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Radio przed chwil¹ poda³o, ¿e zmar³ Stanis³aw Lem (dzisiaj, kiedy zasiadam do
pisania tego felietonu jest 27 marca).
Twórczoci Lema nie znam. Mam dystans do gatunku science fiction. Nie do
pokonania. Literatura faktu  tak, science fiction  nie. Nie mog³em
siê nigdy prze³amaæ. Traktowa³em tê swoj¹ niechêæ po trosze jak kalectwo i powód do wstydu. Mam nadziejê, ¿e wielki pisarz, który
odbywa sw¹ ostatni¹ podró¿ kosmiczn¹, wybaczy tê moj¹ awersjê.
Za to Lem jako filozof zawsze mnie fascynowa³. Pisarz du¿o czyta³,
mia³ ogromne zbiory biblioteczne. Do koñca interesowa³y go najnowsze zdobycze nauki. Sw¹ wiedzê, tak jak ka¿dy filozof, sprowadza³ do wspólnych mianowników. Patrzy³ na jej zdobycze. ledzi³, aby przetworzyæ w najwiêksze uogólnienia. Moja znajomoæ
pisarza sprowadza³a siê do jego podgl¹dania poprzez wywiady,
których od czasu do czasu udziela³. Wywiady z nim ledzi³em z najwiêkszym zainteresowaniem. Pisarz nigdy nie opowiada³ o swoich
wymylonych futurystycznych kosmicznych podró¿ach. Ten lekarz
humanista, obdarzony wielkim dystansem i autoironi¹ w stosunku
do w³asnej osoby, w swych wywiadach zawsze mówi³ o cz³owieku.
Bardzo czêsto o przysz³oci rodzaju homo sapiens. Niepokoi³ siê.
Niepokoi³a go brutalnoæ cz³owieka. Wrêcz przestrzega³ przed bezmylnym ignorowaniem praw przyrody, dewastowaniem rodowiska, rabunkow¹ gospodark¹, brakiem szacunku dla ¿ycia. Przera¿a³
go konflikt cz³owieka z przyrod¹. Mo¿e dlatego wola³ przenosiæ ¿ycie, fabu³ê i akcjê swych powieci w kosmos? Lem uwa¿any jest za
wielkiego wizjonera. Swoje teorie rzuca³ tak sobie, od niechcenia
(to jego s³owa). Sam by³ zadziwiony, ¿e nieprzemylane, sprawdza³y siê w ¿yciu. Tym bardziej zastanawiaj¹cy jest jego niepokój o
przysz³oæ rodzaju ludzkiego. W jednym z wywiadów status cz³owieka na ziemi porówna³ do sytuacji cz³owieka, który rzuca siê z
piêædziesi¹tego piêtra w dó³. Gdy znajduje siê na poziomie trzydziestego kto wychyla siê z okna z pytaniem o samopoczucie.
Uzyskuje zapewnienie, ¿e jest wietne.
Podobne obawy wyra¿a na ³amach obecnego numeru Medyka
zaprzyjaniony z nami filozof  profesor Jerzy Kopania. W swoim
drugim ju¿ felietonie z cyklu Filozofia w pigu³ce pisze o relacjach
cz³owiek  przyroda. Jak d³ugo przyroda pozostanie obojêtna na
próby jej oszukiwania? Jak d³ugo wytrzyma nasz¹ ewidentn¹ ingerencjê, wydzieranie tajemnic, obchodzenie i ignorowanie jej praw?
Przecie¿ biologia, medycyna i nauki jej pokrewne coraz mielej
wkraczaj¹ w obszary, które do niedawna by³y pokryte tajemnic¹,
wrêcz traktowane jako tabu. Bardzo czêsto zdobywanie tych tajemnic przypomina brutalne w³amywanie siê do sejfu. Bez poszanowania zasad istoty ¿ycia. Z odarciem z tego, co nadaje ¿yciu smak, piêkno i sens.
Jak d³ugo?... Tak zwane cywilizacje zachodnie dosz³y do jak¿e
logicznych rozwi¹zañ! Ba, nawet pozornie humanitarnych! Przepraszam za to porównanie  niemal¿e tak humanitarnych, jak ubój
zwierz¹t w rzeni przy pomocy nowoczesnych technik i narzêdzi.
Mylê tu o eutanazji. To osi¹gniêcie medycyny coraz czêciej stosowane jest w takich krajach jak Holandia, czy Belgia. Profesor Stanis³aw Pu¿yñski, którego artyku³ na temat eutanazji zamieszczamy
w bie¿¹cym numerze Medyka, twierdzi, ¿e oficjalne dane dotycz¹ce
praktykowania procederu umiercania schorowanych i cierpi¹cych
ludzi, to wierzcho³ek góry lodowej. Profesor w sposób niezwykle
rzeczowy obna¿a ohydê tego procederu. Panie profesorze, nasza
uczelnia jest dumna. Dumna nie tylko z tego, ¿e jest pan jednym z
najbardziej wybitnych jej wychowanków, ¿e przez wiele lat kierowa³ pan w stolicy najwa¿niejszym instytutem zajmuj¹cym siê zdrowiem psychicznym cz³owieka, ¿e nadal kieruje pan tak wa¿n¹ klinik¹, bo zajmuj¹c¹ siê chorobami
psychicznymi. Dumna jest, ¿e wychowa³a lekarza, który tak g³êboko rozumie sw¹ powinnoæ.
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Komunikat prasowy
10.03.2006.

Polsko-niemiecka Nagroda Naukowa
COPERNICUS
przyznana po raz pierwszy
Pierwszymi laureatami
Nagrody Naukowej
COPERNICUS
zostali:
prof. Barbara Malinowska
z Wydzia³u Farmaceutycznego
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
i
prof. Eberhard Schlicker
z Wydzia³u Farmakologii i Toksykologii
Uniwersytetu w Bonn
Prof. Malinowska i Prof. Schlicker s¹ specjalistami w
dziedzinie farmakologii i fizjologii. W centrum ich zainteresowañ naukowych znajduj¹ siê receptory kanabinoidowe i ich dzia³anie. Celem badañ prowadzonych wspólnie
przez laureatów jest molekularno-biologiczna i farmakologiczna charakterystyka receptorów kanabinoidowych, w
szczególnoci neurochemicznych i molekularnych podstaw oddzia³ywania kanabinoidów na mózg. Badania te
maj¹ du¿e znaczenie dla wyjanienia zaburzeñ funkcjonowania uk³adu nerwowego.

Profesor

Barbara Malinowska
jest absolwentk¹ biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W
1988 obroni³a doktorat na Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Jako stypendystka Fundacji
von Humboldta (w latach
1991-1992) pracowa³a na
Uniwersytecie w Bonn,
gdzie rozpoczê³a wspó³pracê z Prof. Eberhardem
Schlickerem. Od 1998 roku
kieruje Zak³adem Fizjologii Dowiadczalnej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Prof. Malinowska jest laureatk¹ indywidualnej nagrody Wydzia³u Nauk Medycznych PAN (1999). Dwukrotnie otrzyma³a tak¿e indywidualn¹ nagrodê Ministra
Zdrowia (w 1992 i 1993 roku). Jej rozprawa habilitacyjna
zosta³a wysoko oceniona przez Polskie Towarzystwo Farmakologiczne, które w 1995 roku przyzna³o jej nagrodê za
najlepsz¹ habilitacjê w dziedzinie farmakologii.

cd. str. 6M

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG). W 2006 roku obie organizacje po raz pierwszy przyzna³y nagrodê dwóm wybitnym,
wspó³pracuj¹cym ze sob¹ naukowcom  polskiemu i niemieckiemu.
Wysokoæ nagrody wynosi 50 000 euro, którymi po równo podziel¹ siê zwyciêzcy konkursu. Laureat z Polski otrzymane 25 000 euro bêdzie móg³ przeznaczyæ w czêci na kontynuacjê polsko-niemieckiej wspó³pracy naukowej, w szczególnoci na wspieranie m³odych naukowców (15 000 euro), za pozosta³e 10 000 euro stanowiæ bêdzie imienn¹ nagrodê
dla laureata.
Konkurs o nagrodê COPERNICUS odbywa siê co dwa lata. Nagroda mo¿e byæ przyznana uczonym reprezentuj¹cym dowoln¹ dziedzinê nauki, którzy posiadaj¹ co najmniej stopieñ naukowy doktora, nie ukoñczyli 65 lat, pracuj¹ w
polskiej b¹d niemieckiej instytucji naukowej i którzy w chwili przyznawania nagrody zaanga¿owani s¹ w polsko-niemiecki projekt naukowy. Kandydaci do nagrody, oprócz osi¹gniêæ naukowych, musz¹ wykazaæ siê aktywnoci¹ w
promowaniu udzia³u m³odych naukowców we wspó³pracy polsko-niemieckiej. Kandydatów do nagrody mog¹ zg³aszaæ
przedstawiciele polskiej i niemieckiej spo³ecznoci naukowej.
Do tegorocznej, pierwszej edycji nagrody COPERNICUS zg³oszonych zosta³o 50 wniosków. Rozpatrzeniem wszystkich kandydatur zajê³o siê Jury Nagrody powo³ane w tym celu przez FNP i DFG na trzyletni¹ kadencjê. W sk³ad Jury
wesz³o 6 uczonych z Niemiec i z Polski.
Wrêczenie nagrody COPERNICUS odbêdzie siê 2 maja br. w Max Liebermann Haus w Berlinie.
-4-
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Koniec

ery wielkich
gwiazd

Z dr. hab. Bogus³awem Kêdr¹,
kierownikiem II Kliniki Chirurgii i Gastroenterologii AMB,
rozmawia Beata Kaftañska.
Pamiêta pan swoje
pierwsze spotkanie
z Bia³ymstokiem?
Przyjecha³em tu po raz
pierwszy wiosn¹, chyba na
pocz¹tku czerwca. Ujrza³em
du¿o zieleni, poczu³em rzekie powietrze, przespacerowa³em siê w parku Branickich po
alei Zakochanych. To wszystko zrobi³o na mnie wra¿enie takiej wie¿oci i
innoci tego miasta. Do tego doszli jeszcze otwarci ludzie, umiechniêci, ¿yczliwi. Do dzi jestem zaskoczony tym, ¿e obce
dzieci k³aniaj¹ siê mi na klatce. W du¿ych miastach z tym pani
siê nie spotka, szybciej mo¿na us³yszeæ przykre s³owo.
Decyzja o pozostawieniu Krakowa przysz³a ³atwo?
Oczywicie, ¿e decyzja nie by³a ³atwa. Du¿o myla³em, du¿o
g³ówkowa³em na ten temat. W tej decyzji wspar³a mnie ¿ona,
która stwierdzi³a: A w³aciwie dlaczego nie mielibymy
spróbowaæ? Ona, tak jak ja, jest niespokojnym duchem.
Lubi wyzwania?
Oboje nie lubimy nudy. Dzieci mamy doros³e  zosta³y w
Krakowie, a my wraz z ¿on¹ prze¿ywamy drug¹ m³odoæ. Sytuacja jest trochê nietypowa, bo to zwykle dzieci opuszczaj¹
dom. W naszym przypadku to my wymknêlimy siê z domu.
Zadzia³alimy trochê w amerykañskim stylu. Tam gdzie lepsza, ciekawsza praca, wiêksze perspektywy  tam nasz dom.
Na AMB s¹ lepsze perspektywy ni¿ w Collegium
Medicum w Krakowie?
Na to pytanie nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Zarówno
Kraków jak i Bia³ystok maj¹ swoje niepowtarzalne uroki. I w
tych kategoriach ocena dwóch uczelni jest trudna. Na pewno
AMB przez swoj¹ m³odoæ w porównaniu do UJ jest bardziej
wie¿a i otwarta. Mniej skostnia³a. Wiele klinik czy zak³adów
AMB jest na wiele wy¿szym poziomie ni¿ w Krakowie. To
nie mury, ale ludzie decyduj¹ o jakoci. A ja po prostu dojrza³em do pewnych decyzji ¿yciowych. Oczywicie mog³em w
Krakowie, w glorii UJ i tradycji, ¿yæ spokojnie i robiæ zawodowo w³aciwie to samo co tutaj. By³em otoczony rzesz¹
kolegów, docentów, profesorów, opiek¹ szefa, przyjació³.
Mia³em tzw. parasol ochronny i co by siê nie sta³o, zawsze
odpowiedzialnoæ mo¿na by³o roz³o¿yæ na wiele osób. To by³o bardzo wygodne, ale do czasu... Przyszed³ moment, ¿e w
macierzystej klinice osi¹gnêlimy pewien poziom rozwoju i
nast¹pi³a stagnacja. Zaczê³a wkradaæ siê nuda, a ona powoduje, ¿e cz³owiek staje siê malkontentem. Nic ju¿ go nie zaskoczy, nic nie pobudza, nic ciekawego nie wymyli, bo to wszystko jest w zasadzie dostêpne, zorganizowane, utrwalone. I w
pewnym momencie cz³owiek dochodzi do wniosku, ¿e jego
mo¿liwoci s¹ niewykorzystane. A ja jestem jeszcze m³o-
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dym cz³owiekiem, dynamicznym, niepokornym, wiêc ta nuda
i brak nowych kierunków dzia³ania zaczê³a mnie coraz bardziej mêczyæ.
Propozycja z Bia³egostoku przysz³a zatem w sam¹ porê.
Osobicie wierzê w determinizm. Ta propozycja by³a czym
o¿ywiaj¹cym. Zaproponowano mi przyst¹pienie do konkursu,
mówi³o siê o tym, ¿e rektorzy bia³ostockiej uczelni chc¹ dodaæ chirurgii bia³ostockiej wie¿ej krwi. Odczyta³em to jako
du¿e wyzwanie. Postanowi³em spróbowaæ i sprawdziæ swoje
mo¿liwoci. By³o to wbrew sugestii mojego mistrza i nauczyciela. Ale zadzia³a³y tu równie¿ i osobiste, ambicjonalne pobudki i takie zwyk³e ludzkie marzenia. Pomyla³em o stworzeniu nowoczesnego orodka naukowo-dydaktycznego chirurgii gastroenterologicznej, który bêdzie liczy³ siê w Polsce,
a w którym praca i realizacja celów bêdzie odbywaæ siê w rodzinnej atmosferze. Moim marzeniem  mylê, ¿e ca³kiem
realnym  jest stworzyæ jedn¹ z najlepszych klinik w Polsce.
Chcia³bym aby by³a taka jak w Krakowie, a mo¿e i lepsza.
Plan bardzo ambitny.
Na pewno tak. Do jego realizacji potrzeba du¿o pracy i wielkiego zaanga¿owania ca³ego zespo³u lekarskiego i pielêgniarskiego. Na szczêcie trafi³em na bardzo dobry zespó³ asystentów: m³odych, pracowitych i dynamicznych. Nie da siê stworzyæ dobrej kliniki w pojedynkê. Skoñczy³a siê era wielkich
gwiazd. Chirurgia zawsze by³a gr¹ zespo³ow¹, a zespól II Kliniki jest dobrze skonsolidowany i  co mogê powiedzieæ to z
du¿¹ satysfakcj¹  sam eliminuje ze swoich szeregów odstaj¹cych cz³onków.
Wyznaczy³em, w sposób jasny i klarowny, kierunki dzia³ania, stworzy³em perspektywy rozwoju dla ka¿dego pracownika. W klinice obowi¹zuje zasada: Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego. To sprawia, ¿e ca³y zespó³ gra na jedn¹
bramkê.
Ostatnio przy organizacji Pierwszych Podlaskich
Dni Chirurgicznych narazi³ siê pan kolegom po fachu.
Wielu siê nara¿am, bo jestem osob¹ prostolinijn¹, o wyrazistej, ale mocnej osobowoci. Nie lubiê politykowaæ, ani prowadziæ zakulisowych rozgrywek. Lubiê jasne i przejrzyste sytuacje. Nie tolerujê k³amstwa i ob³udy. Zdajê sobie sprawê, ¿e
nie wszyscy musz¹ mnie lubiæ i przyjacielsko poklepywaæ po
ramieniu. Osobicie ho³dujê starej zasadzie  Bo¿e chroñ
mnie od przyjació³, bo z wrogami dam sobie radê sam.
Przyszed³em do Bia³egostoku pe³en dobrych intencji.
Uwa¿am, ¿e jestem otwarty na wszystkie logiczne i racjonalnie uzasadnione rozwi¹zania, które u³atwiaj¹ czy poprawiaj¹
funkcjonowanie kliniki. Wielu ludzi to docenia, niestety jest
te¿ grupa, której to nie w smak. Ci ludzie czuj¹ zagro¿enie,
bo zaburzy³em ich plany, obna¿y³em pewne s³aboci.
W moim odczuciu o wartoci chirurga wiadczy jego praca,
stosunek do chorych oraz do kolegów. Nie ten jest do- M
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brym chirurgiem kto mówi i pisze o chirurgii, o swoich osi¹gniêciach, tylko ten, kto stoi od rana do wieczora przy stole
operacyjnym i uczy m³odych ludzi, kszta³ci swoich asystentów. W chirurgii nic nie da siê ukryæ. Prêdzej czy póniej ka¿de, nawet najmniejsze oszustwo, wychodzi na jaw. Moim
oponentom, szczególnie tym ura¿onym, proponujê zadaæ
jedno pytanie. Czy wyra¿¹ wiadom¹ zgodê, aby byli operowani przez swoich uczniów, gdy zajdzie taka potrzeba? To
bêdzie najlepsza miara ich wielkoci.
Zarzucono panu, ¿e pañskie wypowiedzi nie
wp³ywaj¹ korzystnie na konsolidacjê rodowiska chirurgicznego w regionie.
Oczywicie, ¿e moja ocena chirurgii w naszym województwie
jest krytyczna. Ale krytyczna ocena dotyczy pewnych archaicznych ju¿ rozwi¹zañ oraz decydentów, którzy mieli dostêp
do nowoczesnej chirurgii i tego nie wykorzystali. W mojej
rozmowie z red. S. Barskim nie ma ani jednego s³owa obra¿ania jakiegokolwiek chirurga z Bia³egostoku czy Podlasia, chocia¿ powody by siê znalaz³y. Stare przys³owie mówi uderz w
stó³, a no¿yce same siê odezw¹ i to mo¿e t³umaczyæ, dlatego
niektórzy chirurdzy czuj¹ siê ura¿eni i podnosz¹ larum.
W zesz³ym roku zorganizowano w Bia³ymstoku Ogólnopolski Zjazd Chirurgów, którego organizatorem by³ Profesor,
którego znam od dwudziestu lat. Mimo naszych szczerych
deklaracji pomocy w organizacji zjazdu, nikt nas nie chcia³.
Us³ysza³em nawet takie s³owa: Kêdra niech sobie robi zjazd
w Krakowie. Zostalimy ca³kowicie, podobnie jak w³adze
uczelni, pominiêci. Po prostu mielimy siê nie mieszaæ. Bardzo bolenie odczuli to moi asystenci, bo przecie¿ wiêkszoæ
z nich jest zwi¹zana z tym rodowiskiem od dziesiêciu, a nawet od trzydziestu lat. Odebrali to jako wielkie upokorzenie,
zw³aszcza ci, którzy zostali wykreleni ze sk³adu Komitetu
Organizacyjnego. Po raz kolejny chciano nam pokazaæ, ¿e II
v

M

cd. ze str. 4. Polsko-niemicka

v

v

Nagroda Naukowa COPERNICUS

Profesor

Eberhard Schlicker
studiowa³ medycynê na uniwersytetach we Fryburgu i Heidelbergu. Po skoñczeniu studiów
zwi¹za³ siê z uniwersytetami w
Heidelbergu i Essen (doktoryzowa³ siê w Heidelbergu w 1979
roku), by nastêpnie w 1986 roku
przenieæ siê do Bonn, gdzie w
1987 uzyska³ habilitacjê.
Od 1992 roku jest profesorem w Instytucie Farmakologii Uniwersytetu
w Bonn. Uzyskiwa³ liczne
granty przyznane przez
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), a tak¿e presti¿owy grant Herbert Reeck Foundation. Jest laureatem Rottendorf Prize, nagrody przyznawanej przez niemieck¹
Fundacjê Rottenforda (1993).
Wspó³praca laureatów rozpoczê³a siê w 1991 roku,
podczas sta¿u podoktorskiego, jaki odbywa³a prof. Malinowska (jako stypendystka Fundacji von Humboldta) na
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Klinika Chirurgii niewiele znaczy w rodowisku chirurgicznym Podlasia. My jednak nie czujemy urazy i na nasze I
PDCH zaprosilimy kolegów z I Kliniki Chirurgii jako
VIP-ów do aktywnego udzia³u w obradach. Niestety, nikt z
zespo³u siê nie pojawi³ ani nawet nie poinformowa³, ¿e rezygnuje z uczestnictwa. Natomiast swoje credo koledzy wyjawili na ³amach lokalnej prasy, pouczaj¹c mnie przy okazji o
dobrych obyczajach. Ale pozostawiam to bez komentarza.
Uwa¿am, ¿e ura¿one ambicje niczemu dobremu nie s³u¿¹.
Dlatego ju¿ dzi zapraszamy na II Podlaskie Dni Chirurgiczne, które odbêd¹ siê w 2007 roku i bêd¹ powiêcone nowotworom jelita grubego i odbytnicy. Takie spotkania to znakomite miejsce do prezentacji w³asnych osi¹gniêæ.
D³ugo pan tu wytrzyma?
Osobicie jestem odporny na tego typu dzia³ania. Te ró¿nego
rodzaju sytuacje, stymulacje prasowe, jeszcze bardziej mnie
podkrêcaj¹, daj¹ mi jeszcze wiêcej napêdu do twórczego dzia³ania.
Nie jest to metoda na pozbycie siê Kêdry?
Zdecydowanie nie. Jestem w swoim dzia³aniu konsekwentny
i uparty, lubiê wyzwania, ciê¿k¹ prac¹, a tego konkurencja
zwykle nie wytrzymuje. Jako szef kliniki, w stosunku do
uczelni i szpitala klinicznego, wywi¹zujê siê z tego co deklarowa³em po objêciu kierownictwa kliniki. Niestety, nie
zawsze uzyskujê pomoc tak¹, jaka by³a obiecana. Jako rekompensatê traktujê to, ¿e dosta³em do wspó³pracy wietny zespó³.
Przypominam, ¿e do Bia³egostoku nie przyjecha³em za
karê, tylko z wyboru i dlatego zostanê tu tak d³ugo jak bêdê
uwa¿a³ za stosowne. Do Krakowa wrócê na emeryturê i zapewniam, ¿e, bêd¹c emerytem, na pewno nie bêdê walczy³,
aby za wszelk¹ cenê graæ pierwsze skrzypce w rodowisku chirurgicznym. To pozostawiê swoim uczniom i asystentom. +

Uniwersytecie w Bonn. We wspó³pracê obojga uczonych
w miarê up³ywu czasu anga¿owa³o siê coraz wiêcej m³odych badaczy, zarówno polskich, jak i niemieckich (w sumie kilkunastu). Laureaci s¹ autorami ponad 30 wspólnych publikacji w czo³owych czasopismach fachowych.
JURY NAGRODY COPERNICUS

+ Prof. W³odzimierz Borodziej,
Uniwersytet Warszawski, historyk i germanista;
+ Prof. Andrzej Cz³onkowski,
Akademia Medyczna w Warszawie, farmakolog kliniczny;
+ Prof. Fritz Haake,
Uniwersytet w Essen, fizyk
(specjalnoæ: fizyka kwantowa i optyka kwantowa);
+ Prof. Klaus Hahlbrock,
em. prof. Uniwersytetu we Fryburgu, biolog
(specjalnoæ: biochemia i biologia molekularna);
+ Prof. Karol Izydor Wysokiñski,
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, fizyk teoretyk
+ Prof. Klaus Zimmer,
dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego
w Warszawie i profesor politologii na Uniwersytecie
Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie, historyk i politolog.
+
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F

undacja na Rzecz Nauki Polskiej przyzna³a Polskie
Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra
von Humboldta prof. dr. med. dr. h.c. mult.
Manfredowi Göthertowi  dyrektorowi Instytutu
Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu w Bonn.
Stypendium zabezpiecza finansowo szeciomiesiêczny
pobyt naukowy Profesora w Zak³adzie Fizjologii Dowiadczalnej AMB w okresie od 2006 do 2008 roku. W
tym roku prof. M. Göthert planuje spêdziæ w Bia³ymstoku
padziernik.

Polskie Honorowe Stypendium
im. Aleksandra von Humboldta,
przyznawane wybitnym uczonym niemieckim przez
Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej, jest programem stypendialnym o szczególnym znaczeniu. Stypendium to
stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreise, presti¿owego wyró¿nienia dla uczonych zagranicznych,
znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung). Jego celem jest
uhonorowanie osi¹gniêæ naukowych laureatów oraz
stymulowanie d³ugookresowej wspó³pracy pomiêdzy
polskimi i niemieckimi badaczami.
Przyznawanie stypendium odbywa siê na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiêdzy FNP a Fundacj¹
Humboldta. Dziêki tej umowie Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej do³¹czy³a do podobnych organizacji z 19
krajów, które maj¹ z Fundacj¹ Humboldta analogiczne
partnerskie porozumienia o przyznawaniu tych wyró¿nieñ najwybitniejszym uczonym. Zaproszenie umo¿liwia laureatom realizacjê projektów badawczych zgodnie z ich w³asnym wyborem we wspó³pracy z kolegami
z kraju goszcz¹cego.
Nazwa stypendium poprzez imiê patrona nawi¹zuje
do najlepszej tradycji wspó³pracy naukowców polskich
i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859),
niemiecki przyrodnik, podró¿nik i geograf, wspó³pracowa³ z wieloma Polakami, by³ honorowym cz³onkiem
Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w
Niemczech.
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Dwa lata

Euroregionalnego Medycznego
Orodka ds. Badañ i Edukacji

E

uroregionalny Medyczny Orodek ds. Badañ i
Edukacji zosta³ za³o¿ony w listopadzie 2003 roku
na bazie Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. W
uroczystoci otwarcia Orodka udzia³ wziêli W³odzimierz
Cimoszewicz, by³y Minister Spraw Zagranicznych RP
oraz przedstawiciele w³adz uczelni medycznych z Grodna
i Wilna. Obecni byli tak¿e przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w³adze regionu, wybitni reprezentanci wiata nauki.
Orodek jest miêdzyuczelnian¹ jednostk¹ utworzon¹ w
wyniku porozumienia Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu w Wilnie. Partnerem tego przedsiêwziêcia jest Marsza³ek Województwa Podlaskiego. Orodek
zosta³ objêty honorowym patronatem przez Micha³a Kleibera, ówczesnego Ministra Nauki, Przewodnicz¹cego KBN.
Celem powo³ania Orodka by³a realizacja podstawowych zadañ Zwi¹zku Transgranicznego Euroregionu Niemen, czyli tworzenie warunków do o¿ywienia wspó³pracy, wymiana dowiadczeñ naukowych i edukacyjnych pomiêdzy partnerami Euroregionu Niemen.
Euroregionalny Medyczny Orodek ds. Badañ i Edukacji pe³ni rolê koordynatora i jest centrum informacji w
zakresie nauk medycznych. Stwarza p³aszczyznê do kszta³cenia i szkoleñ lekarzy oraz studentów w partnerskich
uczelniach medycznych Euroregionu Niemen, m. in. poprzez organizacjê konferencji i seminariów oraz wymianê
i sta¿e m³odych naukowców.
Jednym z zasadniczych celów Orodka jest koordynacja dzia³añ na rzecz tworzenia wspólnych programów i
projektów badawczych, poszukiwanie funduszy na ich realizacjê ze róde³ krajowych i europejskich oraz aktywne
uczestnictwo w rozwoju edukacji zdrowotnej spo³eczeñstwa i promocji ochrony zdrowia.
W czasie dwóch lat dzia³alnoci Euroregionalny Medyczny Orodek ds. Badañ i Edukacji zorganizowa³ szeæ
miêdzynarodowych konferencji i warsztatów medycznych:
+ Euroregional Conference on Advances in Oncology,
Bia³ystok, listopad 2003
+ Euroregional Conference on Transplantology, Oncology and Medical Sciences, Bia³ystok, grudzieñ 2003
+ Euroregional Medical Meeting and 2nd Bialystok 
Essen Summer University on Current Achievements
and New Research Trends in Medical Sciences,
Bia³ystok, czerwiec 2004
+ Eurregional Workshop on Cardiology Standards and
New Trends in the Treatment of the Acute Coronary
Syndromes, Bia³ystok, listopad 2004
+ Euroregional Conference on Building Information
Society in the Healthcare in Euroregion Nemen,
Bia³ystok, luty 2005
+ Euroregional Workshop on Thoracic Oncology,
Wilno, wrzesieñ 2005
M
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Ponadto, w ramach Euroregionalnego Orodka, w klinikach i zak³adach Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
odby³y siê cztery sta¿e naukowe. Udzia³ w nich wziêli
m³odzi lekarze z Uniwersytetu Medycznego w Wilnie oraz
z Uniwersytetu Medycznego w Miñsku.
W organizowanych przez Orodek konferencjach i
warsztatach wziê³o udzia³ ponad 800 uczestników z orodków europejskich takich jak: Niemcy, Litwa, Holandia,
Bia³oru, Szwecja, Belgia, Czechy, W³ochy, Francja,
Ukraina, £otwa, Estonia oraz Polska.

NOWE
ULTARNOWOCZESNE

LABORATORIUM

Z

ak³ad Chemii i Analizy Leków w strukturze Wydzia³u Farmaceutycznego Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku przygotowa³ projekt budowy ultranowoczesnego laboratorium analiz farmaceutycznych. Z powodu niewystarczaj¹cych rodków w³asnych wyposa¿enie laboratorium planuje siê dofinansowaæ ze rodków pomocowych UE.
Aktualnie z³o¿one zosta³y dokumenty o dofinansowanie inwestycji w ramach programu INTERREG III A.
Planowany termin uruchomienia laboratorium to koniec
2006 roku.
Laboratorium bêdzie nastawione na dokonywanie:
+ oceny jakociowo-ilociowej leków i preparatów
leczniczych, istniej¹cych na rynku farmaceutycznym
oraz pojawiaj¹cych siê nielegalnie w wyniku niekontrolowanej wymiany przygranicznej
+ ocenê jakociowo-ilociow¹ substancji toksycznych w
preparatach leczniczych, ¿ywnoci oraz w materiale
biologicznym.

Euroregionalny Medyczny Orodek ds. Badañ i Edukacji otrzymywa³ dotacje w ramach wygranych projektów
z nastêpuj¹cych organizacji:
+ Unia Europejska  Program Phare
+ Ministerstwo Zdrowia RP
+ Fundacja Polsko-Niemiecka
+ Fundacja Alfreda Kruppa
+ Dotacje z firm przemys³owych
W ramach dzia³alnoci Orodka zosta³y opublikowane
trzy monografie:
1. Educational Book on Current Achievements and
New Research Trends in Medical Sciences
2. Consensus Report on Standards and New Trends in
the Treatment of the Acute Coronary Syndromes
3. Consensus Report on Building Information Society
in the Healthcare in Euroregion Nemen jako supplement do Annales Academiae Medicae Bialostocensis
W przygotowaniu do druku jest monografia pt.
CLINICAL RECOMENDATIONS FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND FOLLOW-UP OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER, SMALL-CELL LUNG
CANCER AND MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA  Consensus Report from Euroregional
Workshop on Thoracic Oncology, Vilnius, September
9-10, 2005
Prof. dr hab. Jacek Nikliñski
Prorektor ds. Nauki
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Laboratorium daje mo¿liwoci kontroli leków i preparatów pochodz¹cych z wymiany przygranicznej oraz
ocenê jakociowo-ilociow¹ substancji toksycznych w
preparatach leczniczych, ¿ywnoci oraz w materiale biologicznym. Konsekwencj¹ dla spo³eczeñstwa bêdzie bezpieczeñstwo, zapewnione dziêki diagnostyce leków i preparatów leczniczych. Bêdzie te¿ mo¿liwoæ analiz tych
substancji w materiale biologicznym w celu ustalenia
przyczyn zatruæ czy okrelenia stopnia zagro¿enia zdrowia.
Z laboratorium bêd¹ mog³y korzystaæ zarówno jednostki medyczne z regionu Podlasia, jak te¿: s³u¿by graniczne, Stra¿ Po¿arna, Policja, Prokuratura oraz s³u¿by
medyczne obszarów przygranicznych LITWY.
Istnienie ultranowoczesnej jednostki badawczo-diagnostycznej zwiêkszy nasze mo¿liwoci dydaktyczne i
naukowe, pozwoli rozwin¹æ miêdzynarodow¹ wspó³pracê
w zakresie wysoko zaawansowanych technologii. Mog³oby tak¿e pomóc w eliminacji patologii spo³ecznych, które
dotykaj¹ obszary s³abiej rozwiniête gospodarczo.
Wydzia³ Farmaceutyczny jest jedyn¹ w regionie jednostk¹ zdoln¹ do stworzenia takiego laboratorium. Skupia
wybitnych specjalistów z chemii i farmacji, posiada
ogromny potencja³ naukowy oraz prowadzi rozwiniêt¹
wspó³pracê miêdzynarodow¹ zarówno z bezporednimi
s¹siadami Polski, jak i krajami Europy Zachodniej.
Prof. dr hab. Jerzy Pa³ka
Zak³ad Chemii i Analizy Leków
Akademia Medyczna w Bia³ymstoku
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Dziekanat

Pod anio³ami?
Wywiad z prof. El¿biet¹ Krajewsk¹-Ku³ak,
dziekanem Wydzia³u Pielêgniarstwa i Zdrowia Publicznego AMB.
S³ysza³am, ¿e ma pani du¿¹
kolekcjê anio³ów?
M¹¿ twierdzi, ¿e nasz dom jest ju¿ ca³y zaanielony (miech). Anio³y to jedna z moich pasji. Mo¿e to zabrzmi zabawnie, ale ja wierzê, ¿e one s¹ i ¿e
ka¿dy ma swojego anio³a. Od lat zbieram figurki, rzeby, ksi¹¿ki... po prostu wszystko co dotyczy anio³ów. Jest
tego ju¿ bardzo du¿o. Ostatnio podczas konferencji, na której poruszalimy temat mierci, jedna z uczestniczek wrêczy³a mi wielkie serce z
anio³em. Nagle poczu³am ogromn¹
chêæ podarowania tego prezentu kobiecie, której osiem miesiêcy temu
zmar³a córka. Czu³am, ¿e muszê to
zrobiæ. Gdy dawa³am jej to serce, ona
wrêczy³a mi anio³ka, który nale¿a³ do
jej dziecka. Od tej pory noszê go w torebce. Próbowa³am zostawiæ go w domu, ale jako nie mog³am. Stawia³am
go na ró¿ne pó³ki, przek³ada³am z jednej na drug¹, ale ca³y czas co mi nie
pasowa³o. W koñcu zrozumia³am, ¿e
on musi byæ po prostu zawsze blisko
mnie.
Studenci za stwierdzili, ¿e to pani
musi byæ blisko nich, jako ten ich
Anio³ Stró¿.
Bardzo siê cieszê, ¿e studenci obdarzyli mnie zaufaniem. Zawsze stara³am i staram siê pomagaæ w rozwi¹zywaniu ich problemów.
Jaka by³a przyczyna zmiany
obsady na stanowisku dziekana
Wydzia³u Pielêgniarstwa?
Trudno na to jednoznacznie odpowiedzieæ. Jest to nowy wydzia³, mamy
ogromn¹ iloæ studentów, nowych
kierunków, specjalizacji i w zwi¹zku
z tym praca na tym wydziale jest bardzo trudna. W pewnym momencie zaczê³y narastaæ nieporozumienia. Studenci czuli siê niedoinformowani.
Taka sytuacja wymaga³a zmian i nowych decyzji rektora.
Problemy wydzia³u s¹ pani bardzo
bliskie.
Dawno temu, gdy nie dosta³am siê na
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Wydzia³ Lekarski Akademii Medycznej w Bia³ymstoku musia³am jako
swoim ¿yciem pokierowaæ. W moim
rodzinnym miecie, w E³ku, by³a tylko jedna szko³a pomaturalna, która mi
odpowiada³a  studium medyczne.
Chocia¿ bardzo mi siê w tej szkole
podoba³o, to mimo to po pierwszym
roku nauki, na kierunku pielêgniar-

skim, chcia³am przerwaæ naukê i ponownie zdawaæ na medycynê. Wówczas moja wychowawczyni poradzi³a
mi abym najpierw zrobi³a dyplom, a
dopiero póniej spróbowa³a swoich si³
na studiach. Powiedzia³a, ¿e rok w ¿yciu cz³owieka to bardzo niewiele. Ten
rozs¹dny g³os mojej nauczycielki zawa¿y³. Poniewa¿ w tamtych czasach
szko³y medyczne mog³y dwoje najlepszych s³uchaczy skierowaæ na studia medyczne: na wydzia³ lekarski i
wydzia³ pielêgniarski, skorzysta³am z
tego przywileju. Szko³ê ukoñczy³am z
najwy¿sz¹ redni¹ ocen i spe³ni³o siê
moje marzenie. Dziêki pielêgniarstwu
zosta³am lekarzem.
Ale sentyment do zawodu pielêgniarki pani pozosta³?
Je¿eli kto kiedykolwiek otar³ siê o
zawód pielêgniarki, zawsze bêdzie
darzy³ go ogromnym sentymentem,

nawet jeli jego losy potocz¹ siê inaczej. Nawet, pracuj¹c, jako lekarz
czu³am siê silnie zespolona ze rodowiskiem pielêgniarek. Do tej pory
mam zreszt¹ prawo wykonywania tego zawodu. Dziêki pielêgniarstwu zosta³am lekarzem, napisa³am habilitacjê, zosta³am dziekanem. Teraz sp³acam d³ug.
Ka¿da nowa miot³a wymiata po
swojemu. Od czego pani zacznie?
Nie chcê byæ traktowana jak miot³a,
chocia¿ przyjê³o siê uwa¿aæ, ¿e miot³a
to taki nasz kobiecy atrybut (miech),
któremu towarzyszy robienie porz¹dków. Zamierzam wraz ze wspó³pracuj¹cymi ze mn¹ dziekanami umocniæ
pozycjê wydzia³u, a to wymaga czasu,
odpowiednich kontaktów, pozyskania
kadry. Uda³o nam siê ju¿ nawi¹zaæ
kontakty z pielêgniarkami z Wydzia³u
Zdrowia i Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu w Kingston, przygotowujemy
dokumenty o wspó³pracy z pielêgniarkami z Uniwersytetu Medycznego w
Czechach. Zapowiedzia³y te¿ u nas
swoj¹ wizytê po³o¿ne z Belgii. Robimy wszystko, aby studenci naszego
wydzia³u nie czuli siê gorsi od innych.
W tym roku wydzia³ ukoñczy³o 400
osób. Czy iloæ studentów przek³ada siê na jakoæ kszta³cenia?
Nasi studenci nie powinni czuæ siê
niedouczeni. Mamy bardzo dobr¹
kadrê na pielêgniarstwie i po³o¿nictwie. Profesor Szpak dba o to, aby na
kierunku zdrowie publiczne wyk³ada³y osoby, które pokoñczy³y renomowane uczelnie. Ta kadra, która wyk³ada jest dobrze przygotowana. Do
wspó³pracy zapraszamy te¿ wyk³adowców z innych uczelni. Dodatkowymi etatami wspiera nas tak¿e rektor. Obecnie naszym powa¿nym problemem jest fizjoterapia. Bêdziemy robiæ wszystko, aby studenci po licencjacie mogli kontynuowaæ studia magisterskie. Na razie takie mo¿liwoci
ma tylko jedna uczelnia w Polsce. Minimum kadrowe na fizjoterapii jest
bardzo wysokie, przewiduje omiu samodzielnych pracowników naukowych, w tym piêciu z drugim stopniem specjalizacji. Takich ludzi w naszym kraju mo¿na policzyæ na palcach jednej rêki. Jako ekspert Komisji
Akredytacyjnej przy MEN i cz³onek
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego wiem, ¿e te kryteria czêsto ulegaj¹ zmianie, i na to liczymy.

M
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Czy absolwenci dietetyki, fizjoterapii, zdrowia publicznego itd. maj¹ u
nas jakie zawodowe szanse?
Kiedy zadzwoni³a do mnie dziennikarka z naszej lokalnej prasy i z oburzeniem stwierdzi³a, ¿e kszta³cimy kadrê na potrzeby zagranicy. I czêciowo jest to prawda. Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e doros³y cz³owiek sam podejmuje decyzje o tym, co i gdzie chce
robiæ. Na to nie ma wp³ywu ani rektor,
ani dziekan, ani wyk³adowca. Wielu
m³odych ludzi wyje¿d¿a w poszukiwaniu swojej drogi, ale wielu te¿ wraca, bo nie uda³o im siê spe³niæ marzeñ.
Amerykanie twierdz¹, ¿e przyjm¹
300 tysiêcy pielêgniarek, u nas
pielêgniarki zwalniaj¹.
W wiecie jest ogromne zapotrzebowanie na pielêgniarki, ale i u nas sytuacja ju¿ powoli siê zmienia. Do tej pory wszelkie niedobory finansowe w
szpitalach za³atwiano osobami, które
nie potrafi³y siê broniæ. Potem wynika³y z tego paradoksy. Nie we wszystkim da siê zast¹piæ cz³owieka, bo nawet jeli komputer wyliczy odpowiedni¹ dawkê leku, to kto musi j¹ podaæ.
Kto te¿ musi z chorym porozmawiaæ,
czy chocia¿by potrzymaæ za rêkê. Zawsze powtarzam, ¿e ten zawód istnia³
od zawsze i tak ju¿ pozostanie. Dla absolwentów kierunków medycznych
pojawiaj¹ siê nowe mo¿liwoci. Po³o¿ne zak³adaj¹ szko³y rodzenia, pielêgniarki zatrudniane s¹ w gabinetach
prywatnych, na kontraktach, fizjoterapeuci zak³adaj¹ swoje gabinety, powstaj¹ hospicja, domy spokojnej staroci.
Kilka miesiêcy temu katowickie
pielêgniarki zabawiaj¹c siê
noworodkami rzuci³y ponury cieñ
na swój zawód. Jak pani to odebra³a?
W ka¿dym zawodzie zdarzaj¹ siê
osoby nieodpowiedzialne. Nie twierdzê, ¿e te pielêgniarki s¹ z gruntu z³e,
ale to co zrobi³y nie mieci siê w moich normach. O tym zdarzeniu rozmawialimy z naszymi studentami. Omawiamy z nimi ró¿ne przypadki i ró¿ne
zachowania. Kiedy doc. Bakunowicz,
pierwsza dyrektorka, pierwszej szko³y
medycznej w Bia³ymstoku, powiedzia³a, ¿e tym czego najbardziej potrzebuje pacjent jest serce i w takim duchu
kszta³cimy naszych studentów. Pragniemy, aby dla naszych absolwentów
ka¿dy pacjent  i ten pachn¹cy i ten
zaniedbany  by³ tak samo wa¿ny.
Rozmawia³a: Danuta lósarska
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Legalizacja
Stanis³aw
Pu¿yñski

O

d pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych,
po okresie milczenia (lata powojenne), sprawa eutanazji powraca
systematycznie w rodkach masowego
przekazu, jak te¿ w czasopismach specjalistycznych. Pocz¹tkowo pojawia³a siê jako problem teoretyczny, a w ostatnich latach  praktyczny, bowiem w niektórych
krajach eutanazja jest realizowana w majestacie prawa.
Kiedy przed kilku laty publikowa³em pierwsz¹ swoj¹ pracê na temat eutanazji i psychiatrii, umiercanie ludzi
okrelane te¿ eufemistycznymi nazwami:
eutanazja czynna, eutanazja bierna,
eutanazja w asycie (przy udziale) lekarza, dobra mieræ by³o nielegalne.
W niektórych krajach (Holandia, Belgia) jednak tolerowane i stosowane na
szerok¹ skalê. W miêdzyczasie
eutanazja
zosta³a

prawnie usankcjonowana w Holandii i
Belgii, sta³a siê wiêc legalna. Okrelono
formalny tryb postêpowania. W niektórych krajach s¹ podejmowane dzia³ania
zmierzaj¹ce do legalizacji eutanazji,
trwa publiczna dyskusja na ten temat. W
innych, chocia¿ brak jest regulacji
prawnych, eutanazja jest stosowana na
szerok¹ skalê. Jak poda³y mass media w
2003r. w Wielkiej Brytanii umiercono
w ten sposób 15 tysiêcy osób.
Eutanazja jest równie¿ przedmiotem zainteresowania ró¿nych gremiów
Unii Europejskiej. Nie podjêto jednak ¿adnych konkretnych dzia³añ w tej sprawie.

Oficjalnym motywem legalizacji
eutanazji s¹ przes³anki humanitarne, d¹¿enie do zapewnienia jednostce prawa
decydowania o swoim losie, a wiêc o
swym ¿yciu lub mierci. Dotyczy to
zw³aszcza osób dotkniêtych ciê¿k¹, nieuleczaln¹ i dolegliw¹, zw³aszcza zwi¹zan¹ z bólem, chorob¹.
Legalizacja eutanazji mia³a zapobiec nadu¿yciom w tym zakresie i
zmniejszyæ rozmiary problemu. Jak pokazuj¹ dowiadczenia holenderskie sta³o siê odwrotnie. Prawne zalegalizowanie eutanazji otworzy³o szeroko wrota
do jej powszechnego stosowania. Depenalizacja tej szczególnej formy zabijania spowodowa³a, ¿e ca³y proces wymkn¹³ siê spod kontroli. Wed³ug szacunkowych danych (John Willke)  obecnie
w Holandii jeden na piêæ zgonów (ok.
20%), wi¹¿e siê ze stosowaniem jednej
z procedur eutanazyjnych. Jeszcze wy¿sze wskaniki przytacza Henk Jochemsen [2003], który zwraca uwagê, ¿e
s¹ to dane orientacyjne i zani¿one, bowiem pokaana czêæ
zgonów zwi¹zanych z eutanazj¹ nie jest zg³aszana i co za
tym idzie nie jest rejestrowana. Wed³ug szacunkowych danych, które ujawni³ P.
Admiraal [Rzeczpospolita, 22.03.2004 r.]
w Holandii wykonuje siê rocznie ok. 4,5
tysi¹ca eutanazji oraz 15
tys. tzw. sedacji terminalnych, które s¹
niew¹tpliwie szczególn¹ form¹ dzia³añ
eutanazyjnych. W odniesieniu do znacznej liczby osób eutanazja jest stosowana
bez ich zgody, czêsto na ¿yczenie rodziny lub opiekunów. Coraz czêciej zdarza siê, ¿e chorzy obawiaj¹ siê pobytu w
szpitalu, nie maj¹ bowiem gwarancji, ¿e
nie zostan¹ tam umierceni. Sytuacja
staje siê wiêc dramatyczna. Jestemy
wiadkami umiercania chorych z przes³anek humanitarnych, w imiê ich
dobra, zgodnie z prawem do autonomii cz³owieka.
Dr Pieter Admiraal, nazywany ojcem holenderskiej eutanazji, który wykona³ osobicie oko³o 100 eutanazji, zapytany czy kiedykolwiek co zachwia³o
jego przekonanie co do s³usznoci M
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eutanazji i jej rezultaty
decyzji o odbieraniu ¿ycia pacjentom
[por. Rzeczpospolita, 22 marca 2004 r.]
stwierdza: Czy mia³em w¹tpliwoci?
Czy odczuwa³em ¿al po tym co zrobi³em? Ale¿ tak! Czasami zespó³ i ja bylimy bardzo przygnêbieni po eutanazji,
ale nie dlatego ¿e podjêlimy z³¹ decyzjê lecz z powodu d³ugiego wahania....
W WIETLE PRAWA POLSKIEGO
Nie posiadamy ¿adnych wiarygodnych danych na temat stosowania zabiegów eutanazyjnych w Polsce. wiadome i celowe (zamierzone) pozbawianie
¿ycia jest w wietle polskiego prawa zabójstwem, niezale¿nie od motywów,
którymi kieruje siê osoba powoduj¹ca
zgon. Jest wysoce prawdopodobne, ¿e
w niektórych sytuacjach klinicznych,
zw³aszcza w odniesieniu do osób nieuleczalnie chorych, cierpi¹cych, niektóre
dzia³ania mog¹ spe³niaæ kryteria eutanazji, chocia¿ nie s¹ tak nazywane. Ze
wzglêdów zrozumia³ych jest to problem
tabu, niechêtnie publicznie omawiany.
Dysponujemy natomiast danymi na
temat pogl¹dów i postaw polskiego spo³eczeñstwa wobec problemu eutanazji.
Wyniki badañ prowadzonych w okresie
minionych kilkunastu lat wskazuj¹, ¿e
s¹ to postawy coraz bardziej permisywne. Eutanazjê popiera 37-50% respondentów. Prof. £uczak podaje, ¿e w przypadku legalizacji eutanazji w Polsce 
co dziesi¹ty lekarz deklaruje, ¿e by³by
gotów w niej uczestniczyæ.
Problem eutanazji zyskuje coraz
wiêksze zainteresowanie rodków masowego przekazu w Polsce. W ostatnich
kilku miesi¹cach ukaza³o siê szereg artyku³ów, których autorzy w sposób pog³êbiony analizuj¹ ten dramatyczny
problem. Konkluzje wiêkszoci tych
opracowañ s¹ krytyczne w sprawie celowoci legalizacji eutanazji w naszym
kraju.
Udzia³ psychiatrów w procesie umiercania osób chorych lub spo³ecznie
nieu¿ytecznych, nazywany enigmatycznie eutanazj¹ ma swoj¹ dramatyczn¹
historiê. Ku przestrodze  warto przypomnieæ, ¿e wród ponad 300 tysiêcy
osób niepe³nosprawnych zamordowanych w latach 1939-1945 w Trzeciej
Rzeszy znalaz³o siê oko³o 180 tysiêcy
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chorych psychicznie (w tym dzieci upoledzone umys³owo), których zabito w
ramach akcji T4.
Pseudonaukowe przes³anki dla
zbrodniczej eksterminacji osób chorych psychicznie (motywy eugeniczne,
niska jakoæ ¿ycia) dostarczyli zwi¹zani
z nazistami psychiatrzy, niektórzy z tytu³em profesora. Byli to m.in. Carl
Schneider, kierownik Kliniki Psychiatrycznej w Heidelbergu, Ernst Rüdin

Fot. Jacek Malczewski mieræ.

(psychiatra i genetyk), Karl Brandt, a
równie¿ De Crins, Henze, Nitsche. W
organizowaniu akcji T4 niechlubnie
zapisa³ siê dr Yalentin Faltihanser. W
selekcji chorych psychicznie do zrealizowania dobrej mierci uczestniczyli
równie¿ psychiatrzy. Niektórzy z nich
byli dyrektorami i ordynatorami szpitali
psychiatrycznych. Obszern¹ dokumentacjê tych zagadnieñ opracowa³ dr Zdzis³aw Jaroszewski, do której odsy³am zainteresowanych.
W 1999 r. z okazji XI wiatowego
Kongresu Psychiatrów w Hamburgu
zorganizowano wystawê dokumentuj¹c¹ zbrodnie pope³nione na osobach chorych psychicznie w III Rzeszy. Katalog
tej wystawy In Memoriam jest
wstrz¹saj¹cym dokumentem, z którym
powinni zapoznaæ siê wszyscy, którzy
zapomnieli o wydarzeniach z przesz³oci i znowu proponuj¹ w³¹czenie psy-

chiatrów w proces zabijania, chocia¿ z
nieco innych przyczyn ni¿ przed 65 laty.
KRYTERIA HOLENDERSKIE
W PRAWIE HOLENDERSKIM
OBECNOÆ ZABURZEÑ PSYCHICZNYCH NIE POZBAWIA
PRAWA DO KORZYSTANIA
Z PRZYWILEJU EUTANAZJI.
Kryteria holenderskie, które powinna
spe³niaæ osoba domagaj¹ca siê zakoñczenia jej ¿ycia w asycie lekarza, dotyczy chorych somatycznie, mog¹ jednak
znaleæ zastosowanie w odniesieniu do
zdrowych fizycznie osób z przewlek³¹
depresj¹, u których uporczywe ¿yczenie
mierci, trudne do zniesienia cierpienia
oraz brak okrelonej perspektywy
udzielenia efektywnej pomocy nie nale¿y do cech osobliwie rzadkich.
W 1994 r. S¹d Najwy¿szy w Holandii w zwi¹zku z rozpatrywan¹ spraw¹
psychiatry Boudewijn Chabota, który
uczestniczy³ w samobójstwie 50-letniej
pacjentki (depresja zwi¹zana z utrat¹
dwóch synów) stan¹³ na stanowisku, ¿e
w wyj¹tkowych sytuacjach nie tylko
nieuleczalna choroba somatyczna, ale
równie¿ trudne do zniesienia cierpienia
psychiczne mog¹ uprawniaæ lekarza do
udzia³u w samobójstwie pacjenta, przy
czym raczej ciê¿koæ cierpieñ ni¿ ich
przyczyny mog¹ uzasadniaæ tak¹ decyzjê. S¹d Najwy¿szy realizacjê takiej
mo¿liwoci obwarowa³ nastêpuj¹cymi
warunkami [za Groenewoud i wsp.]:
+ chory powinien mieæ zapewnion¹
maksymaln¹ pomoc w d¹¿eniu do
ulgi w jego cierpieniu,
+ w przypadku odmowy przez pacjenta
skorzystania z alternatywnych form
pomocy  nie nale¿y umo¿liwiaæ mu
samobójstwa w asycie lekarza,
+ w decyzji powinni uczestniczyæ
eksperci, którzy osobicie zbadali
pacjenta.
Przedstawiona w skrócie opinia S¹du Najwy¿szego, zgodna ze stanowiskiem Holenderskiego Królewskiego
Stowarzyszenia Lekarzy, które wyra¿a³o pogl¹d, ¿e obecnoæ objawów psychopatologicznych automatycznie nie
pozbawia osoby chorej prawa do skorzystania z dobrodziejstwa samobójstwa przy udziale lekarza  sta³o siê swoist¹ legalizacj¹ takiego samobójstwa
w odniesieniu do czêci osób chorych
psychicznie, w szczególnoci chorych z
depresj¹. Stanowisko takie podziela
wiêkszoæ ankietowanych psychia- M
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trów holenderskich. Sporód 552 respondentów  64% s¹dzi, ¿e osoby chore
psychicznie w szczególnych sytuacjach,
maj¹ prawo do samobójstwa w asycie
lekarza. Trzydzieci piêæ procent ankietowanych (205 psychiatrów) uczestniczy³o we wstêpnej procedurze kwalifikacyjnej i w odniesieniu do 12 chorych
wyrazi³o zgodê na ten rodzaj samobójstwa. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
opinia wiêkszoci respondentów, ¿e to
lekarz pierwszego kontaktu powinien
oceniæ stan kliniczny pacjenta i rozstrzygaæ o ewentualnej potrzebie specjalistycznej (psychiatrycznej) oceny jego
stanu psychicznego.
Równie¿ przeprowadzone przed
kilku laty badania ankietowe wród 321
psychiatrów w stanie Oregon (USA)
wskazuj¹ na du¿¹ ich
permisywnoæ w odniesieniu do samobójstwa w asycie lekarza. Mianowicie
68% respondentów
s¹dzi, ¿e jest ono dopuszczalne i opowiada siê za legalizacj¹
takiego postêpowania, m.in. za udostêpnianiem w szczególnych sytuacjach nieuleczalnie chorym leków umo¿liwiaj¹cych odebranie sobie
¿ycia. Autorzy badañ
(Ganzini i wsp.) s¹
zaskoczeni tymi rezultatami, które wskazuj¹ na ra¿¹c¹ rozbie¿noæ pomiêdzy
opiniami swoich kolegów i stanem wspó³czesnej wiedzy o
przyczynach i uwarunkowaniach samobójstw oraz o szczególnej roli depresji
w tym dramatycznym zjawisku.
ZABURZENIA DEPRESYJNE
Zniechêcenie do ¿ycia i pragnienie
mierci jest wspóln¹ cech¹ stanów
depresyjnych. U licznych chorych przybiera konkretne formy w postaci ujawnianych zamiarów samobójstwa, które
czêæ realizuje. Przyczyn¹ zgonu 1520% osób z zaburzeniami afektywnymi
jest samobójstwo.
Zaburzenia depresyjne wystêpuj¹
czêsto w populacji chorych somatycznie. W niektórych schorzeniach ich rozpowszechnienie siêga 50%, w chorobach nieuleczalnych za jest jeszcze
wiêksze, przy czym obecnoæ depresji
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wydatnie pogarsza rokowanie. Coraz
wiêcej danych wskazuje, ¿e pragnienie
mierci i myli o samobójstwie u ciê¿ko
chorych, zw³aszcza dotkniêtych nieuleczaln¹ chorob¹ id¹ w parze z obecnoci¹ depresji o nasileniu klinicznym. W
wietle badañ Browna i wspó³autorów
wród 44 nieuleczalnie chorych, w stanie terminalnym  34 nie ujawnia³o myli o samobójstwie ani te¿ pragnienia
skrócenia ich ¿ycia, pozosta³ych 10 wyra¿a³o takie pragnienie. U wszystkich
chorych stwierdzono stan depresyjny o
nasileniu klinicznym. Autorzy zwracaj¹
uwagê na cis³¹ zale¿noæ pomiêdzy
mylami o samobójstwie i depresj¹.
¯adna sporód osób, u których nie
stwierdzono zaburzeñ depresyjnych nie
przejawia³a oczekiwañ skrócenia ich

¿ycia ani myli samobójczych. Równie¿
chorzy w hospicjach ujawniaj¹ tendencje samobójcze. U blisko 59% stwierdzono depresjê o nasileniu klinicznym, u
chorych bez takich tendencji jedynie u
7,7%.
Depresja jako pe³ny zespó³ chorobowy lub jako cecha wystêpuje u wiêkszoci osób, które odbieraj¹ sobie ¿ycie
(w wietle niektórych badañ dotyczy to
90% dokonanych samobójstw). Dysponujemy coraz liczniejszymi przes³ankami,
które wskazuj¹, ¿e wczesne rozpoznawanie i poprawne leczenie depresji oraz
zapobieganie nawrotom choroby mo¿e
przyczyniæ siê do wydatnego zmniejszenia ryzyka samobójstwa wród osób
dotkniêtych zaburzeniami afektywnymi. S¹ te¿ liczne dane, które dowodz¹,
¿e skuteczna pomoc terapeutyczna cho-

rym depresyjnym przyczynia siê do redukcji wskanika samobójstw w populacji
ogólnej.
Ocena natury zaburzeñ nastroju i
mylenia w stanach terminalnych, w
szczególnoci udzielenie odpowiedzi na
pytanie czy wystêpuj¹ce u chorego obni¿enie nastroju, zniechêcenie do ¿ycia
lub pragnienie mierci s¹ adekwatn¹ reakcj¹ na nieuleczaln¹ chorobê bêd¹c¹
ród³em cierpienia (a wiêc mieszcz¹ siê
w ramach tzw. normy), czy te¿ nale¿y je
zakwalifikowaæ do chorobowych zaburzeñ nastroju typu depresyjnego bywa
bardzo trudne, czêsto niewykonalne. Z
punktu widzenia klinicznego sprawa
jest drugorzêdna  w jednym i drugim
przypadku choremu nale¿y udzieliæ
pomocy.
Wspó³czesna psychiatria dysponuje pokan¹ liczb¹ leków
przeciwdepresyjnych,
które umo¿liwiaj¹ efektywn¹ pomoc terapeutyczn¹ chorym z depresj¹. Nowe leki, coraz szerzej dostêpne,
zapewniaj¹ wiêkszy
komfort leczenia (ma³a liczba powik³añ i
objawów ubocznych) i
mog¹ byæ stosowane u
tych chorych z depresj¹ i schorzeniami somatycznymi, u których
klasyczne leki przeciwdepresyjne s¹ przeciwwskazane. Szereg przes³anek wskazuje, ¿e
lata najbli¿sze przynios¹ dalszy postêp w
farmakologicznym leczeniu depresji.
Nale¿y podkreliæ, ¿e u znacznego odsetka chorych z depresj¹ nie mo¿na
ograniczaæ siê do farmakoterapii. U
czêci niezbêdna jest pomoc psychoterapeutyczna, która wydatnie wspomaga
efekty dzia³ania leków przeciwdepresyjnych. Czêæ chorych wymaga równie¿ pomocy rodowiskowej.
Du¿ym problem klinicznym i spo³ecznym s¹ d³ugotrwa³e, uporczywe zaburzenia depresyjne, w których leczenie
standardowe jest nieskuteczne lub ma³o
efektywne. Chorzy z depresj¹ przewlek³¹, zwykle o umiarkowanym nasileniu,
jednak czêsto ze zniechêceniem do ¿ycia i mylami samobójczymi, stanowi¹
15-25% populacji osób z zaburzeniami
afektywnymi. S¹ to czêsto osoby w wieku podesz³ym. Wbrew rozpowszech M
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nionym opiniom (równie¿ wród psychiatrów) o nieuleczalnoci takich stanów  u czêci chorych nastêpuje poprawa stanu zdrowia (niekiedy pe³na remisja) w wyniku oddzia³ywañ terapeutycznych, poprawy warunków socjalnych, u czêci za poprawa lub remisja
jest spontaniczna (nawet po kilku latach
utrzymywania siê depresji).
W wielu krajach (m.in. w Polsce)
obecnoæ bezporedniego zagro¿enia
¿ycia zwi¹zana z chorob¹ psychiczn¹
uzasadnia leczenie bez zgody pacjenta
(art. 23 p. l ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego), w przypadku depresji 
wskazaniem do takiego postêpowania
s¹ zagra¿aj¹ce ¿yciu tendencje samobójcze. Przy takiej regulacji prawnej
¿¹danie pozbawienia ¿ycia wyra¿one
przez chorego z depresj¹ (proba o tzw.
samobójstwo w asycie lekarza) uznaæ
nale¿y za niewa¿ne. Równie¿ z punktu
widzenia klinicznego rozwa¿ania nad
wa¿noci¹ takiego ¿¹dania (wiadoma
zgoda) prowadz¹ donik¹d.
Analiza wspó³czesnego stanu wiedzy o przyczynach i rozpowszechnieniu
zaburzeñ depresyjnych oraz okolicznoci towarzysz¹ce podejmowaniu decyzji
o tzw. samobójstwie w asycie lekarza
uprawniaj¹ do nastêpuj¹cych wniosków:
+ Decyzje osób domagaj¹cych siê
pomocy lekarza w pozbawieniu ich
¿ycia czêsto wynikaj¹ ze szczególnego ich stanu emocjonalnego, który
u licznych jest stanem spe³niaj¹cym
kryteria diagnostyczne depresji lub
trudnym do ró¿nicowania z depresj¹.
+ Ocena czy oczekiwanie na pomoc
lekarza w samobójstwie lub ¿¹danie
tej pomocy jest w pe³ni wiadome i
racjonalne, czy te¿ przejawem
zaburzenia depresyjnego jest czêsto
trudna lub wrêcz niemo¿liwa.
+ Zniechêcenie do ¿ycia i pragnienie
mierci nie jest cech¹ trwa³¹ i u
wielu osób przemija.
+ W odniesieniu do licznych zaburzeñ
psychicznych, w tym depresji, pojêcie nieuleczalnoci nie ma zastosowania.
+ Przy kwalifikowaniu chorych do
omawianej w tym opracowaniu
szczególnej formy eutanazji, jak¹ jest
samobójstwo w asycie lekarza
nawet przy przestrzeganiu cis³ych
kryteriów  istotne znaczenie przypada czynnikom subiektywnym, w
szczególnoci pogl¹dom uczestników
konsyliów na temat eutanazji oraz jej
dopuszczalnoci.

- luty 2006 (37) -

KOMPETENCJE
PSYCHIATRÓW

W dyskusjach nad
miejscem psychiatrii i rol¹
lekarzy psychiatrów w
sprawie legalizacji samobójstwa w asycie lekarza nie mo¿e byæ pominiêty problem ich kompetencji, a cilej ich wiedzy
i dowiadczenia w udzielaniu pomocy osobom
nieuleczalnie chorym. Poza nielicznymi wyj¹tkami
(psychiatrzy dzia³aj¹cy w
hospicjach, stali konsultanci oddzia³ów onkologicznych), nader rzadko
stykaj¹ siê oni z nieuleczalnie chorymi,
z osobami w stanach terminalnych.
Kompetencje wiêkszoci s¹ ograniczone, ekspertyzy w sprawie ¿yczeñ nieuleczalnie chorych czêsto odzwierciedlaj¹ pogl¹dy ekspertów, nie za faktyczny stan kliniczny pacjentów. W odniesieniu do niektórych uczestników
dramatycznego procesu umiercania
zgodnie z prawem nale¿y braæ pod
uwagê szczególny rodzaj infekcji psychicznej w postaci opisywanego przez
suicydologów zjawiska przejmowania
przez udzielaj¹cych pomocy osobom
zagro¿onym samobójstwem ich suicydalnego obrazu mylenia o rzeczywistoci, w którym dominuje pesymizm i
poczucie beznadziejnoci.
KRYZYS MEDYCYNY
LEGALIZACJA EUTANAZJI
PRZEJAWEM KRYZYSU
WSPÓ£CZESNEJ MEDYCYNY
Lektura coraz obszerniejszego pimiennictwa i wypowiedzi prasowych
dotycz¹cych eutanazji i tzw. samobójstwa w asycie lekarza sk³ania do smutnej refleksji, mianowicie wiêkszoæ zabieraj¹cych g³os w tej dramatycznej
sprawie przedstawia swoje pogl¹dy i
argumenty natury filozoficznej, etycznej, prawnej. Do wyj¹tków nale¿¹ publikacje, w których podejmowany jest
problem pomocy nieuleczalnie chorym
w koñcowej fazie ich ¿ycia. Jeszcze
mniejsza jest liczba badañ dotycz¹cych
leczenia zaburzeñ depresyjnych u nieuleczalnie chorych. S¹dzê, ¿e eutanazja,
której szczególn¹ form¹ jest tzw. samobójstwo w asycie (cilej  przy
udziale) lekarza jest przejawem kryzysu
wspó³czesnej medycyny i polityki spo-

³ecznej w rozwiniêtych krajach wiata.
Podsumowuj¹c:
+ Kryzys medycyny wynika z bezradnoci w udzielaniu pomocy ludziom,
którzy dziêki postêpom wiedzy
medycznej ¿yj¹ d³u¿ej ni¿ dawniej.
Wdra¿aniu nowych, efektywnych
metod terapii nie towarzyszy adekwatny rozwój medycyny paliatywnej,
systemu pomocy chorym w stanach
terminalnych.
+ Wzrastaj¹ce koszty wiadczeñ
zdrowotnych ograniczaj¹ mo¿liwoæ
szerokiego ich udostêpniania potrzebuj¹cym, dotyczy to zw³aszcza
drogich metod terapii, które s¹
dostêpne wybranym grupom ludnoci z wyran¹ dyskryminacj¹ osób w
wieku podesz³ym oraz chorych
nieuleczalnie.
+ Eutanazja jest przejawem kryzysu
rodziny, dla której opieka nad
nieuleczalnie lub przewlekle chorym
ojcem lub matk¹, wspó³ma³¿onkiem
lub dzieckiem jest nadmiernym
obci¹¿eniem psychicznym lub
materialnym.
Dopuszczalnoæ eutanazji, w tym
samobójstwa w asycie lekarza narusza podstawowe standardy postêpowania lekarskiego: zasadê ochrony ¿ycia,
zasadê zaufania w relacji pacjent 
lekarz, zaciera granicê pomiêdzy leczeniem i zabijaniem. S¹dzê, ¿e lekarz,
zw³aszcza psychiatra, ma prawo i obowi¹zek odmowy udzia³u w jakimkolwiek etapie dzia³añ zmierzaj¹cych do
umiercania chorych.
(Autor jest prof.  kierownikiem II
Kliniki Psychiatrii w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie).
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(...) nie pope³nia przestêpstwa, kto nie udziela
pomocy, do której jest konieczne poddanie siê
zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach,
w których mo¿liwa jest niezw³oczna pomoc ze
strony instytucji lub osoby do tego powo³anej.

Odpowiedzialnoæ lekarza w przypadku udzielenia
pomocy lub jej braku, bêdzie zale¿a³a od wielu czynników
charakteryzuj¹cych konkretn¹ sytuacjê.

Marek Hermanowicz

Lekarz
pod
wp³ywem
alkoholu

J

eden z m³odych adeptów sztuki Hipokratesa zapyta³
mnie có¿ winien czyniæ lekarz znajduj¹cy siê pod
wp³ywem alkoholu (oczywicie po pracy) w sytuacji,
kiedy konieczne jest udzielenie pomocy medycznej np.
ofierze wypadku i nie mo¿na liczyæ na szybk¹ interwencjê
pogotowia ratunkowego.
Niniejsze rozwa¿ania nale¿y rozpocz¹æ od wskazania
treci art. 162 KK, okrelaj¹cego przestêpstwo nieudzielania pomocy.

Kto cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w po³o¿eniu
gro¿¹cym bezporednim niebezpieczeñstwem
utraty ¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mog¹c jej udzieliæ bez
nara¿enia siebie lub innej osoby na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat trzech.
Paragraf 2 tego przepisu ³agodzi rygoryzm poprzez
stwierdzenie, ¿e:
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Jeli odurzenie alkoholowe lekarza wskazuje
tak wysoki stopieñ intensywnoci, ¿e nie mo¿e
oceniæ sytuacji i pokierowaæ swoim
postêpowaniem, to wówczas, zgodnie z art.
31 § 1 KK, nie pope³nia on przestêpstwa
z art. 162 KK (nieudzielanie pomocy)
odstêpuj¹c od udzielenia pomocy medycznej.

Z powodu swojej niepoczytalnoci, lekarz nie poniesie
równie¿ odpowiedzialnoci za ewentualne negatywne nastêpstwa udzielenia pomocy, jeli jej udzielenia siê podj¹³.
Mamy tu do czynienia z tzw. niezawinionym wprowadzeniem siê w stan odurzenia. Lekarz w czasie, w którym wprawi³ siê w stan odurzenia by³ po pracy i nie przewidywa³ mo¿liwoci podjêcia zachowania wymagaj¹cego
daleko id¹cej trzewoci umys³u. Wy³¹czy³ u siebie poczytalnoæ w okresie, w którym nie wykonywa³ lub nie
mia³ wykonywaæ czynnoci leczniczych zwi¹zanych z
jego zawodem (Kodeks karny czêæ ogólna  Komentarz
pod red. G. Rejman, Warszawa 1999 r., s. 832).
Ustalenie niepoczytalnoci w czasie czynu jest dokonywane w oparciu o opiniê bieg³ych psychiatrów. Stopieñ
upojenia alkoholowego oraz jego wp³yw na osobê bada siê
i ocenia dla ka¿dego przypadku z osobna, uwzglêdniaj¹c
jego specyfikê.
Nadto niepoczytalnoæ ustala siê w cis³ym nawi¹zaniu do konkretnego czynu. Mo¿e byæ tak, ¿e w tym samym czasie sprawca zachowa poczytalnoæ w relacji do
jednego czynu, bêdzie za jej pozbawiony w stosunku do
innego (Kodeks karny. Komentarz pod red. O. Górnik,
Warszawa 2006 r., s. 100).
W sytuacji, kiedy poczytalnoæ lekarza jest ograniczona w nieznacznym stopniu (z powodu spo¿ycia niewielkiej iloci alkoholu) i nie podejmie on próby udzielenia
pomocy, mo¿e wówczas naraziæ siê na zarzut pope³nienia
przestêpstwa nieudzielania pomocy (np. brak próby reanimacji) z art. 162 KK. Samo wezwanie pomocy bêdzie
równoznaczne z jej nieudzieleniem. Pamiêtajmy, ¿e przede wszystkim art. 162 KK zabrania biernoci, wymaga
podjêcia starañ, ale nie nak³ada obowi¹zku rzeczywistego
uratowania ¿ycia czy zdrowia.
Oczywicie prawo wymaga od medyka, jako od profesjonalisty w dziedzinie leczenia, znacznie wiêkszego
zaanga¿owania w ratowanie ¿ycia ni¿ od laika, natomiast
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zakres koniecznej pomocy wyznacza konkretna sytuacja,
np. stan lekarza, nie pozwala na przeprowadzenie bardziej
z³o¿onej czynnoci medycznej wymagaj¹cej precyzji, bo
trzês¹ mu siê rêce.
Uwa¿am, ¿e lekarz, nie bêd¹c w danej chwili predysponowany do dokonania bardziej skomplikowanego zabiegu, mo¿e od niego odst¹piæ, staraj¹c siê w inny sposób
pomóc ofierze. Moim zdaniem lekarz nie jest zobowi¹zany do podjêcia skomplikowanych zabiegów medycznych, ze wzglêdu na niemo¿noæ prawid³owego ich wykonania w takim stanie i okolicznociach. Imposibulum nulla
obligatio  niemo¿liwoæ nie rodzi ¿adnych powinnoci,
nawet takich, których wymaga prawo karne.
Wydaje siê, ¿e w przedstawianej sytuacji móg³by mieæ
zastosowanie § 2 art. 162 KK, który mówi:

nie pope³nia przestêpstwa, kto nie udziela
pomocy, do której jest konieczne poddanie siê
zabiegowi lekarskiemu.

Lekarz, ze wzglêdu na swój stan, zabiegu takiego
dokonaæ nie jest w mocy.
Nawet, jeli s¹d nie podzieli³by prezentowanych stanowisk, lekarz, decyduj¹c siê na nieudzielanie pomocy
móg³by w sprzyjaj¹cych okolicznociach liczyæ na odst¹pienie od wymierzenia kary (art. 59 KK) lub zastosowanie
warunkowego umorzenia postêpowania karnego (66 § 1
KK).
W razie gdyby pomoc udzielona pod wp³ywem alkoholu okaza³a siê b³êdna, odpowiedzialnoæ lekarza za negatywny skutek udzielonej pomocy, w postaci uszczerbku
na zdrowiu, mo¿e zostaæ wy³¹czona na podstawie kontratypu stanu wy¿szej koniecznoci  art. 26 § 1 KK. Zgodnie z tym przepisem:

nie pope³nia przestêpstwa, kto dzia³a w celu
uchylenia bezporedniego niebezpieczeñstwa
gro¿¹cego jakiemukolwiek dobru chronionemu
prawem, je¿eli niebezpieczeñstwa nie mo¿na
inaczej unikn¹æ, a dobro powiêcone
przedstawia wartoæ ni¿sz¹ od dobra
ratowanego.
I tak, jeli pijany lekarz reanimuj¹c ofiarê wypadku ³amie jej ¿ebra, obojczyk i przebija p³uco to nie pope³nia
przestêpstwa, bowiem powiêca on bezpieczeñstwo i
zdrowie cz³owieka celem ratowania mu ¿ycia.
Lekarz sam powinien oceniæ czy jego stan pozwala
mu na przedsiêwziêcie okrelonych czynnoci, i czy zaniechanie ich podjêcia w konkretnych okolicznociach nie
spowoduje albo nie zwiêkszy zagro¿enia dla ¿ycia lub
zdrowia. Lekarzowi nie wolno zapomnieæ, ¿e jego podstawowym obowi¹zkiem jest nieæ pomoc i ulgê w cierpieniu, nie bacz¹c przy tym na konsekwencje, które mog¹ go
dotkn¹æ.
(Autor jest aplikantem adwokackim).
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Korespondencja z Bethesdy

Samodyscyplina
W ¿yciu najlepiej, kiedy jest nam dobrze i le.
Kiedy jest nam tylko dobrze  to niedobrze.
Ks. J. Twardowski

T

ym razem kilka s³ów o codziennej pracy. Codziennoæ w tak du¿ym orodku naukowym jakim jest
National Institutes of Health jest bardzo wymagaj¹ca. Chocia¿ pracê rozpoczynamy i koñczymy wedle
w³asnego uznania, to jednak zakres prac do wykonania w
danym dniu narzuca rygory. Ka¿dy przecie¿ ma pewien
zakres eksperymentów do wykonania, pewien etap wyników do osi¹gniêcia, temat badawczy do zrealizowania.
Najczêciej jest tak, ¿e jeli tylko jest to mo¿liwe, ka¿dy
stara siê rozpoczynaæ poszczególne etapy badañ jak najwczeniej, aby w nastêpnym dniu zrobiæ kolejny krok.
Ja mój dzieñ pracy rozpoczynam najczêciej oko³o
dziewi¹tej rano. Przyjête jest, ¿e ka¿dy z pracowników na
pocz¹tku dnia spotyka siê z kierownikiem zespo³u. Moje
rozmowy z szefow¹ dotycz¹ tego co zrobi³am dnia poprzedniego i jaki mam plan na dzisiaj. Spotkania te s¹ bardzo krótkie. Co pewien czas rozmawiamy d³u¿ej, gdy¿ po
uzyskaniu pewnej iloci wyników badañ omawia siê je z
szefem, analizuje, ustala siê kolejny kierunek i zakres prac
eksperymentalnych.
Po dok³adnym teoretycznym omówieniu problemu
badawczego prowadzone s¹ dalsze prace w laboratorium.
To co mnie zdumiewa, to panuj¹ca tu wielka cisza. S³ychaæ tylko szum wirówek, stukanie timera odmierzaj¹cego czas, dwiêk mieszade³ek... Oczywicie co jaki czas
osoby pracuj¹ce w zakresie tego samego tematu badawczego zatrzymuj¹ siê przy sobie, dyskutuj¹, ale po chwili
wracaj¹ do swoich stanowisk. Bywaj¹ dni, kiedy d³ugie
godziny pracy spêdza siê w prawie ca³kowitym odizolowaniu od wiata. Bardzo lubiê to skupienie laboratoryjne.
Czêsto jest tak, ¿e zanim siê spostrzegê jest ju¿ póny
wieczór i czas wracaæ do domu.
W ci¹gu dnia jest czas na lunch. Wychodzimy czêsto
do kafeterii, przejæ siê albo posiedzieæ na ³aweczce przed
laboratorium, szczególnie w takie dni, gdy pogoda jest
piêkna.
W NIH-u tydzieñ pracy nie koñczy siê w pi¹tek. W
wiêkszoci pracownicy przychodz¹ do laboratorium tak¿e
w weekendy. W soboty pracuje siê krócej. Czêsto jeli tego wymaga plan eksperymentu trzeba przyjæ równie¿ w
niedzielê.
Kiedy zatem odpoczywam i czy jest czas na happy
hour ca³ego zespo³u? O tym w nastêpnej korespondencji.
Elzbieta Tryniszewska
National Institutes of Health,
National Cancer Institute
Bethesda, USA
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Praca Biernackiego nad sedymentacj¹ krwi pt. Badania
nad stanem chemicznym krwi w stanach chorobowych, w
szczególnoci w stanach anemicznych, og³oszona w roku
1894 w Gazecie Lekarskiej opisuje, jak autor pos³uguj¹c siê
sedymentacj¹ do oddzielania krwinek od osocza w innych
celach, zauwa¿a pewnego dnia, ¿e sama sedymentacja ró¿ni
siê u poszczególnych osób. Bardziej szczegó³owe wyniki
swoich badañ i odpowiednie wnioski opisuje dopiero w 1897
roku w publikacji pt. Samoistna sedymentacja krwi....
W 1917 roku podobne wyniki otrzymali niezale¿nie od siebie
Ludwik Hirszfeld i Robin Fahraeus.
Uchwa³¹ Zjazdu Internistów Polskich w Wilnie w
1923 roku zjawisko opadania krwinek czerwonych postanowiono nazwaæ objawem Biernackiego (OB).

Uchwa³¹ Zjazdu Internistów Polskich w Wilnie w
1923 roku zjawisko opadania krwinek czerwonych
postanowiono nazwaæ objawem Biernackiego (OB).

Edmund Biernacki

O
B
Odczyn

Biernackiego

W

e krwi pobranej do antykoagulanta (niekrzepn¹cej) erytrocyty i inne komórki opadaj¹ na dno
naczynia. Jest to w g³ównej mierze spowodowane ró¿nicami w gêstoci poszczególnych sk³adowych
krwi. Erytrocyty maj¹ gêstoæ  1,095 kg/l, leukocyty 
1,060 kg/l, krwinki p³ytkowe  1,050 kg/l, osocze  1,027
kg/l, a krew pe³na 1,058 kg/l. Dlatego najszybciej opadaj¹
erytrocyty, wolniej leukocyty, a najwolniej krwinki p³ytkowe. Zwiêkszenie stê¿enia globulin i fibrynogenu powoduje przyspieszenie opadania krwinek, natomiast zwiêkszenie stê¿enia albumin zwalnia szybkoæ opadania. Po
raz pierwszy zjawisko opadania krwinek zaobserwowa³ i
opisa³ w 1894 roku Edmund Faustyn Biernacki.
Edmund Biernacki urodzi³ siê 19 grudnia 1866 roku w
Opocznie. Do gimnazjum uczêszcza³ w Kielcach i Lublinie. Medycynê studiowa³ w Warszawie. Ju¿ w czasie
studiów prowadzi³ prace eksperymentalne. W 1889 roku
otrzyma³ dyplom lekarza. Wiedzê medyczn¹ pog³êbia³ za
granic¹ w Heidelbergu u Erba i Kuhnego oraz w Pary¿u
u Chorcota i Hayema. Po powrocie do Warszawy obj¹³
stanowisko ordynatora kliniki diagnostycznej. W 1897
roku zosta³ ordynatorem Szpitala Wolskiego. Kilka lat
póniej wyjecha³ do Lwowa, gdzie nostryfikowa³ dyplom lekarza, uzyska³ habilitacjê (1902) i otrzyma³ tytu³
profesora (1908).
Edward Biernacki zmar³ nagle we Lwowie 29 grudnia 1911r. Spocz¹³ na miejscowym cmentarzu.
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W publikacjach zagranicznych spotykamy siê ze skrótem ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) równoznacznym z OB. Dla mo¿liwoci porównywania wyników Miêdzynarodowy Komitet Standaryzacji w Hematologii
(ICSH) wprowadzi³ warunki okrelaj¹ce to badanie.
G³ównym z nich jest przestrzeganie temperatury mieszcz¹cej siê w zakresie 18  24°C.
Szybkoæ badania wyra¿a siê w arbitralnych jednostkach oznaczaj¹cych drogê w mm, jak¹ erytrocyty przeby³y w ci¹gu 1 godziny (mm/h).
Prawid³owa wartoæ OB mê¿czyzn wynosi do 8 mm,
kobiet do 12 mm, noworodków do 2 mm, natomiast niemowl¹t do 6 miesi¹ca ¿ycia od 12 do 17 mm.
Przyspieszone OB towarzyszy ciê¿kiej niedokrwistoci, procesom zapalnym, martwicy tkanek, zaka¿eniom,
ura-zom, z³amaniom koci, stanom pooperacyjnym, hipergammaglobulinemii, hipercholesterolemii. OB jest tak¿e
przyspieszone w grulicy, chorobie reumatycznej, zawale
miênia sercowego, kolagenozach, zespole nerczycowym,
kile, wstrz¹sie, ostrych i przewlek³ych chorobach zakanych, nowotworach z³oliwych, chorobach w¹troby, nadczynnoci i niedoczynnoci tarczycy, zatruciu o³owiem i
arsenem, szpiczaku mnogim, makroglobulinemii, zespole
pokomisurotomijnym, po podaniu niektórych leków (morfina, dekstran, metyldopa, kuprenil, witamina A).
OB jest zwolnione w nadkrwistociach samoistnych i
wtórnych, krioglobulinemii, przewlek³ej niewydolnoci
kr¹¿enia, niektórych stanach alergicznych, niedokrwistoci sierpowatokrwinkowej.
Przyspieszone OB jest zawsze symptomem choroby
(z wyj¹tkiem ci¹¿y), a prawid³owe jej nie wyklucza. Odnosi siê to m.in. do czerwienicy, niewydolnoci kr¹¿enia,
niedokrwistoci z niedoboru ¿elaza. Jest to badanie niespecyficzne, lecz bardzo czu³e, umo¿liwiaj¹ce ró¿nicowanie chorób organicznych od czynnociowych. ¯adna
choroba nie mo¿e byæ uznana za czynnociow¹, je¿eli OB
jest przyspieszone (nale¿y rozwa¿yæ wówczas wszystkie
mo¿liwe przyczyny nieprawid³owego OB). Badanie OB
stanowi równie¿ czu³¹ próbê ledzenia przebiegu choroby.
Ilona Dzwilewska
(Autorka jest cz³onkiem Studenckiego Ko³a Naukowego,
przy Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB).
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Prof.

Józef
Marian
Zalewski
(1926-2000)
Prof. Józef Marian Zalewski

O

bci¹¿eni prac¹ i problemami codziennego ¿ycia
rzadko wracamy mylami do minionych czasów.
Sylwetki ludzi wtedy spotkanych, przykrywa ju¿
dzi lekka mgie³ka zapomnienia.
Nied³ugo minie szeæ lat od mierci profesora Józefa
Zalewskiego. Mój pierwszy kontakt z nim mia³ miejsce w
czasie æwiczeñ z chirurgii, które odbywa³em na V roku w
klinice, kierowanej przez profesora Tadeusza Jankowskiego. Profesora Zalewskiego zapamiêta³em jako g³ono mówi¹cego mê¿czyznê. Wci¹¿ widzê go przebiegaj¹cego korytarzem, w bia³ej czapeczce zsuniêtej na ty³ g³owy. Donony g³os i energiczne ruchy Profesora tworzy³y wokó³
niego atmosferê surowoci. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Profesor by³ nauczycielem wymagaj¹cym, ale i sprawiedliwym.
W nastêpnych latach, kiedy by³em ju¿ lekarzem, mia³em z Profesorem czêste kontakty zawodowe, ale te¿ i prywatne. Pozna³em wtedy jego rodzinê, pogl¹dy na ¿ycie i
zami³owania. Wiem, ¿e interesowa³ siê histori¹ Polski i II
wojny wiatowej. Lubi³ Tatry i górsk¹ turystykê, ale tak¹
zwyk³¹ przyjemnoæ sprawia³o mu uprawianie dzia³ki.
Józef Marian Zalewski urodzi³ siê 14 marca 1926 roku
we wsi Sulimy w powiecie kolneñskim. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w 1939 roku, a maturê uzyska³ w 1947 roku,
po skoñczeniu Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Grajewie. W tym samym roku rozpocz¹³ studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom
lekarza uzyska³ w 1952 roku. Nastêpnie podj¹³ pracê w
I Katedrze i Klinice Chirurgii AM w Bia³ymstoku, kierowanej przez prof. Feliksa Oleñskiego. Kiedy w 1954 roku
powsta³a II Klinika Chirurgiczna, kierowana przez prof.
Tadeusza Jankowskiego zosta³ w niej asystentem. W tej
klinice przeszed³ wszystkie stopnie kariery zawodowej i
naukowej. Pierwszy stopieñ specjalizacji z zakresu
chirurgii ogólnej uzyska³ w 1955 roku, a drugi w 1959.
Rozwijaj¹c swoje umiejêtnoci zawodowe i naukowe
odby³ kilka sta¿y zagranicznych w orodkach naukowych
Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii.
Stopieñ doktora medycyny otrzyma³ w 1961 roku na
podstawie rozprawy pt. Leczenie ropniaków op³ucnej w
wietle badañ czynnociowych narz¹du oddechowego.
Natomiast tytu³ doktora habilitowanego uzyska³ w 1967
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roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt.
Dotêtnicza chemioterapia nieoperacyjnych raków p³uc,
pêcherza moczowego i w¹troby z jednoczasowym stosowaniem z dala kierowanych zacisków naczyniowych.
G³ównymi zainteresowaniami Profesora by³y diagnostyka
i chirurgiczne leczenie, przede wszystkim, chorób p³uc i
op³ucnej, ¿o³¹dka i dwunastnicy, w¹troby i dróg ¿ó³ciowych oraz trzustki. Dziêki niemu dzi klinika posiada
du¿e dowiadczenie w leczeniu martwiczego zapalenia i
ropni trzustki metod¹ otwartego brzucha. Efektem tych
zainteresowañ by³o og³oszenie 157 publikacji, których by³
autorem lub wspó³autorem.
Po mierci profesora Tadeusza Jankowskiego w 1968
roku doc. Zalewski zosta³ kierownikiem II Kliniki Chirurgii Ogólnej. Kiedy w 1970 roku powo³any zosta³ Instytut Chirurgii zaproponowano mu w nim stanowisko dyrektora. Funkcjê tê pe³ni³ do chwili rozwi¹zania Instytutu w
1981 roku. Do momentu przejcia na emeryturê kierowa³
t¹ sam¹ klinik¹, która w tym czasie przyjê³a nazwê Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej. W 1977 roku otrzyma³
tytu³ profesora nadzwyczajnego, a w 1987 profesora zwyczajnego.
By³ promotorem 10 prac doktorskich i opiekunem 2
przewodów habilitacyjnych.
Profesor przyjmowa³ tak¿e pacjentów w poradniach.
W latach 1952-1957 pracowa³ w Poradni Chirurgicznej i
Urologicznej, a od 1958 do 2000 roku w Wojewódzkiej
Poradni Przeciwgruliczej.
Natomiast w latach 1968-1974 by³ konsultantem wojewódzkim do spraw chirurgii ogólnej w województwie
bia³ostockim, a w latach 1975-1982 konsultantem regionalnym w czterech województwach: bia³ostockim, ³om¿yñskim, suwalskim i olsztyñskim. Dzieli³ siê swoj¹ wiedz¹ i ogromnym dowiadczeniem ze wszystkimi, którzy
potrzebowali pomocy. Czasami pod mask¹ rubasznoci
skrywa³ oblicze cz³owieka bardzo wra¿liwego na ludzk¹
niedolê i cierpienie. Uwidacznia³o siê to w jego pracy lekarskiej i poza ni¹.
W latach 1976-1992 Profesor by³ cz³onkiem Zarz¹du
G³ównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, a w latach
1984-1992 cz³onkiem Kolegium Redakcyjnego Polskiego
Przegl¹du Chirurgicznego. By³ cz³onkiem szeregu Towarzystw Naukowych, miêdzy innymi: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego
Towarzystwa ¯ywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
oraz International Society of Surgery.
Wyrazem uznania za ca³okszta³t jego pracy jako nauczyciela akademickiego i chirurga oraz budz¹c¹ szacunek
postawê ogólnoludzk¹ by³o odznaczenie Profesora Krzy¿em Kawalerskim i Oficerskim Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznakami: Zas³u¿ony Lekarz i Zas³u¿ony Nauczyciel.
Profesor zmar³ 27 marca 2000 roku.
¯egna³em Profesora z ogromnym smutkiem jako by³y
student, kolega i kierownik Kliniki, któr¹ On wczeniej
kierowa³.
Zdzis³aw Piotrowski
(Autor jest prof. dr. hab.  emerytowanym kierownikiem
II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AMB).
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I

Podlaskie
Dni
Chirurgiczne

W

malowniczej scenerii Bia³owie¿y, od 10 do 12
lutego bie¿¹cego roku, odbywa³y siê I Podlaskie
Dni Chirurgiczne, zorganizowane przez II Klinikê
Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AMB.

Konferencja pod patronatem JM. Rektora AMB prof. dr.
hab. med. Jana Górskiego oraz Marsza³ka Województwa
Janusza Krzy¿ewskiego by³a powiêcona interdyscyplinarnemu leczeniu ostrego zapalenia trzustki. Obrady toczy³y siê w
nowoczesnej sali konferencyjnej Bia³owieskiego Parku Narodowego. W Konferencji wziê³o udzia³ prawie 200 lekarzy
ró¿nych specjalnoci. Wród nich by³o 20 wybitnych
ekspertów z takich orodków akademickich jak: Warszawa,
Lublin, Kraków, Katowice oraz Wroc³aw. Dominowali oczywicie chirurdzy, ale du¿¹ grupê stanowili gastrolodzy,
anestezjolodzy oraz radiolodzy. W codziennej praktyce
lekarskiej ci specjalici tworz¹ interdyscyplinarne zespo³y
lecznicze. Ze wzglêdu na nowatorsk¹ formu³ê organizacyjn¹
sympozjum, zamieniaj¹c¹ klasyczne sesje referatowe na system moderowanych debat tematycznych, przebieg spotkania
by³ bardzo burzliwy, ale i pozbawiony nudy. Swoje dowiadczenia, doniesienia kazuistyczne czy niepowodzenia w lecze-
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niu prezentowali nie tylko eksperci, ale równie¿ uczestnicy
obecni na sali obrad. Debaty by³y bogato ilustrowane prezentacjami multimedialnymi przedoperacyjnych badañ obrazowych, zestawionych z obrazami oraz filmami ródoperacyjnymi oraz filmami z wykonywanych procedur.
Z perspektywy mo¿na oceniæ, ¿e by³y to rzeczywicie
Pierwsze Dni Chirurgiczne nie tylko na Podlasiu, ale równie¿
i w Polsce.
Organizatorom dopisa³a pogoda, dziêki której kulig po
puszczy, z pochodniami, zakoñczony ogniskiem przy pe³ni
ksiê¿yca, wywar³ niezapomniane wra¿enia na uczestnikach
spoza Podlasia. Jedynym niedostatkiem sympozjum by³ brak
utytu³owanych chirurgów z Bia³egostoku, którzy pomimo
zaproszenia nie zaprezentowali swoich dowiadczeñ na
forum sympozjum. ¯a³ujemy i ju¿ dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych na II Podlaskie Dni Chirurgiczne.
Tematem wiod¹cym w nastêpnym roku bêdzie rak jelita
grubego.
Bogus³aw Kêdra
(Autor jest dr. hab.  kierownikiem
II Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Gastroenterologicznej AMB).
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V Miêdzynarodowe
Warsztaty
Kardiologiczne
Wschód-Zachód
odbêd¹ siê
8 kwietnia 2006 (sobota), godz. 9.00
Opera i Filharmonia Podlaska,
Bia³ystok, ul. Podlena 2
w programie miêdzy innymi:
+ Wyk³ad inauguracyjny
Kardiologia XXI wieku
 stan obecny i perspektywy
 prof. G. Opolski (Warszawa)
+ Sesja I
Wysi³ek a serce
 prof. J. Górski (Bia³ystok),
prof. R. Piotrowicz (Warszawa)
+ Sesja II
Nowoci w leczeniu nadcinienia têtniczego
 prof. W. Januszewicz,
dr J. Prejbisz (Warszawa)
+ Sesja III
Blaski i cienie intensywnego leczenia
przeciwp³ytkowego i przeciwkrzepliwego
 prof. G. Opolski,
doc K. Filipiak (Warszawa),
prof. A. D¹browski,
prof. J. K³oczko, (Bia³ystok)
+ Sesja IV
Pytania do specjalisty
prowadz¹ca doc. B. Sobkowicz (Bia³ystok)
uczestnicy  adiunkci Kliniki Kardiologii,
Zak³adu Kardiologii Inwazyjnej,
Kliniki Endokrynologii i Diabetologii
oraz Nefrologii.
Organizatorzy
Klinika Kardiologii AMB,
Stowarzyszenie Przyjació³ Serca
ul. M.C. Sk³odowskiej 24A
15-276 Bia³ystok
tel/fax (085) 7468656 / 7468604
e-mail: musialwj@poczta.onet.pl
Uczestnicy Warsztatów otrzymaj¹
punkty edukacyjne PTK i TIP.
Prof. W. J. Musia³
Przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego
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Nefrokardiologia
D

rugie sympozjum szkoleniowo-naukowe
Nefrokardiologia zbieg³o siê z 25-leciem
Kliniki Nefrologii i Transplantologii AMB.
Odbywa³o siê od 10 do 12 grudnia 2005 roku w
Bia³owie¿y. Patronat honorowy obj¹³ JM. Rektor AMB prof. dr hab. Jan Górski.

W sympozjum uczestniczy³o prawie 250
osób, w tym 42 profesorów i docentów, g³ównie nefrologów i kardiologów. Wród nich
byli obecni konsultanci krajowi ds. nefrologii
(prof. B Rutkowski) i ds. kardiologii (prof. G.
Opolski), a tak¿e prezes Towarzystwa Nadcinienia Têtniczego (prof. A. Januszewicz).
Wyg³oszono 22 wyk³ady w których omówiono problemy diagnostyki i leczenia choroby wieñcowej, zaburzeñ rytmu serca i zastoinowej niewydolnoci serca w przewlek³ej
niewydolnoci nerek. Omówiono postêpy w
leczeniu nadcinienia têtniczego. Jednym z
wyk³adowców by³ prof. F. Kokot, doktor honoris causa naszej Almae Matris. Warto podkreliæ, ¿e przyjazna atmosfera sprzyja³a szerokiej swobodnej dyskusji, czêsto nawet
ostrej. Chcemy by takie polemiki by³y wa¿nym elementem i si³¹ organizowanych przez
nas corocznych konferencji, dotycz¹cych
problemów kardiologicznych w nefrologii.
Prof. W. J. Musia³
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Translokacje chromosomowe
II Ogólnopolska Konferencja

T

ranslokacje chromosomowe s¹ kierunku przeciwleg³ych biegunów.
stosunkowo czêstymi przegru- Wprowadzaj¹c kolchicynê do hodopowaniami materia³u genetycz- wli komórkowej przecinamy nitki
nego i choæ znane od wielu lat, nadal wrzecionka. Ruch zostaje wstrzymakryj¹ wiele tajemnic.
ny. Paczki skondensowanej chromaPoniewa¿ tytu³ wydaje siê byæ dla tyny  chromosomy mo¿emy poddaæ
laików bardzo specjalistyczny wiêc dzia³aniu trypsyny, póniej zabarwiæ
parê s³ów wyjanienia.
odczynnikiem Giemzy i ogl¹daæ pod
£añcuchy DNA  noniki infor- mikroskopem chromosomy wypr¹¿macji genetycznej s¹ nawiniête na dy- kowane w poprzeczne paski, ustawiaski bia³kowe, jak nici na szpulach. Ta j¹c je wed³ug obowi¹zuj¹cych norm, a
struktura nazywa siê chromatyn¹. W nastêpnie okrelaæ kariotyp. Chromotym czasie, w którym DNA jest do- somy po wymianie segmentów w wystêpny maszynerii odczytuj¹cej kod niku translokacji ró¿ni¹ siê wielkogenetyczny chromatyna jest rozlu- ci¹, po³o¿eniem centromeru i wzorem
niona, natomiast, gdy dany gen nie porzecznych pr¹¿ków. Jeden jest za
musi przekazywaæ swej informacji chromatyna siê zacienia i DNA nie jest dostêpny do odczytu. Ochrona
dostêpnoci do odczytu
DNA jest szczególnie zaznaczona podczas cyklu komórkowego. Zaabsorbowanie tym zadaniem narzuca
blokowanie innych. Wtedy
chromatyna jest najbardziej
skondensowana. Przyjmuje
ona kszta³t chromosomu,
wygodnej paczki do przesy³ania wa¿nych wiadomoci,
kszta³t ob³ej kie³baski zawieszonej na nitce czy raczej robaczka na wêdce. Ta- Fot. Prof. Vaidutis Kuèinskas z Wilna
z prof. Alin¹ T. Midro.
kich paczek jest zawsze 23
pary. Ka¿da zawiera zawsze
w tym samym miejscu centromer  ma³y, drugi o tyle samo za du¿y. Partswoist¹ zawieszkê, od której odchodzi nerskie chromosomy maj¹ potem k³onitka wrzecionka kariokinetycznego poty w mejozie, kiedy trzeba tworzyæ
wraz z adresem, wskazaniem kierun- biwalent do przeprowadzenia rekomku przesuwu przesy³ki. Zastanawiaj¹- binacji. Zamiast biwalentu powstaje
ce jest, dlaczego ten sam odcinek kwadriwalent z czterech koniuguj¹chromatyny zawsze przyjmuje ten cych chromosomów. Kiedy siê rozsam kszta³t. Ogl¹daj¹c spakowan¹ dzielaj¹, by przejæ do komórki pochromatynê w stadium metafazy cy- tomnej powstaje dylemat, kto z kim i
klu komórkowego w warunkach pra- jak? W konsekwencji odbywa siê to
wid³owych zawsze widzimy taki sam za pomoc¹ ró¿nych scenariuszy. Gaobraz: 23 pary chromosomów homo- mety po rozdziale naprzemiennym
logicznych. Aby im siê lepiej przyj- chromosomów z kwadriwalentu zarzeæ zatrzymujemy tamê, kiedy chowuj¹ zrównowa¿ona formê matewszystkie chromosomy znajduj¹ siê w ria³u genetycznego. Rozdzia³y chrop³aszczynie równikowej. Zatrzymu- mosomów s¹siedzkie (przyleg³e) projemy je, kiedy s¹ tu¿ przed podró¿¹ w wadz¹ za do niezrównowa¿enia ge-
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netycznego a w konsekwencji po zap³odnieniu do wad rozwojowych i ograniczonej prze¿ywalnoci embrionów, p³odów czy noworodków z niezrównowa¿on¹ translokacj¹ chromosomow¹. W rodzinach z translokacjami
chromosomowymi dlatego nierzadko
obserwujemy zwiêkszon¹ czêstoæ
poronieñ samoistnych i wad rozwojowych u potomstwa. Efekt kliniczny
niezrównowa¿enia kariotypu wyznaczony przez rodzaj genów pozostaj¹cych w nadmiarze lub w niedoborze
zmienia siê od translokacji do translokacji chromosomowej. Nak³adaj¹ siê
na to jeszcze inne uwarunkowania jak
rodzaj genów po³o¿onych w punktach
za³amania, zaburzenia ich ekspresji
wskutek zmiany po³o¿enia wobec
w³asnych czynników regulacyjnych i
powstawania nowych w³aciwoci
wskutek fuzji molekularnych z innymi odcinkami DNA. Konsekwencj¹
mechanizmów naprawczych niezrównowa¿enia mo¿e byæ zaburzenie wynikaj¹ce z tworzenia disomii jednorodzicielskiej genów podlegaj¹cych piêtnowaniu, czyli takich o których wiemy,
¿e ich efekt zale¿y od tego po kim
odziedziczylimy dany gen; po mamie
czy po tacie? Ogl¹daj¹c chromosomy
zagl¹damy do struktur zawieraj¹cych
instrukcje o naszym wygl¹dzie, kierunku rozwoju, czasami o chorobach. W
niektórych chromosomach mo¿na dojrzeæ zagro¿enie dla naszych dzieci
b¹d wnuków. Translokacje chromosomowe powstaj¹ce w wyniku wymiany
segmentów chromosomowych pomiêdzy chromosomami niehomologicznymi mog¹ w³anie powodowaæ takiego
typu zagro¿enia.
Chocia¿ diagnostyka translokacji
chromosomowych by³a mo¿liwa od
lat 70-tych ubieg³ego wieku, to dzisiaj do ich identyfikacji u¿ywa siê ju¿
szereg nowych technik biologii molekularnej, co umo¿liwia poznanie zaburzenia na poziomie ekspresji genów
i ich regulacji. W rutynowej diagnostyce cytogenetycznej nadal obowi¹zuje tzw. z³oty standard diagnostyczny
wykorzystuj¹cy wzór poprzecz- M
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w praktyce klinicznej
w Bia³ymstoku

nych pr¹¿ków do identyfikacji poszcze- dynie zaskoczy³ nas wiadomoci¹ o
gólnych chromosomów, a w stanach pa- ogromnej liczbie dzieci z nisk¹ mas¹
tologicznych do wykrywania ich rea- cia³a, urodzonych w wyniku zastoran¿acji. Okrela siê wielkoæ prze- sowania metod zap³odnienia pozausgrupowania i jego zawartoæ poprzez trojowego. Doktor Ewa Wiland z Pozprecyzyjn¹ identyfikacjê po³o¿enia nania przedstawi³a bardzo ciekawe
punktów z³amania. Znanych jest oko³o 400 schorzeñ z patologi¹ chromosomów, które mo¿na zidentyfikowaæ za pomoc¹ technik klasycznych. Ich lista
stale siê wyd³u¿a wraz z
rozwojem cytogenetyki
molekularnej z zastosowaniem np. technik fluorescencji in situ czy mikromacierzy do hybrydyzacji
genomowej CGH (CGH 
ang. Comparative Genomic Hybridization). Zarówno diagnostyka kliniczna licznych zespo³ów,
choæ rzadko powtarzaj¹- Fot. Prof. Alina Midro i prof. Janusz K³oczko.
cych siê w ró¿nych rodzinach, jak i ich weryfikacja na pozio- wyniki badania chromosomów plemmie chromosomowym mo¿e stanowiæ nikowych u mê¿czyzn z ograniczon¹
wielkie wyzwanie. Z tego wzglêdu p³odnoci¹. Podane przez ni¹ has³o
ka¿da demonstracja nowych przypad- kto siê zajmuje translokacjami musi
ków jest zdobywaniem nowego do- czêsto rozmawiaæ z pacjentami nawiadczenia klinicznego a zarazem dal- wi¹zywa³o do wyzwañ poradnictwa
szego poznawania naszego genomu.
genetycznego tej grupy pacjentów. W
Jakie trudnoci diagnostyczne pracy poradni genetycznej wa¿ne jest
mo¿na napotkaæ opowiada³y prof. nie tylko rozpoznanie kliniczne zmiaEwa Bocian z Instytutu Matki i Dziec- ny genetycznej i jego weryfikacja na
ka z Warszawy i jej asystentka Beata poziomie chromosomów czy genomu,
Nowakowska. Dowiedzielimy siê o ale tak¿e okrelenie prawdopodobieñzawi³ociach metodycznych metody stwa wyst¹pienia ró¿nych patologii u
porównawczej hybrydyzacji genomo- kolejnego potomstwa. S³u¿y temu
wej, któr¹ Profesor pozna³a podczas analiza rodowodowa, a jej prawid³oniedawnego pobytu w Houston. Pro- we opracowanie wymaga dok³adnoci
fesor Olga Haus z Wroc³awia przed- w zbieraniu danych empirycznych.
stawi³a nam badania na 3000 pacjen- Ka¿da translokacja zazwyczaj jest
tów z hematoonkologii wyszukuj¹c unikatowa pod wzglêdem rodzaju zapowtarzalne aberracje nabyte, zwi¹- anga¿owanego chromosomu i po³o¿ezane z procesem nowotworowym, a nia punktu z³amania, wyznaczaj¹cego
jej asystentka dr Magda Pasiñska z wielkoæ przegrupowanych segmenBydgoszczy omówi³a liczne rodziny z tów. Jedynie przez dobr¹ wspó³pracê
unikatowymi aberracjami chromoso- wieloorodkow¹ na poziomie kraju i
mowymi, które prowadz¹ do poronieñ Europy mo¿na pokonaæ problem nissamoistnych. Profesor Maciej Kurpisz kiej powtarzalnoci poszczególnych
z Poznania powtarzaj¹c nam raport, zmian genetycznych.
który wczeniej demonstrowa³ w LonBardzo mi³o by³o gociæ pana
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profesora Vaidutisa Kucinskasa z Wilna, dyrektora Human Genetic Center
Vilnius University z Litwy, z którym
ju¿ od 10 lat opracowujemy rodzinne
translokacje chromosomowe. Podobnie przed dwoma laty gocilimy prof.
Gesê Schwanitz rozpoczynaj¹c owocn¹ wspó³pracê z Instytutem Genetyki Cz³owieka Uniwersytetu w Bonn (Institute
of Human Genetics, University of Bonn). Po
dwóch latach tej wspó³pracy moglimy teraz zreferowaæ wyniki najwiêkszej na wiecie kolekcji
rodowodów jednorodnej
grupy translokacji Robertsonowskich t(13;14) i
przedstawiæ wyniki, które
niebawem bêd¹ przedmiotem tez pracy doktorskiej naszej studentki Studium Doktoranckiego mgr
Anny Jelskiej. Nie sposób omówiæ
pe³nej tematyki konferencji i referatów kolegów z £odzi, Szczecina czy
Katowic. Wa¿ne jest to, ¿e mo¿na by³o siê spotkaæ, wymieniæ dowiadczenia kliniczne i cytogenetyczne, nawi¹zaæ nowe przyjanie, utrwaliæ stare i
podziwiaæ wspólnie nasz¹ niezwyk³ej
urody nadbiebrzañsk¹ przyrodê. Sympatycznie by³o posiedzieæ przy ognisku, posmakowaæ specja³ów kuchni staropolskiej gospodarzy w Chojnowie.
To przechodzi ju¿ do tradycji tych naszych spotkañ.
Przed konferencj¹ zorganizowalimy dwudniowy kurs dla lekarzy specjalizuj¹cych siê w genetyce klinicznej:
Cytogenetyka w praktyce klinicznej.
By³am dumna, kiedy czyta³am wspania³e podziêkowania i entuzjastyczne ciep³e s³owa o naszym kursie. Mój zespó³
wspó³pracowników wywi¹za³ siê z tego
zadania na pi¹tkê z plusem. Ju¿ mamy
kolejne zg³oszenia i zapotrzebowanie
na kolejne szkolenia.
Alina T. Midro
(Autorka jest prof.  kierownikiem
Zak³adu Genetyki AMB).
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Dlaczego
wiat
straci³

Andy'ego
Warhola
czyli rzecz o...
zapaleniu
wyrostka
robaczkowego

Fot. Andy Warhol.

A

ndy Warhol, amerykañski malarz s³owackiego pochodzenia, wybitny przedstawiciel
popartu, zmar³ 22 lutego 1987 roku w
jednej z nowojorskich klinik chirurgicznych, w wieku zaledwie 59 lat.
Zmar³ przedwczenie i, co mia³o
mo¿na powiedzieæ, niepotrzebnie.
wiat pozbawiony zosta³ nieprzeciêtnie utalentowanego artysty, no a sam
Warhol  potencjalnie wielu jeszcze
lat twórczego ¿ycia. Przyczyn¹ jego
mierci nie by³ zawa³ serca ani zaawansowana choroba nowotworowa,
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ani ¿adna inna z tych chorób, przed
którymi medycyna od lat rozk³ada rêce. T¹ przyczyn¹ by³o zapalenie wyrostka robaczkowego  przypad³oæ
dotycz¹ca ma³ego narz¹du, nazywanego pieszczotliwie resztkowym,
spotykanego, oprócz cz³owieka i
ma³p, tylko u nielicznych pozosta³ych
gatunków.

ROZPOZNANIE NIBY PROSTE

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego to dla chirurgów chleb powszedni. W sprzyjaj¹cych warunkach wyciêcie wyrostka mo¿e zaj¹æ
nie wiêcej ni¿ kilkanacie minut, dlatego sam zabieg czêsto uwa¿a siê za
prosty i przyjemny. Traktuje siê go
czêsto jako dobr¹ okazjê do szkolenia
m³odych adeptów sztuki chirurgicznej. Przegl¹d pimiennictwa fachowego z ostatnich lat, zw³aszcza
zagranicznego, czyni rysê na tym idealnym obrazie. Okazuje siê, ¿e ostre
zapalenie wyrostka robaczkowego
jest jedn¹ z nielicznych lub wrêcz jedyn¹ chorob¹, w przypadku której lekarze od wielu lat niezmiennie, zadowalaj¹ siê b³êdem w rozpoznaniu rzêdu od 10 do 40%. Odsetek ten dotyczy
rozpoznañ zapalenia wyrostka u pacjentów, u których rzeczywista przyczyna dolegliwoci jest inna. B³êdne
rozpoznania powoduj¹ niepotrzebne
wyciêcia wyrostków niezmienionych
patologicznie, albo odkrycie innej,
czêsto w ogóle niewymagaj¹cej zabiegu operacyjnego choroby. Tymczasem
sama operacja stanowi ryzyko dla pacjenta. Wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ powik³añ wczesnych (najczêstszym jest zaka¿enie rany) i pónych (zrosty powsta³e jako skutek ka¿dej manipulacji
w jamie brzusznej mog¹ prowadziæ do
niedro¿noci przewodu pokarmowego, a u kobiet ponadto do mechanicznej niep³odnoci).
Nie tylko rozpoznanie na wyrost,
ale tak¿e nierozpoznanie zapalenia
tam gdzie ono faktycznie jest, ³¹czyæ
siê mo¿e z powa¿nymi nastêpstwami.
Zapalenie wyrostka ewoluuje, a¿
wreszcie zmieniony zgorzelinowo,
ulega on perforacji, która albo prowadzi do zapalenia otrzewnej, albo do
powstania ropnia. Czasami czêciow¹
winê za stratê czasu ponosi pacjent.
Wed³ug niektórych róde³, mog³o to
mieæ miejsce równie¿ w przypadku
Andy'ego Warhola, który po nieudanym zamachu na jego ¿ycie w 1968 r.
(dokonanym przez Valerie Solanis,

jego by³¹ pracownicê) i d³ugiej hospitalizacji nienawidzi³ szpitali. Jest wiêc
prawdopodobne, ¿e zwleka³ z szukaniem tam pomocy. Takie opónienie,
czego przyk³ady nietrudno znaleæ
nawet w dowiadczonych klinikach
chirurgicznych, mo¿e mieæ dramatyczne nastêpstwa. Rozlane zapalenie
otrzewnej jest miertelnym zagro¿eniem nawet dla m³odego, nieobci¹¿onego innymi chorobami organizmu.

Fot. Wyrostek robaczkowy.

CZASAMI JEST ZA PÓNO

U dzieci do 5 r.¿. zapalenie wyrostka wystêpuje najrzadziej. Jako ¿e za
przyczynê zapalenia uwa¿a siê zamkniêcie wiat³a wyrostka (przez obrzêk tkanki ch³onnej, kamieñ ka³owy
czy np. czêste u dzieci  owsiki), fakt,
¿e jest ono szerokie w tym w³anie
wieku, ma odpowiadaæ za zmniejszon¹ czêstoæ zapaleñ. Niemniej jednak,
u ma³ych pacjentów brak jest w pe³ni
wykszta³conego jednego z mechanizmów obronnych spotykanych u doros³ych. Mowa tu o tzw. sieci wiêkszej,
strukturze anatomicznej obecnej w jamie brzusznej, któr¹ obrazowo porównaæ mo¿na do du¿ej chusty. Ma
ona zdolnoæ otaczania ogniska zapalnego (np. wyrostka, przedziurawionego wrzodu ¿o³¹dka) i w ten sposób
hamuje rozprzestrzenianie siê zaka¿enia. St¹d jej przydomek  stra¿nik jamy brzusznej. U dzieci mechanizm
ten nie dzia³a jeszcze w pe³ni, a wiêc
w razie perforacji wyrostka szybciej
dochodzi do rozlanego zapalenia otrzewnej.
Wraz z wiekiem w organizmie M
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cz³owieka postêpuje zanik wielu narz¹dów. Zjawisko to nie omija równie¿ wyrostka robaczkowego. To, ¿e u
osób starszych jest w jego cianie
znacznie mniej tkanki ch³onnej sprawia, ¿e zapalenie wyrostka nie jest
czêst¹ przypad³oci¹. Z drugiej jednak
strony  gdy ju¿ siê zdarzy  cieniutka ciana narz¹du ³atwo ulega przedziurawieniu. W przypadku ponad
20% osób po 70 r.¿. z przedziurawionym wyrostkiem i zapaleniem otrzewnej dochodzi do zgonu.
W najgorszej sytuacji jest trzecia
grupa chorych  kobiety w ci¹¿y. Wyrostek schowany g³êboko w jamie
brzusznej, przesuniêty przez powiêkszon¹ macicê, daje o sobie znaæ póno. Rozpulchnienie tkanek za powoduje, ¿e zapalenie ma piorunuj¹cy
przebieg. Fizjologicznie wysoka u
ciê¿arnych leukocytoza bynajmniej
nie u³atwia lekarzowi rozpoznania, a
miertelnoæ w takich sytuacjach wynosi 30-70% ! Fakty te sprawiaj¹, ¿e
na wiecie poszukuje siê intensywnie
metod poprawiaj¹cych skutecznoæ
diagnostyczn¹.

racji). Punkt McBurneya i jego okolica w promieniu 5 cm okazuje siê odpowiadaæ po³o¿eniu wyrostka tak naprawdê zaledwie u 35% pacjentów. W
pozosta³ych przypadkach jego podstawa rzutuje siê znacznie poni¿ej i przyrodkowo od tego punktu.
Nie wiemy, czy znana wiêkszoci
studentom medycyny pentalogia Murphy'ego (obydwaj lekarze  Murphy i
McBurney  to pionierzy chirurgicznego leczenia zapalenia wyrostka robaczkowego), czyli kolejno pojawiaj¹ce siê po sobie: ból w ródbrzuszu,
nudnoci, wymioty, miejscowa bolesnoæ uciskowa, gor¹czka, leukocytoza, w klasycznym sk³adzie i kolejnoci wyst¹pi³a u cierpi¹cego twórcy
puszek z zup¹ Campbell'a. Pozostaje ona wci¹¿ prawdziwa co do samych
objawów, ale rzadko obserwowana
jest w³anie taka sekwencja ich pojawiania siê. Nierzadko równie¿ zwyczajnie trudno jest j¹ potwierdziæ w
wywiadzie z chorym.

ULUBIONY TEMAT... PIENI¥DZE

Zwróæmy tak¿e uwagê na jeden z
ulubionych tematów A. Warhola, bêd¹cy przedmiotem kilkudziesiêciu jego prac, czyli... pieni¹dze. Jeli rocznie wycina siê w Polsce 20 tys. wyrostków, to, zak³adaj¹c ¿e 10-40%
operacji jest niepotrzebnych, oznacza
to 2-8 tys. zbêdnych zabiegów. Narodowy Fundusz Zdrowia, wyceniaj¹cy
tak¹ operacjê na 165 punktów, zap³aci
za ka¿d¹ ok. 1815 z³. Pomijaj¹c
wszelkie koszty dodatkowe  wynik³e
z powik³añ, leczenia przeciwbólowego, nie wspominaj¹c równie¿ o kosztach absencji w pracy. Z drugiej strony, kosztowne jest tak¿e zbyt póne
rozpoznanie ostrego zapalenia wyrostka  w przypadkach powik³anych
zapaleniem otrzewnej  450 punktów
(ok. 4950 z³).

KONKLUZJA

Wiele klasycznych, cytowanych
wci¹¿ w podrêcznikach chirurgii, metod rozpoznawania zapalenia wyrostka nie przystaje ju¿ do obecnych
czasów. Poziom leukocytów mo¿e nie
przekraczaæ normy a¿ u 80% chorych
z zapaleniem prostym (a.simplex), a
co gorsza  nawet u 27% chorych z
zapaleniem zgorzelinowym (zwi¹zanym z najwiêkszym ryzykiem perfo-
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Przegl¹d pimiennictwa uwiadamia, ¿e wypróbowano ju¿ chyba niemal¿e ka¿d¹ metodê zarówno badañ
biochemicznych jak i obrazowych,
szukaj¹c prostego, ³atwego do zastosowania z³otego rodka. Efektem tych
poszukiwañ jest konkluzja, ¿e jednego dobrego rozwi¹zania nie ma. Najlepsza, obok krytycznej oceny klinicznej, jest ³¹czna analiza CRP i leukocytozy.
Warhol nie doczeka³ czasów, w

których w jego nowej ojczynie 
USA  na szerok¹ skalê stosuje siê tomografiê komputerow¹ w diagnostyce zapalenia wyrostka. Koszt jednej
doby hospitalizacji jest tam, inaczej
ni¿ w Polsce, zbli¿ony lub wy¿szy ni¿
koszt tego badania. Prosty rachunek
mówi, ¿e w razie w¹tpliwoci jest to
rozwi¹zanie tañsze ni¿ zatrzymywanie pacjenta w szpitalu w celu obserwacji. Takie zastosowanie TK ma jednak równie¿ wielu przeciwników. Dawka promieniowania rzêdu 100 mSv,
jak¹ otrzymuje chory w czasie badania jamy brzusznej, 100x przewy¿sza
dawkê otrzymywan¹ w czasie zdjêcia
RTG klatki piersiowej. To istotna wada. Zw³aszcza, ¿e pacjentami, u których w¹tpliwoci diagnostycznych
jest najwiêcej, s¹ kobiety w wieku
rozrodczym. Mnogoæ przyczyn ginekologicznych imituj¹cych objawami OZWR le¿y u podstaw czêstych
pomy³ek. Torbiel jajnika jest g³ówn¹
przyczyn¹ fa³szywie dodatnich rozpoznañ u kobiet (u mê¿czyzn  zapalenie wêz³ów ch³onnych krezki).
W wielu orodkach od lat stosuje
siê skale diagnostyczne, w których
ka¿demu objawowi przypisuje siê
okrelon¹ wartoæ punktow¹. Koñcowy wynik mówi, jakie jest rzeczywiste prawdopodobieñstwo obecnoci
zapalenia wyrostka u danego chorego.
Najbardziej znan¹ jest tzw. skala Alvarado. Okazuje siê, ¿e wartoæ tego
rodzaju narzêdzia polega równie¿ na
tym, ¿e lekarze bardziej skrupulatnie
zbieraj¹ informacje od chorego.
Wród nich istotne okazuj¹ siê byæ,
niedoceniane przez lata, dane o d³ugoci trwania bólu przed zg³oszeniem
do szpitala i obecnoci zjawiska jego
przemieszczania siê ze ródbrzusza do
prawego do³u biodrowego, charakterystycznego dla OZWR.
Poszukiwania nie ustaj¹ i miejmy
nadziejê, ¿e dostrze¿ony na wiecie
problem doczeka siê wreszcie satysfakcjonuj¹cego rozwi¹zania, a o zgonach wskutek powik³añ zapalenia tego ma³ego, resztkowego narz¹du czy
niepotrzebnych, nara¿aj¹cych zdrowie pacjentów i bud¿et pañstwa zabiegach, s³yszeæ bêdziemy rzadziej.
Niech wreszcie z niepotrzebnej
mierci wielkiego artysty choæ taki
bêdzie po¿ytek, ¿e uwiadomi nam
ona rangê zagro¿enia.
Maciej Bia³as
(Lekarz sta¿ysta z £odzi).
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Nie by³o ¿artów
Run¹ i sp³on¹ w ³unach po¿arów
Krzy¿e kocio³ów, krzy¿e ofiarne.
I bezpowrotnie zginie na szlaku
Orze³ piastowski, god³o Polaków
Na ziemskim globie flagi czerwone
Bêd¹ na wichrach gra³y jak dzwony.
Armia Czerwona i wódz jej Stalin
Odwiecznych wrogów na nim obali.

Run¹ i sp³on¹ w ³unach po¿arów
Na ziemskim globie flagi czerwone.
Krzy¿e kocio³ów, krzy¿e ofiarne
Bêd¹ na wichrach gra³y jak dzwony.
I bezpowrotnie zginie na szlaku
Armia Czerwona i wódz jej Stalin.
Orze³ piastowski, god³o Polaków
Odwiecznych wrogów na nim obali.

 Aresztowali mnie osiemnastego lipca.
Na miesi¹c przed moim lubem. Pamiêtam jak dzi, choæ minê³o ju¿ z gór¹ piêædziesi¹t lat. Kiedy otworzy³am drzwi, bo
pukanie by³o g³one i gwa³towne, na
schodach sta³ mê¿czyzna w rednim wieku, ubrany po cywilnemu.
Milicja. Pójdziesz z nami, poetko. Kilka nastêpnych minut nie
pamiêtam, bo ze strachu
zupe³nie mnie zamroczy³o.

mych ze szkolnej ³awy. I w tym pamiêtniku by³ wiersz. Czytany zwyczajnie, wers
po wersie brzmia³ bardzo socjalistycznie, jak hymn pochwalny na Armiê
Czerwon¹ i Stalina. Ale czytany szyfrem
 zupe³nie zmienia³ swoje znaczenie.
Trzeba go tylko przeczytaæ ³¹cz¹c pierwsz¹ linijkê z pi¹t¹, nastêpnie drug¹ z szó-

Tak swoj¹ opowieæ
rozpoczyna pani Teodora z Suwa³k. Kobieta ju¿
ponad 70-letnia, widaæ 
schorowana, ale pogodna, mi³a, spokojna. Trudno uwierzyæ, ¿e ma za
sob¹ ubeckie przes³uchania, potem wielomiesiêczne wiêzienie w koszmarnych warunkach.
Pani Teodora w roku 1950 mia³a 23 lata.
W³anie przeprowadzi³a
siê z Olecka do Suwa³k i
dosta³a dobr¹ pracê jako
ksiêgowa w pewnym biurze. Mieszka³a sama, w wynajêtej kawalerce. Jej doros³e ¿ycie dopiero siê zaczyna³o, czu³a siê naprawdê szczêliwa.
Wkrótce mia³ siê odbyæ jej lub z cz³owiekiem, którego nie doæ, ¿e kocha³a
pierwsz¹ wielk¹ mi³oci¹, to by³ on te¿
ojcem jej niedawno poczêtego dziecka.
By³a w trzecim miesi¹cu ci¹¿y. Nic nie
zapowiada³o dramatu, który mia³ siê rozegraæ pewnego wieczoru i na zawsze
odmieniæ jej ¿ycie.
 Narzeczony przyniós³ kiedy ze sob¹
pamiêtnik jednej z kole¿anek, w którym
by³y wpisy wszystkich przyjació³ i znajo-
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st¹, trzeci¹ z siódm¹ i czwart¹ z ósm¹.
Ten wiersz bardzo mnie rozbawi³, wiêc go
przepisa³am i nastêpnego dnia przeczyta³am wszystkim w biurze. Zna³am tych ludzi. To byli moi przyjaciele. Sk¹d mia³am
wiedzieæ, ¿e kolega z biurka obok jest! tajnym agentem? mia³ siê razem. ¯artowa³.
A potem poprosi³, ¿ebym mu da³a rêkopis...
Minê³o kilkanacie dni. A¿ pewnego
razu...
 To by³ ciep³y, letni, póny wieczór. Wróci³am ze spaceru z narzeczonym. Wyk¹pa³am siê, nakrêci³am w³osy na papiloty,

bo jutro do pracy... I nagle us³ysza³am
gwa³towne stukanie do drzwi. Milicja.
Otwieraæ!. By³am zdziwiona, ale pomyla³am, ¿e pomy³ka. Otworzy³am.
Milicja? A po co?. To siê dowiecie,
poetko. Ze mn¹!.
Mo¿na sobie wyobraziæ, jak m³oda,
przera¿ona kobieta szybko przebiera siê
ze szlafroka w pierwsz¹ z brzegu sukienkê, dopina spiesznie guziki, jak dr¿¹cymi
ze zdenerwowania palcami wyszarpuje z
w³osów papiloty. A wszystko pod czujnym okiem milcz¹cego gronie milicjanta. A potem jak na uginaj¹cych siê nogach idzie na posterunek, który dot¹d widywa³a tylko z daleka i nigdy nie przysz³o jej do g³owy, ¿e kiedy wejdzie tam
jako najwiêksza ze zbrodniarek. Pani Teodora, o czym jeszcze nie wiedzia³a, by³a
wrogiem narodu, wrogiem sojuszu z przyjacielskim Zwi¹zkiem Radzieckim. By³a
elementem antyspo³ecznym, a wiêc niezas³uguj¹cym na wzglêdy.
 Posadzili mnie na krzes³o. Sta³o na
rodku du¿ego pokoju, prawie pustego.
W rogu sta³o biurko. Le¿a³ na nim rz¹d
d³ugich, cienkich linijek... Przysz³o ich
siedmiu. Jeden z nich
kopn¹³ w nó¿kê krzes³a,
na którym siedzia³am
tak mocno, ¿e a¿ g³owa
mi podskoczy³a: No i
co, poetko? P³yniecie
pod pr¹d? To pr¹d ciê
odrzuci. I znów kopn¹³
w krzes³o. Czu³am, jak
wszystko mi sprzed oczu
odp³ywa. Ale znalaz³am
si³y, ¿eby wyszeptaæ:
jestem w ci¹¿y. W trzecim miesi¹cu. Mia³am
nadziejê, ¿e przynajmniej nie bêd¹ biæ. Bo s³ysza³am, ¿e na UB bij¹
okrutnie. A mnie by³o
szkoda dziecka.
Przes³uchanie trwa³o ca³¹ noc. Ciê¿arna, m³oda kobieta spêdzi³a na krzele blisko osiem godzin. Bez
picia, bez wychodzenia do ³azienki. Ale
rzeczywicie  ¿aden z milicjantów nie
omieli³ siê jej uderzyæ. Ludzki odruch?
 To by³o pierwsze z nocnych przes³uchañ. Czy pani uwierzy, ¿e oni robili
tak ze mn¹ jeszcze przez trzy tygodnie?! 
pyta pani Teodora. Dzieñ w dzieñ, noc w
noc. A ja siê przyzna³am jeszcze tej pierwszej nocy! Przyzna³am siê, ¿e to ja wyrecytowa³am ten wiersz, ¿e to ja go przepisa³am. Ale oni chcieli wiêcej. Próbo-

M
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wali ze mnie wydobyæ, sk¹d mam ten
wiersz. Jednak ja nie zdradzi³am narzeczonego. Jego na pewno by zat³ukli. I co
by to da³o? To zaczêli ze mn¹ inaczej: A
Do re¿imu ubowskiego, taki wiersz
znasz? Wykleja³a nim s³upy. Nie. Nie
znam. A Jeszcze Polska nie zginê³a?
Znasz? Przyznaj siê, bo to ci nic nie da. I
tak bêdziesz siedzieæ. Pytali mnie o to
samo ca³ymi godzinami dzieñ po dniu,
noc po nocy. Tylko ¿e ich by³o wielu i
zmieniali siê. A ja by³am jedna. I ju¿ ledwie ¿ywa z wyczerpania.
Miêdzy przes³uchaniami pani Teodora trafia³a do piwnicy. Nie by³o tam
pod³ogi, ale twarda, sypka ziemia, kamienne ciany i prycza do spania. Ale
bez s³omy, poduszki, koca czy siennika.
Tylko deska. Do jedzenia dostawa³a wodê z gotowanymi burakami i wodnist¹
kawê. Konewki nigdy nie by³y nawet
p³ukane. Wszystko wiêc czuæ by³o okropnie i ledwie dawa³o siê prze³kn¹æ. Wymioty i md³oci sta³y siê codziennoci¹.
Brak ubikacji te¿ dawa³ siê we znaki,
zw³aszcza ¿e w takich warunkach ciê¿arna kobieta czu³a siê bardzo le. I z ka¿dym dniem by³o coraz gorzej.
Pewnie to zadecydowa³o, ¿e w koñcu milicjanci dali jej spokój i przewieli
do wiêzienia.
 Trudno w to uwierzyæ, ale cieszy³am
siê, ¿e wioz¹ mnie do wiêzienia. Tam
przynajmniej jedzenie by³o prosto z kot³a,
wiêc nie cuchnê³o zgnilizn¹. I tak sobie
myla³am, ¿e pewnie dostanê co do spania. I w koñcu nie bêdê s³yszeæ tych krzyków i jêków ludzi, których przes³uchiwali
co noc za cian¹...
W wiêzieniu pani Teodora zosta³a
os¹dzona. By³ listopad. Przyjecha³ na tê
okazjê wojewódzki s¹d wyjazdowy. W
wiêzieniu us³ysza³a wyrok: Za wrog¹
postawê wobec sojuszniczego pañstwa i
rozprowadzanie antystalinowskiej propagandy Teodora S. skazana zostaje na 3 lata
wiêzienia. Ci¹¿a mia³a siedem miesiêcy.
Pani Teodora wiele ma do opowiedzenia o wiêziennym ¿yciu. Dla dziewczyny z tak zwanego dobrego, bogatego
domu, wykszta³conej, na poziomie, widok wiêziennej celi by³ szokiem. Jeszcze
wiêkszym  ludzie, którzy do niego trafiali. Nie by³o bowiem segregacji: tu polityczny, a tu morderca.
 Wszyscy siedzielimy razem. Taka
demokracja  ironizuje pani Teodora. 
W wiêzieniu prze¿y³am strasznie upokarzaj¹ce chwile. Posadzono mnie z kilkuosobow¹ rodzin¹ AK-owców. A ubikacja
by³a jedna, niczym nie os³oniêta. Oni rodzina. Ostatecznie mogli w swojej obec-
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noci potrzeby fizjologiczne za³atwiaæ. A
ja? W dodatku w ci¹¿y. Tego wstydu nie
da siê wprost opisaæ!
W wiêzieniu rozegra³ siê drugi akt
dramatu. Pani Teodora urodzi³a siedmiomiesiêczne dziecko. By³o martwe w jej
³onie ju¿ od kilku dni. Rodzi³a w strasznych bólach, nie by³o wspó³czucia.
Nikt nie trzyma³ jej za rêkê, nie czeka³ na
korytarzu. Z wyj¹tkiem milicjanta czujnie pilnuj¹cego, by rodz¹ca kobieta nie
próbowa³a ucieczki.
Narzeczony d³ugo nie móg³ jej odwiedzaæ, choæ robi³ wszystko, by pomóc.
Rodzice przeciwnie  wcale siê do niej
nie przyznawali. Bali siê, ¿e aresztuj¹ resztê rodziny. Z ojcem i matk¹ spotka³a
siê wiêc dopiero po wyjciu z wiêzienia,
po og³oszonej amnestii.
Po straconej ci¹¿y pani Teodora zapad³a na p³uca. By³a bliska mierci. Wtedy jej narzeczonemu uda³o siê wystaraæ o
pó³roczn¹ przerwê w odbywaniu kary.
Wreszcie wróci³a do swego ³ó¿ka, w kochaj¹ce ramiona, do w³asnej, czystej ³azienki i po¿ywnego jedzenia. W koñcu
móg³ siê odbyæ tak d³ugo odwlekany lub.
Czas na wolnoci min¹³ szybko.
Trzeba by³o znów z ciê¿kim sercem stan¹æ przed bram¹ wiêzienia. Tym trudniejsze to by³y chwile, ¿e znów pani Teodora
by³a w ci¹¿y. Tym razem jednak ci¹¿ê, choæ
z trudem, ale uda³o siê uratowaæ. Szczêliwie w tej samej celi siedzia³a inna polityczna wiêniarka, zawodowa akuszerka. Kiedy zaczê³y siê przedwczesne bóle
 uratowa³a dziecko. W takich warunkach przysz³a na wiat starsza córka pani
Teodory. Zaraz potem og³oszono amnestiê. Z trzech zas¹dzonych lat pani Teodora spêdzi³a w wiêzieniu blisko dwa.
Na tym nie koñczy siê jej historia.
Mo¿na by d³ugo opowiadaæ o tym, jak
trudno by³o znaleæ pracê kobiecie z piêtnem wroga narodu, jednostki antyspo³ecznej, jak odwracali siê od niej
najbli¿si, jak wytykano j¹ na ulicy palcami, a w towarzystwie cich³y rozmowy.
Jak przyspiesza³o jej serce na ka¿de pukanie do drzwi...
Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, by
wiedzieæ, do czego zdolny jest cz³owiek.
Do jakiej pod³oci i jakiej si³y, do jakiej
nienawici i jakiej mi³oci. I ¿e nigdy nie
wiadomo, co cz³owiek wybierze. Obymy nigdy nie byli poddani takiej próbie.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w XX wieku
z³o zosta³o spuszczone z ³añcucha i co raz
siê zdarzy³o, mo¿e zdarzyæ siê ponownie.
Agnieszka Kamiñska
(Autorka jest dziennikark¹
w Polskim Radio Bia³ystok).

Donosiciele

W

czasach stalinowskich dzielnie
sprawowa³a siê Komisja Dyscyplinarna ds. M³odzie¿y Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku. Ju¿ dwudniowa nieobecnoæ studenta na wyk³adach by³a dostatecznym powodem
postawienia go przed jej marsowe oblicze. Niezwyk³¹ skutecznoci¹ okaza³a siê ta sama komisja w sprawie tzw.
Zwi¹zku M³odych Kozaków. Zwi¹zek ten za³o¿yli koledzy z jednego
akademickiego pokoju, a jego celem
by³o wspólne spêdzanie wolnego czasu, tudzie¿ dyskusje g³ównie na tematy erotyczne oraz pisanie erotycznych
wierszy. Ich oskar¿ycielka KM stwierdzi³a przed komisj¹, ¿e rozmowy kolegów jakkolwiek mog³y nie nosiæ
cech przestêpstwa, mia³y jednak charakter konspiracyjny. Czterech studentów relegowano z uczelni, dwóm
udzielono surowej nagany. Niemniej
skutecznie komisja rozprawi³a siê z
ideologicznymi wywrotowcami w
1953 r. 14 kwietnia tego roku postawiono zarzuty dziewiêciu studentom
m.in. Józefowi K i Gali P i Bogdanowi
K, którym zarzucano: uleganie wp³ywom rodowisk wrogich Polsce Ludowej, s³uchanie polskojêzycznego radia
amerykañskiego, przekazywanie innym uzyskanych wiadomoci oraz ironiczny stosunek do ZMP, a tak¿e krytykê Pañstwowych Gospodarstw Rolnych. wiadkowie oskar¿ycieli: studentka M.S., student J.W. i A.R. potwierdzili zarzuty. Wyrokiem komisji
dwóm oskar¿onym udzielono nagany,
jednego zawieszono w prawach studenta, resztê skrelono z uczelnianej
listy. Szczêciem i uporem jednego z
bezpowrotnie skazanych, który przez
znajomych uzyska³ dostêp do KC
PZPR i sprawê rozs¹dnie wy³o¿y³ któremu z partyjnych bonzów wyrok
uczelnianej komisji cofniêto przywracaj¹c wszystkim utracone prawa studenckie. Ale nie zawsze podobne sprawy koñczy³y siê happy-endem. Wielu
relegowanych studentów nie powróci³o ju¿ na uczelniê. Proszê Pañstwa,
kryje siê za tym wielki osobisty dramat. Ich dramat. W co nie nale¿y
w¹tpiæ.
(Zapis audycji Kartki
z kalendarza, emitowanej w TV3
Bia³ystok, drukujemy dziêki
uprzejmoci i za zgod¹ autora
Dariusza Szady-Borzyszkowskiego).
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l¿bieta Dru¿backa, z domu
Kowalska, poetka epoki saskiej. Jedne ród³a podaj¹, ¿e
pochodzi³a z Wielkopolski, drugie  z
Pomorza, a jeszcze inne, ¿e z Rusi
Czerwonej. Wysz³a za m¹¿, za Kazimierz Dru¿backiego, skarbnika miasta ¯ydaczów nad rzek¹ Stryjem i ziemi ¿ydaczewskiej. Zamieszka³a w posiad³oci mê¿a, w Rzemieniu nad rzek¹ Wis³ok¹. Z tego zwi¹zku urodzi³a
siê córka Marianna, której prawnukiem by³ Aleksander Fredro. W m³odoci przebywa³a i tworzy³a na dworach wielkich rodów  Sieniawskich,
Czartoryskich, Sanguszków, Lubomirskich i Branickich.

Poetka
dworów
Za czasów Jana Klemensa Branickiego i Izabeli Branickiej, w gronie bia³ostockich pa³acowych ludzi
pióra, takich jak: Ignacy Krasicki,
Franciszek Karpiñski, Julian Ursyn
Niemcewicz, znalaz³a siê tak¿e El¿bieta Dru¿backa. Dru¿backa przebywa³a tak¿e w rezydencjach Branickich
w Choroszczy i w Mociskach. Pisa³a
wiersze na okolicznoæ imienin i
urodzin hetmañskiej pary oraz utwory przedstawiaj¹ce obrazki z ¿ycia
dworskiego i ¿ycia magnaterii. Pobyt
w Bia³ymstoku upamiêtni³a poematem Raj bia³ostocki ka¿demu otwarty
w zupe³nej szczêliwoci, w doskona³ej rozkoszy wszystkich kontentuj¹cy,
przez Adama stracony, przez Jana
przywrócony.

Kto mówi, ¿e raj zabroniony oku
Ludzkiemu, ¿e tam trafiæ cie¿ka krêta?
Ja mówiê, ¿e go znajdziesz w Bia³ymstoku,
Gdzie ani miecza, ani nawet prêta
Nikt na karanie ciebie nie podniesie,
Choæ po fruktowym bujaæ bêdziesz lesie [...]
Adam siê jeszcze nie rozgoci³ w raju,
Ju¿ ci wiat bunty na niego wywiera,
¯e on, zaguba jest ludzi rodzaju [...]
Jan w swoim raju lat dziesi¹tki liczy,
Dot¹d ¿adnego nie zgubi³ cz³owieka,
Winem, nie mierci¹ zdrowia wszystkim ¿yczy [...]
Adam zaledwie da³ nazwiska zwierzu,
Ju¿ nie ma w³adzy dzikoæ o³askawiæ [...]
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Niepimienna

¯ydówka
z Izraela

Fot. El¿bieta Dru¿backa (1695-1765).

Raj bia³ostocki obszerny dziedziniec
Na ub³askanie dziczyzny za³o¿y³,
Gdyby z k³em ostrym zjawi³ siê odyniec,
Toby zapomnia³, ¿e siê bardzo sro¿y³ [...]
Adam rzek, stawów, jezior nie zarybi³,
Bo mu przestêpstwo po¿ytku zabrania,
Przez co wolnego po³owu uchybi³ [...]
Raj Janów ryby stawowe i rzeczne
Rozpuci³, ¿e siê tyrañstwa nie boj¹;
P³ochoci zby³y, nad naturê grzeczne,
Te szybko sun¹, inne w miejscu stoj¹ [...]
Zestawiona ze starotestamentow¹ Ew¹
Izabela Branicka to
Pani bez winy nie zdradzi ma³¿onka,
St¹d w rajskim Stoku ³owiæ siê jej godzi,
Bez grzechu z jab³kiem urywa korzonka.
Karp w czystej wodzie skoro pani¹ zoczy³,
Z kana³u na l¹d pod jej nogi skoczy³.

W twórczoci El¿biety Dru¿backiej znacz¹ce miejsce znajduj¹ wiersze: Opisanie ¿ycia w. Dawida, Fabu³a o ksi¹¿êciu Adolfie, Historia
ksiê¿ny Elefantyny Eufraty, Historia
Ortobana, Opisanie czterech czêci
roku, Skargi kilku dam we wspólnej
kompanii bêd¹cych, dla jakich racji z
mê¿ami swoimi ¿yæ nie chc¹, Pochwa³a lasów. Nacechowane s¹ one prostot¹ i szczeroci¹, przepojone s¹ pierwiastkiem religijno-moralistycznym.
Po mierci mê¿a, w roku 1755,
El¿bieta Dru¿backa wycofa³a siê z ¿ycia publicznego, osiad³a w klasztorze
Bernardynek w Tarnowie, gdzie zmar³a 14 marca 1765 roku. Grób jej nie
zachowa³ siê do naszych czasów.
Upamiêtnienie nazwiska El¿biety
Dru¿backiej stanowi uliczka jej imienia na Starym ¯oliborzu w Warszawie, wspomnienie jej nazwiska w
wierszu K. I. Ga³czyñskiego Ballada
o samotnej pompie i wydawane od
czasu do czasu tomiki jej wierszy.
Anna Worowska



wiatowy Dzieñ Chorego 11 lutego  wiêto Matki Boskiej z
Lourdes, ³¹czy siê w naszym regionie w przedziwny sposób z kultem
ostrobramskiego obrazu Matki Mi³osierdzia, który jest domniemanym
portretem miertelnie chorej królowej
Barbary.
Geneza powstania obrazu
Z powstaniem obrazu ³¹czy siê
przepiêkna legenda. Wizerunek Bogurodzicy bez dzieci¹tka mia³ byæ
portretem bezdzietnej królowej Barbary Radziwi³³ówny. Takie wyobra¿enie Maryi móg³ zasugerowaæ sam
Zygmunt August, który otacza³ jedyn¹ kobietê, któr¹ kiedykolwiek kocha³, prawdziwym kultem. Obraz
móg³ zostaæ stworzony równie¿
wskutek podszeptów katolickiego
otoczenia króla. Przedstawienie jego
przedwczenie zmar³ej ukochanej jako Maryi, mog³o byæ zabiegiem psychologicznym, maj¹cym na celu rozpalenie u króla pobo¿noci Maryjnej i
w konsekwencji zdystansowanie siê
do nurtów reformacyjnych. Tolerancyjny i otwarty monarcha, sk³ania³ siê

Fot. Zygmunt i umieraj¹ca Barbara z kopii
obrazu Józefa Simmlera.

bowiem w kierunku protestantyzmu.
Do protestantyzmu Zygmunt August
zbli¿y³ siê jeszcze bardziej, gdy papie¿ nie zgodzi³ siê na uniewa¿nienie
jego ma³¿eñstwa z habsbur¿ank¹.
Podanie g³osi, ¿e Barbara gor¹ M
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co chcia³a daæ ukochanemu upragnionego nastêpcê tronu. Zdesperowana kobieta przyjmowa³a rodki przeciw
bezp³odnoci, które doprowadzi³y do
ciê¿kiego zaka¿enia lub nawet podzia³a³y kancerogennie i wywo³a³y nowotwór dróg rodnych. mieræ królowej
nast¹pi³a 8 V 1551r. Mia³a zaledwie
31 lat. Zrozpaczony Zygmunt piechot¹ pod¹¿a³ za marami w kondukcie ¿a³obnym z Krakowa do Wilna. Ich zwi¹zek okrelano jako potê¿ne wzajemnie uczucie wspania³ej mi³onicy i
urodziwego, pe³nego prawdziwej kultury, rycerskoci i temperamentu kochanka.
Dziwnym zbiegiem okolicznoci
obraz Maryi Ostrobramskiej, który
wed³ug podania jest podobizn¹ Barbary, znajduje siê w pa³acowym parku
AMB.
Charakterystyka malowid³a
i kaplicy
Obraz przedstawia Maryjê bez
dziecka i st¹d analogia do bezdzietnej
Barbary. Jej uwieñczon¹ papieskimi,
z³otymi koronami g³owê otacza aureola z dwunastu gwiazd, a rêce krzy¿uj¹ siê na piersiach. Orygina³ namalowano temper¹ w I po³owie XVII wieku na dêbowych deskach, na podstawie wczeniejszego miedziorytu z
XVI wieku. Czêæ badaczy dopatruje
siê wzorca obrazu ostrobramskiego w
dziele flamandzkiego malarza, Martina de Vosa. Wykluczono hipotezy na
temat wschodniej proweniencji malowid³a. Coraz rzadziej te¿ podnosi siê
kwestiê o rzekomym podobieñstwie
Matki Boskiej Ostrobramskiej do Barbary Radziwi³³ówny. W ka¿dej jednak
legendzie tkwi ziarenko prawdy.
Obraz wystawiony jest na piêtrze po³udniowo-wschodniej baszty bramnej
zwanej bram¹ Miednick¹, inaczej
Krewsk¹ z prze³omu XV i XVI w.
Póniej zaczêto zwaæ j¹ Ostr¹ Bram¹
 Ausros Vartai od okrelenia ulicy 
Ostrego Koñca. Bramê zdobi¹ wyobra¿enia dwóch gryfów, które dzier¿¹
herb Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
 Pogoñ. Tradycja utrzymuje, ¿e g³owa Hermesa tu¿ pod gzymsem jest
wyobra¿eniem Zygmunta Augusta.
Na suficie kaplicy znajduj¹ siê stiukowa Gwiazda Betlejemska, Arka Noego i Arka Przymierza. O³tarz, który
wspieraj¹ cztery korynckie kolumny,
dwiga figury w. Joachima i w. Anny  rodziców Marii. Wewn¹trz poród oko³o 7 tysiêcy srebrnych darów
wotywnych, jest równie¿ to od mar-
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sza³ka Pi³sudskiego: Dziêkujê Ci
Matko za Wilno. W powszechnych
odczuciach Ostra Brama sta³a siê
przytulnym miejscem, w którym zawsze mo¿na siê schowaæ pod matczyne skrzyd³a zgodnie z s³owami
widniej¹cymi nad kaplicznym, wielkim oknem: Mater Misericordiae sub
Tuum Praesiduum configimus  Matko Mi³osierdzia, pod twoj¹ obronê
uciekamy siê.
Kult obrazu
Kult wizerunku Matki Boskiej
wi¹za³ siê z ochron¹ miasta przed najedcami, na co te¿ wskazywa³a lokalizacja sanktuarium w linii umocnieñ obronnych. Znaczenia obrazu nada³, opisany w XI ksiêdze Pana Tadeusza, w¹tek z oblê¿enia Wilna w okre-

tanie Ostrobramskie Stanis³awa Moniuszki (nr 1 i nr 2; 1843 i 1849 na
g³osy solowe orkiestrê lub fortepian).
W 1993 roku papie¿ Jan Pawe³ II podarowa³ z³ot¹ ró¿ê Matce Bo¿ej podczas pobytu w Ostrej Bramie. Natomiast w 1980 roku napisa³ encyklikê
Dives in Misericordia przedstawiaj¹c NMP jako Matkê Mi³osierdzia. Po
latach, w zwi¹zku z zamachem na jego ¿ycie 13 maja 1981 r., wspomina³
Kiedy mog³em kontemplowaæ oblicze Matki Bo¿ej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowa³em do
Niej s³owa (...): Panno wiêta, co Jasnej bronisz Czêstochowy i w Ostrej
wiecisz Bramie! (...). Jak mnie (...)
do zdrowia powróci³a cudem!. Powiedzia³em to na koniec modlitwy ró¿añcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I g³os
mi siê za³ama³... (13
maja 1994 r.).
Refleksja
Ilekroæ Wilnianie
id¹ do Ostrej Bramy
wiedz¹, ¿e ich Matka
bêdzie znowu wygl¹daæ ze swojego obrazu i ogromnego przeszklonego okna. Ka¿dego dnia przechyla
na bok g³owê, któr¹ z
trudem wynurza ze
Fot. Matka Boska z Ostrej Bramy i z parku Branickich AMB.
swojej ciê¿kiej, ukwieconej ró¿ami, gosie insurekcji kociuszkowskiej (1794 dzikami i tulipanami sukni ulanej ze
r). W 1795 roku Rosjanie zburzyli ob- srebra. I s³ucha jak ludzie otwieraj¹
warowania miasta z wyj¹tkiem Ostrej przed ni¹ swoje serca. Dziwny to wiBramy. Kult obrazu osi¹gn¹³ apoge- dok niepimiennej ¯ydówki ze staroum pod rozbiorami.
¿ytnego Izraela. W³o¿ono na jej skroDo Matki Boskiej Ty, co w Os- nie z³ote korony królowej Polski i
trej wiecisz Bramie zwraca³ siê Niebios oraz przydano jej srebrny
równie¿ Adam Mickiewicz we wstê- ksiê¿yc. Gdzie¿ jest troska ubogiej
pie do epopei narodowej Pan Tade- Miriam i trud matki która rodzi³a w
usz. Dla niego, który spêdzi³ studia bydlêcej stajni? Czy srebro skry³o jej
we Wilnie, by³a ona prawdziwym spracowane rêce, które wspomaga³y
wiat³em. Uosabia³a wiat³o nauki mê¿a  stolarza, w codziennym znozgodnie z ostrobramsk¹, srebrn¹ ins- ju? Choæ ledwie widzimy je na obrakrypcj¹ z litanii loretañskiej, w której zie, to wyraniej spostrzegamy je u
tytu³owano j¹ stolic¹ m¹droci. By³a staruszek, które konsekwentnie wspirównie¿ ród³em nadziei na odrodzo- naj¹ siê na klêczkach po schodach do
n¹ ojczyznê w lodowato zimne, listo- kaplicy. Nigdy jej nie widzia³em, ale
padowe i styczniowe noce powstañ- tak mylê, ¿e za ziemskiego ¿ywota
cze i gdy Polska zmaga³a siê z repres- by³a w³anie podobna do takich sprajami caratu. ¯arliwa religijnoæ Mary- cowanych kobiet. St¹d tak licznie
jna znalaz³a swój wyraz nie tylko w przychodz¹ do Niej maj¹c pewnoæ,
literaturze, ale równie¿ w muzyce. Z ¿e je zrozumie.
subtelnego oddania i atmosfery pieAndrzej Wincewicz
tyzmu jakim darzyli Wilnianie wize(Autor jest doktorantem w Zak³adzie
runek ostrobramski, zrodzi³y siê LiPatomorfologii Lekarskiej AMB).
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Festiwalowe
szaleñstwo

estiwale to dzi lekarstwo na
biedê i niezadowolenie spo³eczne. Rozprzestrzeniaj¹ siê niezale¿nie od klimatu i polityki. Nie wiadomo sk¹d ich organizatorzy czerpi¹
fundusze? Nikt nie zliczy okazji, wi¹t
i powodów do organizacji tych imprez.
Dla decydentów w wielu krajach dobra
jest ka¿da okazja, aby siê pokazaæ.
Rok 2004 na Ukrainie og³oszono
Rokiem Kultury Polskiej. Obchodzony
by³ uroczycie i bogato. Miejscem festiwalu by³ Kijów, miasto, które przez
ostatnie lata zmieni³o siê nie do poznania. Obecnie stanowi ju¿ centrum Europy i konkuruje z Pary¿em pod wzglêdem bogactwa, wystroju, zamo¿nego
wygl¹du mieszkañców. Samochody
je¿d¿¹ce po Chreszczatku mog¹ wprowadziæ w kompleks naszych polityków i biznesmenów, których auta nie
umywaj¹ siê do tych, które widaæ na
ulicach Kijowa.
Najwiêkszym i godnym podziwu
festiwalem, jaki mia³em okazjê ogl¹daæ by³o Narodowe wiêto Sztuki,
zorganizowane w starej dzielnicy Kijowa, w tzw. Andrejewskim Sucie.
Uczestniczyli w nim artyci i twórcy z
ca³ej Ukrainy. Ich dzie³a mo¿na by³o
podziwiaæ albo kupowaæ.
Festiwale s¹ organizowane tak¿e z
wielu innych powodów. Dziewi¹tego
maja Ukraina obchodzi tzw. Dzieñ
Pobiedy. Nie wszyscy jednak rozumiej¹, kto kogo pobiedzi³? Rzeczywistoæ jest smutna. W centrum Kijowa obok widocznego bogactwa widaæ biedê. Na ulicach mo¿na spotkaæ
wielu ¿ebrz¹cych ludzi. Na ukraiñskich wsiach pola le¿¹ od³ogiem, a ludzie ¿yj¹ w nêdzy. Pracy dla ludnoci
wiejskiej nie ma. Ten, który nie pracowa³ w komunizmie nie ma prawa nawet do kawa³ka ziemi.
wiêto pobiedy obchodzone jest
równie¿ oficjalnie przez w³adze. Komunistyczne pomniki zbudowane w
wiêkszych wsiach uwidaczniaj¹ i dokumentuj¹ nazwiska ¿o³nierzy, którzy
zginêli w ostatniej wojnie wiatowej.
W tych dniach pomniki obsypane s¹
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gêsto kwiatami. Polak-turysta mo¿e
jednak odczytaæ napisy. Widniej¹ tam
prawie same polskie nazwiska. Czego
to dowodzi? Oto w tych miejscowociach, w których dokonano poboru
przymusowego mieszkali prawie sami
Polacy. Wystarczy zwiedziæ Jampol,
Klembówkê, £uczyniec Podolski. Tam
napotykamy nazwiska: Brzozowski,
Borowski, Winnicki, G³adkowicz, Galski, Graczkowski, Goldner, Zarzycki,
¯akowski, Ziernicki, Krasucki, Krzy¿anowski, £astowski, Lubiniecki,
Malczyñski, Wionczewski i inne.
Siedemnastego maja w Koziatyniu
mia³o miejsce najwiêksze wiêto kultu-

Fot. Dzwon przechowywany w Muzeum
Krajoznawczym w Chersoniu.

ry polskiej. Oto ksi¹dz proboszcz Moszkowicz, wietny organizator, dokona³ cudu w tym powiatowym miecie.
Jak co roku zreszt¹! Ksi¹dz przy pomocy miejscowych w³adz oraz sponsorów zorganizowa³ obchody tego
wiêta. Imprezê rozpoczê³o nabo¿eñstwo, które odprawiono w nowym kociele. Zbudowano go na miejscu starego, zburzonego przez bolszewików. W
nabo¿eñstwie uczestniczyli m.in.:
Ksi¹dz Biskup Leon Dubrawski z Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, Przewodnicz¹cy Miejscowej Rady Narodowej, Konsul Generalny R.P. w Kijowie, Sylwester Szostak. Imprezie to-

warzyszyli orkiestra symfoniczna
i zespó³ artystyczny z Lublina.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ imprezy by³y wystêpy i pokazy motocyklistów jad¹cych szlakiem katyñskim.
Szesnastego maja w dniu
Miêdzynarodowego wiêta Muzeów ciekawe obchody zorganizowa³o Krajoznawcze Muzeum
w Winnicy. Na posesji Muzeum przy
ulicy Sobornej pod has³em Polacy na
Podolu  historia i wspó³czesnoæ
urz¹dzona zosta³a wystawa miejscowych artystów. Pokazywano zbiory
polskich ksi¹¿ek, fotografie, pami¹tki.
W tym dniu Muzeum udostêpni³o swoje zbiory do swobodnego ogl¹dania. W
ogólnym klimacie imprezy ten dzieñ
polski by³ wyranie zaakcentowany.
Im bardziej na Wschód i Po³udnie,
odnajdujemy coraz wiêksze skupiska
Polaków, o których ma³o wiemy. Na
Po³udniu w rejonie Odessy, Chersonia
oraz na Krymie mieszkaj¹ bardzo
liczne grupy Polaków, których mo¿na
podzieliæ na trzy grupy.
Pierwsza z nich to mieszkañcy
jeszcze od siedemnastego, a mo¿e i
szesnastego wieku mieszkaj¹cy w
dawnych w³ociach Potockich, ciborów i innych magnatów. Druga grupa, to potomkowie zes³añców od czasów powstañ: kociuszkowskiego, listopadowego i styczniowego. Jest jeszcze jedna grupa Polaków, tych zes³anych na Krym w 1947 roku. Wtedy
Moskwa oczyszcza³a nasze ziemie z
rdzennej ludnoci zgodnie z dalekosiê¿nym planem rusyfikacji tych ziem.
Na Sybirze ju¿ miejsca nie by³o,
rozstrzeliwaæ ju¿ te¿ nie wypada³o, bo
przecie¿ w okresie powojennym kwit³a
przyjañ w Europie. Po uzgodnieniu z
aliantami, nasz¹ ludnoæ  oficjalnie 
przesiedlano na Ziemie Odzyskane,
drug¹ czêæ naszej ludnoci  ju¿ po
cichu, bez rozg³osu, bezprawnie 
przesiedlono na Krym w obce kulturowo rodowisko w celu ³atwiejszego
wynarodowienia. A tymczasem tu
w³anie w rejonach miast powiatowych i takich jak: Ka³anczak, Nowa
Majaczka Kakowka, Nowa Kijewka
Przeobra¿eñska, Czeplin  wywiezione zosta³y grupy ludnoci z Wo³ynia, Powila a nawet Wileñszczyzny i
samego Wilna. Wyj¹tkowe jest to, ¿e
tu w³anie na terenach dalekich od
naszej cywilizacji zosta³ zachowany
jêzyk, tradycja i pamiêæ historyczna.
W Nowej Kijewce ko³o Ka³anczaka M
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mieszkaj¹: Orzechowscy, Lewiccy, D¹browscy, Nehrebeccy, Izdebscy, Karnowiccy, Kraszewscy, Modrzejewscy,
I¿ewscy, Zarzeccy, Dubikowscy, Czerniwscy, Boroniccy,
Boros³awscy, Stankiewicze, Samoj³owicze, Statkiewicze.
W miejscowoci Preobra¿eñska-Czeplin mieszkaj¹: wiergoccy, Krajewscy, Mostkowscy, Bajdakowscy, Kondraccy,
Jankowscy, Dylewiczowie, Bajdaccy, s¹ to rodziny spokrewnione z rodzin¹ Prezesa Stowarzyszenia Polaków
Chersonia pana Wsiwo³oda  Boles³awa Dziewszulskiego.
Inny festiwal planowany jest w Chersoniu na okazjê
naszego wiêta Niepodleg³oci. Prezes Dzieszulski ma
zamiar tak zorganizowaæ to wiêto, aby mia³o ono prawdziwie patriotyczny charakter. W tym celu przygotowuje
materia³y historyczne o obchodach 11 listopada w II Rzeczpospolitej.
W 1999 r. dla
uczczenia pamiêci
zamordowanego tu w
Chersoniu Genera³a
Mariusza Zaruskiego
 pamiêtaj¹ca o nim i
tradycyjnie myl¹ca
spo³ecznoæ, dla upamiêtnienia tej postaci
ufundowa³a dwa wielkie dary: pami¹tkow¹
p³ytê dla miejscowego kocio³a oraz
dzwon z ornamentem
harcerskim, który czasowo przechowywany jest w miejscowym Muzeum KrajoFot. Pami¹tkowa tablica Najwiêtszego
Serca Jezusa w Chersoniu.
znawczym w Chersoniu
Dziêki uprzejmoci dyrektorki tego Muzeum autor mia³ mo¿noæ zobaczyæ
i osobicie sfotografowaæ ten dzwon. Jeden z pracowników
tego Muzeum W.N. As³amow, napisa³ monografiê o Generale Zaruskim pt. Dopóki dzwoni Dzwon. Praca zawiera
ca³¹ genealogiê Genera³a, jego ¿ycie i ostatnie chwile w
wiêzieniu w Chersoniu. Pracê tê przekaza³em do Muzeum
Wojska w Bia³ymstoku.. Mam nadziejê, ¿e po przet³umaczeniu bêdzie mog³a ukazaæ siê w biuletynie Muzeum. A w
Chersoniu piewaj¹:
Morze, Czarne Morze
Ty Kamierza Dolny Port
Strzec Ciê bêdziem w sercu wicznie
Bo dla Polski wieczny Fort!
Z najbogatszych Krain wiata
Ty najlepsza sporód nich
A¿ trzy morza kiedy mia³a...
S.P. Korybut
Tak wiêc widzimy, ¿e Polska jak d³uga i szeroka
urz¹dza festiwale dla zachowania naszej tradycji narodowej. Taka by³a i zosta³a nasza szlachta.
Wac³aw Bodnar
(Autor jest lekarzem, obecnie na emeryturze).
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Adam Dobroñski

Z
woli
Szczuków
T

o miasto budzi³o zachwyt jednych, a wspó³czucie
innych. Mia³o tak wiele zalet: korzystne po³o¿enie,
mo¿nego fundatora, wspania³¹ zabudowê, s³ynne
szko³y, dobre warunki do rozwoju handlu i rzemios³a, a
jednak nie mog³o wybiæ siê na autentyczn¹ wielkoæ. Najpierw samo przywiod³o do upadku wczeniej powsta³e
grody, a póniej musia³o uznaæ wy¿szoæ Grajewa i tak
ju¿ pozosta³o.

ANTONI SZCZUKA

To wielki pan, jedna z bardziej znanych postaci historycznych zwi¹zanych z ziemiami obecnego woj. podlaskiego. Wedle informacji znajduj¹cej siê na tabliczce przybitej do trumny, urodzi³ siê on w 1654 roku, badacze jednak sk³aniaj¹ siê do przesuniêcia tej daty o dwa lata. Ród
Szczuków herbu Grabie usadowi³ siê w XV wieku w ziemi wiskiej, ale Antoni urodzi³ siê na Litwie i pierwsze nauki zdobywa³ w Wilnie, nastêpnie kszta³ci³ siê w Krakowie i Warszawie, opanowa³ jêzyki niemiecki i francuski, prawo, sztukê krasomówcz¹. O dalszej jego karierze
zadecydowa³ pobyt na dworze króla Jana III Sobieskiego.
Szybko zdoby³ zaufanie monarchy, pos³owa³, zyska³ bogate starostwa. Jego umiejêtnoci docenili tak¿e August II
Sas i Stanis³aw Leszczyñski. Ten pierwszy powierzy³
Szczuce misjê dyplomatyczn¹ do cara Rosji i wyniós³ go
do godnoci podkanclerzego litewskiego. W 1709 M
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roku Antoni walczy³ pod Po³taw¹, próbowa³ godziæ zwanione strony, móg³ oczekiwaæ kolejnych zaszczytów.
Niestety, w tym w³anie roku zmar³.
Szczuka, doradca i przyjaciel królów, wysoko postawiony urzêdnik pañstwowy, by³ tak¿e autorem programu
reform... (Irena Grochowska). W traktacie Zaæmienie
Polski wyst¹pi³ przeciwko magnatom, przeciwstawiaj¹c
im redni¹ szlachtê. Postulowa³ te¿ zwiêkszenie liczebnoci wojska, ograniczenie w³adzy hetmañskiej, naprawê
skarbu pañstwa i systemu owiaty. Proponowa³ nawet
bezp³atne dostarczanie prasy masom szlacheckim w celach edukacyjnych. Ciekawy to pomys³, ale z rzêdu utopijnych.

GNIAZDO UCZONOCI
W 1696 roku Antoni Szczuka sprowadzi³ do
Szczuczyna pijarów w celu stworzenia tu centrum
edukacyjnego i to nie tylko dla okolicznej m³odzie¿y
mêskiej, bo tak¿e dla chêtnych z pogranicza pruskiego. Zakonnicy spisali siê znakomicie, zorganizowali kolegium, które uznaæ mo¿na za niepe³n¹ szko³ê
wy¿sz¹. W okresie Komisji Edukacji Narodowej kolegium zosta³o zreformowane i zyskiwa³o dobre opinie wizytatorów, a nauki pobiera³o w nim a¿ oko³o 300
uczniów. Te tradycje kontynuowano do 1836 roku,
czyli do przeniesienia ówczesnej szko³y wydzia³owej
do Suwa³k. Mniej udany okaza³ siê natomiast zamiar
urz¹dzenia w Szczuczynie przez siostry mi³osierdzia

MIASTO PRYWATNE
Na ziemiach trzymanych
przez Szczuków powsta³y zrazu
wsie Szczuki-Falis³awy (obecnie Barany, dzielnica Szczuczyna) i Szczuki Marciny (Skaje).
Przez dziesiêciolecia ród powiêksza³ swe dobra dziêki korzystnym o¿enkom i zakupom. Tak
powsta³y kolejne wsie: Szczuki
Piotrowe-Pawe³ki, Jambrzyki,
Bêckowo, mo¿e i Pe³czyn.
Przedsiêwziêciem najbardziej
jednak udanym okaza³ siê zakup
przez Antoniego Szczukê wsi
Szczyczyno lub Szczuki-Litwa.
To ciekawy przypadek obudzenia siê w emigrancie zainteresowania ziemiami przodków i oby
takie powroty zdarza³y siê nam
czêciej równie¿ wspó³czenie.
Nowy w³aciciel w 1689
roku przyst¹pi³ do budowy sieFot. Popijarski zespó³ klasztorny z prze³omu XVII i XVIII wieku.
dziby rodowej i maj¹c wp³ywy
na dworze królewskim 9 listoszko³y dla dziewcz¹t pochodzenia szlacheckiego i
pada 1692 roku uzyska³ dla Szczuczyna prawa miejskie
mieszczañskiego.
oraz herb ze z³ocist¹ omioramienn¹ gwiazd¹ w bia³ym
O presti¿u miasta decyduj¹ w powa¿nym stopniu
polu. W dalszych przedsiêwziêciach przyda³o siê bardzo
kariery osób w nim urodzonych lub czynnych zawiano ¿ony Konstancji Marii z Potockich. Szybko postêwodowo. Ze Szczuczynem zwi¹za³ siê Jakub Waga,
powa³a zabudowa, g³ównie pa³acu i zespo³u kocielnourodzony w niedalekim Grabowie, podobnie jak jego
-klasztornego z przeznaczeniem dla pijarów.
brat Antoni. Wagowie patronuj¹ obecnie £om¿yñNiestety, wkrótce i ziemie polskie ogarnê³a wojna
skiemu Towarzystwu Naukowemu, Jakub ma pomnik
pó³nocna, mieszkañcom Szczuczyna i okolic dali siê we
w tym miecie, a do historii wszed³ przede wszystkim
znaki Szwedzi, Moskale, Sasi, a i rodzimi pu³kownicy
jako autor Flory Polskiej; Antoni by³ znakomitym
dokonywali gwa³tów oraz rekwizycji. Wojsko przywlok³o
zoologiem. Ten pierwszy nie tylko kszta³ci³ siê w kozarazê, mieszczanie kryli siê w lasach i wród bagien, któlegium szczuczyñskim, ale na krótko zasili³ i jego
rych w okolicy nie brakowa³o. Antoni Szczuka próbowa³
kadrê. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e syn Jakuba  W³aprzeciwstawiaæ siê tym nieszczêciom, do obrony przed
dys³aw zab³ysn¹³ jako poeta, mówiono o nim jako o
obcymi ¿o³nierzami wystawi³ nawet ch³opów ze swych
nastêpcy Juliusza S³owackiego. Z W³och przyjecha³
dóbr. A plany mia³ nadal mia³e, wykupi³ czêæ Osowca,
do Krakowa, by wzi¹æ udzia³ w powstaniu styczby utworzyæ jeszcze jedno miasto. W dobrach szczuczyñsniowym, potem aresztowany nabawi³ siê grulicy i
kich lokowa³ dochody uzyskane z innych maj¹tków i rózmar³ w Pizzie. A kolegium szczuczyñskie ma wpide³, w tym ze sp³awu do Gdañska. W momencie mierci w
sane w swój biogram tak¿e Jakub Tadeusz Falkowski,
1709 roku tylko w ziemi wiskiej mia³ w posiadaniu jedno
za³o¿yciel Instytutu G³uchoniemych w Warszawie
miasto, 14 wsi, pola po 6 wsiach i 9 czêci wsi.
przy placu Trzech Krzy¿y (jest tam jego popiersie),
Skoro o wojnach mowa, to z woli Henryka Sienkiewicz³onek Warszawskiego Towarzystwa Przyjació³
cza w pobli¿u Szczuczyna, w drodze do Czêstochowy, baNauk.
wi³ Kmicic, bohater Potopu.
M
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SENTYMENTALNY ZAPIS

Uczeñ Bohdan Winiarski, przysz³y profesor prawa i
prezes Trybuna³u Haskiego, spêdzi³ w Szczuczynie a¿
szeæ wakacji. Miasto koñca XIX wieku wywar³o na
nim bardzo korzystne wra¿enie. Zapamiêta³ je jako
nadspodziewanie schludne, z du¿ym czworobocznym
rynkiem. Na rodku rynku widnia³a kêpa drzew, wokó³
sta³o kilka piêtrowych kamienic, a resztê zabudowy
wype³nia³y domki parterowe, w wiêkszej czêci drewniane. Uliczki by³y czyste, proste i krzywe. Przez centrum przebiega³ Trakt Kowieñski, z niego okazale prezentowa³y siê zabudowania kocielne i klasztorne zajmowane przez szpital, a wczeniej i przez wspomniane
szko³y pijarskie. Przetrwa³y inne jeszcze gmachy zabytkowe, miêdzy innymi dom Szczuków, zbór ewangelicki, poczta, gubernia (zarz¹d dóbr), a Rosjanie dostawili baraki koszarowe dla pu³ku kozaków. O rzece
Wissie powtarzano, ¿e jest w ryby po³owna i w raki,
utrzymuje m³yn, folusz, olejniê, tartaki. By³a te¿
wspania³ym miejsce do k¹pieli, za zabawy w chowanego, podchody i wojny najlepiej siê udawa³y w pobli¿y rzêdów stodó³ przy starej szosie w¹soskiej.
O licznych ¯ydach szczuczyñskich B. Winiarski
napisa³ z godnoci¹ dzia³acza Narodowej Demokracji,
¿e po prostu byli, trzymali w swych rêkach handel.
Ch³opiec nawet polubi³ mace, ale mia³ i mniej przyjemne prze¿ycia, ³¹cznie z potê¿n¹ frycówk¹ (biciem) za zrywanie wini z drzewa dzier¿awionego
przez wyznawcê moj¿eszowego. Znacznie mniej znaczyli w miecie Rosjanie, choæ oni obsadzali najwa¿niejsze stanowiska urzêdowe. Za miejscowych
Polaków autor tomu Nad Piss¹, Wiss¹ i Narwi¹
okreli³ jako ludzi mi³ych, kulturalnych, czasami wykszta³conych, a zawsze tak prawych, jak prostym i czystym by³o ich ¿ycie. Czy nie by³ w tej mierze zbyt
³askawy?
WEGETACJA
Zbudowana w 1873 roku kolej z Ukrainy przez
Brzeæ nad Bugiem, Bielsk Podlaski i Starosielce do
E³ku spowodowa³a bardzo szybki wzrost Grajewa,
ostatniej wiêkszej miejscowoci w zaborze rosyjskim
na szlakach ku Prusom Wschodnim. Efekt by³ taki, ¿e
od 1915 roku pozosta³ powiat szczuczyñski, jego
stolic¹ sta³o siê jednak Grajewo. Taki stan utrzymywa³
siê przez ca³y okres II Rzeczypospolitej, a¿ do 1948
roku. Miasto nad Wiss¹ liczy³o przed II wojn¹ wiatow¹ oko³o 6 tys. mieszkañców, w wiêkszoci ¯ydów.
Jedyn¹ wiêksz¹ inwestycj¹ by³a szko³a zbudowana w
1934 roku. Na pocieszenie pozosta³a uwaga pope³niona
przez dr. Mieczys³awa Or³owicza, ¿e by³o to miasteczko zabudowane ³adniej ni¿ inne tej wielkoci w
okolicy. Targi odbywa³y siê tu w pi¹tki, a jarmarki we
wtorki. Handlowano równie¿ towarami z przemytu, bo
to zajêcie ratowa³o byt wielu miejscowych gospodarstw. Kiepsko mia³o siê natomiast rolnictwo, jako ¿e
okoliczne gleby klasyfikowano jako ubogie, piaszczyste i do tego pe³ne kamieni narzutowych. W klasztorze mieci³ siê urz¹d parafialny i zak³ad ubogich,
a wiatr zwali³ he³m z jednej z wie¿. Przy szosie do
Grajewa widoczne jeszcze by³y wa³y po zamku Szczuków.
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Trzeba by³o mieæ wówczas sporo wiedzy i nieco
fantazji, by doceniæ minion¹ wielkoæ tej zaniedbanej
mieciny.
OBRAZKI WOJENNE
Jerzy Winiewski znalaz³ siê w Szczuczynie w
po³owie listopada 1944 roku. Ci¹gnê³o historyka do
dawnoci, wiêc w towarzystwie proboszcza i zakrystiana zwiedzi³ podziemia kocio³a. W jednym z pomieszczeñ le¿a³y zw³oki zakonników. Pochowani byli
bardzo skromnie. Ka¿dy zakonnik le¿a³ w habicie
maj¹c pod g³ow¹ tylko ceg³ê, wzglêdnie kamieñ. W
drugiej sali na wzniesieniu sta³a trumna ze zw³okami
za³o¿yciela miasta podskarbiego Antoniego Szczuki.
Pochowany by³ w kontuszu przepasanym pasem s³uckim. Pas by³ mocny, jedynie kontusz ju¿ siê rozsypa³ a
od butów podeszwy poodstawa³y. Szkielet ca³y dobrze
siê zachowa³. Widaæ bardzo drobnej by³ budowy ten
magnat. Obok le¿eli dworzanie, jeden z nich odznacza³ siê mocarn¹ budow¹ i dobrze zachowanymi zêbami. Po prawej stronie sta³a trumienka ze zw³okami
m³odej kobiety pochowanej w lubnym stroju. By³a
córk¹ ziemianina z okolicznych wsi, która zmar³a w
czasie uczty weselnej.... Spoczywa³ tam snem wiecznym i ¿o³nierz napoleoñski.
12 stycznia 1945 roku, po po³udniu, niespodziewanie nadlecia³y nad Szczuczyn samoloty radzieckie i
zrzuci³y bomby. Ludzie stali w kolejkach, za³atwiali
sprawy w miasteczku, ofiar wiêc by³o bardzo du¿o. W
kostnicy przy szpitalu le¿a³y trupy bez g³ów i r¹k, nóg,
same kad³uby lub poszarpane cielska. Ludzie przychodzili i wybierali krewnych i znajomych. Trupy by³y
zwiezione z ca³ego miasta. By³y te¿ takie, których nikt
nie poszukiwa³. Szczuczyn zosta³ wyzwolony 23 stycznia, ale wcale nie znaczy³o to, ¿e nasta³ spokój. Silne
tu by³y struktury konspiracji niepodleg³ociowej.
Z AGUBIONA PER£A
A¿ dziwne, ¿e tak ma³o reklamuje siê Szczuczyn
jako atrakcjê turystyczn¹. Wielce oryginalny jest sam
uk³ad miasta. W zamyle Francuza nazwiskiem de Flenierce, nadwornego architekta Szczuki, miasto mia³o
otrzymaæ zamkniêcie w postaci piêciobocznych ziemnych obwarowañ. Walory obronne podnosi³a Wissa z
rozlewiskami, a zaplanowano tak¿e zamek. Kolejny
znany architekt  Jó¿ef Piola nieco zmodyfikowa³ te zamiary, bardziej wyeksponowa³ koció³. Miasto zyska³o
prostok¹tny rynek, dwa place targowe, regularn¹ siatkê
ulic. Obok zamku powsta³ i park pa³acowy, ale tych
cennoci ju¿ nie ma.
Co pozosta³o? Bardzo du¿o, bo zespó³ popijarski z
lat 1697-1711 (klasztor, barokowy koció³ p.w. Imienia
Marii ze wspomnianymi kryptami, kolegium  szpital),
rynek z kamieniczkami, dom Szczuków (tu Muzeum
Po¿arnictwa), zespó³ pocztowy, cmentarz ze starymi
nagrobkami (by³o 6 cmentarzy!). Mo¿na tu podumaæ
nad karuzel¹ historii, pospacerowaæ. A jak komu ma³o
tego, to mo¿e pojechaæ do Szczuczyna na Bia³orusi,
który te¿ ma ciekaw¹ historiê i sporo osobliwoci.
(Autor jest prof. dr. hab.  pracuje
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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Jerzy Kopania

Oszukaæ
naturê

N

ajstarsze tragedie greckie s¹ dzie³em Ajschylosa. Niestety nie
wszystkie siê zachowa³y. Najstarsza z nich to tragedia B³agalnice  jedyna
ocala³a czêæ trylogii. Jest w tym utworze
wielka i wspania³a scena chóru g³osz¹cego
hymn ku czci Zeusa, g³ównego boga w
panteonie greckim. S³awiony jest Zeus jako ten, który ca³ym wszechwiatem rz¹dzi, nad wszystkim opatrznociow¹ w³adzê sprawuje i tak¿e cz³owieka ma w swej
opiece. Kiedy Grek mówi³ o jakim bogu,
w istocie mówi³ o jakim aspekcie przyrody  greckie bóstwa uosabia³y ró¿ne si³y
i moce natury, które ówczesny cz³owiek
potrafi³ wyró¿niæ i wyraziæ w pojêciach.
Ajschylos wielbi¹c Zeusa, s³awi potêgê
przyrody, od której cz³owiek tak bardzo i
w tak wielu dziedzinach jest zale¿ny, bez
której ¿yæ nie mo¿e, sam bowiem jest jej
czêci¹. Cz³owiek ubóstwia³ przyrodê,
odk¹d tylko zacz¹³ byæ wiadomy samego
siebie i wiata, w którym ¿yje.
Inn¹, póniejsz¹ tragedi¹ Ajschylosa
jest Prometeusz w okowach  równie¿
tylko jedna ocala³a czêæ pierwotnej trylogii. I w tej tragedii pojawia siê Zeus, tym
razem jednak w zupe³nie innej roli przedstawiony: jako okrutny tyran gnêbi¹cy
rodzaj ludzki. To Prometeusz oszuka³
Zeusa, wykrad³ mu ogieñ, zaniós³ go
ludziom, których nauczy³ te¿ wszelkich
umiejêtnoci, aby nie byli bezradni wobec

- 32 -

potêgi nieprzyjaznego im boga.
Dziwnym mo¿e wydaæ siê to, ¿e
Ajschylos zarazem wielbi wszechmoc
Zeusa i jako tyrana wrogiego ludziom go
przedstawia. Czy¿by jaka sprzecznoæ siê
tu wkrad³a? Mo¿na oczywicie tak s¹dziæ,
lepiej jednak za³o¿yæ, ¿e sprzecznoæ jest
tylko pozorna i g³êboki sens da siê odczytaæ pod tym pozorem ukryty. Ta rzekoma
niekonsekwencja Ajschylosa wyra¿a w
istocie intuicjê, która w tamtych czasach
jeszcze nie mog³a znaleæ w³aciwego
sobie rodka wyrazu. My jednak mo¿emy
i powinnimy uwiadomiæ j¹ sobie. A
zreszt¹ dobrze wiemy o niej, choæ wolimy
nie myleæ, bo tak jest nam wygodniej.
Odsuwamy od siebie wiadomoæ, ¿emy
nieuczciwi wobec natury.
Przecie¿ cz³owiek od wieków wielbi³
moc przyrody, a jednoczenie oszukiwa³
j¹; my za im bardziej wiadomi jestemy
jej potêgi, tym bardziej j¹ wykorzystujemy, nadto na skalê dla tamtych ludzi
niewyobra¿aln¹. Oszukujemy przyrodê,
sk³aniaj¹c j¹ do wykonywania tylu dzia³añ, których ona sama z siebie nie mog³aby czyniæ celowo. Zmuszamy j¹, aby nam
s³u¿y³a, i przekszta³camy j¹ tak, jak nam
jest to u¿yteczne. W³aciwie ju¿ niczego
nie po¿ytkujemy w takiej postaci, w jakiej
wystêpuje to w naturze. Nie da siê zjeæ
jab³ka rosn¹cego dziko  gêbê nam
wykrzywi. Jab³ka, które spo¿ywamy, s¹
rezultatem d³ugiego procesu oszukiwania
jab³onki, aby obc¹ ga³¹zkê uzna³a za
swoj¹. Kiedy przeszczepiamy choremu
cz³owiekowi organ pobrany od drugiego
cz³owieka, oszukujemy organizm biorcy,
aby nie móg³ rozpoznaæ obcej tkanki. A
przecie¿ jeszcze wszystko przed nami: nie
jestemy zdolni wyobraziæ sobie, jak
daleko zaprowadz¹ nas postêpy nauk biomedycznych, na co pozwol¹ nam dokonania in¿ynierii genetycznej. Byæ mo¿e bliski jest czas, w którym ujmiemy w swoje
rêce ewolucjê w³asnego gatunku. Kiedy
zjedlimy w ogrodzie rajskim jab³ko poznania i odt¹d stale jestemy g³odni wiedzy.
A przecie¿ tak naprawdê to dobrze
wiemy, intuicyjnie odczuwamy, ¿e nie da
siê w nieskoñczonoæ oszukiwaæ natury.
Ona kiedy oka¿e nam swoj¹ moc  i
wtedy bêdzie ju¿ za póno. Ale nie mo¿emy wskazaæ momentu, od którego powinnimy siê zatrzymaæ; a gdyby nawet by³o
to mo¿liwe, to nie bylibymy zdolni stan¹æ
w miejscu. Mo¿e wiêc sama natura nas do
tego zmusi?
(Autor jest prof. filozofii,
kierownikiem Zak³adu Bioetyki
i Antropologii Filozoficznej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).

Ilona Lengiewicz

P

odczas babiloñskiej niewoli
Daniel by³ nie tylko m¹drym
nauczycielem narodu, ale i
sprawiedliwym sêdzi¹. Odwo³ywano
siê do jego autorytetu w kwestiach
wiary i w zwyk³ych ludzkich w¹tpliwociach. Biblia barwnie opisuje jedn¹ z takich spraw: przypadek Zuzanny.
Zuzanna by³a ¿on¹ krezusa o
imieniu Joachim. S³ynê³a z niespotykanej urody, wiernoci i oddania mê¿owi. Poniewa¿ oba przymioty wydawa³y siê zawistnikom nie do pogodzenia, by³a pod ci¹g³¹ obserwacj¹
s¹siadów. Pewnego upalnego wieczoru za¿ywa³a k¹pieli w ogrodowej sadzawce. Zza ¿ywop³otu podgl¹da³o j¹
dwóch lubie¿nych starców. Omieleni
bezbronnoci¹ niewiasty z³o¿yli jej
nieprzystojn¹ propozycjê. Gdy da³a
im srog¹ odprawê, a ze wstydu nie
powiedzia³a nic mê¿owi, oskar¿yli j¹
o cudzo³óstwo z wêdrownym handlarzem wonnociami. Sprawa nabra³a
rozg³osu, a zrozpaczony Joachim uda³
siê po ratunek do Daniela.
Mo¿na by umiechn¹æ siê w tym
miejscu, gdyby nie fakt, ¿e cudzo³óstwo (kobiet) uwa¿ano naonczas za
zbrodniê i karano mierci¹ przez ukamienowanie. Joachim broni³ wiêc i
czci ¿ony i jej ¿ycia. Prorok za¿¹da³
wstrzymania egzekucji i wziêcia
oskar¿ycieli na oddzielne przes³uchania. Zeznania okaza³y siê zupe³nie
sprzeczne: staruszkowie mylili porê
zbrodni, inaczej opisywali jej przebieg i wygl¹d domniemanego kochanka. Za koronny dowód krzywoprzysiêstwa uznano jednak sprzeczny
opis miejsca akcji: jeden twierdzi³, ¿e
ów grzeszny akt odby³ siê pod dêbem,
drugi, ¿e pod terebintem. Ludzie ¿yli
wtenczas tak blisko natury, ¿e pomylenie gatunków drzew by³o niepodobne! I tak oto botanika ocali³a cnotli- M
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w¹ Zuzannê, a karê ponieli oszczercy.
W Muzeum Wiedeñskim podziwiaæ mo¿na szkice i obraz Tintoretta
Zuzanna i starcy; zauwa¿ymy na
nich kilka pikantnych szczegó³ów, bo
biblijny temat usprawiedliwia³ erotyczne fantazje wielkiego malarza.
Nie znany nam terebint, czyli pistacja terpentynowa (Pistacia palestina) ronie w ca³ym basenie Morza
ródziemnego i na pó³pustyniach zachodniej Azji. Biblici twierdz¹, ¿e terebintowy
gaj Mamre ko³o Hebronu
by³ miejscem s³ynnej ofiary Abrahama. Takie w³anie gaje sprzyja³y modlitwom i pochówkom szczególnie szanowanych zmar³ych.
Terebint wyró¿nia siê charakterystyczn¹ sylwetk¹ odwróconej piramidy; w s³oneczne, upalne dni
daje du¿o g³êbokiego cienia, a noc¹
jest idealnym schronieniem kochanków. Skórzaste ciemnozielone licie
terebintu najpiêkniej wygl¹daj¹ jesieni¹, bo ich barwa zmienia siê stopniowo od bladego ró¿u do intensywnej
purpury, a blaszki liciowe zwijaj¹ siê
na kszta³t wzniesionych str¹ków. Z

naciêæ pni otrzymuje siê doskona³¹ terpentynê  przejrzyst¹, pistacjowego
koloru, o ¿ywicznym, przyjemnym
aromacie. Ten produkt, zwany terpentyn¹ cypryjsk¹ ma udzia³ w kompozycji niektórych perfum o chyprowej
nucie zapachowej.

tyczn¹ ¿ywicê tzw. mastyks u¿ywany
do werniksowania obrazów. Mastyks
by³ równie¿ sk³adnikiem naturalnych
amalgamatów do plombowania zêbów. Taki amalgamat, oprócz pistacjowej ¿ywicy zawiera³ a³un i zosta³ po
raz pierwszy u¿yty w Persji w IX wieku n.e. To trafny wybór, bo mastyks
jest nie tylko wyj¹tkowo elastyczn¹
substancj¹, ale i silnym rodkiem
bakteriobójczym. Zapomniano
o nim, aby tysi¹c lat póniej
podj¹æ próby powrotu do
takich naturalnych wype³nieñ. Byæ mo¿e, dlatego ¿e
niektóre dzisiaj stosowane
amalgamaty zawieraj¹ tor.
Tor, jak wiemy, jest pierwiastkiem promieniotwórczym o pó³okresie rozpadu 
1,41 x 1010 lat! Ma to i swoje dobre strony, bo po up³ywie wielu
milionów lat, przyszli mieszkañcy
Ziemi, bêd¹ mogli okrelaæ wiek naszych doczesnych szcz¹tków po
radioaktywnych zêbach.

Zuzanna
i
Terebint
Rodzaj Pistacja obejmuje dziewiêæ gatunków drzew i krzewów klimatu subtropikalnego. Najbardziej
znana jest pistacja w³aciwa dostarczaj¹ca jadalnych, smacznych nasion
zwanych orzeszkami pistacjowymi.
Pistacja kleista za, wydziela aroma-

Ilona Lengiewicz
(Autorka jest dr.  adiunktem
w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u Farmaceutycznego AMB).

Rysunek: Jerzy Lengiewicz
- luty 2006 (37) -
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Dariusz Lebensztejn

J

ednymi z najmniejszych ptaków zamieszkuj¹cych dziuple
w polskich lasach s¹ mucho³ówki. W Polsce wystêpuj¹ cztery gatunki mucho³ówek: mucho³ówka szara, ¿a³obna, bia³oszyja i ma³a.

Jednymi z najmniejszych
ptaków zamieszkuj¹cych
dziuple w polskich lasach
s¹ mucho³ówki. W Polsce
wystêpuj¹ cztery gatunki
mucho³ówek: mucho³ówka
szara, ¿a³obna, bia³oszyja
i ma³a.
Ta ostatnia mucho³ówka, jak wynika równie¿ z nazwy gatunkowej,
jest najmniejsza, gdy¿ wa¿y tylko
oko³o 10 gramów. Posiada jednak
kilka unikalnych cech niespotykanych u innych mucho³ówek. Jedn¹
z nich jest wystêpowanie zjawiska
okrelanego terminem opónione
dojrzewanie upierzenia. Polega ono
na tym, ¿e ubarwienie m³odych, jednorocznych samców jest identyczne
jak samic tj. upierzenie jest br¹zowo-szare. Natomiast u starszych
samców zauwa¿alny jest wyrany
dymorfizm p³ciowy  ich podgrdle i
pier zdobi pomarañczowo-czerwona plamka. Inn¹ ciekaw¹ cech¹ ubarwienia mucho³ówki ma³ej s¹ widoczne du¿e bia³e plamy na ogonie
tego ptaka. Pojawiaj¹ siê one podczas rozk³adania piór ogona i s¹ reakcj¹ ptaka na niebezpieczeñstwo.
Widok bia³ych plam ma za zadanie
odstraszaæ potencjalnego wroga tego
filigranowego ptaka. Jednak najciekawszym elementem biologii mucho³ówki ma³ej jest kierunek migracji zimowej. Jest jednym z dwóch
gatunków ptaków europejskich (drugi gatunek to dziwonia  ptak zamieszkuj¹cy zarola nadwodne), który wêdruje na zimowiska zlokalizowane na wschodzie: w Indiach i Pakistanie.
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Sprzymierzeñcy
cz³owieka
Mucho³ówka ma³a jest nielicznym ptakiem gniazduj¹cym w Polsce. Najczêciej mo¿na j¹ spotkaæ w
Puszczy Bia³owieskiej i Augustowskiej w drzewostanach liciastych:
brzozowych, gr¹dowych i osikowych.
Stosunkowo rzadkim ptakiem
jest te¿ mucho³ówka bia³oszyja, liczniej wystêpuj¹ca tylko w Puszczy
Bia³owieskiej, Niepo³omnickiej i lasach nadodrzañskich. Pozosta³e dwa
gatunki mucho³ówek: ¿a³obna i szara

Mucho³ówki s¹
sprzymierzeñcami cz³owieka
w zwalczaniu szkodliwych
insektów. Ustalono, ¿e para
mucho³ówek karmi swoje
pisklêta 300 do 500 razy
dziennie, a wiêc liczba
upolowanych przez nie
owadów jest naprawdê
imponuj¹ca.

licznie zamieszkuj¹ lasy w ca³ej Polsce, a nawet gniazduj¹ w obrêbie zabudowy miejskiej i wiejskiej.
Wszystkie mucho³ówki s¹ ptakami owado¿ernymi. Przylatuj¹ na tereny lêgowe w Polsce pod koniec
kwietnia i na pocz¹tku maja, kiedy
mog¹ ju¿ upolowaæ dostateczn¹ iloæ
owadów. Mucho³ówka poluje na
owady w charakterystyczny sposób:
czatuje w punkcie obserwacyjnym,
którym mo¿e byæ sucha ga³¹, wierzcho³ek krzewu, drut telefoniczny itp.,
a gdy wypatrzy potencjaln¹ zdobycz
chwyta j¹ w locie a nastêpnie wraca
na uprzednio zajmowane stanowisko.
Mucho³ówki s¹ sprzymierzeñca-

mi cz³owieka w zwalczaniu szkodliwych insektów. Ustalono, ¿e para
mucho³ówek karmi swoje pisklêta
300 do 500 razy dziennie, a wiêc
liczba upolowanych przez nie
owadów jest naprawdê imponuj¹ca.
Mucho³ówki oprócz dziupli zamieszkuj¹ równie chêtnie skrzynki
lêgowe; warto wiêc zastanowiæ siê
nad umieszczeniem takiej budki w
swoim ogrodzie, co przyczyni siê do
zwiêkszenia populacji tych ptaków a
jednoczenie pozwoli zmniejszyæ
liczbê szkodliwych owadów.
(Autor jest dr. hab.
 adiunktem w III Klinice
Chorób Dzieci AMB).
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Autostopem
do miejsc
zapomnianych

K

ilka pónych wieczorów i wczesne godziny nocne powiêci³em
lekturze ksi¹¿ki Andrzeja Stasiuka
Jad¹c do Babadag (Wydawnictwo
Czarne, Wo³owiec 2004 r.). To ubieg³oroczna laureatka nagrody Nike.
Kolejna ksi¹¿ka prozaika i eseisty, o
znacznym ju¿ dorobku, którego twórczoæ cieszy siê uznaniem krytyków i
czytelników. Jad¹c do Babadag to
próba opisu podró¿y do krajów po³udniowo-wschodniej Europy.
Zwiedzaj¹c obce kraje staramy
siê zwykle dotkn¹æ tego co inne i fascynuj¹ce, zwiedzamy pa³ace i zamki,
podziwiamy kocio³y, przyswajamy
wiedzê muzeów, zachwycamy siê
malowniczoci¹ i niezwyk³oci¹ pejza¿y.
Andrzeja Stasiuka nie interesuj¹
modne kurorty, du¿e miasta i opisane
w ka¿dym przewodniku zabytki. Wybiera on tylko boczne drogi i nieznane cele. Wêdruje przez wschodnie i
po³udniowe regiony S³owacji, przez
Wêgry, wioski Ukrainy i Mo³dawii,
Naddniestrza, Rumunii, a¿ po S³oweniê i Albaniê. Obserwuje mieszkañców, ich kulturê, obyczajowoæ, stosunek do obcych. S¹ to ludzie biedni
i proci, niekiedy bez szans na wyjcie z izolacji. Wa¿nym tematem s¹
zwierzêta towarzysz¹ce ludziom, a
w³aciwie dziel¹ce ich los oraz przyroda, której ci ludzie jeszcze nie zd¹¿yli przekszta³ciæ i nie zeszpecili nowoczesnoci¹. Stasiuk jad¹c zdezelowanym samochodem omija autostrady i drogi szybkiego ruchu, nie
nocuje w renomowanych hotelach i
nie sto³uje siê w wykwintnych restauracjach ani McDonaldach. Podró¿uje
te¿ niemo¿liwie zat³oczonymi autobusami, wêdruje pieszo i autostopem,
licz¹c na pomoc ludzi, których jêzyka na ogó³ nie zna.
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Z podró¿y po tej biedniejszej
czêci Europy Stasiuk przywozi pami¹tki: monety, hotelowe rachunki i
mandaty, zdjêcia. Tworzy swoje prywatne muzeum, aby mieæ co wspominaæ, teraz i póniej na staroæ.
Fascynuj¹ go Cyganie nie posiadaj¹cy pañstwa, ale zachowuj¹cy
swoj¹ odrêbnoæ, trwaj¹cy wbrew
opinii historiografów i polityków.
Stasiukowi nie daje spokoju zdjêcie z
1921 r. przedstawiaj¹ce niewidomego skrzypka cygañskiego prowadzonego przez syna  kilkunastoletniego
ch³opca. Rozbudza jego wyobraniê i
zmusza do powrotu do Abony na Wêgrzech i szukania ladów tamtych lat.

Informacje

Dr
Krystyna Pawlak
z Kliniki Nefrologii
i Transplantologii
z Orodkiem Dializ
oraz
dr hab.
Dariusz Pawlak
z Zak³adu Farmakodynamiki

Trudno zaliczyæ tê ksi¹¿kê do jakiego jednego gatunku, najbli¿sza
jest chyba reportarzowi. Jest pisana
piêknym jêzykiem, jest w niej du¿o
ciep³ego poczucia humoru, niekiedy
dosadnych s³ów, ale przede wszystkim s¹ refleksje nad ¿yciem, czasem,
histori¹ i przemijaniem.
Kiedy po lekturze odk³ada³em na
pó³kê Jad¹c do Babadag  pomyla³em, ¿e teraz, w czasach globalizacji i jednocz¹cej siê Europy, trudno
jest napisaæ co lepszego o podró¿y
do miejsc zapomnianych, do krajów
zastyg³ych w przesz³oci, od dziesi¹tków lat uwa¿anych za zapónione, prymitywne i zacofane  do ich
historii i do wiadomoci ludzi kraje
te zamieszkuj¹cych.
Lech Zimnoch
(Autor jest prof.  kierownikiem
Zak³adu Patomorfologii
Lekarskiej AMB).

zostali wyró¿nieni za cykl prac dotycz¹cych udzia³u stresu oksydacyjnego w rozwoju zmian mia¿d¿ycowych u pacjentów leczonych hemodializami. Uroczystoæ wrêczenia
nagród naukowych Wydzia³u Medycznego Polskiej Akademii Nauk
odby³a siê 6 grudnia 2005 roku w
Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie.
Przeczytane
Polskie pielêgniarki, które ukoñczy³y
liceum lub studia licencjackie nie
bêd¹ mog³y byæ zatrudniane w Unii
Europejskiej na stanowiskach pielêgniarek, a jedynie asystentek. Podziêkowania za taki stan rzeczy powinny kierowaæ do autorów unijnej
dyrektywy, ju¿ zreszt¹ oprotestowanej przez nasz rz¹d. Protestuj¹ te¿
same pielêgniarki, nie bez racji dowodz¹c, ¿e pielêgniarka legitymuj¹ca siê licencjatem spe³nia wszystkie
wymogi okrelone doæ przecie¿ rygorystycznymi przepisami unijnymi. Skutkiem takich regulacji M
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mog¹ byæ utrudnienia przy zdobywaniu przez nasze
pielêgniarki pracy w krajach UE.
Dodajmy, ¿e od 1 maja 2004 r. do pracy krajach
Unii wyjecha³o ju¿ ponad 160 pielêgniarek z bia³ostockiej izby.
Widocznie komu te wyjazdy przeszkadza³y. Swoj¹
drog¹ jak tak dalej pójdzie, to lekarz bêdzie musia³
siê zwracaæ do pielêgniarki per pani doktor, co
by³oby mo¿e zabawne, gdyby nie bij¹cy w oczy idiotyzm ca³ej sytuacji.
v

v

v

S¹ tacy ludzie, którzy przez ca³e swoje ¿ycie nie wysuwaj¹ nosa poza rodzinn¹ miejscowoæ. S¹ i tacy, którzy czêsto podró¿uj¹, zaspokajaj¹c ciekawoæ wiata i
ludzi. S¹ te¿ tacy, którzy podró¿uj¹, chocia¿ akurat nie
ciekawi ich nic specjalnego. Ot, po prostu dlatego, ¿e
kilka szpitali w województwie nie mo¿e siê dogadaæ w
sprawie ich hospitalizacji.
Tak w³anie by³o w przypadku Kazimierza N. z Goni¹dza, który kr¹¿y³ przez trzy dni pomiêdzy szpitalami
w Grajewie, £om¿y i Bia³ymstoku. Pokona³ w tym czasie 400 kilometrów (oczywicie w karetce), za powodem ca³ej eskapady by³y kamienie ¿ó³ciowe oraz rozrusznik serca, który zepsu³ siê akurat w momencie, w
którym podjêto decyzjê o operacji. Choæ akurat wiadomoæ o awarii rozrusznika okaza³a siê wcale nie taka
pewna, skoro inaczej ca³¹ sytuacjê ocenili lekarze ze
szpitala w Grajewie, a inaczej lekarz ze szpitala
MSWiA w Bia³ymstoku. Jak ocenili sytuacjê lekarze ze
Szpitala Wojewódzkiego im. J. niadeckiego w Bia³ymstoku trudno powiedzieæ, choæ z kronikarskiego
obowi¹zku warto wspomnieæ, i¿ pacjent trafi³ w tzw.
miêdzyczasie równie¿ tam.
Nie ma wiêkszego sensu opowiadanie poszczególnych etapów tej podró¿y, jednak jej podsumowanie robi
wra¿enie: 75-letni cz³owiek przez trzy dni kr¹¿y³ w
erce pomiêdzy trzema miastami, przejecha³ ponad 400
kilometrów, i co chyba najwa¿niejsze  nadal ¿yje.
A mieszkañcy mijanych przez karetkê miejscowoci
cmokali z aprobat¹ widz¹c, ¿e nasza s³u¿ba zdrowia
ma siê coraz lepiej, skoro karetki tak czêsto przeje¿d¿aj¹ nawet przez najbardziej zdawa³oby siê zapad³e wioski.
v

v

v

Nie jest tajemnic¹, i¿ zdarzaj¹ siê wypadki, gdy w bia³ostockich szpitalach brakuje krwi do zabiegów. Zreszt¹
nie tylko w bia³ostockich, bo bynajmniej nie stanowi¹
one jakiego wyj¹tku w skali kraju. Po likwidacji centrów krwiodawstwa, szpitale krew musz¹ zamawiaæ
zbiorczo lub nawet indywidualnie do ka¿dego zabiegu.
Sêk w tym, ¿e zamówionej krwi szpitale nie mog¹
zwróciæ. Taki system. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa musi bowiem czuwaæ nad
jakoci¹ tego bezcennego leku, a po wydaniu go nie ma
ju¿ takiej mo¿liwoci. W efekcie wiêc mo¿liwa jest 
przynajmniej teoretycznie  taka sytuacja, w której zamówiona krew z ró¿nych powodów niewykorzystana
trafia do zlewu. Na temat konkretnych wypadków w
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innym tonie wypowiadaj¹ siê prosz¹cy o anonimowoæ
lekarze pracuj¹cy na blokach operacyjnych, w innym
za dyrektorzy szpitali. Ci pierwsi nieoficjalnie przyznaj¹, ¿e przypadki wylewania niepotrzebnej krwi maj¹
miejsce, ci drudzy za zarzekaj¹ siê, ¿e to niemo¿liwe.
System jest na tyle dziurawy, ¿e wiara w to, ¿e nie
marnuje siê ani kropelka krwi nale¿y ju¿ jedynie do
urzêdowych prerogatyw dyrektorów szpitali. Nikt inny
nie musi w to wierzyæ, wiêc tego nie robi.
I tak krew z powiêceniem przez kogo oddana jest
nastêpnie wylewana. Marne s¹ szansê, ¿e braki w jej
zapasach wype³ni krew, która zalewa wszystkich
czytaj¹cych o tym procederze.
v

v

v

Jako ¿e w Polsce ustawa o ratownictwie medycznym
staje w centrum zainteresowania mediów i rz¹dz¹cych
tylko przy okazji wielkich tragedii, odnotowalimy ostatnio gwa³towne ruchy legislacyjne, które ponoæ tym
razem ju¿ na pewno doprowadz¹ do jej uchwalenia.
Po¿yjemy, zobaczymy?
Jednak na razie z braku materia³u nie mo¿emy jeszcze oceniaæ przyjêtej przez mi³ociwie nam panuj¹cy
Sejm ustawy, dlatego warto pochyliæ siê nad projektem.
Tutaj za mamy kilka pomys³ów, które niekoniecznie
podobaj¹ siê fachowcom, na co dzieñ zajmuj¹cym siê
ratownictwem. Wród nich najwiêksze kontrowersje
budzi pomys³ kierowania do wypadku zespo³ów ratowniczych, w których nie bêdzie... lekarzy. Ich miejsce
maj¹ zaj¹æ wyszkoleni ratownicy medyczni, którzy po
przybyciu na miejsce oceni¹, jakiej specjalnoci lekarza
trzeba wezwaæ. Lista lekarzy gotowych do przyjêcia
wezwania ma byæ stworzona i co miesi¹c aktualizowana przez pracowników wojewody.
Co najciekawsze, twórcy ustawy milcz¹co zak³adaj¹, ¿e lekarze ci bêd¹ gotowi do fachowej interwencji
non stop, nie przebywaj¹c jednoczenie na dy¿urze.
Mo¿e to problem wydumany  ale mo¿na siê chyba
zastanowiæ, co bêdzie, gdy lekarz zostanie wezwany
np. podczas wiêtowania chrzcin? Oczywicie wiadomo, ¿e przypadków lekarzy, którzy po pracy uracz¹ siê gramem alkoholu bêdzie niewiele (bo jak wiadomo jest to rodowisko raczej abstynenckie), ale co
zrobiæ z tymi, którzy akurat bêd¹ przebywali np. w
kinie doprawdy nie wiadomo, a przecie¿ kinomanów
mamy wród lekarzy bardzo wielu. No có¿, niektórzy z nich bêd¹ musieli polubiæ jeszcze horrory.
S PR O STOWAN I E
W nr.1(36) Medyka Bia³ostockiego w tekcie Badacz
mózgu  prof. Maksymilian Rose na str. 18 w zdaniu
Zadaniem, którym najwiêcej siê szczyci³ i które najwiêcej poch³ania³o mu czasu i myli by³o opracowanie
cytoarchitektoniki mózgu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego (Cunge1928) wkrad³ siê b³¹d rzeczowy. Winno byæ
(Cunge1938).
Za b³¹d przepraszaj¹ autorzy: M. Sopek i
M. Szkudlarek.
+
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Nie ma chyba osoby, która nie narzeka³aby na tegoroczn¹ zimê. Zaszronione okna samochodów, zamarzniête drzwi autobusów, totalna
pora¿ka komunikacji miejskiej i drogowców, zeszklone spojówki
przechodniów... A pomyleæ, ¿e kiedy zimy bywa³y o wiele bardziej mrone.
W tym numerze M³odego Medyka kolejne pytanie zadane przez
nasz¹ redakcjê. Tym razem na celowniku pojawi³a siê Dyrektorka
Biblioteki G³ównej. Kontrowersje wokó³ przelicznej biblioteki
znajdziecie w dziale  Pytanie do....
Tym, którzy w tym roku rozpoczynaj¹ sta¿ podyplomowy
serdecznie polecam skrót najwa¿niejszych informacji dotycz¹cych
aspektów formalno-prawnych i ekonomicznych przysz³ej pracy 
Repetytorium sta¿owe.
Poniewa¿ w dzisiejszych czasach coraz modniejsze staj¹ siê
deklaracje: Ja walentynek nie obchodzê, nasza redakcja przekornie podpyta³a niektórych naukowców, jak to bywa z t¹ mi³oci¹?
I có¿ siê okaza³o? Profesor Skowroñski i prof. Bodzenta-£ukaszuk
s¹ skorzy do gwa³townych uczuæ. Ba... nawet mo¿na oczarowaæ ich
od razu. Przy doc. Szamatowiczu trzeba trochê popracowaæ, ale jak
ju¿ siê rozkrêci... Docent Kêdra gotów jest nawet do mi³oci platonicznej... Wiêcej czytajcie w dziale On Air.
Mimo ¿e t³usty czwartek ju¿ za nami i wiêkszoæ z nas nie mia³a dylematu zjeæ, czy nie zjeæ p¹czka, pamiêtajmy o tych, którym jedzenie nie kojarzy siê z przyjemnoci¹. Je¿eli, kogo z Was
bezporednio dotyczy ten problem lub jestecie zainteresowani
zaburzeniami od¿ywiania  serdecznie namawiam do przeczytania
artyku³u Ani Kamockiej  Jeæ czy nie jeæ.
Nadszed³ czas na tzw. ostatki. Choæ akademiki nawet w czasie
postu bêd¹ dudni³y od muzyki i nikt nie zrezygnuje z organizowania imprez posypuj¹c swoj¹ g³owê popio³em, wszystkim oddaj¹cym siê uciesze tanecznej redakcja M³odego Medyka ¿yczy niezapomnianej zabawy.
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Pytanie do...

Dyrektor Biblioteki

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

I

rytuje nas pog³êbiaj¹cy siê z roku na rok brak ksi¹¿ek!
W wypo¿yczalni dostêpne s¹ jedynie pojedyncze egzemplarze. W trakcie wypo¿yczeñ przed bibliotek¹ tworz¹ siê gigantyczne kolejki. Tworz¹ siê równie¿ listy. Desperaci koczuj¹ od witu, aby dostaæ lepsz¹, nowsz¹ pozycjê. Jest to konieczne, bowiem w trakcie egzaminów
zarzuca siê nam, ¿e naczytalimy siê ksi¹¿ek sprzed trzydziestu lat i powtarzamy te same nieaktualne informacje.
Problem dotyczy wszystkich ¿aków i wszystkich kierunków.
W czytelni sytuacja nie wygl¹da lepiej. Ksi¹¿ka jest
jedna albo nie ma jej wcale...?
Liczby pokazuj¹, ¿e po 2002 roku liczba kupowanych podrêczników nie wygl¹da optymistycznie.
I tak:
w roku 2001 zosta³o zakupionych 1889 podrêczników na sumê 80816,28
w roku 2002  1739 vol. na sumê 83312,35
w roku 2003  515 vol. na sumê 17925,55
w roku 2004  897 vol. na sumê 38407,85
w roku 2005  1057 vol. na sumê 46701,83

Konia z rzêdem temu, kto zrozumie dlaczego tak siê
dzieje? Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e na naszej uczelni tworzone s¹ nowe kierunki, przybywa studentów,
kszta³ceni s¹ studenci anglojêzyczni. Biblioteka oprócz
tego, ¿e powinna byæ ³adna, powinna byæ równie¿ dobrze
zaopatrzona w ksi¹¿ki. Obecna sytuacja nie przynosi nam
chluby, a przede wszystkim jest coraz wiêkszym utrapieniem dla studentów.
Pojawiaj¹ce siê na stronie Biblioteki nowe bazy danych s¹ na pewno ogromn¹ pomoc¹ dla pracowników
naukowych, studentom jednak na etapie studiów potrzebne s¹ podrêczniki. Od czego przecie¿ trzeba zacz¹æ?
Dlaczego pomimo wiêkszej liczby studentów i powstaj¹cych nowych kierunków dokonuje siê tak mizernych
zakupów ksi¹¿ek? Dlaczego na Radzie Bibliotecznej wyst¹pi³a Pani z propozycj¹ przekazania wszystkich zaoszczêdzonych w roku 2004 pieniêdzy na magazynowanie
zwarte? Czy piêkne magazyny s¹ wa¿niejsze od podstawowych potrzeb studentów? Z czego pochodz¹ zaoszczêdzone fundusze?
Student (Imiê i nazwisko znane redakcji).

Odpowiada

Od 2003 roku nabywamy znacznie mniej egzemplarzy jednego tytu³u. Najczêciej od dziesiêciu do dwudziestu piêciu, rzadko czterdzieci, sporadycznie piêædziesi¹t.
Przed 2003 rokiem do zbiorów w³¹czano po sto, a
nawet dwiecie czterdzieci ksi¹¿ek tego samego tytu³u. By³o to bardzo kosztowne i nieracjonalne. Czêsto
po dwóch-trzech latach ukazywa³o siê nowe zmienione
wydanie, wówczas kupowano tylko kilka ksi¹¿ek.
W efekcie aktualne wydanie by³o dostêpne w kilku, czasem kilkunastu woluminach, za dwiecie tomów zalega³o na pó³kach, a studenci na kilka dni przed
terminem wypo¿yczeñ tworzyli listy kolejkowe, aby
dostaæ te najnowsze egzemplarze.
Zmieniony we wrzeniu 2003 r. regulamin
wypo¿yczeñ zwiêkszy³ obieg podrêczników. Notujemy
sta³y wzrost wypo¿yczeñ przez studentów. 2003 r. 
24 421, 2004 r.  34 620, 2005 r.  38 098.
Aby uchroniæ siê przed nietrafionymi zakupami
zwróci³am siê do wyk³adowców z prob¹ o wskazanie
obowi¹zuj¹cych podrêczników oraz literatury zalecanej. Na podstawie otrzymanych wykazów literatury
dokupimy brakuj¹ce pozycje.

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

J

ednym z zadañ biblioteki akademickiej jest gromadzenie i wypo¿yczanie podrêczników. Nie ma w
tym nic dziwnego, ¿e ka¿dy student chcia³by, aby biblioteka zabezpieczy³a mu komplet podrêczników.
Niestety ¿adna biblioteka nie jest w stanie zrealizowaæ
takich oczekiwañ.
Poni¿ej przedstawiam wykres ilustruj¹cy wp³ywy
podrêczników w poszczególnych bibliotekach akademii medycznych w latach 2000-2003 oraz tabelê z liczb¹ studentów i wskanikiem zakupu na studenta.
Wykres pokazuje, ¿e w latach 2000-2002 zakupilimy rekordow¹ liczbê podrêczników w porównaniu z
innymi akademiami medycznymi.

ród³o: Anna Grygorowicz, Ma³gorzata Gorczewska, Kamila Mamorska, Gromadzenie
zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w latach 2000-2003 - Analiza
wyników ankiety. W: XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych s.17

- 38 -

Podrêczniki

Liczba
studentów

rednio na
1 studenta
w l. 20002003

rednio na
1 studenta
w roku

Bia³ystok

6500

3700

1,76

0,44

Poznañ

6100

6800

0,90

0,23

Lublin

5500

5000

1,1

0,28

Gdañsk

4700

5000

0,94

0,24

Wroc³aw

3900

5000

0,78

0,20

Kraków

2500

8000

0,31

0,08

Szczecin

1500

2420

0,62

0,16

£ód

1000

6000

0,16

0,04

Biblioteka
AM
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O korzyciach ze zwartego
magazynowania
Zainstalowanie systemu zwartego magazynowania zwiêkszy o blisko 50% pojemnoæ magazynu. Ponadto umo¿liwi uruchomienie komputerowej rezerwacji podrêczników przez studentów. Informatycznie do wdro¿enia tej us³ugi
jestemy gotowi od kilku lat, jednak ze wzglêdu
na prze³adowanie magazynu nie mo¿na jej uruchomiæ. Zdalna rezerwacja ksi¹¿ek rozwi¹¿e
równie¿ problem kolejek i koczowania od witu
przed wypo¿yczalni¹. Podrêczniki bêdzie mo¿na zamówiæ przez Internet z dowolnego komputera.

Komentarz
By³o be, bêdzie cacy!
- luty 2006 (37) -

Repetytorium
sta¿owe

Najwa¿niejsze informacje, dotycz¹ce
odbywania sta¿u podyplomowego
przez lekarza.
Czas trwania sta¿u
Sta¿ podyplomowy trwa 13 miesiêcy. Zasady odbywania sta¿u podyplomowego normuje Rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia z 24 marca 2004 r. w sprawie sta¿u
podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa. (Dz. U.
Nr 57, poz. 553)
Sta¿ rozpoczyna siê ka¿dego roku 1 padziernika
albo 1 marca. Czêsto jednak ju¿ przed tym terminem
odbywaj¹ siê w szpitalach szkolenia, np. z BHP. Szkolenia te s¹ obowi¹zkowe i musi wzi¹æ w nich udzia³ ka¿dy
lekarz sta¿ysta. Warto wiêc wczeniej w szpitalu w którym bêdziemy odbywaæ sta¿ podyplomowy zasiêgn¹æ
informacji odnonie terminu szkolenia.
Gdzie odbyæ sta¿?
Miejsca sta¿owe przydziela Okrêgowa Izba Lekarska odpowiednia do miejsca odbywania sta¿u. Na decyzjê OIL, zgodn¹ lub nie z naszymi preferencjami ma
wp³yw rednia ocen z ca³ego okresu studiów (potwierdzona przez dziekanat!) oraz ewentualne opinie jakie
mog¹ wystawiæ sta¿ystom opiekunowie kó³ naukowych,
kierownicy oddzia³ów lub klinik, w których udzielali siê
bêd¹c studentami. Opinie nale¿y z³o¿yæ w OIL wraz z
dokumentami, sk³adanymi przy ubieganiu siê o sta¿ podyplomowy.
Co i kiedy w Okrêgowej Izbie Lekarskiej?
Na sta¿ zapisujemy siê w siedzibie Okrêgowej Izby
Lekarskiej (OIL). Nale¿y przygotowaæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, wpisanie
na listê cz³onków oraz wpis do rejestru okrêgowej
izby lekarskiej  wydawany przez OIT (tzw. wniosek W1)
2. Odpis dyplomu ukoñczenia uczelni.
3. Zawiadczenie z uczelni o redniej ze studiów.
4. Kserokopia dokumentu to¿samoci (2 pierwsze strony dowodu osobistego).
5. Dowód zmiany nazwiska (o ile jest konieczny).
6. Potwierdzenie sta³ego zameldowania na terenie województwa
7. Kserokopia decyzji o nadaniu NIP.
8. Zawiadczenie o stanie zdrowia.
O terminie sk³adania powy¿szych dokumentów dowiedzieæ siê wiêcej mo¿na na stronach Okrêgowych Izb
Lekarskich.
Umowa o pracê i wynagrodzenie
Lekarz sta¿ysta zatrudniany jest na podstawie umowy o pracê na czas okrelony. Otrzymuje on zasadnicze
wynagrodzenie miesiêczne przez ca³y okres odbywania
sta¿u w wysokoci 60% przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia poprzedzaj¹cego rok, w którym lekarz

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

Od roku pracujê nad projektem modernizacji czytelni studenckiej. W nowej czytelni liczba ksi¹¿ek wzronie ponad dwukrotnie. Aktualnie, ze wzglêdu na brak miejsca, do czytelni
w³¹czamy zwykle po dwa egzemplarze tego
samego tytu³u.
Jak zaoszczêdzi³am rodki na system
zwartego magazynowania
+ od 2003 r. ksi¹¿ki kupujemy z rabatem do
30%
+ do zbiorów archiwalnych zaprzestano
kupowania literatury popularnonaukowej,
poradników dla pacjentów oraz literatury
piêknej. Kupujemy wy³¹cznie ksi¹¿ki
naukowe zgodnie z potrzebami kadry
naukowej i studentów;
+ zaprzestano wysy³ania nieodp³atnie kopii
artyku³ów w ramach wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych (oszczêdnoæ ok. 10 tys. z³
rocznie);
+ g³ówne ród³a oszczêdnoci wi¹¿¹ siê z
przyst¹pieniem biblioteki do konsorcjów
udostêpniaj¹cych bazy danych oraz w³¹czeniem siê do projektu elektronicznego
przesy³ania kopii dokumentów  doc@med.
Zaprenumerowanie przez bibliotekê wszystkich tytu³ów czasopism, z których korzystaj¹ nasi naukowcy w bazach, kosztowa³oby
Bibliotekê ponad 800 tys. z³ rocznie.
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rozpoczyna sta¿. W roku akademickim 2005/2006
by³o to, 1.403 z³. brutto, 968 z³ netto. Od pensji
odprowadzamy jako sta¿yci 10 z³ miesiêcznie na
izby lekarskie.
Lekarz sta¿ysta zobowi¹zany jest do odbycia
miesiêcznie szeciu dy¿urów. W ustawie nie ma
nic o ich d³ugoci, ale mo¿emy przyj¹æ, ¿e chodzi
o dy¿ury 16 godzinne. Dy¿ury odbywane s¹ w
aktualnym miejscu sta¿u (oddziale, klinice, pogotowiu ratunkowym, itp.). Za dy¿ury stawka wynosi 50% stawki godzinowej. (Godzinow¹ stawkê
zasadniczego wynagrodzenia miesiêcznego sta¿ysty ustala siê zgodnie z zasadami ustalonymi w art.
32j ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408,
z pón. zm.). Kwoty p³acone przez szpitale mog¹
siê nieznacznie ró¿niæ.
Praca
Zakres zdobywanych umiejêtnoci reguluje
ramowy program sta¿u podyplomowego stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia ministra. Na
sta¿ podyplomowy sk³adaj¹ siê sta¿e cz¹stkowe
(m.in. z chorób wewnêtrznych i krwiolecznictwa,
chirurgii ogólnej, intensywnej terapii) i obowi¹zkowe szkolenia (m.in. z orzecznictwa lekarskiego,
bioetyki, prawa medycznego i problematyki
HIV/AIDS).
Opiekê nad sta¿yst¹ sprawuje koordynator
szkolenia sta¿ysty. Ka¿dy lekarz sta¿ysta rozpoczynaj¹c sta¿ podyplomowy otrzymuje tzw. Kartê
Sta¿u Podyplomowego. Jest w niej miejsce na
potwierdzenie zaliczenia ka¿dego ze sta¿y cz¹stkowych. Sta¿ cz¹stkowy zalicza kierownik oddzia³u b¹d kliniki wpisuj¹c zaliczenie we w³aciwe miejsce Karty Sta¿u Podyplomowego.
Co po sta¿u?
Zaliczenie sta¿u potwierdza w³aciwa Okrêgowa Rada Lekarska i dokonuje odpowiedniego
wpisu do wniosku lekarza o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu.
Sta¿ podyplomowy koñczy siê Lekarskim Egzaminem Pañstwowym. Egzamin odbywa siê jednoczenie w ca³ym kraju w miejscach ustalonych
przez dyrektora CEM w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw zdrowia. Dla sta¿u
rozpoczêtego 1 padziernika dzieñ egzaminu przypada na 15 listopada, za dla sta¿u, który zacz¹³ siê
1 marca roku poprzedniego egzamin bêdzie 15
kwietnia

Przydatne portale internetowe:
www.mz.gov.pl  strona Ministerstwa
Zdrowia  mo¿na na niej znaleæ rozporz¹dzenie ministra dotycz¹ce sta¿u podyplomowego
www.nil.org.pl  strona Naczelnej Izby
Lekarskiej gdzie mo¿na znaleæ info o Okrêgowej Izbie Lekarskiej, której podlegamy.
www.mlodylekarz.pl  najczêciej zadawane
pytania dotycz¹ce sta¿u, LEP i specjalizacji
www.cem.edu.pl

Jeæ...

P

rofilaktyka Zaburzeñ Od¿ywiania Wród
M³odzie¿y  to tematyka II Ogólnopolskich
Warsztatów Szkoleniowych, które odby³y siê w grudniu, ubieg³ego roku, w Warszawie. Organizacj¹ zajê³y siê Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów
Medycyny IFMSA-Poland oraz Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej, Psychoprofilaktyki i
Psychoedukacji.
Jako Koordynator Ogólnopolskiego Projektu
Zaburzenia Od¿ywiania, mia³am przyjemnoæ
poprowadziæ te warsztaty wraz z mgr Anet¹ Wróblewsk¹  cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Choreoterapii, pracownic¹ NZOZ Orodka Psychoterapii
Medycznej.

Kompendium zaburzeñ od¿ywiania

ANOREKSJA
+ spadek masy cia³a o co najmniej 15% wagi
oczekiwanej dla wieku i wzrostu
+ lêk przed utyciem mimo znacznej niedowagi
+ zaburzona interpretacja kszta³tu i ciê¿aru
w³asnego cia³a
+ nieobecnoæ co najmniej 3 cyklów menstruacyjnych
+ rozwój choroby  g³. 13-15 r.¿.

BULIMIA
+ nawracaj¹ce epizody objadania siê o charakterystycznym przebiegu, wystêpuj¹ce co
najmniej 2 razy w tygodniu przez 3 miesi¹ce
+ zachowania maj¹ce na celu zapobieganie
wzrostowi masy cia³a podczas napadów
ob¿arstwa (prowokowanie wymiotów,
nadu¿ywanie rodków przeczyszczaj¹cych,
g³odzenie siê, intensywne æwiczenia fizyczne)
+ nadmierny wp³yw kszta³tów i ciê¿aru cia³a
na samoocenê
+ mo¿liwe zaburzenia cyklu miesiêcznego
+ rozwój choroby  g³. 17-21 r.¿.

KOMPULSYWNE
OBJADANIE SIÊ
+ powtarzaj¹ce siê napady niekontrolowanego
objadania
+ nie stosowanie destruktywnych metod
obni¿ania wagi
+ nadwaga i zmniejszenie aktywnoci fizycznej
+ unikanie jedzenia w towarzystwie
+ niska samoocena
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Problem anoreksji, bulimii czy kompulsywnego
objadania siê jest czêsto u nas lekcewa¿ony. W krajach gdzie zauwa¿ono ju¿ problem mówi siê, ¿e zjawisko to przyjmuje rozmiary epidemii. Spora czêæ
naszego spo³eczeñstwa nie zauwa¿a niebezpieczeñstwa, a tymczasem ju¿ jeden procent polskich nastolatków choruje na anoreksjê, a oko³o osiem procent
na bulimiê.
Pe³n¹ par¹
Pomys³ projektu zrodzi³ siê dwa lata temu, kiedy
nawi¹zalimy kontakt z Orodkiem Psychoterapii
Medycznej w Bia³ymstoku. Funkcjê opiekuna merytorycznego obj¹³ Jacek Sochacki  psycholog kliniczny i psychoterapeuta. To g³ównie dziêki niemu i jego
pracownikom projekt ruszy³ od razu pe³n¹ par¹. W
marcu i kwietniu 2004r. zorganizowalimy w Orodku warsztaty dotycz¹ce problematyki zaburzeñ od¿y-

cie zajêæ staramy siê uwiadomiæ nastolatkom, grupie
najbardziej podatnej na zaburzenia od¿ywiania, co 
poza trywialnymi sensacjami z ok³adek kolorowych
czasopism  kryje siê pod takimi has³ami jak: anoreksja, bulimia czy kompulsywne objadanie siê. Podkrelamy konsekwencje nieracjonalnych zachowañ w
d¹¿eniu do utrzymania idealnej sylwetki, walczymy z
mitami i przes¹dami, dostarczamy adresy punktów
pomocy.
Zaanga¿owanie
W miêdzyczasie inne oddzia³y IFMSA-Poland
rozpoczê³y przygotowania do realizacji projektu w
swoich miastach. Projekt rozwin¹³ siê na skalê ogólnopolsk¹. W trakcie Zjazdu Delegatów w Bia³ymstoku, 8-10 IV 2005r., uda³o nam siê zorganizowaæ I
Ogólnopolskie Warsztaty Szkoleniowe Profilaktyka
Zaburzeñ Od¿ywiania Wród M³odzie¿y. Poprowa-

Fot. I Ogólnopolskie Warsztaty Profilaktyka Zaburzeñ Od¿ywiania Wród M³odzie¿y.

wiania oraz warsztaty przygotowuj¹ce do prowadzenia zajêæ psychoprofilaktycznych w szko³ach rednich  peer education. Zainteresowanie by³o ogromne.
Sk¹d tak du¿e zaanga¿owanie studentów AMB?
Po pierwsze  w szpitalach stykamy siê z pacjentami
cierpi¹cymi na zaburzenia od¿ywiania, wiêc jako
przyszli lekarze potrzebujemy wiêcej informacji dotycz¹cych tych chorób. Rozumiej¹c mechanizmy rozwoju choroby, schematy mylenia i zachowania pacjentek bêdzie nam ³atwiej w przysz³oci rozpoznawaæ
chorobê. Po drugie  statystyki dowodz¹, ¿e studentki medycyny stanowi¹ grupê wysokiego ryzyka wyst¹pienia tych schorzeñ.
Nieracjonalne zachowania
W listopadzie 2004r. rozpoczêlimy realizacjê
projektu w szko³ach rednich. To dziêki ogromnemu
zaanga¿owaniu moich wspó³edukatorek  Marty
Skrodzkiej, Elizy Augustyniak oraz Karoliny Kossakowskiej  uda³o nam siê dokonaæ rzeczy na pozór
niemo¿liwych. W ci¹gu tylko jednego roku szkolnego
w naszych zajêciach psychoprofilaktyki zaburzeñ od¿ywiania uczestniczy³o ponad 1600 uczniów z czterech liceów Bia³egostoku: III., XI, II oraz VII. W trak-
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dzi³ je psychoterapeuta Jacek Sochacki oraz mgr Aneta Wróblewska, a uczestniczyli w nich studenci reprezentuj¹cy praktycznie wszystkie uczelnie medyczne
Polski. Na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ  liczba zapaleñców do prowadzenia naszego projektu w
innych miastach Polski ronie. Zorganizowalimy
wiêc drugie ju¿ warsztaty, tym razem w Warszawie.
Spotkali siê tam studenci AM Bia³ystok, AM Lublin,
UM £ód, PAM Szczecin, AM Warszawa i AM Wroc³aw.
Projekt nie móg³by zaistnieæ gdybym nie spotka³a na swojej drodze tylu ludzi wra¿liwych na potrzeby drugiego cz³owieka, aktywnych, niezawodnych,
zawsze pomocnych. Takich osób by³o bardzo wiele i
za to wszystko bardzo im dziêkujê.
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere  cieszê siê,
¿e tak wielu ludzi w³anie tak ¿yje.
Anna Kamocka

JACY JESTEMY... JACY JESTEMY... JACY JESTEMY...

czy nie jeæ ???

Wiêcej informacji
o projekcie:
www.ifmsa.amb.edu.pl
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Haust powietrza i haust dymu
Dzieñ z ¿ycia niepal¹cego

JACY JESTEMY... JACY JESTEMY... JACY JESTEMY...

Poniedzia³ek
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7:20
Jak co rano spieszê siê do mojej ukochanej
Alma Mater by podj¹æ trud nauki. Przed wejciem do PSK-a czeka ju¿ na mnie t³um nikotynomaniaków. Szary dym zas³ania mi oczy.
Staraj¹c siê nie oddychaæ, próbujê zlokalizowaæ drzwi. Uff uda³o siê. Nabieram haust
powietrza!
7:40
Czekam przed szatni¹ na resztê grupy. Staram
siê nie zb³¹dziæ w okolice sklepiku, bo niestety
od rana czuæ tam papierosy. Nieprzyjemna woñ
dociera wszêdzie. Mo¿e lepiej oddaliæ siê ju¿ w
kierunku klinik?
7:45
Wchodz¹c po schodach robiê co mogê by
zmniejszyæ do minimum czêstoæ oddechów na
minutê. Ciemnieje mi przed oczami, ale gdybym oddycha³ czêciej gryz¹cy dym niechybnie podra¿ni³by moje alergiczne drogi oddechowe. Skutek by³by gorszy. Na ka¿dym pó³piêtrze porozrzucane s¹ niedopa³ki. Marzê by
znaleæ siê ju¿ przed klinik¹.
7:55
Nie mam szczêcia. Kto przed chwil¹ pali³ na
korytarzu. Wszêdzie smrodliwie i popielato-szaro. Odczuwam md³oci. Otwieram na ocie¿ okno i mimo siarczystego mrozu wystawiam g³owê na zewn¹trz. Lepiej siê ju¿ przeziêbiæ!
8:00
Bogu dziêki! Zaczynam æwiczenia
9:30
Mamy 15 minut na kawê i drugie
niadanie. Zbiegamy klatk¹ schodow¹ do sklepiku. Staramy siê to zrobiæ
jak najszybciej, ¿eby nie przesi¹kn¹æ
smrodem do szpiku koci. By³bym
liderem wycigu, ale sprawê utrudnia
zas³ona dymna.
9:35
Kupi³em sobie kawê i kanapkê, ale nie
dam rady jej zjeæ w miejscu na to przeznaczonym. Fetor papierosów dochodzi z
obu klatek schodowych i skupia siê w okolicach sklepiku.
Idê jeæ ko³o szatni.
9:40
Fetor chyba wpad³ na
ten sam pomys³. Mo¿e
lepiej zjem w drodze do

kliniki, ale jak pomylê co siê dzieje na schodach? Odechciewa mi siê jeæ, wyrzucam pó³
kanapki do kosza!
9:41
Postanowi³em pójæ do ogólnej toalety i odrzuci³o mnie ju¿ od progu. W sedesie p³ywaj¹ niedopa³ki. Powoli dostajê migreny od tych smrodów.
12:00
Koniec æwiczeñ na dzi. Idziemy na wyk³ady.
12:30
Pod budynkiem Anatomii Patologicznej k³êbi¹
siê t³umy zadymiarzy. Znów z trudem, prawie po omacku lokalizujê drzwi.
12:40
Próbujê wejæ do mêskiej toalety. Niestety
znów mam pecha. Czêæ na³ogowców, chyba
zmarzlaków, postanowi³a, ¿e mimo mrozu nie
zrezygnuje z dymka. Zaczynam siê dusiæ.
13:00
Na wyk³adzie pokazuj¹ nam zmiany
w p³ucach spowodowane dymem papierosowym. Mówi¹ o innych nieprzyjemnych skutkach palenia. Próbujê zgadn¹æ ile papierosów wypali³em, w taki sposób jak dzi, od pocz¹tku studiów? Zaczynam zastanawiaæ siê nad tym, dlaczego mój organizm, od zawsze nienawidz¹cy dymu i
tego charakterystycznego smrodu, musi
odpowiadaæ za to co robi¹ inni? Dlaczego
nie mo¿na kogo zabiæ no¿em, pistoletem
czy innym narzêdziem, a mo¿na powolutku
i bez konsekwencji umiercaæ innych papierosem?!!
16:00
Wracam do domu i od razu ci¹gam z siebie mierdz¹ce petami ciuchy. Wrzucam je do pralki. Jutro
czeka mnie kolejna przeprawa.
Crop
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stoku. Ju¿ na dworcu w Belgradzie zostalimy
bardzo ciep³o przyjêci i otoczeni opiek¹ przez
cz³onków NAPSer (National Association of
Pharmacy Students-Serbia & Montenegro). W
trójkê zamieszkalimy w prywatnym mieszkaniu jednego z nich. Mielimy do dyspozycji
komfortowe i dobrze wyposa¿one dwupokojowe mieszkanie z salonem, kuchni¹, ³azienk¹ i
kotem w³acicieli. Kot by³ najczêstszym gociem w naszym mieszkaniu.
Kawusia, maszyny i papierzyska
Przez piêæ dni w tygodniu odbywalimy
praktykê: dwoje z nas w fabryce farmaceutycznej Galenika a jedna osoba w aptece.
Praktyka w Galenice to by³a super przygoda. Tak najkrócej mo¿na by by³o podsumowaæ nasze spotkanie z t¹ firm¹. Ka¿dego dnia
uczestniczylimy w pracach nowych departamentów, poznawalimy ca³¹ cie¿kê jak¹ przechodzi lek, pocz¹wszy od momentu
jego projektu w komputerze a¿ do
wprowadzenia do obrotu. Typowy
pocz¹tek naszego dnia, to przepisowe kawkowanie. Gdy ju¿ uporalimy siê z tym zadaniem, ca³a
nasza miêdzynarodowa ekipa
(serbsko-polsko-fiñska) w ogólnym miechu i radoci udawa³a
siê do laboratorium. Tam w pracowni nowych form leku  produkowalimy mikropeletki, granulowalimy, powlekalimy tabletki
po to, by na koniec je badaæ w laboratorium analitycznym, u¿ywaj¹c najnowszych technologii i
Fot. W laboratorium nowych form farmaceutycznych Centrum Technologii
Farmaceutycznej Galeniki.
procedur. Podczas kolejnych spotkañ w fabryce, zastanawialimy
siê jak przenieæ produkcjê naszych tabletek ze skali laboratoryjnej do pó³Czo³gi i bomby?
przemys³owej i przemys³owej. Poznawalimy
Na wieæ o naszym wyjedzie do Serbii
ró¿ne maszyny, szlaki technologiczne. Innego
czêsto bylimy pytani, dlaczego akurat tam zdednia z kolei przygl¹dalimy siê pracy dzia³u stacydowalimy siê jechaæ, czy nie boimy siê czo³bilnoci (gdzie w wielkich komorach, w okregów, bomb? Wielu osobom ten kraj kojarzy siê
lonych warunkach rodowiskowych, jest
z wojn¹ i wielk¹ tragedi¹. Mo¿emy wszystkich
sprawdzana trwa³oæ leków) i pracy dzia³u bauspokoiæ  czo³gi owszem by³y, ale jedynie w
dañ przedklinicznych, mieszcz¹cego siê przy
muzeum. Wspó³czesny Belgrad to nowoczesne
miejskim szpitalu. Na koniec w dziale zapewi bezpieczne miasto, z ca³¹ pewnoci¹ warte zonienia i kontroli jakoci sprawdzalimy, czy
baczenia. O wyborze tego kraju zadecydowa³y:
wszystkie procedury zosta³y zachowane i z tyciekawy program wymiany i zachêcaj¹ce relacmi wszystkimi wynikami udalimy siê do deje osób, które odbywa³y tam praktykê w ubiepartamentu rejestracji. Tam zapoznawalimy
g³ych latach.
siê z ró¿nymi formularzami, druczkami, dokuBiednie nie by³o
mentami, ustawami  s³owem mas¹ dokumenZ Polski pojechalimy tam we trójkê: Ewetów. Na szczêcie nie trwa³o to zbyt d³ugo i ju¿
lina Wo³czyñska z AM w Warszawie oraz Beata
nastêpnego dnia pokazano nam dzia³ grafiki
Karpiuk i Darek Ro¿kiewicz z AM w Bia³ymerbia. Jeszcze do niedawna to s³owo oznacza³o dla nas jedynie odleg³y kraj ba³kañski
na po³udniu Europy u zbiegu dwóch rzek: Dunaju i Sawy, powsta³y z rozpadu by³ej Jugos³awii. Teraz, po miesiêcznym pobycie w tym
kraju, to samo s³owo przywo³uje w nas wiele
mi³ych wspomnieñ i kojarzy siê z urzekaj¹cymi
miejscami, otwartymi ludmi i romantycznymi
zachodami s³oñca nad brzegiem Ada Ciganlija,
czy w ruinach Kalemegdan. A wszystko to za
spraw¹ studenckiego programu wymian miêdzynarodowych, organizowanego przez IPSF
(International Pharmaceutical Students' Federation), a koordynowanego na AMB przez M³od¹
Farmacjê. Dziêki niemu od 1 do 31.08.2005
roku odbywalimy w stolicy Serbii  Belgradzie praktykê farmaceutyczn¹.
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komputerowej, gdzie w³anie opracowywano
szatê graficzn¹ opakowania nowego leku.
Potem jeszcze by³ dzia³ promocji i marketingu,
gdzie uczestniczylimy w spotkaniu z przedstawicielami medycznymi.
A tymczasem w aptece
Praktyka w aptece polega³a natomiast przede wszystkim na sporz¹dzaniu leków recepturowych np. maci, roztworów, proszków. Poza
tym pracownicy apteki starali siê przekazaæ
nam jak najwiêcej informacji o funkcjonowaniu
aptek w Serbii, co pozwoli³o na wzbogacenie
wiedzy o wiadomoci z zakresu prawodawstwa
farmaceutycznego, rejestracji leków, przechowywania, wydawania produktów leczniczych,
prowadzenia rejestru. W aptece by³a bardzo
sympatyczna atmosfera, wszyscy byli bardzo
pomocni i ¿yczliwi, dziêki czemu praktyka tam
przebiega³a bezstresowo, a jednoczenie bardzo
ciekawie.
Serbskie rytmy
W wolnym czasie zwiedzalimy. Belgrad,
to piêkne miasto z wieloma zabytkami, obfituj¹ce w muzea, galerie, teatry. Bylimy pod wra¿eniem ruin zamku Kalamegdan, z których roztacza³ siê przepiêkny widok na panoramê ca³ego miasta. Z uwagi na fakt, ¿e dominuj¹c¹
tam religi¹ jest prawos³awie, w Serbii jest wiele
cerkwii i monasterów. Bylimy w kilku, miêdzy
innymi w trzeciej co do wielkoci na wiecie
prawos³awnej wi¹tyni w. Sawy. W upalne dni
jedzilimy na pla¿ê, a wieczorami wraz z innymi studentami odbywaj¹cymi w Serbii praktykê
farmaceutyczn¹ (m.in. z Finlandii, Hiszpanii,
Portugalii i Rumunii) oraz cz³onkami NAPSer
spêdzalimy czas w przytulnych kafejkach i
dyskotekach, gdzie bawilimy siê w rytmach
serbskiej muzyki! Jedn¹ z atrakcji by³ tak¿e
BeerFest i open-air techno party Heinekena, na
które przyby³o kilka tysiêcy osób. Wy¿ywienie
musielimy zorganizowaæ we w³asnym zakresie, ale z racji tego, ¿e ceny produktów spo¿ywczych by³y niemal identyczne jak w Polsce, nie
stanowi³o to problemu.
Z sentymentem i umiechem wspominamy
nasz pobyt w Serbii. Wrócilimy do Polski pe³ni nowych wra¿eñ, bogatsi w ciekawe dowiadczenia i nowe znajomoci. Na pewno nigdy nie
zapomnimy spêdzonego tam czasu i wszystkim,
którzy rozwa¿aj¹ mo¿liwoæ skorzystania z
programu SEP polecamy wyjazd do Serbii.
Beata Karpiuk
Darek Ro¿kiewicz

Aktualne informacje dotycz¹ce mo¿liwoci
wyjazdu studentów Farmacji aptecznej AMB
(nie tylko do Serbii) uzyskasz pisz¹c na adres:
mfarma@amb.edu.pl.

Czy wierzysz
Prof.
Jan Skowroñski
 Klinika
Ortopedii
i Traumatologii.
Prof.
J. Skowroñski:
Je¿eli ufaæ ostatnim
odkryciom neurochemii, to wierzê.
M. M.: A prze¿y³ pan tak¹ mi³oæ?
Prof. J. Skowroñski:
Czy prze¿y³em ? Pewnie tak... w zamierzch³ej
przesz³oci.
M. M.: Czy taka mi³oæ
dodaje skrzyde³ w pracy naukowej?
Prof. J. Skowroñski:
Praca naukowa nie idzie w parze zazwyczaj z t¹
super m³odoci¹, ale s¹dzê, ¿e dobrze ulokowane
uczucie uskrzydla.
M. M.: Pana uskrzydli³o?
Prof. J. Skowroñski:
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w okresie studenckim mnie
czasami mi³oæ uskrzydla³a.
Doc.
Jacek
Szamatowicz 
Klinika Ginekologii.
Nie wierzê w mi³oæ
od pierwszego spojrzenia. To mo¿e byæ
tylko zafascynowanie.
Ja w ka¿dym b¹d razie nigdy takiej mi³oci nie prze¿y³em. Owszem zdarza³o mi siê zauroczenie. Co tam zaiskrzy³o miêdzy mn¹ a dziewczyn¹,
ale to nie by³a mi³oæ. Ja mam tak¹ przypad³oæ, ¿e
wolno siê rozkrêcam, ale jak ju¿ siê rozpêdzê... to
trudno mnie zatrzymaæ.
Zauroczenia tak naprawdê przeszkadzaj¹ w
pracy naukowej. Potwornie rozpraszaj¹. Kiedy wykonywalimy dowiadczenia wszystko siê przed³u¿a³o i na wyniki trzeba by³o
d³ugo czekaæ. Ale powiem
jeszcze inn¹ rzecz  nauka to jest taka kobieta,
któr¹ mo¿na pokopaæ, zostawiæ, wyrzuciæ i zawsze do niej
wróciæ, i ona zawsze ciebie przyjmie. Nauka jest w³anie tak¹
specyficzn¹ kobiet¹.
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Dr Karol Kamiñski
 Klinika Kardiologii.
Dr K. Kamiñski: Wierzê w fascynacjê od pierwszego spojrzenia, a ona mo¿e siê przerodziæ
w wielk¹ mi³oæ, tak¹ na ca³e
¿ycie. Sam prze¿y³em takie zauroczenie, które przerodzi³o siê w
mi³oæ. A kiedy ju¿ jest mi³oæ,
pojawia siê cel i wszystko odnajduje swoje miejsce. Ma swój
porz¹dek. W przeciwnym razie
wszystko zaczyna siê mieszaæ.
M. M.: Mi³oæ dodaje skrzyde³?
Dr K. Kamiñski: Bez w¹tpienia.
Sprawia, i¿ cz³owiek odnajduje
w³aciw¹ kolejnoæ w ¿yciu. To
ona daje radoæ i pozwala rozwijaæ siê w pracy. Mi³oæ pokazuje
co jest w ¿yciu najwa¿niejsze.

Prof.
Anna
Bodzenta-£ukaszuk
 Klinika Alergologii.
Prof. A. Bodzenta-£ukaszuk:
Oczywicie, jestem jej przypadkiem. By³o to uczucie do mojego
mê¿a i trwa ono ju¿ dwadziecia
jeden lat. Mylê, ¿e ta mi³oæ od
pierwszego wejrzenia by³a te¿ z
jego strony. A mo¿e to by³o tylko
zauroczenie? Trudno znaleæ tê
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granicê. Miêdzy ludmi jest jednak co chemicznego, co przyci¹ga do siebie i oddzia³uje.
M. M.: Czy taka mi³oæ pomaga
w pracy naukowej?
Prof. A. Bodzenta-£ukaszuk:
Trudne pytanie. Mylê, ¿e dodaje
skrzyde³. Jednak tylko w takich
okolicznociach, gdy ta druga
osoba ma podobne zainteresowania. Musz¹ te¿ byæ ustêpstwa. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e i jedna i druga
osoba równoczenie realizuj¹
swoje zami³owania naukowe.
Wtedy odbywa siê to kosztem kogo. Mój m¹¿ na pewnym etapie
powiedzia³ dwóch naukowców
w domu to trochê za du¿o.
Stwierdzi³, ¿e skoro jestem bardziej zaawansowana w pracy
naukowej, to ja bêdê j¹ kontynuowa³a. Mylê jednak, ¿e mi³oæ
pomaga w realizacji wspólnych
planów, wspólnych marzeñ. Mi³oæ od pierwszego spojrzenia to
niesamowite uczucie i dotyczy ludzi w ka¿dym wieku. Mówiê to
na podstawie obserwacji swoich
pacjentów. S¹dzê, ¿e szczêliwym
cz³owiekiem jest ta osoba, która
co takiego prze¿y³a.

Prof. Janusz Dziêcio³
 Zak³ad Anatomii Prawid³owej
Prof. J. Dziêcio³: Moje dowiadczenia osobiste s¹ ró¿ne, natomiast moja mi³oæ  to mi³oæ od
pierwszego spojrzenia. Wpad³a
mi w oko jak siê to potocznie mówi i trwa to lat trzydzieci. Zaczê³o siê to jeszcze przed lubem
parê ³adnych lat. Najpierw by³a to
moja sympatia, potem ¿ona i tak
zosta³o.

M.M: Czy taka mi³oæ dodaje
czy odbiera skrzyde³ w pracy
naukowej?
Prof. J. Dziêcio³: Je¿eli jest to
zdrowa mi³oæ to na pewno pomaga. Natomiast je¿eli jest to
mi³oæ chora, z elementem zazdroci, podejrzliwoci to przeszkadza.

Doc. Bogus³aw Kêdra
 Klinika Chirurgii Ogólnej
i Gastroenterologicznej.
Mi³oæ to bardzo trudne s³owo,
czêsto nadu¿ywane w dzisiejszym
wiecie. Bo co to jest mi³oæ? To
jest pewien kompromis, partnerstwo, przyjañ. Czêsto ludzie myl¹ zauroczenie z mi³oci¹, a przecie¿ zauroczenie to biochemia
impulsów, mi³oæ za to uczucie
rozwijaj¹ce siê. Ja przyznam siê
nawet wierzê w mi³oæ platoniczn¹, bo jest bardziej szlachetna i
nigdy nie rani.
Mi³oci¹ od pierwszego spojrzenia jest moja ¿ona. Je¿eli ma
siê oparcie w bliskiej osobie to
³atwiej jest prze¿yæ trudnoci ¿yciowe, które czêsto nas do³uj¹,
t³amsz¹. Wówczas cz³owiek mo¿e
siê wy¿aliæ, a nawet wyp³akaæ.
¯ycie nie jest us³ane ró¿ami i
ka¿dy ma chwile zawahania.
Spokojny dom, pozwala na aktywnoæ zawodow¹. Jest to wa¿ne
zw³aszcza dla chirurga, bo le siê
dzieje gdy swoje niepowodzenia
domowe przenosi on do miejsca
pracy. Dziêki mi³oci jest siê jak
³ód podwodna, która zawsze
wyp³ywa na powierzchniê wody.
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zebra³a MMS

- 45 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

HUMOR... HUMOR... HUMOR... HUMOR... HUMOR... HUMOR...

Pacjent specjalista

- 46 -

Poni¿sze repetytorium dotyczy trudnoci z jakimi
mo¿e siê spotkaæ ka¿dy lekarz w kontaktach z pacjentem, niezale¿nie od specjalizacji  swojej i pacjenta.

Pacjent uczony  typ ekstrawertyczny, znawca
wszelkich tematów, a zw³aszcza medycznych.
Rozpoznaje tabletki po kolorach i wielkoci. Dla
takiego wszelka diagnostyka jest niewystarczaj¹ca,
a ka¿dy zastosowany lek jest niew³aciwy  pacjent
taki zna lepsze metody lecznicze. Urojenia wielkociowe s¹ czêste 
zw³aszcza podczas obchodu. Pacjent
uczony  jest przekonany, ¿e lekarze
i farmaceuci, przed udzieleniem porady innym pacjentom, winni skonsultowaæ siê z jego domowym biurem z³ota
r¹czka. Zazwyczaj ju¿ przed pierwsz¹
wizyt¹ pacjent uczony wykona³ sobie
wszelkie mo¿liwe badania i sam postawi³ diagnozê. Najczêstsz¹ przyczyn¹
schorzeñ u takiego jest promieniowanie emitowane przez pilota od telewizora.
Pacjent naturalny  takiego
rzadko spotkamy w gabinecie. Dlaczego? Ano, taki pacjent ma przepas³¹ aptekê pe³n¹ wszelakiego
zielska. Zielsko jest dobre na
wszystko, potrafi nawet wyleczyæ chorobê genetyczn¹. Naturalny pacjent pija zió³ka przy
ka¿dej okazji. We w³asnej kuchni ma destylarniê i
mnóstwo zmursza³ych ksi¹g botanicznych. Umie
rozmawiaæ z babkami lancetowatymi. Wierzy w
homeopatyczne w³aciwoci jadu mrówek z lasów
deszczowych. Pacjent naturalny oskar¿a firmy farmaceutyczne i rz¹d o spisek, a lekarzy o niedostateczn¹ wiedzê i brak wiary w si³y natury.
Pacjent sceptyk  z takim nie pogadasz. Wed³ug niego, lek ma przede wszystkim dzia³ania
uboczne. Wszystkie dzia³ania uboczne wystêpuj¹ u
niego ju¿ od samego patrzenia na tabletkê. Pojawia siê u specjalisty tylko dowieziony przez pogotowie. Sam nie traci czasu na zbêdne podró¿owanie
po gabinetach lekarzy, którzy na niczym siê nie
znaj¹ i chc¹ od niego tylko pieniêdzy. Pacjent taki
zazwyczaj du¿o pali  bo na co w koñcu trzeba
umrzeæ.
Pacjent roszczeniowy  coraz czêciej spoty-

kane zjawisko. Gdy uratowaæ takiemu ¿ycie, ten
oskar¿a o z³amanie ¿ebra w czasie reanimacji. Jeli
czyta prasê kobiec¹, z pewnoci¹ oskar¿y po³o¿ni-

ka swojej matki, o molestowanie seksualne lub o
pedofiliê. Witamina C u takiego stworzenia powoduje chorobê nowotworow¹  oczywicie z winy
lekarza. Pacjent roszczeniowy spêdza wieczory na
obmylaniu bezbolesnego sposobu z³amania nogi
na szpitalnych schodach. W szpitalu kontroluje
stan sanitarny wszelkich pomieszczeñ, wisi na s³uchawce rozmawiaj¹c z w³asnym adwokatem, pod
pach¹ nosi zeszyt skrzêtnie notuj¹c ka¿de uchybienie bogatych ludzi w bia³ych fartuchach, z których
mo¿na jeszcze co zedrzeæ.

Pacjent hipochondryk  najczêciej spoty-

kane zjawisko w Polsce i na wiecie. Rodzina takiego pacjenta ju¿ dawno siê od niego wyprowadzi³a. Jest on znanym bywalcem w ka¿dej
przychodni specjalistycznej. Z pielêgniarkami i
reszt¹ personelu utrzymuje kontakt nawet po
dy¿urach. Czasami dzwoni do profesora,
specjalisty chirurga o 2.00 w nocy, bo
w³anie odda³ stolec. Dla takiej jednostki ¿adne wyniki laboratoryjne,
nie s¹ nawet zadowalaj¹ce, a te z pogranicza normy s¹ ju¿ g³êbok¹ patologi¹ wymagaj¹c¹ leczenia szpitalnego.
Pacjent hipochondryk najlepiej czuje
siê w gabinecie lekarskim. Godzinami
potrafi opowiadaæ o swoim z³ym stanie zdrowia. Uwaga  przy temperaturze 37 °C u takiego pojawiaj¹
siê majaczenia i drgawki. Obecnie tacy ludzie najczêciej choruj¹ na ptasi¹ grypê.

Pacjent upojony  z takim pogadasz o wszy-

stkim, w szczególnoci o zaletach picia na mrozie.
Pacjenta takiego zazwyczaj nic nie boli i nic mu nie
dolega. Czuje siê dobrze dopóki w jego krwi kr¹¿y
etanol. Je¿eli poziom etanolu spada poni¿ej pewnej
granicy, pacjent traci przytomnoæ i mo¿e symulowaæ padaczkê. wietnie zna siê na lekach zawieraj¹cych najmniejsze iloci alkoholu  spo¿ywa je
profilaktycznie. Takiemu nie wolno siê sprzeciwiaæ, bo mo¿na wyl¹dowaæ na traumatologii z ran¹
szarpan¹ nosa.

Godzikowa  stosunkowo nowe zjawisko w

praktyce lekarskiej. Chodzi z pharmindeksem
przykutym do moherowego czarnego pasa. Taka
pacjentka nie przychodzi do lekarza, z powodu
nieznanej sobie patologii. Przychodzi ona, ¿eby
przetestowaæ lekarza z leczenia i diagnostyki bólów g³owy w geriatrii. Ma w³asny gabinet na Saskiej Kêpie, jest szefow¹ Kliniki Nowatorskiego
Leczenia Hipochondrii Wród S¹siadów.
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