSL
+ wprowadza powszechne, obowi¹zkowe ubezpieczenie zdrowotne;
+ wiadczenia zdrowotne gwarantowane ustaw¹ zapewniaj¹ regionalne
i bran¿owe kasy chorych, które M
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z ustaw zdrowotnych
w wyniku konkursu ofert zawieraj¹ umowy ze wiadczeniodawcami;
+ ubezpieczeni wnosz¹ dop³aty za us³ugi stomatologiczne
zwi¹zane z zastosowaniem niektórych materia³ów
medycznych i ponosz¹ zrycza³towane koszty
zakwaterowania i wy¿ywienia w szpitalu.
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie
niektórych ustaw z 18.07.1998 r.
(Dz. U. nr 117, poz. 756); data wejcia w ¿ycie:
1 stycznia 1999 r. (z wyj¹tkiem art. 4a, który mia³
wejæ w ¿ycie 1.01.2002 r.).
Rz¹d AWS-UW
+ wprowadza wolny wybór lekarza i kasy chorych;
+ zawiera art. 4a, wg którego ubezpieczenia zdrowotne
mog¹ byæ realizowane w innej ni¿ kasa chorych instytucji
ubezpieczeniowej, pod warunkiem, ¿e zapewnia ona
zakres wiadczeñ nie mniejszy ni¿ ten gwarantowany
ustaw¹, ubezpiecza ka¿d¹ zg³aszaj¹c¹ siê osobê i nie
ró¿nicuje sk³adki w zale¿noci od czynników ryzyka.
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym z 30.11.2000 r.
(Dz. U. nr 122, poz. 1311).
Rz¹d AWS-UW
+ batalia o art. 4a (z ustawy 1998 roku) umo¿liwiaj¹cy
ubezpieczanie siê w innych ni¿ kasy chorych instytucjach
ubezpieczeniowych;
+ Sejmowa Komisja Zdrowia proponowa³a wykrelenie art.
4a, wtedy rz¹d zaproponowa³ odroczenie mo¿liwoci
wprowadzenia na rynek polski innych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego do 1.01.2003 r., ostatecznie Sejm
przyj¹³, ¿e wprowadzenie konkurencji dla kas chorych
ureguluje odrêbna ustawa (co siê jednak nie sta³o).
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia z 23.01.2003 r. (Dz.
U. nr 45, poz. 391).
Rz¹d SLD-UP-PSL
+ ustawa likwiduje kasy chorych;
+ wprowadza w miejsce kas Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 07.01.2004 r. (Dz.
U. nr 5, poz. 37).
+ Trybuna³ orzek³ niezgodnoæ z Konstytucj¹ RP ustawy o
powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
+ Ustawodawca zosta³ zobowi¹zany do okrelenia zakresu wiadczeñ medycznych dostêpnych w ramach sk³adki zdrowotnej.
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Ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków publicznych
z 27.08.2004 r. (Dz. U. nr 210, poz. 2135).
Rz¹d mniejszociowy SLD
+ nie przynios³a powa¿nych zmian, np. decentralizacji NFZ;
+ umo¿liwi³a zgodn¹ z prawem kontraktacjê wiadczeñ;
+ nie zawiera ¿adnych zapisów dotycz¹cych przysz³oci
ubezpieczeñ dodatkowych.
Teraz pojawia siê jeden wielki znak zapytania. Przygl¹daj¹c siê i przys³uchuj¹c siê debacie podczas VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e zaczê³o siê
niepokoj¹ce odliczanie.
Na koniec przypomnienie co mog³o daæ wprowadzenie
dodatkowych prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych (art. 4a
z ustawy 1998 roku):
1. Dodatkowe ród³o dochodów.
2. Wykorzystanie pe³nego potencja³u placówki, specjalistycznej aparatury medycznej i kadry, racjonalne wykorzystanie bazy ³ó¿kowej.
3. Lepszy standard leczenia  mo¿liwoæ wdra¿ania nowych, dro¿szych technologii diagnostycznych i metod
leczenia.
4. Lepsz¹ jakoæ pracy i wzrost bezpieczeñstwa pacjentów.
5. Poprawê warunków lokalowych  mo¿liwoæ przeprowadzenia remontów i nowych inwestycji.
6. Szansê na wy¿sze zarobki personelu medycznego i pozosta³ych pracowników.
7. Nowe miejsca pracy.

Marek Rogowski
(Autor jest prof., prorektorem ds. klinicznych,
kierownikiem Kliniki Otolarngologii AMB).
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Korespondencja z Bethesdy

Szkolenie z przyzwoitoci
Spokój wiary to wiadomoæ, ¿e jest siê na dobrej
drodze,
choæ wiele jeszcze trudnych dowiadczeñ do przejcia.

M

Ks. Jan Twardowski

luje wynikami badañ tak, ¿e do koñca pracy eksperyój krotki list rozpoczynam myl¹ p. ks. Jana
mentalnej nie s¹ one zauwa¿one. Te znakomite wyniki
Twardowskiego, poety, który niedawno
budz¹ takie zainteresowanie innych w zespole, ¿e wreodszed³ ale pozostawi³ wiersze, które wzruszcie kto drugi alternatywn¹ metod¹ badawcz¹ d¹¿y do
szaj¹ serca. Jego twórczoæ by³a i pozostanie dla mnie
uzyskania podobnych rezultatów. I dopiero wtedy pobardzo wa¿na.
woli wszystko siê wyjania, z konsekwencjami dla osoWiem, ¿e teraz jest sroga zima w Polsce, za w
by fa³szuj¹cej wyniki badañ.
Bethesdzie kwitn¹ winie, dni s¹ ciep³e, s³oneczne,
Kolejny przyk³ad to b³¹d ca³ego zespo³u badawranki przykryte mg³¹ Taki jest tu styczeñ.
czego, który zafascynowany sukcesem nie zwraca uwaNie do wiary, przecie¿ na wiosnê zdecydowanie za
gi na wyniki badañ jednej z osób, bêd¹cych cz³onkiem
wczenie? W Bethesdzie tak¿e powinna byæ zima, ale
zespo³u badawczego. Osoba ta zg³asza, monituje, ¿e jej
tego roku jest inaczej. Jednak to co powtarza siê ka¿wyniki badañ, które co jaki czas powtarza, przecz¹
dego roku gdy tutaj wracam, to rytm pracy w laboratopostawionej przez zespó³ tezie. Jednak
rium. Eksperymenty, które wci¹gaj¹ i
przez innych cz³onków zespo³u i saposzukiwanie odpowiedzi na postaNa
mego kierownika jest ona uwawione w tezach projektów badawpocz¹tku ka¿dego nowego
¿ana za osobê, która generuje
czych pytania. Wymaga to zawroku, w obecnoci przedstawiciela
koszty badañ powtarzaj¹c je
sze ogromnego wysi³ku.
wielokrotnie. Podejrzewa
Bywaj¹ dni, a nawet tydyrektora instytutu, odbywa siê tu
siê, ¿e byæ mo¿e jest niegodnie, kiedy dzieñ po dniu
szkolenie. Jest ono obligatoryjne dla
rzetelna w wykonaniu bakoñczê pracê pón¹ noc¹. Tuwszystkich pracowników laboratoriów, a
dañ lub zmienia protokó³
taj nie ma grafiku godzin
badawczy. Jej uwagi pozopracy, s¹ natomiast eksperydotyczy b³êdów pope³nionych w nauce
stawione
s¹ na drugim
menty do wykonania, a potem
przez poszczególne osoby lub
planie. W efekcie wyniki barzetelna i krytyczna analiza
ca³e zespo³y badawcze.
dañ zespo³u s¹ przedstawione na
otrzymanych wyników badañ. Najkonferencji naukowej jako nowatorwa¿niejsza jest odpowied na podstaskie i odkrywcze. I dopiero tam inny zewowe pytanie, czy s¹ ju¿ one wystarczaj¹co
spó³ badawczy, który bra³ udzia³ w podobnym
udokumentowane by mog³y byæ opublikowane?
eksperymencie, przedstawia wyniki badañ zbli¿one do
Na pocz¹tku ka¿dego nowego roku, w obecnoci
tych, które nieprzypadkowo otrzymywa³a osoba uchoprzedstawiciela dyrektora instytutu, odbywa siê tu
dz¹ca za niewiarygodn¹. W konsekwencji ca³oæ badañ
szkolenie. Jest ono obligatoryjne dla wszystkich pranale¿y powtórzyæ. Do powstania publikacji daleka wiêc
cowników laboratoriów, a dotyczy b³êdów pope³niodroga.
nych w nauce przez poszczególne osoby lub ca³e zePrzyk³ad, jak odró¿niæ b³êdy wiadomie zawiniospo³y badawcze. Dla osób pracuj¹cych w instytucie
ne od tych niewiadomie zawinionych by³ najszerzej
przygotowany jest jednakowy manuskrypt, w którym
dyskutowany podczas odbywaj¹cego siê szkolenia.
opisano piêæ istotnych b³êdów pope³nionych w minioTo szkolenie, na którym obowi¹zkowo sprawdza
nym roku. W porê zauwa¿one nie przedosta³y siê jedsiê obecnoæ ma ogromny sens. Uczymy siê na donak do wiata nauki.
wiadczeniach innych, by nie powtórzyæ ich b³êdów.
Na szkoleniu omawia siê przyk³ady tzw. b³êdów
A ja znów wracam do mojej pracy badawczej.
wiadomie nie zawinionych. W tym przypadku
I chocia¿ wiem, (...) ¿e jest siê na dobrej drodze , to
wsteczna analiza wyników badañ jest niemo¿liwa, pojednak (...) wiele jeszcze trudnych dowiadczeñ do
niewa¿ wyniki badañ nie zosta³y w³aciwie zabezpieprzejcia .
czone. Pomimo wartociowych badañ, z uwagi na brak
w³aciwej dokumentacji (notebooks naukowca zosta³
zalany deszczem podczas silnego sztormu) nie mog¹
El¿bieta Tryniszewska
byæ one dopuszczone do publikacji. Ca³oæ badañ naNational Institutes of Health .
le¿y powtórzyæ.
National Cancer Institute
Inny przyk³ad to b³êdy wiadomie zawinione.
Bethesda, USA
Naukowiec wykorzystuj¹c zdobycze techniki manipu-
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W
naukowego
zaciszu
zak³adu

Archanio³
Marcinkiewicz

P

rzyjecha³, niczym
archanio³ Gabriel,
przekazaæ nam dobre
nowiny. Mówi³ wolno,
³adnie i z odpowiednim
namaszczeniem. Bia³ostoccy notable bili mu
brawo. Premier Kazimierz Marcinkiewicz
pochwali³ siê, ¿e zanim
dotar³ do pa³acu Bra- Spotkanie odby³o siê 6 stycznia
nickich na spotkanie z 2006 roku w pa³acu Branickich.
w³adzami miasta, by³
ju¿ z wizyt¹ u arcybiskupa Ziemby i odby³ konferencjê prasow¹ w Bibliotece Uniwersyteckiej. Podkreli³, ¿e pobytem na Bia³ostocczynie rozpocz¹³
nowy rok kalendarzowy swojego urzêdowania.
 Podlasie kojarzy mi siê z czystoci¹ regionu i ludzkich umys³ów, z patriotyzmem, wspó³prac¹ kocio³a i
narodów  ³echta³ dzia³aczy Marcinkiewicz.
Premier przypomnia³, ¿e rz¹d, który powo³a³ postawi³ sobie za cel naprawê i modernizacjê Polski.
Dokonanie tego mo¿liwe jest jednak dopiero wtedy,
gdy nast¹pi wyrównanie szans miêdzy regionami.
Specjalnym rz¹dowym programem objêto piêæ województw, które wymagaj¹ szczególnej troski tj.:
warmiñsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, wiêtokrzyskie i podkarpackie. Nad sprawnym przebiegiem realizacji programu czuwa³ bêdzie doradca do
spraw ciany wschodniej.
 Zosta³ nim Wies³aw Kamieñski, m³ody, wykszta³cony cz³owiek z Podlasia  mówi³ Marcinkiewicz
zyskuj¹c przy tym aplauz sali.
Unijny fundusz na rozwój tych województw
przeznaczy³ 880 mln euro, które bêdzie mo¿na wykorzystaæ w latach 2007-2013 np. na edukacjê, infrastrukturê. Z programów strukturalnych i spójnociowych do regionu ma trafiæ jeszcze oko³o miliarda
euro.
Premier zapowiedzia³ przyspieszenie budowy
dróg S8 (Bia³ystok  Warszawa) i S19 (Lublin 
Bia³ystok  Suwa³ki), gdy¿ ich z³a jakoæ powoduje
powa¿ne straty dla regionu i dla Polski.
W czasie spotkania premier kilkakrotnie s³odzi³
dusze zebranych. Zaznaczy³, miêdzy innymi, ¿e przyjecha³ czerpaæ od nas [regionu, objêtego programem
rz¹dowym  podkrelenie od red.] dowiadczenie.
Doda³, ¿e nie bez powodu w jego rz¹dzie znajduj¹ siê
dwie osoby z Podlasia odpowiadaj¹ce za najwa¿niejsze sektory: Jaros³aw Zieliñski  wiceminister
edukacji i Krzysztof Jurgiel  minister rolnictwa.
Czas poka¿e, czy mieszkañcy naszego regionu
bêd¹, podobnie jak premier, z tego zadowoleni.
Danuta lósarska
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Profesor W³adys³aw Ga³asiñski

Pocz¹tki i rozwój badañ nad kwasami
nukleinowymi i biosyntez¹ bia³ka

H

istoria tych badañ jest tylko o osiem lat m³odsza od
historii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Rozpoczê³a siê w 1958 roku, gdy po mierci organizatora i pierwszego kierownika Zak³adu Chemii Fizjologicznej
AMB doc. dr. Tadeusza Czystohorskiego kierownictwo
obj¹³ doc. dr Wies³aw Tysarowski, który przyby³ z Zak³adu
Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie. Nowy kierownik zainteresowa³ mnie kwasami nukleinowymi. By³o to
fascynuj¹ce, ale jednoczenie bardzo trudne wyzwanie dla
magistra farmacji pracuj¹cego na stanowisku starszego asystenta w funkcjonuj¹cym zaledwie od kilku lat zak³adzie,
który nie mia³ jeszcze tradycji naukowych ani odpowiedniego wyposa¿enia w aparaturê i odczynniki do badañ naukowych. By³o to dopiero 5 lat po odkryciu przez Palade`a
rybosomu, cz¹stki zawieraj¹cej kwas rybonukleinowy i wystêpuj¹cej w cytoplazmie. Tyle¿ samo lat po odkryciu przez
Watsona i Cricka struktury przestrzennej DNA, którzy
cztery lata póniej uzyskali (wraz z Wilkinsem) nagrodê
Nobla za odkrycia zwi¹zane z budow¹ i rol¹ DNA w przekazie informacji genetycznej. Mia³em du¿o optymizmu i zapa³u do pracy badawczo-naukowej, dlatego nie zwlekaj¹c
zabra³em siê do gromadzenia wiedzy na temat, który sta³ siê
z czasem moj¹ ¿yciow¹ pasj¹. Odby³em kilkumiesiêczne
szkolenie w zakresie analizy kwasów nukleinowych w
Zak³adzie Biochemii Instytutu Hematologii w Warszawie
pod kierownictwem prof. dr. Kazimierza Zakrzewskiego.
W 1963 roku wyjecha³em do Jugos³awii na roczny sta¿
naukowy w Zak³adzie Radiobiologii Instytutu Badañ J¹drowych w Vinèi ko³o Belgradu. Pod kierownictwem prof.
dr. Duana Kanazira pozna³em metodykê stosowan¹ w badaniu syntezy kwasów nukleinowych w komórkach zwie-M
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rzêcych. Dla usprawnienia badañ opracowa³em urz¹dzenia w³asnego pomys³u, s³u¿¹ce do sporz¹dzania roztworów gradientowych i zbierania frakcji. Znaczn¹ czêæ
sta¿u powiêci³em badaniu wp³ywu aktynomycyny D na
biosyntezê RNA we frakcjach komórkowych w¹troby
szczura. Artyku³ przegl¹dowy nt. aktynomycyny i jej
antymetabolicznego dzia³ania opublikowa³em póniej w
Postêpach Biochemii. Zajmowa³em siê równie¿ oksydaz¹
tryptofanow¹  enzymem adaptacyjnym, którego biosyntezie towarzyszy³ szybki wzrost syntezy mRNA.

Fot. Aparat do sporz¹dzania roztworów gradientowych, sporz¹dzony przez prof.Ga³asiñskiego.

Zdobyte na sta¿ach naukowych dowiadczenie
umo¿liwi³o mi rozpoczêcie w³asnych badañ w Zak³adzie Chemii Fizjologicznej AMB. Jako model do tych
badañ pos³u¿y³o RNA dro¿d¿y ró¿ni¹cych siê genetycznie i fenotypowo metabolizmem tlenowym. Celem badañ by³o poszukiwanie zale¿noci miêdzy zawartoci¹
kwasów nukleinowych i ich sk³adem, a biosyntez¹
adaptacyjnych enzymów oddechowych dro¿d¿y. Badania te zaowocowa³y przewodem doktorskim (AM w
Warszawie, 1964r). Dalsze badania dotyczy³y zachowania siê RNA podczas adaptacji tlenowej dro¿d¿y i by³y
prowadzone we wspó³pracy z lek. med. Romanem
Lorencem, asystentem Zak³adu Biochemii Wydzia³u
Farmaceutycznego AM w Warszawie, obecnie profesorem i kierownikiem Zak³adu Biochemii i Medycyny
Dowiadczalnej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W opublikowanych przez nas badaniach uczestniczyli tak¿e mgr Gabryel Franecki z Zak³adu Fizyki
AMB i Ewa Gawrychowska studentka z ko³a naukowego. Nale¿y podkreliæ, ¿e Roman Lorenc na Wydziale Lekarskim naszej uczelni obroni³ tezy pracy doktorskiej pt. Badanie mechanizmu adaptacji oddechowej u dro¿d¿y.
Na prze³omie lat 1967-1968 odby³em roczny sta¿ w
Stanach Zjednoczonych. W Zak³adzie Biochemii Uniwersytetu w Pittsburgu pod kierownictwem prof. dr.
Kivie Moldave`a pozna³em metody pracy nad biosyntez¹ bia³ka w komórkach zwierzêcych. Uda³o mi siê samodzielnie oczyciæ do stanu homogennego czynnik
elongacyjny eEF-2 z komórek w¹troby szczura. Opracowana przeze mnie metoda by³a jedn¹ z pierwszych
opisanych dla EF-2 z komórek zwierzêcych. Zosta³a ona
opublikowana w J. Biol. Chem. (1969) i w ksi¹¿ce
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Methods in Enzymology (vol. XX, part C.). Z moim
wspó³udzia³em zosta³y wykonane prace: nt. mechanizmu dzia³ania EF-2 (Cold Spring Harb. Symp. Quant.
Biol., 1969) oraz nt. zale¿nego od eEF-2 hamuj¹cego
dzia³ania toksyny b³oniczej na biosyntezê bia³ka (J.
Biol. Chem., 1970). Wyniki badañ prowadzonych w
Pittsburgu czêciowo wykorzysta³em w rozprawie habilitacyjnej (AM Gdañsk, 1971).
W nastêpnym etapie, inspirowany rol¹ kwasów nukleinowych jako zwi¹zków inicjuj¹cych procesy zachodz¹ce u podstaw ¿ycia, obiektem moich badañ sta³ siê
materia³ pochodz¹cy z komórek nowotworowych. W
badaniach nad charakterystyk¹ struktury i metabolizmu
RNA izolowanego z nowotworowych komórek eksperymentalnego nab³oniaka Guerin uczestniczy³a mgr farm.
Anna Ratkiewicz realizuj¹c tezy pracy doktorskiej obronionej w AM Gdañsk (1975r) i opublikowanej w Neoplasma (1976). Badania porównawcze DNA z tego samego materia³u wykona³a mgr Janina Niedwiecka
(doktorat w AMB, 1976). Doktor med. Walenty Rogowski i lek. J. Micha wykonali charakterystykê RNA i
DNA izolowanych z leukocytów krów chorych na bia³aczkê limfatyczn¹ (Bull. Acad. Polon. Sci., 1977).
Kieruj¹c Zak³adem Chemii Ogólnej AMB mia³em
ju¿ niez³e zaplecze aparaturowe, odczynnikowe i literaturowe oraz kadrê zdoln¹ do przeprowadzania
odpowiednich badañ, których wiod¹cym problemem
by³a biosynteza bia³ka w uk³adach izolowanych ze
zwierzêcych komórek prawid³owych i nowotworowych.
Czynnik elongacyjny eEF-1 z nowotworowych komórek nab³oniaka Guerin izolowa³a i czêciowo oczyci³a mgr farm. Elwira Telejko, organizator i przez wiele
lat kierownik Zak³adu Farmacji Stosowanej. Wyniki
swoich badañ przedstawi³a w rozprawie doktorskiej
(AM Gdañsk, 1979). Badania nad czynnikiem eEF-1 z
nab³oniaka Guerin by³y kontynuowane przez mgr.
Cezarego Marcinkiewicza i wspó³pracowników. Rozdzielono heterogenne formy eEF-1, scharakteryzowano
jego podjednostkow¹ formê EF-1C i wykazano wp³yw
fosforylacji czynnika EF-1 na jego aktywnoæ. Wyniki
tych badañ zosta³y opublikowane i czêciowo wykorzystane w jego pracy doktorskiej (AMB, 1998). Obecnie
dr Cezary Marcinkiewicz jest kierownikiem laboratorium w Center of Neuroscience for Neurovirology and
Cancer Biology, Temple University, School of Medicine
w Filadelfii, gdzie dziêki znacz¹cym osi¹gniêciom
cieszy siê du¿ym uznaniem.
W badaniach nad czynnikiem eEF-2 zaanga¿owane
by³y g³ównie mgr Krystyna Jab³onowska-redziñska i
mgr Anna Gajko-Galicka. Magister Jab³onowska-redziñska izolowa³a i scharakteryzowa³a eEF-2 z komórek
nowotworu Guerin i w¹troby szczurów zdrowych oraz
zbada³a wp³yw fosforylacji tego czynnika na jego aktywnoæ. Jej wyniki zosta³y opublikowane i przedstawione w rozprawie doktorskiej (AMB, 1984). Magister
Anna Gajko wyjani³a istnienie dwóch postaci eEF-2 o
masach mol. oko³o 65 kDa i ok. 100 kDa, których
otrzymywanie zale¿y od ród³a ich wystêpowania.
Wykaza³a, ¿e obie postacie eEF-2 wystêpuj¹ w cytozolu
i obie s¹ aktywne, ale tylko eEF-2 (65kDa) wystêpuje
we frakcji aktywnych polisomów (BBRC, 1994). Nastêpnie stwierdzono, ¿e eEF-2 (100kDa) ulega fos- M
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forylacji, a eEF-2 (65kDa)  nie (Acta Biochim. Polon.,
1994). Mo¿na przyj¹æ, ¿e postaci¹ bezporednio aktywn¹ w elongacji ³añcucha peptydowego jest eEF-2
(65kDa), a postaæ eEF-2 (100kDa) jest jej prekursorem
(proenzymem) wystêpuj¹cym w cytoplazmie. Magister
Anna Gajko wyniki swojej pracy czêciowo wykorzysta³a w rozprawie doktorskiej (AMB, 1994).
W elongacji ³añcucha peptydowego zaanga¿owana
jest tak¿e syntetaza peptydowa, zwana peptydylotransferaz¹. Próby izolacji peptydylotransferazy nie powiod³y siê (Acta Polon. Pharm.,1971), co potwierdzi³o
wczeniejsze informacje o tym enzymie, jako integralnej czêci struktury rybosomu.
Rybosomy s¹ miejscem syntezy ³añcuchów polipeptydowych. Bardzo z³o¿ona struktura i funkcje poszczególnych domen rybosomu w biosyntezie bia³ka sk³oni³y
nas do zajêcia siê charakterystyk¹ rybosomów izolowanych z komórek nab³oniaka Guerin. Doktor Teresa
Kopacz-Jodczyk i zespó³ opracowali metodê chromatograficzn¹ izolacji podjednostek 40S i 60S z polisomów w¹troby szczura (J. Chromatogr., 1983).
W³odzimierz £opaczyñski (biolog molekularny, od
1987 roku w NIH National Institute w Bethesdzie) i Jan
Skowroñski (aktualnie profesor i kierownik Kliniki
Ortopedii AMB) prowadzili strukturalne i immunologiczne badania bia³ek rybosomowych nab³oniaka Guerin, których wyniki przedstawili na 13. Kongresie Chemioterapii w Wiedniu (1983r.). W³odzimierz £opaczyñski i Ryszard Szyszka (obecnie kierownik Zak³adu Biologii Molekularnej KUL) wykonali badania kinazy kazeinowej fosforyluj¹cej kwane bia³ka rybosomowej
podjednostki 60S (Acta Bioch. Polon., 1988r.). W³odzimierz £opaczyñski w³asne badania nad rybosomami
przedstawi³ w pracy doktorskiej pt. Rybosomy nab³oniaka Guerin (1984 r.). Napisa³ równie¿ interesuj¹cy
artyku³ przegl¹dowy nt. immunochemii rybosomów
eukariotycznych (Post. Hig. Med. Dow., 1990). Bardzo
interesuj¹ce badania nad rol¹ rybosomów w inicjacji
syntezy glikoprotein by³y prowadzone przez dr Teresê
Kopacz-Jodczyk (Biochem. Med. Metabol. Biol.,1988).
Wykaza³a ona, ¿e rybosomy porednicz¹ w inicjacji
glikozylacji bia³ka na etapie elongacji ³añcucha peptydowego. Doktor Anna Paszkiewicz-Gadek i dr Halina
Porowska bada³y dalsze losy kompleksu UDP  N-acetyloglukozoamina  rybosom i stwierdzi³y, ¿e czêæ
N-acetyloglukozoamino-1-fosforanu jest przenoszona
za porednictwem fosforan dolicholu na syntezowany
peptyd. Wyniki tych badañ stanowi¹ cenn¹ informacjê
uzupe³niaj¹c¹ wiedzê o glikozylacji bia³ka na etapie
syntezy peptydu na polirybosomie.
W ramach wspó³pracy z Zak³adem Chemii Ogólnej
AM w £odzi wykonalimy badania wp³ywu nitrakryny
(antybiotyku przeciwnowotworowego) na proces w³¹czania [14C]aminoacylo-tRNA do bia³ka (Acta Universitatis Lodzensis, 1988) i wykazalimy, ¿e zwi¹zek ten
wyranie hamuje wi¹zanie aminokwasu z t-RNA, ale
nie dzia³a na dalsze etapy syntezy bia³ka.
Scharakteryzowany przez nas uk³ad elongacyjny,
izolowany z komórek nab³oniaka Guerin, sta³ siê inspiracj¹ do badañ nad substancjami izolowanymi z surowców rolinnych, które by³y stosowane w medycynie
ludowej jako leki w chorobach nowotworowych.
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Fot. Profesor W³adys³aw Ga³asiñski i jego zespó³.

Rozpoczêlimy nasze badania od melisy lekarskiej, w
których uczestniczy³ mgr farm. Jan Chlabicz, oficer Studium Wojskowego AMB, interesuj¹cy siê sposobami
zwalczania nowotworów. Wstêpne badania (Pharmazie,
1984) wykaza³y, ¿e wyci¹gi z tego surowca hamuj¹ w³¹czanie [14C]leucyny do bia³ka. Nastêpnie stwierdzilimy
(J. Pharm. Pharmacol., London, 1986), ¿e beztaninowy
ekstrakt z lici melisy lekarskiej blokuje miejsce wi¹zania eEF-2 na rybosomach i proces wyd³u¿ania ³añcucha
peptydowego jest zatrzymany. Za to dzia³anie jest odpowiedzialna frakcja glikozydowa, a glikozyd z tej frakcji
prawdopodobnie jest pochodn¹ kwasu kawowego. Magister J. Chlabicz przedstawi³ wyniki swoich badañ w
pracy doktorskiej (AMB,1985).
Nasze kolejne badania wykaza³y (Pol. J. Pharmacol. Pharm., 1988), ¿e digoksyna, a tak¿e wyci¹gi z
aloesu silnie hamuj¹ biosyntezê bia³ka in vitro. Stwierdzono, ¿e digoksyna dzia³a bezporednio na rybosomy.
Za hamuj¹ce dzia³anie wyci¹gu z aloesu odpowiedzialne s¹ izolowane i chromatograficznie rozdzielone aloina
i aloeemodyna, które inaktywuj¹ eEF-2. Doktor Anna
Paszkiewicz-Gadek i Krystyna Grochowska wykaza³y
(Phytotherapy Research, 1990), ¿e wyci¹gi wodne z
kwiatów dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum
Thapsiphorme) zawieraj¹ substancje hamuj¹ce w³¹czanie [14C]leucyny do bia³ka i ¿e frakcja saponinowa jest
odpowiedzialna za to dzia³anie. Ponadto stwierdzono,
¿e hamuj¹ce w³aciwoci saponiny zale¿¹ g³ównie od
jej aglikonu  sapogeniny.
Du¿¹ grup¹ substancji pochodzenia rolinnego s¹
szeroko stosowane w lecznictwie alkaloidy. Niektóre z
nich wykazuj¹ w³aciwoci przeciwnowotworowe i jako
takie dawniej by³y stosowane w medycynie ludowej.
Wyniki badañ nad wymitnic¹ lekarsk¹ (Ipecacuanha
officinalis), przedstawione prze dr. Jana Chlabicza i
wsp³pracowników (Herba hungarica,1991) wykaza³y, ¿e
izolowane z wyci¹gu wodnego alkaloidy emetyna i cefelina s¹ substancjami hamuj¹cymi biosyntezê bia³ka in
vitro i ¿e miejscem ich bezporedniego dzia³ania s¹ rybosomy. Z pimiennictwa wiadomo, ¿e alkaloidy z
wymiotnicy blokuj¹ reakcjê przenoszenia aa-tRNA podczas biosyntezy bia³ka. Z naszych badañ wynika, ¿e to
dzia³anie mo¿e byæ nastêpstwem blokowania miejsca na
rybosomie, w którym podczas elongacji tworzy siê
poczwórny kompleks rybosom  EF-1  GTP  aa-tRNA.
Kwercytyna (3,3',4',5,7  pentahydroksyflawon) M
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jest komponent¹ rutyny. Sama tak¿e posiada w³aciwoci farmakologiczne, ale jednoczenie jest czynnikiem
mutagennym oraz inhibitorem hyaluronidazy, fosfodiesterazy i syntezy prostaglandyn, a tak¿e powstawania
leukemicznych komórek T w cyklu komórkowym.
Uzyskane przez nas wyniki (Acta Bioch. Polon., 1995)
wskazuj¹, ¿e kwercytyna bezporednio hamuje aktywnoæ czynnika eEF-1, a nie dzia³a na aktywnoæ eEF-2 i
rybosomów. Jest wiêc jednym z pierwszych poznanych
inhibitorów hamuj¹cych specyfcznie eEF-1. Ponadto
stwierdzono, ¿e miejscem dzia³ania kwercytyny jest
eEF-1a, podjednostka czynnika eEF-1 odpowiedzialna
za wi¹zanie aa  tRNA z rybosomami.

Marek Hermanowicz

Przestêpstwo
³apownictwa
biernego

W

Fot. Pracownia Zak³adu Chemii Fizjologicznej.

Preparaty z igie³ ró¿nych gatunków cisu, a szczególnie zawarty w nich amid diterpenowy  taksol s¹ skutecznym przeciwnowotworowym rodkiem chemioterapeutycznym. Taksany interferuj¹ w cyklu mitotycznym i wiadomo tak¿e, ¿e taksol hamuje w³¹czanie znakowanych prekursorów do DNA, RNA i bia³ka. W naszych badaniach wykazalimy (redziñska i wspr., Acta
Polon. Pharm.,1999), ¿e w ekstraktach z igie³ cisu
(Taxus baccata) poza taksynami wystêpuj¹ tak¿e inne
sk³adniki hamuj¹ce biosyntezê bia³ka. Stwierdzilimy,
¿e alkaloid efedryna zawarty we frakcji zasadowej hamuje bezporednio dzia³anie eEF-2, a nie wp³ywa na
eEF-1 i ¿e blokuje ona proces translokacji nie dopuszczaj¹c do wi¹zania nowoprzybywaj¹cych cz¹steczek
aa-tRNA.
Badania nad czynnikami elongacyjnymi z nab³oniaka Guerin zosta³y podsumowane w Acta Biochem.
Polon., 40, 1993 (Minireview). Badania nad inhibitorami biosyntezy bia³ka izolowanymi z surowców rolinnych s¹ opisane w Acta Polon. Pharm., 53, 1996
(Review). Ca³oæ naszych badañ nad uk³adem elongacji
³añcucha peptydowego zosta³a zaprezentowana w Proc.
Soc. Exp. Biol. Med., 212, 1996 (Minireview). Przedstawione w tym artykule badania stanowi³y temat
wêz³owy problemu koordynowanego przez Instytut
Biochemii i Biofizyki PAN w latach 1973-1990. Badania nad substancjami pochodzenia rolinnego o przewidywanym dzia³aniu przeciwnowotworowym mia³y
ponadto wsparcie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.
W³adys³aw Ga³asiñski
(Autor jest prof.  emerytowanym kierownikiem
Zak³adu Chemii Ogólnej AMB).
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zrost zapotrzebowania na us³ugi medyczne
oraz niedostateczna ich iloæ na rynku, a
tak¿e niesatysfakcjonuj¹ce zarobki w s³u¿bie
zdrowia sprawiaj¹, i¿ grupa zawodowa lekarzy jest
nara¿ona na pope³nianie przestêpstwa ³apownictwa
(biernego), zwanego równie¿ sprzedajnoci¹. Przestêpstwo to godzi w prawid³owe funkcjonowanie instytucji publicznych oraz zasadê równoci obywateli.

£apownictwo (art. 228 KK) jest
przestêpstwem umylnym i indywidualnym,
a zatem mo¿e byæ pope³nione jedynie przez
osobê pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹.
£apownictwo (art. 228 KK) jest przestêpstwem
umylnym i indywidualnym, a zatem mo¿e byæ pope³nione jedynie przez osobê pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹. W wietle treci art. 115 § 19 KK lekarz pe³ni funkcjê publiczn¹, jeli jest zatrudniony w placówce s³u¿by zdrowia dysponuj¹cej rodkami publicznymi. Chodzi tu o pañstwowe i samorz¹dowe zak³ady opieki
zdrowotnej, jak te¿ inne posiadaj¹ce umowy z NFZ.
Niew¹tpliwie pe³ni¹cym funkcjê publiczn¹ bêdzie równie¿ lekarz decyduj¹cy o wystawianiu zwolnieñ z pracy, zawiadczeñ czy orzeczeñ o inwalidztwie.
W praktyce sprzedajnoæ lekarza, obok przyjmowania ³apówek za umieszczenie w szpitalu i powiadczanie nieprawdy w orzeczeniach i zawiadczeniach
lekarskich, bêdzie polegaæ na przyjmowaniu korzyci
w zamian za szczególn¹ opiekê i starannoæ.
Typ podstawowy
Typ podstawowy przestêpstwa sprzedajnoci,
okrelony w art. 228 § 1 KK, polega na przyjmowaniu
korzyci maj¹tkowej lub osobistej, albo ich obietnicy.
Winno ono pozostawaæ w zwi¹zku z pe³nieniem przez
lekarza funkcji publicznej i dotyczyæ wykonania czynnoci s³u¿bowej.
M
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Typ podstawowy przestêpstwa sprzedajnoci,
okrelony w art. 228 § 1 KK, polega na
przyjmowaniu korzyci maj¹tkowej lub
osobistej, albo ich obietnicy. Winno ono
pozostawaæ w zwi¹zku z pe³nieniem przez
lekarza funkcji publicznej i dotyczyæ
wykonania czynnoci s³u¿bowej.
Nie ma przy tym znaczenia czy przed, czy po dokonaniu czynnoci s³u¿bowej korzyæ lub jej obietnica zostanie dana. Nie jest istotne równie¿ z czyjej inicjatywy
wysz³o udzielenie korzyci, lekarza czy pacjenta. £apownictwo jest przestêpstwem formalnym, wobec czego nie ma znaczenia czy udzielenie korzyci lub jej
obietnicy w rzeczywistoci osi¹gnê³o skutek np. pacjent
zosta³ przyjêty do szpitala w zamian za ³apówkê.
Przez korzyæ maj¹tkow¹ nale¿y rozumieæ wszystko, co da siê wyraziæ w pieni¹dzu; zwiêkszenie aktywów b¹d zmniejszenie pasywów. Korzyci¹ maj¹tkow¹ bêdzie zatem nie tylko wrêczenie pieniêdzy czy
drogiej rzeczy, ale równie¿ maj¹ca wartoæ ekonomiczn¹ us³uga np. umorzenie d³ugu czy przyznanie kredytu
na preferencyjnych zasadach.
Korzyæ osobist¹ stanowi¹ za wszelkie wiadczenia o charakterze niemaj¹tkowym, które maj¹ pozytywne, korzystne znaczenie dla otrzymuj¹cego je lekarza. Mo¿e to byæ np. przyznanie odznaczenia lub
przyjemnoæ erotyczna.
Sprzedajnoæ w typie podstawowym jest zagro¿ona
kar¹ pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do 8 lat.
Typ uprzywilejowany
Wypadek sprzedajnoci mniejszej wagi zagro¿ony
jest kar¹ ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2 (art. 228 § 2 KK) i wystêpuje w sytuacji,
gdy wrêczona korzyæ jest niewielka, natomiast okolicznoci pope³nienia czynu wskazuj¹ na niedu¿y stopieñ szkodliwoci spo³ecznej.

Wypadek sprzedajnoci mniejszej wagi
zagro¿ony jest kar¹ ograniczenia wolnoci
albo pozbawienia wolnoci do lat 2
(art. 228 § 2 KK) i wystêpuje w sytuacji, gdy
wrêczona korzyæ jest niewielka, natomiast
okolicznoci pope³nienia czynu wskazuj¹
na niedu¿y stopieñ szkodliwoci spo³ecznej.
Jak wskazuje literatura (A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz do czêæ szczególnej, Kraków 1999 r.,
s. 758) stopieñ spo³ecznej szkodliwoci tego czynu zale¿eæ bêdzie od rangi pe³nionej przez dan¹ osobê funkcji publicznej oraz charakteru potrzeby (uznanej jako
s³u¿bowa), któr¹ ma zaspokajaæ wrêczona ³apówka. Im
jest ona bardziej podstawowa i zwi¹zana z trudn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹ wrêczaj¹cego lekarzowi korzyæ lub sk³adaj¹cgo mu obietnicê, tym szkodliwoæ spo³eczna
sprzedajnoci jest wiêksza. Niew¹tpliwie zdrowie i ¿ycie nale¿¹ do najbardziej podstawowych potrzeb, a le-
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czenie najczêciej zwi¹zane jest z trudn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹.
Typy kwalifikowane
Kodeks karny przewiduje trzy postacie kwalifikowane przestêpstwa ³apownictwa. Pierwsz¹ z nich jest
przyjêcie korzyci maj¹tkowej lub osobistej, albo jej
obietnicy, za zachowanie stanowi¹ce naruszenie przepisów prawa (art. 228 § 3 KK). Zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego (wyrok SN z dnia
6.11.1987 r., V KRN 200/87, OSNPG 1998 r., Nr 8,
poz. 81) naruszenie przepisów prawa to naruszenie
wszelkich aktów normatywnych og³oszonych w Dzienniku Ustaw, a zatem ustaw i rozporz¹dzeñ.
Kolejny z kwalifikowanych typów przestêpstwa
sprzedajnoci, w myl art. 228 § 4 KK, polega na uzale¿nieniu wykonania czynnoci s³u¿bowej od otrzymania korzyci maj¹tkowej lub osobistej albo jej obietnicy
lub ¿¹daniu takiej korzyci.
Miêdzy ¿¹daniem, a uzale¿nianiem zachodzi
ró¿nica, polegaj¹ca na tym, ¿e przy ¿¹daniu  odmiennie ni¿ przy uzale¿nieniu  korzyæ maj¹tkowa
nie jest warunkiem podjêcia czynnoci s³u¿bowej (wyrok SN z dnia 3.02.1980 r., V KRN 2/88, OSNPG 1988
r., Nr 8, poz. 80). Nadto ¿¹danie jest wol¹ wyra¿on¹ w
formie kategorycznej, za uzale¿nienie z samej istoty
mo¿na pope³niæ jedynie przed dokonaniem czynnoci.
Za oba wy¿ej przedstawione typy przestêpstwa ³apownictwa ustawodawca przewidzia³ kary pozbawienia
wolnoci od roku do lat 10.
Ostatni¹ kwalifikowan¹ postaci¹ przestêpstwa
sprzedajnoci jest przyjêcie korzyci maj¹tkowej o
znacznej wartoci lub z³o¿enia jej obietnicy, za co grozi
kara pozbawienia wolnoci od lat 2 do lat 12 (art. 228 §
5 KK). Przez znaczn¹ wartoæ nale¿y rozumieæ mienie,
którego wartoæ w chwili wrêczenia ³apówki przekracza dwustukrotn¹ wysokoæ najni¿szego miesiêcznego
wynagrodzenia (art. 115 § 5 KK).
Okolicznoci wy³¹czaj¹ce bezprawnoæ czynu
Nie stanowi przestêpstwa sprzedajnoci przyjmowanie przez lekarzy drobnych prezentów, mieszcz¹cych siê w ramach aprobowanego spo³ecznie zwyczaju.
Mog¹ to byæ np. kwiaty, alkohol, s³odycze, ksi¹¿ka.
Jednak¿e wrêczenie takiego upominku musi nast¹piæ po
dokonaniu czynnoci s³u¿bowej i nie mo¿e byæ wczeniej obiecane. Pod ¿adnym pozorem nie wolno takiego
prezentu ¿¹daæ ani uzale¿niaæ od niego wykonania
czynnoci.
Obecnie niektóre gremia medyczne, staraj¹c zabezpieczyæ siê przed ewentualnymi zarzutami prokuratorskimi, mno¿¹ egzotyczne pomys³y. I tak jedna z izb
lekarskich opublikowa³a listê prezentów, które mog¹
zostaæ wrêczone lekarzowi w dowód uznania. Z kolei
pewien l¹ski szpital wprowadzi³ do sprzeda¿y kartki o
ró¿nych nomina³ach, które to wdziêczny pacjent mo¿e
przekazaæ swojemu lekarzowi, a uzyskane t¹ drog¹ pieni¹dze zasil¹ jego wynagrodzenie.
Takie dzia³ania nale¿y uznaæ za dalece niebezpieczne, albowiem wywo³uj¹ one w pacjentach poczucie obowi¹zku i przewiadczenie, ¿e brak upominku z
listy czy te¿ brak kartki wdziêcznoci mo¿e spowodowaæ negatywne nastawienie lekarza.
(Autor jest aplikantem adwokackim).
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Pokrêtny jêzyk Pana
W

odolejstwo, owijanie w bawe³nê, pozorowanie
naukowoci tekstu, u¿ywanie rozwlek³ych
zwrotów, a zw³aszcza barokowych konstrukcji
stylistycznych w pracach naukowych jest s³usznie uwa¿ane za istotne uchybienie.
Hans Selye (Od marzenia do odkrycia naukowego,
PZWL, Warszawa 1967) przestrzega przed takimi b³êdami
i podaje wiele wa¿nych wskazówek, jak nale¿y pisaæ prosto, zrozumiale. Uwa¿a, ¿e im ³atwiejszy jêzyk, tym wiêksze nale¿y siê uznanie autorowi. W polszczynie lekarskiej za przyk³ad mog¹ s³u¿yæ ksi¹¿ki Antoniego Kêpiñskiego. Niestety takich twórców jest u nas niewielu. Wielka to bowiem sztuka!
Z przykroci¹ wy³awiam z pamiêci przypadki, kiedy
klarownie napisane prace, pod wzglêdem stylistycznym
dostêpne nawet dla zupe³nych laików, by³y z tego powodu
odrzucane przez promotorów, redaktorów czasopism i wydawnictwa naukowe. Bardzo nad tym bola³ wybitny
znawca jêzyka lekarskiego Zbigniew Woniewski, wytykali i inni, ale wci¹¿ siê wydaje, ¿e te g³osy maj¹ bardzo
s³abe echo. Jaros³aw Rudniañski (Sprawnoæ
umys³owa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972) pisa³ o
tym nastêpuj¹co:
(...) Wiele osób, nawet wród znaj¹cych nieco
dane zagadnienie, czêsto nie potrafi rozró¿niæ tekstu, który musi byæ skomplikowany (gdy¿ samo zagadnienie jest skomplikowane), od tekstu,
który skomplikowany jest tylko dlatego, i¿ autor
nie ma daru jasnego wyra¿ania w³asnych myli.
Niekiedy nawet autor woli swoje myli wyra¿aæ w
sposób zawi³y i ma³o zrozumia³y  proste i ma³o
istotne zagadnienie wydaje siê wtedy naukowe!

Dr n. med.
Piotr Müldner-Nieckowski
ur. 29.03.1946 w Zielonej Górze

P

isarz. Lekarz. Kierownik Zak³adu Edytorstwa i Krytyki Tekstu na Wydziale Nauk Humanistycznych (Polonistyka) Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, tam¿e za³o¿yciel i kierownik Podyplomowego Studium Edytorstwa Wspó³czesnego. Do 1983 cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich. Cz³onek-wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989). W 1983-1986 naczelny redaktor Pañstwowego Zak³adu Wydawnictw Lekarskich PZWL. Cz³onek Komisji Frazeologicznej Komitetu Jêzykoznawstwa PAN.
Ciekawostk¹ jest to, ¿e wci¹¿ pracuje jako lekarz.
Doktor Müldner-Nieckowski jest autorem powieci,
opowiadañ, zbiorów wierszy, m.in.: Namiot omiu
wierszy (poezje, 1975), Proszê spaæ (opowiadania,
1978), Diabe³ na placu Zbawiciela (powieæ, 1990),
Wilgoæ (poezje, 1997), Za kobiet¹ tren (poezje,
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Mo¿na np. powiedzieæ: Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e
wystêpuj¹ce ró¿nice poziomów przy wzglêdnie
ma³ej d³ugoci dzia³ki powoduj¹, i¿ profil terenu
wyklucza zu¿ytkowanie go jako potencjalnego
obiektu dzia³alnoci sportowej  a mo¿na te¿ wyraziæ tê sam¹ myl inaczej: Teren jest za stromy
na boisko sportowe! Czy¿ jednak owo pierwsze
powiedzenie nie brzmi dla niektórych ludzi bardziej naukowo, bardziej cile? W rzeczywistoci wcale tak nie jest, lecz nie ka¿dy potrafi to
zauwa¿yæ, gdy¿ urok zagmatwanych zdañ jest
wielki. Fakt, i¿ zdanie trzeba trzy razy przeczytaæ,
aby odkryæ najprostszy sens, stanowi dla niesnobistycznego czytelnika przeszkodê w pracy. Na
marginesie zaznaczamy, i¿ jedynie wysokiej klasy
pracownik naukowy potrafi otwarcie i publicznie
powiedzieæ swojemu rozmówcy o tej samej specjalnoci nie rozumiem (...)
Po tym sugestywnym cytacie warto dorzuciæ co z
naszej, lekarskiej ³¹czki i zachwyciæ siê przemylnoci¹
autora (nazwisko doæ znane) takiego oto tekstu:
Kryterium, wyró¿niaj¹cym zawody, posiadaj¹ce w³asn¹ etykê, jest bezporednie dysponowanie przez wykonawców danej profesji niekwestionowanymi, powszechnie uznanymi i cenionymi
spo³ecznie wartociami, jak np.: ¿ycie i zdrowie,
wolnoæ, wychowanie i kszta³cenie. Realizacja
przyk³adowo wymienionych wartoci spo³ecznych
przez przedstawicieli odpowiedniego zawodu:
lekarza, adwokata, nauczyciela, czy dziennikarza,
niejednokrotnie przez decyzje jednoosobo-M
2001), Opaska gazowa (poezje, 2004). Opracowa³
Wielki s³ownik frazeologiczny jêzyka polskiego i wraz
z synem £ukaszem Nowy szkolny s³ownik frazeologiczny. Napisa³ ok. 50 prac naukowych z zakresu medycyny i lingwistyki. Jest twórc¹ ponad 50 s³uchowisk
Teatru Polskiego Radia (dramatów radiowych). W 1990
otrzyma³ nagrodê I st. Komitetu ds. Radia i Telewizji za
twórczoæ radiow¹. Zajmuje siê równie¿ t³umaczeniem
ksi¹¿ek lekarskich, poezji i prozy z jêz. angielskiego i
rosyjskiego; jest redaktorem setek ksi¹¿ek lekarskich,
literackich i pozycji s³ownikowych; autorem wstêpów,
opracowañ, edycji naukowych ksi¹¿ek. Za swoj¹ twórczoæ otrzyma³ wiele nagród literackich. Pisze felietony
w Forum Akademickim i listy literackie w kwartalniku
£abu. Ma sta³e rubryki w pismach: Notatki jêzykowe w Polskim Tygodniku Lekarskim, Jêzyk nasz
giêtki w Pulsie i w miesiêczniku Z ¯ycia Akademii
Medycznej w Warszawie.
(¯ród³o: Lekarski Poradnik Jêzykowy,
internet, http://www.bibl.amwaw.edu.pl/LPJ/)
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Badacz
mózgu

Doktora
we, nak³ada na wykonawców
tych¿e profesji szczególne powinnoci, znaczenie wy¿sze
ni¿ na przedstawicieli innych
zawodów. Jest to zasadniczy
powód tworzenia i uzasadnienia istnienia zbiorów norm
(kodeksów i przysi¹g), reglamentuj¹cych postêpowanie
wykonawców tych zawodów.
Konia z rzêdem temu, kto czytaj¹c te panadoktorskie s³owa od razu
wszystko zrozumia³ i nie musia³ siê
cofaæ do pocz¹tku ustêpu. Trzeba wyjaniæ, ¿e mowa tu o deontologii i ¿e
zawart¹ w cytacie myl mo¿na wyraziæ na przyk³ad tak:
Od lekarza, adwokata,
nauczyciela czy dziennikarza
wymaga siê szczególnie du¿o,
bo zajmuj¹ siê tak wa¿nymi
sprawami jak np. ¿ycie i zdrowie, wolnoæ, wychowanie,
kszta³cenie. Dlatego stworzono zbiory norm postêpowania
(kodeksy, przysiêgi) dla tych
w³anie zawodów, a ich
przedstawiciele s¹ zobowi¹zani do postêpowania wed³ug
zasad etyki zawodowej.
Ten przyk³ad, zaczerpniêty z
ksi¹¿ki lekarskiej, po prostu przera¿a.
Stwierdzenie podstawowego faktu zosta³o podane w s³owach, które zmuszaj¹ czytelników, aby padli na kolana
przed wywodem niezwykle skomplikowanym (w domyle: przed autorem). Spomiêdzy wierszy zdaje siê
przeciskaæ uwaga: lepiej od³ó¿ tê
ksi¹¿kê, bo jeste durniem.
Tak w³anie czêsto siê dzieje.
Czytelnik odk³ada ksi¹¿kê, bierze
inn¹ lekturê, a o tej na zawsze zapomina. Nie ma wiêkszej kary dla autora ni¿ zapomnienie, lecz czytelnikowi
dzieje siê krzywda jeszcze wiêksza.
Dr n. med.
Piotr Müldner-Nieckowski
(Artyku³ ukaza³ siê w Polskim
Tygodniku Lekarskim
nr 26, 29.06.1981,
przedruk za zgod¹ autora).
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profesor

prof. Maksymilian Rose

Maksymilian Rose

W numerze 11/2005 Medyka Bia³ostockiego
pisalimy o Polskim Instytucie Badañ Mózgu
w Wilnie. Twórc¹ tego instytutu by³ profesor
Maksymilian Rose. By³ on jednym z najznakomitszych wiatowych uczonych, w okresie
miêdzywojennym, w dziedzinie badañ mózgu

U

rodzi³ siê 19.V.1883 r. w
Przemylu w ubogiej ¿ydowskiej rodzinie. Do gimnazjum uczêszcza³ pocz¹tkowo w
Przemylu, potem w Wadowicach.
Medycynê studiowa³ na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie
w latach 1902-1908. Uzyska³ tytu³
cum exima laude i doktora wszechnauk lekarskich, jak to by³o wówczas w Austrii. Nastêpnie specjalizowa³ siê w neurologii w Berlinie u
Oppenheima i w Tübindze u Brodmanna, gdzie zetkn¹³ siê z architektonik¹ mózgu, co okaza³o siê decyduj¹ce dla jego dalszej drogi ¿yciowej. Tu¿ przed wybuchem pierwszej wojny wiatowej pracowa³ jako
lekarz w Krakowie, a równoczenie
prowadzi³ badania w Zak³adzie
Anatomii Opisowej UJ u znakomitych anatomów K. Kostaneckiego i
A. Bochenka. Pracowa³ tu nad cytologi¹ neuronów i budow¹ komórkow¹ kory mózgu, rozpoczynaj¹c pracê badawcz¹ w dziedzinie
cytoarchitektoniki. W okresie I wojny wiatowej zosta³ powo³any do
armii austriackiej. Pracowa³ jako
kierownik Oddzia³u Chorób Nerwo-

wych i Umys³owych Szpitala Garnizonowego w Przemylu, by³ tak¿e
lekarzem Legionów Polskich. W latach 1818-1921 jako major WP zarz¹dza³ Oddzia³em Neurologicznym
Szpitala Garnizonowego w Krakowie.
Po demobilizacji powróci³ do
Zak³adu Anatomii Opisowej w Krakowie, zajmuj¹c siê jednoczenie
praktyk¹ lekarsk¹ w zakresie neurologii i psychiatrii. Prace, które
powsta³y w czasie jego dzia³alnoci
w zak³adzie zyska³y uznanie w
wiecie naukowym. W 1925 r. Rose
wyjecha³ do Berlina i przy poparciu
Oskara Vogta zosta³ kierownikiem
Oddzia³u Neurologicznego w Instytucie Badañ Mózgu im. Cesarza
Wilhelma. Po kilku miesi¹cach pracy zosta³ cz³onkiem naukowym
Instytutu oraz redaktorem czasopisma Journal für Psychologie und
Neurologie. Mimo sukcesów naukowych w Berlinie i dobrych warunków pracy w 1928 r. powróci³ do
kraju. W Warszawie przyjêto go z
otwartymi rêkoma i zaraz zatrudniono na Uniwersytecie. W tym
samym roku Rose habilitowa³ M
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siê na podstawie pracy O cytoarchitektonice przedmó¿d¿a ¿ó³wi.
Uczeni niemieccy g³êboko odczuli wyjazd Rosego z Niemiec. W
korespondencji wybitnych histopatologów W. Spielmeyera i Bielschowsky'ego jeden z nich ubolewa³
z powodu wyjazdu Rosego, tak
bogatego w pomys³y i tak samodzielnego. Zastanawia³ siê, co mo¿na uczyniæ, aby go odzyskaæ (Herman 1958).
W listopadzie 1928 r., aby stworzyæ warsztat pracy Rosemu, powo³ano Polski Instytut Badañ Mózgu. Powierzono mu organizacjê i
kierownictwo instytutu. Po trzech
latach pracy w Warszawie, Rose powo³any zosta³ na kierownika Kliniki
Psychiatrycznej Uniwersytetu Stefana Batorego (USB) w Wilnie. W
1933 r. Klinikê Psychiatryczn¹ po³¹czono z Klinik¹ Chorób Nerwowych i powo³ano Klinikê Chorób
Nerwowych i Umys³owych USB, a
jej kierownikiem zosta³ prof. M.
Rose. Profesor przejawia³ nadzwyczajny talent organizacyjny, powiêkszy³ i rozbudowa³ klinikê, unowoczeni³ sprzêt naukowy, zorganizowa³ nowy zak³ad dla psychicznie
chorych w Kojranach pod Wilnem,
rozwin¹³ bogat¹ dzia³alnoæ naukow¹, pedagogiczn¹ i spo³eczno-lekarsk¹. Zadaniem, którym najwiêcej
siê szczyci³ i które najwiêcej poch³ania³o mu czasu i myli by³o
opracowanie cytoarchitektoniki mózgu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
(Cunge 1928).
Jedyny znawca budowy mózgu
Profesor M. Rose og³osi³ kilkadziesi¹t prac w jêzyku polskim i niemieckim. Pierwszy w Polsce zainteresowa³ siê cytoarchitektonik¹ kory
mózgu, czyli budowy komórkowej
istoty szarej mózgu w aspekcie teoretycznym i w odniesieniu do neurologii, psychiatrii i psychologii. Wiêkszoæ jego prac dotyczy tej w³anie
tematyki. Mia³ du¿e zas³ugi w tej
dziedzinie wiedzy przez swoje badania porównawcze nad cytoarchitektonik¹ mózgu ró¿nych ssaków
i ptaków, bêd¹c jedynym w wiecie
znawc¹ tego przedmiotu (Michejda,
1937).
Pierwsza praca cytoarchitektoniczna Rosego pt. Histologische localisation der Grosshirnrinde bei
kleinen Säugern opublikowana w
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Journal für Psychologie und Neurologie w 1912 r. zawiera opis
cytoarchitektoniczny kory mózgu u
myszy, winki morskiej, nietoperza i
kreta. W pracy nastêpnej o Lokalizacji histologicznej przedmó¿d¿a krokodyli opublikowanej w
Neurologii Polskiej w 1921 r. na
podstawie badañ embriologicznych
i porównawczych ustali³, ¿e cia³o
pr¹¿kowane nale¿y pojmowaæ jako
korê poronn¹, to jest tak¹, która
rozwija siê do pewnego czasu. Ani
w przedmó¿d¿u gadów, ani p³azów
Rose nie napotka³ kory szeciowarstwowej. Ten typ kory przedstawia najwy¿szy stopieñ zró¿nicowania, w³aciwy tylko ssakom. W

tych stwierdzeniach zawieraj¹ siê
pierwsze podstawy ustalonego przez
Rosego kilka lat póniej histogenetycznego podzia³u kory mózgu.
Materia³u dalszego dostarczaj¹ mu
badania, których wyniki zawarte s¹
w pracach z lat 1914-1923. Ostateczn¹ syntezê swoich zapatrywañ
na podstawie rozmaitych rodzajów
kory oraz jej podzia³ ujmuje w pracy
Über das histogenetische Prinzip
der Einteilung der Grosshirnrinde
opublikowanej w Anatomischer
Anzeiger w 1929 r. W pracy tej
autor dzieli korê mózgu na podstawie jej rozwoju onto- i filogenetycznego i podaje w³asny histogenetyczny podzia³ kory. Zasad¹ tego po-

dzia³u jest rozmaite zachowanie w
ró¿nych czêciach kory warstwy
macierzystej i pierwotnej, a jednostk¹ morfologiczn¹ jest pole (area),
charakteryzuj¹ce siê w³aciwym dla
niego uwarstwieniem, wielkoci¹,
kszta³tem i gêstoci¹ komórek. Pola
wykazuj¹ce wspólne cechy morfologiczne zespalaj¹ siê w wiêksze
okolice (regiones), które s¹ prawdopodobnie orodkami z³o¿onych funkcji (Cunge 1928).
Z prac¹ Der Allocortex bei Tier
und Mensch z 1927 r. zaczynaj¹ siê
badania Rosego poszczególnych
czêci mózgu. Praca ta zawiera w
pierwszej czêci opis tak zwanej
kory wêchowej u ptaków, gadów i
licznych ssaków (razem 43 gatunki
krêgowców), a w czêci drugiej u
cz³owieka i ma³p.
Pierwsz¹ wiêksz¹ prac¹ wykonan¹ ju¿ w Polskim Instytucie
Badañ Mózgu by³, wydany w 1929
r. z wieloma tablicami, Atlas cytoarchitektoniczny kory mózgowej
myszy. Stanowi on przewodnik
normalnej cytoarchitektoniki i mo¿e
byæ podstaw¹ dla badañ dowiadczalnych.
W latach 1931 i 1933 Rose wyda³ Atlas cytoarchitektoniczny
kory mózgowej królika, du¿¹ pracê
z 43 tablicami oraz, wspólnie z ¿on¹
dr S. Rose, pracê Topografia pól
architektonicznych kory mózgowej
na czaszce królika. Praca mia³a
tak¿e aspekt praktyczny, gdy¿ królik
by³ najczêciej przedmiotem dowiadczeñ i po¿¹dane by³o cytoarchitektoniczne opracowanie jego mózgu. W 1935 r. M. Rose opublikowa³
w Wilnie pracê Miêdzymózgowie
królika (Polska Akademia Umiejêtnoci), w której opisa³ wiele orodków cytoarchitektonicznych  we
w³aciwym wzgórzu  52, w zawzgórzu  17, w nadwzgórzu  4, a
w podwzgórzu a¿ 45. £¹cznie wiêc
w ca³ym miêdzymózgowiu 118 pól
cytoarchitektonicznych. Dowodzi³,
¿e w miêdzymózgowiu nale¿y rozró¿niæ odpowiedniki kresomózgowia, to jest odcinki substancji
szarej, której komórki po zniszczeniu pó³kuli mózgu ulegaj¹ zwyrodnieniu. Powy¿sze atlasy zosta³y
wysoko ocenione w nauce wiatowej.
Nastêpna praca Rosego mia³a
wyjaniæ zwi¹zek poszczególnych
pól architektonicznych kory z M
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odpowiednimi j¹drami wzgórza.
Niestety, nie zosta³a ona ukoñczona,
gdy¿ w czasie opracowywania wyników autor nagle zmar³ (Orzechowski 1938). O innych pracach Rosego tj. O indywidualnych w³aciwociach kory mózgowej u ludzi,
O mózgu p. prof. Stanis³awa Trzebiñskiego, Mózg Józefa Pi³sudskiego wspominalimy w poprzednim numerze Medyka Bia³ostockiego.
Rose uwa¿a³, ¿e swoje wyniki
badañ w zakresie cytoarchitektoniki
mózgu powinien przedstawiæ w
formie podrêcznikowej, aby udostêpniæ je g³ównie neurofizjologom,
neurologom, patologom i chirurgom. Otfrid Foerster  znakomity
neurolog  w 1934 r. zaproponowa³
mu, jako wybitnemu znawcy tego
zagadnienia, opracowanie rozdzia³ów dotycz¹cych filo- i ontogenezy
orodkowego uk³adu nerwowego,
cytoarchitektoniki i mieloarchitektoniki kory mózgu oraz anatomii
cia³a pr¹¿kowanego i miêdzymózgowia. Ukaza³y siê one w monumentalnym podrêczniku zbiorowym
Handbuch Neurologie Bumkego i
Foerstera, Berlin 1935. Profesor
Rose przyst¹pi³ tak¿e do opracowania podrêcznika anatomii porównawczej kory mózgu ssaków, ptaków i gadów. Materia³ do niej mia³
ju¿ w znacznej czêci przygotowany, lecz pracy tej ju¿ nie ukoñczy³ (Herczyñska 1998).
Pionier nowoczesnych kierunków
w psychiatrii
Maksymilian Rose prowadzi³
o¿ywion¹ korespondencjê z innymi
instytutami badañ mózgu na temat
aktualnych zagadnieñ naukowych.
Proponowa³ za³o¿enie miêdzynarodowego czasopisma naukowego,
które by³oby powiêcone pracom w
dziedzinie anatomii, fizjologii i patologii uk³adu nerwowego. Pomys³
ten przyjmowany by³ z du¿¹ przychylnoci¹ i akceptacj¹.
Zdumiewa fakt, ¿e Rose w prymitywnych warunkach, na poddaszu
tworzy³ rzeczy nowe w dziedzinie
anatomii i patologii mózgu, udoskonalaj¹c techniki preparowania i
barwienia do tego stopnia, ¿e najwybitniejsi znawcy z wielu krajów
zwracali siê do niego z prob¹ o radê
(Herman 1958).
Profesora M. Rosego, jako psychiatrê, interesowa³a równie¿ przy-
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czyna chorób psychicznych. W
£uniewski (1939 r.) pisz¹c o jego
dzia³alnoci psychiatrycznej, powo³ywa³ siê na wyk³ad inauguracyjny Rosego zatytu³owany Zadania wspó³czesnej psychiatrii
wyg³oszony 24.IV.1931 r. podczas
objêcia Katedry Psychiatrii USB.
Poda³ w nim swoj¹ filozofiê pracy
naukowej i swoje credo psychiatryczne. Uwa¿a³, ¿e ka¿demu
schorzeniu psychiatrycznemu towarzysz¹ zmiany anatomiczne w mózgu, ale przyznawa³, ¿e dostêpne
rodki pozwalaj¹ wykazaæ tylko
zmiany wybitne. Zdawa³ sobie
sprawê z tego, ¿e wspó³czesna mu
psychiatria jest w okresie szukania

dróg, a jedn¹ z nich jest znajomoæ
kory mózgu. Wierzy³, ¿e drog¹
badañ anatomiczno-patologicznych
bêdzie mo¿na w przysz³oci znaleæ
w ka¿dym etiologicznie ró¿nym
cierpieniu tak¿e ró¿ny obraz morfologiczny, jeli nauczymy siê lokalizowaæ procesy chorobowe. Twierdzi³, popieraj¹c Vogta, ¿e istnieje
szczególna zapadalnoæ chorobowa
tylko pewnych warstw kory. Uwa¿a³, ¿e w procesach otêpiennych
(starczym, na tle mia¿d¿ycowym,
alkoholowym) mamy do czynienia
ze schorzeniem II (ziarnistej zewn.)
warstwy kory, w pl¹sawicy Huntingtona IV (ziarnistej wewn.), a w
koñcu swego wyk³adu poda³ próby

wyjanienia znaczenia III (piramidowej) warstwy, która s³u¿y g³ównie funkcjom kojarzeniowym. Uwa¿a³ j¹ za najwa¿niejsz¹ warstwê kory mózgu i szczególnie wra¿liw¹ na
dzia³anie wszelkiego rodzaju czynników chorobotwórczych. Wyra¿a³
przypuszczenie, ¿e ta szczególna
wra¿liwoæ wynika st¹d, ¿e warstwa
ta potrzebuje najwiêcej tlenu i ³atwiej ulega procesom zwyrodnieniowym pod wp³ywem zaburzeñ
kr¹¿enia, lub innych czynników
wp³ywaj¹cych niekorzystnie na
oddychanie tkankowe. Twierdzenie
to budzi³o w rodowisku uczonych
animozje, a zastrze¿enia budzi³y
m.in. metody barwienia, zastosowane przez Rosego (Herczyñska
1998). Nale¿a³ do najwybitniejszych pionierów nowoczesnych
kierunków w psychiatrii.
W zakresie lecznictwa psychiatrycznego du¿ym osi¹gniêciem profesora i jego organizacyjnych talentów by³o utworzenie w maj¹tku
Kojrany oddzia³u resocjalizacyjnego dla chorych, oficjalnie zwanego Kolonia Rolnicza dla Umys³owo Chorych, który by³ powi¹zany z Klinik¹ Chorób Nerwowych
i Umys³owych. Orodek ten by³
oddalony od Wilna o oko³o 15 km i
obejmowa³ obszar ok. 300 ha ziemi
uprawnej, ³¹k, pastwisk i lasów. W
przesz³oci by³ to maj¹tek Tyszkiewiczów, który w czasie I wojny
wiatowej zosta³ zdewastowany, a
po odzyskaniu niepodleg³oci, sta³
siê w³asnoci¹ pañstwa. Po wielu
staraniach i przezwyciê¿eniu wielu
biurokratycznych barier oraz odpowiedniej adaptacji budynków stworzono tam rodzaj filii szpitala dla
oko³o 80 spokojnych chorych. Teren
ten, otoczony parkiem, stwarza³
dobre warunki do pracy na roli i w
warsztatach, co by³o jednym z elementów leczenia rehabilitacyjnego.
Kolonia dostarcza³a te¿ ¿ywnoci
dla chorych w Kojranach i Klinice.
Pacjenci kolonii byli pod sta³¹
opiek¹ lekarsk¹ jednego z asystentów kliniki. Asystenci zmieniali siê
co dwa, trzy miesi¹ce (Witek).
Z inicjatywy prof. M. Rosego
powsta³o w Wilnie Towarzystwo
Opieki nad Psychicznie Chorymi,
które zbiera³o fundusze na udzielenie zasi³ków dla chorych opuszczaj¹cych szpital.
Dzia³ania prof. Rosego w M
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dziedzinie opieki nad psychicznie
chorymi, wiadcz¹ o tym, ¿e umia³
on swoje zainteresowania rozci¹gn¹æ tak¿e na dziedzinê pracy spo³eczno-lekarskiej.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o
pracach klinicznych prowadzonych
przez jego zespó³. Sporód nich, na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prace
dotycz¹ce leczenia schizofrenii du¿ymi dawkami insuliny. Sam pomys³ leczenia insulin¹ nie nale¿a³ do
Rosego, ale on pierwszy w Polsce
zaj¹³ siê t¹ metod¹ leczenia
(£uniewski 1939). Wilno z niezmordowanej inicjatywy i pracy profesora M. Rosego wzbogaci³o siê w
ci¹gu szeciu lat jego pracy w tym
miecie w pierwszorzêdna placówkê
naukow¹ i spo³eczn¹ (Michejda
1937).
Jego bogata dzia³alnoæ naukowa, lekarska i spo³eczna, zosta³a
uwieñczona cz³onkostwem Polskiej
Akademii Umiejêtnoci, Rose by³
tak¿e odznaczony Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi i pomiertnie Komandori¹
Orderu Polonia Restituta.
Profesor Maksymilian Rose by³
znakomitym mówc¹, którego wyk³ady odznacza³y siê nie tylko piêkn¹ form¹ stylistyczn¹, bogat¹ treci¹, ale tak¿e interesuj¹cym ujêciem
omawianych zagadnieñ. Sta³ siê
jedn¹ z czo³owych osobistoci wiata naukowo-lekarskiego, w Wilnie i
w ca³ej Polsce (Herman 1958).
Odszed³ nie pozostawiaj¹c
nastêpcy
Ogrom pracy naukowej i liczne
obowi¹zki dydaktyczne, lekarskie i
spo³eczne wyczerpa³y serce Rosego.
Trzydziestego padziernika 1937 r.
profesor, mimo bólów w okolicy
serca, przyszed³ poprowadziæ wyk³ad. Ju¿ na sali wyk³adowej poczu³
siê gorzej, wobec czego powierzy³
poprowadzenie wyk³adu swojemu
asystentowi. Mia³ nim byæ dr S.
Witek, po wojnie wieloletni ordynator Oddzia³u Neurologicznego Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. Rose powróci³ do swego gabinetu w Instytucie i po³o¿y³ siê. Wezwano internistê prof. S. Januszkiewicza, który w trakcie badania
stwierdzi³ zgon.
Uroczystoci ¿a³obne na dziedziñcu uniwersyteckim Skargi, obok
kocio³a w. Jana zgromadzi³y
wokó³ trumny zmar³ego tysi¹ce
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ludzi. Pierwsze s³owa ¿a³obnego
przemówienia rektora USB, prof.
Witolda Staniewicza brzmia³y: Pad³
filar Almae Matris Vilnensis,
cz³owiek wielkiego umys³u i serca...

mówi³  co najmniej na trud
drugiego ¿ycia. Tajemnic¹ powodzenia naukowego Rosego stanowi³o konsekwentne wprowadzanie
w ¿ycie raz powziêtej myli, czemu

Fot. Prof. Maksymilian Rose.

Na rêce wdowy, dr Stelli Rose i rektora, nadesz³o bardzo wiele depesz
kondolencyjnych z ró¿nych orodków naukowych krajowych i zagranicznych. Pogrzeb prof. M. Rosego
odby³ siê nazajutrz w Krakowie na
cmentarzu ¿ydowskim przy ul. Miodowej. Trumnê z³o¿ono w grobowcu
rodzinnym (Witek).
Kilka dni póniej na ³amach
Kuriera Wileñskiego ukaza³o siê
wspomnienie profesora Uniwersytetu Stefana Batorego Kazimierza Pelczara. Ten wybitny onkolog i patolog, zamordowany w czasie okupacji, pisa³ o nim, ¿e odda³ siê swojej pracy ca³kowicie i obra³ j¹ za cel
swego ¿ycia. Mia³ umys³ badawczy,
wnikliwy i cechowa³a go niezmierna wytrwa³oæ. ¯ycie nios³o go wysoko, bieg³ szczytem jej fali, niezmordowany, niestrudzony, nie poddaj¹cy siê przeciwnociom, mia³y,
wiadomy swej s³u¿by, któr¹ spe³nia³ dziêki bogactwu swego rozumu
i serca.
Profesor Maksymilian Rose 
mówi³ prof. K. Orzechowski w czasie zebrania powiêconego pamiêci
zmar³ego  zgas³ w pe³ni si³, kipi¹cy energi¹ i zapa³em. Odszed³, nie
pozostawiaj¹c nastêpcy, opró¿niaj¹c
pole pracy, starcz¹ce  jak sam

towarzyszy³a niez³omna wiara w
dojcie do celu. Rose nosi³ w sobie
tajemnicê kory mózgowej, najwy¿szej i prawdopodobnie najzawilszej
organizacji w wiecie stworzeñ
¿yj¹cych i by³ pod czarem tej tajemnicy (Orzechowski 1939).
¯y³ zaledwie 55 lat, a dokona³
tak wiele.

Mieczys³aw Sopek
(Autor jest doktorem nauk
medycznych, by³ym wieloletnim
pracownikiem Zak³adu
Anatomii Prawid³owej AMB).
Magdalena Szkudlarek
(Autorka jest doktorem nauk
medycznych, asystentem
w Zak³adzie Anatomii
Prawid³owej AMB).
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Nowy
odczynnik
Fot. Gustaw Piotrowski.

G

ustaw Piotrowski urodzi³
siê 1 marca 1833 w Tarnowie. By³ synem Stanis³awa  adwokata, w³aciciela folwarku Chojnik pod Tarnowem i
W³oszki Alojzy z Cerasommów.
Maturê uzyska³ w 1851 roku w
Tarnowie. Dyplom lekarza otrzyma³ w 1856 roku na Uniwersytecie
Wiedeñskim. W latach 1856-57
przebywa³ w Getyndze u F. Wöhlera, chemika który jako pierwszy
dokona³ syntezy mocznika. Wykszta³cenie dope³nia³ na uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie jego
nauczycielami byli R. Bunsen i
H. von Helmboltz. W roku 1857,
za spraw¹ profesora fizjologii
Czermaka, otrzyma³ asystenturê w
Katedrze Fizjologii Uniwersytetu
Jagielloñskiego. W latach 1860-1884 Piotrowski by³ kierownikiem Katedry Fizjologii UJ. Przez
wiele lat piastowa³ stanowisko
dziekana Wydzia³u Lekarskiego, a

dla istot
bia³kowych
w latach 1873/4 rektora UJ. Jego
staraniom Zak³ad Fizjologii otrzyma³ budynek przy ul. w. Anny.
By³ cz³onkiem Akademii Umiejêtnoci, Towarzystwa Lekarskiego i
wielu innych. W latach 1870-1874
Gustaw Piotrowski by³ pos³em do
Sejmu Krajowego we Lwowie.
Mia³ trzech synów: Stanis³awa
Karola  adwokata, Gustawa juniora  profesora fizjologii Uniwersytetu Lwowskiego i Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie i Edwarda  lekarza.
Gustaw Piotrowski zmar³ nagle 31
grudnia 1884 roku w Krakowie.
Pochowany zosta³ na Cmentarzu
Rakowickim.

Kontrowersje i perpektywy

N

iektórzy chemicy niemieccy nies³usznie uwa¿aj¹, ¿e ju¿ w roku 1833
reakcj¹ biuretow¹ zajmowa³ siê F. Rose. Chemik ten bada³ jedynie
str¹canie bia³ek przez sole metali ciê¿kich, w tym przez sole miedziowe.
Mo¿na siê dopatrzeæ powi¹zañ jego dowiadczeñ z metod¹ okrelania
stê¿enia bia³ka na podstawie oznaczenia ciê¿aru w³aciwego jego roztworu. Bliska dowiadczeñ F. Rosego jest tak¿e metoda ilociowego
oznaczania aminokwasów, przy u¿yciu nierozpuszczalnego fosforanu
miedziowego. Zastosowanie soli miedziowych w chemii bia³ek dope³nia
utrwalanie plam aminokwasowych, wybarwianych na chromatogramach
ninhydryn¹, za pomoc¹ acetonowego roztworu azotanu miedziowego oraz
oddzielanie aminokwasów od peptydów technik¹ chromatografii kolumnowej w ¿elu Sephadex G-25 skompleksowanym z jonami miedzi.
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Gustaw Piotrowski zajmowa³
siê fizjologi¹ trawienia i fizjologi¹
krwi. Jest autorem pierwszego
oryginalnego polskiego podrêcznika Fizjologia ludzka w zarysie
(1864). W roku 1857 zas³yn¹³
opisaniem reakcji biuretowej, co
zamieci³ w pracy Nowy odczynnik dla istot bia³kowych (publikacja Ueber neue reaktionauf eiweissenkörper und ihre näberen
abkömmlinge, Sitzungsberichte
der Akademie der Wissenschaften
in Wien, T. 24, 1857, z. 1-3).

Reakcja biuretowa

J

est to jedna z najczêciej stosowanych reakcji w chemii
peptydów i bia³ek, pozwalaj¹ca na
ich wykrycie i ilociowe oznaczenie. Wystêpuj¹ce w odczynniku
biuretowym jony Cu2+ tworz¹ barwne po³¹czenia kompleksowe z
wi¹zaniami peptydowymi (-CONH-). Winian sodowo-potasowy
jest odczynnikiem kompleksuj¹cym, utrzymuj¹cym mied w roztworze, która w rodowisku zasadowym mog³aby siê wytr¹ciæ w
postaci wodorotlenku miedziowego. Nazwa reakcji pochodzi od
biuretu czyli dimocznika (H2NCO-NH-CO-NH2), z którym odczynnik ten tworzy barwny produkt. Reakcjê biuretow¹ daj¹
wszystkie po³¹czenia zawieraj¹ce
w cz¹steczce co najmniej dwa,
bezporednio ze sob¹ s¹siaduj¹ce,
wi¹zania peptydowe. W przypadku
peptydów i bia³ek powstaje zwi¹zek o zabarwieniu fioletowo-czerwonym o maksimum absorbancji
przy 540 nm. Wspó³czynnik molowy absorbancji ró¿nych bia³ek
jest podobny, poniewa¿ bia³ka ró¿ni¹ siê nieznacznie liczb¹ wi¹zañ
peptydowych przypadaj¹cych na
jednostkê masy. Zale¿y to od ró¿nic masy rodników aminokwasowych i zawartoci zwi¹zków nieaminokwasowych (aminocukry, lipidy).

Anna Worowska
(Autorka jest dr. n.med. 
w Klinice Chirurgii Naczyñ
Transplantacji AMB).
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Kap³an Darwina
ks.
Krzysztof Kluk
stemu Linneusza. Æwieræ tysi¹ca wprowadzonego przezeñ nazewnictwa funkcjonuje do dzi w systematyce takz przes³ania Jana Paw³a II sonomicznej. Z inicjatywy
do Papieskiej Akademii Nauk 22.10.1996 Towarzystwa do Ksi¹g Elementarnych ks. Kluk by³
równie¿ autorem cenionych
oció³ walczy z ewolucjonizmem podrêczników: Botanika dla szkó³ nabroni¹c nadprzyrodzonych praw rodowych (1785 pierwszy polskojêcz³owieka  s³owa te s¹ sloga- zyczny podrêcznik) i Zoologia, czyli
nem przebrzmiewaj¹cym przez wieki. Zwierzêtopismo dla szkó³ narodowych
W wietle tego, co w sprawie ewolucji (1789). W wydanym w latach 1786gatunków, w dobie polskiego owiece- -1788 Dykcyonarzu Rolinnym
nia, powiedzia³ Podlasianin, ksi¹dz Jan ksi¹dz Kluk opisywa³ ponad pó³tora tyKrzysztof Kluk, to takie schematyczne si¹ca gatunków rolin, rosn¹cych w
uogólnienie jest zbitk¹ k³amstw.
Polsce i na wiecie. Sp³odzi³ równie¿
Jan Krzysztof Kluk urodzi³ siê 13
wrzenia 1739 roku a zmar³ w 2 lipca
1796 roku w Ciechanowcu. Jego rodzina pochodzi³a z Warmii. Ojciec by³ architektem na dworze Ossoliñskich.
Krzysztof rozpocz¹³ edukacjê w Drohiczynie, kszta³c¹c siê dalej w seminarium Pijarów w £ukowie. Po dwóch latach spêdzonych u Ojców Misjonarzy
przy kociele w. Krzy¿a w Warszawie
przyj¹³ wiêcenia kap³añskie. Ukoronowaniem drogi naukowej ks. Kluka by³
tytu³ doktora nauk wyzwolonych i filozofii, przyznany przez Alma Mater Vilnensis.
ks. Krzysztof Kluk
W wirze pracy badawczej ks. Kluk
nie zaniedbywa³ obowi¹zków duszpasterskich. W latach 1763-1767 s³u¿y³ dwutomowy traktat o mineralogii, pejako kapelan nadworny u Tomasza Os- trografii i metalurgii. Ten znakomity gesoliñskiego w Nurze. Piastowa³ tak¿e olog wywnioskowa³ w oparciu o skaprobostwo parafii Winna, a od 1770 ro- mieliny, ¿e morza i l¹dy zmienia³y swoku gospodarzy³ w parafii wiêtej Trójcy je po³o¿enie w zamierzch³ych czasach.
w Ciechanowcu. Ksi¹dz by³ niezwykle Natomiast owocami jego pracy duszp³odnym pisarzem. W latach 1770-1779 pasterskiej by³o wydanie zbioru kazañ
wyda³ w Warszawie trzytomowe kom- oraz ksi¹¿ek o kap³anach i nawróceniu.
pendium na temat botaniki, traktuj¹ce W uznaniu tytanicznej pracy pisarskiej
miêdzy innymi o praktycznym zasto- ksiêdza Kluka, król Stanis³aw August
sowaniu niektórych rolin w zielar- Poniatowski w 1781 roku uhonorowa³
stwie. Po raz pierwszy w Polsce naucza³ go medalem Merentibus. Dobre stoo komórkowej budowie rolin. W latach sunki z dworem monarszym nie prze1779-1780 wydrukowano jego czteroto- szkadza³y Klukowi byæ rewolucjonist¹
mowe  o ogromnych w³aciwociach spo³ecznym. Domaga³ siê mianowicie
dydaktycznych  dzie³o na temat zo- powszechnej edukacji w³ocian i ich
ologii. Kluk opisa³ rodzim¹ faunê i florê dzieci. Postulowa³ za³o¿enie Akademii
grupuj¹c gatunki w polskiej wersji sy- Rolniczej oraz zniesienie poddañstwa

Nowe zdobycze nauki ka¿¹ nam uznaæ,
¿e teoria ewolucji jest czym wiêcej ni¿ hipotez¹

K
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ch³opów. Dba³y o status tej najliczniejszej grupy spo³ecznej, ksi¹dz Kluk
pracowa³ nad poprawieniem efektywnoci rolnictwa. Zmieni³ trójpolówkê i
by³ gor¹cym zwolennikiem p³odozmianu. Ponadto przyczyni³ siê do rozpowszechnienia uprawy ziemniaków
oraz czyni³ usilne próby wprowadzenia
do polskiego rolnictwa nowych odmian
rolin.
Na podstawie wnikliwych obserwacji Krzysztof Kluk doszed³ do spostrze¿eñ, które sta³y siê zal¹¿kami ewolucjonizmu. Wymyli³ tezê o ci¹g³oci
przyrodzenia i jednoczenie têpi³
teoriê samorództwa. Z racji budowy i
fizjologii zakwalifikowa³ cz³owieka do
zwierz¹t. Tak czy owak, wnioski Kluka
by³y zbie¿ne w ogólnym zarysie z tymi,
które postawi³ Karol Darwin. Tego
ostatniego oskar¿ano o wy³om w mentalnoci spo³ecznej, który polega³ na
tym, ¿e cz³owiek zosta³ zrównany i
uto¿samiony ze zwierzêtami. Oczywicie by³a to nadinterpretacja ze strony
drapie¿nych przeciwników ewolucjonizmu. Darwin zakoñczy³ swoje dzie³o
O powstaniu gatunków hymnem do
Boga Stwórcy, który marksistowska
cenzura usunê³a z druku. Podobnie
Kluk nie zamierza³ k³óciæ rodzaju ludzkiego z biblijnym obrazem stworzenia
ani deprecjonowaæ jego podmiotowoci. Zatem myli siê ka¿dy stwierdzeniem, ¿e ewolucjonizm jest naukowym
wytrychem do pozbawienia cz³owieka
godnoci. Ostatnio g³ona by³a debata
miêdzy ewolucjonistami i kreacjonistami w Stanach Zjednoczonych. Pojawiaj¹ siê mia³e g³osy ze strony tych drugich, ¿eby pogl¹d, ¿e cz³owiek pochodzi od ma³py od³o¿yæ do lamusa.
Nieporozumieniem jest, gdy czyni¹ to
katolicy z pobudek religijnych zwa¿ywszy na encyklikê Humani Generis z
1950 roku. Wtenczas papie¿ Pius XII
orzek³ w wywa¿ony sposób, ¿e ewolucjonizm nie przeczy antropologii biblijnej, jeli tylko nie wypacza pogl¹dów o cile teologicznym charakterze.
Wobec tego, wrogie podejcie do odkryæ Darwina i mniej znanego Kluka
mo¿na t³umaczyæ jedynie przejawem
z³ej woli, która ka¿e lepo i konsekwentnie fa³szowaæ intencjê uczonego
oraz sili siê na dorabianie b³êdnej ideologii stanowiskom opartym na rzeczowej analizie naukowej.
Andrzej Wincewicz
(Autor jest doktorantem w Zak³adzie
Patomorfologii Lekarskiej AMB).
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denckich interesowa³ siê fotografi¹.
W fabryce Lebiedziñskiego
wytwarzano m.in. papier koloidionowy uniwersalny o b³yszcz¹cej
powierzchni, papier koloidionowo-emulsyjny, papier celuloidowy matowy, papiery aristopowe,
bromograwiurê o g³êbokiej, aksamitnej czerni charakteryzuj¹ce
siê bardzo ma³¹ zawartoci¹ ¿elaFot. Piotr Lebiedziñski.
rzegl¹daj¹c fotografie nie
tyny w emulsji. Lebiedziñskiemu przyznaje siê pierwzastanawiamy siê jak skomszeñstwo w zakresie wytwarzania papierów koloidioplikowane reakcje chemicznowych o matowej powierzchni. By³ on równie¿ pionierem
ne kryj¹ one w sobie. Podstawy procesu fotograficznego
maszynowego barytowania pod³o¿a papierów wiat³oprzebiegaj¹ w trzech etapach  ekspozycja, wywo³ywanie,
czu³ych W jego wytwórni produkowano tak¿e emulsjê
utrwalanie. Podczas ekspozycji b³ony fotograficznej
koloidionow¹ do samodzielnego sporz¹dzania klisz oraz
rozproszony w ¿elatynie bromek srebra pod wp³ywem
konfekcjonowane chemikalia fotograficzne. Wytwórnia
wiat³a ulega rozpadowi i nastêpuje wydzielenie srebra.
eksportowa³a swoje produkty m.in. do Francji, Anglii, NieObszary wydzielonego srebra s¹ tak niewielkie, ¿e dostrzec
miec. Firma Lebiedziñskiego istnia³a do wybuchu II wojny
je mo¿na jedynie za pomoc¹ mikroskopu elektronowego.
wiatowej, Piotr Lebiedziñski by³ równie¿ konstruktorem i
Stanowi¹ one tzw. obraz utajony. W nastêpnym etapie 
producentem aparatów fotograficznych: aparat Chicago
wywo³ywania  nawietlon¹ uprzednio emulsjê fotogra(1896), aparat Diops (1904). W 1895 zbudowa³ oryginalficzn¹ zanurza siê w roztworze reduktorów (hydrochinon,
n¹ kamerê do zdjêæ, zbli¿on¹ w koncepcji do kamery filsiarczyn sodu), co powoduje dalszy rozpad bromku srebra
mowej oraz odpowiedni do niej projektor na szklane p³yty,
w nawietlonych ziarnach. Rozpadowi ulega ka¿de ziarno,
pozwalaj¹cy na rejestracjê 14 klatek na sekundê (po 5 na
w którym istniej¹ centra obrazu utajonego. Ziarna
p³ycie). W 1900 opracowa³ urz¹dzenie do badania
nienawietlone pozostaj¹ bez zmian. Wielmetod¹ fotograficzn¹ odkszta³ceñ szyn koPocz¹tek
ka liczba drobniuteñkich ziarenek melejowych w momencie przejazdu poci¹przemys³u fotograficznego w
talicznego srebra powoduje widoczgu, a w 1904 urz¹dzenie do fotoPolsce datowany jest na rok 1887,
ne go³ym okiem zaczernienie kligrafowania ruchów renicy oka.
kiedy chemik Piotr Lebiedziñski za³o¿y³
szy, przy czym tam gdzie wiat³o
Wszechstronne uzdolnienie umow Warszawie wytwórniê papierów
by³o najsilniejsze zaczernienie
¿liwia³o mu tak¿e inwencjê w
fotograficznych, póniejszy FOTON, jedn¹
jest najbardziej intensywne. Z
innych dziedzinach wiedzy i tez pierwszych w wiecie. W dwa lata póniej
uwagi na to, ¿e w materiale znajchniki. Pracowa³ m.in. nad udosduj¹ siê jeszcze ziarna soli srebrokonalaniem gramofonu, konstrukotworzy³ pierwszy na ziemiach polskich
wych, które nie uleg³y rozpadowi,
cj¹ membran dwiêkowych i nagrysklep z artyku³ami fotograficznymi,
materia³ jest wci¹¿ wiat³oczu³y.
waniem p³yt, studiowa³ zagadnienia
tak¿e w Warszawie.
Nastêpnym etapem jest utrwalanie,
budowy ³odzi podwodnych i samolotów.
które polega na wyp³ukaniu z emulsji fotoPomys³ów i wynalazków nie kry³ za patentami,
graficznej nienawietlonych ziaren soli srebrowych. Matelecz dzieli³ siê nimi na ³amach prasy, podczas odczytów i
ria³ fotograficzny traci swe wiat³oczu³e w³aciwoci i
pogadanek.
dopiero teraz mo¿na go ogl¹daæ w dziennym wietle. W
Lebiedziñski interesowa³ siê tak¿e zagadnieniami arcelu otrzymania pozytywu ca³y proces powtarza siê przez
tystycznymi dotycz¹cymi fotografii. Sam chêtnie chwyta³
nawietlanie wywo³anej kliszy na papierze fotograficzaparat fotograficzny i szed³ w plener. Bra³ udzia³ w wystanym. W fotografii barwnej zachodz¹ce procesy s¹ bardziej
wach i ekspozycjach fotograficznych. W 1901 roku otrzyz³o¿one i zale¿¹ od pokrycia b³ony trzema warstwami
ma³ z³oty medal w dziedzinie wyrobów przemys³u fotoemulsji, w których ka¿da jest uczulana na dzia³anie jednej
graficznego eksponowanych przy okazji I wystawy
z podstawowych barw wiat³a (czerwona, zielona, niebiesfotografii artystycznej w Warszawie. Dzia³a³ w Polskim
ka). Przy nawietlaniu i wywo³ywaniu obrazy tworz¹ siê w
Towarzystwie Mi³oników Fotografii.
ka¿dej z trzech warstw. Przez dobór odpowiednich cheLebiedziñski zajmowa³ siê równie¿ dzia³alnoci¹ pumikaliów te trzy obrazy wywo³uje siê oddzielnie, aby w
blicystyczn¹ w zakresie techniki fotograficznej i fotochewyniku na³o¿enia uzyskaæ odwzorowanie orygina³u.
mii, wspó³redagowa³ miesiêcznik Fotograf Warszawski.
Pocz¹tek przemys³u fotograficznego w Polsce datowaW pimiennictwie, obok licznych artyku³ów, pozostawi³
ny jest na rok 1887, kiedy chemik Piotr Lebiedziñski
pierwsze naukowe kompendium wiedzy fotograficznej 
za³o¿y³ w Warszawie wytwórniê papierów fotograficzobszerne opracowanie has³a fotografia w Wielkiej
nych, póniejszy FOTON, jedn¹ z pierwszych w wiecie.
Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej z 1898 roku.
W dwa lata póniej otworzy³ pierwszy na ziemiach polZmar³ 30 stycznia 1934 roku w Warszawie.
skich sklep z artyku³ami fotograficznymi, tak¿e w Warszawie.
Joanna Jasielczuk
Piotr Lebiedziñski urodzi³ siê w 1860 roku w Sokó³ce.
(Autorka jest asystentem w Zak³adzie
Ukoñczy³ studia chemiczne w Petersburgu. Od czasów stuAnalizy Instrumentalnej AMB).

Sokólski twórca
przemys³u

fotograficznego
P
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O sercu p r z y
T

radycyjne, dziewi¹te ju¿ Wigilijne Spotkanie Kardiologiczne najlepiej uwiadamia up³ywaj¹cy
nieub³aganie czas. Wydaje siê, ¿e zaledwie wczoraj sk³adalimy sobie ¿yczenia, a tu finiszuje kolejny ju¿
rok... Znowu spotkalimy siê w gronie fachowców; ordynatorów oddzia³ów kardiologii, ordynatorów chorób
wewnêtrznych, kierowników poradni kardiologicznych
naszego województwa. Towarzyszy³o nam jak zawsze
liczne grono przyjació³ i sympatyków Stowarzyszenia
Przyjació³ Serca. Nie zabrak³o dostojnych goci: hierarchów kocio³ów obu wyznañ, w³adz regionu, miasta,
uczelni, parlamentarzystów, przedstawicieli samorz¹du
lekarskiego i s³u¿by zdrowia. Szkoda ¿e tradycyjnie nie
by³o nikogo z NFZ. Fakt, ¿e tak wiele znakomitoci
przyjmuje zaproszenie stanowi ogromn¹ satysfakcj¹, tym
bardziej ¿e grudzieñ, a szczególnie okres przedwi¹teczny obfituj¹ w ró¿norodne imprezy. W tym roku tak¿e
nie dopisa³o szczêcie i uroczystoæ nasza zbieg³a siê z
wrêczeniem dyplomów doktora habilitowanego i doktora
nauk w uczelni.
Tegoroczn¹ imprezê zaplanowa³em tradycyjnie.
Sk³ada³a siê ona z dwóch czêci: naukowej oraz wigilijnego spotkania op³atkowego.
W pierwszej czêci jako konsultant wojewódzki w
dziedzinie kardiologii podsumowa³em koñcz¹cy siê rok.
Odnios³em siê do osi¹gniêæ i problemów kardiologii w
woj. podlaskim. Mijaj¹cy rok, w mojej ocenie, by³ czasem burzliwym, który szczêliwie uda³o siê przetrwaæ.
Nale¿y go zaliczyæ do niez³ych. Podlasie w dziedzinie
kardiologii odnotowa³o sukcesy i osi¹gniêcia, które ciesz¹. Niestety inni nie stoj¹, przeciwnie, rw¹ do przodu. A
w zakresie diagnostyki i leczenia chorób serca ci¹gle
mamy pewien dystans do odrobienia. Przypomnia³em
kilka faktów w skali kraju, rzutuj¹cych na sytuacjê pod-

laskiej s³u¿by zdrowia. Do sukcesów zaliczy³em uruchomienie w Szpitalu Klinicznym drugiego angiografu,
powo³anie w Klinice Kardiologii Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji. Jest to jedyna pracownia w regionie, która zajmie siê inwazyjn¹ diagnostyk¹ i leczeniem
arytmii serca. Cieszy przyznanie z programu POL-CARD rodków na zakup aparatury do badañ elektrofizjologicznych oraz pieniêdzy na ultrasonograf dla Oddzia³u Kardiologii Dzieciêcej Szpitala Wojewódzkiego w
Bia³ymstoku. Wrzesieñ by³ z kolei miesi¹cem sukcesów
naukowych bia³ostockich kardiologów. Podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w
Sztokholmie przedstawili oni osiem prac. Wobec olbrzymiej konkurencji na europejskich salonach, dostanie siê
tam (ju¿ po raz kolejny) stanowi prawdziw¹ nobilitacjê.
Na dorocznym Miêdzynarodowym Zjedzie Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego w Katowicach zaprezentowano ³¹cznie dwadziecia prac z Bia³egostoku. To te¿
co !!!, zwa¿ywszy ¿e jeszcze przed kilku laty Podlasianie byli g³ównie biernymi uczestnikami zjazdów czy
konferencji. Wspomnia³em te¿ wa¿niejsze imprezy kardiologiczne, zorganizowane w mijaj¹cym roku m.in. IV
Miêdzynarodowe Warsztaty Wschód-Zachód, znane ju¿ i
uznane oraz interesuj¹c¹ konferencjê powiêcon¹ chorobom serca u kobiet. Znacz¹co, po uruchomieniu
drugiego angiografu, wzros³a liczba koronarografii (do
ponad 2, 5 tys. badañ rocznie) oraz angioplastyk (1,5 tys.
zabiegów). Liczba chorych z zawa³em leczonych interwencyjnie przekroczy³a 700 (wzrost o 26%). Podkreli³em zmiany jakociowe jakie nast¹pi³y w dziedzinie
wszczepiania stymulatorów serca. W województwie
dzia³aj¹ ju¿ cztery orodki implantuj¹ce rozruszniki,
przed trzema laty by³ tylko jeden. Wszczepionych zosta³o
piêtnacie automatycznych defibrylatorów serca. Postêp
jest wiêc wyrany. Lecz s¹ i mniej
pomylne dane. Stanowi¹ one
przedmiot troski konsultanta i to
nie od dzisiaj. Województwo podlaskie w zakresie kardiologii plasuje siê w koñcu krajowej stawki,
a wszystkie wskaniki (liczba
koronarografii, angioplastyk, implantacji stymulatorów, ³ó¿ek
intensywnej opieki, specjalistów
kardiologii na 100 tys. mieszkañców) kszta³tuj¹ siê wyranie
poni¿ej redniej krajowej i w
ostatnich latach rosn¹ nieproporcjonalnie wolno !!! W ankiecie
tygodnika Wprost pró¿no szukaæ
Szpitala Klinicznego w Bia³ymstoku wród najlepszych placówek kardiologicznych w kraju.
Podzielona na pó³ (na zachowawcz¹ i inwazyjn¹) kliniczna M
Fot. Prof. W. Musia³ i prezydent Bia³egostoku R. Tur dziel¹ siê op³atkiem z duchownymi.
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op³atku
kardiologia, problemy Kliniki Kardiochirurgii, a tak¿e
k³opoty zad³u¿onego, pêkaj¹cego w szwach Szpitala
Klinicznego nie daj¹ szans na dobre miejsce w ogólnopolskim rankingu. Nale¿y jedynie gratulowaæ innym.
Patrz¹c na s¹siadów, wysokie miejsce w najnowszym
rankingu zaj¹³ Szpital Kliniczny w Lublinie, dzia³aj¹cy w
podobnych do Bia³egostoku warunkach. Zawdziêcza to
wiêkszym rodkom, a tak¿e instalacji nowego angiografu, rozbudowie i modernizacji Oddzia³u Intensywnej
Opieki Kardiologicznej oraz elektroterapii. Dobrze
notowany jest ma³y Zamoæ, którego w³adze wyj¹tkowo
zabiegaj¹ o kardiologiê i kardiochirurgiê. Na listê trafi³
te¿, po uruchomieniu kardiochirurgii, po raz pierwszy
Szpital Wojewódzki w Olsztynie !
Swoje wyst¹pienie zakoñczy³em wrêczeniem srebrnego serduszka Stowarzyszenia Przyjació³ Serca dr.
med. R. Wilczkowi, wychowankowi AM w Gdañsku.
Doktor Wilczek pracuj¹cy obecnie w firmie Medtronic
szkoli³ i s³u¿y³ pomoc¹ przy implantacji pierwszych defibrylatorów serca na Podlasiu. Bursztynowe serce,
wyró¿nienie dla firmy farmaceutycznej otrzyma³ ju¿ po
raz trzeci Servier Polska.
Zaproszony goæ, prof. Andrzej D¹browski, kierownik Kliniki Gastroenterologii AMB, przygotowa³ wyst¹pienie o intryguj¹cym tytule Przez ¿o³¹dek do serca.....
Mówi³ o powi¹zaniach miêdzy przewodem pokarmowym a uk³adem sercowo-naczyniowym. Wigilijny
wyk³ad by³ bogato ilustrowany, l¿ejszy w formie i treci.
cis³y zwi¹zek miêdzy ¿o³¹dkiem a sercem ma nie tylko
uwarunkowania anatomiczne. Wynika tak¿e z bliskiej
lokalizacji obu klinik. Placówki te podejmowa³y i podejmuj¹ wspólne badania, maj¹ te¿ spore osi¹gniêcia
uwieñczone grantem KBN i habilitacj¹. Wyk³adowca
omówi³ leki dobre dla serca, lecz szkodliwe dla ¿o³¹dka i
odwrotnie korzystne dla przewodu pokarmowego a szkodz¹ce sercu. Dobroczynne dzia³ania na oba uk³ady wykazuj¹ statyny, najwiêksze osi¹gniêcie farmakologii
koñca XX wieku. W dalszej czêci prezentacji przedstawieni zostali tegoroczni laureaci nagrody Nobla w
dziedzinie medycyny B. Marshall i R. Warren oraz g³ówny bohater, bakteria Helicobacter pylori. Nagrodê otrzymali za wykazanie zapalnej etiologii choroby wrzodowej. Wyk³ad prof. D¹browski zakoñczy³ omówieniem
funkcjonalnej ¿ywnoci, roli cudownych warzyw oraz
gro¿¹cej nam epidemii oty³oci. Dowodzi³, ¿e zdrowe
¿ycie i odpowiednie od¿ywianie jest najlepsz¹ recept¹
jak¹ wystawiæ mog¹ lekarze obu specjalnoci.
Po czêci naukowej zebrani odpiewali kolêdê i
podzielili siê op³atkiem. By³ czas na ¿yczenia, dyskusje i
rozmowy. Do nastêpnego spotkania, tradycyjnie za rok...
W³odzimierz J. Musia³
(Autor jest prof.  kierownikiem
Kliniki Kardiologii AMB).
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Sauna

zabójca czy uzdrowiciel?

W

iele jest mo¿liwoci dzia³añ prozdrowotnych,
a niektóre z nich mo¿na wykonaæ naprawdê
przy niewielkim wysi³ku. Niedoceniane s¹
np. zalety wietrzenia pomieszczeñ i codziennego stosowania prysznica. Ten ostatni, prosty zabieg to nie tylko higiena, ale tak¿e detoksykacja przez usuwanie
zbêdnych produktów przemiany materii. Warto doceniæ
systematyczny peeling skóry ca³ego cia³a podczas
prysznica. Zapewnia to u¿ycie masuj¹cego pasa sizalowego usuwaj¹cego starsze warstwy naskórka i poprawiaj¹cego ukrwienie. Ten prosty sprzêt, zbyt ma³o popularny, jest doæ trudno dostêpny, ale mo¿liwy do zamówienia.
Wiele sprzecznych pogl¹dów szerzy siê wokó³ sensu i skutków stosowania sauny, wynalazku wywodz¹cego siê z Finlandii. Definicje mówi¹, ¿e sauna jest rodzajem ³ani w której po k¹pieli, w suchym i gor¹cym
powietrzu w temperaturze 70-90°C nastêpuje k¹piel
parowa o wilgotnoci 50-60 g pary wodnej w ka¿dym
m3, koñcz¹ca siê och³odzeniem cia³a zimnym prysznicem lub w jeziorze.
W czasie sauny mo¿e byæ wydalane co najmniej 0,5
kg potu, z tym ¿e mê¿czyni na ogó³ trac¹ wiêcej potu
ni¿ kobiety. Skutkiem przebywania w saunie s¹: wzrost
temperatury cia³a, tachykardia do 100-160 uderzeñ serca na minutê, rozszerzenie naczyñ skórnych i zwiêkszenie wyrzutu serca. Cinienie krwi rozkurczowe zazwyczaj spada, za skurczowe ronie lub spada zale¿nie od
mo¿liwoci kompensacyjnych wyrzutu serca na obni¿on¹ opornoæ naczyñ obwodowych. Te zmiany s¹ jak
powysi³kowe. St¹d przebywanie w saunie mo¿e byæ
dobrym rozwi¹zaniem dla leniwych.
Nie budzi w¹tpliwoci fakt, ¿e przebywanie w saunie wywo³uje odpowied fizjologiczn¹ u cz³owieka.
Mechanizmy tego wp³ywu s¹ wielorakie. S¹ to: odwodnienie wraz z utrat¹ elektrolitów, zwiêkszenie osmomolarnoci p³ynów cia³a, wzrost wydzielania wasopresyny, reniny i aldosteronu. Wydzielanie innych hormonów równie¿ badano, wykazuj¹c znacz¹cy wzrost prolaktyny u kobiet po saunie. Wzrasta liczba p³ytek M
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krwii skróceniu ulega czas krzepniêcia, co jest równowa¿one przez zwiêkszony przep³yw krwi i szybsz¹ fibrynolizê.
Istotna jest odpowied na pytanie czy sauna wzmaga odpornoæ? Nie stwierdzono istotnych zmian w
uk³adzie odpornociowym. Jednak nale¿y dostrzec mo¿liwy wp³yw sauny na ró¿ne mechanizmy obronne,
poza immunogenez¹. Wykazywany bezspornie wzrost
liczby p³ytek krwi pod wp³ywem sauny to istotna poprawa skutecznoci procesów fagocytozy. Na ogó³ niedocenia siê roli p³ytek krwi w zwalczaniu zaka¿eñ, chocia¿ wiadomo, ¿e krwinki te skutecznie poch³aniaj¹ i
niszcz¹ bakterie, niektóre paso¿yty, toksyny. Jest to tym
bardziej wa¿ne, jeli porównamy liczebnoæ kr¹¿¹cych
p³ytek krwi z zasobami leukocytów. Te ostatnie dostrzega siê przede wszystkim w obronie przed zaka¿eniami.
Sauna powoduje hipertermiê i zwiêkszone wydzielanie endorfin co powoduje koj¹ce dzia³anie na bóle i
rozlunienie sztywnoci stawów. Endorfiny s¹ ród³em
przyjemnych odczuæ, dzia³aj¹ uspokajaj¹co i daj¹ poczucie b³ogostanu. W tym aspekcie ciep³a k¹piel w
wannie nie mo¿e wspó³zawodniczyæ z saun¹.
Najwiêcej w¹tpliwoci wzbudza wp³yw sauny na
kr¹¿enie i serce. Wiarygodne, epidemiologiczne badania Finów dotyczy³y osób korzystaj¹cych z sauny raz w
tygodniu przez godzinê. Nie wykazano w nich prowokuj¹cego wp³ywu sauny na zawa³ serca. Obserwowano
wprawdzie wystêpowanie skurczów dodatkowych i
zmiany odcinka S-T, ale tylko u osób predysponowanych. Do wyst¹pienia tych zmian przyczynia³o siê doznanie przed saun¹: gor¹czki, odwodnienia, wykonanie
znacznego wysi³ku fizycznego, spo¿ycie alkoholu,
prze¿ycie sytuacji konfliktowej, brak treningu i adaptacji do sauny u osoby w podesz³ym wieku.
Niebezpieczne bywaj¹ skutki niew³aciwego korzystania z sauny np. zbyt du¿a temperatura, za d³ugi
czas trwania. Obserwowano, ¿e przebywanie w saunie
ponad 5 godzin nawet m³odej osoby mo¿e doprowadziæ do niewydolnoci nerek. U kobiet mo¿liwa jest
przejciowa utrata krwawieñ miesiêcznych.
Prawid³owe korzystanie z sauny to przebywanie w
temperaturze 80-90°C przez pierwsze 5 minut, a nastêpnie trzykrotnie po 10 minut, ka¿dorazowo przedzielane zimnym prysznicem. Wskazane jest tak¿e mi³e
towarzystwo, zapewniaj¹ce komfort i inspiruj¹c¹ wymianê pogl¹dów.
Powstaje pytanie czy istnieje ryzyko zgonu podczas
sauny? Sporadycznie opisywane przypadki sugeruj¹, ¿e
sauna mo¿e okazaæ siê niebezpieczna u osoby nie przyzwyczajonej, rozpoczynaj¹cej pobyt w saunie w podesz³ym wieku lub dotknietej chorob¹ serca. W tych
przypadkach adaptacja kr¹¿enia mo¿e okazaæ siê zbyt
powolna.
Optymizmem napawa fakt, ¿e uczelnia nasza od co
najmniej 29 lat posiada saunê w hali sportowej, dostêpn¹ dla studentów i pracowników. Warto w ten sposób
przynajmniej raz w tygodniu usun¹æ zmêczenie, poprawiæ samopoczucie i pobudziæ organizm.
Danuta Prokopowicz
(Autor jest prof.  kierownikiem
Kliniki Obserwacyjno-Zakanej AMB).
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Nad
Adam Dobroñski

P

amiêtam jak kolega pose³, z którym dzieli³em pokój w hotelu, zwalcza³ i u mnie manierê mówienia: te Suwa³ki, w tych Suwa³kach. Czy rzeczywicie taka zbitka jest dowodem lekcewa¿enia miasta
co to by³o stolic¹ guberni i województwa, ci¹ga³o i
ci¹ga ku sobie rzesze turystów i w dodatku mrozi czêsto osoby ogl¹daj¹ce telewizyjn¹ prognozê pogody?
Póne narodziny
Mo¿na dowolnie bajaæ o pocz¹tkach Suwa³k, zatem
o Ba³tach, Jaæwingach jako dalekich krewnych Litwinów i £otyszy, osadnikach z dawnych wieków wdzieraj¹cych siê do tamtejszych puszcz i docieraj¹cych nad
brzegi jeziora Wigry. W jego wodach mo¿e przegl¹da³
siê ju¿ król W³adys³aw Jagie³³o, polowali tu na pewno
i inni monarchowie, ale dopiero Jan Kazimierz w 1667
roku przekaza³ wyspê braciszkom kamedu³om, a ci
wziêli siê ochoczo i skutecznie do zagospodarowania
okolicy. To za ich przyczyn¹ powsta³y nowe wsie, w
tym w³anie Suwa³ki. Kameduli uczynili klasztor wigierski jednym z najbogatszych w Rzeczypospolitej, a
wygnani w 1800 roku przez Prusaków wedle legendy
opuszczali sw¹ siedzibê na klêczkach z zapalonymi
gromnicami, przeklinaj¹c tych, którzy ich skrzywdzili, a posuwaj¹c siê w ten sposób przez groblê i Magdalenowo w stronê Tartaku kolanami rów wy¿³obili.
Nazwa Suwa³ki po raz pierwszy pojawi³a siê w
ksiêgach metrykalnych w 1688 roku. By³a to nowina,
czyli wie za³o¿ona na d¹browie pustej odleg³ej od
ostêpów i dwa lata póniej sta³y w niej ledwie dwa domy. W tym okresie zdecydowana wiêkszoæ obecnych
miast województwa podlaskiego mia³a ju¿ za sob¹
bogate dowiadczenia dziejowe. Co te¿ niezbyt przyjemne, nazwa wsi wywodzi siê prawdopodobnie od litewskiego wyrazu susiwi³kai, co oznacza w³óczêgê.
Pocieszaj¹cym faktem by³o natomiast po³o¿enie w pobli¿u starego gociñca wiod¹cego od Grodna przez Sejny do Królewca i przy krzy¿uj¹cych siê tu innych jeszcze drogach.
Kto chce dok³adniej rzecz zg³êbiæ niechaj poczyta
najnowsz¹ monografiê Suwa³k, miasta nad Czarn¹
Hañcz¹, wydan¹ w 2005 roku, a mieszcz¹c¹ teksty
miejscowych znawców historii, którym przewodzi³
Janusz Kopcia³. Ja tylko dodam, ¿e w 1710 roku Suwa³ki otrzyma³y przywilej na odbywanie targów i M
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Suwa³ki gubernialne
Po przegranym powstaniu listopadowym i wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku województwa
sta³y siê guberniami, przybywa³o
w nich urzêdów, instytucji, policji i
wojska. Tym samym powiêksza³a
siê zabudowa i ros³a liczba ludnoci. Suwa³ki w 1815
roku mog³y siê wykazaæ ledwie tysi¹cem mieszkañców,
za sto lat póniej mia³y ich niemal 25 razy wiêcej.
Przyczyni³ siê do tego i Trakt Kowieñski (warszawsko-petersburski), w du¿o za mniejszym stopniu linia kolejowa uruchomiona w 1897 roku, ³¹cz¹ca miasto z
Grodnem i Olit¹. Wród przybyszów du¿o by³o ¯ydów
(oni wybili siê na pierwsze miejsce w miecie) i S³owian wschodnich (zw³aszcza Rosjan), ponadto zamieszkiwali tu: Niemcy, Litwini (kilkuset przed I wojn¹
wiatow¹), Tatarzy, przedstawicieli innych narodowoci i wielu wyznañ. Dobrze mieli siê kupcy, s³abiej rozwija³y siê rzemios³o i przemys³. Zdarza³o siê ¿arty o
miecie, co przy jednej ulicy le¿a³, mia³ drewniane chodniki i malowane ekrany, by przeje¿d¿aj¹cy nie widzieli brzydkiej zabudowy. O tym jednak jak wiele zbudowano w Suwa³kach okaza³ych gmachów, zw³aszcza
na prze³omie XIX i XX wieku, mo¿na siê przekonaæ
spaceruj¹c prospektem Tadeusza Kociuszki. Miasto
pozosta³o stolic¹ administracyjn¹ do koñca rz¹dów
carskich, ale po 1866 roku by³a to ju¿ mniejsza gubernia, bo bez £om¿yñskiego.
Suwa³ki s¹ wpisane w ¿yciorysy wielu osób znanych w Polsce. Ich poczet rozpoczyna Aleksander Po³ujañski (1814-1866), autor opisów geograficznych, w
tym puszcz okolicznych i wêdrówki po guberni au-M

Czarn¹ Hañcz¹
jarmarków, a w 1715 roku przeor klasztoru kamedu³ów
wigierskich Ildefons nada³ swej wsi przywilej lokacji
miasta. Za patronów nowe miasto mia³o mieæ wiêtego
pustelnika Romualda i wiêtego Rocha chroni¹cego ludzi i byd³o przed zaraz¹.
Niespodziewany awans
Suwa³ki rozwija³y siê szybko, ale na miarê tego peryferyjnego regionu. W 1775 roku liczy³y niemal 200
domów przy kilku ulicach i rynku. Sta³ w miecie koció³ drewniany, od 1717 toku istnia³a parafia katolicka,
a wyznaczono tak¿e miejsce na osiedlanie siê ¯ydów.
W tak¿e drewnianym ratuszu mieci³a siê poza izb¹
sesjonaln¹ karczma klasztorna, bo  jak siê rzek³o  kameduli byli dobrymi gospodarzami. Administracyjnie
by³ to powiat grodzieñski województwa trockiego w
Wielkim Ksiêstwie Litewskim, zatem bez zwi¹zku z
ówczesnym województwem podlaskim. Wspomniani
ju¿ Prusacy po III rozbiorze Polski w³anie w Suwa³kach ulokowali siedzibê powiatu wigierskiego;
miasto z zakonnego sta³o siê królewskim.
Wa¿ne, ¿e w 1807 roku Suwa³ki znalaz³y siê w
Ksiêstwie Warszawskim (departament ³om¿yñski), a w
1815 roku w Królestwie Polskim, podczas gdy Bia³ystok w³¹czono bezporednio do Cesarstwa Rosyjskiego.
Dziwny kszta³t, przypominaj¹cy maczugê, mia³y pó³nocno-wschodnie krañce Królestwa Polskiego (Kongresowego). Nowe województwo siêga³o na pó³nocy do
rzeki Niemen, tu przez najd³u¿szy most na wiecie wiod³a droga do Kowna. Dlaczego najd³u¿szy? Ano ¿artownisie mówili, ¿e ¿eby go pokonaæ trzeba a¿ 12 dni,
bo tyle wynosi³a w XIX wieku ró¿nica miêdzy kalendarzem starym (juliañskim) obowi¹zuj¹cym w Cesarstwie (i nadal w cerkwi prawos³awnej) a nowym (gregoriañskim) u¿ywanym w Królestwie. Na po³udniu za
owe województwo obejmowa³o £om¿ê. Nazwano je
oficjalnie augustowskim, ale w³adze ostatecznie urzêdowa³y w Suwa³kach.
Ten awans Suwa³k to do dzi temat sporny. Fakt, ¿e
Augustów nie mia³ dostatecznej liczby domów na urzêdy (planowano je wznieæ), a £om¿a le¿a³a na pograniczu. Wp³yw na wybór Suwa³k móg³ mieæ genera³
Miko³aj Ludwik Pac z Dowspudy, jeszcze wiêkszy  co
znakomitsi Litwini, bo przecie¿ to ich nacja przewa¿a³a
w pó³nocnej czêci województwa (Kalwaria, Mariampol, Olita, W³adys³awów, Wy³kowyszki). Suwa³ki musia³ zaakceptowaæ car Aleksander I, który by³ tu w 1813
roku, a którego docenili mo¿ni tego miasta czyni¹c w.
Aleksandra patronem piêknej wi¹tyni (podobnie sta³o
siê zreszt¹ w Warszawie  vide koció³ pod tym wezwaniem na placu Trzech Krzy¿y). Z³oliwcy za twierdz¹, ¿e to byæ mo¿e nie po raz pierwszy, a na pewno nie
po raz ostatni zadecydowa³y wêgorze wo¿one z Suwa³k
na warszawskie salony w³adzy.
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Fot. Pomnik Marii Konopnickiej.
Zdj. Anna Worowska.
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gustowskiej w cele naukowym odbytej. Po nim postawiæ wypada malarza Alfreda Wierusza-Kowalskiego
(1849-1915; ojciec by³ notariuszem), który na obczynie powraca³ do w¹tków z dzieciñstwa. Pierwsz¹ dam¹
suwalsk¹ pozostaje Maria Konopnicka, tu urodzona w
1842 roku. Nad Czarn¹ Hañcz¹ spêdzi³a 7 lat. Wedle
jednak niektórych ten tytu³ winien przys³ugiwaæ i Aleksandrze Szczerbiñskiej (1882-1963), drugiej ¿onie marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

Fot. Dom Marii Konopnickiej.
Zdj. Anna Worowska.

Z koniecznoci wspomnê tylko o udziale suwa³czan
w kolejnych powstaniach narodowo-wyzwoleñczych
(entuzjastycznie przyjmowany by³ w stolicy guberni w
1861 roku W³adys³aw Syrokomla), wydarzeniach
1905-1907 roku, w I wojnie wiatowej i w latach 19181920.
Najwiêkszy garnizon II RP
W ostatnich dwudziestu latach XIX stulecia Suwa³ki zosta³y przekszta³cone w silny garnizon na zapleczu
granicy z Prusami Wschodnimi. Z woli sztabowców
carskich przy wszystkich wjazdach do miasta stanê³y
rozleg³e koszary i te w znacznej czêci przetrwa³y do
dzi. Po wyzwoleniu w sierpniu 1919 roku opuszczone
koszary stopniowo zajmowa³y oddzia³y polskie. W
dniach 12-13 wrzenia tego¿ roku bawi³ tu Naczelnik
Pañstwa Józef Pi³sudski i wrêczy³ wówczas sztandar 41
Suwalskiemu Pu³kowi Piechoty. Po zakoñczeniu za
walk w 1920 roku do miasta przyby³y jeszcze na pokojowe le¿e i tu siê rozwinê³y: 2 Pu³k U³anów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, 3 Pu³k Szwole¿erów Mazowieckich im. p³k Jana Kozietulskiego,
4 dywizjon artylerii konnej, dywizjon 29 pu³ku artylerii
lekkiej, batalion Suwa³ki Korpusu Ochrony Pogranicza. Do tego wykazu dodaæ nale¿y dowództwo Suwalskiej Brygady Kawalerii i liczne pododdzia³y pomocni-
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cze, s³u¿by. Takiej liczby wojskowych w stosunku do
cywilnych mieszkañców nie mia³o ¿adne inne miasto
polskie w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Wojsko
przyczynia³o siê do pobudzenia ¿ycia we wszystkich
jego przejawach. ¯urawiejka szwole¿erów brzmia³a
prowokuj¹co: Kto w Suwa³kach robi dzieci, szwole¿erów to pu³k trzeci.
Gwoli sprawiedliwoci trzeba te¿ napisaæ choæ
kilka zdañ o dzielnych w³adzach miejskich i aktywnych
politykach, ¿e wymieniê tytu³em przyk³adu
Wawrzyñca Ga³aja i
Teofila Noniewicza.
Równie¿ o wspania³ych szko³ach z Liceum i Gimnazjum im.
Karola Brzostowskiego w pierwszym rzêdzie. O rozwoju turystyki i sportów wodnych. O licznych tytu³ach miejscowej prasy. O inwestycjach komunalnych, parafiach
i aktywnoci rodowisk ¿ydowskich. A
wszystko ju¿ dzia³o
siê w granicach woj.
bia³ostockiego, nadal
w ³¹cznoci z Wilnem
Wojna i po wojnie
Suwa³ki dozna³y
szczególnych upokorzeñ i strat w latach
1939-1944. Wspaniali, malowani ch³opcy musieli opuciæ miasto, które
wcielone zosta³o jak Sudauen do III Rzeszy. Rozwin¹³
siê tu wyj¹tkowo szybko ruch oporu z udzia³em g³ównie podoficerów WP i gimnazjalistów. Niestety, terror
niemiecki okaza³ siê wyj¹tkowo okrutnym, czego dowodem s¹ d³ugie listy suwa³czan straconych na gilotynie w Królewcu i Berlinie (m.in. 17-letni Tadeusz Lutostañski), wys³anych do obozów koncentracyjnych i na
przymusowe roboty. Jednak nie z³ama³o tu konspiracji,
w rejonie miasta dzia³a³y oddzia³y Armii Krajowej.
Suwa³ki wyzwolone znów znalaz³y siê w województwie bia³ostockim jako siedziba w³adz powiatowych. Ró¿nie ten okres bywa oceniany, tak¿e w kontekcie rywalizacji suwalsko-augustowskiej. Szczêcie
dla miasta nad Czarn¹ Hañcz¹ umiechnê³o siê w 1975
roku, kiedy by³a stolica gubernialna awansowa³a na
wojewódzk¹. Nie powróci³y zwi¹zki z Wilnem i Kownem, natomiast nast¹pi³o umazurzenie, przyby³o terenów atrakcyjnych turystycznie. Pewnie jeszcze za
wczenie, by oceniæ obiektywnie, czy Suwa³ki potrafi³y
dobrze wykorzystaæ niemal 25 lat szefowania województwu. Zabrak³o kamedu³ów?
(Autor jest prof. dr. hab.  pracuje
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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tarsi dobrze zapamiêtali, a i
m³odsi jeszcze znaj¹, s³ynny przebój Czes³awa Niemena Dziwny jest ten wiat.
Zadziwienie nad wiatem jest
jednak w piosence zarazem doznaniem lêku  ten wiat jest
dziwny, poniewa¿ jest przera¿aj¹cy, a przera¿a w nim obecnoæ
z³a. Piosenkarz piewa  fraza
muzyczna zdaje siê brzmieæ bezsiln¹ rozpacz¹  o grozie ludzkiej
rzeczywistoci, w której z³o przejawia siê przez cz³owieka i skierowane jest przeciwko drugiemu
cz³owiekowi. Wprawdzie jest te¿
i nuta optymizmu, wiara w ludzi
dobrej woli, którzy wiat ten
mog¹ uczyniæ ludzkim, ale przecie¿ pozostaje wiadomoæ, ¿e
przestrzeñ naszych dzia³añ tak
czêsto staje siê sfer¹ aktywnoci
z³a.
Zadziwienie nad wiatem jest
ród³em filozofii  tak przynajmniej twierdzili najstarsi myliciele greccy. Ale to ich zadziwienie by³o zadziwieniem radosnym,
pe³nym podziwu dla potêgi i piêkna wszechwiata. Jakby
wbrew powszechnemu
ludzkiemu
dowiadczeniu z³a,
ten wiat jawi³
siê im jako w
swej istocie
d o b r y .
Oczywicie nie g³osili oni, ¿e
cz³owiek
nie
dowiadcza z³a;
takie
twierdzenie by³oby
sprzeczne tak¿e z
ich w³asnym odczuwaniem wiata. Jednak
wierzyli g³êboko, ¿e wszystko
to, co cz³owiek sk³onny jest traktowaæ jako obecnoæ z³a w wiecie, nie nale¿y do istoty rzeczywistoci, jest czym akcydentalnym, przemijaj¹cym, przede
wszystkim za daje siê usun¹æ
dziêki poznaniu, jaka jest jego
natura. Takie poznanie dawaæ
mia³a w³anie filozofia. Poznanie
natury wiata umo¿liwi uchwycenie sensu istnienia, to za z kolei
pozwoli cz³owiekowi wyrobiæ w
sobie w³aciw¹ postawê wobec

Jerzy Kopania

ca dusze mia³y siê odt¹d dope³niaæ, jest bowiem cz³owiek swoist¹
jednoci¹ cielesnoci i duchowoci. Filozofia mia³a byæ nawet
o wiele wa¿niejsza od medycyny.
Przecie¿ nie wszystkie cierpienia
fizyczne potrafi medycyna usun¹æ, a wtedy jedynie filozofia
mo¿e pomóc.
Minê³o ju¿ dwa i pó³ tysi¹ca
lat od chwili, gdy pierwsi filozofowie zadziwili siê nad wspania³oci¹ tego wiata. Przez ten czas
medicina medetur corpora poczyni³a osza³amiaj¹ce postêpy;
philosophia medetur animis
pozostaje daleko za swoj¹ siostr¹.
Dziêki coraz lepszemu poznaniu
wiata materii medycyna potrafi
uzyskiwaæ rezultaty, o jakich ludzie minionych epok nawet marzyæ nie mogli. A rezultaty te
osi¹gane s¹ poprzez dzia³anie
materialnymi rodkami na materialn¹ sferê cz³owieka. Filozofia
chcia³a poznaæ istotê wszechrzeczy, aby dziêki temu leczniczo
dzia³aæ na ludzk¹ duszê. Czy jednak wiemy o duszy ludzkiej
co, czego nie wiedzieli
pierwsi filozofowie?
Czy dziêki filozofii stalimy siê
lepszymi
ludmi
i
bardziej
jestemy
szczêliwi? Nigdy
w
naszej cywilizacji
ludzie nie
¿yli tak wygodnie, w takim dobrobycie i
tak d³ugo, jak ¿yj¹
obecnie. Ale zawdziêczmy to medycynie. Mo¿e
wiêc lekarz powinien trzymaæ siê
z dala od filozofii, mo¿e tak
bêdzie lepiej dla niego i jego pacjentów?

Dziwny
jest
ten wiat
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wiata i samego siebie, a tym
samym osi¹gn¹æ szczêcie. Tak
jak medycyna przez poznanie
natury cia³a ludzkiego umo¿liwia
wypracowanie metod leczenia
chorób, czyli przywracania organizmowi utraconej równowagi,
tak filozofia przez poznanie natury wszechwiata umo¿liwiaæ mia³a przywracanie utraconej równowagi duszy ludzkiej. Medycyna lecz¹ca cia³a i filozofia lecz¹-

(Autor jest filozofem,
kierownikiem
Zak³adu Bioetyki
i Antropologii Filozoficznej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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Mówi³  kochajcie ludzi
i mymy Go kochali.
Za szybko odszed³.
Tyle jeszcze pok³adów mi³oci
w Nim i w nas by³o,
wszystko siê skoñczy³o.
Piotr z umiechem
szeroko Mu furtê otworzy³,
jakby na Niego czeka³.
A tam za bram¹,
Koció³ prosty i czysty
 jaki kocha³.
Anio³ki piewaj¹ na g³osy
 najpiêkniej Jego prywatny.
Przy organach mistrzowie siedz¹:
Mozart powa¿ny, skupiony,
Chopin tryska zdrowiem,
Beethoven ju¿ s³yszy.
I wszyscy m³odzi umiechniêci.
Pan Bóg, jak proboszcz na parafii,
w konfesjonale siedzi
i s³ucha spowiedzi.
A Jan, jak ta mysz kocielna
przycupn¹³ u podnó¿ka
i niemia³o wierszem szepcze.
A w g³ównej nawie
znajome twarze:
Karol, Faustyna, Jerzy,
kiwaj¹ na Jana umiechniêci.
Rozejrza³ siê,
¿al za siebie odrzuci³.
Dobrze tam bêdzie
wra¿liwej ksiê¿owskiej duszy.
Marek Chyczewski
P³ock, 24.01.2006
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a oknem mrona noc, na podwórzach szczekaj¹
psy. Niektóre wyj¹! Na wsi panuj¹ twarde
regu³y. Pies czuwa, pan pi. Bezwiednie
pog³aska³am mojego boksera, wyleguj¹cego siê obok
na kanapie, z poduszk¹ pod pyskiem. Im jestem starsza
tym bardziej wzruszam siê losem zwierz¹t, a coraz
mniej mnie obchodz¹ ludzkie dramaty. Tego wieczoru
czujê siê jednak jako niewyranie. Odleg³e wspomnienia przywo³a³a nag³a mieræ ks. Twardowskiego.
Piszê nag³a, bo mieræ nigdy nie jest wyczekiwana.
Przychodzi zawsze nie w porê.

Zajrza³am do swojej pracy magisterskiej, napisanej
ponad dwadziecia lat temu. W egzemplarzu, który
sobie zostawi³am ku pamiêci papier ju¿ zszarza³, a
druk wyp³owia³.
We wstêpie napisa³am:
 (...) dziêkujê panom Wojciechowi
¯ukrowskiemu i Eugeniuszowi Zieliñskiemu
oraz ksiêdzu Janowi Twardowskiemu za ¿yczliw¹ pomoc i powiêcony czas.
By³ jeden z upalnych dni lipca 1985 roku. Z
ksiêdzem Twardowskim, wówczas jeszcze nie tak
powszechnie znanym i lubianym, umówi³am siê na
spotkanie. Ksi¹dz mieszka³ przy kociele Sióstr
Wizytek w Warszawie. Drzwi zasta³am zamkniête.
Pamiêtam, ¿e zrobi³o mi siê przykro, bo bardzo
liczy³am na tê rozmowê. Pisa³am na temat, który w
tamtych czasach nie by³ wygodny. Rozmowy odmówi³o
mi wiele osób, zas³aniaj¹c siê niepamiêci¹. W pewnej
chwili zauwa¿y³am zbli¿aj¹cego siê w moim kierunku,
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starszego, o ile dobrze pamiêtam, lekko przygarbionego
cz³owieka w sutannie. Trzyma³ w rêku kankê, tak¹ z
jak¹ kiedy chodzi³o siê do sklepu po mleko. Bardzo
przeprasza³ za spónienie.
W pierwszym pokoju, tym zaraz przy wejciu,
siedlimy przy ma³ym stoliku. Przypominam sobie, ¿e
zaskoczy³ mnie bardzo skromny wystrój wnêtrza. Moj¹
uwagê zwróci³y klêcznik i sekretarzyk. Ksi¹dz wzi¹³
kankê i poszed³ do drugiego pokoju. Drzwi do niego
by³y otwarte. Naprzeciwko sta³a szafa, po prawej stronie drzwi dostrzeg³am kawa³ek ³ó¿ka.
Ksi¹dz przyniós³ talerzyki i ³y¿eczki. Powiedzia³,
¿e specjalnie na tê okazjê kupi³ lody. Lody z kanki by³y
wymienite!
Na temat Kuni M³odych  pisma szkolnego,
redagowanego przez m³odzie¿ w latach 1931-1936,
rozmawialimy kilka godzin. W czasie naszej rozmowy
przewija³y siê nazwiska ludzi z tamtego okresu: Ryszarda Matuszewskiego, Franciszka Gila, Kazimierza
Brandysa, Wojciecha ¯ukrowskiego, Jana Huszczy,
Zygmunta Ka³u¿yñskiego, Seweryny Szmagleskiej,
Tadeusza Ró¿ewicza, Henryka Tomaszewskiego,
Erwina Axera. Mówilimy o pisz¹cych tam tak¿e:
Gustawie Herlingu-Grudziñskim, Szczepanie Pieni¹¿ku, Janie Kotcie.
Ksi¹dz Jan Twardowski by³ jednym z etatowych
poetów tego pisma, st¹d nasze spotkanie. Jego
nazwisko wielokrotnie powtarza³o siê w dziale M³ode
Pióra. Prowadzi³ tak¿e rubrykê Poradnik Literacki.
Grafomanom przysy³aj¹cym wiersze odpowiada³:
niedobre, do wyrzucenia, nie wydrukujemy. Jego
odpowiedzi by³y niezamierzon¹ ksiêg¹ humoru i dowcipu. Gdy ksi¹dz wspomina³ te stare dzieje, bardzo siê
mia³.
W pracy napisa³am:
 Autorzy wielu poradników literackich i poetyckich, prowadzonych w czasopismach typu
Radar lekturê odpowiedzi Jana Twardowskiego powinni mieæ zalecon¹ jako obowi¹zkow¹.
Ksi¹dz ¿artowa³, ¿e redakcjê wrêcz zalewa³a
pseudopoezja. Odnotowa³am:
 Redaktor nie dawa³ nabraæ siê na odpisywanie i podawanie za swoje wierszy znanych
poetów. wiadczy³o to o wielkim oczytaniu i
znajomoci problematyki.
Rozmawialimy te¿ na temat na temat manifestu poetyckiego, który og³osi³ maj¹c lat 17.
 Dzisiejsza poezja nie potrzebuje koniecznie
okrelonej rzeby zewnêtrznej, to jest wersyfikacji (techniki rymotwórczej) domagaj¹cej siê
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pewnych sta³ych norm i praw bezwzglêdnych i
niezmiennych. Dzi wiersz mo¿e byæ niezgodny
z dotychczasow¹ rytmik¹, mo¿e nie liczyæ siê z
akcentem, iloczasem, iloci¹ sylab, metryk¹,
nawet rymami, byleby tylko oddawa³ jak
najwierniej stany duchowe poety.
Zapisa³am:
 W ten sposób otworzy³ szeroko drzwi przed
rzesz¹ pseudopoetów oddaj¹cych swe stany
duchowe w twórczoci, która je¿y³a w³osy na
g³owie redaktora.
W stosunku do siebie redaktor Jan Twardowski
wykazywa³ wiele krytycyzmu i autoironii. Podczas
spotkania przed laty przypomnia³am Ksiêdzu wiersz,
który w tamtych czasach napisa³. By³a to ¿artobliwa
przeróbka wiersza Wlaz³ kotek na p³otek.
Wko³yszesz siê w srebro p³otu, miauczeniem wenisz
siê w ciszê.
Zakwitniesz b³êkitnym cieniem i ³apy w szk³o
nocy zapiewasz...
S³yszê twój smutny szloch miauczeñ: wiersz
kroków po p³ocie s³yszê,
gdy w cieniu balkonów i rolet sen cichy
najcichszy rozwiewam.
Dlaczego siê skar¿ysz mrugniêciem w dzwoni¹ce
cisz¹ akacje...?
dlaczego dziwn¹ têsknot¹ oczy przed³u¿asz
w jamin?
marzenia rozplot³y siê w gwiazdy...nie bój
siê kocie, masz racjê...
Id marcem wieczór przep³akaæ, a potem
najciszej zanij.
Ju¿ póno. Czas po¿egnaæ Ksiêdza Poetê, przychodz¹cego z kank¹ lodów. Pora najciszej zasn¹æ.
Danuta lósarska
ks. Jan Twardowski

U

rodzi³ siê w roku 1915 w Warszawie. Poeta. Studiowa³ polonistykê w Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas wojny ¿o³nierz AK, walczy³ w Powstaniu Warszawskim. W roku 1948 zosta³ ksiêdzem katolickim. Duszpasterz
w szko³ach dla dzieci upoledzonych, ostatnio rektor kocio³a Sióstr Wizytek w Warszawie. Zmar³ 18 stycznia 2006 w
Warszawie.
[ród³o: Internet]
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orgazmach
i politykach

On do Niej:
Czy chodzi Pani na spacery w innych miastach i z innym mê¿czyzn¹? Lubi Pani, gdy on
szuka jej d³oni, aby zamkn¹æ delikatnie w swojej, czy po prostu podaje mu j¹, aby nie ryzykowaæ rozczarowania, ¿e on móg³by wcale jej nie
szukaæ? A mo¿e dla feministek spaceruj¹cych z
mê¿czyznami inicjacja spotkania d³oni to tak¿e
element walki p³ci? Jeli tak, to o co? O pierwszeñstwo w przyzwoleniu na dotyk, czy o pierwszeñstwo w oczekiwaniu na jego pragnienie? A
mo¿e feministki na spacerach ze swoimi mê¿czyznami nie potrzebuj¹ dotyku? Potrzebuje
Pani dotyku w trakcie spaceru?
Ona do Niego:
To, co Pan napisa³, nieco mnie zaskoczy³o,
ale i w jakim sensie utwierdzi³o w przekonaniu,
¿e jednak my kobiety, znamy siebie najlepiej.
Nigdy bowiem nie przychodzi³o mi do g³owy,
aby w czymkolwiek i a priori (i nie chodzi tu o
grê wstêpn¹) wyprzedzaæ mê¿czyznê, z którym
by³am, a tym bardziej mia³am zamiar byæ. Zawsze ju¿ na pocz¹tku ka¿dej znajomoci chcia³am wiedzieæ, co mogê dostaæ  na przyk³ad
ciep³¹ d³oñ na spacerze. Chcia³am prawdy. A w
tê wpisane jest przecie¿ ryzyko rozczarowania.
Trzeba wiedzieæ, czy na spacerze mo¿e zabrakn¹æ nie tylko d³oni, ale i to¿samej duszy. Byæ
mo¿e powie Pan, ¿e jest w tym co z asekuranctwa. Byæ mo¿e, zw³aszcza ¿e na pocz¹tku ka¿dej
znajomoci karne punkty, które zdobywa kandydat na kochanka czy mê¿a, w³aciwie nie bol¹.
Nie ma wiêc i mowy o klêsce. £atwo powiedzieæ
sobie wówczas: To nie ten. By³o i nie bêdzie.
Adieu!
To pocz¹tek
ca³ej serii e-maili
jakie wymieniaj¹
miêdzy sob¹ autorzy poprzez dwa
lata, w wyniku czego na rynku wydawniczym pojawia siê tytu³ 180
dni i nocy i natychmiast awansuje na top listê najlepiej sprzedaj¹cych siê ksi¹¿ek.

Kim s¹ autorzy?
On  Janusz Leon Winiewski, fizyk i informatyk z
wykszta³cenia, autor bestseleru Samotnoæ w sieci,
pracuj¹cy w koncernie farmaceutycznym w zachodnich
Niemczech.
Ona  Ma³gorzata Domagalik, pisz¹ca dziennikarka,
feministka, pracuj¹ca i mieszkaj¹ca w Polsce.
O czym traktuje tytu³?
Autorzy opisuj¹ i wymieniaj¹ swoje pogl¹dy na wiele
tematów od b³ahych do powa¿nych, pisz¹ o filozofach,
feministkach, staroci i m³odoci, biologii, matematyce,
fizyce, zemcie, rozkoszy, orgazmach i ich braku, m¹droci i g³upocie, mi³oci i nienawici, o ubogich i bogaczach, o prostytutkach i zakonnicach, o narodzinach
i poczêciu, o udach, piersiach i refleksjach nad odejciem z tego wiata, o ludziach prawych i politykach.
W kwestii tych ostatnich autor otrzyma³ edukacjê w domu, o czym pisze w jednym z e-maili:
Mój ojciec politykê przyjmowa³ ze spokojem. Nie znosi³ polityki i polityków. Do koñca
¿ycia traktowa³ polityków jak totalnych nieudaczników. Mówi³ mi zawsze, ¿e polityk to kto
kto oprócz tego, ¿e potrafi wiarygodnie k³amaæ, nie potrafi nic innego. Ucz siê aby nigdy nie musia³ zostaæ politykiem  dodawa³.
Lektura ta wci¹ga. Autorzy opisuj¹ siebie w trakcie
trwania tej korespondencji, kiedy mijaj¹ kolejne kilobajty tekstu od formy oficjalnej per Pan Pani przechodz¹ do przyjacielskiej formy na Ty, lekko romansuj¹c ze sob¹, lecz nie przekraczaj¹ granicy dobrego
smaku, czego przyk³adem s¹ ostatnie wersy e-maila
Jego do Niej:
kojarzysz mi siê z przyjani¹, czerwonym
winem, zapachem nowych ksi¹¿ek (mo¿e to infantylna perwersja) i z cisz¹ w czytelni, bibliotece we Frankfurcie na Menem. Dla ¿adnej innej kobiety nie by³em tyle razy w bibliotece.
Bardzo lubiê wiedzieæ, ale dla Ciebie i przy Tobie jeszcze bardziej to polubi³em. Ponadto kojarzysz mi siê z noc¹... Podarowa³a mi wiele
w³asnego czasu. Czas to najcenniejszy podarunek jaki mo¿na dostaæ od innych. Dziêkujê.
Ten tytu³ warto mieæ, warto przeczytaæ, warto
równie¿ do niego wracaæ obojêtnie na której stronie siê
otworzy.
Jan Skowroñski
(Autor jest prof.  kierownikiem
Kliniki Ortopedii AMB).

Ma³gorzata Domagalik, Janusz L. Winiewski, 180 dni i nocy,
Jacek Santorski & Co, Agencja Wydawnicza W-wa 2005
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nieraz dowiadcza bogobojnych,
ajbardziej przejmuj¹c¹ i zadziaby utwierdziæ ich w cnotach.
wiaj¹c¹ zarazem przypowieci¹
Hiob nie utraci³ wiary w Opabiblijn¹ jest ta, o Opatrznoci Botrznoæ Bo¿¹, przeto Bóg uzdro¿ej. Zadziwiaj¹c¹, bo jej treæ wynika z
wi³ jego cia³o, przywróci³ dzieci
zak³adu, jaki zawarli miêdzy sob¹ Bóg i
i mienie (Biblia milczy o losie
szatan.
po³owicy).
Oto w krainie Hus, ¿y³ pewien m¹¿
Ksiêgê Hioba uwa¿a siê za
bogobojny i sprawiedliwy o imieniu
arcydzie³o literatury biblijnej.
Hiob. Kraina Hus s³ynê³a ze szczêliZalet¹ poematu jest ¿ywoæ stywych ludzi, ale Hiob by³ najszczêliwlu, dramatyczne stopnioszym z nich. Nie doæ, ¿e cieszy³ siê
wanie napiêcia oraz dojdoskona³ym zdrowiem i mi³¹ dla
Ilona Lengiewicz
rza³oæ myli filozoficznej.
oczu aparycj¹, to Bóg obdarzy³ go
Imiê Hioba sta³o siê synosiedmioma synami, trzema córkanimem nieszczêæ, a zwrot
mi, nieprzeliczonymi stadami woHiobowe wiadomoci
³ów, owiec i wielb³¹dów, i mnówszed³ na sta³e do jêzyka
stwem pracowitej i oddanej czepolskiego. W 1828 roku
ladzi (jedyn¹ kropl¹ dziegciu w tej
ukaza³o siê angielskie wybeczce miodu by³a swarliwa ¿ona).
danie Ksiêgi Hioba z
Pewnego piêknego dnia Bóg z
osiemnastoma rewelacyjnymi ilustracjami Williama
przyjemnoci¹ przygl¹da³ siê Hiobowi, gdy ten sk³ada³
Blake`a.
Mu ca³opaln¹ ofiarê. Obok Stwórcy zasiedli anio³owie,
Botanicy zastanawiaj¹ siê, pod jakim¿ to ciermiêdzy nimi  szatan. Pan pochwali³ Hioba, ale szatan
niowym krzewem zasiad³ Hiob. Pytanie wa¿ne, bo z
rzek³: £atwo byæ bogobojnym, gdy jest siê szczêlipêdów tej roliny upleciono Koronê Cierniow¹ Chryswym i bogatym. Odbierz mu wszystko, a obaczym, czy
tusa. Pierwsi wyznawcy i uczniowie widzieli w niej pobêdzie Ci b³ogos³awi³. Bóg zgodzi³ siê wystawiæ Hioni¿enie Pana, dopiero póniej chrzecijanie zrozumieli,
ba na próbê i da³ szatanowi woln¹ rêkê w tej mierze.
¿e to prawdziwie królewskie brzemiê, bo Chrystus
Niebawem zaczê³y spadaæ na niego nieszczêcia. Najprzyj¹³ w niej ca³e cierpienie i grzechy ludzkoci. Losy
pierw zrabowano mu byd³o i pozabijano pasterzy. NieKorony Cierniowej to d³uga i pasjonuj¹ca historia: do
d³ugo potem ogieñ poch³on¹³ stajnie, obory i izby czeIV wieku przechowywano j¹ w Jerozolimie, póniej na
ladne. Wkrótce te¿ uprowadzono wielb³¹dy, a huragan
wiele stuleci trafi³a do Bizancjum, aby w 1239 roku
id¹cy od pustyni zwali³ dom, grzebi¹c w gruzach dzieci
przybyæ do Pary¿a. Wykupi³ j¹ król Ludwik IX wiêty
(ocala³a tylko ma³¿onka). Hiob rozdar³ szaty, posypa³
i z³o¿y³ uroczycie w katedrze Notre-Dame, gdzie przeg³owê popio³em i pok³oni³ siê Stwórcy w najg³êbszej
bywa do dzisiaj. Sto trzy Ciernie tej Korony rozdano
pokorze: Nago wyszed³em z ¿ywota matki mojej i najako relikwie; s¹ skarbem relikwiarzy ca³ego
go wrócê do ziemi. Pan da³, Pan wzi¹³, niech
chrzecijañskiego wiata.
Imiê Jego bêdzie b³ogos³awione. Od
tego
W Ziemi wiêtej ronie oko³o 200 gatunków
czasu uwa¿amy, ¿e nieszczêcia chociernistych krzewów. Wybrano te, które maj¹ elasdz¹ stadami i po pierwszym, oczekutyczne, nadaj¹ce siê do wyplatania pêdy i wystêjemy nastêpnych.
powa³y masowo w okolicach Jerozolimy w I wieku naBóg by³ niezmiernie zaszej ery. Ostateczna lista obejmuje piêæ gatunków:
dowolony z postawy Hioba,
g³óg, liwa tarnina, rokitnik, g³o¿yna i dwukolale szatan rzek³: Dotknij ciaczak. Trzy pierwsze rosn¹ tak¿e w Polsce i w
³a i koci jego, a zobaczymy,
naszej tradycji, podczas Misteriów odprawiaczy bêdzie Ci b³ogos³awi³.
nych w Wielkim Tygodniu, korony ciernioBóg znów pozwoli³ szatanowi
we wyplata siê z pêdów tarniny. Tradydzia³aæ, a ten pokry³ cia³o
cja chrzecijañska przyjmuje, ¿e KoHioba tr¹dem. Na domiar z³eronê Cierniow¹ wykonano z ga³êzi
go ¿ona poczê³a szydziæ:
dwukolczaka ciernistego  Paliurus
Jeszcze trwasz w zalepiespina christi (na rysunku). Rolina jest
niu twoim? B³ogos³aw Boblisko spokrewniona z kruszyn¹, ma u
gu, a umrzesz! Niebawem
podstawy ka¿dego licia parê sztywnych,
go opuci³a, jak wielu tych,
bardzo ostrych cierni i niezwykle giêtkie
których uwa¿a³ za przypêdy. Kwitnie seledynowymi, urzekaj¹co
jació³. Nieszczêsny usiad³
pachn¹cymi kwiatami, a owocem jest
by³ na gnojowisku, pod krzeczarny pestkowiec wielkoci wini.
wem cierniowym i zastanawia³ siê, czym ci¹gn¹³ na
siebie gniew Bo¿y. Ale obok
(Autorka jest dr., adiunktem
przeszed³ Anio³ i rzek³:
w Zak³adzie Biologii
Cierpienie nie jest kar¹ za
Wydzia³u Farmaceutycznego AMB).
pope³nione grzechy. Bóg
Rysunek: Jerzy Lengiewicz

HIOBOWE
WIECI
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Beata Ewa Mirska

Szpak

Badania
lekarskie
pracownika

kosmopolita
Dariusz Lebensztejn

S

zpak jest obecnie bardzo licznym gatunkiem w Polsce, gniazduj¹cym zarówno w naturalnych dziuplach drzew, jak i w tych
wykutych przez dziêcio³y. Gniedzi
siê równie¿ w szczelinach budynków,
skrzynkach lêgowych, szczelinach
skalnych, czy te¿ w norach w gliniastych urwiskach. Jeszcze w XIX wieku by³ to ptak nielicznie spotykany na
naszych terenach. Area³ jego wystêpowania by³ ograniczony do zadrzewieñ ródpolnych i obrze¿y lasów. W
ubieg³ym stuleciu nast¹pi³a silna synantropizacja tego gatunku ptaka, której skutkiem jest stopniowe zanikanie
lêku przed cz³owiekiem oraz tworzenie gniazd pod dachami budynków i
w skrzynkach lêgowych.
Pomimo tych istotnych zmian,
dziupla pozostaje nadal pierwotnym
miejscem gniazdowania tego ptaka,
charakteryzuj¹cego siê czarnym, lekko nakrapianym br¹zowymi i bia³ymi
pere³kami, upierzeniem z metalicznym po³yskiem.
Szpak to kosmopolita. Wystêpuje
prawie na wszystkich kontynentach,
omija Amerykê Po³udniow¹. W Europie Po³udniowej spotykany jest
równie¿ krewniak naszego szpaka 
szpak jednobarwny, charakteryzuj¹cy
siê, jak sama nazwa wskazuje, jednolicie czarnym upierzeniem.
Przyloty szpaków do Polski z zimowisk w Europie Po³udniowej rozpoczynaj¹ siê ju¿ pod koniec lutego i
na pocz¹tku marcu. Coraz czêciej
jednak ptaki zimuj¹, g³ównie na zachodzie naszego kraju, a pojedyncze
mo¿na zim¹ równie¿ spotkaæ w Bia³ymstoku. Po zajêciu dziupli, w sk¹po
wys³anym gniedzie, samica sk³ada 4
do 6 jasnoniebieskich jaj, które s¹ wysiadywane przez oko³o 2 tygodnie, a
po kolejnych 3 tygodniach m³ode
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szpaki opuszczaj¹ gniazdo. Szpaki
czêsto wyprowadzaj¹ dwa lêgi w ci¹gu roku. Dziupla mo¿e byæ wykorzystywana przez ptaki przez kilka kolejnych lat.
Poza sezonem lêgowym szpak jest
ptakiem wybitnie towarzyskim. Ju¿ w
po³owie lipca ptaki gromadz¹ siê w
wielotysiêczne stada (licz¹ce nawet
setki tysiêcy ptaków), które wspólnie
udaj¹ siê na noclegowiska w ³anach
trzcin, gêstych zarolach czy grupach
wysokich drzew, a nastêpnie powoli
wêdruj¹ na zachód i po³udnie Europy.
W tym okresie siej¹ postrach wród
plantatorów owoców pestkowych.
Nawet licz¹ce tylko kilkaset osobników stado szpaków powoduje spustoszenie w sadach winiowych czy
czereniowych, czyni¹c z ich w³acicieli zagorza³ych wrogów tych, sk¹din¹d, sympatycznych ptaków. Szpaki
czêsto ¿eruj¹ równie¿ na ziemi, chodz¹c ko³ysz¹cym siê krokiem i w specyficzny sposób przeszukuj¹ rolinnoæ przez rozchylanie dbe³ trawy
otwarciem dzioba.
Niew¹tpliwie szpak to ptak-orkiestra. Nale¿y przyznaæ, ¿e niezbyt
wyrafinowany piew, charakteryzuj¹cy siê nieco ochryp³ymi gwizdami i
skrzecz¹cymi okrzykami, ptak urozmaica ró¿norodnymi odg³osami fletów, melodyjnymi kl¹skaniami i klekotaniem, gdy¿ potrafi on naladowaæ
g³osy wielu innych gatunków ptaków
i dwiêki dochodz¹ce z otoczenia.
Pomimo ¿e szpaki nie s¹ ulubieñcami sadowników, s¹ to ptaki po¿yteczne. W sezonie lêgowym s¹ sprzymierzeñcami cz³owieka w zwalczaniu
szkodliwych owadów i dlatego s¹ objête ca³oroczn¹ ochron¹ gatunkow¹.
(Autor jest dr. hab.  adiunktem
w III Klinice Chorób Dzieci AMB).

B

adania lekarskie pracownika
przed dopuszczeniem go do
pracy, a tak¿e w czasie trwania stosunku pracy polegaj¹ na przeprowadzeniu weryfikacji czy pracownik mo¿e wykonywaæ pracê na
danym stanowisku bez uszczerbku
dla zdrowia. Pracodawca nie mo¿e

Badania lekarskie pracownika przed dopuszczeniem go
do pracy, a tak¿e w czasie
trwania stosunku pracy
polegaj¹ na przeprowadzeniu
weryfikacji czy pracownik
mo¿e wykonywaæ pracê na
danym stanowisku bez
uszczerbku dla zdrowia.
ignorowaæ obowi¹zku skierowania
pracownika na badania lekarskie,
nie tylko z uwagi na ochronê zdrowia osoby u niego zatrudnionej, ale
tak¿e z powodu konsekwencji, jakie
mog¹ mu groziæ w wyniku takiego
zaniedbania. Nie poddanie siê badaniom lekarskim przez pracownika,
wzglêdnie stwierdzenie w ich wyniku, ¿e wystêpuj¹ przeciwwskazania
zdrowotne do pracy na okrelonym
stanowisku, w dostatecznej mierze
uzasadniaj¹ rezygnacjê pracodawcy
z zamiaru przyjêcia danej osoby do
pracy na tym stanowisku, b¹d te¿
przeniesienie pracownika na inne
stanowisko pracy, ewentualnie  odsuniêcie pracownika od wykonywania dotychczasowej pracy.
Wstêpnym badaniom lekarskim
podlegaj¹ wszystkie osoby przyjmowane do pracy bez wzglêdu na to
czy posiadaj¹ wyniki badañ lekarskich przeprowadzonych u po-M

- styczeñ 2006 (36) -

MEDYK BIA£OSTOCKI
przedniego pracodawcy. Badaniom
tym podlegaj¹ równie¿ pracownicy
przenoszeni na stanowiska pracy, na
których wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci¹¿liwe. Badaniom wstêpnym nie podlegaj¹ osoby przyjmowane ponownie
do pracy u danego pracodawcy na to
samo stanowisko lub na stanowisko
o takich samych warunkach pracy
na podstawie kolejnej umowy o pracê, zawartej bezporednio po rozwi¹zaniu lub wyganiêciu poprzedniej umowy o pracê z tym pracodawc¹.
Badania kontrolne przeprowadzane s¹ w przypadku niezdolnoci
pracownika do pracy z powodu choroby trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 30 dni.
Gdy pracownik odmówi ich wykonania pracodawca nie bêdzie móg³
dopuciæ go do pracy, wstrzymuj¹c
prawo do wynagrodzenia. Badania
kontrolne musz¹ byæ wykonane tak¿e wówczas, gdy bezporednio po
d³u¿szej nieobecnoci w pracy spowodowanej chorob¹ pracownik
sk³ada wniosek o urlop wypoczynkowy. Udzielenie urlopu wypoczynkowego w omawianej sytuacji oznacza³oby dopuszczenie pracownika
do pracy. Przyjmuje siê, ¿e urlop
wypoczynkowy nie mo¿e byæ udzielony osobie niezdolnej do jej wiadczenia z powodu choroby.

Ka¿dy pracownik podlega
ponadto okresowym
badaniom lekarskim. O czêstotliwoci ich wykonywania
decyduj¹: rodzaj wykonywanej pracy oraz warunki w
jakich jest wykonywana.
Ka¿dy pracownik podlega ponadto okresowym badaniom lekarskim. O czêstotliwoci ich wykonywania decyduj¹: rodzaj wykonywanej pracy oraz warunki w jakich jest
wykonywana. Podstaw¹ przeprowadzenia badañ lekarskich jest skierowanie. Obowi¹zkiem pracodawcy
jest wystawienie pracownikowi
skierowania na wstêpne, okresowe i
kontrolne badania lekarskie. Obowi¹zkiem pracownika jest natomiast
zg³oszenie potrzeby (w przypadku
badañ kontrolnych i okresowych)
wystawienia takiego skierowania.
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Obowi¹zkiem pracodawcy
jest wystawienie pracownikowi skierowania na
wstêpne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Obowi¹zkiem pracownika jest
natomiast zg³oszenie potrzeby
(w przypadku badañ kontrolnych i okresowych) wystawienia takiego skierowania.
Wszystkie rodzaje pracowniczych badañ lekarskich mo¿e wykonywaæ jedynie uprawniony zak³ad
opieki zdrowotnej lub lekarz medycyny pracy, z którym pracodawca
zawar³ umowê na wiadczenie us³ug
w zakresie medycyny pracy. W
przypadku naszej uczelni  badania
przeprowadzane s¹ przez Poradniê
Medycyny Pracy przy SPSK AM
ul. M. Sk³odowskiej-Curie 24 A.
Ciê¿ar finansowy profilaktycznej opieki zdrowotnej  zgodnie z
przepisami Kodeksu pracy  ponosi
pracodawca. Okresowe i kontrolne
badania lekarskie przeprowadza siê
w miarê mo¿liwoci w godzinach
pracy. Oznacza to, i¿ obowi¹zkiem
pracodawcy jest zwolnienie z pracy
pracownika na czas potrzebny do
przeprowadzenia takich badañ z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W razie przejazdu na te badania
do innej miejscowoci pracownikowi przys³uguj¹ nale¿noci na pokrycie kosztów przejazdu wed³ug
zasad obowi¹zuj¹cych przy podró¿ach s³u¿bowych.
Konsekwencj¹ skierowania pracownika na badania lekarskie jest
wydanie orzeczenia lekarskiego.
Orzeczenie to ma formê zawiadczenia, w którym lekarz stwierdza
brak przeciwwskazañ zdrowotnych
do wykonywania pracy na okrelonym stanowisku. Jeli w wyniku
wstêpnych badañ pracownika lekarz
orzeknie przeciwwskazania zdrowotne do pracy na okrelonym stanowisku, to nie mo¿na zatrudniæ danej osoby. W przypadku osób, które
s¹ ju¿ pracownikami, orzeczenie
przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania dotychczasowej pracy nak³ada na pracodawcê obowi¹zek przeniesienia takiego pracownika na inne stanowisko lub rozwi¹za-

nia z nim umowy o pracê.
W przypadku gdy pracodawca
lub pracownik nie godzi siê z orzeczeniem lekarskim  mo¿liwe jest
przeprowadzenie powtórnych badañ
lekarskich. Wniosek w tej sprawie
nale¿y z³o¿yæ w ci¹gu siedmiu dni
od dnia wydania kwestionowanego
zawiadczenia do Wojewódzkiego
Orodka Medycyny Pracy. Ponowne
badanie powinno byæ przeprowadzone w terminie czternastu dni od
z³o¿enia wniosku i skoñczyæ siê wydaniem zawiadczenia o braku przeciwwskazañ lub wyst¹pieniu przeciwwskazañ do wykonywania pracy
na okrelonym stanowisku. Ustalone w ten sposób orzeczenie lekarskie jest ostateczne.
Obowi¹zek poddania siê pracownika badaniom lekarskim wynika z art. 211 pk. 5 Kodeksu pracy.
Jeli pracownik odmówi  musi siê
liczyæ z konsekwencjami finansowymi w zakresie utraty prawa do
wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy z tego powodu. Ponadto odmowa poddania siê badaniom
lekarskim stanowi naruszenie podstawowych obowi¹zków pracowniczych i tym samym upowa¿nia pracodawcê do pos³u¿enia siê wobec
niego wypowiedzeniem umowy o
pracê. W powi¹zaniu z naruszeniem
obowi¹zku gotowoci do pracy, pracodawca mo¿e rozwi¹zaæ umowê o
pracê z pracownikiem bez wypowiedzenia i z winy pracownika.
Bardzo istotne zmiany w zakresie obowi¹zków nauczyciela akademickiego dotycz¹cych przeprowadzenia badañ lekarskich wprowadza
nowa ustawa z 27.07.05r.  prawo o
szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr
164 poz. 1365). Zgodnie z art.126
pkt.2 wchodz¹cym w ¿ycie w dniu
01.09.2006r. rektor mo¿e rozwi¹zaæ
stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia w przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie
orzeczenia potwierdzaj¹cego zdolnoæ do pracy na zajmowanym stanowisku.
Warto wiêc zapamiêtaæ przytoczone wy¿ej przepisy nak³adaj¹ce
na pracowników obowi¹zki w zakresie przeprowadzania badañ okresowych i kontrolnych.
(Autorka jest kierownikiem Dzia³u
Spraw Pracowniczych AMB).
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Z Senatu
Na posiedzeniu 01.02.2006r. zosta³y podjête uchwa³y w
sprawach:
+ zmiany zasad podzia³u oraz kryteriów przyznawania nauczycielom akademickim nagród JM Rektora,
+ zasad rozliczania w roku akademickim 2005/2006 pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich prowadz¹cych zajêcia w grupach, których program realizowany jest w jêzyku angielskim,
+ utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Medycyny Dowiadczalnej AMB,
+ zmiany nazwy Zak³adu Stomatologii Zachowawczej i Chorób
Przyzêbia,
+ nawi¹zania wspó³pracy z Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³a Zawodow¹
w Suwa³kach,
+ zatwierdzenia kalendarza wyborów uzupe³niaj¹cych na Wydziale
Pielêgniarstwa,
+ zatwierdzenia sk³adu Wydzia³owej Komisji Rekrutacyjnej Wydzia³u Farmaceutycznego,
+ uzupe³nienia sk³adu Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry,
+ uzupe³nia sk³adu Komisji ds. Klinicznych,
+ restrukturyzacji Dzia³u Technicznego AMB.
Senatorowie przyjêli stanowisko w sprawie
+ dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich.
Senat powo³a³ swoich przedstawicieli do Rad Spo³ecznych:
+ SPDSK AMB
+ SPSK AMB
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu
Informujemy
Ma³gorzata Brzózka
otrzyma³a nagrodê naukow¹ I stopnia za rozprawê
habilitacyjn¹ pt. Wp³yw kadmu zastosowanego
w stê¿eniach odpowiadaj¹cych nara¿eniom rodowiskowym i zawodowym ludzi na uk³ad kostny szczurów. Nagroda zosta³a przyznana przez Zarz¹d G³owny Polskiego Towarzystwa
Toksykologicznego.
Gratulujemy!
Przeczytane
Kiedy ju¿ to przerabialimy. Dwa lata temu lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego wygrali bitwê z NFZ o wysokoæ umów. Okolicznoci by³y
wprawdzie nieco inne, inny by³ te¿ sk³ad dru¿yny
NFZ i Ministerstwa Zdrowia, ale sens spektaklu odegranego pod
koniec roku by³ ten sam. A jednak  ocena tego, co siê wydarzy³o,
zarówno ta przedstawiona przez media, jak i ta, któr¹ mo¿emy
us³yszeæ na co dzieñ w autobusach, wród potencjalnych pacjentów,
by³a zupe³nie inna. Wynik³a ona na pewno po czêci z faktu, ¿e tym
razem to lekarze skupieni w Porozumieniu Zielonogórskim wymachiwali szabelk¹ i grozili. Wprawdzie trafili na godnego siebie przeciwnika i musieli stan¹æ z owymi szabelkami naprzeciw armat wytoczonych przez Ludwika Dorna, ale w odbiorze spo³ecznym i tak
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nie zatar³o to fatalnego wra¿enia, jakie musia³y wywrzeæ s³owa
g³ównego negocjatora Porozumienia Zielenogórskiego, który postawi³ sprawê jasno: Albo przyjmuj¹ nasze warunki, albo zamkniemy gabinety.
Ostatecznie dosz³o do porozumienia. Wprawdzie nie wyjaniono sobie jeszcze wszystkiego, bo np. minister wicepremier Dorn
ani myli przepraszaæ lekarzy za swoje wypowiedzi, ale kryzys zosta³ za¿egnany.
Pracownicy MSWiA nazywaj¹ ponoæ swego nowego szefa
krwawym Ludwikiem. Groby krwawego Ludwika
wypad³y jednak doæ blado, bowiem lekarze niespecjalnie siê
ich przestraszyli. Ale jak mogli siê ich przestraszyæ, skoro w
razie czego mogli po prostu zachorowaæ tak bardzo, ¿e do
armii nie mo¿na by by³o ich wzi¹æ nawet w razie wybuchu III
Wojny wiatowej. Krwawy Ludwik ma rok na wymylenie
czego naprawdê strasznego.
v v v
Oddzia³ Ratunkowy Publicznego Szpitala Klinicznego w Bia³ymstoku zacz¹³ przyjmowaæ nowych pacjentów. Podpisany zosta³ w
koñcu kontrakt na wiadczenie us³ug zdrowotnych z NFZ. Oddzia³
jest najnowoczeniejszym w regionie, spe³nia wszystkie mo¿liwe
europejskie normy i standardy. Zatrudnionych jest w nim 15 lekarzy
i 42 pielêgniarki.
Jak mówi dyrektor szpitala, Bogus³aw Poniatowski, kontrakt
nie jest wprawdzie tym wymarzonym, ale zosta³ zaakceptowany w
zwi¹zku z ciê¿k¹ sytuacj¹, jaka mo¿e czekaæ pacjentów od Nowego
Roku. Nie wiadomo, czy zostanie im zapewniona choæby podstawowa opieka lekarska. Jestemy im potrzebni. Zaczynamy wiêc od 1
stycznia ostrym dy¿urem.
Yes! Yes! Yes!, jak mawia nasz premier. Na tak¹ wiadomoæ
nawet krwawy Ludwik musia³by siê ¿yczliwie umiechn¹æ.
v v v
Pewna dwudziestokilkulatka, u której lekarze podejrzewaj¹ nowotwór, mia³a zrobiæ w laboratorium przy ulicy Krakowskiej specjalistyczne badanie krwi na obecnoæ bakterii Chlamydia trachomatis.
Na wyniki bêdzie jednak musia³a poczekaæ co najmniej miesi¹c,
bo... nie op³aca siê otwieraæ fiolki z odczynnikami dla jednej osoby.
Musi siê zebraæ grupa z podobnym schorzeniem. Za³amana dziewczyna mówi:
 Zap³aci³am 83 z³ote i nic nie wiem, a czas ucieka. Nie wiem, czy
jestem zdrowa, czy chora? Czy pomóg³ mi antybiotyk, który za¿ywa³am przez ostatnie trzy miesi¹ce? Przecie¿ te wyniki to dla mnie
sprawa ¿ycia lub mierci.
Dyrektor laboratorium Marianna Soko³owska jako nie znalaz³a zrozumienia dla jej sytuacji:  Ot, kobiecie siê trafi³o, ¿e musi
poczekaæ Jakby grupa ju¿ by³a, a ta pani przysz³aby ostatnia, to te
badania zrobilibymy w dwa dni. A tak trzeba czekaæ, bo odczynniki s¹ drogie.
No w³anie. Jak chorowaæ, to tylko grupowo. I nie denerwowaæ siê
z powodu g³upot, bo bywaj¹ w ¿yciu powa¿niejsze sprawy, ni¿
podejrzenie raka. Na wszystko przyjdzie czas. Nie da siê zreszt¹
ukryæ, ¿e do niektórych osób czas przyjdzie jakby nieco szybciej.
v v v
Na Krajowym Zjedzie Lekarzy przedstawiciele rodowiska medycznego za¿¹dali wiêkszych pieniêdzy na ochronê zdrowia i minimalnych pensji dla lekarzy i dentystów w wysokoci ok. 5 tys. z³otych. Minister Zdrowia w zasadzie zgadza siê z postulatami, ale
prosi o pewne odsuniêcie ich w czasie. Na razie bowiem takich pieniêdzy w bud¿ecie nie ma.
Póki co wiêc exodus lekarzy za granicê bêdzie trwa³, bowiem
póki co prof. Religa po prostu nie ma dla nich propozycji.
O propozycjach ministra Dorna te¿ zreszt¹ nie s³ychaæ.
+
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M³ody
Medyk

W TYM NUMERZE CZYTAJ:
Gor¹ce pytanie

N

str. 38

Egzotyczne praktyki

N

str. 39

Weteranów zosta³o niewielu

N

str. 40

Koniec wielkiej radoci

N

str. 42
Po zawodach jest ju¿ pizza

N

str. 43

Potencjalizacja - czyli magia XXI w.

N

str. 45
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Nowy rok powinno rozpoczynaæ siê ³agodnym powitaniem.
Sytuacja jednak, jak¹ zastajê ju¿ po raz szósty, sk³ania do nieprzyjemnej refleksji. Otó¿, po przerwie wi¹tecznej AMB rozpoczyna
zajêcia 3 stycznia, pozosta³e uczelnie w Bia³ymstoku  9 stycznia.
Przed³u¿enie ferii zwi¹zane jest z prawos³awnymi wiêtami Bo¿ego
Narodzenia. Na ka¿dej innej bia³ostockiej uczelni studiuj¹ osoby
tego wyznania, na naszej chyba nie ma ani jednej?
Takich kontrowersyjnych pytañ mamy wiêcej, dlatego postanowilimy wprowadziæ rubrykê Pytanie do... Na tematy trudne bêd¹
odpowiadali Ci, od których wiele zale¿y i którzy maj¹ mo¿liwoci
decyzyjne.
W styczniowym numerze przypominamy Wam o koniecznoci
przygotowania siê do pañstwowych egzaminów, warunkuj¹cych
uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza. Proponujemy zapoznanie siê z portalami internetowymi powiêconymi tym zagadnieniom.
W dziale ON AIR  mo¿ecie poznaæ Magdalenê Krasusk¹, osobê nietuzinkow¹, która posiada tajemnice ³¹czenia studiów z ¿yciow¹ pasj¹. Trenerka fitness zdradza swój w³asny przepis na sukces i
wietn¹ figurê  polecam!
W tym numerze na szczególn¹ uwagê zas³uguje tekst Anny
Panasiuk dotycz¹cy ko³a naukowego dzia³aj¹cego przy Klinice Onkologii Dzieciêcej. Warto równie¿ zapoznaæ siê z refleksyjnym artyku³em naszego kolegi z Krakowa. Pozwoli on przemyleæ decyzjê
tym osobom, które w najbli¿szej przysz³oci planuj¹ przeniesienie
na inn¹ uczelniê medyczn¹. Jak siê bowiem okazuje wszêdzie dobrze, gdzie nas nie ma. Rozwiniêcie tego problemu w artykule
Miêdzy wilkami
Na okolicznoæ zbli¿aj¹cej siê sesji  wszelakiej pomylnoci
duchowej i wytrzyma³oci cielesnej  ¿yczy ca³a redakcja.
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Pytanie do ...

Rektora

EX TEMPORE ... EX TEMPORE ... EX TEMPORE

W
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igilia oraz wiêta Bo¿ego Narodzenia
to czas niezwyk³y. Czas, który wszyscy chcieliby spêdziæ w gronie rodzinnym.
Jestemy regionem Polski, w którym jest
najwiêksze skupisko wyznawców obrz¹dku
Kocio³a Wschodniego. Jednak wyznawcy
prawos³awia studiuj¹cy na bia³ostockiej
Akademii Medycznej nie mieli mo¿liwoci
spêdzenia tego wyj¹tkowego czasu z najbli¿szymi. Inne pañstwowe uczelnie wy¿sze
w naszym regionie uszanowa³y prawo do
wiêtowania swoich studentów. Dlaczego
Akademia Medyczna w Bia³ymstoku jest tak
bardzo odrêbna pod tym wzglêdem? Czy studenci tego wyznania mog¹ liczyæ na równoæ
i mo¿liwoæ wiêtowania?
Student
(Imiê i nazwisko
do wiadomoci redakcji).

nia zajêæ. Z prowadzonych ze studentami (w
tym prawos³awnymi) rozmów wynika, ¿e
obecnie liczba studentów prawos³awnych w
AMB jest stosunkowo niedu¿a. Studia w
Akademii Medycznej wymagaj¹, jak wiadomo, realizacji ogromnej liczby godzin praktycznych. Dodawanie, do istniej¹cych dni
wolnych, kolejnych dni rektorskich dla wszystkich studentów utrudnia³oby realizacjê programu nauczania. Wydaje siê, ¿e jest to rozwi¹zanie optymalne. Ale jestem gotów do
dalszych dyskusji na ten temat.
Rektor

L(D)EP - Repetytorium

W

szystko wskazuje na
to, ¿e LEP (Lekarski
Egzamin Pañstwowy) i
LDEP (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Pañstwowy)
bêd¹ kontynuowane. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e wiêkszoci z nas obce s¹
podstawy prawne oraz zakres zagadnieñ obowi¹zuj¹cych na ww. egzaminach, przypominamy gdzie mo¿na znaleæ informacje.
CEM
Szeroki zakres informacji dotycz¹cych
omawianych zagadnieñ znajdziecie na stronie
Centrum Egzaminów Medycznych w £odzi 
www.cem.edu.pl. Jednostka ta zosta³a utworzona zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz.Urz. MZ Nr 8 poz. 51). Jej celem
jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów pañstwowych oraz innych egzaminów z zakresu kszta³cenia i doskonalenia zawodowego
lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonuj¹cych zawody medyczne.

D

ziêkujê za pytanie. Dowodzi ono, ¿e
informacja o mo¿liwociach swobodnego wiêtowania przez wyznawców innych
(ni¿ katolicka) religii, w dniach nieprzewidzianych przez prawo jako wolne, jest byæ
mo¿e za ma³o rozpowszechniona. Otó¿, w
naszej uczelni, studenci prawos³awni
mog¹ na okolicznoæ swoich wi¹t uzyskaæ
urlop dziekañski wy³¹cznie w oparciu o
wniosek s³owny. Bez koniecznoci odrabia-

CTML
Zachêcamy równie¿ do korzystania z bazy
pytañ testowych, zamieszczonych na stronie
Centrum Testów M³odego Lekarza (CTML) portalu  www.mlodylekarz.pl. Na ich rozwi¹zanie
przewidziany jest okrelony czas. Do ka¿dego
pytania do³¹czany jest odnonik ród³owy (czyt.
podrêcznik).
Podstawa prawna LEP i LDEP
ROZPORZ¥DZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie sta¿u
podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa
(Dz. U. Nr 57, poz. 553)
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P

o raz drugi, w sierpniu 2005 roku, Wydzia³
Farmaceutyczny AMB zaprosi³ studentów z
zagranicy na praktyki organizowane przez Sekcjê
Studenck¹ Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego M³oda Farmacja oraz International
Pharmaceutical Students' Federation (IPSF).

W tym roku przyjecha³o do nas szecioro studentów: trzy kole¿anki z Chorwacji oraz trzech
kolegów z Egiptu. Goæmi opiekowa³o siê dwoje
cz³onków M³odej Farmacji  Ewelina Zaremba i
Marcin Jasiñski.
Miesi¹c min¹³ nam bardzo szybko i pracowicie. Postaralimy siê by nasi koledzy nie narzekali na nadmiar wolnego czasu. Na pocz¹tku
pokazalimy im nasze miasto. Oprowadzilimy
ich po najwa¿niejszych zabytkach ulicy Lipowej
i Warszawskiej, pokazalimy kampus Akademii
Medycznej i oczywicie pa³ac Branickich.
National party
Cykl imprez rozpoczêlimy od przyjêcia powitalno-integracyjnego, gdzie mielimy mo¿liwoæ nawi¹zania kontaktu ze studentami zagranicznymi Wydzia³u Lekarskiego, odbywaj¹cymi równie¿ swoje praktyki wakacyjne na naszej
uczelni. Ciekawym wspólnym przedsiêwziêciem
by³o National party, podczas którego studenci
przygotowywali dla wszystkich przyby³ych
swoje potrawy narodowe. Moglimy spróbowaæ
potraw z Egiptu, Chorwacji, Rumunii, S³owenii,
W³och czy Turcji.
Czas umila³y nam popo³udniowe spacery po
parku, mi³e wieczory na deptaku bia³ostockim lub
w pobliskich dyskotekach i pubach. Odwiedzilimy równie¿ stadninê, gdzie spróbowalimy si³
w jedzie konnej.
Rekonesans
W weekendy jedzilimy w bardziej odleg³e
miejsca. Podczas pierwszego weekendu podziwialimy Wielkie Jeziora Mazurskie. Odwiedzi-
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limy Ruciane-Nidê, Park Dzikich Zwierz¹t w
Kadzid³owie.
Zwieñczeniem weekendu na Mazurach by³
pobyt w Rajgrodzie obejmuj¹cy ognisko, a tak¿e
rejs ¿aglówk¹, z kapitanem Adamem Fi³onowiczem, po Jeziorze Rajgrodzkim.
Organizuj¹c wycieczki nie poprzestalimy
jednak na zwiedzaniu Podlasia. Kolejny weekend
spêdzilimy w Krakowie. Oprócz Krakowa zwiedzilimy te¿ Zakopane, Kopalniê Soli w Wieliczce, Muzeum w Owiêcimiu.
Praktyka w aptece
W ci¹gu tygodnia na studentów czeka³a praktyka w aptece i uczestnictwo w pracy wybranych
jednostek dydaktyczno-naukowych AMB.
Tu szczególnie podziêkowania nale¿¹ siê
w³adzom Akademii Medycznej w Bia³ymstoku,
Okrêgowej Izbie Aptekarskiej w Bia³ymstoku,
kierownikom: apteki Cefarm (przy ulicy Suraskiej) i DSK-a oraz kierownictwu Centrum Farmaceutycznego (przy ulicy Lipowej) za przychylnoæ i ogromn¹ pomoc przy organizacji wymiany
studentów.

Rewan¿
Staralimy siê zrobiæ wszystko, by wystawiæ
jak najlepsz¹ wizytówkê naszej uczelni, miastu
oraz krajowi. Mylê, ¿e nam siê to uda³o. Egipcjanie i Chorwatki wyjechali z Polski zachwyceni
i zapraszali nas do siebie. Cieszymy siê bardzo,
¿e pobyt w naszym kraju sprawi³ im tak wielk¹
przyjemnoæ i pozostawi³ mi³e wspomnienia.
Zachêcamy wszystkich studentów farmacji
do pomocy przy przysz³orocznych wymianach.
Jest to okazja do rozwiniêcia swoich umiejêtnoci jêzykowych i organizacyjnych, daje ona równie¿ szansê wyjazdu na podobn¹ wymianê do
wymarzonego miejsca na wiecie i poznania realiów zawodu farmaceuty w innym kraju.
M³oda Farmacja
Bia³ystok

¯ycie z pieprzem... ¯ycie z pieprzem... ¯ycie z pieprzem...

Egzotyka farmaceutyczna
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rzychodzimy zawsze, gdy mamy czas. Niewa¿ne czy to jest weekend, wakacje, czy te¿
mamy przerwê miêdzy wyk³adami. Nawet pracuj¹cych w szatni ju¿ nie dziwi fakt, ¿e kto z
kó³kowiczów zjawia siê w Wigiliê.
W klinice zawsze jest co do zrobienia. Zawsze kto czeka, by siê z nim pobawiæ lub
pogadaæ. Tu nie jest jak na innych oddzia³ach,
gdzie pacjenci zmieniaj¹ siê jak w kalejdoskopie.
W naszej klinice widujemy te same twarze miesi¹cami. Jednak szczególnie mi³o jest nam spotkaæ pacjenta, który wpada tu tylko na kontrolê po
zakoñczonym leczeniu.

 Z Oddzia³em Onkologii Dzieciêcej w
DSK-a zetkn¹³em siê w trakcie praktyk
wakacyjnych, po pierwszym roku studiów
 wspomina Piotr Protas, pierwszy przewodnicz¹cy ko³a, lekarz, magister, obecnie asystent w Zak³adzie Farmakologii
Klinicznej.
 Id¹c na oddzia³ spodziewa³em siê ciê¿ko
chorych pacjentów i pogr¹¿onych w
smutku rodzin. Zaskoczy³ mnie widok
dzieci weso³o biegaj¹cych po korytarzach, bawi¹cych siê i w stu procentach 
¿e tak powiem  nastawionych na ¿ycie.
Dwa lata póniej, wraz z Mart¹ Nowakowsk¹, obecnie lekarzem wolontariuszem, postanowili za³o¿yæ ko³o naukowe. Wsparcia udzieli³a
kierownik kliniki, profesor Maryna KrawczukRybak. Po og³oszeniu oficjalnego naboru cz³onków do ko³a, w padzierniku 2001 r., zainaugurowana zosta³a oficjalna dzia³alnoæ. Opiekunem
czternaciorga studentów IV roku wydzia³u lekarskiego zosta³a adiunkt kliniki, dr Katarzyna
Muszyñska-Ros³an.

iloci doniesieñ naukowych, pozwoli³y na zg³oszenie ko³a do konkursu Europrimus. To, co wyró¿ni³o nasze ko³o wród innych podlaskich studenckich kó³ naukowych i zdecydowa³o o przyznaniu nam w zesz³ym roku pierwszego miejsca,
to by³a praca z dzieæmi, wyjazdy na obozy rehabilitacyjne w charakterze opiekunów, uczestniczenie w zbiórkach pieniêdzy na cele Stowarzyszenia. W listopadzie 2005 roku cz³onkowie
ko³a pomagali w realizacji programu Dawca
Szpiku.
Narybek i weterani
Trudno mówiæ o jakichkolwiek regu³ach
przy tworzeniu ko³a naukowego, gdy¿ nikt nie
wymyli³ tu standardu. Pozostawia nam to
ogromne pole do rozwijania dzia³alnoci. Coroczne nabory wykaza³y, i¿ zainteresowani prac¹
w kole s¹ tak¿e koledzy z m³odszych roczników.
Dziêki inicjatywie dr Ros³an wród trzydzieciorga trojga cz³onków ko³a jest a¿ dwanacioro studentów II roku.

 Weteranów zosta³o ju¿ niewielu, skoñczyli studia albo wyfrunêli by kontynuowaæ
je za granic¹  podkrela Basia Wojtkowska, studentka VI roku.
 Ju¿ kolejny rok przemierzamy korytarze
Oddzia³u Onkologii Dzieciêcej. Znalaz³ymy tutaj co dla siebie  dodaje kole¿anka z roku, Magda Kamler.  Nasi koledzy z ko³a odnosz¹ sukcesy na konferencjach naukowych, a my mamy okazjê
doskonaliæ siê w badaniu dzieciaków. Pomaga nam w tym dr Leszczyñska, która
zawsze znajdzie czas na ciekawe przed-

Europrimus
Ide¹ ko³a jest podnoszenie wiedzy studentów
oraz ich praktycznych
umiejêtnoci. W miarê
up³ywu czasu studenci
zaanga¿owali siê w dzia³alnoæ charytatywn¹,
wspieraj¹c Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci z
Chorobami Rozrostowymi, dzia³aj¹ce przy klinice. Wspó³praca z lekarzami zaowocowa³a licznymi wyst¹pieniami cz³onków ko³a na konferencjach studenckich polskich i zagranicznych. Sukcesy, w postaci du¿ej
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stawienie typowych i rzadkich przypadków onkologicznych.
Wyzwania

 Korzyci ze wspó³pracy s¹ obopólne  zaznacza dr Ros³an.

Pomoc w realizacji projektów naukowych
wi¹¿e siê z nauk¹ obs³ugi komputera, opanowaniem podstaw do statystycznej obróbki danych,
czy doskonaleniem jêzyków obcych, które dla
naszego pokolenia studentów s¹ w pewnym sensie naturalne, ale stanowi¹ wyzwanie dla naszych
mentorów. Wspólnie nauczylimy siê tworzyæ
bazy danych, które s¹ podstaw¹ przy prowadzonej przez nas dzia³alnoci naukowej.
Dziêki przyporz¹dkowaniu cz³onków ko³a do
poszczególnych lekarzy z kliniki, ka¿dy mo¿e
wybraæ sobie dziedzinê medycyny, która go najbardziej interesuje. A spektrum jest du¿e: od immunologii poprzez gospodarkê mineraln¹ organizmu, zagadnienia endokrynologiczne a¿ po
analizê zaburzeñ w orodkowym uk³adzie nerwowym. Wynika to z faktu, ¿e przed onkologi¹
dzieciêc¹ stoj¹ ogromne mo¿liwoci rozwoju.
Wci¹¿ poszukuje siê nowych sposobów leczenia,
które dawa³yby wy¿sz¹ skutecznoæ przy jednoczesnym zmniejszeniu dzia³añ niepo¿¹danych. To
w³anie te nowinki próbujemy przedstawiaæ na
comiesiêcznych spotkaniach ko³a. Jednak i tak
kó³kowicze najbardziej ceni¹ sobie bezporedni kontakt, z pacjentami na oddziale.

 Nie ma nic piêkniejszego od widoku
dziecka ciesz¹cego siê ze spotkania z tob¹  mówi Justyna Stypu³kowska, studentka IV roku. Czasem trudno jest prze-

zwyciê¿yæ nieufnoæ, lêk dziecka, ale im
trudniej jest na pocz¹tku, tym póniej jest
wiêksza satysfakcja.
Filozoficznie
Na oddziale czas p³ynie inaczej. Gdy siê raz
wejdzie, ciê¿ko jest uwierzyæ, ¿e spêdzi³o siê tam
tyle godzin. Mimo ¿e przychodzimy tam g³ównie
popo³udniami, po normalnych zajêciach na uczelni, nie odczuwamy zmêczenia ani g³odu. Jestemy pe³ni podziwu dla tych m³odych, walcz¹cych
z chorob¹, ludzi.
Ka¿dy z nas mo¿e dokonaæ indywidualnej
oceny pacjenta i to jest bardzo cenne, bowiem na
æwiczeniach, z powodu braku czasu, badanie
przedmiotowe prowadzimy wspólnie z innymi
studentami. Tu za podczas dy¿uru ka¿dy mo¿e
poczuæ siê lekarzem.

 Na onkologii bardzo ³atwo jest ujrzeæ
sens studiów medycznych. Tutaj inaczej
patrzy siê na ¿ycie, inaczej czuje siê Boga
 przekonuje Justyna Kulikowska, studentka IV roku.  Trudne pytania i sytuacje sprawiaj¹, ¿e mo¿na wiêcej zrozumieæ. Dlatego tu jestem.
Emocjonalny balast
Oczywicie, nie ka¿dy umie unieæ balast
emocjonalny zwi¹zany z wizytami na onkologii.
Sporo osób rezygnuje z uczestnictwa w naszej
dzia³alnoci. Jednak ci, którzy zostaj¹ potwierdz¹
za dr Mart¹ Nowakowsk¹, ¿e:

 Praca w kole by³a wietn¹ mieszank¹
praktyki i teorii, które stanowi¹ ogromny
kapita³ dla osoby rozpoczynaj¹cej ¿ycie
zawodowe. Ko³o Naukowe przy Klinice Onkologii DSK to równie¿
wspomnienia z praktyk
zagranicznych i wspania³e przyjanie. Praca
w kole by³a jedn¹ z lepszych rzeczy, jakie wydarzy³y siê w czasie
moich studiów. Pomimo, ¿e kosztowa³a mnie
sporo wolnego czasu
nie ¿a³ujê ani jednej
chwili.

Fot. Od lewej: Anna Pomasiuk, Agnieszka Wiêcicka, Beata Mojsak, dr Katarzyna
Muszyñska-Ros³an.
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Anna Panasiuk,
(Studentka V roku
Wydzia³u Lekarskiego,
przewodnicz¹ca Ko³a
Naukowego przy Klinice
Onkologii Dzieciêcej
AMB).
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Poni¿szy tekst, to fragment e-maila, jaki otrzyma³a nasza redakcja od
zaprzyjanionego studenta, obecnie przebywaj¹cego w grodzie Kraka,
który jeszcze rok temu uczy³ siê u nas. Czy nie ¿a³uje swojej decyzji o przeniesieniu?

B

ia³ystok, Bia³ystok... Wielu z nas narzeka, ¿e
to nie tak, tamto nie tak, ma³e miasto, zaciankowy klimat, nie tacy asystenci i profesorowie, ¿e gdzie indziej jest lepiej. Jest takie powiedzenie, ¿e wszêdzie dobrze gdzie nas nie ma i
po czêci siê z tym zgodzê. Mam to niew¹tpliwe
szczêcie(?!), ¿e uda³o mi siê przenieæ na CMUJ
 chyba najbardziej renomowan¹ uczelniê w kraju, najbardziej znan¹ polsk¹ uczelniê w Europie,
a mo¿e i na wiecie.

My zza Buga
Przeniesienie uda³o mi siê za³atwiæ w cztery
dni. Moment, w którym dziekan powiedzia³: 
Ok. Jeste przyjêty  by³ chyba jednym z najszczêliwszych w moim ¿yciu. Chcia³em krzyczeæ z radoci, skakaæ, ale jak na powa¿nego studenta przysta³o i ze wzglêdu na powagê instytucji, w której siê znajdowa³em, powstrzyma³em siê
od tak dziecinnych zachowañ. Zrobi³em to, jak
tylko wyszed³em poza wielk¹ bramê budynku
przy ul. w. Anny.
To by³ jednak koniec wielkiej radoci. Okaza³o siê, ¿e bêd¹c na czwartym roku studiów
mam jakie szeæ ró¿nic programowych i bêdê
musia³  miêdzy innymi  zdawaæ egzamin z historii medycyny, bo to bardzo wa¿ny tutaj przedmiot. Nie jest istotne, ¿e w poprzedniej uczelni
otrzyma³em z tego przedmiotu zaliczenie z wpisan¹ ocen¹.
Na ka¿dej katedrze profesor profesora profesorem pogania. Docentów te¿ jak mrówków. O
dziwo, podejcie tych drugich, jak dot¹d jest ca³kiem przyjazne. Co jest mniej przyjazne?

Mam, com chcia³
W Bia³ymstoku mieszka³em przy ul. Waszyngtona, wiêc na uczelniê dochodzi³em maksymalnie w ci¹gu dziesiêciu minut. W Krakowie
akademik dosta³em praktycznie od rêki, ale jak
wielkie by³o moje zdziwienie, gdy siê okaza³o, ¿e
znajduje siê on daleko od centrum. Dojcie piechot¹ z akademika do tramwaju zajmuje mi 10
min. (teraz pada i jest b³oto, wiêc jeszcze muszê
doliczyæ 5 minut), a sam dojazd do szpitala 35
min. No có¿, mam czas na czytanie beletrystyki.
Narzeka³em na pogodê w Bia³ymstoku,
zim¹ by³o mi za zimno, latem za gor¹co. W
Bia³ym nawet w mrozy gania³em na zajêcia
bez kurtki, a tu w pierwszym tygodniu zd¹¿y³em siê przeziêbiæ. Breja i wilgotnoæ
wynosz¹ 98 procent, do tego dochodzi jeszcze przeraliwie przenikaj¹cy wiatr. Jak ja
têskniê za niegiem i normalnym mrozem!
Mam doæ brei, b³ota, wilgoci i wszêdobylskiej mg³y!
Korzystanie z uroków rozrywkowej
strony Krakowa (650 knajp, pubów dyskotek) te¿ raczej nie wygl¹da ró¿owo, je¿eli
powrót na piechotê, to bite 1,5 godziny dreptania
lub jedyne 30 z³ za taksówkê. Ale to s¹ tylko
b³ahostki.
Krzywe spojrzenia
Najlepsze, co mnie tu spotka³o to kontakty
miêdzyludzkie na uczelni. Wycig szczurów to
ma³o, tu mamy do czynienia raczej z ich galopem.
Jestem nowy w ca³ej tej grupie ludzi i mo¿e dlatego pewnych rzeczy nie rozumiem, np. tego, ¿e
notatek nikt nikomu nie po¿ycza. Dziwne?! Krzywe spojrzenia i pretensje, je¿eli podczas zbierania
wywiadu za¿artujesz z ciê¿ko chorym pacjentem
odbieraj¹ chêæ do czegokolwiek. Wszêdzie wietnie, gdzie nas nie ma.
Szczerze mówi¹c brakuje mi AMB ze wszystkimi jej minusami. Przyznam, ¿e nie czujê siê w
¿aden sposób gorszy od kolegów z CMUJ. Wrêcz
przeciwnie, du¿o tu plastyku, przykrytego kurzem kilkusetletniej tradycji tej uczelni, a szkoda,
bo wydaje siê, ¿e potencja³ maj¹ wiêkszy chocia¿by ze wzglêdu na wiêkszy bud¿et i lepsze wyposa¿enie klinik. Có¿ jednak z potencja³u, jeli
ganiasz miêdzy wilkami.
Uowca
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Mistrzyni z AMB
Wywiad
z Magdalen¹ Krasusk¹
studentk¹ II roku kierunku
i nasz¹ Mistrzyni¹.

S

ymboliczny czepek  wyraz pokory, powiêcenia i oddania drugiemu cz³owiekowi  otrzymali studenci drugiego roku pielêgniarstwa i
po³o¿nictwa. Uroczystoæ odby³a siê 16 grudnia
2005 roku podczas wrêczania dyplomów ukoñczenia studiów absolwentom wszystkich kierunków Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia. To wydarzenie sk³oni³o mnie do pewnych
przemyleñ.
Trzy lata temu podjê³am ogromny trud. Trud
studiowania. Przez trzy lata pokonywa³am czêsto
drogê wyboist¹ i pe³n¹ niespodzianek. Drogê,
która prowadzi³a mnie do zdobywania wiedzy,
nowych dowiadczeñ i umiejêtnoci. Na pocz¹tku
tej wêdrówki mia³am wiele w¹tpliwoci, czy
zmierzam w odpowiednim kierunku. Teraz wiem,
¿e podjêta wtedy decyzja by³a w³aciwa. Z tygodnia na tydzieñ umacnia³am siê w przekonaniu, ¿e
to co robiê jest dla mnie bardzo wa¿ne, ¿e tego
oczekiwa³am, to mnie interesuje i fascynuje.
Studia na bia³ostockiej Akademii Medycznej
pozwoli³y zajrzeæ mi do tajników ¿ycia. To tutaj
pozna³am i dalej mogê poznawaæ prawdê o cz³owieku. Mogê troszczyæ siê o zdrowie i ¿ycie ludzkie.
W imieniu absolwentów pielêgniarstwa dziêkujê za to, ¿e moglimy kszta³ciæ siê w³anie w
tej uczelni. Jestemy dumni, ¿e uzyskalimy zawód pielêgniarki/pielêgniarza. Przyjmuj¹c dyplom ka¿dy z nas przyjmuje równie¿ obowi¹zki.
Chcemy daæ wszystko, czego chory potrzebuje i
oczekuje. Niesienie pomocy i sprawowanie opieki daje nam ogromn¹ satysfakcjê i radoæ. We
wszystkich czynnociach to pacjent jest g³ównym
podmiotem naszego zainteresowania. Cieszymy
siê razem z nim, kiedy stan jego zdrowia poprawia siê i znajdujemy odpowiednie s³owa pocieszenia, kiedy czuje siê gorzej.
Dziêkujemy wszystkim pracownikom Akademii Medycznej za przekazywan¹ nam wiedzê,
wyrozumia³oæ i ¿yczliwoæ. Jestemy pe³ni wiary i nadziei, ¿e za parê lat zdobyta przez nas wiedza i umiejêtnoci zalni¹ pe³nym blaskiem w
warunkach i perspektywach innych ni¿ te dzisiejsze.
Absolwentka Wydzia³u
Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
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M³ody Medyk: Jak siê zaczê³a Twoja przygoda z fitnessem?
Magdalena Krasuska: Do fitnessu zachêci³a mnie
siostra. Wczeniej gra³am w koszykówkê. Po doznanej kontuzji ju¿ nie wróci³am do tego sportu.
Mniej wiêcej po trzeciej klasie liceum zainteresowa³am siê fitnessem. Nigdy nie myla³am, ¿e
bêdê startowa³a w zawodach. Ukoñczy³am kursy
instruktorskie. Do pierwszych zawodów, czyli
Mistrzostw Polski Juniorów i Weteranów w Miñsku Mazowieckim, które odby³y siê pod koniec
wrzenia 2005 roku, przygotowywa³am siê miesi¹c.
MM: Od tamtej pory ca³y czas trenujesz?
M.K.: Tak. Na zawodach prezentujê sylwetkê.
Dodatkowo jestem trenerem fitnessu.
MM: Co Ci sprawia wiêcej satysfakcji, Twoje
w³asne treningi czy instrukta¿?
M.K.: Chyba bardziej zajêcia instrukta¿owe, bo
lubiê pracê z ludmi. To zupe³nie inny rodzaj treningu. Odbywa siê zawsze przy muzyce i ma formê zabawow¹. Natomiast podczas w³asnych treningów muszê siê maksymalnie skupiæ. Zawsze

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

fizjoterapia, trenerkê fitnessu
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posi³ki jem jeszcze trzy w ci¹gu dnia. Na koniec,
wieczorem, dostarczam organizmowi du¿o bia³ka, jem rybê lub miêso z warzywami.
MM: A jak sobie radzisz w czasie wi¹t. Nie
masz ¿adnych grzeszków?
M.K.: Szczerze? Jem to co wszyscy i do oporu!
Uwa¿am, ¿e s¹ dni kiedy mo¿na sobie odpuciæ i
troszkê pogrzeszyæ. To dobrze wp³ywa na kondycjê psychiczn¹. Niestety, trzy miesi¹ce przed zawodami muszê siê bardzo kontrolowaæ. Wówczas
nie mogê spo¿ywaæ nawet owoców. Ale po zawodach jest ju¿ du¿a pizza!
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Fot. Magdalena Krasuska, Marta Jastrzebska.

mam trening si³owy i aerobowy.
MM: Jak wygl¹da Twój weekend?
M.K.: Weekendy przeznaczam g³ównie na uzupe³nienie braków w nauce. Uczê siê, czytam, ale
tak¿e trenujê. Wyj¹tkowo intensywnie æwiczê,
kiedy przygotowujê siê do zawodów.
MM: Ile godzin dziennie zabieraj¹ Ci treningi?
M.K.: Oko³o trzech, czterech godzin.
MM: Mia³a ju¿ jakie kontuzje od czasu, gdy
trenujesz fitness?
M.K.: Nie. Mylê, ¿e ca³y sekret tkwi w technice
wykonywania æwiczeñ. Nale¿y æwiczyæ tak, aby
nie zrobiæ sobie krzywdy. Trzeba umieæ odró¿niaæ ból dobry  fizjologiczny od bólu, który
nastêpuje z powodu przeci¹¿enia.
MM: A jak go odró¿niæ?
M.K.: Tu w grê chyba wchodzi wyczucie. Trzeba
znaæ mo¿liwoci w³asnego organizmu i wszystko
wykonywaæ z umiarem.
MM: Kto nad Tob¹ czuwa?
M.K.: Trenujê w klubie ManiacGym w Bia³ymstoku pod opiek¹ Joanny Zapolskiej. Mam z ni¹
dobry kontakt. Widzi moje postêpy albo ich brak.
MM: Jak¹ stosujesz dietê?
M.K.: Stosujê dietê opart¹ na wêglowodanach i
bia³kach. Jest to dieta w której praktycznie nie
u¿ywa siê cukrów takich jak, na przyk³ad, sacharoza. Na pocz¹tku trudno jest zmusiæ siê do takiego jedzenia, ale kiedy organizm siê przestawi,
to nie ma ju¿ problemów. Ciekawe jest to, ¿e
pomimo monotonii posi³ków mo¿na siê do nich
przyzwyczaiæ. Póniej zaczyna nawet takiej diety
brakowaæ. Posi³ki rozk³adam w ci¹gu dnia na
piêæ niewielkich porcji, które spo¿ywam w odstêpach co trzy godziny. Rano jem  wêglowodany
czyli owsiankê, nastêpnie br¹zowy ry¿ lub makaron z miêsem albo ryb¹. Zamieniam sobie te
dodatki, aby nie by³o a¿ tak monotonnie. Takie

Fot. Budapeszt  pó³finaly Mistrzostw wiata Juniorów
i Weteranów.

MM: Pochwal siê swoimi dotychczasowymi
osi¹gniêciami.
M.K.: Na samym pocz¹tku by³y to Mistrzostwa
Polski Juniorów i Weteranów w Miñsku Mazowieckim we wrzeniu ubieg³ego roku, o których
ju¿ wspomnia³am. Na Mistrzostwach Polski
Seniorów zajê³am szóste miejsce. Nastêpnie startowa³am w Miñsku Mazowieckim z Juniorami,
potem by³ Puchar Ziemi Kranickiej, ³¹cznie z
kwalifikacjami do Mistrzostw Europy Juniorów i
Weteranów, i tu zajê³am drugie miejsce. Podczas
Mistrzostw Europy, które odbywa³y siê w Bia³ymstoku, a organizowa³ je Klub ManiacGym
Bia³ystok, zajê³am trzecie miejsce. Kolejne zawody to by³y Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów w Gdañsku w padzierniku 2005 roku.
Odby³y siê tam te¿ dwie imprezy po³¹czone z
Miêdzynarodowym Pucharem Polski i tam równie¿ by³am druga. Na Mistrzostwach wiata w
Budapeszcie zajê³am szóste miejsce.
MM: Nie masz problemów z pogodzeniem
wszystkich zajêæ?
M.K.: Póki co nie mam. Jestem dobrze zorganizowana. Zawsze jestem w biegu i zawsze gdzie
siê spieszê. Na zajêcia przychodzê z torb¹, aby
zaraz po nich iæ na trening. Czasami mam problem, gdy bez uprzedniego powiadomienia zostanie zmieniona godzina zajêæ na uczelni. Psuje mi
to ca³y plan dnia.
MM: Podziwiam Twój zapa³. W takim razie
¿yczê wytrwa³oci, dalszych sukcesów
i powodzenia w sesji. Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a MMS
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Akcja toczy siê w aptece, nieopodal siedliska
rozpusty okolicznych studentów oraz du¿ego
orodka naukowego, w mrony acz dosyæ
s³oneczny dzieñ.

my Kolikoksa.
Facet: A dlaczego pan k³amie, przecie¿ widzê
Grobetu.
Farmaceuta: Mia³em na myli  nie zamawiamy
tego preparatu firmy, bo mamy Godzillokopsynum.
Facet: A udowodniæ panu, ¿e zamawiacie?
Farmaceuta: Ale¿ nie musi pan niczego
udowadniaæ, nie zamawiamy bo mamy Godzillokopsynum, a tak w ogóle to mamy niewiele
homeopatii i najchêtniej to bym siê jej pozby³
ca³ej.
Facet: Tak siê sk³ada, ¿e jestem przedstawicielem
firmy na Bia³ystok.
Farmaceuta (z uroczym spojrzeniem):
Serdecznie panu gratulujê, ale to nie zmienia
faktu.
Przedstawiciel: A pan w ogóle wierzy w homeopatiê ?
Farmaceuta (z przek¹sem): Nie i raczej nie
uwierzê.
Przedastawiciel: No, ale dlaczego? Przecie¿ s¹
badania kliniczne potwierdzaj¹ce jej skutecznoæ.
Farmaceuta: Taaa, badania kliniczne.
Przedstawiciel: No oczywicie, robione pod
firmê, ale przecie¿ badania.
Farmaceuta: Ale ja chcê konkretów. Chcê
wiedzieæ, jaki jest mechanizm dzia³ania tych
wynalazków, bo skoro dzia³a to przecie¿ musicie
wiedzieæ w jaki sposób. Te¿ chcia³bym siê dowiedzieæ.
Przedstawiciel: No, jest pan farmaceut¹, to przecie¿ pan wie jak dzia³a homeopatia i jak siê przygotowuje roztwory itd
Farmaceuta: Tak posiadam tajemn¹ wiedzê o
potencjalizacji, ale proszê mi nie wmawiaæ, ¿e
woda ma pamiêæ.
Przedstawiciel: No w³anie, wyj¹³ mi to pan z
ust, chodzi o to, ¿e w³anie na tym to polega.
Woda zmienia swoj¹ strukturê pod wp³ywem substancji podczas potencjalizacji.
Farmaceuta: A czy ta woda pamiêta praocean?
Czy ona pamiêta, ¿e przep³ywa³a kiedy przez
Górny l¹sk, albo ¿e dinozaur zrobi³ do niej
wielk¹ kupê?

Trzask drzwi, z powiewem zimnego powietrza
wchodzi facet w dresie i w czapeczce z daszkiem.

W tak zwanym miêdzyczasie wchodzi pacjent
i prosi syrop Schodal (te¿ homeopatyczny)

Farmaceuta: Dzieñ dobry. W czem mogê
pomóc?
Facet: Dulikopsil jest?
Farmaceuta: Nie, ma.
Facet: B³¹d! A kiedy bêdzie?
Farmaceuta: Niestety nie bêdzie, nie zamawia-

Przedstawiciel: I co dzia³a ten syrop?
Pacjent (ze spojrzeniem typu idiota?): Chyba
nie, w ogóle to homeopatia raczej nie dzia³a.
Przedstawiciel: To po co pan kupuje?
Pacjent: Panie to dla dziecka, nawet jak nie
zadzia³a, to przynajmniej ¿ona siê uspokoi, ¿e co
poda³a. Jakbym mia³ dla siebie braæ, to na pewno

ypowied jednego z profesorów AMB na
temat homeopatii: Jak zrobiæ aspirynê
homeopatyczn¹? Nale¿y wrzuciæ pó³ tabletki
aspiryny do Wis³y w Krakowie, nastêpnie kupiæ
bilet na poci¹g do Gdañska, tam nale¿y stan¹æ
nad brzegiem rzeki, mieszaæ kilka godzin kijem,
zaczerpn¹æ wiadrem wody i krêciæ tym¿e wiadrem przez godzinê. No i ju¿ mamy ca³e wiadro
aspiryny homeopatycznej.

HOMEOFOBIA
sztuka przekonywania w jednym akcie
Udzia³ bior¹:
Przedstawiciel firmy  trudno by rzec
farmaceutycznej
Farmaceuta  straszliwy niedowiarek
Przypadkowy pacjent  (wy)znawca tematu
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Uwierzyæ w leczenie
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bym nie kupi³ nic z tego, za przeproszeniem,
homo.

Lektury nie-obowi¹zkowe... Lektury nie-obowi¹zkowe...

Pacjent p³aci i wychodzi, a przedstawiciel
dr¹¿y dalej:
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 No dobrze, a proszê mi powiedzieæ czy Grobetu dzia³a przeciwkaszlowo?
Farmaceuta: Owszem czasem dzia³a, z bardzo
prostej przyczyny  zawiera du¿¹ iloæ rodka
konserwuj¹cego jakim jest parahydroksybenzoesan sodu, ten za dzia³a lekko wykrztunie. No i
jeszcze cukier, syrop powleka gard³o przynosz¹c
ulgê. S³odka herbata te¿ zadzia³a na chwilê.
Przedstawiciel: A w Boga pan wierzy?
Farmaceuta: A jakie to ma znaczenie dla naszej
dyskusji ? Brakuje panu naukowego wyt³umaczenia i religi¹ siê pan zas³ania?
Przedstawiciel: Bo w homeopatiê trzeba uwierzyæ.
Farmaceuta: A widzi pan, taka kodeina na
przyk³ad albo dekstrometorfan dzia³aj¹ przeciwkaszlowo, powiem panu w zaufaniu, ¿e jeli kto
nie wierzy to i tak dzia³a !

Przedstawiciel: Jest pan farmaceut¹ wiêc powinien pan wiedzieæ co to jest Drosera rotundifolia
w syropie Grobetu. Wie pan?
Farmaceuta: Drosera w syropie, a raczej jej
wspomnienie. Przyznam szczerze nie znam
wszystkich rolin, ale jeli to wa¿ne dla sprawy to
mogê wieczorem sprawdziæ.
Przedstawiciel: Aha ! To jest proszê pana rosiczka okr¹g³olistna. A wie pan co powoduje zjedzenie takiej rosiczki? Kaszel ! I co?
Farmaceuta: I nic, w takim razie proszê tego nigdy nie jeæ, bo siê pan zakaszle. Mylê, ¿e dalsza rozmowa do niczego nas nie doprowadzi, do
widzenia.
Trzask drzwi, powiew zimnego powietrza.
Farmaceuta przez chwilê stoi, licz¹c w mylach
do dziesiêciu, potem wraca do swoich normalnych czynnoci.
Kurtyna
Autor: Pewien zacny farmaceuta

Humor zeszytów...

N

iedawno zacz¹³ siê rok akademicki...
W dobrych, powakacyjnych nastrojach stawialimy
siê na wyznaczonych æwiczeniach. Z wiêksz¹ lub
mniejsz¹ ochot¹ (lub z jej ca³kowitym brakiem)
rozwi¹zywalimy kolejne "kolokwialne zagadki".
Czas jednak nieustannie gna naprzód... Czekaj¹
nas nowe wyzwania - zbli¿a siê SESJA!!!
¯ycz¹c wszystkim studentom wytrwa³oci,
umiejêtnoci abstrakcyjnego mylenia oraz
przede wszystkim dobrych humorów egzaminuj¹cych proponujemy przeczytaæ jakich
sformu³owañ nie nale¿y u¿ywaæ ju¿ nigdy!
Oto humor naszych zeszytów.

+ Pij¹cy pod wp³ywem alkoholu
czêsto pope³niaj¹ samobójstwo i
nazajutrz nic nie pamiêtaj¹.
+ G³owa osadzona jest
na zêbie trzonowym
krêgos³upa.
+ Do chorób zawodowych zaliczamy: pylicê, grulicê i rze¿¹czkê.
+ Podczas zap³odnienia plemnik ³¹czy siê z komórk¹ jajow¹ i powstaje nowotwór.
+ DNA sk³ada siê z bia³ek, które go
buduj¹.
+ Cz³owiek sk³ada siê ze sznurków, worków i powiêzi.
+ Krwiak to ognisko hiperdensji pod kopu³¹ czaszki.
+ Wirusy zawieraj¹ce RNA to Ortomyksowirusy,
paramyksowirusy i mikrobusy.
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