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Podró¿e kszta³c¹... Lot Warszawa-Pary¿ wype³ni³em lekturami. W
Rzeczpospolitej (20 kwietnia) znalaz³em artyku³ na tyle futurystyczny,
co przera¿aj¹cy. Przera¿aj¹cy i futurystyczny jak paryska,
betonowa dzielnica La Defense. Autor roztoczy³ perspektywê
rych³ego nadejcia ery wirtualnej mi³oci. To proste. Komputerowo konstruujesz sobie partnera, b¹d partnerkê. W zale¿noci od upodobañ. Wybór nale¿y do Ciebie. Osoba bêdzie na pewno idealna. Przecie¿ sam j¹ tworzysz. Dalej sama
przyjemnoæ. Wymylna maszyna sterowana komputerowo i
pod³¹czona do wiadomych czêci cia³a, w po³¹czeniu z wizualnym kontaktem z partnerem z monitora, gwarantuje szczyt
zadowolenia. To nie ¿arty ! Artyku³ napisano w ca³kiem powa¿nym tonie.
Tego samego dnia, wieczorem, wmiesza³em siê w t³um
turystów okupuj¹cych uliczki miêdzy bulwarami Saint Germin i Saint Jacque w dzielnicy £aciñskiej. Restauracje, kawiarnie, regionalne kuchnie francuskie i egzotyczne, gwar,
ró¿norodnoæ ras, strojów, nastrojów ... i zawartoci portfeli.
Na obrze¿ach tego barwnego t³umu rzucali siê w oczy kloszardzi i grupki m³odych narkomanów. Jak wrzód na zadbanej twarzy piêknej kobiety. Z regu³y ka¿demu towarzyszy³
pies  wierny czworonogi przyjaciel, obdarzaj¹cy bezinteresown¹ ? mi³oci¹.
Nastêpny wieczór spêdzi³em na prawym brzegu Pary¿a 
Montmartre, Sacre Coeur, plac Cichy i pobliski plac Pigalle.
Ten ostatni powszechnie znany z podejrzanej rozrywki. Skupiska lokali, w których mo¿esz skorzystaæ z p³atnej mi³oci.
To, miêdzy innymi tu powstaje erotyczny biznes  tony zdjêæ
i filmów pornograficznych zamiecaj¹cych komputerow¹
sieæ. Cz³owiek jest tu traktowany jak przedmiot, a s³owo mi³oæ ma jak¿e brutalny kontekst.
Te trzy obrazki, które przedstawi³em powy¿ej, pozornie
niewiele ze sob¹ maj¹ wspólnego. £¹cz¹ siê jednak w pewien
obraz, jak sk³adanka puzzli. Z obrazu tego wydobywa siê wo³anie o pomoc. Pomoc cz³owiekowi, który potrzebuje odbudowy normalnych ludzkich wiêzi, normalnej ludzkiej mi³oci. Cz³owiek, który nie zawsze uwiadamia sobie, ¿e jego
g³ówna potrzeba to potrzeba zwyk³ej ludzkiej mi³oci. Jest
ona na pewno trudniejsza ni¿ ta wirtualna i ta z placu Pigalle.
Jest o wiele trudniejsza ni¿ ta któr¹ oferuje czworonogi przyjaciel. Ale co w ¿yciu jest ³atwe?
P.S. (1) Mam nadziejê, ¿e moje obserwacje dotycz¹ peryferii ludzkiej wiadomoci i egzystencji. (2) W Pary¿u
uczestniczy³em w doskona³ym dwudniowym seminarium i
dyskusji na temat nowego podzia³u nowotworów p³uc, op³ucnej i ródpiersia. (3) A Pary¿?.... jak zawsze jest niezwyk³y i
piêkny, zaskakuje! Na katechezie (dotyczy³a mi³oci) w kociele St. Severin oko³o 300 osób (wielu m³odych ludzi). Na
niedzielnej mszy w katedrze Notre Dame oko³o 600 wiernych z ca³ego wiata. Msza w g³ównej nawie. Jeszcze 15 lat
temu uczestniczy³em w podobnej mszy. By³a odprawiana
jakby wstydliwie, w nawie bocznej. Skupi³a oko³o 30 osób.
Czy¿by cud nad Sekwan¹?

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

- marzec 2006 (38) -

-3-

MEDYK BIA£OSTOCKI

Na dwoje
babka wró¿y³a,
czyli nowa ustawa
o ratownictwie medycznym

lek. Ryszard Winiewski

J

ak, byæ mo¿e, niektórym wiadomo, obecny Minister Zdrowia
prof. Zbigniew Religa zapowiedzia³  jako kolejny ju¿ raz  uregulowanie kwestii ratownictwa medycznego
w Polsce. Byli wród poprzednich ministrów ju¿ tacy, którzy tylko mówili, tacy, którzy co mówili i co robili, i tacy,
którzy faktycznie co robili, ale nie
wysz³o. Jak bêdzie tym razem?
Tragiczna w skutkach katastrofa
hali wystawowej w Katowicach pokaza³a, ¿e sprawny system ratownictwa
medycznego ma ogromne znaczenie z
punktu widzenia szans na uratowanie
¿ycia ofiar katastrof, wypadków czy nag³ych zachorowañ. Obna¿y³a równie¿
smutn¹ prawdê, ¿e na przewa¿aj¹cym
obszarze Polski nie ma sprawnego systemu ratownictwa. Trudno o lepszy impuls dla nowej ekipy rz¹dz¹cej do tego,
by w koñcu na powa¿nie zaj¹æ siê ratownictwem medycznym. Szkoda jednak, ¿e trzeba a¿ takiej tragedii, by otworzyæ oczy politykom i decydentom.
Czy jednak podjête przez rz¹d premiera Marcinkiewicza prace nad systemem ratownictwa medycznego mo¿na
nazwaæ powa¿nym dzia³aniem?
Postawienie tego pytania jest uzasadnione, poniewa¿ lektura najnowszego
projektu ustawy o ratownictwie medycznym lub o ratowaniu ¿ycia i
zdrowia ludzkiego (w ró¿nych bowiem
krêgach kr¹¿¹ ró¿ne wersje tego projektu) nie napawa, niestety, optymizmem.
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Z pewnoci¹ wielu czytelników pamiêta lata 2001-2003, kiedy to podejmowano intensywne dzia³ania, by w jak
najkrótszym czasie wyszkoliæ mo¿liwie
du¿¹ grupê lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny ratunkowej. To w³anie oni mieli tworzyæ trzon s³u¿b ratownictwa medycznego. W ambulansach,
szpitalnych oddzia³ach ratunkowych i w
centrach powiadamiania ratunkowego
jako koordynatorzy mieli pracowaæ
w³anie specjalici medycyny ratunkowej. Wówczas rodzi³o siê pytanie, czy
aby wystarczy specjalistów i czy zd¹¿¹
siê wyszkoliæ? Ale projekt ustawy rozwi¹zuje ten problem, ju¿ nie ma powodów, by siê o to martwiæ. Martwiæ trzeba siê raczej o to, czy w ogóle w systemie ratownictwa medycznego bêd¹ potrzebni lekarze! Wspomina on o lekarzach w zasadzie w jednym miejscu.
Otó¿ bêd¹ siê oni mogli wpisaæ na specjaln¹ listê wojewody, podpisaæ z nim
stosown¹ umowê i w gotowoci oczekiwaæ a¿, byæ mo¿e, zadzwoni do nich dyspozytor CPR, by przekazaæ, ¿e w³anie
s¹ potrzebni! A jak i czym maj¹ dojechaæ do pacjenta? Swoim autem, ambulansem? Maj¹ mieæ swój sprzêt, czy bêd¹ korzystaæ ze sprzêtu zespo³u ratownictwa medycznego? Projekt w tych
kwestiach milczy, a szkoda, bo s¹ one
nader istotne.
Dzi zespó³ ratownictwa medycznego tworz¹ najczêciej: lekarz, pielêgniarka, ratownik, kierowca. A jak to bêdzie wygl¹daæ pod rz¹dami nowej ustawy? Maj¹ go stanowiæ wy³¹cznie ratownicy medyczni i kierowca! Bêdzie pewnie trochê taniej, ale czy aby na pewno
skuteczniej? Czy mamy w Polsce a¿ tylu wyszkolonych i, co znacznie wa¿niejsze, przygotowanych do samodzielnej pracy ratowników medycznych?
Obserwacja adeptów tego zawodu praktykuj¹cych w Pogotowiu Ratunkowym
w Bia³ymstoku sk³ania niestety do
udzielenia negatywnej odpowiedzi na to
pytanie! Umiej¹ wiele  to prawda, ale
nie umiej¹ pracowaæ samodzielnie, a tego wymagaæ bêdzie od nich nowa ustawa! Pozostaje jeszcze kwestia, co po-

wiedz¹ na to pacjenci? Przecie¿ ratownictwo medyczne ma s³u¿yæ przede
wszystkim im!
Ale bêd¹ te¿ zadowoleni z tego projektu. Kto? Niektórzy starostowie 
szczególnie ci, którym na ratownictwie
medycznym dotychczas nie zale¿a³o.
Otó¿ instytucja starosty zupe³nie znik³a
z nowej ustawy. Dotychczasowe kompetencje starostów przejm¹ bowiem
wojewodowie. Mo¿e to i lepiej? Nie bêdzie rozbudowanej administracji, za to
bêdzie, przynajmniej teoretycznie, ³atwiej o spójne decyzje i skuteczne zarz¹dzanie systemem. Tworzenie i finansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego bêdzie zadaniem wojewody,
on równie¿ bêdzie zatrudnia³ pracowników CPR. A samych CPR-ów ma byæ
nie wiêcej ni¿ jeden na 250 tys. mieszkañców.
W ustawie nie ma te¿ jeszcze jednej, wydawa³oby siê wa¿nej, instytucji
 mianowicie Pogotowia Ratunkowego.
Wygl¹da na to, ¿e proponowany system
bardzo otwiera siê na rynek. W zasadzie ustawa nie mówi nic o wymaganiach, jakie musi spe³niæ podmiot, który
chce, nazwijmy to, uruchomiæ zespó³
ratownictwa medycznego. Oszczêdne
pañstwo najwyraniej oszczêdza na rejestrze wojewody, który dotychczas
gwarantowa³ jakoæ wymagan¹ przez
system. Ale czy o takie oszczêdnoci
chodzi nam obywatelom?
Osobnego komentarza wymaga finansowanie systemu. Tu rewolucji nie
bêdzie. Jest w zasadzie to, czego mo¿na
siê by³o spodziewaæ, choæ pozostaje
równie¿ pewien niedosyt. Ratownictwo
przedszpitalne  czyli zespo³y ratownictwa medycznego bêd¹ finansowane z
bud¿etu pañstwa. Nie jest jeszcze jasne,
czy kontraktowaæ je bêdzie wojewoda,
czy mo¿e zleci to zadanie Narodowemu
Funduszowi Zdrowia. Wielka szkoda,
¿e obecny projekt nie wspomina nic o
stawce minimalnej utrzymania dobowej
gotowoci zespo³u ratownictwa medycznego. Nie wiadomo zreszt¹, czy
mia³aby to byæ dobowa gotowoæ, kapitacja czy mo¿e stawka za procedurê? W
tej istotnej kwestii projekt milczy.
wiadczenia szpitalne kontraktowaæ bêdzie NFZ, jednak nie jak dotychczas,
tylko w szpitalnych oddzia³ach ratunkowych, ale równie¿ na oddzia³ach specjalizuj¹cych siê w leczeniu urazów, udarów i oddzia³ach kardiologii inwazyjnej.
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Bez
kompleksów
Dr hab. Gra¿yna Rydzewska,
dyrektor ds. lecznictwa w Centralnym
Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie,
odpowiada na pytania Danuty lósarskiej.
Trudno by³o pani podj¹æ
decyzjê o przeniesieniu siê
z Bia³egostoku do Warszawy?
Oboje z mê¿em bylimy z Bia³ymstokiem bardzo zwi¹zani.
Tam spêdzilimy wiele lat, skoñczylimy studia, zrobilimy habilitacje, a przede wszystkim
mielimy du¿o przyjació³. Podjêcie decyzji o przeniesieniu
nie by³o wiêc ³atwe, ale tak to ju¿ siê dzieje, ¿e w pewnym
momencie ¿ycia cz³owiek dorasta do tego, aby zacz¹æ
robiæ co samodzielnie.
A tak naprawdê to ja posz³am, jak to siê mówi, za mê¿em, bo to on dosta³ najpierw propozycjê pracy. W czerwcu 1998 roku, gdy przyjecha³am zobaczyæ oddzia³ mê¿a,
dowiedzia³am siê, ¿e w tym szpitalu poszukuj¹ tak¿e gastroenterologa. To by³ przypadek.
Nie jest chyba ³atwo odnaleæ siê w Warszawie
osobom z tak zwanego zacianka?
Nie powinnimy czuæ siê zaciankowi. Mam takie wra¿enie, ¿e Warszawa tak naprawdê ma tylko jedn¹ wielk¹ zaletê  jest bli¿ej lotniska. Powiedzmy sobie szczerze,
wszyscy ¿yjemy na co dzieñ w jakim konkretnym otoczeniu i schemacie. Tak jak w Bia³ymstoku kiedy, tak i tu, po
pracy, jadê do jednego z ulubionych marketów po zakupy
i wracam do domu. W teatrach i kinach warszawskich bywam tak samo czêsto, jak wtedy gdy tu nie mieszka³am.
Nigdy pani nie odczuwa³a kompleksów wobec
warszawskich kolegów?
Mia³am szczêcie zaraz po studiach trafiæ do wietnego
zespo³u w Klinice Gastroenterologii u prof. Gabryelewicza. By³a i jest to bardzo dobra klinika, dobrze oceniana w
Polsce. Pracowa³o w niej wielu znakomitych lekarzy,
którzy dzi niele sobie radz¹ w Stanach, w Brazylii, w
Szwajcarii. W czasie tych szesnastu lat, które przepracowa³am u profesora Gabryelewicza by³am na dwóch stypendiach: w Kanadzie i Brukselii. Nie mam powodu do kompleksów.
Pacjenci wol¹ jednak leczyæ siê u specjalistów
warszawskich ni¿ bia³ostockich ?
W Warszawie jest wiêcej szpitali na poziomie akademickim, to daje wiêksze mo¿liwoci. Pacjenci znacznie szyb-
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ciej leczeni s¹ nowymi metodami. My mamy jednak inny
problem. Nasi pacjenci czêsto wol¹ siê leczyæ za granicê.
Chory w sytuacji przymusowej szuka zawsze tego, co wydaje mu siê lepsze.
Od dawna jest pani dyrektorem ds. lecznictwa
w szpitalu MSWiA?
W 1998 roku zmieni³a siê ekipa rz¹dz¹ca, odesz³a poprzednia dyrektorka i szef poprosi³ mnie o pomoc. Obowi¹zki
dyrektora mia³am pe³niæ tylko przez chwilê. Ta chwila siê
przeci¹gnê³a na kilka lat. Ci¹gle sobie obiecujê, ¿e
jeszcze tylko trochê. Zawsze jest jednak co takiego do
zrobienia, co mnie wstrzymuje od podjêcia tej ostatecznej
decyzji. Jestem bardzo zwi¹zana z tym szpitalem i ciesz¹
mnie jego sukcesy, ale tak naprawdê to wci¹¿ bardziej czujê siê lekarzem ni¿ administratorem.
Szpitalne Odzia³y Ratunkowe to ostatnio temat
bardzo na czasie. Czy wed³ug pani ich istnienie jest
uzasadnione?
Na pewno, ale trudno mi powiedzieæ czy s¹ one dobrze
zorganizowane. SOR zgodnie z za³o¿eniem powinien zajmowaæ siê tylko przypadkami nag³ymi, takimi, w których
mo¿e nast¹piæ zagro¿enie ¿ycie. Powinni do niego trafiaæ
pacjenci np. z urazami, z³amaniami, krwawieniami z przewodu pokarmowego, z niestabiln¹ chorob¹ wieñcow¹ itd.,
natomiast ca³¹ resztê powinni przej¹æ lekarze pierwszego
kontaktu. Trudno jednak zmieniæ przyzwyczajenie pacjentów, którzy uwa¿aj¹, ¿e SOR to taka izba przyjêæ, do której
mo¿na zg³osiæ siê z katarem. Dlatego w naszym szpitalu
obok SOR-u, po godzinie 18, dzia³a nocna pomoc lekarska, której udzielaj¹ lekarze zatrudnieni w oddziale ratunkowym.
Czy to prawda, ¿e dzia³alnoæ SOR-u bardzo obci¹¿a
finansowo szpital, ci¹gnie go w dó³?
Szpitalne Oddzia³y Ratunkowe finansowane s¹ przez NFZ
i s¹ to rodki niewystarczaj¹ce. Rycza³towa stawka dla
oddzia³ów ratunkowych powoduje, ¿e im wiêcej przyjmuj¹ one pacjentów, tym gorzej na tym wychodz¹. Szpitalom
najbardziej op³aca³oby siê, gdyby SOR sta³ pusty, ale tak
nie jest.
To t³umaczy dlaczego w niektórych szpitalach
istniej¹ SOR-y, które s¹ wietnie wyposa¿one, ale s¹
niewykorzystane.
M
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Czym

To ju¿ sprawa zarz¹dzaj¹cych. Wymagania narzucone
przez ustawê, wobec wyposa¿enia SOR-ów, s¹ bardzo wysokie. Musi byæ tam sala operacyjna, sala zabiegowa, sala
intensywnej terapii itd. Bardzo potrzebne jest tak¿e lotnisko. Jeli SOR stoi pusty, to oczywicie jest to bezsensowne. Nasz SOR przyjmuje miesiêcznie oko³o 4000 pacjentów.
Kto kieruje SOR-em w pani szpitalu?
Szefem SOR-u jest dowiadczony anestezjolog, który ma
równie¿ specjalizacjê z medycyny ratunkowej. Zatrudniamy lekarzy ratowników, czêæ pielêgniarek równie¿ posiada odpowiednie przeszkolenie. Ponadto pracuj¹ u nas ratownicy medyczni.
Czego pani spodziewa siê po nowej ustawie
o ratownictwie medycznym?
Przede wszystkim innego finansowania. Jeli tego siê nie
zmieni, to SOR-y w dalszym ci¹gu bêd¹ albo sta³y puste,
albo bêd¹ sprawcami szpitalnych deficytów. Minister Religa na spotkaniu konsultantów krajowych zapewnia³, ¿e
priorytetami na ten rok jest wprowadzenie ustawy o ratownictwie medycznym oraz dokonanie zmian w finansowaniu szpitalnych oddzia³ów ratunkowych.
Wierzy pani ministrom zdrowia?
Od dwóch lat jestem konsultantem krajowym ds. gastroenterologii i to jest ju¿ raz, dwa, trzy...pi¹ty minister, z którym wspó³pracujê. W takiej krótkiej perspektywie ¿adnemu ministrowi nie uda siê nic zrobiæ. Jeli chodzi o prof.
Religê, to wiem, ¿e jest to osoba, która nie boi siê odpowiedzialnoci. Profesor na pewno nie bêdzie siê ba³, ¿e
siê komu narazi. Ma du¿y szacunek spo³eczny i jeli tylko
to wykorzysta, to parê niepopularnych decyzji bêdzie móg³
przeprowadziæ. Profesor Religa na wiele mo¿e sobie pozwoliæ, bo nic nie jest w stanie mu zagroziæ. Wiem, ¿e ustawê o ratownictwie medycznym doprowadzi do koñca, nie
wiem tylko jakie losy bêdzie czeka³ koszyk wiadczeñ
gwarantowanych?
+

M
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ok temu na ³amach naszego pisma (Medyk
Bia³ostocki 4/05 i5/05) rozgorza³a dyskusja na
temat polskiego systemu ratownictwa medycznego. Polemikê wywo³a³ artyku³ dr. Marka Kamiñskiego  lekarza medycyny ratunkowej w Red Cedar
Medical Center  Mayo Helath System, który zaproponowa³ rozwi¹zania systemowe wypróbowane ju¿ w
warunkach amerykañskich. G³os w dyskusji zabrali: dr
Ryszard Winiewski  dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Bia³ymstoku, m³. bryg. Marek Go³êbiewski
z KWPSP w Bia³ymstoku  wyk³adowca ratownictwa
medycznego i st. bryg. w st. spocz. Piotr Bielicki 
 dzia³acz spo³eczny ZOSP RP, cz³onek OSP w Kocianie
Naszego redakcyjnego kolegê najbardziej zirytowa³y pogl¹dy jego kolegi po fachu. dr. Ryszarda Winiewskiego, czemu da³ wyraz w artykule £opatologicznie, zamieszczonym w Medyku Bia³ostockim nr 5/05
Zirytowany niemoc¹ systemu ratownictwa w
Polsce swoje pogl¹dy dr Kamiñski zaprezentowa³
równie¿ w internecie i w tygodniku Polityka.
Pod koniec marca tego roku Dariusz Wasilewski,
prezes Agencji Konsultingowo Edukacyjnej Ordo Sp.
z o.o., z okazji przyjazdu dr. Kamiñskiego do Polski,
zorganizowa³ w Warszawie konferencjê nt. Bezpieczna Polska  ratownictwo medyczne. Rozwi¹zania
oparte na sprawdzonych wzorcach Stanów Zjednoczonych.
I tym razem atmosfera by³a gor¹ca.
M
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Na dwoje babka wró¿y³a, czyli nowa ustawa o ratownictwie medycznym
Spory nacisk projekt k³adzie na
edukacjê i podnoszenie wiadomoci
spo³ecznej w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. To novum, które z pewnoci¹ cieszy, jednak
przy tej okazji proponowana ustawa pomija ca³y szereg znacznie istotniejszych
kwestii organizacyjnych, bez uregulowania których trudno sobie wyobraziæ
sprawny i spójny system ratownictwa
medycznego. Tyle, ¿e jeden z proponowanych tytu³ów ustawy wskazuje, ¿e
mo¿e nie chodzi o budowê systemu, a
raczej o stworzenie swego rodzaju platformy dla zorganizowanych dzia³añ ratuj¹cych zdrowie i ¿ycie. Tylko czy w
polskiej rzeczywistoci mo¿na sobie
pozwoliæ na komfort tak daleko id¹cych
niedopowiedzeñ i to w kwestii tak istotnej jak ratowanie ¿ycia ludzkiego? Jed-
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noznaczna odpowied na to pytanie z
pewnoci¹ nie jest ³atwa. Trudno bowiem stwierdziæ, czy to przejaw daleko
id¹cej odpowiedzialnoci polityków,
czy wrêcz przeciwnie  kompletny brak
wyobrani! Póki co, pod adresem projektu ustawy (nazwijmy j¹ ratownicz¹),
kierowanych jest znacznie wiêcej g³osów krytycznych ni¿ pochlebnych i chyba trzeba mieæ nadziejê, ¿e zostan¹ one
dos³yszane i uwzglêdnione. W innym
bowiem wypadku grozi nam smutna
perspektywa rozmontowania tego, co
mniej lub bardziej doskonale zosta³o
zorganizowane do dzisiaj.
Jest jeszcze jeden wa¿ny aspekt
sprawy. W tle nag³anianych przez media dzia³añ Ministra Zdrowia szykuje
siê powrót projektu ustawy O Krajowym Systemie Ratowniczym, opraco-

wywany w MSWiA. Jedna z wersji tej
ustawy sprzed ponad dwóch lat w³¹cza³a ratownictwo medyczne do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego i
podporz¹dkowywa³a je Komendantowi
G³ównemu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Co proponuje obecny i jakie bêd¹
jego losy? Jak na razie to wielka niewiadoma
Jako ratownicy mo¿emy byæ
pewni czego innego, mianowicie tego,
¿e przysz³o nam ¿yæ w ciekawych czasach!
lek. Ryszard Winiewski
(Autor jest dyrektorem
SP ZOZ WSPR w Bia³ymstoku).
mgr Micha³ Waszkiewicz
(Autor jest kierownikiem
Dzia³u Organizacji i Rozwoju
SP ZOZ WSPR w Bia³ymstoku).
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dr a¿ni dr K amiñski
Adaptacja amerykañskich rozwi¹zañ ratowniczych
do warunków polskich nie tylko usprawni³aby nasz
system, ale równie¿ by³aby tañsza. Proponowany
przez mnie system sk³ada³by siê z trzech zintegrowanych ze sob¹ elementów: jednolitego systemu
powiadamiania, pomocy przedszpitalnej i pomocy
szpitalnej.

Jednolity system powiadamiania: Dzwoni¹cy, po wykrêceniu jednego numeru ³¹czy siê z
lokaln¹ central¹ i informuje o problemie. Odpowiednio przeszkolony dyspozytor zbiera dane, udziela instrukcji np. w zakresie pierwszej pomocy i zawiadamia odpowiednie s³u¿by.
Pomoc przedszpitalna:

Podstawowym standardem pomocy przedszpitalnej by³oby zoptymalizowanie z³otej godziny w oparciu o zasadê load
and go. Wi¹za³oby siê to z ca³kowit¹ decentralizacj¹
ambulansów, które powinny byæ rozmieszczone
wachlarzowo wokó³ szpitali z czynnymi ca³¹ dobê
Oddzia³ami Pomocy Doranej. Karetki powinny byæ
obsadzone zawodowymi ratownikami lub ochotnikami. Wprowadzenie tego systemu wymaga³oby szeregu inicjatyw na szczeblu centralnym jak i lokalnym.
Szczebel centralny: znowelizowanie ustawy
tak, by dawa³a du¿¹ swobodê realizacji standardu
z³otej godziny; ustalenie i aktualizowanie odpowiednio wysokich stawek za interwencje, tak aby
motywowa³y do podnoszenia poziomu kwalifikacji za³óg i dawa³y mo¿liwoci utrzymania siê
prywatnym firmom.
Szczebel lokalny: finansowanie inwestycyjne, organizacja dru¿yn ratowniczych, szkoleñ,
s³u¿b ratowniczych; dysponowanie rodkami finansowymi uzyskanymi z op³at za us³ugi.

System pomocy przedszpitalnej

daje
lokalne poczucie bezpieczeñstwa, powinien wiêc byæ
lokalnie organizowany. Wydaje siê, ¿e w Polsce,
zw³aszcza na prowincji, zadzia³a³yby te same mechanizmy obywatelskiej wspó³odpowiedzialnoci i samoorganizacji, które funkcjonuj¹ w Ameryce

Ratownicy: W USA dzia³aj¹ Emergency Medical
Technicians (EMT). Dziel¹ siê oni na EMT B (Basic)
i EMTIV (intravenous  uprawnieni do wk³uæ do¿ylnych). Najwy¿ej w hierarchii stoj¹ paramedycy (odpowiednik naszych dzisiejszych ratowników), którzy
zanim zostan¹ przyjêci do paramedycznej szko³y musz¹ najpierw sprawdziæ siê jako EMT. W Polsce mo¿na wprowadziæ system ratowników pierwszego i drugiego stopnia. Ratowników drugiego stopnia, spe³niaj¹cych okrelone wymagania, mo¿na by³oby kierowaæ na kursy paramedyków.
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Ratownicy interweniuj¹ w przypadku chorób. W
wypadkach drogowych, po¿arach  pogotowie i stra¿.
W USA obie te s³u¿by, na poziomie zawodowym i
ochotniczym, s¹ cile zintegrowane.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

jest naturaln¹
struktur¹ na której mo¿na oprzeæ ochotnicze ratownictwo. Funkcja ratownika/ stra¿aka wi¹¿e siê z du¿ym presti¿em i nieporównywalnym do ¿adnej innej
spo³ecznej funkcji poczuciem spo³ecznej u¿ytecznoci. Jestem przekonany, ¿e ratowników ochotników w
Polsce nie zabraknie. Z moich rozmów z cz³onkami
OSP wynika, ¿e nie tylko s¹ gotowi by zacz¹æ siê w
tym wzglêdzie szkoliæ, ale wprost nie mog¹ siê tej
mo¿liwoci doczekaæ.

Ambulanse prywatne: Ustawa powinna uwzglêdniaæ mo¿liwoæ ich istnienia. Jednak¿e stawki za
przewozy powinny byæ takie same jak dla zespo³ów
ochotniczych i ustalane wg tych samych norm.
Pomoc szpitalna:

W zreformowanym systemie
wszystkie szpitale, a w³aciwie ich OPD dy¿uruj¹ 24
godziny. Karetka wiezie chorego do najbli¿szego,
zwykle tego samego, szpitala. Sprawia to, ¿e dany
szpital mo¿e posiadaæ ju¿ historiê choroby danego
pacjenta, jego poprzednie wyniki, co bardzo u³atwia
rozpoznanie, nie mówi¹c ju¿ o kosztach powtarzanych badañ.
W ka¿dym szpitalu konieczny jest Oddzia³ Pomocy Doranej, czêsto funkcjonuj¹cy z do³¹czonym ambulatorium, gdzie do godzin 20 albo 22 przyjmowani
byliby pacjenci z mniej powa¿nymi problemami. W
przypadku sytuacji gronej, pacjenta natychmiast
przenosi siê do OPD i dalej.

Lekarz Pomocy Doranej:  to specjalista od

stanów nag³ych  od szycia ran pocz¹wszy poprzez
zawa³y, wyrostki, nak³ucia lêdwiowe, intubacje,
unieruchamianie koñczyn, redukcje zwichniêæ, a na
drobiazgach, w rodzaju bol¹cych garde³, gor¹czkuj¹cych dzieci i infekcji dróg moczowych, skoñczywszy.
Lekarz pomocy doranej w mniejszych szpitalach
jest czêsto jedynym dy¿uruj¹cym lekarzem w ca³ym
szpitalu. Gdy nie jest pewny co zrobiæ, dzwoni albo
wzywa dy¿uruj¹cego pod telefonem specjalistê.
wiadom jestem, ¿e chocia¿by czêciowe wdro¿enie zmian to proces wieloetapowy, wymagaj¹cy
rozwagi, analiz i przemyleñ, a tak¿e spo³ecznego
uwiadomienia. Wydaje mi siê, ¿e wskazany by³by
program pilota¿owy.
Skrót materia³ów konferencyjnych,
udostêpnionych przez
dr. Marka Kamiñskiego
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Echa konferencji
Bezpieczna
Polska
Prof. Juliusz Jakubaszko
 przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa
Medycyny Ratunkowej

systemu ratownictwa na warunki polskie.
Przyznajê, ¿e tak, bo ten cz³owiek jest jakby z innego wymiaru.
Przez osiemnacie lat ¿yje sobie w Stanach Zjednoczonych i nie
zna ju¿ naszych realiów. Ja wiem, ¿e ma duszê Polaka, nieprzespane noce z têsknoty za ojczyzn¹, ¿e bardzo chce pomóc... Ja to
wszystko rozumiem, doceniam, ale nie zmienia to mojego pogl¹du, ¿e dr Kamiñski tkwi w chmurach.
Ale przecie¿ ta ustawa wiele rozwi¹zañ przejê³a z systemu
amerykañskiego?
Ale¿ oczywicie, przecie¿ my siê uczymy od kolegów z Ameryki. Jako Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej mamy
partnerski i roboczy uk³ad z amerykañskimi towarzystwami zajmuj¹cymi siê medycyn¹ ratunkow¹. Warto przypomnieæ, ¿e
wdro¿enie systemu ratownictwa medycznego zajê³o Amerykanom 40 lat, my w Polsce pracujemy nad ni¹ ledwie piêtnacie.
Panie profesorze, to w koñcu kto powinien jedziæ
w tych karetkach? Ratownicy czy lekarze?
W czêci ambulansów konieczni s¹ lekarze, a w du¿ej czêci
wystarcz¹ ratownicy, którzy bêd¹ nadzorowani przez lekarza
dy¿urnego. I jedni, i drudzy musz¹ siê uzupe³niaæ.
Jak pan ocenia system kszta³cenia ratowników medycznych
w Polsce?
Wymaga korekty. Uczelnie medyczne realizuj¹ w³asne programy nauczania i okaza³o siê, ¿e nie s¹ one kompatybilne ze standardami miêdzynarodowymi, a szczególnie europejskimi. Konieczne jest ich ujednolicenie.
rozmawia³a Danuta lósarska

Lek. Piotr Krawiec
z Kranika, neonatolog,
Fot. Prof.Juliusz Jakubaszko (pierwszy z lewej). W kolejnoci: dr
Jerzy Kamiñski, dr Ryszard Winiewski i dr Dariusz Wasilewski.

Ten nowy projekt ustawy o ratownictwie to dzie³o sztuki
czy bubel?
Hm...s¹ w tym elementy dzie³a sztuki i s¹ tu elementy, niestety,
prymitywnego mylenia. Dopóki tego nie wyprostujemy, to dobrze nie bêdzie.
Co jest z³e w tym projekcie ustawy?
Przede wszystkim przesuniecie ciê¿koci systemu na obszar
przedszpitalny, co przeczy tworzeniu, funkcjonowaniu i samej
idei systemu ratownictwa medycznego. Polskie Towarzystwo
Medycyny Ratunkowej ma wypunktowane te elementy, które
musz¹ ulec poprawie. Tych punktów jest oko³o piêtnacie. Autorzy obecnych zapisów w ustawie, jakby nie dostrzegali tego, co
w tym systemie zrobiono wczeniej, a przecie¿ nic nie dzieje siê
w pró¿ni. Mamy za sob¹ cztery lata tworzenia systemu. Powsta³o wiele szpitalnych oddzia³ów ratunkowych, w których pracuj¹
specjalici z ratownictwa medycznego. We wszystkich akademiach medycznych jest nauczanie studentów w zakresie medycyny ratunkowej, czyli zrobilimy ju¿ co, czego nawet nie maj¹
nasi s¹siedzi w swoich uniwersytetach. Wykszta³cilimy ju¿ grupê ratowników i kszta³c¹ siê nastêpni.
Czy Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej uczestniczy³o w pracach przygotowawczych nad ustaw¹?
Jak do tej pory nie. Przedstawiono nam koñcowy projekt i oczywicie ustosunkowalimy siê do niego. Teraz czekamy, czy nasze uwagi zostan¹ uwzglêdnione. Liczymy na to, ¿e wreszcie zacznie siê jaka dyskusja.
Zirytowa³o pana jednak wyst¹pienie dr. Kamiñskiego
i jego koncepcja przeniesienia amerykañskich dowiadczeñ
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Ogólnie, rozwi¹zania systemu amerykañskiego bardzo mi siê
podobaj¹, chocia¿ nie ze wszystkimi siê zgadzam. Przez czternacie lat jedzi³em w Pogotowiu Ratunkowym i z dowiadczenia wiem, ¿e obecnoæ lekarza w karetce jest czasami
konieczna, zw³aszcza gdy trzeba podj¹æ dzia³ania wykraczaj¹ce
poza te standardowe ratownicze.
Najbardziej cieszy mnie to, ¿e ta ustawa wreszcie powstaje
i cieszy mnie w niej zapis, ¿e system ratownictwa bêdzie finansowany z bud¿etu pañstwa.

Dariusz K³os
 ekonomista, MBA, dyrektor Pogotowia w
Jeleniej Górze.
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Dzisiejszy system zmusza lekarza do podejmowania diagnozy
na miejscu. Daje mu w ten sposób przywilej decydowania o ¿yciu b¹d o mierci pacjenta. Pod tym wzglêdem bardziej mi
odpowiadaj¹ rozwi¹zania amerykañskie, przedstawione tu przez
dr. Kamiñskiego. Skoro wzywana jest karetka, to wiadomo, ¿e
chory pojedzie ni¹ do szpitala. Czytelnoæ, jasnoæ systemu
amerykañskiego jest ogromnym plusem. Wszyscy: pacjenci i lekarze, wiedz¹ czego mog¹ siê po nim spodziewaæ. Jestem zdania, ¿e w karetkach powinni jedziæ ratownicy i nie widzê tu
¿adnego zagro¿enia dla lekarzy. Oni i tak ju¿ dostaj¹ oferty pracy ze szpitalnych oddzia³ów ratunkowych.
Oczywicie tych zmian nie da siê i nawet nie wolno wprowadziæ od razu. Na wszystko potrzeba czasu.
Nasza polsk¹ bol¹czk¹, jak zauwa¿y³ prof. Jakubaszka, jest
brak konsekwencji . Najpierw reformujemy, przygotowujemy i
zanim wprowadzimy zapis do ustawy, ju¿ go poprawiamy.
Chcia³bym, aby do systemu ratownictwa w³¹czone by³y
wszystkie szpitale, a nie tylko te wydzielone. Tym bardziej ¿e w
projekcie ustawy jest zapis, który mówi, ¿e zespó³ wyjazdowy
przewozi pacjenta do SOR-u lub do najbli¿szego szpitala. Kiedy by³em ogromnym zwolennikiem SOR-ów, ale gdy pojawi³
siê problem dublowania bloków operacyjnych, sal zabiegowych
zmieni³em zdanie, bo uwa¿am, ¿e nie staæ nas na takie rozwi¹zania.

stra Zdrowia i tê sprawê powinna szybko wyjaniæ ustawa. Nale¿y siê tak¿e przyjrzeæ innym kontraktom us³ug medycznych, bo
czasami s¹ one zaskakuj¹ce. Gdyby np. podstawowa opieka
zdrowotna by³a dobrze zorganizowana, to wielu pacjentów nigdy by siê u nas nie znalaz³o. A tak lekarz rodzinny stawia pacjentowi rozpoznanie na wyrost, pisz¹c np. zaostrzenie choroby wieñcowej i my na naszym oddziale musimy przeprowadziæ
ca³¹ diagnostykê. Ona oczywicie obci¹¿a bud¿et naszego oddzia³u, ale przecie¿ nikt przy zdrowych zmys³ach nie pod³o¿y
swojej g³owy pod topór i nie odele pacjenta. Utrudniony kontakt ze specjalistami sprawia, ¿e przybywa nam pacjentów. Jeli
chorego boli noga, a wizytê ma zaplanowan¹ za trzy miesi¹ce, to
mo¿na przewidzieæ, ¿e w którym momencie trafi on do nas. By³oby nieetyczne gdybymy cierpi¹cego z bólu pacjenta odes³ali
do domu.

Kazimierz
Czerwonka
 anestezjolog,
ordynator SOR-u
w Szpitalu Powiatowym
w Le¿ajsku.

Dr n. med.
Marek Wysocki, kierownik SOR-u
w Centralnym Szpitalu
Klinicznym MSWiA
w Warszawie  specjalista medycyny
ratunkowej oraz anestezjologii
i intensywnej terapii

Gdyby w naszym szpitalu nie by³o SOR-u nikt nie chcia³by z
nami rozmawiaæ. Ka¿dy trzewo myl¹cy dyrektor szpitala to
wie. Dobrze zorganizowany SOR powinien mieæ odpowiednie
zaplecze diagnostyczne, salê reanimacyjn¹, chirurgiczn¹, traumatologiczn¹. Na jego czele powinien staæ specjalista medycyny
ratunkowej. W Oddziale, którym ja kierujê, pracuje oko³o 250
pracowników. W miesi¹cu udzielamy pomocy rednio 4000 pacjentom i na to wszystko w ci¹gu doby otrzymujemy 8 tysiêcy
z³otych z NFZ. To stanowczo za ma³o. Moim zdaniem s³u¿by
ratownicze nie powinny byæ finansowane wy³¹cznie przez Mini-
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Najwa¿niejszym problemem jest tzw. dobór pozytywny na kierunku  ratownictwo medyczne. Na razie, z tego co wiem, spora
grupa m³odych ludzi kszta³c¹cych siê na ratowników, to osoby,
które nie dosta³y siê na inne kierunki studiów. Oczywicie znajdziemy tam te¿ wielu autentycznych entuzjastów i ci przy odpowiednim poziomie szkolenia na pewno doskonale sprawdz¹ siê
jako ratownicy.
Skoro system ratowniczy, który przedstawi³ nam tu dr Kamiñski sprawdza siê w Ameryce, to nie widzê powodu dlaczego
nie mia³by sprawdziæ siê u nas. Jako lekarz ratownik, a przede
wszystkim lekarz praktyk uwa¿am, ¿e najwa¿niejszy jest szybki
transport chorego do szpitala. Ratownik, znaj¹cy doskonale techniki udzielania pierwszej pomocy, wystarczy w zupe³noci w
karetce. Reszt¹ i tak w szpitalu zajmie siê lekarz. Zupe³nie odrêbn¹ spraw¹ jest odbiór spo³eczny sytuacji, w której pacjent nagle dowie siê, ¿e przyby³ mu z pomoc¹ nie lekarz tylko ratownik. Mylê, ¿e w przysz³oci i tak nie bêdzie innego rozwi¹zania.
Mamy czas, wiêc wykorzystujmy go, z jednej strony tworz¹c
standardy postêpowania w poszczególnych dziedzinach me-

M
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dycyny z ratownictwem na czele, z drugiej za pamiêtajmy, ¿e
istnieje pilna potrzeba zracjonalizowania wydatków i powiedzenia otwarcie, ¿e na bezp³atn¹ opiekê zdrowotn¹ w pe³nym tego
s³owa znaczeniu po prostu nas nie staæ. Czas stworzyæ koszyk
wiadczeñ standardowych.

Po raz pierwszy
i to publicznie

Dr
Jan Cieækiewicz
 Instytut
Ratownictwa Medycznego

Wyst¹pienie
prof. Jana Skowroñskiego,
wyg³oszone 3 marca 2006 roku,
podczas obchodów XXX-lecia
Kliniki Ortopedii

R
Przez 40 lat by³em chirurgiem, pracuj¹cym na ostrych dy¿urach.
Nale¿ê do grupy lekarzy, którzy jako pierwsi w tym kraju uzyskali specjalizacjê z medycyny ratunkowej, dlatego te¿ te wszystkie rozwi¹zania o których mówi³ pan Marek Kamiñski s¹ mi
dobrze znane. Medycyny ratunkowej uczy³em siê w Stanach. To
co zademonstrowa³ nam pan Kamiñski jest niepe³ne. Na pewno
nie mogê siê zgodziæ z tym, ¿e w praktyce ³¹cznoæ radiowa
miêdzy ratownikiem a lekarzem nie jest potrzebna Znam przynajmniej dziesiêæ przypadków, gdy jest to konieczne. Natomiast
zgadzam siê z nim w kwestii, ¿e z³e t³umaczenie z angielskiego
ustawy o ratownictwie doprowadzi³o do niepotrzebnego zamieszania np. w przypadku szpitalnych oddzia³ów ratunkowych. Bo
tak naprawdê SOR-y wyposa¿one w super salê operacyjn¹ i inne
cuda niewidy nie s¹ szpitalom potrzebne. Szpitalom potrzebny
jest oddzia³ ratunkowy, w którym mo¿na dokonaæ szybkiej diagnostyki, b³yskawicznie ustaliæ plan postêpowania z chorym, a
tylko w wyj¹tkowych sytuacjach dokonaæ jakiego zabiegu.
Chcia³bym, aby to spotkanie nie by³o spotkaniem zwolenników i zwalczaj¹cych siê przeciwników, bo by³oby to najgorsze, co mog³oby siê zdarzyæ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e prawda jest
zawsze porodku.
Obawiam siê jednego, aby nie dosz³o do sytuacji, ¿e po jednym biegunie stoj¹ ratownicy, a po drugiej lekarze, bo nic dobrego z tego nie wyniknie. Bêdzie jak w polskim sejmie.
Martwiê siê równie¿ o los pielêgniarek, które robi¹ specjalizacjê z medycyny ratunkowej, a obecnie je¿d¿¹ w pogotowiu.
Dla nich zabraknie miejsc pracy. Kobiety zgodnie z kodeksem
pracy mog¹ dwigaæ tylko do 20 kilogramów.
Opracowanie:
Danuta lósarska
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ówno trzydzieci lat temu powsta³a Klinika Ortopedii
AM w Bia³ymstoku.

Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem by³ doc. dr
hab. Józef Kamiñski. By³ to czas w którym AM w Bia³ymstoku, jako jedyna w Polsce, nie posiada³a jeszcze takiej kliniki.
Skutki tego zjawiska odczuwane by³y w naszym makroregionie przez d³ugie lata. Klinikê powo³ano na bazie istniej¹cego
oddzia³u urazowego Kliniki Chirurgii Ogólnej, a zespó³ lekarski sk³ada³ siê z piêciu lekarzy i sta¿ysty. W zespole tylko jedna osoba posiada³a drugi stopieñ specjalizacji. Zapleczem
operacyjnym by³ skromny zestaw kilku narzêdzi z du¿¹ liczb¹
³¹czników metalowych i rub. W rodowisku bia³ostockim o
ortopedii wiedziano tylko to, ¿e ³¹czy p³ytkami po³amane
koci. Operacja wydawa³a siê tym powa¿niejsza, im wiêksza
by³a z³amana koæ. Tak myleli chirurdzy i tak pocz¹tkowo
myla³em ja  wtedy najm³odszy asystent tego zespo³u.
Przyjcie docenta Kamiñskiego, jego ogromne kompetencje, wiedza, dowiadczenie i talent spowodowa³y, ¿e wizerunek naszej specjalnoci stopniowo zacz¹³ siê zmieniaæ.
Zmienia³a siê te¿ systematycznie klinika. Odbywa³o siê to nie
bez przeszkód i trudnoci, i to g³ównie ze strony rodowiska
chirurgiczno-ortopedycznego.
W tym trzydziestoletnim istnieniu kliniki wyró¿ni³bym
trzy okresy. Pierwszy okres to lata 1976-1982, czyli czas, w
którym szefem kliniki by³ doc. J. Kamiñski. Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ to okres szybkiej edukacji ortopedycznej, zarówno w kategorii rzemios³a jak i sztuki. Pragnê dodaæ, ¿e ow¹
edukacjê zespo³u doc. Kamiñski musia³ zaczynaæ od podstaw.
W sprawach klinicznych na pierwszy ogieñ posz³a traumatologia i chirurgia rêki, czyli problemy z którymi spotykalimy siê na co dzieñ, na ka¿dym ostrym dy¿urze. Rozpoczê³o siê intensywne szkolenie zespo³u w orodkach krajowych.
Owocowa³o to pierwszymi doktoratami, specjalizacjami
drugiego stopnia. Bior¹c pod uwagê punkt wyjcia edukacji
klinicznej zespo³u, progres w tej materii by³ szybki i potwierdzaj¹cy zasadê, ¿e najlepsz¹ form¹ edukacji w medycynie jest zdobywanie wiedzy w relacji mistrz-uczeñ.
W momencie, kiedy mo¿na by ju¿ uznaæ, ¿e zespó³
okrzep³ i osi¹gn¹³ pu³ap dobrej pracy klinicznej, mieræ niespodziewanie zabra³a doc. Józefa Kamiñskiego.
Moje cis³e zwi¹zki s³u¿bowe, wspólnota pogl¹dów z
szefem, podziw dla jego kompetencji, jak i potê¿na por-
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cja wiedzy klinicznej, któr¹ mi przekaza³, upowa¿niaj¹ mnie
do kilku refleksji.
Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ cech¹ doc. Kamiñskiego by³a
skromnoæ. By³ to cz³owiek prostolinijny i licz¹cy przede
wszystkim na w³asne si³y. Zna³ gruntownie i uprawia³ wiele

W tym te¿ trudnym okresie na gruncie ortopedii i traumatologii korzystalimy czêsto z rad i pomocy wybitnych indywidualnoci naszego rodowiska, a mianowicie profesorów:
St. Pi¹tkowskiego z lubelskiej Kliniki Ortopedii i prof. Jana
Haftka z Konstancina. Z tymi te¿ orodkami oraz Klinik¹

Fot. Doc. Józef Kamiñski  pierwszy kierownik kliniki.

Fot. Prof. Jan Skowroñski  obecny kierownik kliniki.

dziedzin naszej specjalnoci. W³ada³ trzema jêzykami obcymi.
Potrafi³ pracowaæ dla innych: dla pacjentów, którzy darzyli go
zaufaniem oraz dla m³odszych kolegów, którzy chcieli korzystaæ z jego wiedzy.
Jako szef, stworzy³ swoisty dekalog postêpowania cz³owieka i lekarza. Dzi ten dekalog jest dla nas wzorem. Wytrzyma³ wszystkie próby czasu i zakrêty historii. Odejcie w czerwcu 1982 roku doc. Kamiñskiego postawi³o pod znakiem
zapytania los kliniki.
Czas miêdzy 1982 a 1985 rokiem, by³ okresem najtrudniejszym dla zespo³u. Obowi¹zki kierownika kliniki przej¹³ dr
med. Jerzy Nawara  najstarszy z adiunktów kliniki. Opiekunem naukowym zosta³ prof. Z. Puchalski.
Funkcjonuj¹cy wówczas system centralnego rozdzielnictwa, przy swoich nieklarownych zasadach spowodowa³, ¿e
wypadlimy ze wszystkich ministerialnych rozdzielników
aparatury i sprzêtu. Mo¿liwoci rozwoju klinicznego uleg³y
znacznej redukcji. Czêæ osób z zespo³u lekarsko-pielêgniarskiego wyjecha³a na kontrakty do Libii, a kolega A. Stasiak wyjecha³ do pracy w Klinice Ortopedii w Bremie i tam
osiedli³ siê na sta³e.
K³opoty i zagro¿enia czêsto powoduj¹, ¿e ludzie mobilizuj¹ siê i próbuj¹ sprostaæ zadaniom. Tak by³o i wtedy. Efektem mobilizacji du¿ej czêci zespo³u by³o o¿ywienie naukowe.
Oczywistym jest, ¿e pod³o¿em tego o¿ywienia by³a mo¿liwoæ
korzystania z materia³u klinicznego, który powsta³ za czasów
docenta Kamiñskiego. Sprzyja³a temu te¿ mo¿liwoæ skorzystania z zaplecza naukowego i pomocy Zak³adu Anatomii Patologicznej, którym kierowa³ prof. H. Nowak i Zak³adu Chemii
Ogólnej profesora W. Ga³asiñskiego. Dziêki wspó³pracy i
przychylnoci tych profesorów powsta³o kilka doktoratów, a i
ja mog³em dokoñczyæ rozpoczêt¹ pracê habilitacyjn¹, za co
obu Panom dziêkujê.

Chirurgii Rêki z Poznania nawi¹zana zosta³a wspó³praca. Tym
osobom chcia³bym podziêkowaæ za wspó³pracê, bo partnerem
w tamtym okresie bylimy mizernym.
W rok po zatwierdzeniu mojej habilitacji przez CK, czyli
w roku 1985, w wyniku postêpowania konkursowego, zosta³em kierownikiem naszej kliniki. W tym te¿ okresie do Gorzowa Wielkopolskiego wyjecha³ adiunkt kliniki  dr med.
Andrzej Wasilewski, obejmuj¹c stanowisko ordynatora w
Wojewódzkim Szpitalu. Od tego momentu rozpoczyna siê jakby trzeci okres w historii kliniki.
Maj¹c 36 lat nie zdawa³em sobie do koñca sprawy, jaki
ogrom zadañ stan¹³ przede mn¹. Wiedzia³em, ¿e przywilejem
a mo¿e powinnoci¹ ka¿dego szefa jest przyjêcie okrelonej
koncepcji rozwojowej kliniki, a nastêpnie jej realizacja. Bardzo szybko zorientowa³em siê, ¿e realizacji koncepcji szybkiego rozwoju klinicznego nie sprostaj¹ wszyscy cz³onkowie
zespo³u. Wtedy jeszcze nie wiedzia³em równie¿, ¿e w wielu
moich organizacyjnych dzia³aniach stosunkowo m³ody wiek
szefa bywa przeszkod¹. Wprowadzenie surowych kryteriów w
pracy klinicznej pozwoli³o mi na pozytywn¹ selekcjê zespo³u.
Stopniowo zespó³ lekarski zacz¹³ wzrastaæ i dzi ju¿ liczy sobie 15 osób. W tym te¿ okresie wspólnie z zespo³em postawilimy na rozwój kliniczny. Wszystkie szkolenia by³y ukierunkowane pod nasze systematycznie rozwijane zainteresowania,
takie jak: traumatologia, mikrochirurgia i chirurgia rêki, chirurgia kolana. Stopniowo przedmiotem naszych zainteresowañ
sta³y siê równie¿ chirurgia biodra i spondyloortopedia. Wszystkie wyjazdy szkoleniowe wspierane by³y sta¿ami zagranicznymi i odbywa³y siê w wiod¹cych orodkach w wiecie. Wymieniê tylko cztery orodki, w których odbylimy najd³u¿sze czasowo sta¿e i w których moglimy czynnie operowaæ. Pierwszy to Klinika Chirurgii Rêki Louisville w stanie
Kentucky, gdzie przebywa³em dziêki prof. H. Kleinerto-
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wi  liderowi wiatowej chirurgii Rêki a drugi to Klinika Ortostrukcji chrz¹stki, najnowsze sposoby rekonstrukcji mikrochipedyczna w Vallhala University w NY  pod kierownictwem
rurgicznych, techniki miniinwazyjne.
prof. R. Schultza. Podobny w charakterze klinicznym, sta¿ w
Bilansuj¹c ten okres chcê zaznaczyæ, ¿e w naszej klinice
Wiedniu zorganizowa³ nam prof. H. Millessi  twórca nowotrzynastu kolegów uzyska³o doktoraty, trzej koledzy tytu³ doczesnej chirurgii nerwów obwodowych. Tam prawie roczne
ktora habilitowanego, a pisz¹cy te s³owa nominacjê profeszkolenie odby³ kolega M. Bielecki. Ogromnego wsparcia
sorsk¹. W tym te¿ okresie bralimy udzia³ w kilkudziesiêciu
udzieli³ nam lider chirurgii krêgos³upa, prof.
S. Eisenstein z Oswestry w Anglii. To u niego
kol. Monach odby³ pó³toraroczny sta¿.
I tak mówi¹c o sprawach klinicznych dobrnêlimy do momentu, w którym zespó³ nasz
uzyska³ doæ du¿e kompetencje i dojrza³oæ
kliniczn¹. Gorsetem by³a dla nas fatalna i sk¹pa baza kliniczna tj. jedna sala operacyjna i
trzydzieci szeæ ³ó¿ek. By³ to jeden z powodów emigracji do Anglii nastêpnego naszego
kolegi.
Mija³o wtedy ju¿ dwadziecia lat istnienia
kliniki. Wówczas to, mówi¹c o historii kliniki,
wyg³osi³em nastêpuj¹c¹ tezê, ¿e czêsto w parze z niewielkim nawet sukcesem id¹ pora¿ki.
Za pora¿kê uzna³em wówczas fakt, ¿e do roku
1996 nie potrafilimy rozszerzyæ naszej bazy
klinicznej i nie przekonalimy w³adz uczelni
do wykreowania kliniki rehabilitacji. T³umaczy³em to sobie, ¿e mo¿e si³a naszej argumentacji by³a s³aba, a argumenty nieprzekonywuj¹ce. Zapewne te s³owa zapad³y w pamiêæ, Fot. Klinika Ortopedii.
obecnemu na owej uroczystoci, ówczesnemu
rektorowi prof. Janowi Górskiemu, bo w dwa
lata póniej sk³oni³ mnie do przyjêcia funkcji prorektora ds.
krajowych i zagranicznych kongresach, zjazdach i sympozklinicznych i zasugerowa³, ¿e jest to w³aciwy czas by podj¹æ
jach. Sami zorganizowalimy szeæ sympozjów i kongres.
próbê unowoczenienia naszego szpitala. Wród pierwszych
Wszystkie uroczystoci odby³y siê z udzia³em goci zagranicztrzech klinik, które by³y poddane modernizacji znalaz³a siê
nych.
Klinika Ortopedii i Traumatologii. Wykonana w ekspresowym
Od 21 lat jestemy tak¿e edytorami czasopisma Polish
tempie modernizacja rozszerzy³a znacznie nasz¹ bazê i co najHand Surgery. W nowej bazie klinicznej prowadzimy systewa¿niejsze wszelkie rozwi¹zania spe³nia³y wymogi Unii
matyczne szkolenia podyplomowe w ramach CMKP w zakreEuropejskiej. Dzi sale operacyjne maj¹ klimatyzacjê i lamisie chirurgii rêki, chirurgii kolana i alloplastyk stawowych.
narny nawiew powietrza, a ka¿da jedno, dwuosobowa sala
Dzia³amy w towarzystwach naukowych, czy komitetach rechorych wêze³ sanitarny. Elegancka czêæ administracyjna
dakcyjnych, komisjach KBN i komisjach Ministerstwa Nauki
kliniki uzupe³nia obraz nowoczesnego orodka.
itp.
Uroczyste otwarcie kliniki w roku 2000, na którym czêæ
Przed nami jeszcze d³uga i daleka droga do uzyskania
z Pañstwa by³a obecna, stworzy³o przed nami mo¿liwoci
pe³nej zawodowej perfekcji, ale nie zale¿y ona tylko od nas.
dzia³ania i od tego momentu mo¿na uznaæ, ¿e rozpoczê³a siê
Aktualne zmagania z reform¹ s³u¿by zdrowia s¹ tego dowonowa era rozwoju kliniki. Nowa baza daje nam nowe mo¿lidem.
woci. Rozwijamy i pog³êbiamy wspó³pracê z orodkami w
Jubileusze choæby niewielkie sk³aniaj¹ do refleksji i ocen.
kraju i za granic¹. Wprowadzamy w u¿ytek kliniczny nowe
Trafna samoocena jest trudna choæby ze wzglêdu na brak
metody: nawigacjê chirurgiczn¹, nowoczesne sposoby rekonobiektywizmu. Bior¹c jednak pod uwagê warunki w jakich
pracowalimy i miejsce z jakiego startowalimy, uzna³bym
nasz dorobek za dobry. Za pierwszy sukces uznajê edukacjê
naszego zespo³u na polu klinicznym. Wiem, ¿e mamy jeszcze
Sympozja
wiele do zrobienia na gruncie naukowym, widzê tu te¿ du¿e
mo¿liwoci. Pracê dydaktyczn¹ oceni³bym pozytywnie.
1988 r.  Chirurgii Rêki
Wszelkie niedoci¹gniêcia w pracy naszego zespo³u przypisujê
1988 r.  Spondyloortopedii
tylko sobie. Ocenê ca³oci naszych dokonañ pozostawiam
1994 r.  Endoprotezoplastyki kolana
Pañstwu.
1996 r.  Urazów i chorób stawu skokowego
Pozwolê sobie jeszcze dodaæ, ¿e niczego nie zrealizowa1997 r.  Mo¿liwoci terapeutyczne polepszaj¹ce lokolibymy bez mozolnej pracy ca³ego zespo³u kliniki. Ten zespó³
mocjê chorych z RZS
jest dobry i za t¹ ciê¿k¹ pracê chcia³em wszystkim pracown2004 r.  Artroskopia barku
ikom kliniki podziêkowaæ a Pañstwu chcia³bym siê pochwal2003 r.  III Miêdzynarodowy Kongres Chirurgii Rêki
iæ. Czyniê to publicznie, po raz pierwszy od dziesiêciu lat.
Takie s¹ przywileje szefa zespo³u.
+
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7 maja 2006

ZDROWIE KOBIETY W XXI WIEKU

miejsce: Zak³ad Pielêgniarstwa Po³o¿niczo-Ginekologicznego AM Bia³ystok, ul Warszawska 15-215 Bia³ystok
godzina: 09:00, czas trwania: 2 godziny, zaproszenia
prowadz¹cy: mgr Anna Kalisz, mgr Dorota Piechocka,
Bo¿ena Kulesza Broñczyk
TAJNIKI DIET OD KUCHNI

miejsce: Zak³ad Dietetyki, Bia³ystok, ul. Mieszka 4b
godzina: 09:15, czas trwania: 2 godziny, wstêp wolny
powtórzenie imprezy: trzy razy, 9.15; 11.30; 14.00,
prowadz¹cy: dr hab. Danuta Paw³owska

NAUKA UDZIELANIA PIERWSZEJ
PIERWSZEJ POMOCY

miejsce: Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego
godzina: 09:30, czas trwania: 2 godziny, wstêp wolny
prowadz¹cy: Hanna Rolka
OBRAZY HISTOLOGICZNE
HISTOLOGICZNE
 DZIE³O WIELU POKOLEÑ

miejsce: Zak³ad Histologii i Embriologii, ul Kiliñskiego 1,
prawe skrzyd³o pa³acu Branickich, I piêtro sala wyk³adowo 
æwiczeniowa 101.
godzina: 09:30, czas trwania: 2 godziny, wstêp wolny
prowadz¹cy: prof. dr hab. Bogus³aw Sawicki
PROBLEMY ZDROWOTNE I SPO£ECZNE
DZIECI Z MÓZGOWYM PORA¯ENIEM
DZIECIECYM.

miejsce: Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dzieciêcej
godzina: 12:00, czas trwania: 3 godziny, wstêp wolny
prowadz¹cy: Dorota Otapowicz, Bo¿ena Kumicka, Bo¿ena
Kluczyk-Zaniewska, Teresa Ko³omyjska, Katarzyna Cybula.

8 maja 2006
TAJEMNICE
TAJEMNICE DAWNYCH
DAWNYCH APTEK
 WYSTA
WYSTAWA STA£A
STA£A W PA£ACU
PA£ACU BRANICKICH
W BIA£YMSTOKU
BIA£YMSTOKU

miejsce: ul. Kiliñskiego 1, parter prawego skrzyd³a pa³acu
Branickich, sala Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i
Farmacji
godzina: 09:00, czas trwania: 45 minut, wstêp wolny
prowadz¹cy: dr n. farm. El¿bieta Rutkowska
8.05.06 wystawa bêdzie otwarta od 9.00-13.00
Jednorazowo wystawê mo¿e zwiedzaæ 20 osób, czas zwiedzania jednej grupy  45 minut.
NARKOTYKI I ZMNIEJSZANIE SZKÓD
PRZEZ NIE POWODOWANYCH
POWODOWANYCH

miejsce: Zak³ad Medycyny Rodzinnej i Pielêgniarstwa
rodowiskowego AMB ul. Mieszka I 4 B 15-054 Bia³ystok
godzina: 09:15, czas trwania: 3 godziny, wstêp wolny
prowadz¹cy: Dorota Rogowska-Szadkowska
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Podlaski
Festiwal
Nauki
KARDIOLOGIA INWAZYJNA
INWAZYJNA W WIECIE,
POLSCE I NA PODLASIU.

miejsce: Aula Magna pa³ac Branickich
godzina: 10:00, czas trwania: 2 godziny, wstêp wolny
prowadz¹cy: Dr n med. Hanna Bachórzewska-Gajewska
ZDROWIE PUBLICZNE JAKO NAUKA
I PRAKTYKA.

miejsce: Zak³ad Zdrowia Publicznego, ul. Przytorowa
godzina: 10:00, czas trwania: godzina, wstêp wolny
prowadz¹cy: Agnieszka Genowska
TAJEMNICE UCZENIA SIÊ I PAMIÊCI.
PAMIÊCI.

miejsce: Zak³ad Patologii Ogólnej i Dowiadczalnej,
ul. Mickiewicza 2c, Bia³ystok (Collegium Universum, II piêtro)
godzina: 10:30, czas trwania: godzina, wstêp wolny
powtórzenie imprezy: tak, 09.05.2006, 9.00-10.00
NIEZWYK£A IN¯YNIERIA
 TAJEMNICE
TAJEMNICE LUDZKIEJ ANAT
ANATOMII

miejsce: Zak³ad Anatomii Prawid³owej Cz³owieka AMB
godzina: 12:30, czas trwania: godzina, wstêp wolny
powtórzenie imprezy: 13:30
prowadz¹cy: Lek. Joanna Pawlak, dr n.med. Magdalena
Szkudlarek
FAKOEMULSYFIKACJA ZAÆMY
 (OPERACJE ZAÆMY Z MA£EGO CIÊCIA).

dla osób w wieku od: 18 lat
miejsce: Du¿a Aula w pa³acu Branickich
godzina: 15:00, czas trwania: 1,5 godziny, wstêp wolny
prowadz¹cy: dr n. med. I. Obuchowska
NOWOCZESNE METODY
METODY
BADANIA PRZEWODU POKARMOWEGO

miejsce: sala 2, Collegium Novum, VI pietro, BLOK M
godzina: 15:00, czas trwania: 45 minut, wstêp wolny
prowadz¹cy: Jaros³aw Daniluk
KOMPUTERY
KOMPUTERY A NASZE ZDROWIE

miejsce: sala 157 Zak³ad Zdrowia Publicznego Collegium
Universum ul. Mickiewicza 2c
godzina: 17:00, czas trwania: godzina, wstêp wolny
prowadz¹cy: dr n. med. in¿ Jerzy Sienkiewicz

10 maja 2006
BADANIA FITOCHEMICZNE
FITOCHEMICZNE ZWI¥ZKÓW
BIOLOGICZNIE CZYNNYCH W SUROWCACH
LECZNICZYCH POCHODZENIA
NATURALNEGO.
NATURALNEGO.

miejsce: sala æwiczeñ Zak³adu Farmakognozji AMB
godzina: 09:00, czas trwania: 2 godziny, wstêp wolny
powtórzenie imprezy: tak, 11.05.2006 godz 9:00
prowadz¹cy: Jolanta Nazaruk
Konieczne wczeniejsze zg³oszenie chêci uczestnictwa
e-mailem lub telefonicznie 085 7485692
M
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POROSTY I GRZYBY NI¯SZE JAKO
BIOINDYKAT
BIOINDYKATORY
ORY CZYSTOCI
CZYSTOCI RODOWISKA.

Bajkowy
rezonans
magnetyczny

miejsce: Zak³ad Biologii AMB, ul. Kilinskiego 1
godzina: 10:00, czas trwania: 2 godziny, wstêp wolny
powtórzenie imprezy: 13.00
prowadz¹cy: dr Ilona Lengiewicz, dr Miros³awa Or³owska
WIOSNA Z ALERGI¥

miejsce: Klinika Alergologii i Chorób Wewnêtrznych AMB
godzina: 13:0, czas trwania: 3 godziny, zaproszenia
prowadz¹cy: Prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-£ukaszyk
EKSPERYMENT
ALNE METODY
EKSPERYMENTALNE
METODY
BADANIA UCZENIA SIÊ I PAMIÊCI.
PAMIÊCI.

miejsce: sala wyk³adowa Collegium Universum ul Mickiewicza 2 c
godzina: 17:00, czas trwania: 45 minut, wstêp wolny
prowadz¹cy: mgr Emilia Grzêda

W

Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym w Bia³ymstoku od
kwietnia br. funkcjonuje nowy wysokiej klasy rezonans magnetyczny. Jest to pierwsze tego typu urz¹dzenie w
Polsce. Sprzêt bêdzie wykorzystywany w diagnostyce pacjentów z ca³ego rejonu pó³nocno-wschodniej Polski.

12 maja 2006
NOWE METODY
METODY RAT
RATOWANIA
OWANIA ¯YCIA

miejsce: Dom Studenta nr 1 ul. Akademicka
godzina: 08:30, czas trwania: 3 godziny, wstêp wolny
prowadz¹cy: Ma³gorzata Malinowska-Zaprza³ka

POSTÊPY FARMAKOTERAPII NOWOTWORÓW

miejsce: Collegium Primum sala 218 (2 piêtro) budynek na
terenie parku Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
godzina: 11:00, czas trwania: 1,5 godziny, wstêp wolny
prowadz¹cy: prof. dr hab. Jerzy Pa³ka
WP£YW KONSUMPCJI KAWY
KAWY I HERBATY
HERBATY
NA ZDROWIE CZ£OWIEKA

miejsce: Zak³ad Technologii i Towaroznawstwa ¯ywnoci, wyk³ad na Sali wyk³adowej w budynku AMB przy ul. Mieszka I 4b
godzina: 14:30, czas trwania: 45 minut
dopuszczalna liczba osób: 60
dostêp do imprezy: wstêp wolny
prowadz¹cy: dr Anna Witkowska
+

Prezentacja baz
Evidence Matters
i MyiLibrary

B

iblioteka G³ówna AMB zaprasza na prezentacjê baz: Evidence Matters oraz MyiLibrary w dniu 10.05.2006 o godz. 14.00
w Auli Wielkiej. Spotkanie poprowadzi Joanna Kukawska z firmy
Akme Archive.
Interaktywna, aktualizowana na bie¿¹co, baza Evidence
Matters zawiera dziesi¹tki tysiêcy danych statystycznych (ponad
50000 dla samej onkologii), publikowanych w recenzowanych
czasopismach (indeksowanych m.in. w bazach Medline, Cochrane, Cinahl). Baza zawiera dane z badañ klinicznych, dotycz¹cych
skutecznoci, bezpieczeñstwa i kosztów terapii. Zakres tematyczny: onkologia, endokrynologia i metabolizm oraz kardiologia.
MyiLibrary jest serwisem zawieraj¹cym ponad 300 elektronicznych ksi¹¿ek z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych.
Danuta D¹browska-Charytoniuk
p.o. Dyrektor Biblioteki G³ównej AMB
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Rezonans magnetyczny s³u¿y do obrazowania ca³ego
cia³a pacjenta. Od dotychczasowych urz¹dzeñ tego typu,
ró¿ni siê tym, ¿e pacjent nie le¿y ju¿ w klaustrofobicznym
tunelu, tylko pomiêdzy magnesami u³o¿onymi w kszta³cie
litery C. Wa¿ne jest to szczególnie w przypadku dzieci, dla
których d³ugotrwa³e pozostawanie w g³ono pracuj¹cym
tunelu wi¹za³o siê z du¿ym stresem. Równie¿ znacznie
skróci³ siê czas badania, a w zwi¹zku z tym w du¿ym stopniu wyeliminowane zostan¹ zniekszta³cenia zwi¹zane np. z
ruchami oddechowymi.
Ca³e urz¹dzenie jest mniejszych rozmiarów ni¿ dotychczasowy sprzêt, co nie oznacza, ¿e ma mniejsze mo¿liwoci. Dodatkowo pomieszczenie i urz¹dzenie zosta³o udekorowane motywami z bajek i w kolorach przyjaznych dzieciom.
rodki na zakup urz¹dzenia zosta³y pozyskane czêciowo jako nagroda dla szpitali, nie posiadaj¹cych zad³u¿enia,
a czêciowo z funduszy w³asnych szpitala  mówi dyrektor
Anna Iwaszkiewicz-Paw³owska. W Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym trwa w chwili obecnej proces ucyfrowienia diagnostyki obrazowej. Zakup nowego sprzêtu jest kolejnym
krokiem na tej drodze. Wkrótce dokumentacja radiologiczna
pacjentów przechowywana i przesy³ana bêdzie do gabinetów lekarskich w formie cyfrowej. Obni¿y to koszty funkcjonowania jednostki i przybli¿y do standardów europejskich.
Dyrektor szpitala planuje te¿ udostêpnienie sprzêtu dla
innych jednostek, a tak¿e w celach komercyjnych. Ma to
wnieæ dodatkowe rodki do bud¿etu szpitala.
Adam Hermanowicz
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W

licznych przypadkach przewidzianych przez prawo
lekarze wydaj¹ opinie orzeczenia i zawiadczenia o, najogólniej mówi¹c, stanie zdrowia. Najczêciej dotycz¹ one
zdolnoci do pracy, podjêcia
nauki w okrelonym kierunku,
zdrowia psychicznego czy te¿
polegaj¹ na opiniowaniu w
postêpowaniach przed s¹dem.
W myl art. 40 i 41 Kodeksu Etyki Lekarskiej:

Marek Hermanowicz

Przestêpstwo
powiadczenia
nieprawdy

zawiadczenia
lekarskie mog¹ byæ
wydawane jedynie na
podstawie aktualnych
badañ lub odpowiedniej dokumentacji
oraz powinny umo¿liwiaæ
identyfikacjê lekarza, który
je wystawi³. Treæ dokumentu
musi byæ zgodna z wiedz¹ i
sumieniem lekarza. Nie mo¿e
byæ formu³owana pod presj¹
lub w oczekiwaniu osobistych
korzyci.

Wystawianie nieprawdziwych zawiadczeñ, opinii i orzeczeñ lekarskich
narusza nie tylko zasady etyki, ale jest
równie¿ przestêpstwem powiadczenia
nieprawdy (fa³sz intelektualny). W myl
art. 271 § 1 KK:

funkcjonariusz publiczny
lub inna osoba uprawniona
do wystawienia dokumentu,
która powiadcza w nim
nieprawdê co do okolicznoci
maj¹cej znaczenie prawne,
podlega karze pozbawienia
wolnoci od 3 miesiêcy
do lat 5.
Przestêpstwo powiadczenia nieprawdy ma charakter indywidualny i
jest cigane z oskar¿enia publicznego.
Podmiotem tego przestêpstwa mo¿e byæ
tylko funkcjonariusz publiczny lub inna
osoba upowa¿niona do wystawienia dokumentu. Chodzi tu o osobê, która czyni
to w ramach przys³uguj¹cych jej uprawnieñ s³u¿bowych, np. lekarz wydaj¹cy
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zwiadczenie lekarskie (wyrok SA w
Katowicach z dnia 30.10.1996 r., II AKa
56/96, Prok. i Pr. 1997 r. nr 5). Nie ma
przy tym znaczenia czy lekarz jest zatrudniony w publicznym czy prywatnym zak³adzie opieki zdrowotnej. Najczêciej zaliczony zostanie do grupy
osób uprawnionych do wystawienia
dokumentu.
Nie ka¿de nieprawdziwe zawiadczenie, opinia czy orzeczenie lekarskie
bêdzie stanowiæ przestêpstwo fa³szu intelektualnego. Wystêpek ten dotyczy
dokumentów urzêdowych, sporz¹dzonych przez uprawnionego lekarza w
przewidzianej prawem formie, które
stanowi¹ dowód tego co zosta³o w nich
zawiadczone i w zwi¹zku z tym przys³uguje im cecha zaufania publicznego i
domniemanie prawdziwoci.
Czynnoæ sprawcza przestêpstwa z
art. 271 KK polega na powiadczeniu
nieprawdy w dokumencie przez osobê
uprawnion¹ do jego wystawienia. Powiadczenie nieprawdy mo¿e polegaæ
na potwierdzeniu okolicznoci, które w
ogóle nie mia³y miejsca lub te¿ ich
przeinaczeniu albo zatajeniu (postanowienie SN z dnia 8.11.2002 r., II
KKN 139/01).
Odpowiedzialnoæ karna lekarza,
pe³ni¹cego funkcjê bieg³ego, za to przestêpstwo dotyczy powiadczenia faktów, które poddaj¹ siê weryfikacji z
punktu widzenia ich prawdziwoci lub
fa³szu, natomiast nie obejmuje samych
ocen (wyrok SN z dnia 7.12.2001 r., IV
KKN 563/97, OSNKW 2002 r. nr 3-4).
Przestêpstwo fa³szu intelektualnego
jest przestêpstwem umylnym. Sprawca

musi chcieæ powiadczyæ
nieprawdê lub przewidywaæ
mo¿liwoæ takiego czynu i
godziæ siê na to, np. lekarz
przewiduje, ¿e badania bêd¹ce
podstaw¹ zawiadczenia s¹
nieprawdziwe, a jednak na ich
postawie wystawia dokument.
Nie jest zatem wystêpkiem z
art. 271 KK powiadczenie
nieprawdy przez pomy³kê czy
w wyniku wprowadzenia w
b³¹d, nawet jeli mo¿na by³oby zarzuciæ sprawcy lekkomylnoæ lub niedbalstwo.
Zgodnie z art. 271 § 3
KK:

je¿eli sprawca
dopuszcza siê
przestêpstwa powiadczenia nieprawdy w
celu osi¹gniêcia korzyci
maj¹tkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia
wolnoci od 6 miesiêcy do lat
8 (typ kwalifikowany).

Ustawa przewiduje równie¿ typ
uprzywilejowany tego przestêpstwa,
który jest zagro¿ony kar¹ grzywny lub
ograniczenia wolnoci (art. 271 § 2
KK). Wypadek mniejszej wagi cechuje
niska szkodliwoæ spo³eczna czynu,
przejawiaj¹ca siê najczêciej tym, ¿e
nieprawdziwe zawiadczenie, opinia
lub orzeczenie nie zosta³y wykorzystane w obrocie prawnym lub jego znaczenie prawne nie by³o istotne.
Czêsto, niestety, powiadczenie
nieprawdy w zawiadczeniu, opinii lub
orzeczeniu wi¹¿e siê z przyjêciem przez
lekarza korzyci maj¹tkowej lub osobistej. Bywa jednak i tak, ¿e to dobre serce
lekarza wpêdza go w k³opoty, kiedy np.
ulega on probom pacjenta, aby ze
wzglêdu na trudn¹ sytuacjê materialn¹,
wystawi³, pomimo przeciwwskazañ
medycznych, zawiadczenie o zdolnoci do poprzednio wykonywanej pracy.
Nawet najszczersza motywacja
sprawcy nie wy³¹cza jego odpowiedzialnoci za to przestêpstwo, jednak¿e
przy wymierzaniu kary s¹d powinien
wzi¹æ pod uwagê wszystkie okolicznoci.
(Autor jest aplikantem
adwokackim).

- 15 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

W poszukiwaniu
nowych leków
przeciwnowotworowych

L

eczenie chorób obejmuje wiele ró¿norodnych aspektów zarówno natury fizycznej, psychologicznej, socjologicznej jak i duchowej. Jednak¿e na poziomie
molekularnym stany chorobowe wi¹¿emy z zak³óceniem
przep³ywu informacji w uk³adach biologicznych. Trwa³ymi
nonikami informacji w uk³adach biologicznych, które podlegaj¹ naszej manipulacji s¹ geny przepisywane na RNA,
które po modyfikacjach potranslacyjnych s³u¿¹ jako matryce
do tworzenia bia³ek. Przedstawione poziomy przekazu informacji buduj¹ trzy wzajemnie skorelowane ga³êzie wiedzy:
genomikê, transkrytomikê i proteomikê. Genomika obejmuje
g³ównie poznanie ludzkiego genomu. Projekt ten, zakoñczony w podstawowych zarysach w ubieg³ym roku, przyniós³
nam wiedzê o obecnoci w naszym organizmie oko³o 30 tysiêcy genów. Kolejnym krokiem jest poznanie ekspresji genów w poszczególnych komórkach. Jest to obszar zainteresowania transkrytomiki. Mikromacierze DNA s¹ w stanie dostarczyæ obrazu ekspresji poszczególnych genów. Najczêciej poszukujemy genów, których ekspresja mo¿e korelowaæ
z typem komórki np. poszukujemy genowego wzorca komórek nowotworowych raka piersi MCF-7. Te genowe odciski staj¹ siê wa¿n¹ metod¹ w diagnostyce chorób i zbli¿aj¹
nas do indywidualizacji terapii. Wykorzystuj¹c osi¹gniêcia
tych dziedzin w obrêbie Zak³adu Syntezy i Technologii rodków Leczniczych prowadzimy badania nowych leków przeciwnowotworowych.

Poszukiwanie nowych leków niesie z sob¹
dwa podstawowe zagadnienia.
Pierwsze zwi¹zane jest z wyborem jakie
bia³ka lub geny powinny byæ naszym celem.
Drugie podstawowe zagadnienie dotyczy
wzajemnego dopasowania leku
do wybranego receptora.
Poszukiwanie nowych leków niesie z sob¹ dwa podstawowe zagadnienia. Pierwsze zwi¹zane jest z wyborem jakie
bia³ka lub geny powinny byæ naszym celem. Drugie podstawowe zagadnienie dotyczy wzajemnego dopasowania leku
do wybranego receptora. Jak znaleæ lek wi¹¿¹cy siê z miejscem aktywnym bia³ka lub z wybran¹ sekwencj¹ nukleotydow¹ DNA lub RNA? Grupy wi¹¿¹ce siê z receptorem mog¹
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zajmowaæ ró¿ne miejsca w przestrzeni. Ponadto obszary
miejsca aktywnego tworz¹ liczne mo¿liwoci wzajemnego
dopasowania leku do receptora. Potrzebujemy metody, która
w sposób ilociowy okreli energiê wi¹zania przy ka¿dym
u³o¿enie leku i receptora. T¹ metod¹ jest modelowanie cz¹steczkowe wyznaczaj¹ce energiê dowolnego uk³adu cz¹steczkowego. W ramach tego typu badañ w naszym zak³adzie
prowadzimy prace dotycz¹ce oddzia³ywania zwi¹zków niskocz¹steczkowych z wybranymi sekwencjami nukleotydowymi DNA. Modelowanie cz¹steczkowe kompleksów leków
z DNA mo¿e s³u¿yæ zarówno do racjonalizacji wyników badañ biologicznych jak i stanowiæ jednoczenie inspiracjê do
poszukiwañ nowych struktur wiod¹cych. Wysoka toksycznoæ leków alkiluj¹cych typu chlorambucylu i melfalanu hamuj¹cych proces transkrypcji jest rezultatem ich braku selektywnoci zarówno do sekwencji nukleotydowych jak i topologii DNA. Zwróci³o to nasz¹ uwagê na mo¿liwoæ do³¹czenia fragmentu alkilujacego do zwi¹zków selektywnych w
stosunku do wybranych sekwencji nukleotydowych B-DNA.
I tak w naszym zak³adzie otrzymalimy amidynowe pochodne chlorambucylu i melfalanu. W przeciwieñstwie do wolnych leków zwi¹zki te wi¹¿¹ siê w w¹skiej brudzie DNA i
wykazuj¹ zwiêkszone powinowactwo do sekwencji adeninatymina. Istnieje korelacja pomiêdzy ich cytotoksycznoci¹ a
stopniem wi¹zania z DNA.
Najwa¿niejszy element do rozpatrzenia przy omawianiu
zwi¹zków oddzia³ywuj¹cych z DNA to konsekwencje tego
typu zachowañ do wydarzeñ transkrypcyjnych. Wystêpuje tutaj kilka mo¿liwoci, miêdzy innymi blokowanie mechanizmów naprawczych przez wi¹zanie wokó³ leku szeregu bia³ek
lub deregulacja sygnalizacji transkrypcyjnej poprzez zmianê
kszta³tu du¿ej i ma³ej bruzdy DNA. Nasze badania szeregu
amidynowych pochodnych chlorambucylu i melfalanu wskazuj¹, ¿e ich aktywnoæ biologiczna mo¿e byæ powi¹zana z
hamowaniem aktywnoci wa¿nej grupy enzymów  topoizomeraz. Rola topoizomeraz polega na usuwaniu pojawiaj¹cych siê w trakcje transkrypcji naprê¿eñ DNA poprzez nacinanie jednej lub obu jego nici, przeplatanie ich i ponownym
³¹czeniu. Ich aktywnoæ poprzedzaj¹ca wide³ki replikacyjne
stwarza mo¿liwoæ zak³ócenia transkrypcji DNA. Topoizomerazy stanowi¹ wa¿ny molekularny punkt uchwytu w terapii chorób nowotworowych, tym bardziej, ¿e obserwujemy
zwiêkszon¹ ekspresjê tego enzymu w ró¿nych typach nowotworów, w tym w raku sutka. Nasze dotychczasowe badania
wskazuj¹, ze cytotoksycznoæ amidynowych pochodnych
chlorambucylu i melfalanu zwi¹zana jest zarówno z ich dzia³aniem alkiluj¹cym jak i hamowaniem aktywnoci topoizomerazy II.
Badanie dotycz¹ce mechanizmu leków przeciwnowotworowych pozwoli³y nam dostrzec w cz¹steczce DNA zdolnoæ do prezentacji wybranych sekwencji nukleotydowych
poprzez sposób upakowania i ró¿norodne relacje topologiczne w kompleksach DNA-bia³ka. Poznanie sekwencji ludzkiego genomu wysuwa obecnie na czo³o problemów badawczych zrozumienie mechanizmów regulacji ekspresji poszczególnych genów w komórkach nowotworowych. Mo¿emy
mia³o przyj¹æ siê, ¿e w nadchodz¹cych latach DNA i zwi¹zane z nim procesy pozostan¹ w centrum zainteresowania
chemioterapii nowotworów.
Krzysztof Bielawski
(Autor jest dr. hab. kierownikiem
Zak³adu Syntezy i Technologii rodków Leczniczych AMB).
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i zmiany w sk³adzie krwi. Okrelane s¹ one obecnie triad¹ zakrzepow¹ Virchowa.

TRIADA

Z A K R Z E P O WA

Rudolf Virchow
(1821-1902)

R

udolf Virchow urodzi³ siê 13 padziernika 1821
roku w widwinie (niem. Schivelbein) k. Bia³ogardu na Pomorzu Zachodnim. W 1843 roku
ukoñczy³ studia medyczne w Berlinie. W 1849 roku obj¹³
Katedrê Anatomii Patologicznej na Uniwersytecie w
Würzburgu. Od 1856 roku, do koñca swoich dni, by³ dyrektorem Instytutu Patologii Uniwersytetu w Berlinie.
R. Virchow wniós³ nowe wartoci do nauki o krzepniêciu krwi. Substancji w³óknikorodnej osocza  nada³ nazwê fibrynogen. Wykaza³, ¿e zator p³ucny jest spowodowany oderwaniem siê zakrzepu od ¿y³ obwodowych. Wyró¿nia³ zakrzepy zatykaj¹ce i zakrzepy przycienne (zwê¿aj¹ce). W roku 1856 roku poda³, ¿e do wyst¹pienia zakrzepicy musz¹ zaistnieæ równoczenie trzy przyczyny:
uszkodzenie ciany naczynia, zaburzenie przep³ywu krwi
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W roku 1856 roku poda³, ¿e do
wyst¹pienia zakrzepicy musz¹
zaistnieæ równoczenie trzy
przyczyny: uszkodzenie ciany
naczynia, zaburzenie przep³ywu krwi
i zmiany w sk³adzie krwi. Okrelane
s¹ one obecnie triad¹ zakrzepow¹
Virchowa.
Virchow g³osi³, ¿e jedynymi nosicielkami ¿ycia s¹ komórki. Zas³yn¹³ jako twórca formu³y: omnis cellula e cellula  ka¿da komórka pochodzi z komórki ju¿ istniej¹cej.
W komórce dopatrywa³ siê siedliska wszelkich zmian chorobowych i stworzy³ naukê zwan¹ patologi¹ komórkow¹.
Jest tak¿e twórc¹ teorii ci¹g³oci plazmy zarodkowej.
Zachowana jest ona tylko pomiêdzy komórkami rozrodczymi i jedynie one przekazuj¹ komórkom potomnym
plazmê zarodkow¹ w procesie dziedziczenia. Ich egzystencjê zapewniaj¹ komórki somatyczne organizmu.
Twierdzi³, ¿e do powstania zmian zapalnych niezbêdne s¹ dwa czynniki: bodziec zapalny i odczyn na ten bodziec organizmu. Wysun¹³ pogl¹d, ¿e proces mia¿d¿ycowy zapocz¹tkowuje lokalne rozlunienie tkanki ³¹cznej i
naciekanie ciany têtnicy sk³adnikami krwi. Odkry³ now¹
chorobê krwi  bia³aczkê, okrelaj¹c j¹ terminem leukemia. Odró¿nia³ bia³aczkê limfatyczn¹ od szpikowej. Dla
zwiêkszonej liczby bia³ych cia³ek we krwi wprowadzi³
termin leukocytoza. Opisa³ cykl rozwojowy w³onia krêtego, wskazuj¹c na zaka¿one miêso wieprzowe jako ród³o w³onicy. Bra³ udzia³ w badaniu szcz¹tków kostnych
znalezionych w czasie prac wykopaliskowych prowadzonych przez H. Schliemana w Troi. G³osi³, ¿e w Neandertalu znaleziono szcz¹tki wspó³czesnego cz³owieka, u którego choroba doprowadzi³a do powstania w czaszce szeregu zmian patologicznych.
Rudolf Virchow by³ jednym z za³o¿ycieli i przywódców Partii Postêpowej (Fortschrittspartai), pos³em do
Reichstagu, przeciwnikiem O. von Bismarcka. Od lat m³odzieñczych porwa³ go wir ruchów wolnociowych, w których bra³ czynny udzia³, zwalczaj¹c s³owem i pismem absolutyzm i niewolê ludów. ¯ywi³ du¿¹ sympatiê do
Polaków, zna³ jêzyk polski; wielokrotnie stawa³ w obronie
ludnoci polskiej zaboru pruskiego. Wród jego uczniów
znajdowa³o siê wielu Polaków: I. Baranowski, W. Biegañski, W. Brodowski, K. Ch³apowski, T. Heryng, H.F.
Hoyer, J. Kosiñski, K. Kostanecki, W. Szymonowicz, A.
Wrzosek.
R. Virchow o¿eni³ siê w 1850 roku, jeszcze we Würzburgu, z osob¹, która okaza³a siê wiern¹ towarzyszk¹
przez ponad piêædziesi¹t lat.
Zmar³ 5 wrzenia 1902 roku w Berlinie.
Anna Worowska
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wiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO), w styczniu tego roku,
poinformowa³a o gwa³townym
rozprzestrzenianiu siê na wyspach Oceanu Indyjskiego wirusów Chikungunya.
Na wyspie Le Reunion zanotowano
2406 zaka¿eñ tymi wirusami, z czego
326 nowych w ci¹gu tygodnia, co oznacza, ¿e ponad 168 tysiêcy osób mo¿e
byæ zaka¿onych wirusami Chikungunya. Do tej pory zanotowano 93 ofiary
miertelne tych wirusów. Przypadki zachorowañ stwierdzono tak¿e na Mauritiusie (2553 osób), Seszelach (4650
osób), Mayotte (924 osób) i na Madagaskarze (sporadyczne przypadki). Przypadki zachorowañ stwierdzono tak¿e w
Europie. W ostatniej informacji Pañstwowego Zak³adu Higieny, dotycz¹cej
aktualnych chorób zakanych podano,
¿e od kwietnia 2005 do koñca stycznia
2006 zg³oszono: sto szeædziesi¹t przy-

wiatowa Organizacja
Zdrowia (WHO), w styczniu tego roku, poinformowa³a o gwa³townym rozprzestrzenianiu siê na wyspach Oceanu Indyjskiego
wirusów Chikungunya.
Wirus Chikungunya to Arbowirus.
Na cz³owieka jest przenoszony przez
komary z gatunku Aedes aegypti, najczêciej w porze deszczowej. Wystêpuje g³ównie w Indiach, Pakistanie, Afryce i Azji. Wirusy te wykryto równie¿ na
terenie Europy: w Albanii, Szwajcarii,
Belgii, Hiszpanii oraz we W³oszech i
Francji. Po okresie od czterech do siedmiu dni od uk¹szenia pojawiaj¹ siê objawy: gor¹czka, bóle i zawroty g³owy,
wysypka grudkowo  plamista,
nudnoci i wymioty, ³agodne krwotoki, bolesne
obrzêki stawów, upoledzenie chodzenia
i ruchu koñczyn. Terapia polega na podawaniu leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, a zapobieganie na zabijaniu i odstraszaniu komarów. Brakuje leczenia przyczynowego.
Epidemiolodzy uwa¿aj¹, ¿e wiadomoci o nowych, rozprzestrzeniaj¹cych
siê chorobach zakanych, powinny znaleæ miejsce w programach edukacyjnych lekarzy.
Ryzyko zaka¿eñ ludzi jest trudne
do oszacowania. Postuluje siê ¿e w
Europie jest ono niskie, poniewa¿ warunki pogodowe nie sprzyjaj¹ rozwojowi owadów. Ale temperatury rosn¹, zaleca siê wiêc wzrost czu³oci nadzoru i
zapewnienie dostêpnego zaplecza laboratoryjnego.
Zaka¿enie wirusami Chikungunya
zatacza coraz wiêksze krêgi. Sezon letni
mamy przed sob¹  wiêc czy powinnimy czuæ siê bezpieczni?

Wirus
Chikungunya
tak¿e
w Europie

padków Chikungunya w kontynentalnej
Francji, cztery przypadki w Niemczech
i dwanacie w Szwajcarii. Wszystkie
przypadki dotyczy³y osób, które przebywa³y wczeniej w atrakcyjnych terenach turystycznych.

Przypadki zachorowañ
stwierdzono tak¿e w
Europie. W ostatniej informacji Pañstwowego
Zak³adu Higieny, dotycz¹cej aktualnych chorób
zakanych podano, ¿e od
kwietnia 2005 do koñca
stycznia 2006 zg³oszono:
sto szeædziesi¹t przypadków Chikungunya w kontynentalnej Francji, cztery
przypadki w Niemczech i
dwanacie w Szwajcarii.
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Danuta Prokopowicz
(Autorka jest prof. zw. dr n. med.
 Kierownikiem Kliniki
Obserwacyjno  Zakanej AMB).
Robert Henryk Kranc
(Autor jest mgr analityki medycznej
Wspó³pracuje z Klinik¹
Obserwacyjno  Zakan¹ AMB).

Korespondencja
z Bethesdy

Szczêliwe

godziny

Tylko szeæ pór roku
a tyle siê zmieci
kuku³ka na wiosnê
czajka co w marcu siê zjawia
a w lipcu odleci
buty mokre od deszczu 
Tylko, ks. J. Twardowski

C

iê¿k¹ prac¹ znaczone s¹
moje dni, dlatego co pewien czas koniecznie
muszê siê zatrzymaæ, odetchn¹æ
innym  ni¿ laboratoryjne 
powietrzem, spotkaæ siê z przyjació³mi.
Podczas poprzedniego pobytu w Stanach pozna³am wiele
ciekawych osób z Grecji, Rosji,
Czech, Japonii i W³och. Zawi¹za³y siê miêdzy nami przyjanie,
razem spêdzalimy czas.
I tak, ju¿ wczesn¹ wiosn¹, a
potem jesieni¹ jedzilimy do
rezerwatu przyrody Blackwater
Refuge, by tam podziwiaæ
ptaki. Gdy dopisywa³a ³adna pogoda, wybieralimy siê na niewielki szlak górski w Harpers
Ferry. Tam, na szczycie góry
odpoczywalimy, upajaj¹c siê
widokiem wij¹cej siê, poród
pasma gór, rzeki Potomac.
W upalne dni lata wybieralimy siê do pobliskiego Annapolis, by statkiem pop³yn¹æ w
krótk¹ podró¿. Nad przepiêknymi wodospadami w Greet
Falls te¿ spêdzilimy wiele mi-
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³ych chwil
Z czasem, gdy jesieñ obdarowa³a ju¿ swoimi barwami
drzewa, jechalimy do parku 
Shenandoah. Jest tam utworzona specjalna trasa widokowa.
To wyj¹tkowo urokliwe miejsce.
W zimne dni listopadowe
wêdrowalimy niezwyk³ymi korytarzami jaskiñ Luray Caverns.
Tak by³o. A teraz...? Teraz,
ju¿ po moim powrocie, razem z
przyjació³mi zasiedlimy do
uroczystej wigilii wi¹t Bo¿ego
Narodzenia, a potem wspólnie
powitalimy nowy rok. W tym
samym gronie uczcilimy te¿
wiêto Dziêkczynienia.
W najbli¿szych dniach, z
grup¹ osób wybieramy siê nad
Potomc, w okolice Monumentu
 s³ynnej iglicy i pomnika Lincolna. Bêdziemy cieszyæ siê
widokiem kwitn¹cych wini.
Ka¿dego roku bowiem, na prze³omie marca i kwietnia, w Waszyngtonie odbywa siê Cherry
Blossom Festival.
W niedzielne popo³udnia
czêsto chodzimy do restauracji
na obiad. Wybieramy kuchnie
narodowe. W Bethesdzie jest
mnóstwo takich miejsc, gdzie
serwuj¹ regionalne potrawy.
Niestety, nie ma tu polskiej restauracji. A szkoda!
Idziemy wiêc do rosyjskiej
restauracji i tam zjadamy bliny.
W japoñskiej Hinode zamawiamy sushi i misso-soup, w
greckiej restauracji Taverna
smakuje nam deser  bardzo
s³odkie ciasto z du¿¹ iloci¹
miodu, zwane baclave.
Wierzê, ¿e i w tym roku
spotka mnie wiele mi³ych chwil,
ciekawych podró¿y i spotkañ.
Mam nadziejê, ¿e tak jak i poprzednim razem, wspólnie bêdziemy chodzili do kina.

El¿bieta Tryniszewska
National Institutes of Health
National Cancer Institute
Bethesda, USA
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Niekonwencjonalna

biog r a fia
W

itold S³awiñski  botanik,
prof. UMCS w Lublinie, AM
w Bia³ymstoku i SGGW w
Warszawie. Urodzi³ siê 27 listopada
1888 r. w Wilnie, jako syn Wojciecha
Jana, ziemianina i Heleny Konstancji z
domu Narkiewiczów. Ochrzczony zosta³ w kociele rzymskokatolickim w.
Jakuba w Wilnie. Szko³ê realn¹ ukoñczy³ w Wilnie w 1907 r. W latach 1907-1910 studiowa³ w Akademii Rolniczej
w Dublanach ko³o Lwowa, któr¹ ukoñczy³ uzyskuj¹c stopieñ in¿yniera rolnika. Wed³ug danych podanych w pisanych przez siebie ¿yciorysach, studia
uzupe³ni³ w Instytucie Rolniczym w
Moskwie (lenictwo). W latach 1912-1914 by³ instruktorem kó³ek rolniczych w Guberni Wileñskiej. Pisa³ te¿,
¿e w 1914-1918 s³u¿y³ w wojsku
rosyjskim. W 1919 r. pracowa³ najpierw

w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych w charakterze pomocnika i
referenta, a nastêpnie na stanowisku referenta rolnego w Starostwie Wileñskim. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci w r. 1918, Witold S³awiñski
zosta³ cz³onkiem Komisji Organizacyjno-Rewindykacyjnej powo³anej do odbudowy Uniwersytetu Wileñskiego. W
latach 1919-1925 pe³ni³ obowi¹zki asystenta i starszego asystenta w Katedrze
Botaniki Ogólnej i Systematyki Rolin
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, kierowanej przez prof. Piotra Winiewskiego oraz na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym tego¿ Uniwersytetu.
Stopieñ doktora filozofii, Witold
S³awiñski, uzyska³ na podstawie pracy
Zielone Jeziora pod Wilnem. Promotorem doktoratu by³ prof. Adam Wo- M

Fot. Syberia, lata 50. Z prawej Jan S³awiñski  syn prof. W. S³awiñskiego.
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dziczko. W 1939 r. habilitowa³ siê na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu
Poznañskiego, uzyskuj¹c veniam legendi z fitosocjologii. W latach 1926-1928
S³awiñski by³ adiunktem przy Katedrze
Systematyki i Socjologii Rolin Uniwersytetu Poznañskiego, kierowanej
przez prof. A. Wodziczkê. W tym czasie
dwukrotnie wyje¿d¿a³ do Francji w celu
pog³êbienia wiedzy z zakresu mikrobiologii technicznej (1923) oraz systematyki i fitosocjologii (1928). Od wrzenia 1928 r. pracowa³ w Pañstwowym
Banku Rolnym, Instytucji Centralnej w
Warszawie na stanowisku inspektora
w Wydziale Agrarnym. W kwietniu
1942 po orzeczeniu Komisji Lekarskiej
o trwa³ej niezdolnoci do wykonywania
zawodu, (60%) przeszed³ na emeryturê.
Pobiera³ j¹ od lipca 1948 roku do
1951 r.
W latach 1945-46 pracowa³ jednak
dorywczo w oddziale banku w Poznaniu w charakterze bieg³ego w sprawach
kredytowych. Pracuj¹c tam obj¹³ jednoczenie w 1938 r. kierownictwo w
Zak³adzie Botaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz wyk³ada³
botanikê rolnicz¹ na Wydziale Chemii i
In¿ynierii. Po przemianowaniu przez
w³adze niemieckie Politechniki Warszawskiej w Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê
Techniczn¹ by³ w dalszym ci¹gu  od
1943  jej wyk³adowc¹. W drugiej po³owie 1944r. S³awiñski podj¹³ pracê jako instruktor leny w Nadlenictwie II
w Zakopanem. Przebywa³ tam do po³owy 1945 r. Od czerwca 1945 r. do kwietnia 1946 r. by³ etatowym docentem na
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznañskiego prowadz¹c wyk³ady z systematyki i socjologii rolin. Po odmowie powo³ania
Katedry Systematyki i Geografii Rolin
przeniós³ siê do Lublina. Na wniosek
senatu tamtejszego uniwersytetu w
lipcu 1946 r., dekretem Prezydenta
KRN, zosta³ mianowany profesorem zwyczajnym botaniki i fizjologii rolin
na Wydziale Rolniczym UMCS w Lublinie. W³adze uniwersyteckie powierzy³y mu kierownictwo Katedry Botaniki i Fizjologii Rolin. Jednoczenie od
1946 do 1954 r. S³awiñski prowadzi³
wyk³ady zlecone z mikrobiologii (na
Wydziale Chemii) i botaniki rolnej (na
Wydziale Geodezji) na Politechnice
Warszawskiej. W lipcu 1950 r. Minister
Zdrowia RP powierzy³ profesorowi Witoldowi S³awiñskiemu organizowanie
Katedry wraz z Zak³adem Biologii w
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, a
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w grudniu 1950 dekretem prezydenta
RP S³awiñski zosta³ mianowany profesorem zwyczajnym w Katedrze Biologii
Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. We wrzeniu
1957 r. minister Szkolnictwa Wy¿szego
RP powierzy³ Profesorowi stanowisko
samodzielnego pracownika nauki w
Katedrze Ekologii na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie,
wyra¿aj¹c jednoczenie zezwolenie na
dodatkow¹ pracê w wymiarze po³owy
etatu w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. To zezwolenie by³o przed³u¿ane co jaki czas a¿ do roku akademickiego 1961/1962. Katedr¹ Ekologii na
SGGW w Warszawie S³awiñski kierowa³ w latach1958-1960. W po³owie
1957 r. przeszed³ na emeryturê.

Trochê prywatnoci

Witold S³awiñski by³ trzykrotnie
¿onaty. Pierwsza ¿ona Wac³awa z domu
Zmigrodzka z któr¹ lub zawar³ przed
1915 r. urodzi³a siê w 1889 r. Zmar³a w
1957 r. w Ozorkowie (woj. £ódzkie)
jako Wac³awa S³awiñska wdowa (!) po
Witoldzie S³awiñskim. Druga ¿ona
Adrianna Lenczewska ur. w 1896 r. by³a
solistk¹ Opery Poznañskiej i primadonn¹ Opery Warszawskiej, profesorem i
dziekanem Wydzia³u Wokalnego Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej w
Katowicach. lub z Lenczewsk¹ Profesor zawar³ w kociele ewangelicko-reformowanym w Wilnie. Ma³¿eñstwo zakoñczy³o siê rozwodem w 1945 r. w
Konsystorze Prawos³awnym w Che³mie. Adrianna Lenczewska zmar³a w

1958 r i zosta³a pochowana na Pow¹zkach. Jadwiga z domu Rudominów
ur. 1900 r. by³a trzeci¹ ¿on¹ Profesora
S³awiñskiego (polubi³ j¹ w 1945 r.). Z
pierwszego ma³¿eñstwa Profesor mia³
dwoje dzieci, syna Jana (ur. w 1915 r. w
Wilnie; zm. w 1995 r. w Krasnojarskim
Kraju) i córkê Zofiê (po mê¿u Górka;
ur. w 1916 r. w Witebsku; zmar³a w
1996 r. w £añcucie).
Profesor Witold S³awiñski zmar³ na
zawa³ serca 4 wrzenia 1962 r. w Bia³ymstoku. Zosta³ pochowany na dawnym cmentarzu ewangelickim w Supralu ko³o Bia³egostoku.

Dorobek naukowy

Zainteresowania swoje prof. W.
S³awiñski w pocz¹tkowym okresie skupi³ g³ównie na rolinnoci okolic Wilna.
Publikowa³ swoje spostrze¿enia b¹d to
w prasie codziennej (np. W sprawie
ochrony przyrody  Gazeta Krajowa, Nr
37, Wilno, 1921) b¹d w tygodnikach
(Wra¿enia i notatki z wycieczek po kraju
 Kresy, Nr 8, Wilno, 1922; Flora
okolic Wilna  Ognisko 1(3) Warszawa,
1922). W okresie póniejszym (1927-1932) zainteresowania swoje skierowa³
g³ównie na ³¹karstwo, drukuj¹c wiêkszoæ artyku³ów z tego zakresu w Tygodniku Rolnym ukazuj¹cym siê w Wilnie (np. Przyczynek do znajomoci ³¹k
litewskich  Tyg. Rol. Nr 21-24, Wilno,
1927 lub Co nam mówi¹ mchy o ³¹kach
 Tyg. Rol., Nr 29-30, Wilno, 1931;
Spostrze¿enia i uwagi dotycz¹ce ³¹k torfowych w maj¹tku M³yñsk (Wo³yñ). Tyg.
Rol., Nr 33-34, Wilno, 1932). G³ów M

Fot. Codziennoæ prof. W. S³awiñskiego.
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N

a egzamin do Profesora poszed³em po ca³onocnej zabawie w akademiku. Pamiêtam, ¿e odprowadzi³em jeszcze do domu kole¿ankê, która
bardzo mi siê podoba³a i poszed³em pod Zak³ad
Biologii. Wprawdzie by³a dopiero pi¹ta rano, a egzamin mia³em wyznaczony na godzinê szóst¹, to
jednak wola³em tê godzinê poczekaæ na dworze.
Ba³em siê spóniæ, bo tego Profesor nie tolerowa³.
Po prostu zamyka³ drzwi i nie by³o dyskusji.
Pytañ, jakie dosta³em na egzaminie ju¿ nie pamiêtam, ale np. mój kolega dosta³ takie:" Jaki
Dr n. med.
wp³yw maj¹ stare panny na wzrost koniczyny?"
Mieczys³aw Sopek
Prawda, ¿e to bardzo ciekawe...?
Nie balimy siê Profesora, bo by³ to cz³owiek
bardzo bezporedni, ciep³y, no i oczywicie niezwykle barwny. Lato, najczêciej spêdza³ na wêdrówkach po okolicach Suprala. By³o to szczególnie
k³opotliwe dla tych, którzy oblali egzamin z biologii. Student, maj¹cy we
wrzeniu poprawkê, s³ysza³ od Profesora: " Synu, latem szukaj mnie w Supralu. Bêdê tam na ³¹kach". Problem polega³ na tym, ¿e nie mówi³, w którym
miejscu, kiedy i o której godzinie.

nym jednak zainteresowaniem prof. W.
S³awiñskiego by³a fitosocjologia. Z tego zakresu opublikowa³ trzyczêciow¹
pracê powiêcon¹ lenym zespo³om
rolinnym Haute-Maurienne (Savoie).
Materia³ zebrany by³ we Francji. Dwie
pierwsze czêci ukaza³y siê w jêzyku
francuskim (1933, 1935), trzecia za 
w jêzyku polskim (1938). Do grupy
prac fitosocjologicznych nale¿y równie¿ opracowanie zespo³u Piceeto-Pinetum Linnaeosum w rodzinnej posiad³oci  w maj¹tku Kiena pod Wilnem
(Acta Soc. Bot., T. 9, Supl., 1934). Z
okresu pobytu w Lublinie znane s¹
prace powiêcone buczynom na Wy¿ynie Lubelskiej. Zebrany materia³ obejmuje dane od 1934 a¿ do 1941 r. Podsumowaniem tych obserwacji jest praca
 Lasy bukowe na Wy¿ynie Lubelskiej
Fagetum zamosciense (Ann. UMSC E.,
1946). Uwieñczeniem jego zainteresowañ fitosocjologicznych jest kurs
wyk³adów  Podstawy fitosocjologii;
trzy pierwsze czêci wydane zosta³y nak³adem UMSC w Lublinie (1949, 1950,
1950), za czwarta w Bia³ymstoku
(1958) jako Supl. Rocz. Akad. Med.
Pracuj¹c w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku prof. S³awiñski wraz z zespo³em podj¹³ zakrojone na szerok¹
skalê badania torfowiska wysokiego
Gorbacz ko³o Micha³owa. Badaniami
tymi objêto nie tylko szatê rolinn¹, ale
równie¿ w³aciwoci fizyczne, chemiczne i biologiczne torfu i gytii a tak¿e
analizy stratygraficzne i palinologiczne
torfowiska (Acta Soc. Bot. Pol., 1954,
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1956, 1957). Badania te przyczyni³y siê
w znacznej mierze do ustalenia zasobów borowinowych tego torfowiska. W

Jundzi³³a  prof. Uniwersytetu Wileñskiego (1947), histori¹ nauk przyrodniczych w szko³ach pijarskich (1949),
u¿yciem drewna do ognisk rytualnych
przez Jaædwingów (1958). Opublikowa³ razem 65 pozycji, w tym artyku³y, doniesienia, przyczynki oraz prace
popularnonaukowe i naukowe.
W orodku bia³ostockim zorganizowa³ Oddzia³ Polskiego Towarzystwa
Botanicznego, którego by³ prezesem.
By³ tak¿e wspó³organizatorem i pierwszym prezesem Bia³ostockiego Towarzystwa Naukowego. Przy Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku zorganizowa³ Ogród Botaniczny o powierzchni
1,7 ha, który istnia³ w latach 1951-1962.
Wydawa³ Index Seminum i prowadzi³
wymianê nasion z licznymi ogrodami w
kraju i poza krajem. By³ za¿artym orêdownikiem ochrony przyrody pe³ni¹c
miêdzy innymi funkcjê przewodnicz¹cego Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Przyrody. Nale¿a³ do licznych
krajowych towarzystw naukowych,
wspó³pracowa³ z komisjami PAU a nastêpnie z komitetami PAN-u.

Fot. We wrzeniu 1962 roku, Profesora ¿egna³ t³um ludzi.

ostatnich latach swego ¿ycia prof. S³awiñski wraz z wspó³pracownikami prowadzi³ badania fitosocjologiczne ³¹k
doliny rzeki Supral ko³o Bia³egostoku,
które nie zosta³y jednak dokoñczone.
Od czasu do czasu zajmowa³ siê równie¿ histori¹ botaniki m.in. bibliografi¹
flory okolic Wilna (1922), ¿yciorysem
za³o¿yciela Ogrodu Botanicznego w
Horodnicy pod Grodnem i w Wilnie
Jana Emanuela Giliberta (1925, 1926),
¿yciorysem X. Stanis³awa Bonifacego

Odznaczony by³ Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1952),
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1955), Medalem Zwyciêstwa i Wolnoci (1947)
oraz Medalem X-lecia (1954).
Bazyli Czeczuga
(Autor jest prof.,
przez wiele lat by³ kierownikiem
Zak³adu Biologii Ogólnej AMB.
Obecnie jest na emeryturze).
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Dziadek

Dwa kolory
Julian
i
Leon

F

ranciszek Lewicki, wspó³pracuj¹cy ongi z Kamen¹,
nieistniej¹cym ju¿ dzisiaj dwutygodnikiem kulturalno-owiatowym tak pisa³ o prof. Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku Witoldzie S³awiñskim:
Profesora wszyscy nazywali dziadkiem, ale nikomu nie
przysz³oby do g³owy nazwaæ go starcem. Przytacza te¿ tak¹
oto anegdotkê o profesorze. Mia³ on s³aboæ do po¿yczania
pieniêdzy studentom. Masz tu kochany parê z³otych, po¿yczam  powiada³ widz¹c zag³odzonego biedaczynê. Kiedy
bêdziesz móg³ oddaæ?  tu d³u¿nik wymienia³ termin. Jeli
go dotrzymywa³ profesor d³ug umarza³ i nie by³o apelacji od
jego decyzji, ale nie by³o te¿ ¿adnego zrozumienia dla niepunktualnych.

Mar chlewscy

O

jciec Juliana i Leona  Józef Franciszek Marchlewski pochodzi³ z zagonowej szlachty osiad³ej w okolicy Grudzi¹dza. W latach piêædziesi¹tych XIX wieku zamieszka³ we W³oc³awku, gdzie dorobi³ siê znacznej fortuny jako kupiec zbo¿owy. Pomylnoæ materialna nie trwa³a
jednak d³ugo. Matka, Augusta z domu Rückersfeld, by³a nauczycielk¹ i wywodzi³a siê z rodziny oficersko-urzêdniczej,
pochodz¹cej z Westfalii. W przeciwieñstwie do swego mê¿a
posiada³a niespo¿yt¹ energiê i zaradnoæ ¿yciow¹. Julian
Marchlewski wspomina³ po latach, i¿ jej to w³anie siedmioro rodzeñstwa zawdziêcza, ¿e po ruinie maj¹tkowej ojca
nie utonêlimy w nêdzy zupe³nej, ¿e uda³o siê nam zdobyæ
wykszta³cenie i ostaæ siê w walce o byt. Dom Marchlewskich by³ dwujêzyczny  ojciec zwraca³ siê do dzieci po polsku, matka  najczêciej po niemiecku.

Fot. Profesor Witold S³awiñski ze studentami w Supralu.

Supral, Micha³owo, Królowy Most, okolice jeziora
Czarna Hañcza, to miejsca, które szczególnie ukocha³.
Wszystkie zreszt¹ by³y rejonem jego cennych badañ z³ó¿
borowinowych. Zas³ug¹ profesora by³o odkrycie i zbadanie
z³ó¿ borowinowych w pobli¿u Micha³owa. A¿ ¿al, ¿e do tej
pory nie zosta³y one wykorzystane do celów leczniczych.
Natomiast prace profesora na temat doliny rzeki Supral, stanowi¹ do dzisiaj przyk³ad doskona³ej dzia³alnoci badawczej.
Egzaminy u profesora Witolda S³awiñskiego by³y niezwykle trudne. Wobec studentów by³ wymagaj¹cy, nigdy surowy. Nie znosi³ lenistwa i ksi¹¿kowej m¹droci. Egzaminowa³ wszêdzie: w domu, na uczelni, w autobusie. Napisa³
blisko 90 prac i setki artyku³ów naukowych. Autor Jana
Krzysztofa Romain Roland napisa³ kiedy, ¿e starzec to
cz³owiek, który jest ju¿ po obiedzie i przygl¹da siê jak inni
jedz¹. Nie b¹dmy mili Pañstwo starcami. Nie przygl¹dajmy siê. Trzeba byæ g³odnym. Zawsze.
(Zapis audycji Kartki z kalendarza,
emitowanej w TV3 Bia³ystok,
drukujemy dziêki uprzejmoci i za zgod¹
autora Dariusza Szady-Borzyszkowskiego).
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Julian Marchlewski
(1866-1925)

Julian zosta³ zapamiêtany jako publicysta i ekonomista, dzia³acz polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego, dyplomata
radziecki. Ukoñczy³ studia na uniwersytecie w Zurychu, by³
wspó³za³o¿ycielem SDKPiL (1893) i ZRP (1899). W 1919
roku podj¹³ siê misji poredniczenia w rokowaniach miê- M
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dzy rz¹dem rewolucyjnej Rosji i rz¹dem polskim. Dwudziestego siódmego padziernika rozpoczê³y siê tajne rokowania w
Mikaszewiczach ko³o £ucka pomiêdzy wys³annikiem Pi³sudskiego kpt. Ignacym Boernerem i Julianem Marchlewskim.
Przynios³y one pewne rezultaty  jesieni¹ 1919 roku na niektórych odcinkach frontu polsko-rosyjskiego usta³y dzia³ania
wojenne. Zosta³y one jednak zerwane 14 grudnia 1919 roku.
W lipcu 1920 Julian Marchlewski zosta³ desygnowany do
utworzenia Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski
(TKRP) w Bia³ymstoku, którego zadaniem by³o wspó³dzia³anie z robotnikami i ch³opami polskimi w celu utworzenia
rewolucyjnych organów w³adzy radzieckiej na ziemiach polskich. Zwyciêstwo si³ polskich w Bitwie Warszawskiej po³o¿y³o kres dzia³alnoci TKRP.
Julian Marchlewski by³ autorem wielu artyku³ów, broszur i ksi¹¿ek, m.in. Fizjokratyzm w dawnej Polsce (1897),
Stosunki spo³eczno-ekonomiczne na ziemiach polskich zaboru pruskiego (1903), Ekonomia polityczna, czem jest i
czego uczy (1905), Rosja proletariacka a Polska bur¿uazyjna (1921).

Leon Pawe³ Marchlewski
(1869-1946)

Leon nale¿a³ do najwybitniejszych polskich chemików, by³
profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagielloñskiego. Pocz¹tkowe nauki szkolne pobiera³ w Warszawie. W roku 1890
ukoñczy³ Wydzia³ Chemiczny Politechniki w Zurychu. W
trakcie studiów nale¿a³, wraz z bratem Julianem, do grupy radykalnej, postêpowej m³odzie¿y polskiej, bra³ czynny udzia³
w pracy polskich organizacji socjalistycznych. Jako asystent
profesora Jerzego Lunge, dokona³ syzyfowego dzie³a  wykona³ tablice ujmuj¹ce zale¿noæ zachodz¹c¹ pomiêdzy
ciê¿arem w³aciwym (gêstoci¹) a procentowym stê¿eniem
wodnych roztworów kwasu solnego i kwasu azotowego. Tablicami tymi chemicy na ca³ym wiecie pos³uguj¹ siê po dzi
dzieñ.
W 1892 roku podj¹³ pracê w Manchesterze, u dr. E.
Schuncka. Przedmiotem jego zainteresowañ by³y zwi¹zki naturalne, a szczególnie rolinne barwniki. Wraz z E. Schunckiem opracowa³ metodê otrzymywania jednej z pochodnych
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chlorofilu (filoporfiryny) i ustali³ jej wzór elementarny, który
okaza³ siê bardzo zbli¿ony do wzoru hematoporfiryny,
bêd¹cej pochodn¹ hemoglobiny. Innym dowodem na pokrewieñstwo tych zwi¹zków by³o stwierdzenie, ¿e w obu
zwi¹zkach wystêpuj¹ uk³ady pirolowe i ¿e oba posiadaj¹ nieomal identyczne widmo absorpcyjne. Wyniki te potwierdzi³
Marceli Nencki, pracuj¹cy w Bernie i Petersburgu. Pokrewieñstwo chemiczne miêdzy chlorofilem a hemem
stanowi³o wskazanie na jednoæ filogenetyczn¹ wiata rolin
i zwierz¹t.
W 1900 roku Leon Marchlewski powróci³ do Polski i zosta³ inspektorem w Pañstwowym Zak³adzie Badañ rodków
Spo¿ywczych w Krakowie. W 1906 roku obj¹³ kierownictwo
Zak³adu Chemii Lekarskiej Wydzia³u Lekarskiego UJ. Kontynuowa³ rozpoczête w Anglii badania nad chlorofilem, a
tak¿e nad zale¿noci¹ miêdzy struktur¹ chemiczn¹ zwi¹zków
organicznych a ich widmem absorpcyjnym. Prowadzi³ te¿
badania z zakresu chemii strukturalnej cukrów, w szczególnoci nad ich formami piercieniowymi. Równolegle z intensywn¹ prac¹ naukow¹ Marchlewski odda³ siê z zapa³em
pracy pedagogicznej. Wybi³ siê na czo³o wyk³adowców na
Wydziale Lekarskim UJ i ³¹cz¹c wrodzony talent krasomówczy, jasnoæ wyk³adu i g³êbok¹ wiedzê uczyni³ ze swych
wyk³adów atrakcjê nie tylko dla s³uchaczy medycyny, ale i
dla studentów z innych wydzia³ów.
W czasie pobytu w Anglii, w 1898 roku o¿eni³ siê z
Fanny Hargreaves, która zamieszka³a w Krakowie i obdarzy³a go trzema synami. W ostatnich latach przed II wojn¹
wiatow¹ zaczê³y siê ujawniaæ pierwsze oznaki ciê¿kiej
choroby serca. Marchlewski przyzwyczajony do nieustannej
aktywnoci nie chcia³ stosowaæ siê do zaleceñ lekarzy i bardzo bolenie odczuwa³ przymusow¹ bezczynnoæ, spowodowan¹ nawrotami choroby. W roku 1932 zmar³a jego ¿ona.
O¿eni³ siê ponownie w 1936 roku z Iren¹ Barbagow¹. W
pierwszych dniach wrzenia 1939 roku opuci³ Kraków i uda³
siê do Lwowa, sk¹d powróci³ dopiero 11 listopada, w kilka
dni po aresztowaniu przez Niemców profesorów UJ. Wyrzucony ze swego mieszkania, spêdzi³ ca³¹ wojnê w ciasnych
dwóch pokoikach, oderwany ca³kowicie od warsztatu pracy i
literatury naukowej. Po odzyskaniu niepodleg³oci, mimo
wielkich zniszczeñ i braków kadrowych, do przysz³oci odnosi³ siê z wiar¹ i optymizmem. Na miesi¹c przed mierci¹,
w licie do Boles³awa Skar¿yñskiego przebywaj¹cego w
Szwecji napisa³: Powinien Pan bezwarunkowo wracaæ.
Niech Pan nie spodziewa siê wygodnego ¿ycia lub dobrych
warunków do pracy. Przeciwnie, w pracowni brak wszystkiego, nawet czystego kwasu solnego. Ale w³anie dlatego
powinien Pan wracaæ. To jest obowi¹zkiem nas wszystkich,
aby odrobiæ jak najprêdzej to wszystko, co wojna zniszczy³a.
Na pewno odrobimy to. W okresie Bo¿ego Narodzenia 1945
roku jego zdrowie zaczê³o siê gwa³townie pogarszaæ. Zmar³
16 stycznia 1946 roku.
Pozostawi³ po sobie grono uczniów, przyjació³ i podrêczniki: Teorie i metody badania chemii organicznej
(Lwów, 1905); Ze studiów nad chemi¹ chlorofilu (Lwów,
1909); Chemia organiczna (Kraków, 1924); Podrêcznik
do badañ fizjologiczno-chemicznych (Kraków, 1924);
Chemia fizjologiczna (Kraków, 1947).
Izabela Dziakowska
(Autorka jest cz³onkiem Studenckiego Ko³a Naukowego
przy Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB)
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cz. 1.
Od
drewnianego
dworca
po
b a r o ko w y
pa³ac
Magdalena Grassmann

formy gotyckie: ostro³ukowe okna oraz dwie cylindryczne
wie¿e, mieszcz¹ce klatki schodowe. Do dzisiaj zachowa³y siê
elementy gotyckich sklepieñ oraz okno piwniczne od zachodu.
Zamek bia³ostocki, jak przysta³o na obronn¹ budowlê,
oblany by³ z trzech stron wodami rzeki Bia³ej oraz licznymi
strumieniami. Podmok³y, bagienny teren sprawia³, ¿e dostêp
do zamku mo¿liwy by³ jedynie od po³udniowego-zachodu.
Do dzi mo¿emy ogl¹daæ fragmenty dawnych umocnieñ obronnych. Na krañcu po³udniowo-zachodnim ogrodu górnego,
zachowa³a siê murowana kurtyna i szcz¹tek bastionu. Jak po-

H

istoria bia³ostockiego pa³acu rozpoczyna siê w XV
wieku. ród³a historyczne podaj¹, ¿e miêdzy rokiem
1437 a 1450, na wzgórzu, w miejscu dzisiejszego
kocio³a farnego, za³o¿ona zosta³a najstarsza osada dworska.
W tym czasie rozleg³e dobra bia³ostockie otrzyma³ od ksiêcia
Micha³a Zygmuntowicza Jakub Raczko Tabutowicz, mo¿now³adca litewski. Po jego mierci synowie rozdzielili je, tworz¹c odrêbne majêtnoci. W³odarzem drewnianego dworca
(w miejscu obecnego pa³acu) by³ jeden z braci  Miko³aj,
zwany Michn¹.
Potomkowie Raczki w³adali Bia³ymstokiem do 1542 roku, kiedy pieczê nad dobrami przejê³a ¿ona ostatniego z
Raczkowiczów  Katarzyna Wo³³owiczówna.

Wielkopañska rezydencja
Wiesio³owskich
W po³owie XVI wieku dobra bia³ostockie, poprzez powtórny maria¿ Katarzyny, trafi³y do r¹k Wiesio³owskich. By³
to ród niezwykle zas³u¿ony i mi³y królowi. Wed³ug opowieci, Piotr Wiesio³owski Starszy uratowa³ podczas polowania
¿ycie Zygmuntowi Augustowi, czym zyska³ jego wdziêcznoæ. Zarówno ojciec jak i jego synowie Piotr M³odszy i Jan
Wiesio³owscy byli zwi¹zani z dworem Jagiellonów.
Za czasów Piotra Wiesio³owskiego M³odszego bia³ostocka rezydencja nabra³a nowego, wielkopañskiego blasku.
Nowy w³aciciel, cz³owiek wiat³y, ambitny, maj¹cy sta³¹
stycznoæ z dworem królewskim (by³ obonym królewskim)
przeniós³ wiele nowinek na grunt bia³ostocki. Wzniesiono
wtedy murowan¹, o cechach obronnych, dwukondygnacyjn¹
kamienicê, zwan¹ tak¿e zamkiem, której mury tkwi¹ dotychczas w czêci rodkowej pa³acu. Jako budowniczego zamku
Wiesio³owskich, wymienia siê Joba Preytfusa (zwanego te¿
Bretfusem), architekta Jej Królewskiej Moci, twórcê m.in.
twierdzy tykociñskiej, dworca królewskiego w Knyszynie
oraz zamku wileñskiego.
Nowy obiekt zwrócony by³ elewacj¹ g³ówn¹ na po³udniowy-zachód, ty³em do rzeki Bia³ej. Zgodnie z ówczesnymi
tendencjami, budowla posiada³a obok renesansowych tak¿e
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Fot. Ostro³ukowe okienko piwniczne  pozosta³oæ po
XVI-wiecznym zamku i nisza tylmanowska.

daje Jan Glinka, opieraj¹c siê na zachowanym inwentarzu z
1772 roku: na bastionie nazwanym piwnic¹ wystawiono
pawilon chiñski. Widocznie w XVIII wieku by³ on u¿ytkowany jako piwnica. Nieco ni¿ej mur ozdobiono malowid³em iluzjonistycznym al fresco, kieruj¹c na niego o widokow¹ z gabinetu hetmanowej Branickiej. Piwnica istnieje
dotychczas, przysypana grubo ziemi¹, daj¹ca pozór niekszta³tnego pagórka.
Badacza dziwi³a jednak zbyt du¿a odleg³oæ miêdzy zamkiem a bastionem z fos¹. Wkrótce jednak okaza³o siê, ¿e
by³o to rozwi¹zanie celowe i mia³o ono stanowiæ przeszkodê
dla czambu³ów tatarskich. Podobny pomys³, wczeniej, zastosowano w warowni dwinogrodzkiej. Jako ¿e ¿ona Wiesio³owskiego Zofia Lubomirsk¹, by³a zwi¹zany z okolicami
Dwinogrodu, mo¿na przypuszczaæ, ¿e jej m¹¿ w³anie stamt¹d przeniós³ to nowatorskie rozwi¹zanie na grunt bia³ostocki.
Rozbudowuj¹ca siê rezydencja wymog³a powstanie na
drugim brzegu rzeki Bia³ej osady bojarskiej, zaopatruj¹cej
zamek w niezbêdne produkty. Zapewne w tym czasie w lesie,
na pó³nocny-wschód i zachód od zamku, urz¹dzono zwierzyniec.
M
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Wiesio³owskim, Bia³ystok zawdziêcza nie tylko zmianê
charakteru z dworu na wielkopañsk¹ rezydencjê, ale tak¿e
pierwszy koció³ rzymskokatolicki. W 1581 roku Piotr
Wiesio³owski wystawi³ dokument funduszowy dla kocio³a,
zbudowanego na wzgórzu obok zamku. Drewnian¹ wi¹tyniê
 wed³ug niektórych badaczy, m.in. Jana Glinki  przej¹æ
mieli innowiercy. Wiesio³owski mia³ jakoby nakazaæ spalenie sprofanowanego kocio³a. Nie ma to jednak potwierdzenia w ród³ach historycznych. Pewny jest natomiast fakt
budowy nowej, murowanej wi¹tyni w 1617 roku. Piotr Wiesio³owski, g³ówny fundator, mia³ zapewne na celu stworzenie
mauzoleum rodowego. Warto zwróciæ uwagê na styl architektoniczny wi¹tyni, charakterystyczny dla budowli sakralnych powsta³ych na pograniczu Litwy i Korony. Typowe elementy obronne, splot gotyku i renesansu by³y wpisane w program ideowy tego terenu w czasie panowania dynastii Jagiellonów. W XVII wieku bia³y koció³ z ca³ym wyposa¿eniem i nowoczesn¹ piêknoci¹ zwróci³ uwagê pisarza Szymona Starowolskiego.
Ciekawostk¹ jest fakt istnienia drugiego, niemal identycznego kocio³a, na po³udniowym Podlasiu, we wsi Knychówek ko³o Drohiczyna. Wie ta nale¿a³a w XVII wieku do Piotra, a potem do Krzysztofa Wiesio³owskiego. Ten ostatni
wzniós³ ów koció³ w latach 30-tych XVII wieku jako wotum
pokutne.
Bia³ystok w rêkach Wiesio³owskich pozostawa³ do 1637
roku, kiedy to umar³ ostatni jego dziedzic  Krzysztof, marsza³ek wielki litewski. Znany by³ on ze swej ofiarnoci i
licznych fundacji. Dobra bia³ostockie darowa³ Koronie Polskiej.

U progu rz¹dów Branickich
Po³owa XVII wieku nie by³a okresem wietnoci rezydencji. Rz¹dy kolejnych starostów tykociñskich pocz¹wszy
od Miko³aja Ostroroga, a koñcz¹c na Stefanie Czarnieckim
nie sprzyja³y rozwojowi dóbr. Niekorzystny wp³yw mia³a te¿
sytuacja polityczna pañstwa. W 1655 r. do Bia³egostoku
wkroczyli Szwedzi. Dobra Bia³ystok i zamek znalaz³y siê w
rêkach kalwinów: Janusza i Bogus³awa Radziwi³³ów. Jak
podaje Jan Glinka w akcie intromisji do starostwa, sporz¹dzonym w roku 1660 stwierdzono, ¿e: w dobrach bia³ostockich rola zieje pustk¹, a budowle zniszczeniem. Prawdopodobnie wówczas zniszczony zosta³ nagrobek Piotra
Wiesio³owskiego, fundatora bia³ostockiego kocio³a. Zachowany kartusz herbowy wmurowano póniej w cianê zewnêtrzn¹ starego kocio³a, gdzie znajduje siê do dzisiaj.
Sytuacja nie uleg³a poprawie tak¿e po przejciu dóbr w
rêce Aleksandry Katarzyny Branickiej, ¿ony Jana Klemensa
Branickiego. Ich wizyty na Podlasiu nie by³y czêste, a przecie¿ zgodnie ze starym przys³owiem to pañskie oko konia
tuczy. Takim panem okaza³ siê ich syn Stefan Miko³aj, wojewoda podlaski, który postanowi³ przenieæ siê z podkrakowskiej siedziby rodu  Branic do Bia³egostoku. Za jego
spraw¹, w latach 90-tych XVII w. wybitny architekt Tylman
z Gameren gruntownie przebudowa³ uk³ad rezydencji. Gotycko-renesansowy zamek zmieni³ siê w okaza³y, barokowy
pa³ac. Budowlê poszerzono z dwóch stron, przez co wie¿e
znalaz³y siê wewn¹trz budynku. Zmianie uleg³o tak¿e po³o¿enie dziedziñca paradnego, za³o¿onego po przeciwnej
stronie w stosunku do frontu pa³acu (wygl¹d obecny). Zaj¹³
on miejsce dawnych ogrodów, otoczony murem i bram¹
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wjazdow¹. Po obu stronach pa³acu wyros³y alkierze, rozbudowane nastêpnie w oficyny. Brama wjazdowa zwieñczona
zosta³a piramid¹ z zegarem oraz herbem Branickich 
Gryfem.
Wielokrotnie przebudowywany w póniejszych czasach
pa³ac nie zatraci³ jednak tylmanowskich elementów. Niewiele zosta³o jednak z piêknej architektury wnêtrz, zaprojektowanej przez wybitnego architekta. Osta³y siê jedynie misterne sztukaterie, wykonane przez Józefa Szymona Belottiego. Ich fragmenty mo¿emy dzi podziwiaæ w pomieszczeniach na pierwszym piêtrze: w kaplicy oraz w gabinecie
rektora.

Fot. Fragmenty sztukaterii z czasów przebudowy pa³acu w latach
90-tych XVII wieku w gabinecie rektora (dawne Pokoje Z³ote).

Czas podjêcia przebudowy pa³acu zbieg³ siê z budow¹
miasta Bia³egostoku, a tak¿e z jego lokacj¹ w 1692 roku. Nie
by³o to przypadkowe. W zamierzeniach Stefana Miko³aja
Branickiego i zgodnie z panuj¹cymi wówczas trendami,
rezydencja mia³a tworzyæ z miastem sprzê¿ony uk³ad urbanistyczny.
Now¹ barokow¹ formê zyska³ tak¿e ogród zaprojektowany przez Tylmana, który wype³nia³ fortalicjê pozbawion¹
ju¿ elementów obronnych. Ogród ten  zwany górnym s¹siadowa³ z po³o¿onym ni¿ej za fos¹ ogrodem dolnym. Dawna
fosa zosta³a przekszta³cona w kana³ parkowy, wzd³u¿ którego
ci¹gn¹³ siê mur oporowy, oddzielaj¹cy oba ogrody.
Stefan Miko³aj Branicki zmar³ 7 lipca 1709 roku. Pomnik zaprojektowany przez Kacpra Ba¿ankê pierwotnie sta³ w
kaplicy pa³acowej. W 1752 roku zosta³ przeniesiony do kocio³a i umieszczony w niszy w cianie po³udniowej. Nagrobek zbudowany z czarnego marmuru skrywa serca Stefana
Miko³aja i jego matki Katarzyny Aleksandry.
Po mierci wojewody podlaskiego, dobra bia³ostockie
odziedziczy³ jego syn  Jan Klemens Branicki, hetman wielki koronny. Za jego czasów pa³ac i miasto osi¹gnê³y najwiêksz¹ wietnoæ i zas³ynê³y w ca³ej Europie. G³ówne fundamenty pod przysz³y Wersal Podlaski po³o¿y³y jednak dwa rody: Raczkowiczowie  pierwsi w³odarze dóbr bia³ostockich i
Wiesio³owscy  twórcy wielkopañskiej rezydencji. Nie mo¿na te¿ zapominaæ o wybitnych budowniczych i architektach.
Wszak¿e trudno myleæ o sztuce polskiej XVI wieku bez
Preytfusa, a XVII i XVIII wieku bez Tylmana z Gameren.
(Autorka jest historykiem, pracuje w Bibliotece AMB).
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Stolica d r o b n e j
szlachty
Adam Dobroñski

O

sobliwe to miasto, zwane mazowieckim choæ le¿a³o w województwie podlaskim i w Wielkim
Ksiêstwie Litewskim. Starsi mieszkañcy jeszcze
dzi mówi¹  Mazowieck zamiast Wysokie Mazowieckie.
Jedno nie ulega w¹tpliwoci, to miasto drobn¹ szlacht¹
sta³o i stoi. W herbie ma ³abêdzia, ptaka dostojnego i podziwianego przez wieki, dzi ofiary numer jeden ptasiej
grypy. Nie odbiegajmy jednak za daleko od tematu.

Mija pó³ tysi¹ca lat
W XIII wieku nad górnym i rodkowym biegiem rzeki
Brok dominowa³ gród w wiêcku, a do niego nale¿a³a osada Wysokie, bo na wzniesieniu po³o¿ona. Le¿a³a na peryferiach, ma³o wiêc o niej wiemy. Osadnictwo rozwinê³o
siê tu po zawarciu unii polsko-litewskiej. Król Kazimierz
Jagielloñczyk (ten od II pokoju toruñskiego) w 1469 roku
za³o¿y³ Wolê Wysokie. Pierwszy cz³on nazwy zdaje siê sugerowaæ, ¿e mieszkañcy otrzymali spore wolnoci. Jeszcze wiêksze przyniós³ przywilej miejski wydany w 1492
roku. Wtedy pojawi³ siê i ów ³abêd w herbie. Jedni twierdz¹, ¿e to od pobliskich stawów królewskich, na których
gniedzi³y siê okaza³e ptaki, a inni podaj¹ argumentacjê
bardziej przymiln¹ i jednoczenie mniej wiarygodn¹. Wedle niej ³abêd mia³ symbolizowaæ wiernoæ mieszkañców
miasta.
Wiemy natomiast z zachowanych róde³, ¿e pierwszy
koció³ zosta³ tu erygowany w 1496 roku, potem pojawi³y
siê kolejne przywileje, nabra³o rumieñców ¿ycie gospodarcze, g³ównie ze wzglêdu na korzystne po³o¿enie miasta na przeciêciu szlaków handlowych z £om¿y do Bielska
Podlaskiego i z Drohiczyna oraz Nura przez Tykocin na
Litwê. Wród rzemielników wielu by³o zw³aszcza szewców i kunierzy. Pomylny rozwój zachwia³y zmiany z
drugiej po³owy XVII wieku. Najpierw król Zygmunt August przekaza³ Wysokie wojewodzie wileñskiemu Miko³ajowi Krzysztofowi Radziwi³³owi (Czarnemu) i mia³ to
byæ prezent dla szwagra, który wspiera³ ma³¿eñstwo króla
z Barbar¹ Radziwi³³ówn¹. Nastêpcy magnata sprzedali rych³o Wysokie i zaczê³a siê karuzela. Wród kolejnych
w³acicieli by³y osoby znane (Stanis³aw Antoni Szczuka,
gen. Jan K¹tski, Potoccy), ale i o mniejszym presti¿u, dba³e i niezbyt fortunnie prowadz¹ce interesy gospodarcze. A
do tego dochodzi³y wojny, zarazy, po¿ary.
Jeszcze tylko trzeba wróciæ do utrwalonej na prze³omie XVII i XVII wieku nazwy Wysokie z dodatkiem
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Mazowieckie. To, dlatego ¿e miasto le¿a³o tu¿ przy granicy Mazowsza (ziemia nurska), a na dawnym Podlasiu by³o
ju¿ jedno Wysokie, po³o¿one blisko Brzecia Litewskiego.

wi¹tynie
Z zachowanych do chwili obecnej przybytków bo¿ych
najstarsz¹ metrykê ma cerkiew pounicka z koñca XVIII
wieku, ulokowana przy ulicy D³ugiej. Pierwotnie sta³a w
tym miejscu cerkiew prawos³awna, w której modlili siê
osadnicy sprowadzeni ze wschodu, co powiadczaj¹ i niektóre nazwy okolicznych wsi (np. Osipy). Po unii brzeskiej prawos³awni stali siê unitami (koció³ greckokatolicki), tych z kolei po 1875 roku w³adze carskie przepisali
ponownie na prawos³awie. Po ukazie wolnociowym 1906
roku do cerkwi chodzili ju¿ niemal wy³¹cznie Rosjanie, a
gdy ich zabrak³o w 1915 roku, okupanci niemieccy urz¹dzili w cerkiewce magazyn zbo¿a. W³adze polskie umieci³y z kolei w pustej wi¹tyni sprzêt stra¿acki, a w 1928
roku pan burmistrz nakaza³ rozbiórkê obiektu. Wród
mieszkañców zawrza³o, protest popar³ i miejscowy proboszcz. Tak ostatecznie cerkiew sta³a siê kaplic¹ katolick¹.
Cennoci¹ architektoniczn¹ by³a bo¿nica ¿ydowska
zbudowana w 1772 roku przy ulicy Zarzecznej. Drewniana z dachem z gontu, uskokowym, a¿ o trzech kondygnacjach. Wokó³ sta³y parterowe babieñce dla wyznawczyñ
moj¿eszowych. Zygmunt Gloger poda³ j¹ jako przyk³ad
sztuki budowlanej z drewna, zaznaczaj¹c na rysunku
piêkne gzymsy okapowe, elementy ozdobne nad g³ównymi drzwiami oraz pazdur (ma³a iglica na szczycie) w
kszta³cie trzech naczyñ stoj¹cych jedno na drugiem.
Niestety, synagoga ta zosta³a rozebrana ze staroci w
1874 roku.
Kocio³ów katolickich by³o w dziejach Wysokiem
cztery. O pierwszym ju¿ wspomnia³em, drugi sp³on¹³ w
1772 roku, wiêc Jerzy Potocki wystawi³ nowy, te¿ jeszcze
drewniany. Osobno sta³a dzwonnica, z niej dzwon wielki
wziêto na potrzeby powstania kociuszkowskiego. Wreszcie w latach 1875-1881 zbudowano wi¹tyniê murowan¹,
w stylu eklektycznym (mieszanym) i ta stoi do dzi. Ciekawy i zadbany jest cmentarz parafialny.

Skok na kasê
Wysokie wiod³o ¿ywot podobny do innych miasteczek na pograniczu podlasko-mazowieckim. Po III rozbiorze dosta³o siê pod zabór pruski, potem by³o w Ksiêstwie Warszawskim i w 1815 roku zosta³o w³¹czone do
Królestwa Polskiego. Bardzo intensywne walki toczy³y
siê w tym rejonie w 1863 roku. Noc¹ z 23 na 24 stycznia
oddzia³ powstañczy zaatakowa³ Wysokie, w którym stacjonowa³a rota kozacka. Potem boje toczy³y siê w po M
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bli¿u oddanej do u¿ytku w 1862 roku linii kolejowej warWolnoæ!
szawsko-petersburskiej. Niestety, linia ta ominê³a Wysokie, na czym zyska³o Szepietowo i bardziej oddalony CzyW Mazowiecku (Wysokiem) i okolicy bardzo aktyw¿ew. Utrzymuje siê przekonanie, ¿e to tytu³em kary za
nie dzia³a³a Polska Organizacja Wojskowa (POW). Dziêki
wspieranie powstania styczniowego Wysokie Mazowieto niej sprawnie rozbrojono 11 listopada 1918 roku Niemckie utraci³o prawa miejskie. Powsta³a paradoksalna sytuców i ustanowiono w³adzê polsk¹. Utrzyma³ siê w II Rzeacja, bo istnia³ powiat mazowieckiego, jego stolic¹ by³a
czypospolitej powiat wysokomazowiecki, zaliczony do
osada Mazowieck (Wysokie), a jedynym miastem pozonowego województwa bia³ostockiego. Jego stolic¹ pozosta³ w tej jednostce administracyjnej Tykocin. Wysokie nie
sta³o Wysokie, które odzyska³o prawa miejskie. O walotrzyma³o te¿ garnizonu wojskowego, nap³ynêli natomiast
kach toczonych tu w 1920 roku wiadczy mogi³a
tu licznie ¯ydzi, oni zdobyli przewagê liczebn¹ w osadzie,
bohaterów na parafialktóra w koñcu XIX
nym cmentarzu, a w
wieku liczy³a zaledwie
1928 roku na rodku
3400 mieszkañców.
rynku stan¹³ okaza³y
Skok na Kasê Poobelisk zwany pomnicztow¹ dokonali bojówkiem POW. Notabene,
karze z Polskiej Partii
zdo³ano go w czas zaSocjalistycznej maj¹cej
kopaæ w ziemi i dlatego
za jednego z przywódmóg³ wróciæ na swoje
ców Józefa Pi³sudskiemiejsce 11 listopada
go. Dowiedzieli siê, ¿e
1981 roku.
w kasie tej znajduje siê
W powiecie mazowiêksza gotówka do
wieckim w³asnoæ rolna
sp³acania kosztów budrobnej szlachty stanodowy koszar w Zamwi³a przed I wojn¹
browie. Stacjonowa³a
wiatow¹ do 75% ca³ej
wprawdzie w Mazoziemi. Asanowie emiwiecku, ze wzglêdu na
growali i do Wysokiego
zaburzenia rewolucyj(Mazowiecka), przene, kompania piechoty,
chodz¹c na status szlaale ta 25 grudnia 1905
chty brukowej. Dbali a¿
roku mia³a opuciæ osado przesady o honor
dê. W popiechu wiêc
(pieniactwo), byli cieprzygotowano akcjê.
kawi wiata, bardziej
Dziêki znajomociom
od w³ocian doceniali
miejscowych cz³onków
wykszta³cenie, szanoi sympatyków PPS uswali tradycjê i wiarê, a
talono lokalizacjê kasy,
w razie potrzeby sk³onjej wyposa¿enie i potni byli chwytaæ za broñ
wierdzono, ¿e s¹ na
i stawaæ do walki przesk³adzie trzy metalociwko zaborcy. S³ynêli
we skrzynie z banknorównie¿ z oracji i w
tami oraz worek ze z³oogóle ze sk³onnoci do
tymi rublami. Dwóch
ucztowania. Szlachbojówkarzy mia³o usz- Fot. Koció³ pw. Najwiêtszej Marii Panny.
cianki mia³y dobre
kodziæ liniê telegraficzwyniki w prowadzeniu
n¹, a pozostali dostali
tak zwanego gospodarstwa kobiecego (m.in. hodowla drosiê do wnêtrza kasy, obezw³adnili dwóch stra¿ników. Dybiu). Dbano na szlachcie o atrybuty zewnêtrzne, kpiono
namitem wysadzono drzwi do skarbca i znaleziono w nim
z w³ocian, choæ na ogó³ ci drudzy mieli na ten przyk³ad
520 tys. rubli papierowych. Podobnie poradzono sobie z
wiêkszy porz¹dek w zagrodzie. Politycznie w wolnej Polkas¹ ogniotrwa³¹. W tym czasie zaalarmowani wybuchami
sce spo³ecznoæ drobnoszlachecka ulega³a has³om obozu
stró¿e porz¹dku wszczêli alarm, bito w dzwony kocielne,
narodowego, z jednej strony, od¿egnuj¹c siê zdecydoprzed zrujnowanym czêciowo budynkiem kasy zgromawanie od komunistów i innej maci radyka³ów polityczdzi³ siê t³um mieszkañców. Uda³o siê jakoæ unikn¹æ konnych, ale z drugiej strony i od pi³sudczyków. Po mierci
frontacji z cywilami, bojowcy odpiewali Czerwony
Marsza³ka m³odzie¿ strzelecka musia³a w Wysokiem MaSztandar i wymaszerowali z Wysokiego zabieraj¹c ze
zowieckiem wedrzeæ siê do dzwonnicy, by zabiæ w dzwosob¹ równie¿ czyste egzemplarze paszportów. To by³ wielny, bo ksi¹dz na takie uczczenie by³ego socjalisty Pi³sudki sukces PPS, choæ w drodze odwrotowej pojawi³y siê
skiego (w dodatku na pewien czas odstêpcy od wiary
trudnoci, trzeba by³o u¿yæ broni. Jeden z uczestników
katolickiej) nie zezwoli³. Pogl¹dy endeckie dominowa³y
akcji przyw³aszczy³ sobie 50 tys. rubli, ale i tak uzyskano
równie¿ w pobliskich dworach ziemiañskich (do tej sfery
ogromny zasób gotówki na prowadzenie dalszej walki z
zaliczali siê i Jaruzelscy).
carskimi zaborcami.
M
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Wojna i zniewolenie
Miasto w³aciwie bez walki zajêli Niemcy 9 wrzenia
1939 roku. Sp³onê³o jednak ponad 70 domów, ucierpieli
cywile. Z kolei okupanci sowieccy napotkali tu silny opór,
czego dowodem by³o g³osowanie w padzierniku 1939
roku. Wed³ug autora monografii Wysokiego  Jana Kryñskiego, na kartkach wyborczych znalaz³y siê wówczas
dopiski: A zegarków nie chceta i A¿eby do wiosny.
Niestety tu równie¿ by³y aresztowania, wywózki na Sybir,
postêpowa³o zubo¿enie mieszkañców. Zdarza³y siê i przypadki zdrady, g³ównie jednak na wspó³pracê z czerwonymi posz³a biedota ¿ydowska. Ruch oporu nabra³ na
znaczeniu podczas okupacji niemieckiej, czyli po czerwcu 1941 roku. Siln¹ sta³a siê zw³aszcza Armia Krajowa,
do legendy przeszed³ por. Tadeusz Westfal Kara z oddzia³em Kedywu. Rozwija³ siê tak¿e zbrojny ruch narodowy (NSZ, NOW). W odwecie Niemcy spacyfikowali
kilka wsi, w tym Krasowo Czêstki.
Spod Wysokiego wywodzi³ siê Jan Stanis³aw Jankowski, delegat Rz¹du Emigracyjnego (londyñskiego)
na Kraj i ostatni premier Polski Podziemnej, aresztowany
przez NKWD w marcu 1945 roku, s¹dzony w Moskwie.
Jankowski zmar³ w wiêzieniu radzieckim w 1953 roku w
niewyjanionych okolicznociach.
Wyj¹tkowo okrutny okaza³ siê w Wysokiem Mazowieckiem Urz¹d Bezpieczeñstwa. Podziemnie niepodleg³ociowe d³ugo nie sk³ada³o broni. Najbardziej znany
partyzant tego okresu  por. Kazimierz Kamiñski Huzar
prowadzi³ walkê a¿ do 1952 roku, nim podstêpnie zosta³
zwabiony i os¹dzony na karê mierci. Potomkowie miejscowej szlachty bronili siê te¿ przed kolektywizacj¹,
zgodnie opierano siê ateizacji. Tak zwana w³adza ludowa
mia³a tu szczególnie ciê¿kie ¿ycie, zmieniali siê czêsto
starostowie i inni funkcyjni, po obu stronach narasta³o
liczba ofiar. Mówiono potocznie, ¿e jest Meksyk. A jednoczenie utrzymywa³ siê  niekiedy w formie anegdotycznej  konflikt asanów z ch³opami.

Na prze³omie wieków
Wysokie Mazowieckie pozostaje miastem niezbyt du¿ym, znów powiatowym na Podlasiu, czystym, z ambitnymi mieszkañcami. Rozs³awia je Mlekovita, mia³o poczynaj¹ sobie w³adze samorz¹dowe, a ostatnie miesi¹ce
pokaza³y, jak ¿ywe s¹ tu wartoci narodowo-katolickie.
Powraca i etos drobnoszlachecki, reaktywowa³o siê w
1981 roku Towarzystwo Przyjació³ Miasta Wysokie Mazowieckie, uznaj¹ce za g³ówny cel swej dzia³alnoci odtwarzanie tradycji i ci¹g³oci intelektualnej.
To ju¿ zupe³nie inne miasto ni¿ to przed wojn¹ z
kwarta³ami zamieszka³ymi przez wyznawców moj¿eszowych i to po wojnie, z rzucaj¹cymi siê w oczy zaniedbaniami i s³awetn¹ knajp¹ pod ³abêdziem. Miasto inne, ale
nawi¹zuj¹ce chêtnie do dumnych kart historii.
(Autor jest prof. dr. hab.
 pracuje na Wydziale
Historyczno  Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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Neurolodzy
wileñscy

w latach 1918-1939
cz. 1.

W okresie miêdzy I i II wojn¹ wiatow¹
dwa miasta le¿¹ce na kresach
Rzeczypospolitej, Wilno i Lwów by³y
prê¿nymi orodkami nauki i kultury.
Niezwyk³a atmosfera tych miast
przyci¹ga³a wielu wybitnych twórców
i pracowników naukowych, a wród
nich wielu lekarzy.
W niniejszym opracowaniu
skoncentrujemy siê g³ównie na
niektórych lekarzach neurologach
pracuj¹cych w Wilnie w okresie
miêdzywojennym i ich dalszych
losach po wojnie.

Stanis³aw
Witek
(1899-1988)
Urodzi³ siê w Grybowie,
pow. Nowy S¹cz. Studiowa³ na
Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.
Dyplom uzyska³ w
1927 r. Pocz¹tkowo
pracowa³ w Sanatorium dla Nerwowo
Chorych w Batowicach k. Krakowa, a nastêpnie przeniós³ siê z rodzin¹ do
Wilna. Tam od 1931 r. pracowa³ w Klinice Chorób Nerwowych a nastêpnie do koñca 1939 r. w Klinice Chorób
Nerwowych i Umys³owych. Pe³ni³ równoczenie obowi¹zki dyrektora Szpitala Psychiatrycznego. Z tego okresu
pochodz¹ jego prace dotycz¹ce leczenia insulin¹ M
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schizofrenii, wykonane razem ze wspó³pracownikami. Jak
podaje w swoich pamiêtnikach, jest autorem przek³adu na
jêzyk francuski niektórych rozdzia³ów I tomu pracy M.
Rosego Mózg Pi³sudskiego. Po mierci prof. M. Rosego
Witkowi zlecono prowadzenie dla studentów wyk³adów z
neurologii i psychiatrii.
W czasie okupacji Stanis³aw Witek pracowa³ na oddzia³ach neurologicznych szpitali w Wilnie i w Poradni
Neurologicznej. W 1945 r. wraz z wieloma Polakami wywieziono go z rodzin¹ do obozu w Zwi¹zku Radzieckim,
w którym przebywa³ do 1949 r. Po powrocie do kraju
osiad³ w Choroszczy ko³o Bia³egostoku. By³ ordynatorem
Oddzia³u Neurologicznego Szpitala Psychiatrycznego do
1969 r.
Po mierci pierwszego kierownika Kliniki Neurologicznej doc. St. Mackiewicza w grudniu 1953 r., na probê
w³adz Akademii Medycznej prowadzi³ wyk³ady z neurologii. Rektor Akademii Medycznej prof. T. Kielanowski
zaproponowa³ dr. St. Witkowi kierownictwo kliniki. Ten
jednak odmówi³, wskazuj¹c swego dawnego wspó³pracownika z kliniki wileñskiej dr. Z. Kanigowskiego. Kanigowski przyj¹³ propozycjê uczelni i od 1 marca 1954 r. zosta³ kierownikiem kliniki.
Wed³ug opinii wspó³pracowników dr Stanis³aw Witek
by³ bardzo dok³adny w pracy, sumienny, kole¿eñski i
uczynny. Bardzo troszczy³ siê o chorych, pracuj¹c dla nich
z du¿ym powiêceniem. By³ wyczulony na ludzkie cierpienie. Przez ca³y okres pracy w szpitalu by³ bieg³ym s¹dowym. Po przejciu na emeryturê w 1969 r. wyjecha³ do
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Jaros³awia, gdzie mieszka³a jego rodzina. Pracowa³ tam
jeszcze przez kilka lat w Powiatowej Przychodni Obwodowej.
Ostatnie swoje lata powiêci³ pisaniu pamiêtników-wspomnieñ. Sk³ada siê na nie dziesiêæ zeszytów (795
stron). Zosta³y zdeponowane w zbiorach Zak³adu Rêkopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie, w Pa³acu Rzeczypospolitej na placu Krasiñskich.

Prof.
Zygmunt
Kanigowski
(1909-1968)
Urodzi³ siê na Long
Island w Stanach Zjednoczonych, w rodzinie
emigrantów z Polski.
Rodzice z trzyletnim
Zygmuntem wrócili do
kraju i osiedlili siê w
M³awie. W latach 19271934 studiowa³ na Wydziale Lekarskim USB
w Wilnie. Jeszcze jako student zainteresowa³ siê neurologi¹ i podj¹³ pracê jako wolontariusz w Klinice Chorób
Nerwowych i Umys³owych. Potem pracowa³ tam ju¿ jako
asystent i starszy asystent. Z tego okresu te¿ pochodzi³y
jego pierwsze prace naukowe, dotycz¹ce dr¿enia mioklonicznego w zapaleniu mózgu i leczenia insulin¹ schizofrenii. We wrzeniu 1939 r. zosta³ powo³any do wojska i
wkrótce dosta³ siê do niewoli sowieckiej. Po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych wróci³ do Wilna i pod koniec 1939 r.
podj¹³ pracê na Oddziale Neurologicznym Szpitala w. Jakuba. Nastêpnie pracowa³, jako ordynator, w Szpitalu
Chorób Nerwowych i Wewnêtrznych w dzielnicy Zwierzyniec. Szpital ten by³ w³¹czony w dzia³alnoæ konspiracyjn¹ i wchodzi³ w sk³ad s³u¿by sanitarno-szpitalnej Garnizonu Miejskiego Armii Krajowej. Do organizacji tej nale¿a³ równie¿ Z. Kanigowski. Pos³ugiwa³ siê pseudonimem Ordynator. W szpitalu tym ukrywani byli ranni i
spaleni ¿o³nierze podziemia. Czêsto wydawano fikcyjne
zawiadczenia szpitalne, chroni¹ce m³odych ludzi przed
wywózkami do Niemiec. W szpitalu tym pracowa³a równie¿ doc. J. Hurynowicz.
W nastêpstwie dzia³añ wojennych Wilno i Wileñszczyzna zosta³y przy³¹czone do Zwi¹zku Radzieckiego.
Doktor Z. Kanigowski razem z wieloma Polakami, pierwszym transportem 1 lutego 1945 r., przyby³ z rodzin¹ do
Bia³egostoku. St¹d zosta³ skierowany do Bia³ej Piskiej,
gdzie po krótkim pobycie osiedli³ siê w Olsztynie. Pocz¹tkowo prowadzi³ tam Poradniê Neurologiczn¹ PKP, ale
wkrótce przyst¹pi³ do zorganizowania Oddzia³u Neurologicznego w Szpitalu Wojewódzkim. W styczniu 1947 r.
zosta³ powo³any na ordynatora tego oddzia³u. Utworzy³
równie¿ Wojewódzk¹ Przychodniê Zdrowia Psychicznego. Mimo obci¹¿enia wieloma pracami na nowo pod- M
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j¹³ pracê naukow¹. Doje¿d¿aj¹c do Torunia w Katedrze
Neurofizjologii Uniwersytetu M. Kopernika, kierowanej
przez prof. Hurynowicz, wykona³ dwie prace badawcze na
temat wp³ywu alkoholu na czynnoæ bioelektryczn¹ mózgu w pracy i w znu¿eniu umys³owym. Jedna z tych prac
sta³a siê podstaw¹ do uzyskania w 1951 r. stopnia naukowego doktora medycyny w Akademii Medycznej w Gdañsku. Promotorem by³a prof. J. Hurynowicz.
Pierwszego marca 1954 r. Minister Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej powo³a³ dr. Z. Kanigowskiego na stanowisko
kierownika Katedry i Kliniki Chorób Nerwowych Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, mianuj¹c go zastêpc¹
profesora.
Warunki pracy w klinice by³y bardzo trudne, gdy¿ powsta³a ona zaledwie pó³ roku wczeniej. Mieci³a siê w
budynku szpitala wojewódzkiego i dysponowa³a 33 ³ó¿kami. Oprócz kierownika pracowa³o w niej trzech m³odych i
niewyszkolonych lekarzy. Pierwszym zadaniem kierownika kliniki by³o jak najszybsze wyszkolenie kliniczne asystentów i d¹¿enie do powiêkszania kliniki. Asystenci dr.
Kanigowskigo wyje¿d¿ali wiec czêsto na szkolenia do
znanych orodków krajowych i zagranicznych. W³adze
uczelni doceni³y zaanga¿owanie nowego kierownika i w
marcu 1956 r. przyzna³y mu tytu³ naukowy docenta.
Powo³ano go równie¿ na stanowisko samodzielnego pracownika nauki, a we wrzeniu 1962 r. Rada Pañstwa nada³a Zygmuntowi Kanigowskiemu tytu³ profesora nadzwyczajnego.
Zainteresowania naukowe Profesora by³y bardzo roz-

leg³e. Wykona³ i og³osi³ drukiem szereg wartociowych
prac naukowych. Tematyka prac by³a ró¿norodna i dotyczy³a m.in. patofizjologii odruchu d³oniowo-bródkowego
Marinescu, patogenezy zespo³u Parkinsona, powik³añ neurologicznych ze strony orodkowego uk³adu nerwowego
w przebiegu grypy. Profesor prowadzi³ tak¿e badania elektrofizjologiczne nad uk³adem siatkowatym pnia mózgu,
bada³ wp³yw mocznika na zapis EES w guzach mózgu i w
padaczce. Analizowa³ zmiany EEG w przebiegu pl¹sawicy zwyk³ej, leczonej serpasilem sposobem w³asnym. Kilka prac powiêconych by³o gammaencefalografii m.in. w
obrzêku mózgu i leczeniu obrzêku mózgu hormonem
kortykotropowym. Czêæ tych prac wykonano przy wspó³udziale asystentów klinik, za pod jego kierownictwem
zespó³ wspó³pracowników og³osi³ kilkadziesi¹t prac.
Z chwil¹ wybudowania Pañstwowego Szpitala Klinicznego w 1963 r, Klinika Chorób Nerwowych otrzyma³a
pomieszczenie na 75 ³ó¿ek i w ten sposób uzyska³a
wreszcie dobre warunki do pracy. Dziêki inicjatywie Profesora przy klinice powsta³, jako jeden z pierwszych tego
typu oddzia³ów w kraju, Oddzia³ Neurologii Dzieciêcej.
Dziêki sprzyjaj¹cej atmosferze, któr¹, jako prorektor
ds. klinicznych, stwarza³ prof. Z. Kanigowski, neurochirurgia uzyska³a w grudniu 1963 r. w nowo powsta³ym
Szpitalu Klinicznym w³asny oddzia³, który w 1970 r. przekszta³ci³ siê w klinikê.
W ten sposób profesor sta³ siê inicjatorem i wspó³za³o¿ycielem jednego z nielicznych wówczas w kraju, a
pierwszego w Bia³ymstoku orodka neurochirurgii.
Wspó³pracownicy z kliniki pamiêtaj¹, ¿e profesor by³
energicznym i wymagaj¹cym szefem, a jednoczenie serdecznym starszym koleg¹, wspania³ym gawêdziarzem o
specyficznym poczuciu humoru. Zawsze interesowa³ siê
sprawami osobistymi, rodzinnymi i zawodowymi swoich
pracowników. Jego wyk³ady dla studentów by³y zawsze
ciekawe, towarzyszy³ im bardzo czêsto prezentacja okrelonych przypadków chorobowych.
Postêpuj¹ca choroba stawów i czêsto dokuczliwe napady migrenowych bólów g³owy, ograniczy³y jego dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹. Mimo to, nadal pe³ni³
obowi¹zki zawodowe i stara³ siê nie okazywaæ swoich dolegliwoci. Zmar³ nagle 29 czerwca 1968 r. w wieku 59
lat, w okresie przygotowañ do planowanego w Bia³ymstoku Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pochowany zosta³ na cmentarzu Farnym w Bia³ymstoku.
Profesor Z. Kanigowski czêsto nawi¹zywa³ do swojej
pracy w Wilnie, do prac swego nauczyciela prof. M. Rosego i swego kolegi prof. J. Olszewskiego.
Mo¿na wiêc postawiæ tezê, ¿e zarówno prof. Z Kanigowski jak i dr St. Witek, na gruncie bia³ostockim, byli
twórcami neurologii klinicznej i kontynuatorami wileñskiej szko³y neurologicznej.
Mieczys³aw Sopek
(Autor jest doktorem nauk medycznych,
by³ym wieloletnim pracownikiem Zak³adu
Anatomii Prawid³owej AMB).
Magdalena Szkudlarek
(Autorka jest doktorem nauk medycznych,
asystentem w Zak³adzie
Anatomii Prawid³owej AMB).
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Jerzy Kopania

C O TO J E S T

P R AW D A

Z

najdujemy w Ewangelii w. Jana
zastanawiaj¹c¹ scenê: oto Jezus
postawiony przed Pi³atem i wezwany, aby powiedzia³, kim jest, oznajmia, ¿e po to przyszed³ na wiat, aby daæ
wiadectwo prawdzie. Zdumiony Pi³at
pyta: a có¿ to jest prawda? i nawet na
odpowied nie czeka. Namiestnik rzymski, wychowany w kulturze, w której tak
wiele rozmaitych ze sob¹ konkurowa³o
prawd filozoficznych i religijnych, nie
wierzy³, aby mo¿liwe by³o poznanie
prawdy jednej i jedynej  nie tej, która
jest prawd¹ jakiej religii, jakiego systemu filozoficznego czy jakiego konkretnego cz³owieka, lecz prawdy jako takiej.
Samo ¿ycie wskazywa³o Rzymianinowi,
¿e jest wiele prawd, tak jak wiele jest
ludzkich sposobów postrzegania wiata i
siebie. A czy my inaczej s¹dzimy?
Kiedy pytamy o prawdziwoæ czego, chodzi nam o upewnienie siê, jak
jest faktycznie. Oto proponuje nam kto
kupno po okazyjnej cenie z³otej bi¿uterii.
Oczywicie chcemy wiedzieæ, czy to rzeczywicie jest z³oto; sprzedaj¹cy twierdzi, ¿e tak, ale wolelibymy mieæ pewnoæ. Tak wiêc on twierdzi co, a my
sprawdzamy, czy to prawda. I to jest
w³anie najprostsze rozumienie prawdy 
jako zgodnoci twierdzenia z rzeczywistoci¹. Jest ono tak intuicyjnie oczywiste,
¿e nic dziwnego, i¿ pojawia siê w filozofii u samych jej pocz¹tków. Nawet nazwano je klasyczn¹ teori¹ prawdy. Ka¿dy
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stosuje j¹ na co dzieñ.
Ale ta klasyczna koncepcja prawdy
w pewnych sytuacjach okazuje siê bezradna. Jest tak zawsze wtedy, gdy pytamy
o prawdziwoæ danego twierdzenia naukowego  przecie¿ nie da siê tak po prostu odnieæ do rzeczywistoci treci zawartych w pojêciach teoretycznych. Dlatego filozofowie stworzyli inn¹ koncepcjê prawdy, któr¹ nazwali koherencyjn¹.
Wedle niej prawda polega na spójnoci
danego twierdzenia z teori¹ uznan¹ uprzednio za prawdziw¹. Rozwa¿my przyk³adowo pewn¹ kwestiê, któr¹ ka¿dy tzw.
ch³opski filozof zna doskonale, a mianowicie problem, czy wczeniejsze jest
jajko, czy kura. Oczywicie klasyczna teoria prawdy jest tu bezradna; koherencyjna teoria prawdy natomiast nie zawodzi.
Otó¿ wszystko zale¿y od tego, jak¹ teoriê
przyrodnicz¹ przyjmiemy. Jeli uznamy
za prawdziw¹ teoriê ewolucji, to musimy
uznaæ za prawdziw¹ tezê, ¿e wczeniejsze by³o jajko i to z niego wyewoluowa³a
kura. Jeli za uznamy teoriê kreacjonizmu, to musimy uznaæ, ¿e najpierw Pan
Bóg stworzy³ kurê, a ta nastêpnie znios³a
jajko. Prawda, jakie proste?
Wszelako pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci.
Przecie¿ zanim przyrównam zdanie do
teorii, wpierw muszê uznaæ teoriê. A na
jakiej podstawie tê w³anie a nie jak¹ inn¹ teoriê mam przyj¹æ? Filozofia na
szczêcie nie pozostawia nas bezradnymi. W takich sytuacjach wielce pomocna
jest pragmatyczna koncepcja prawdy.
Zgodnie z ni¹ prawdziwy powinien byæ
dla nas ten zespó³ pogl¹dów i przekonañ,
który ma trwalsze, mocniejsze i bardziej
decyduj¹ce znaczenie dla naszego ¿ycia
spo³ecznego. Na tym polega pragmatyczne podejcie do rzeczywistoci  prawdziwa jest ta religia, doktryna, ideologia,
postawa naukowa itp., która jest u¿yteczna dla spo³eczeñstwa.
Ale pojawiaj¹ siê rozterki. Przecie¿
klasyczna koncepcja prawdy ka¿e nam
uznaæ za prawdziwe tylko to, co zgodne
jest z rzeczywistoci¹. Tymczasem u¿yteczne mo¿e byæ to, o czym sk¹din¹d
wiemy, ¿e jest niezgodne z rzeczywistoci¹. Nadto za rodzi siê pytanie, na jakiej
podstawie twierdzimy, ¿e ten w³anie a
nie inny, przeciwstawny zestaw pogl¹dów jest u¿yteczny spo³ecznie. Droga do
prawdy zdaje siê gin¹æ w mroku. Czy¿by
racjê mia³ Pi³at ze swym pow¹tpiewaniem?
(Autor jest prof. filozofii, kierownikiem
Zak³adu Bioetyki i Antropologii
Filozoficznej Uniwersytetu
w Bia³ymstoku).

Dziwni
s¹
ci
filozofowie

P

rzeczyta³em w ostatnim numerze Medyka Bia³ostockiego (nr 9/8) tekst profesora Jerzego Kopani pod tytu³em
Dziwny jest ten wiat. Tekst ten zadziwi³
mnie podwójnie: zadziwi³ na tak i na nie,
czyli zachwyci³ i zaniepokoi³. Zachwyci³, bo
to rzadki we wspó³czesnej filozofii przyk³ad
zwiêz³oci i jasnoci wywodu. Muszê przyznaæ, ¿e podobny znajdujê teraz tylko u Leszka Ko³akowskiego. Zachwyci³ mnie równie¿,
dlatego ¿e jest w nim przekora, niespodziewany zwrot intelektualnej akcji; na pocz¹tku
wydaje siê, ¿e autor chwali filozofiê, a pod
koniec zadaje jej silny cios. Ten cios jest, po
pierwsze, jak s¹dzê, zwi¹zany z bliskim mi
nurtem samokrytycyzmu i autoironii w filozofii, filozoficznej kpiny z filozofii. Filozofowie potrafi¹ miaæ siê z siebie (Drwiæ sobie
z filozofii znaczy naprawdê filozofowaæ 
twierdzi³ Pascal).
Po drugie jednak, i sk¹d moje zaniepokojenie, dostrzeg³em w tej krytyce, czyli w
tym ciosie, echo scjentystycznej krytyki filozofii. A ta krytyka jest, powiedzmy naj³agodniej, powierzchowna. Scjentystyczni krytycy
powiadaj¹, ¿e w nauce jest postêp, a w filozofii krêcenie siê w kó³ko, ¿e naukowcy uczynili ¿ycie lepszym, a filozofowie oddaj¹ siê
ja³owym spekulacjom.
Przejdmy jednak, o ile to mo¿liwe, do
konkretów. Profesor Kopania twierdzi, ¿e
filozofowie chcieli poznaæ istotê wszechwiata, aby dziêki temu leczniczo dzia³aæ na
ludzk¹ duszê. Filozofowie s¹ zatem lekarzami duszy. S¹ te¿ inni lekarze, czyli lekarze
cia³a. S¹ to lekarze w zwyk³ym, potocznym
znaczeniu tego s³owa. Kiedy porównamy
osi¹gniêcia lekarzy duszy i lekarzy cia³a, dostrzegamy ra¿¹c¹ dysproporcjê. Lekarze duszy nie wiedz¹ o duszy wiêcej, ni¿ ich

M
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poprzednicy sprzed ponad dwóch tysiêcy lat, a zatem i ich
umiejêtnoci lecznicze nie wzros³y. W tym czasie lekarze cia³a
dokonali osza³amiaj¹cego postêpu (wystarczy zauwa¿yæ, ¿e
rednia d³ugoæ ¿ycia w krajach zachodu wzros³a w ci¹gu ostatnich dwóch wieków, mniej wiêcej, trzykrotnie). Nie mo¿na
chyba tego powiedzieæ o wzrocie harmonii duchowej, za któr¹
mieliby byæ odpowiedzialni filozofowie. St¹d wniosek profesora Kopani (zmiêkczony, co prawda, form¹ pytaj¹c¹): Lekarz
powinien trzymaæ siê z dala od filozofii, tak bêdzie lepiej dla
niego i jego pacjentów. Domylam siê, ¿e wniosek ten wyp³ywa z obawy, ¿e lekarze cia³a mog¹ zaraziæ siê nieudolnoci¹ od
lekarzy duszy; jak wdepn¹ w to filozoficzne spekulatywne bagno, to trudno im bêdzie potem siê oderwaæ i ruszyæ do przodu.
Dlaczego nie zgadzam siê z tak klarown¹ i wyrazist¹ konstrukcj¹? Otó¿ dostrzegam w niej pewne luki. Nie jest tak, ¿e
filozofia chcia³a poznaæ istotê wszechrzeczy, aby dziêki temu
leczniczo dzia³aæ na ludzk¹ duszê. Goethe stwierdzi³ gdzie
(cytujê z pamiêci), ¿e jedni traktuj¹ prawdê jak niebiañsk¹ boginiê, któr¹ czcz¹ dla niej samej, inni za jak krowê, która ma im
mleko dawaæ. Mamy tutaj wyrazicie opisan¹ ró¿nicê w podejciu do prawdy nauk teoretycznych i nauk stosowanych. W filozofii wspó³istniej¹ oba podejcia. Nurt traktuj¹cy prawdê instrumentalnie, nie jako cel sam w sobie, ale jako lekarstwo na ból
istnienia, albo na z³o w wiecie spo³ecznym, pojawia siê, co prawda, wczenie, ju¿ u Pitagorejczyków, w jakim stopniu wystêpuje u Platona, a nastêpnie w filozofii hellenistycznej (epikurejczycy i stoicy), nie jest to jednak nurt g³ówny. Wydaje siê, ¿e
nurt g³ówny w filozofii, nurt najbardziej p³odny, to nurt bezinteresownego poszukiwania prawdy. Podobnie w literaturze mamy
literaturê tendencyjn¹, która ma poprawiaæ ludzi, jednak prawie
nigdy nie jest to wielka literatura. Wiêkszoæ wielkich filozofów
nie próbuje zatem poznaæ istoty wszechrzeczy, rozwik³aæ zagadki istnienia, odpowiedzieæ na tak zwane odwieczne pytania po to, aby co z tego mieæ, aby do czego tê prawdê wykorzystaæ, na przyk³ad leczyæ duszê. Jest to dla nich cel sam w sobie. Kieruje nimi czysta ciekawoæ, chc¹ poznaæ prawdê niezale¿nie od tego, czy ta prawda okaza³aby siê lecznicza, czy truj¹ca.
U filozofów szczególnie silnie zaznacza siê pewna zadziwiaj¹ca sk³onnoæ natury ludzkiej, mianowicie nieopanowana
potrzeba eksploracji, nieokie³znana chêæ, aby odkryæ to co zakryte, nawet jeli jest to niebezpieczne dla zdrowia, nawet je¿eli
jest to zakazane (niektórzy kojarz¹ to z grzechem pierworodnym). Leczenie duszy jest zatem ubocznym zajêciem filozofów,
i brak sukcesów (o ile to prawda) w tym ubocznym zajêciu nie
powinien decydowaæ o ca³ociowej ocenie filozofii. A co jest jej
g³ównym zajêciem? Tutaj sformu³owania profesora Kopani wydaj¹ mi siê bardzo trafne: poznanie natury wiata, uchwycenie sensu istnienia, poznanie istoty wszechrzeczy. Inaczej
mówi¹c, s¹ to nieustanne próby odpowiedzi na tak zwane
odwieczne pytania. Próby ponawiane i co raz chybione. Filozofom, mimo dwóch i pó³ tysi¹ca lat poszukiwañ, nie uda³o siê
znaleæ zadowalaj¹cych odpowiedzi (ku ich  jak pisa³ Leszek
Ko³akowski  powszechnemu zadowoleniu). Czy powinno to
nas sk³aniaæ do negatywnej oceny filozofii? Wydaje siê, ¿e nie.
Próba poznania istoty wszechrzeczy i sensu istnienia jest najdoniolejszym i byæ mo¿e najtrudniejszym zadaniem intelektualnym jakie cz³owiek mo¿e przed sob¹ postawiæ. A zatem brak
postêpu w tej dziedzinie wydaje siê usprawiedliwiony. Trafny
za wydaje mi siê pogl¹d, ¿e bez ci¹g³ego ponawiania tych prób
cz³owiek zatraci³by jak¹ istotn¹ czêæ swojego cz³owieczeñstwa. Zacz¹³by przypominaæ, jak powiada³ Leonardo da Vinci,
dodatek do swojego przewodu pokarmowego. Wiele jest dróg,
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którymi cz³owiek mo¿e zmierzaæ do lepszego poznania prawdy,
a przez to czyniæ swoje ¿ycie coraz bardziej ludzkim. Wyró¿nia
siê wród nich filozofia, która ma bezporedni udzia³ w formu³owaniu pytania o sens ¿ycia i poszukiwaniu odpowiedzi na nie
(Jan Pawe³ II, Fides et ratio). Trzymaæ zatem lekarzy z dala od
filozofii, to znaczy próbowaæ trzymaæ ich z dala od owych
odwiecznych pytañ. A to znaczy uszkadzaæ w nich jak¹ istotn¹ cz¹stkê cz³owieczeñstwa. Cz³owiek o wiêkszym wymiarze
 pisa³ ¿ydowski pisarz i noblista I.B. Singer  czuje potrzebê
zadawania tak zwanych odwiecznych pytañ?. Czy chcielibymy, aby lekarze byli ludmi o mniejszym wymiarze. Czy wtedy byliby lepszymi fachowcami? A mo¿e przeciwnie. Ludzie o
szerokich horyzontach i pog³êbionej duchowoci mog¹ byæ lepszymi lekarzami? Wszak lekarz w jakim stopniu (w jakim, to
kwestia sporna) leczy sob¹. Czyli leczy równie¿ swoim cz³owieczeñstwem; owym niewidzialnym promieniowaniem, które
trudno zmierzyæ i zamkn¹æ w s³owa. A przecie¿ równie¿ profesor Kopania w m³odoci wystêpowa³ czynnie przeciwko tym,
którzy chcieli ludzi zamykaæ w ich w w¹skich specjalizacjach,
bo tak by³o lepiej dla pañstwa. Jako student, w czasie wydarzeñ
marcowych, przeciwstawia³ siê aktywnie tym, którzy chcieli,
aby ka¿dy robi³ swoje i nie m¹drzy³ siê: Doæ wiecowania,
do pracy (1956), Literaci do piór, studenci do nauki (1968),
Robotnicy do roboty (1970). ¯artownisie za, jak to w Polsce,
dodawali: Pasta do zêbów. Niech ka¿dy robi swoje, bo od mylenia s¹ mêdrcy, a mêdrcy znajduj¹ siê w KC. I oto, po blisko
czterdziestu latach profesor Kopania zdaje siê powtarzaæ po
swoich przeladowcach: Lekarze do leczenia.
I jeszcze jedna uwaga. Profesor Kopania zapytuje: Czy
dziêki filozofii stalimy siê lepszymi ludmi i bardziej jestemy
szczêliwi?. Domylna negatywna odpowied na to pytanie
równie¿ ma wzmacniaæ koñcowy wniosek o szkodliwym wp³ywie filozofii na lekarzy. Mo¿na próbowaæ to pytanie os³abiæ,
wskazuj¹c, ¿e nie wiemy, co to znaczy, ¿e ludzie s¹ lepsi, czym
jest szczêcie i jak mierzyæ wp³yw filozofii na jedno i drugie.
Taki unik by³by jednak tchórzostwem. Jeli za mielibymy powa¿nie zmierzyæ siê z tym niezwykle trudnym pytaniem, powinnimy, jak s¹dzê, zacz¹æ od odpowiedzi na inne pytanie, mianowicie: Czy nasza cywilizacja, cywilizacja zachodnia
uczyni³a ludzi lepszymi i szczêliwszymi?. Filozofia jest bowiem jednym z trzech sk³adników fundamentu tej cywilizacji.
Co wiêcej, jest sk³adnikiem zapewne najistotniejszym (dwa pozosta³e bowiem, czyli tradycja judeo-chrzecijañska oraz prawo
rzymskie s¹ przenikniête filozofi¹). Cywilizacja zachodnia jest
wiêc w znacznym stopniu dzieckiem filozofii. Czy cywilizacja
zachodnia jest chlub¹, czy zaka³¹ ludzkoci? Wiem sk¹din¹d, ¿e
profesor Kopania uwa¿a, ¿e jest chlub¹, ¿e jest wyj¹tkowo
piêknym kwiatem na tej ludzkociowej kulturowej ³¹ce. Jest to
równie¿ mój pogl¹d. Skoro filozofia jest g³ównym korzeniem
tego kwiatu, to mo¿e nie jest taka z³a, mo¿e jednak pomog³a
uczyniæ ludzi lepszymi i szczêliwszymi? Poznanie filozofii jest
wiêc równie¿ poznaniem róde³ naszej cywilizacji (nawet jeli
oceniamy j¹ negatywnie), jest zatem warunkiem samowiadomoci kulturowej. Czy i tego mielibymy lekarzy pozbawiæ?
Nie wykluczam, znaj¹c poczucie humoru profesora Kopani,
¿e jego tekst jest intelektualn¹ prowokacj¹. Pomyla³ sobie:
Uderzê w stó³ i zobaczê jakie no¿yce siê odezw¹. Otó¿, ja
jestem te naiwne no¿yce.
Jacek Breczko
(Autor jest dr.  pracuje w Studium Filozofii
i Psychologii Cz³owieka AMB).
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P

Ilona Lengiewicz

UCZTA
BALTAZARA

o mierci Nabuchodonozora na tron Babilonu
wst¹pi³ Baltazar. S³yn¹³ z rozwi¹z³ego ¿ycia i
beztroski o los poddanych. Wydawane przez niego uczty obros³y legend¹ tak ¿yw¹, ¿e po pewnym czasie sta³y siê synonimem wystawnoci i wyrafinowania.
Razu pewnego, podczas takiej uczty, kiedy biesiadnicy
nie rozró¿niali ju¿ dnia od nocy, zabrak³o pucharów do
wina. Baltazar posun¹³ siê by³ do wiêtokradztwa,
ka¿¹c podaæ gociom naczynia liturgiczne zrabowane
ze wi¹tyni Salomona. Nagle ukaza³a siê Rêka i wypisa³a na cianie komnaty trzy tylko hebrajskie s³owa:
Mane, Tekel, Fares. Zapad³a grobowa cisza, a król popiesznie pos³a³ po Daniela. Ten rzek³: znaki oznaczaj¹:
Policzony, Zwa¿ony, Rozdzielony. Policzy³ ju¿ Bóg dni
królestwa twego, zwa¿y³ dobre i z³e uczynki, a wynik
by³ taki, ¿e pañstwo twoje dane bêdzie Persom i
Medom. Jeszcze tej nocy spe³ni³o siê proroctwo; Baltazar straci³ ¿ycie, a tron babiloñski obj¹³ Dariusz  król
Medów.
M

Rysunek: Jerzy Lengiewicz
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Dariusz szanowa³ Daniela i jego wspó³wyznawców,
ale przyjani doczeka³ siê prorok ze strony Cyrusa,
w³adcy Persów. Ten wielki wojownik i m¹¿ stanu podbi³ Babiloniê w 539 roku p.n.e. Pozostawi³ nowym poddanym mo¿liwoæ pielêgnowania w³asnej kultury i religii. Tolerancja, która u³atwi³a Persom opanowanie
podbitych terenów, objê³a tak¿e wygnañców ¿ydowskich; Cyrus pozwoli³ im powróciæ do ojczyzny. Exodus obj¹³ doæ dziwn¹ grupê ludnoci. Na powrót do
Ziemi Obiecanej zdecydowali siê tylko najgorêtsi patrioci, gorliwi wyznawcy Boga Jedynego, a z drugiej
strony  ca³a rzesza biedoty, któr¹ nic nie zatrzymywa³o
w Babilonie. Ludzie zamo¿ni pozostali w diasporze, a
sumienie okupili hojnymi datkami na odbudowê wi¹tyni w Jerozolimie.
A sama Jerozolima by³a teraz stolic¹ satrapii zwanej Idume¹. Idumea nie mia³a dostêpu do Morza ródziemnego, na po³udniu graniczy³a z Arabi¹, a jej naturaln¹ wschodni¹ granic¹ by³o Morze Martwe. Na pó³nocy graniczy³a z Samari¹, a ta  z Galile¹, której obszar koñczy³ siê przed Kadeszem. Przez te trzy satrapie
(dawne królestwo Dawida) przep³ywa³ Jordan.
Dawna Judea stanowi³a wiêc ma³¹, zapad³¹ prowincjê olbrzymiego imperium perskiego. Za zgod¹ Cyrusa
wprowadzono tam rz¹dy teokratyczne sprawowane
przez kap³anów. ¯ycie codzienne by³o niepomiernie
ciê¿kie: ja³owy, górzysty teren, zrujnowane miasta, ci¹g³e utarczki z przesiedlon¹ wczeniej ludnoci¹. Samarytanie ofiarowali pomoc, ale Judejczycy pogardliwie j¹ odrzucili. Zdarza³y siê lata takiego nieurodzaju,
¿e chlebem powszednim stawa³y siê owoce drzewek
ceratonii, czyli szarañczynu str¹kowego.
Str¹ki ceratonii, p³askie i d³ugie na 20 cm, nie nale¿¹ do wykwintnych owoców. S¹ tak twarde, ¿e trzeba
je cierpliwie ¿uæ, aby poczuæ przyjemny, s³odki smak.
Ich po¿ywnoæ jednak, mo¿e utrzymaæ cz³owieka przy
¿yciu. Ciekaw¹ cech¹ ceratonii s¹ jej nasiona  regularne, b³yszcz¹ce, o wyj¹tkowo sta³ej masie. Dawniej
zastêpowa³y drobne odwa¿niki jubilerom, aptekarzom i
korzennikom. Karat  jednostka masy diamentów 
pochodzi od masy nasion szarañczynu.
Str¹ki ceratonii nosz¹ w wielu jêzykach nazwê
chleba wiêtojañskiego. Wprawdzie Biblia mówi, ¿e
Jan Chrzciciel ¿ywi³ siê na pustyni szarañcz¹ i miodem lenym, ale wynika to z powtarzanego b³êdu t³umaczeñ z hebrajskiego. Chodzi tu oczywicie nie o
owady, ale o owoce szarañczynu. Str¹ki zawieraj¹ 50
procent cukru i kwas mas³owy.
Z rolin¹ wi¹¿e siê szereg legend religijnych. Talmud przytacza tak¹ pouczaj¹c¹ przypowieæ: oto m³ody
rabin ujrza³ raz starca sadz¹cego drzewko ceratonii. Poniewa¿ uwa¿a³ je za bezwartociowe, pocz¹³ wymiewaæ starania sadownika. Nagle poczu³ zmêczenie, po³o¿y³ siê obok i zasn¹³. Obudzi³ siê po 70-ciu latach
bardzo g³odny. Okaza³o siê, ¿e spa³ pod starym ju¿ szarañczynem, zaspokoi³ g³ód str¹kami, a ze wstydem i
wdziêcznoci¹ wspomina³ cz³owieka, który to drzewo
posadzi³.
(Autorka jest dr.
 adiunktem w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u Farmaceutycznego AMB).
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Smakosze
Dariusz Lebensztejn

I

nteresuj¹ce zdjêcie stada bogatek na ga³¹zkach brzozy, z ok³adki styczniowego numeru
Medyka Bia³ostockiego, przypomnia³o mi o
kolejnej rodzinie ptaków gnie¿d¿¹cych siê w dziuplach. Sikory, bo o nich bêdzie mowa, stanowi¹
wa¿ny i bardzo liczny element rodzimej awifauny.
W Polsce gniazduje szeæ gatunków sikor: bogatka, modraszka, czubatka, czarnog³ówka, sosnówka i sikora uboga. Podobnie jak w przypadku
dziêcio³ów, nazwa gatunku sugeruje barwê ptaka,
charakterystyczn¹ cechê anatomiczn¹ lub typowy
biotop dla danego gatunku. Najczêciej spotykan¹
sikor¹ jest bogatka  bogato ubarwiony ptak o
czarno-bia³ej g³owie, ¿ó³tym brzuchu, piersi z
czarnym krawatem oraz o oliwkowozielonym
grzbiecie. Wystêpuje we wszystkich rodzajach lasów i zadrzewieñ, a tak¿e w osiedlach ludzkich,
gniazduj¹c w dziuplach drzew, skrzynkach lêgowych, a nawet w szczelinach budynków, latarniach ulicznych, sygnalizacji wietlnej na skrzy¿owanich ulic czy w s³upkach ogrodzeniowych.
Pozosta³e gatunki sikor znacznie rzadziej gniazduj¹ w miastach: modraszka i sikora uboga zamieszkuj¹ wiêksze parki i lasy na obrze¿ach
osiedli, natomiast sosnówka i czubatka zdecydowanie preferuj¹ bory iglaste, a czarnog³ówka 
podmok³e lasy liciaste. Sikory w zasadzie nale¿¹
do dziuplaków wtórnych, zajmuj¹cych dziuple
wykute przez dziêcio³y. Sikora uboga i czarnog³ówka, jednak, potrafi¹ wykuæ w³asn¹ dziuplê,
w próchniej¹cych pniach drzew.
Sikory s¹ zaliczane do ptaków osiad³ych, jednak czêæ populacji bogatek, sosnówek, modraszek i czarnog³ówek z terenów Europy rodkowej
i wschodniej migruje na po³udnie, a ich miejsce
zim¹ zajmuj¹ ptaki z pó³nocy kontynentu.
Sikory sk³adaj¹ od kilku do kilkunastu jaj, które przez oko³o dwa tygodnie wysiaduje tylko samica. Pisklêta pozostaj¹ w dziupli do trzech tygodni i s¹ karmione owadami przez obojga rodziców.
Czêstotliwoæ karmienia m³odych jest bardzo M
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s³oniny
du¿a. Zaobserwowano, ¿e bogatki i modraszki przynosz¹ pokarm pisklêtom ponad szeæset
razy na dobê. Wiêkszoæ sikor wyprowadza dwa lêgi w roku. Liczba piskl¹t opuszczaj¹cych gniazdo, zale¿y jednak od warunków
pogodowych limituj¹cych zasoby pokarmowe (owady), a tak¿e
od dzia³alnoci drapie¿ników
(kuny, tchórze, koty domowe),
które mog¹ zniszczyæ nawet do
30% lêgów tych ptaków.
Ciekawym elementem biologii sikor s¹ tzw. lêgi mieszane,
powstaj¹ce wtedy gdy do jednego gniazda sk³adaj¹ jaja samice

Opisano lêgi mieszane bogatek i kowalików, mucho³ówek
¿a³obnych oraz pe³zaczy lenych
zakoñczone sukcesem, a wiêc
wyprowadzeniem piskl¹t z dziupli czy ze skrzynki lêgowej.
W zimie sikory (g³ównie bogatki, modraszki i sikory ubogie) s¹ czêstymi goæmi karmników. W tej porze roku, ze
wzglêdu na niedostatek owadów,
staj¹ siê ptakami ¿ywi¹cymi siê
nasionami rolin oleistych (np.
s³onecznika) czy owocami krzewów. Nie gardz¹ równie¿ smalcem i s³onin¹.

Z Senatu
Na posiedzeniu 30 marca 2006r.
Senat podj¹³ uchwa³y w sprawach:
+ zmiany nazwy Roczników Akademii Medycznej na Advances in
Medical Sciences
+ rocznego wymiaru zajêæ dydaktycznych
+ okrelenia szczegó³owych zasad
pobierania op³at za wiadczone
us³ugi edukacyjne, w tym tryb i
warunki zwalniania z tych op³at
studentów i doktorantów
+ restrukturyzacji zatrudnienia w
jednostkach
organizacyjnych
AMB
+ rozszerzenia udzielanych przez
SDSK-a AMB wiadczeñ w zakresie okulistyki
Ponadto
Osiem wniosków o nagrody naukowe Ministra Zdrowia uzyska³o pozytywn¹ opiniê Senatu.
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu
Przeczytane

ró¿nych gatunków oraz lêgi podwójne  gdy do jednego gniazda
sk³adaj¹ jaja dwie samice tego
samego gatunku. Zjawisko to
wi¹zane jest ze zmniejszaj¹c¹
siê iloci¹ naturalnych miejsc do
gniazdowania i konkurencj¹
wewn¹trz- i miêdzygatunkow¹.
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(Autor jest dr. hab.
 adiunktem w III Klinice
Chorób Dzieci AMB).

Dzieñ wygl¹da³ na
normalny, wiosna
w³anie puka³a do
drzwi
(¿eby
j¹
ogrzaæ), w bia³ostockich szpitalach kto móg³ budzi³ siê
do ¿ycia. A jednak nie by³ to dzieñ
jak co dzieñ  przynajmniej nie w
bia³ostockiej Klinice Kardiochirurgii. Tego bowiem dnia wstrzymano
w klinice 20 zaplanowanych operacji. Powód? Wyczerpanie zapasów
protaminy. Zapasy siê wyczerpa³y,
bo jedyny producent tego leku w
Polsce  firma Biomet odnotowa³
zwiêkszone zapotrzebowanie na lek
i zmuszony by³ do zaopatrzenia M
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w pierwszej kolejnoci szpitali, które podpisa³y z
nim umowê. Bia³ostocki szpital kliniczny takiej umowy
nie mia³, polegaj¹c w tym wzglêdzie na hurtownikach.
Ci za leku nie mieli. Gdyby znalaz³ siê kto, kto dopatrywa³by siê w tym winy hurtowników, spieszymy
donieæ, oni z kolei oskar¿aj¹ producenta o chêæ
przeg³odzenia szpitali w celu podniesienia ceny leku.
Wszystko to jednak nie by³oby jakim wielkim
problemem, gdyby uda³o siê na czas sprowadziæ
odpowiednik tego leku z zagranicy. Na to za potrzebna jest zgoda Ministerstwa Zdrowia. Zgoda nie przysz³a jednak na czas, bowiem wniosek z³o¿ony przez
bia³ostocki szpital mia³ wady formalne. Tu jednak
warto oddaæ g³os zastêpcy dyrektora SPSK-a w
Bia³ymstoku, Tomaszowi Koronkiewiczowi: Wniosek
o zgodê wys³alimy 6 marca, a po tygodniu, gdy odpowiedzi nie by³o, Miros³aw Mossur (kierownik kliniki) sam zatelefonowa³ do ministerstwa. I okaza³o siê, ¿e
le wype³nilimy wniosek. Mogli przecie¿ do nas zadzwoniæ i zasygnalizowaæ, bymy go poprawili. Na dodatek ta biurokracja zdenerwowa³a kierownika Mossura, rozkrzycza³ siê na urzêdnika.
A ten w odpowiedzi zacz¹³ celowo przyczepiaæ siê
do wszystkiego, co by³o mo¿liwe. To w konsekwencji
wyd³u¿y³o oczekiwanie na decyzjê.
Jak twierdzi rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia: To nieprawda, ¿e zwlekalimy z wydaniem
decyzji. Poprawiona wersja trafi³a do nas dopiero 21
marca. Natychmiast wys³alimy odpowied. Ale bia³ostocki szpital kliniczny jest najgorszy w Polsce pod
wzglêdem wypisywania wniosków. (...) Wiecznie maj¹
jakie problemy, a to czego nie dopisali, a to co przekrêcili. Tak te¿ by³o i tym razem. A stworzenie szumu
medialnego, odwo³ywanie operacji i co za tym idzie
straszenie pacjentów jest karygodne.
Otó¿ to. Wniosek wype³niony le wywo³uje takie same skutki, jak wniosek niez³o¿ony wcale. To stara
urzêdnicza zasada, podniesiona do rangi obowi¹zuj¹cego prawa przez kodeks postêpowania administracyjnego. I nie ma siê co denerwowaæ i krzyczeæ na
urzêdnika, bo on i bez tego ma ciê¿kie ¿ycie. Wicepremier wyzywa od pijaków i zomowców, szpitale
le wype³niaj¹ wnioski, a media z uk³adu robi¹ wokó³ tego szum. Mo¿na siê rozchorowaæ na serce z
tego wszystkiego. Warto by³oby jednak uprzednio
wydaæ odpowiednie decyzje.
v

v

v

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny jako czwarty
zak³ad z naszego województwa przy³¹czy³ siê do ogólnopolskiej walki o wiêksze wynagrodzenia w s³u¿bie
zdrowia  po szpitalach w Sokó³ce, Suwa³kach i D¹browie Bia³ostockiej. Jak wyjani³ wiceprzewodnicz¹cy Ogólnopolskich Zwi¹zków Zawodowych Lekarzy i
Anestezjologów w SPSK, Ryszard Kijak, chwilowo
protest polega na skardze. Napisalimy do dyrektora o
zwiêkszenie wynagrodzeñ o 50 procent i w³¹czenie do
poborów zasadniczych podwy¿ek o 203 i 110 z³otych.
Teraz s¹ one wyp³acane jako dodatek, a to oznacza, ¿e
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w przysz³oci bêdziemy mieli np. ni¿sze emerytury.
Dyrektor SPSK-a, Bogus³aw Poniatowski przyznaje, ¿e
pobory lekarzy s¹ ¿enuj¹co niskie, ale chwilowo
pieniêdzy na podwy¿kê po prostu nie ma. Jak twierdzi:
Jestemy w trakcie restrukturyzacji. Jeli wszystko siê
uda, w po³owie przysz³ego roku szpital nie bêdzie mia³
¿adnych zobowi¹zañ wymagalnych. Wówczas bêdzie
mo¿na myleæ o podwy¿kach. Nie chce te¿ w³¹czaæ do
poborów zasadniczych podwy¿ek, bowiem oznacza³oby to, ¿e w ci¹gu roku do fiskusa i ZUS-u trzeba by
by³o dodatkowo odprowadziæ oko³o 1,2 miliona z³otych
 w zwi¹zku z czym te pieni¹dze nie trafi³yby do pracowników.
Ale trafi³yby do bud¿etu, a ten ju¿ wiedzia³by, jak je
wydaæ. Kto wie  mo¿e posz³yby np. na Centralne
Biuro Antykorupcyjne, które przecie¿ ma badaæ
wszelkie przypadki korupcji  w tym wród lekarzy.
Jakby nie patrzeæ, pieni¹dze kr¹¿y³yby wokó³ s³u¿by
zdrowia.
v

v

v

Na trasie z Bia³egostoku do Augustowa dosz³o do czo³owego zderzenia dwóch litewskich TIR-ów. Niestety,
obaj kierowcy zginêli. Na miejscu wypadku pojawi³y
siê ekipy ratunkowe, stra¿ po¿arna i reporterzy, w tym
równie¿ dociekliwy reporter jednej z bia³ostocki gazet.
Oddajmy mu g³os:
Zrobi³em kilka zdjêæ i ju¿ mia³em wracaæ, gdy
zwróci³em uwagê na zachowanie jednego ze stra¿aków.
Sta³ na kabinie i manipulowa³ nog¹ tak, jakby chcia³
odsun¹æ ni¹ od kokpitu ciê¿arówki twarz nie¿yj¹cego .
Reporter utrwali³ ten moment na kliszy.
Po obejrzeniu zdjêæ naczelnik Wydzia³u Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP, Dariusz Sadowski stwierdzi³, ¿e nie dosz³o do ¿adnych nieprawid³owoci podczas wydobywania zw³ok, za stra¿acy
maj¹ obowi¹zek zabezpieczyæ zw³oki ofiar przed
zbeszczeszczeniem, co zreszt¹ zrobili.
Redakcja gazety jednak nie ust¹pi³a i opublikowa³a
artyku³, w którym sama siebie pyta³a, czy ratownicy
zachowali siê z szacunkiem dla zw³ok ofiary. Zdjêæ nie
opublikowa³a, bo by³y zbyt drastyczne. Przy okazji w
komentarzu odredakcyjnym raz jeszcze zaatakowano
stra¿aków, twierdz¹c, ¿e próbowali zablokowaæ publikacjê. Jak? ¯¹daj¹c konfrontacji fotoreportera z
dowódc¹ akcji i wspominaj¹c o mo¿liwoci skierowania sprawy do s¹du.
W ca³ym tekcie nie pad³o ani razu kategoryczne
sformu³owanie, ¿e stra¿ak dotkn¹³ butem twarzy
zmar³ego. Zdjêæ te¿ nie zobaczylimy. Ale news jest no
i winni przy okazji siê znaleli.
Uwa¿aj na przysz³oæ lekarzu, stra¿aku, czy policjancie. Nie próbuj stawaæ nog¹ przy g³owie ofiar
wypadków. Nie próbuj porozmawiaæ z kim, kto
zarzuca ci profanacjê. Niech ci nawet przez myl nie
przejdzie wspominaæ co o s¹dzie.
To siê obecnie nazywa  próba zablokowania
publikacji. ¯enuj¹ce.
aha
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M³ody
Medyk

W TYM NUMERZE CZYTAJ:
str. 38
Pod gradobiciem
pytañ
str. 40
Rozmowy
niedokoñczone
str. 42
Zepsuty fantom

str. 43
G³êbokie dekolty

str. 45
Miêkka jazda
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Ju¿ po raz kolejny na ³amach M³odego Medyka ukazuje siê dzia³  Pytanie do  Tym razem pod cian¹ stan¹³ prof. D¹browski. Pytania, które mu zadalimy, s¹
kwintesencj¹ Waszych e-maili. Cieszy nas, ¿e studenci
akademii coraz czêciej poruszaj¹ tematy, które do tej
pory pozostawa³y w sferze tabu. Czy prorektor ds. studentów udzieli³ wyczerpuj¹cych odpowiedzi? Czy
urzeka Was jego odpowied  oceñcie sami.
Jako redakcja, mamy nadziejê, ¿e na naszej skrzynce e-mailowej nie zabraknie kolejnych prowokuj¹cych
doniesieñ (mlodymedyk@poczta.onet.pl), tym bardziej
¿e na naszym celowniku pojawi³a siê kolejna osoba i
kolejny trudny temat.
Umkn¹æ Waszej uwadze nie mo¿e te¿ wywiad z
prof. Janem Stasiewiczem  przewodnicz¹cym OIL w
Bia³ymstoku. Profesor rozebra³ problem specjalizacji
lekarskich do naga. Je¿eli interesuje Was ta nagoæ, to
nie bêdê broni³ lektury dzia³u On Air.
W tym numerze MM wziêlimy siê równie¿ za ratownictwo medyczne. Co zarzucaj¹ studenci w³adzom
uczelni  czytaj w dziale On Air  Na ratunek.
Pozosta³e dzia³y MM, chocia¿ bardziej subtelne,
odkrywaj¹ prawdy o ludziach, na których nigdy nie
zwrócilibymy uwagi, spiesz¹c siê na zajêcia. A przecie¿ to nie znaczy, ¿e s¹ to osoby nieciekawe.
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Pytanie do
Prorektora ds. studentów

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

D
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o naszej redakcji docieraj¹ e-maile o zdarzeniach, maj¹cych miejsce podczas zdawania egzaminów ustnych. Studenci skar¿¹ siê na
profesorów, wystawiaj¹cych oceny na podstawie
wyników innych egzaminów. Zdarza siê, ¿e ocena jest wystawiana jeszcze przed udzieleniem
odpowiedzi. Studenci zwracaj¹ równie¿ uwagê
na to, ¿e profesorowie, przegl¹daj¹c indeksy, komentuj¹ wczeniejsze wyniki egzaminów w
obecnoci innych osób.
1. Czy, w czasie zdawania egzaminu ustnego,
egzaminator ma prawo do kartkowania indeksu studenta, w celach innych ni¿ ustalenie

zgodnoci danych personalnych?
2. Czy egzaminator, wystawiaj¹c ocenê, mo¿e
kierowaæ siê dotychczasowymi wynikami
zawartymi w indeksie i /lub karcie egzaminacyjnej?
3. Czy egzaminator ma prawo do komentowania
dotychczasowych osi¹gniêæ studenta, w
obecnoci osób trzecich?
4. Czy student zdaj¹cy egzamin ustny ma prawo do odmowy przed³o¿enia indeksu przed
udzieleniem odpowiedzi?
5. Czy w czasach Pañskich studiów mia³y miejsce podobne incydenty?

Pytanie 3.

Profesor

Andrzej
D¹browski
Drodzy Koledzy
i Kole¿anki,
Sygna³y, które nap³ywaj¹ od was s¹ rzeczywicie
niepokoj¹ce. W bie¿¹cym roku akademickim
organizujê spotkania ze studentami poszczególnych kierunków studiów. Z tego rodzaju uwag¹
spotka³em siê do tej pory tylko raz i dotyczy³a
ona profesora nauczaj¹cego na kierunku lekarskim. Uwagi studentów przekaza³em zespo³owi dziekañskiemu, z prob¹ o zwrócenie uwagi
na ten problem i korektê ewentualnych nieprawid³owoci.
W odpowiedzi na pytania Redakcji:

Pytania 1-2.
Nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e istot¹ postêpowania egzaminacyjnego jest weryfikacja
wiedzy studenta w zakresie zdawanego przedmiotu, a nie ca³ego przebiegu studiów. Wyniki
uzyskane z innych przedmiotów nie mog¹ wp³ywaæ na ocenê egzaminatora. Z drugiej strony, nie
istnieje prawo, które zabrania³oby egzaminuj¹cemu nauczycielowi akademickiemu zapoznanie
siê z dotychczasowymi osi¹gniêciami studenta,
zapisanymi w ksi¹¿eczce æwiczeñ, indeksie, b¹d
karcie egzaminacyjnej. Znam przypadki, gdy takie rozeznanie zadzia³a³o na korzyæ studenta.

Tego rodzaju zachowanie nie jest w dobrym tonie
i, w mojej opinii, nie przystoi nauczycielowi akademickiemu.

Pytanie 4.
Student, przystêpuj¹cy do egzaminu, powinien
przed³o¿yæ dokument, identyfikuj¹cy go, a wiêc
przynajmniej legitymacjê studenck¹. Indeks by³by wówczas wrêczony egzaminatorowi po
zakoñczeniu egzaminu. Nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy studenci ¿yczyliby sobie, aby takie
postêpowanie zosta³o ujête w regulaminie
studiów jako standard. Jest to bowiem przejaw
braku lub przynajmniej ograniczonego zaufania
studenta do nauczyciela akademickiego. Moim
zdaniem  nie têdy droga. To, o czym mówimy, s¹
to szeroko pojête zasady etyki akademickiej. A
mo¿e warto by³oby, aby Senacka Komisja ds.
Dydaktyki, oczywicie we wspó³pracy ze studentami, opracowa³a Kodeks Etyki Akademickiej?
Pozostajê otwarty na dyskusjê nad tym zagadnieniem.

Pytanie 5.
W czasach moich studiów, tego rodzaju incydenty nie mia³y miejsca, a przynajmniej nie wystêpowa³y na tak¹ skalê, aby sta³o siê to przedmiotem komentarzy studentów. Mam wiêc nadziejê,
¿e opisane przez was zdarzenia maj¹ charakter
sporadyczny i przypadkowy.
Komentarz:

Jest piknie  jak mawiaj¹ starzy górale 
ale z Kodeksem Etyki Akademickiej
bêdzie stokroæ pikniej!
+
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O

bowi¹zkowe wyk³ady! Od dwóch lat! Tê informacjê prawie ka¿dy student kwituje grymasem twarzy. Zwolennicy tezy, ¿e wyk³ady podwy¿szaj¹ poziom wiedzy i kwalifikacje zawodowe zapewne maj¹ swoje racje. Jednak nie zawsze teoria idzie w parze z praktyk¹. Czêsto
wyk³ady nie zachêcaj¹ ani swoj¹ form¹, ani treci¹.
Sól i pieprz
Kiedy z przyjemnoci¹ chodzi³o siê na wyk³ady z biochemii, ale to ju¿ historia. M³odsi koledzy twierdz¹, ¿e odk¹d Profesor wyda³ swój,
s³ynny ju¿ w ca³ej Polsce podrêcznik, przesta³o
mu zale¿eæ na studentach. Te wyk³ady
to wierna kopia ksi¹¿ki, któr¹ mo¿emy
sobie kupiæ. Nie ma sensu siedzenie na wyk³adzie, skoro jest dostêpny doskona³y skrypt 
kwituj¹.
Przyznam siê, ¿e podoba³y mi siê wyk³ady z
pediatrii, które prowadzi³a pani profesor z I Kliniki Chorób Dzieci. Sumiennie notowa³em je
przez ca³y IV rok. Informacje by³y podane w sposób przejrzysty, logiczny i co najwa¿niejsze
wszystko zd¹¿y³em zapisaæ. Dziêki ich jakoci i
szczegó³owoci nie obawiam siê egzaminu z pediatrii.
Nie mogê te¿ zapomnieæ o patofizjologii. Te
wyk³ady jako jedne z niewielu potrafi³y naprawdê zainteresowaæ studentów trzeciego roku.
To one w³anie otworzy³y mój umys³, daj¹c mi
podstawy do studiowania medycyny. Dodatkowo
cytokiny, apoptoza czy reakcje nadwra¿liwoci
przesta³y byæ magi¹.
Najprzyjemniej jednak spa³o mi siê na wyk³adach z radiologii! Naprawdê niewielu potrafi³o wytrwaæ do ich koñca, zachowuj¹c trzewoæ
umys³u na widok dziesi¹tek przemykaj¹cych
przed oczami zdjêæ rtg. Talenty dydaktyczne
wyk³adaj¹cych ten przedmiot s¹ do pozazdroszczenia.
Trochê szufladkowania
W zale¿noci od frekwencji na wyk³adach,
studentów mo¿na podzieliæ na trzy grupy.
Studenci, nale¿¹cy do pierwszej grupy, najchêtniej nie chodziliby na ¿adne wyk³ady. Obecni s¹ jedynie cia³em, gdy¿ ich duch pozosta³ daleko poza sal¹ i nikt nie zmusi go do ponownego
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po³¹czenia siê z cielesnoci¹. Druga grupa, czyli
pupile profesorów, to ci którzy chodz¹ na wszystkie wyk³ady, poniewa¿ przede wszystkim chc¹
mieæ pi¹tki w indeksie oraz jak najwiêksze stypendium naukowe. Pisz¹ wszystko! Najchêtniej
przerysowaliby równie¿ do³¹czone rysunki, ale
powstrzymuje ich brak kredek. To oni poprawiaj¹ frekwencjê oraz zagêszczaj¹ atmosferê na sali
wyk³adowej. S¹ to tzw. myl¹cy inaczej. Lubimy
ich wszyscy, zw³aszcza ¿e tematyka wyk³adów
jest niezbêdna do zaliczenia przedmiotu, a te trzeba przecie¿ od kogo mieæ. Do trzeciej grupy nale¿¹ studenci  koneserzy, których spotkaæ mo¿na
tylko na wybranych wyk³adach. Ta grupa na
szczêcie jest najliczniejsza. To dziêki ich obecnoci, na kilku
pierwszych
wyk³adach z

danego przedmiotu, jest zawsze pe³na frekwencja. To o ich uwagê powinien walczyæ ka¿dy profesor, jeli chce mieæ satysfakcjê, ¿e s¹ ludzie,
którzy przyszli naprawdê go pos³uchaæ! Gdy
znikaj¹, warto siê zastanowiæ dlaczego?
Nuda i ogólna inwigilacja
Niebywa³e postêpy w dziedzinie s³owotwórstwa poczyni³a profesor wyk³adaj¹ca mikrobiologiê. Niewielu jest te¿ takich m¹drych, którzy
bêd¹ wiedzieli o co chodzi profesorowi maj¹cemu nas zapoznaæ z higien¹ i epidemiologi¹. A
szkoda, bo niektórzy bardzo siê staraj¹.
Niestety nie pomo¿e, Drodzy Profesorowie,
wyczytywanie listy obecnoci (pediatria), rozdawanie karteczek do podpisania na ka¿dym wyk³adzie (anatomia patologiczna, onkologia), czy
sprawdzanie indeksu przypadkowo wyczytanej
osoby (medycyna s¹dowa). Frekwencja studentów na wyk³adach jest wprost proporcjonalna do
trudu, jaki osoba prowadz¹ca w³o¿y³a w ich przygotowanie i sposób prezentacji.
Niestety, chocia¿ bardzo siê stara³em przez te
wszystkie lata, z czasem do³¹czy³em do wyk³adowych profanatorów.

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

Trzeba siaæ, siaæ, siaæ

Kanalia
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Czwarty wiat

Naga prawda...

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

N

areszcie oderwiemy siê od ksi¹¿ek i zweryfikujemy teoriê z praktyk¹  krzykn¹³ kto z
koñca sali, kiedy og³osi³am kole¿ankom i kolegom, ¿e po raz kolejny, wraz z Wojewódzk¹ Komend¹ Policji, rozpoczynamy akcjê Nadzieja 
Tak, obojêtnoæ  Nie. Celem akcji jest uwiadomienie spo³eczeñstwu, ¿e obok nas ¿yj¹ ludzie,
którzy nie potrafi¹ sobie poradziæ z proz¹ ¿ycia.
Ludzi bezdomnych rzadko mo¿na spotkaæ na
ulicy. Najczêciej kryj¹ siê w cieniu wielkich
aglomeracji. Znajduj¹ opuszczone piwnice, domy
lub klatki schodowe, by tam znaleæ schronienie.
W czasie tych dni, razem z dzielnicowym zachodzimy do ró¿nych pustostanów, gdzie mo¿emy
spotkaæ bezdomnych. Staramy siê udzieliæ im
pierwszej pomocy, pozostawiamy kanapki, adresy schronisk, noclegowni oraz miejsc gdzie mog¹
spo¿yæ gor¹cy posi³ek. Czasami spotykamy ludzi,
którzy na pozór nic od nas nie chc¹. Pragn¹ tylko
rozmowy. Kogo kto ich wys³ucha, nie ¿¹daj¹c
wyjanieñ, nie zadaj¹c niepotrzebnych pytañ.
Pe³nimy równie¿ dy¿ury w Ogrzewalni.
Stanowi ona przystañ dla wielu rozbitków ¿yciowych, ludzi niezaradnych, niechcianych, chorych
psychicznie, inwalidów, samotnych starców, bezrobotnych  na pró¿no szukaj¹cych pracy. Miejsce to s³u¿y równie¿ za schronienie by³ym wiêniom, którzy po opuszczeniu wiêziennych murów
nie maj¹ dok¹d wróciæ. Przyczyny bezdomnoci
s¹ ró¿ne. Ka¿dy bezdomny ma swoj¹ historiê.
wiat ludzi bezdomnych, zwany czêsto
czwartym wiatem tworzy grupa ludzi zepchniêtych na margines ¿ycia, potêpianych przez
tych lepszych. Akcja, któr¹ zainicjowa³a kilka
lat temu Komenda Wojewódzka Policji ma pomóc prze³amaæ stereotypy na temat bezdomnoci.
Warto sobie uwiadomiæ, ¿e bezdomny, to po prostu cz³owiek, któremu doskwiera g³ód i zimno, który niejednokrotnie wstydzi siê zwróciæ o pomoc.
Nie b¹dmy obojêtni wobec drugiego cz³owieka! Akcja, której myl¹ przewodni¹ jest nadzieja i walka z
obojêtnoci¹
przyczyni siê z
pewnoci¹ do
ocalenia wielu
ludzi od samobójstwa, od mierci. Wystarczy tylko chcieæ.
Ewa
i Ewelina
Pielegniarstwo
III rok
 licencjat

- 40 -

Prof.

Jan Stasiewicz

przewodnicz¹cy
Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Bia³ymstoku
M³ody Medyk: Jakie kryteria decyduj¹ o
przyznawaniu miejsc specjalizacyjnych?

Prof. Jan Stasiewicz: Na pocz¹tku musimy
oddzieliæ dwa funkcjonuj¹ce obecnie pojêcia:
miejsce specjalizacyjne i sposób zdobywania
specjalizacji. Miejsce specjalizacyjne, jest to
miejsce przyznawane przez Komisjê Akredytacyjn¹, funkcjonuj¹c¹ przy Ministerstwie Zdrowia, jednostce szkol¹cej. Komisja w porozumieniu z organizacjami naukowymi, reprezentuj¹cymi ró¿ne dziedziny, przygotowuje odpowiedni¹ ankietê. Jednostka, ubiegaj¹ca siê o
miejsce akredytacyjne, musi spe³niæ szereg warunków, m.in. musi posiadaæ trzech specjalistów w konkretnej dziedzinie i okrelon¹, w
skali roku, liczbê leczonych pacjentów. Przyjmuje siê, ¿e jest to piêædziesiêciu pacjentów w
roku na jednego specjalizuj¹cego siê lekarza.
Poza tym musz¹ byæ spe³nione jeszcze inne
warunki jak: wyposa¿enie w odpowiedni sprzêt
i mo¿liwoæ wykonywania badañ dodatkowych. Po wype³nieniu takiej ankiety ordynator
podaje liczbê osób, które mo¿e przyj¹æ na
szkolenie. Komisja Akredytacyjna, mo¿e wytypowan¹ przez ordynatora liczbê miejsc przyznaæ, ale nie musi.

M
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... o specjalizacjach

MM: Czy wolontariat jest dobr¹ form¹
specjalizacji?
Nie jest dobr¹ form¹, bo przecie¿ pracuje siê za
darmo. Jest jednak pewnym rozwi¹zaniem, dla
osób, którym nie uda³o siê zdobyæ miejsca
rezydenckiego, a którym warunki materialne
pozwalaj¹ na pracê bez wynagrodzenia.
MM: Kto w Ministerstwie Zdrowia zajmuje
siê przyznawaniem pieniêdzy, przeznaczonych na rezydentury.
Ministerstwo powo³uje specjaln¹ komisjê, która rozdziela takie miejsca pomiêdzy poszczególne województwa. W skali roku jest to ok. 2
tysi¹ce miejsc. Komisja, przyznaj¹c miejsca na
okrelon¹ specjalizacjê, musi braæ po uwagê
potrzeby województwa oraz preferencje osób,
które chcia³yby tak¹ specjalizacjê zrobiæ.
MM: Czy iloæ miejsc, które otrzymuje
województwo podlaskie zabezpiecza jego
potrzeby?
Obserwujemy, ¿e ka¿dego roku liczba tych
miejsc jest zbyt ma³a w stosunku do zapotrzebowania. O ile rozumiemy, ¿e województwo
mazowieckie dostaje wiêcej, o tyle nie rozumiemy dlaczego, np. województwo lubelskie
otrzymuje trzy  cztery razy wiêcej ni¿ podlaskie. Zak³adamy, ¿e nasze potrzeby s¹ podobne. Brakuje w tym wszystkim jakiej równowagi. W tym roku np. przyznano nam jedynie
dwie rezydentury z chorób wewnêtrznych, a
chêtnych by³o kilkunastu. Dopiero po tym jak
zasypalimy Ministerstwo pismami, otrzymalimy dodatkowo siedem miejsc. Sytuacja ta
powtarza siê ka¿dego roku.
MM: Co mo¿na zrobiæ na szczeblu wojewódzkim, by zmieniæ tê sytuacjê?
Wymaga to lepszej organizacji i pilnowania
tych spraw przez tak¹ jednostkê, jak¹ jest Centrum Zdrowia Publicznego. Osoby odpowiedzialne musz¹ znaæ potrzeby rodowiska i preferencje lekarzy chc¹cych siê szkoliæ. Powinny
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natychmiast monitowaæ w Ministerstwie Zdrowia, gdy tych miejsc jest za ma³o. Konieczna
jest tak¿e wspó³praca z konsultantami wojewódzkimi, bo to oni musz¹ zg³aszaæ potrzeby i
iloæ chêtnych na konkretn¹ specjalizacjê.
MM: A czy w³adzom województwa powinno zale¿eæ na jak najwiêkszej liczbie rezydentur?
Oczywicie. Województwo, które dostaje jedno
miejsce rezydenckie, to tak jakby dosta³o 100
tysiêcy z³otych w ci¹gu piêciu lat. Wiêc o takie
pieni¹dze trzeba walczyæ.
MM: Czy wysoko postawionej kadrze
medycznej te¿ powinno zale¿eæ na tych
pieni¹dzach?
Mogê tylko powiedzieæ, jakie s¹ moje odczucia. A odczucia mam takie, ¿e za ma³o uwagi
przywi¹zuj¹ do tego problemu w³adze szpitalne. Dlaczego tak siê dzieje? Bo kadra
szkol¹ca i szpital, nic z tego nie maj¹ oprócz
satysfakcji. Wrêcz odwrotnie, pojawiaj¹ siê
same problemy. Taki rezydent czêsto wyje¿d¿a
na szkolenia, za dy¿ury, które musi odbyæ w
ramach specjalizacji p³aci mu szpital, a nie
Ministerstwo. Dyrekcja zatem nie jest tym
zainteresowana. Opiekun specjalizacji równie¿
nie otrzymuje ¿adnego ekwiwalentu pieniê¿nego.
MM: A powinny przys³ugiwaæ mu z tego
tytu³u jakie profity?
Ja uwa¿am, ¿e powinny. Bo to te¿ jest praca.
Wszystko, jak dotychczas odbywa siê na zasadzie wysokiej etyki lekarskiej. Spo³eczeñstwo czêsto twierdzi, ¿e lekarze s¹ nieetyczni.
Guzik prawda! Choæby szkolenie innych 
przecie¿ to jest praca spo³eczna i jak dotychczas nadal tak¹ prac¹ spo³eczn¹ pozostaje.
MM: Jaki wynik z LEP-u trzeba uzyskaæ,
¿eby dostaæ siê na rezydenturê?
Odpowiem bardzo wymijaj¹co. Trzeba zdaæ go
dobrze. Iloæ punktów, gwarantuj¹ca dostanie
siê na rezydenturê, uzale¿niona jest nie tylko
od wyników LEP-u i ilosci zainteresowanych,
ale równie¿ od liczby punktów zdobytych w
czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
MM: Czy zdarzy³o siê, ¿eby rozmowa kwalifikacyjna zdecydowa³a?
Nie. Najwa¿niejszy pozostaje nadal wynik
LEP-u.

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

MM: Jakie zatem istniej¹ sposoby dostania
siê na specjalizacjê?
Istnieje kilka takich sposobów. Najlepsz¹
form¹ jest oczywicie rezydentura, bo wówczas lekarz przez piêæ lat ma zagwarantowan¹
pracê op³acan¹ z funduszy Ministerstwa Zdrowia. Mo¿na równie¿ uzyskaæ sta³y etat, czy
postaraæ siê o wolontariat. Istnieje te¿ specjalna opcja dla doktorantów. Jednak wszystkie
mo¿liwoci s¹ realizowane w ramach miejsc
akredytowanych.

Rozmawia³: Pawe³ Szambora
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Na ratunek...

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

Rozmowa z Andrzejem 
studentem kierunku
Ratownictwo Medyczne na AMB.
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M³ody Medyk: Dlaczego, jako kierunek
studiów, wybra³e ratownictwo medyczne?
Andrzej: Po maturze nie mia³em ¿adnej koncepcji co do dalszej nauki. Chcia³em mieæ jeszcze dwa dodatkowe
lata, aby pomyleæ co dalej zrobiæ
ze swoim ¿yciem. Zupe³nie przypadkowo wybra³em Medyczne
Studium Zawodowe nr 2 przy
ulicy Ogrodowej w Bia³ymstoku. Szczêliwym trafem
dosta³em siê na ratownictwo. W trakcie nauki
odkry³em, ¿e jest to
moje powo³anie.
M³ody Medyk:
Czego spodziewa³e siê rozpoczynaj¹c studia na
bia³ostockiej
Akademii Medycznej?
Andrzej: Chcia³em dalej podwy¿szaæ swoje
kwalifikacje jako ratownik. Wybra³em AMB,
bo jest to uczelnia, która ma dobr¹ opiniê. W
trakcie nauki dowiedzia³em siê wielu ciekawostek, których, niestety, pewnie nigdy nie wykorzystam w praktyce. Przyznajê, ¿e jestem rozczarowany. To czego siê nauczy³em i co mogê
wykorzystaæ w pracy ratownika zawdziêczam
tylko studium.
M³ody Medyk: Co Ci siê nie podoba w akademickim kszta³ceniu ratowników?
Andrzej:. Kadra nie jest przygotowana do
nauki studentów na tym kierunku. Bywa tak, ¿e
asystenci w czasie æwiczeñ nie wiedz¹ co z
nami zrobiæ. Pytaj¹ jaki jest temat zajêæ itp.
Wielokrotnie sami mówimy czego od nich
oczekujemy i co chcemy robiæ.
Cieszy mnie natomiast fakt, ¿e sytuacja z
liczb¹ i stanem fantomów ju¿ siê poprawi³a.
Kiedy zaczyna³em studia by³ jeden fantom do
nauki masa¿u poredniego serca i jeden do nauki intubacji, a studentów szeædziesiêciu piêciu. Obecnie jest trochê lepiej, ale dalej bez rewelacji. Wród studentów mojego roku s¹ osoby, które o praktycznym ratownictwie nie maj¹
najmniejszego pojêcia. Ja osobicie uwa¿am,
¿e te studia nie za wiele im da³y.

M³ody Medyk: A co by zmieni³, aby poprawiæ sytuacjê na ratownictwie medycznym?
Andrzej: Osoby, które ubiegaj¹ siê o przyjêcie
na uczelniê, musz¹ mieæ ukoñczone studium
medyczne i moim zdaniem ten pomys³ jest dobry. Najwiêkszych modyfikacji wymaga rozk³ad zajêæ. W trakcie studiów jest ma³o prakty-

ki a du¿o teorii. Powinno
byæ odwrotnie. Badania fizykalnego uczy nas pielêgniarka, która nigdy nie pracowa³a
na oddziale, a
moim zdaniem
powinien to robiæ
lekarz. Mi³o by³oby
mieæ zajêcia z lekarzami z Pogotowia Ratunkowego. Zdecydowanie brakuje
nam zajêæ praktycznych.
M³ody Medyk: Teraz pytanie z u¿yciem
wyobrani. Czy potrafi³by sobie poradziæ,
gdyby wydarzy³ siê wypadek, taki jak ten
pod Je¿ewem?
Andrzej: Mylê, ¿e w razie takiego wypadku
byliby tacy, którzy by sobie poradzili i byliby
tacy, którzy nie wiedzieliby co robiæ. Dlatego
tak bardzo potrzebna jest nam praktyka. Ja próbowa³bym pomagaæ i ratowaæ.
M³ody Medyk: A jakie s¹ cechy dobrego
ratownika?
Andrzej: Sumiennoæ, opanowanie i umiejêtnoæ radzenia sobie w ró¿nych sytuacjach.
Dwie ostatnie cechy mo¿na osi¹gn¹æ poprzez
praktykê i wiedzê, a te chcielibymy zdobywaæ
w trakcie studiów. Do tego potrzebni s¹ nam
zawsze perfekcyjnie przygotowani do zajêæ
wyk³adowcy, którym nie trzeba podpowiadaæ o
czym maj¹ mówiæ na zajêciach.
M³ody Medyk: Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a:
MMS
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Sen
Wczoraj przyni³o mi siê, ¿e jestem mê¿czyzn¹.
Obudzi³am siê z mieszanymi uczuciami i nie mog³am przestaæ o tym myleæ. Sk¹d taki sen?
Czy¿bym mia³a problemy z akceptacj¹ swojej
p³ci?
Pierwsze olnienie
Przypomnia³ mi siê pierwszy rok studiów.
Spotkanie z gór¹ w celach powitalno-informacyjnych. Nasz rocznik (podobnie jak pozosta³e)
by³ zdominowany przez kobiety. Os³upia³ymy,
s³ysz¹c probê o wybranie starosty roku  mê¿czyzny, bo jak nam wyjaniono tylko z t¹ p³ci¹
mo¿na siê dogadaæ i co za³atwiæ. £askawie pozwolono nam wytypowaæ te¿ jak¹ kole¿ankê na
zastêpcê.
 Ale sami pañstwo rozumiej¹, ¿e bêdzie ona
pe³ni³a g³ównie funkcjê dekoracyjn¹ 
us³yszelimy.
To by³ bolesny policzek. Niestety, zapowiada³o siê podobnych szeæ lat dyskryminacji.
Ma³o mê¿czyzn?
Ulubionym i czêsto
zadawanym nam pytaniem, by³o:
 A czemu na roku jest tak ma³o mê¿czyzn?
I zaraz dodawane pospiesznie, przez mêskiego szowinistê.
 I jak wy teraz
mê¿a znajdziecie?
Czemu macie takie
miny? To nie wiecie,
po co kobiety id¹ na
studia?
Zdarza³o siê, ¿e dociekliwy wyk³adowca
¿¹da³ od nas wyjanieñ
lub wrêcz
zachowywa³ siê tak,
jakby ten niedobór p³ci
przystojnej by³ nasz¹ win¹. Chyba uwa¿a³, ¿e
zabra³ybymy miejsce m¹drzejszym i bardziej inteligentnym panom.
Niechybnie g³upia
Ci, nieliczni, którym uda³o siê wygraæ bataliê
o miejsca, raczej nie maj¹ na co narzekaæ. Wystarczy powiedzieæ, ¿e za ten sam poziom wiedzy,
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dziewczyna dostaje rednio ocenê ni¿ej ni¿ ch³opak. Poza tym panowie nie musz¹ na ka¿dym kroku udowadniaæ, ¿e nadaj¹ siê do czego wiêcej, a
nie tylko do dzieci i garów. Z asystentami i profesorami ³¹czy ich solidarnoæ plemników. Panie za
szybko urabiaj¹ na wdziêk, piêkne oczy i m³odoæ.
Studentka jest z góry na straconej pozycji.
Jeli to osoba ³adna, to znaczy, ¿e pewnie g³upia.
Jeli brzydka, niechybnie nie dba o siebie, czyli
te¿ g³upia.
G³êboki dekolt i mini mini
Czy kto z was widzia³ zasuwaj¹cego na
egzamin ustny studenta w kusych spodenkach
przez, które przewituj¹ seksowne stringi? Nie? A
bez koszuli pod rozpiêt¹ marynark¹? Te¿ nie? A
mo¿e s³ysza³ycie o takim, który zosta³ oddalony
na poprawkê czy dopytkê z powodu zbyt ukrywaj¹cego sylwetkê ubioru? Nie?
No w³anie. Chyba nic wiêcej nie muszê
dodawaæ

Co do egzaminów bywaj¹ te¿ takie, na
których, co ³adniejsz¹ studentkê pyta siê, czy ma
ju¿ mê¿a i dzieci. Jeli odpowied brzmi nie,
delikwentka musi siê t³umaczyæ dlaczego. Przy
czym ¿adna przyczyna nie jest wystarczaj¹co
dobra, bo takie zaniedbanie jest wrêcz karygodne
(co zwykle ma odzwierciedlenie w ocenie). M

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

Manifest Feministyczny
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Praca
I w koñcu ostatnia kwestia. Skoro na ka¿dym
roku dominuj¹ inteligentne, ambitne dziewczyny,
to sk¹d u licha taki ogrom mêskich pracowników?
Co siê dzieje z m³odymi lekarkami po sta¿u?
Gdzie gin¹? A z tych, które prze¿ywaj¹, czemu
tak ma³o robi habilitacjê, zostaje profesorami,
ordynatorami, kierownikami (tym nielicznym
walecznym CHWA£A!)? Dlaczego od wieków
nasza góra jest zmaskulinizowana?
Mo¿e kobiety w koñcu wykañcza codzienne
udowadnianie, ¿e maj¹ nie tylko cia³o, ale te¿ rozum. Czêsto jest on o wiele lepiej wykszta³cony i
sprawniej funkcjonuj¹cy ni¿ u p³ci przeciwnej.
Apel
Na zakoñczenie pragnê siê zwróciæ do Was
kobiety-lekarki. Nie poddawajcie siê! £¹czmy
si³y! Tylko solidarnoci¹ p³ci ¿eñskiej mo¿emy
co zmieniæ. Pomagajmy sobie nawzajem, bymy
odzyska³y godnoæ. Tylko wtedy przestanie nam
siê niæ, ¿e jestemy mê¿czyznami! Bo to straszny
sen!
Cropca

Odpowied
Mê¿czyzny
Nie bêdê zaprzecza³, bo pewnie, nie jedna z Was, Drogie
Panie, znalaz³aby tysi¹c s³ów,
na ka¿de jedno moje s³owo. Dziwne, bo
myla³em, ¿e ¿yje siê Wam z nami ca³kiem
dobrze. Przekonany te¿ by³em, ¿e wielcy myliciele socjologii (równie¿ mylicielki  socjolo¿ki) win¹ za rosn¹cy wskanik rozwodów, obci¹¿aj¹ feminizacjê spo³eczeñstwa (czyli facet w
kuchni, kobieta w biurze). Jaka¿ to sprzecznoæ
rz¹dzi Waszymi delikatnymi cia³kami (równie¿
umys³ami), ¿e jednoczenie, chc¹c rz¹dziæ, na
¿yciowego partnera wybieracie mê¿czyznê na
stanowisku, który tward¹ rêk¹ czuwa nad Waszym bezpieczeñstwem. Przecie¿ ja niczego
Wam nie zabraniam.
Apelujcie, zrzeszajcie siê, mo¿ecie te¿ obwiniaæ wiat (czyli mê¿czyzn), za w³asne niepowodzenia. Mam tylko nadziejê, ¿e zastanowi³ycie siê, czym co takiego mo¿e siê skoñczyæ.
Porywaj¹c siê z wid³ami na stanowiska obsadzane przez p³eæ brzydk¹, pamiêtajcie, ¿e my ¿yjemy krócej no i jeszcze ta prostata... Naprawdê tego chcecie?
Ja na szczêcie nie budzê siê w nocy z
powodu koszmarów o Szanownej Pani Dyrektor
z teczuszk¹, która przepuszcza mnie w drzwiach
do windy  a by³oby tak mi³o.
Mê¿czyzna
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MODERNE FEMME
Byæ kobiet¹, byæ kobiet¹ marzyæ ci¹gle bêd¹c dzieckiem
Byæ kobiet¹, bo kobiety s¹ wystêpne i zdradzieckie.
Byæ kobiet¹, byæ kobiet¹ oszukiwaæ, drêczyæ, zdradzaæ
Nawet gdyby komu mia³o to przeszkadzaæ,
Mieæ sto kilo bi¿uterii, kapelusze takie du¿e
I od starych wielbicieli wci¹¿ dostawaæ listy, ró¿e
Na bankietach, wernisa¿ach pokazywaæ siê codziennie
Byæ kobiet¹, ta têsknota siê niekiedy budzi we mnie.
[fragment piosenki piewanej przez Alicjê Majewsk¹
 Byæ kobiet¹]

Z

kalendarza dawno zosta³a
wyrwana kartka z dat¹ 8
marca, ale to nie szkodzi by byæ
kobiet¹ przez 365 dni w roku.
Jakie s¹ wspó³czesne kobiety, czy wyró¿nia je co
oryginalnego sporód ludzkiej populacji? Dok³adnej
charakterystyki nie sposób podaæ. Ka¿da z nas
jest inna, ma inne potrzeby,
realizuje siê w inny sposób. To
co nas ³¹czy, to: subtelnoæ,
macierzyñstwo i zmiennoæ 
bo kobieta zmienn¹ jest.
Czas nieustannie p³ynie i
nastaje nowa rzeczywistoæ. Z ni¹
p³eæ piêkna ukazuje swoje nowe oblicze. Ka¿da z nas
pragnie zdobyæ wykszta³cenie i to nie tylko na poziomie szko³y redniej. Staramy siê spe³niaæ w rolach
profesorów, coraz czêciej te¿ siêgamy po w³adzê. W
ka¿dej z nas drzemie ta kobieca si³a, któr¹ przekaza³a
nam w genach Matka Ewa! Nadal chcemy siê realizowaæ jako matki, ¿ony i kochanki.
Kobiety naszej uczelni te¿ na ten temat maj¹ ró¿ne
spojrzenie, a przyk³adem niech bêdzie wypowied jednej z nich  doktor Hanny Koz³owskiej z Zak³adu
Fizjologii Dowiadczalnej.
M³ody Medyk: Jaka jest wizja wspó³czesnej
kobiety?
Dr Koz³owska: Wspó³czesna kobieta powinna umieæ
radziæ sobie w ró¿nych sytuacjach, wykazuj¹c inicjatywê i samodzielnoæ w dzia³aniu. Powinna te¿ godziæ
wype³nianie obowi¹zków zawodowych z innymi zajêciami. Nie jest to ³atwe. Nie mo¿na rozwijaæ siê tylko
w jednym kierunku. Po pracy, kobieta wspó³czesna
powinna znaleæ czas na dobr¹ ksi¹¿kê, wyjcie do teatru, kina, jak te¿ na spotkania z przyjació³mi.
MM: A jakie s¹ kobiety w Zak³adzie Fizjologii?
Dr Koz³owska: Panie pracuj¹ce w naszym Zak³adzie
s¹ w ró¿nym wieku i ka¿da jest inna, ale o ka¿dej z nich
mo¿na powiedzieæ, ¿e nale¿y do kobiet wspó³czesnych. Na pewno naszym wspólnym celem jest realizacja na polu naukowym.
Hania M.
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o trudach sesji zimowej czas na upragnion¹
chwilkê wytchnienia. Sposobów na
odpoczynek od akademickiej rzeczywistoci jest
wiele. Ja wybra³am wyjazd na obóz narciarski do
Korbielowa. Dla tych, którzy lubi¹ aktywny
odpoczynek polecam wypad w góry na obozy
organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AMB. Jest to szansa na zas-

Jak we wszystkim, pocz¹tki bywaj¹ trudne, ale
dziêki fachowym poradom naszych wykwalifikowanych instruktorów ze Studium Sportu ju¿
drugiego lub trzeciego dnia, wszyscy znakomicie
stosowali technikê jazdy pó³p³ugiem. Oby³o siê
bez powa¿niejszych upadków, siniaków jednak
nie brakowa³o.
Jazdy nocne i masa¿e

makowanie uroków bia³ego szaleñstwa i poznanie tajników narciarstwa zjazdowego.
Zgrana paczka
W tegorocznych turnusach, od 28 stycznia do
11 lutego, wziê³o udzia³ 45 studentów ze wszystkich kierunków naszej uczelni. Ju¿ w czasie
podró¿y poci¹giem zawi¹za³y siê znajomoci, a
na miejscu wszyscy stanowilimy zgran¹ paczkê;
zwart¹ i gotow¹ na stawienie czo³a narciarskiej
przygodzie. Oprócz zgranej ekipy, dopisa³a
równie¿ pogoda. Górskie powietrze, piêkne
s³oñce i idealnie przygotowane trasy na Pilsku,
by³y wymarzonymi warunkami do doskonalenia
carvingowej jazdy.
Pilsko wyranie góruje nad s¹siednimi szczytami, lecz niestety czêsto spowijaj¹ go chmury
pêdzone wiatrem znad s³owackiej strony. Jednak
gdy trafi siê pogoda, panorama ze szczytu jest
zachwycaj¹ca. Na szczêcie, my, niejednokrotnie
mielimy okazjê podziwiaæ cudowne krajobrazy
Beskidów Zachodnich, od Baraniej Góry, przez
Beskid ma³y po Babi¹ Górê i Tatry.
Mój pierwszy raz
Obozy te s¹ wspania³¹ okazj¹ do doskonalenia umiejêtnoci narciarskich, jak równie¿ do
nauki narciarstwa. Wród uczestników by³o wiele
osób, które po raz pierwszy stanê³y na nartach.

Dziêki dobrej organizacji dnia moglimy w
pe³ni wykorzystaæ warunki na stokach. Wiele
osób oprócz ca³odziennych zjazdów, skusi³o siê
równie¿ na jazdy nocne. Po wyczerpuj¹cym dniu
spêdzonym na stoku, w regeneracji si³ bardzo
pomocne by³y masa¿e wykonywane przez
naszych przyjació³ z fizjoterapii. Wra¿enia z
tygodniowego pobytu w Korbielowie z pewnoci¹ pozostan¹ na d³ugo w pamiêci uczestników.
Wielu z nas z pewnoci¹ wróci tam za rok.
Zachêcam wszystkich do brania udzia³u w
tego typu obozach. Poznacie wspania³ych ludzi,
nauczycie siê jednego z najwspanialszych
sportów i odpoczniecie od nauki. Gwarantujê, ¿e
migaj¹c po stokach Pilska, ani razu nie pomylicie o k³opotach na uczelni lub o tym co was czeka
w nastêpnym semestrze. Na³adowani pozytywn¹
energi¹ powrócicie do pracy. Jest to fantastyczne
oderwanie od rzeczywistoci. Czytajcie og³oszenia odnonie obozów i jak tylko siê pojawi¹,
pêdcie zapisaæ siê do Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu.
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Z narciarskim pozdrowieniem
Ewelina Zaremba
Studentka III roku
Wydzia³u Farmaceutycznego AMB.
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Leksykon lekarski
Lekarz myl¹cy
Zjawisko powszechne i niedoceniane. Taki nie
uczy³ siê wszystkiego co mu podsunêli. Przyjmuj¹c pacjenta w gabinecie, na
kolana k³adzie sobie
pharmindeks z poszarpan¹ ok³adk¹. Kiedy
zadaje pytanie: co
dolega? myli o niskiej pensyjce, a kiedy
pyta o iloæ wypró¿nieñ, w duchu myli
 co bêdzie dzi na
obiad? Lekarz myl¹cy bada pacjenta
telepatycznie i nie
rozwija rozmowy.
Jeli pacjent cierpi
na s³owotok  od razu kieruje go do specjalisty.
Lekarz skryba
Z takim nie pogadasz o
zgadze i bol¹cym paluchu, czy te¿ krzy¿u. Lekarz
taki w szczególnoci zajêty jest pisaniem. Nawet
kiedy nie mówisz, ten pisze namiêtnie. Próbujesz
zajrzeæ, co on tam pisze
ale po chwili dochodzisz do wniosku, ¿e to po hebrajsku. Mo¿esz
mówiæ do takiego staj¹c na rzêsach, a ten nie
rzuci pióra z zachwytu nad twoimi zdolnociami.
Nawet, gdy wyjdziesz z gabinetu, lekarz skryba
bêdzie pisa³ dalej, a¿ do skoñczenia wiata i o jeden dzieñ d³u¿ej.
Lekarz nosz¹cy rêce w kieszeniach
Osobnik, którego przeznaczeniem jest pa³ac z du¿¹ iloci¹ malowanych na br¹zowo krat.
Lekarz spocony
Sta¿ysta na pierwszym dy¿urze.
Lekarz z czerwonym nosem
Pan, który mi³o spêdzi³ weekend w dy¿urce lekarskiej.

po³o¿yæ na kozetkê i rozluniæ.
Lekarz z niedokrwieniem palca wskazuj¹cego
Cz³owiek, które swoj¹ diagnozê opiera g³ównie
na badaniu per rectum.
Lekarz z oczami wokó³ g³owy
Psychiatra na oddziale, na którym zabrak³o leków antypsychotycznych.
Lekarz z pêtl¹ wokó³ szyi
Doktór rozmawiaj¹cy z Godzikow¹.
Lekarz dobroduszny
Taki, który interpretuj¹c zdjêcie
rtg klatki piersiowej z ewidentn¹
grulic¹, mówi 
taka uroda.
Lekarz wierz¹cy
Na probê pacjenta o usuniêcie brodawki z intymnego miejsca odpowiada
 dziecko, co Bóg z³¹czy³, cz³owiek niech nie
rozdziela.
Lekarz cudotwórca
Taki, który do pacjenta, tu¿ po zagipsowaniu
wszystkich koñczyn, mówi Alleluja i do przodu!

SPROSTOWANIE

W

styczniowym numerze M³odego Medyka
podalimy b³êdne nazwiska osób znajduj¹cych siê na zdjêciu zamieszczonym przy artykule Egzamin z filozofii ¿ycia. Na zdjêciu od
lewej: Anna Panasiuk (autorka tekstu), Agnieszka wiêcicka, Beata Mojsak, dr Katarzyna Muszyñska-Ros³an. Za b³¹d bardzo przepraszamy.

Lekarz desperat
Medyk s¹dowy ucz¹cy siê obs³ugi defibrylatora.
Lekarz optymista
Pan w bieli, pocieszaj¹cy pacjenta po amputacji
obydwu koñczyn dolnych s³owami  do wesela
siê zagoi.
Lekarz bezczelny
Ka¿dy lekarz, który od progu ka¿e siê rozebraæ,
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