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... Nie nale¿y rzucaæ bezmylnych oskar¿eñ, je¿eli nie ma na to dowodów
to proste s³owa wypowiedziane przez Benedykta XVI w katedrze w. Jana w Warszawie w obecnoci najwy¿szych w³adz 
zarówno wieckich, jak i duchownych. Przypomnia³y mi siê, gdy
robi³em korektê listu autorstwa mojego kolegi z Wroc³awia. Adresatem jest prof. Religa  obecny minister zdrowia. Pewnie nie pod
ten adres list powinien trafiæ. To powód, dla którego zamiecilimy
go w ca³oci w bie¿¹cym numerze Medyka. Mo¿e w ten sposób trafi
pod w³aciwe adresy. Mój kolega z Wroc³awia to cz³owiek prawy,
kochaj¹cy swój zawód i kochaj¹cy ludzi. Nie mo¿e siê pogodziæ z
brutalnymi napaciami mediów na s³u¿bê zdrowia. Uwa¿a, ¿e
pochopne ferowanie s¹dów i wyroków na lekarzy i pielêgniarki
przez media przynosi niepowetowane straty. Uderza przede wszystkim w potencjalnych pacjentów. Wynika to z podwa¿ania zaufania
do lecz¹cego. Jak wiadomo, owo zaufanie jest podstaw¹ procesu
diagnostyczno-terapeutycznego. Brak zaufania jest czasami powodem groteskowych sytuacji. Nie dalej, jak trzy dni temu kolega (kierownik chirurgii dzieciêcej) zadzwoni³ do mnie i ³ami¹cym siê ze
wzburzenia g³osem opowiedzia³ historiê, która mia³a w³anie miejsce na chirurgicznej izbie przyjêæ w DSK. Matka dziecka badanego
przez jednego z chirurgów poczu³a woñ alkoholu. Natychmiast zadzwoni³a na policjê zg³aszaj¹c, ¿e lekarz badaj¹cy jej dziecko jest
pijany. Policja przyjecha³a, przeprowadzi³a badania alkomatem rzekomo pijanego lekarza. Okaza³o siê, ¿e woñ alkoholu, i owszem
unosi siê, ale ze rodka dezynfekcyjnego u¿ytego do odka¿ania ran.
miaæ siê, czy p³akaæ?
A z moim przyjacielem z Wroc³awia, autorem listu do ministra
zdrowia, zgadzam siê. Zgadzam siê, ale tylko po czêci. Jego wywód jest niew¹tpliwie s³uszny. By³by jeszcze bardziej s³uszny, gdybymy stanowili korporacjê zawodow¹ ludzi idealnych, bez skazy.
Gdybymy byli grup¹ ludzi darz¹cych siê wzajemnym szacunkiem,
o wysokim poziomie moralnym i intelektualnym. Ka¿dy powie, ¿e
to przecie¿ niemo¿liwe. I niew¹tpliwie bêdzie mia³ racjê. Gdy zasiadam do pisania tego felietonu, TVN dopiero co nada³a audycjê o kulisach sprawy wziêcia rzekomej ³apówki przez kierownika jednej z
naszych klinik. Dziennikarskie ledztwo ukaza³o smutne, drugie
dno tej sprawy. Wrêczenie ³apówki by³o kontrolowane. Ale  jak
wykazali dziennikarze TVN  kontrolowane i sowicie op³acone
przez jednego z pracowników kliniki. By³o sfingowane przez kolegê lekarza, który chcia³ siê zemciæ na swym szefie. Za co? Ano
za to, ¿e ten nie chcia³ z nim kontynuowaæ wspó³pracy. Smutne, ale
prawdziwe. Smutne, bo obna¿a ludzk¹ nêdzê. Smutne, bo jedna z
miejscowych gazet wyda³a ju¿ wyrok na lekarza ³apówkarza.
Smutne, bo w tê brudn¹ historiê zamieszane s¹ w³adze cigania.
Smutne, bo inspirator i re¿yser tej historii by³  co prawda krótko 
kandydatem wojewody na specjalistê wojewódzkiego (nie posiadaj¹c specjalizacji w dziedzinie). Smutne, bo lekarz  rzekomy ³apówkarz siedzia³ 1,5 miesi¹ca w wiêzieniu wraz z pospolitymi przestêpcami i zosta³ odsuniêty od kierowania klinik¹. Smutne bo ¿yjemy
w dziwnym kraju. Smutne, bo zanim bêdziemy szukaæ winy w mediach, spójrzmy na siebie. Mo¿e nie tylko media s¹ winne?
Na szczêcie w³adze uczelni podesz³y do sprawy z niezwyk³¹
ostro¿noci¹. Rektor nie uleg³ ró¿nym przedziwnym naciskom. Nie
zrezygnowa³ z pracy wysokiej klasy dowiadczonego kardiochirurga, którego pozyskanie dla szpitala i uczelni nie by³o ³atwe. Do wyjanienia sprawy przez s¹d, kardiochirurg jest jedynie zawieszony w
pe³nieniu funkcji kierowniczej.
A pos¹dzonemu o pijañstwo w pracy chirurgowi dzieciêcemu
chcia³bym poleciæ artyku³ naszego redakcyjnego prawnika Marka
Hermanowicza, zatytu³owany Dobre imiê i godnoæ lekarza. Autor
pisze w nim: Praktycznie najwa¿niejszym instrumentem prawnym, s³u¿¹cym ochronie dobrego imienia, bêdzie art. 212 KK,
okrelaj¹cy przestêpstwo znies³awienia.

Adres redakcji studenckiej:
Siedziba organizacji studenckich, DS1
ul.Akademicka 3; tel (85) 748 58 13
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowania tekstów
oraz zmiany ich tytu³ów.
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Wroc³aw dn. 27 marca 2006.

Minister Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Prof. dr hab. Zbigniew Religa

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Polskie Stowarzyszenie Obrony Godnoci Lekarskiej nie mo¿e pozostaæ obojêtne na sytuacjê w
Polskiej S³u¿bie Zdrowia. W zwi¹zku z tym apelujemy do Pana Ministra o zajêcie jednoznacznego
stanowiska w kilku sprawach nêkaj¹cych rodowisko lekarskie.
1. Przed trzema laty wyst¹pilimy do Rzecznika
Praw Obywatelskich z prob¹ o opiniê dotycz¹c¹
mediów, tj. wydawania wyroków na lekarzy i pracowników S³u¿by Zdrowia w mediach nie tylko
przed wydaniem wyroku w s¹dach powszechnych, ale czêsto przed rozpoczêciem procesu
s¹dowego. Wiele z tych postêpowañ s¹dowych
koñczy siê korzystnym dla lekarzy wyrokiem.
Wyroków, które zapad³y w mediach ju¿ nikt nie
odwo³uje, nie s³yszymy te¿ z ust dziennikarzy
s³owa przepraszam ! Uwa¿amy, ¿e win¹ za z³¹
atmosferê wokó³ rodowiska lekarskiego nale¿y
obarczyæ media. Klasycznym przyk³adem jest
sprawa ³ódzka (skórek i nagminnego trucia
pacjentów pavulonem). Do tej pory nie zapad³
¿aden wyrok, a dziennikarze swoje nagrody
dawno skonsumowali ! Ostatnio pojawi³ siê w
krakowskiej prasie artyku³ zatytu³owany Pijany
jak lekarz, a we wroc³awskiej prasie, jeszcze
przed rozpoczêciem postêpowania s¹dowego,
dziennikarze wydali wyrok na stomatologa i
anestezjologa za spowodowanie mierci 15-letniej dziewczynki. Krzycz¹cy na tytu³owej stronie
Wprost tytu³ 36 tysiêcy pacjentów ginie w
wyniku b³êdów lekarskich. W artykule dane nie
poparte ¿adnymi statystykami, a liczba zgonów w
tytule artyku³u niemal¿e równa liczbie zgonów w
Polsce w ci¹gu roku (czy to znaczy ¿e wszyscy
pacjenci umieraj¹ w wyniku b³êdów lekarskich?).
Czemu ma s³u¿yæ pokazywanie w g³ównym
wydaniu Wiadomoci TVP1 chirurga zakuwanego w kajdanki przy stole operacyjnym? Jest
to niew¹tpliwie medialne, ale komu s³u¿y? Polskie Stowarzyszenie Obrony Godnoci Lekarskiej
nie jest przeciwne publikacjom z³ych postaw
lekarskich w prasie, wrêcz apeluje o ich nag³anianie i kole¿eñski ostracyzm, ale po zapadniêciu
wyroków s¹dowych. Tworzenie atmosfery sensacji wokó³ naszego rodowiska nie s³u¿y nikomu: ani S³u¿bie Zdrowia, ani tym bardziej pacjentom. Nam odbiera najpotê¿niejsz¹ broñ jak¹ posiadamy i najtañszy, a bardzo skuteczny lek,
którego Fundusz Zdrowia refundowaæ nie musi 
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zaufanie. Nie musimy Panu Profesorowi t³umaczyæ, ¿e zaufanie pacjenta w relacjach pacjent-lekarz to minimum 50% naszego sukcesu i tej
broni w walce z chorob¹ nie wolno nam zabieraæ.
Wydaje nam siê, ¿e ¿aden z dziennikarzy nie
zada³ sobie pytania ilu zginê³o pacjentów bo
odebra³em im zaufanie do lekarza ?
2. W ostatnim czasie narasta fala protestów w S³u¿bie Zdrowia zwi¹zana z niskimi zarobkami. Z
pewnym zdziwieniem odebralimy podenerwowanie i wypowied Pana Ministra w Wiadomociach TVP1. Panie Ministrze czy ci¹gle jeszcze
ma obowi¹zywaæ pogl¹d tow. Wies³awa, ¿e lekarzom nie trzeba dawaæ podwy¿ek, bo i tak sobie
dorobi¹? Gdy w styczniu bie¿¹cego roku protestowali lekarze niemieccy (30% podwy¿ki!),
znaleli zrozumienie spo³eczeñstwa niemieckiego
i mediów! I znowu powo³amy siê na krzywdz¹cy
rodowisko lekarskie artyku³ z tygodnika
Wprost, wed³ug którego tylko najm³odsi lekarze zarabiaj¹ w granicach 1000 z³, a jest ich
niewielki odsetek. Jest to oczywista nieprawda.
Pensja ordynatora wynosi (poza ew. kontraktem)
rednio oko³o 2000 z³. Wed³ug cytowanego
tygodnika profesorowie medycyny to wietnie
zarabiaj¹cy ludzie. Pensja profesora zwyczajnego
to ok. 6000 z³ brutto (1500 euro). Wielu pracowników S³u¿by Zdrowia maj¹c wiadomoæ, ¿e
Polska jest krajem na dorobku chcia³aby zarabiaæ
1/3 poborów swoich odpowiedników w Europie
Zachodniej. Tak niskie zarobki s¹ przyczyn¹ emigracji nie tylko m³odej kadry lekarskiej, ale tak¿e
lekarzy z d³ugim sta¿em zawodowym i personelu
redniego. S¹ przyczyn¹ pogoni za prac¹ (szpital,
dy¿ury, przychodnia, gabinet prywatny)  nigdzie
nie wykonywan¹ rzetelnie z powodu popiechu i
ci¹g³ego zmêczenia oraz pope³nianych b³êdów z
tych samych powodów. Jestemy obarczani
ogromn¹ odpowiedzialnoci¹ za zdrowie i ¿ycie
ludzkie i ta odpowiedzialnoæ powinna byæ godnie (!!!) op³acana. Nasi po³udniowi s¹siedzi
(Czesi i Wêgrzy) po przyst¹pieniu do UE bez
wiêkszych problemów zaradzili temu problemowi. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e nawet dr Judym
nie pracowa³ za darmo. By³ porz¹dnie ubrany,
mia³ dom, bryczkê i gabinet, w którym pracowa³
 czy czego innego chce dzisiejszy polski
lekarz? Chce godnych warunków ¿ycia i pracy.
Nie kiedy w przysz³oci  za rok, dwa czy dziesiêæ. Ju¿ dosyæ obiecywania, obiecywa³ nam to
ka¿dy kolejny Minister Zdrowia po 1989 r.
3. Finansowanie S³u¿by Zdrowia. Te¿ czas powiedzieæ  ju¿ dosyæ eksperymentów i dzia³añ
pozorowanych. Dosyæ mamienia procentem
PKB. Inny jest 1%PKB w Polsce a inny w USA.
Trzeba zmieniæ system finansowania zaczynaj¹c
od tego, o czym ka¿dy kolejny rz¹d mówi³, ale
¿aden nie zrobi³. Bo to dzia³anie niepolityczne,

cd. str. 6M
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Poszukaj
w sobie
diamentów
Z ojcem
Edwardem Konkolem,
mi³onikiem muzyki
Czes³awa Niemena,
rozmawia Danuta lósarska.
Czy ojciec by³ agentem?
menty, bo chcieli awansowaæ, zas³u¿yæ na pochwa³y, pokazaæ
Nie (zdziwiony).
siê w jak najlepszym wietle.
Pytam o to dlatego, ¿e ostatnio sta³o siê to bardzo
Czy mo¿na wybaczaæ niegodziwoci?
modne.
Rani¹c innych, ranimy te¿ siebie. Judasz za trzydzieci sreNie by³em agentem, ale by³em namawiany do wspó³pracy.
brników wyda³ Jezusa, a potem poszed³ siê powiesiæ. Grzech
Mój brat dzia³a³ w podziemiu, zatrzymano go, gdy transporjest konsekwencj¹ zmylonej drogi. Najpierw trzeba zrozutowa³ powielacz. W zwi¹zku z jego aresztowaniem ja te¿ bymieæ, a potem przyjdzie czas na wybaczenie.
³em wielokrotnie przes³uchiwany. Próbowano mnie szanta¿oAle s¹ przecie¿ jakie granice moralne, których nie
waæ, przekupywaæ, czêstowano kawolno nam przekraczaæ?
w¹, herbat¹, podsuwano jakie
Jest pewna droga dochodzenia do
zdjêcia, ¿ebym powiedzia³ kto na
Ojciec Edward Konkol  werbista, od sukcesu i polega ona zawsze na
nich jest. By³em wtedy jeszcze
mia¿d¿eniu innych. To jest droga
1986 r. jest duszpasterzem dzieci ulicy i kupowania, manipulowania, wchoprzed wiêceniami, a panów z UB
m³odocianych narkomanów w Bia³ym- dzenia w ró¿nego rodzaju uk³ady.
bardzo interesowa³o, co dzieje siê
stoku. W roku 1991 r. za³o¿y³ Stowarzy- Tak by³o i tak jest. Dzi te¿ s¹
w seminarium. Wzywano mnie
bardzo czêsto do sk³adania wyjaszenie Pomocy Osobom Zagro¿onym obok nas ludzie, którzy dla stanonieñ, a¿ wreszcie zacz¹³em siê baæ
Uzale¿nieniem i Uzale¿nionym Droga. wisk, pieniêdzy, kariery stracili
o swoj¹ rodzinê. Niesamowitej si³y
siebie. Wchodz¹ w jaki dziwny
Przez stowarzyszenie przewija siê 4,5 stan, który nakazuje im biec coraz
doda³ mi tato, który powiedzia³:
tys. osób rocznie, w tym wiele kobiet  szybciej i szybciej, aby tylko wyW wiêzieniu te¿ ksiê¿a s¹ poofiar przemocy. Obecnie stowarzyszenie przedziæ pozosta³ych. Kto nie
trzebni.
Podczas kolejnego przes³uchaprowadzi wietlicê rodowiskow¹, Cen- idzie z nimi, to ju¿ go nie ma, zonia, zgodnie z tym jak radzi³ mi
trum Integracji Spo³ecznej, pomaga staje zepchniêty w niebyt. Kariera,
mój prowincja³, któremu zwierzysukces s¹ dla nich ucieczk¹ od siemieszkañcom z by³ych PGR-ów, zajmuje bie, a wszystko tylko, dlatego aby
³em siê ze swoich problemów, wysiê m³odzie¿¹ uzale¿nion¹ od narkoty- nie zmierzyæ siê z tym co ich boli.
ci¹gn¹³em notes i zacz¹³em robiæ
ków, zagro¿on¹ przestêpczoci¹. Nasz To jest uzale¿nienie porównywalnotatki. Przes³uchuj¹cy mnie oficer
bardzo siê zdziwi³, a ja spokojnie
dom nastawiony jest na pomoc rodzi- ne z alkoholizmem czy narkomawyt³umaczy³em mu, ¿e o tej ca³ej
ni¹. ¯al mi tych wszystkich ludzi,
nom dysfunkcyjnym.
rozmowie muszê poinformowaæ
którzy jakoby doszli do czego
moich prze³o¿onych. W ten sposób
wielkiego. Czasami sobie mylê,
uwolni³em siê, dali mi spokój.
¿e ju¿ nasta³ czas, aby dla tych naByli tacy, którzy podpisali dokument o wspó³pracy, czerszych elit  polityków, naukowców, biznesmenów  za³o¿yæ
pali korzyci finansowe.
grupê terapeutyczn¹, która pomog³aby im dojæ do normalNiekoniecznie musieli co podpisywaæ, czasami mogli po
noci.
prostu zbyt du¿o mówiæ i to zupe³nie niewiadomie. Kto ¿y³
Anna Maria Jopek piewa: Niech kto zatrzyma wreszw tamtych czasach, ten dobrze wie jak wtedy by³o. Jestem
cie wiat, ja wysiadam
bardzo ostro¿ny w ocenie ludzi, których uznaje siê za agenNie trzeba wysiadaæ. Nale¿y siê tylko zatrzymaæ i ws³uchaæ
tów, bo najpierw trzeba siê zastanowiæ kto sporz¹dza³ te maw siebie. Jestem pewien, ¿e wtedy ci, którzy wdepnêli w to
teria³y. To byli ludzie, którzy siê zaprzedali. I to im teraz mamakabryczne b³otko, ci, którzy k³ami¹, przywdziewaj¹ ró¿ne
my wierzyæ? Oni co tam sobie pisali, produkowali dokumaski, zastanowi¹ siê nad sob¹. Ja wierzê w to, ¿e ka¿- M
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dy cz³owiek ma swoj¹ kopalniê diamentów. Bo przecie¿
ka¿dy z nas marzy o pokoju, przyjani, mi³oci, o tej radoci
poranka i pokoju wieczora.
Wiem, ¿e ojciec od lat zajmuje siê ludmi, którzy
zb³¹dzili?
Raczej tymi, którzy s¹ na samym dnie. Ale to nie by³a moja
decyzja, ¿e zacz¹³em siê tym zajmowaæ. Jestem przekonany,
¿e to Pan Bóg mnie tak prowadzi. Widzia³em jak fenomenalnie mnie podchodzi³. Rozpoczê³o siê to w Warszawie, kiedy
jedna z zakonnic  hinduska  poprosi³a mnie, abym kogo
namaci³. To by³ rok 1986. Kto wtedy s³ysza³ o ludziach ¿yj¹cych w kana³ach? Poszed³em z ni¹ tam, do tego pociêtego,
zakrwawionego cz³owieka, którego nie chcia³a nawet zabraæ
karetka. Zosta³em z nim w tych kana³ach. Nie zasn¹³bym w
nocy, myl¹c o tym, ¿e go tam zjadaj¹ szczury. Spêdzi³em z
tymi ludmi ca³y urlop, mieszka³em z nimi i mierdzia³em
tak jak oni. Wiedzia³em, ¿e bywaj¹ agresywni, ¿e maj¹ ró¿ne
wystêpki na swoim koncie, ale rozczulali mnie nawet tym,
gdy w rodku nocy szli po wodê dla kolegi, którego mêczy³
kac. By³o w tych ludziach co ciep³ego, kochanego. Nauczy³em siê inaczej na nich patrzeæ. To spowodowa³o, ¿e po przyjedzie do Bia³egostoku bra³em szmatê, wiadro i szed³em do
melin pijackich, narkomañskich. Nie wiedzia³em jak tym ludziom pomóc, wiêc zagania³em ich na pocz¹tku do sprz¹tania.
Nie czu³ siê ojciec brudny wewnêtrznie od przebywania
w tym towarzystwie?
To by³ piêkny czas. Dostrzeg³em jak wielka ró¿nica jest miêdzy tym, co jest na zewn¹trz, a tym, co wewn¹trz nas. Wród
tych ludzi prze¿y³em najpiêkniejsze Bo¿e Narodzenie. Nie
by³o choinki, by³o brudno, mierdzia³o, by³ tylko kawa³ek
chleba i niewiele jedzenia, ale wtedy po raz pierwszy poczu³em Boga.
Pracuje ojciec tak¿e z dziemi z rodzin potologicznych?
Gdy trafia do nas dziecko z takiego rodowiska, od razu tam
idziemy i rozpoczynamy pracê od podstaw. Ma³ymi kroczkami staramy siê pomóc im stworzyæ od nowa rodzinê. Uczymy ich zwyk³ych, codziennych czynnoci, pocz¹wszy od
wyrobienia nawyku mycia szklanek, na wykonaniu konkretnej pracy skoñczywszy. Potem przez trzy lub piêæ lat czuwamy jeszcze nad ka¿d¹ z tych rodzin. Oko³o siedemdziesi¹t
szeæ procent tych przypadków koñczy siê sukcesem. Obecnie opiekujemy siê setk¹ dzieci i piêædziesiêcioma rodzinami.
Czy ojciec jest dobrym cz³owiekiem?
Wiem, ¿e dobroæ jest we mnie, ale nie zawsze robiê rzeczy, z
których jestem zadowolony. Ci¹gle próbujê dotrzeæ do tych
diamentów, którymi obdarowa³ mnie Bóg.
Ale aby byæ dobrym cz³owiekiem chyba nie wystarczy
tylko chodziæ z ksi¹¿eczk¹ do nabo¿eñstwa?
Kiedy by³em jeszcze w seminarium, uczy³ nas taki profesor,
który by³ niesamowitym cholerykiem. Wiecznie klêcza³ w
kaplicy, a i tak dawa³ nam siê porz¹dnie we znaki. W koñcu
go spytalimy: Ojcze, jak to siê dzieje, ¿e ojciec siê tak
modli i nic to ojcu nie pomaga, a on nam na to: Jakbym siê
nie modli³, to ju¿ bym was pozabija³.
Co ojciec poradzi³by tym, którzy zagubili siê w d¹¿eniu
do sukcesu ?
Matka Teresa powiedzia³a, ¿e kto nie zna ciszy, ten nie zna
Boga. Wypompujmy to powietrze z siebie, pozwólmy, aby
ten sza³, który w nas huczy, wyparowa³. Wejdmy w ciszê,
pob¹dmy ze sob¹, i wszystko siê odnajdzie.
+
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cd. ze str. 4.
ustalenie koszyka us³ug gwarantowanych. W
najbogatszym pañstwie nie wszystkim siê wszystko nale¿y! Polskie Stowarzyszenie Obrony Godnoci Lekarskiej wyra¿a opinie, ¿e powinny byæ
finansowane procedury wykonane, a nie przewidywane  tak w lecznictwie zamkniêtym jak i
otwartym. A wiêc lekarze rodzinni nie powinni
otrzymywaæ 5-6 z³ per capita, lecz rozliczaæ procedury wykonane  tak to, o ile wiemy, funkcjonuje w innych krajach (np. Niemcy). Nie nam
oceniaæ gdzie obecny Rz¹d i Parlament trwoni
pieni¹dze (na populistyczne dzia³ania pozorowane!). Ale trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e ka¿de
opónienie jest do odrobienia. Nie mo¿na go
odrobiæ jednak w trzech dziedzinach ¿ycia:
zdrowiu spo³eczeñstwa, które jest najwiêkszym
maj¹tkiem narodowym, kulturze i nauce. Na nich
oszczêdzaæ nie wolno.

Proszê pozwoliæ Panie Profesorze, ¿e na zakoñczenie zacytujê fragment mojego wyk³adu na
temat relacji lekarz-pacjent:
Dzisiejsza medycyna dysponuje ogromnym
arsena³em leków i metod terapeutycznych. Chirurdzy wykonuj¹ dzi zabiegi, które 200 lat temu
graniczy³yby z cudem, a wspó³czynniki prze¿yæ pacjentów oszo³omi³yby ówczesnych lekarzy. Ale powodzenie w leczeniu nie zawsze zale¿y od wskazañ
naukowych terapii, lecz w olbrzymiej wiêkszoci od
wp³ywu psychicznego, jaki lekarz wywiera na
chorego, na ich wiêzi psychicznej oraz wierze pacjenta w skutecznoæ walki z chorob¹ i w to, ¿e gdyby medycyna nie mia³a skutecznych rodków,
lekarze byliby jedynie pocieszycielami w chorobie.
Lekarz powinien byæ aposto³em nie zw¹tpienia lecz
ufnoci. Ja w chorobie spyta³bym lekarza nie o
wiedzê lecz o serce!
Obowi¹zek lekarza nie polego na przepisywaniu
recept, lecz na umiejêtnosci pomocy w chorobie.
Pomocy, w której kontakt psychiczny z pacjentem
jest spraw¹ najwa¿niejsz¹. Sydenham powiedzia³:
Ego sum medicus, non autem formularum praescriptor
Z wyrazami szacunku

Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Obrony Godnoci Lekarskiej
Prof. dr hab. n. med. Micha³ Jeleñ

+
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Wszczepy
limakowe

W

1996 roku powsta³ Instytut Fizjologii i Patologii
S³uchu w Warszawie. Zespó³ pracowników wybra³ Radê Naukow¹ Instytutu, której przewodnicz¹c¹ zosta³a prof. dr hab. Danuta Gryczyñska i funkcjê tê
pe³ni³a przez dwie kadencje. Rada naukowa na posiedzeniu
28 czerwca 1996 r. potwierdzi³a wybór prof. dr. hab. Henryka Skar¿yñskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu.
Przewodnicz¹cym Rady Naukowej Instytutu trzeciej kadencji zosta³ prof. dr hab. Marek Rogowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii i prorektor ds. klinicznych i kszta³cenia
podyplomowego naszej uczelni. Prof. Rogowski przez kilka
lat wspó³pracowa³ ju¿ z Instytutem, pe³ni¹c obowi¹zki kierownika jednej z klinik.
Przez wszystkie lata dzia³alnoci, wykonuj¹c swoje statutowe zadania, Rada Naukowa bra³a równie¿ aktywny
udzia³ w kreowaniu programu badawczego, wdro¿eniowego,
klinicznego i dydaktycznego Instytutu. Z inicjatywy profesora Rogowskiego, Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku nawi¹za³a wspó³pracê z Instytutem w zakresie realizacji wspólnych programów badawczych i szkolenia podyplomowego. Jednym z elementów tej wspó³pracy
jest wspieranie przez Instytut programu implantów limakowych w Klinice Otolaryngologii AMB. W 1995 r. w Instytucie wszczepiono 400 tego typu urz¹dzeñ. Jest to najwiêksza
na wiecie liczba implantów wszczepionych w jednym
orodku.
Jak funkcjonuje wszczep limakowy

l. Dwiêki wychwytywane przez mikrofon zamieniane s¹ w sygna³y elektryczne
2. Sygna³y te s¹ przetwarzane w okrelony kod
3. Kod ten przesy³any jest drog¹ fal radiowych do
implantu
4. Implant przesy³a w³aciwy sygna³ elektryczny do
aktywnej elektrody w limaku
5. Nerw s³uchowy
jest stymulowany
dostarczonymi impulsami elektrycznymi i generuje
tzw. potencja³ czynnociowy,
który
przesy³a do mózgu
6. Mózg odbiera
potencja³ czynnociowy i interpretuje go jako wra¿enie
s³uchowe (szum,
dwiêk, mowa)
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Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku przyst¹pi³a 27 stycznia do realizacji programu
leczenia g³uchoty wszczepami limakowymi. W tym dniu w
szpitalu klinicznym przeprowadzona zosta³a pierwsza tego
typu operacja na Podlasiu. Dok³adnie miesi¹c póniej dokonano dopasowania procesora mowy i czterdziestoletnia pacjentka, ca³kowicie nies³ysz¹ca z powodu ropnego zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych, us³ysza³a pierwsze s³owa.
Implanty limakowe i pniowe s¹ jednymi z najwiêkszych
osi¹gniêæ medycyny i techniki ostatnich trzydziestu lat.
Stworzy³y one dla wielu pacjentów mo¿liwoæ powrotu do
wiata dwiêków. Szacuje siê, ¿e obecnie na wiecie ¿yje ok.
35 tys. osób z implantem limakowym.
Wszczep limakowy (Cochlear Implant) jest protez¹ narz¹du s³uchu, przeznaczon¹ dla osób z g³êbokim niedos³uchem lub g³uchot¹, u których zastosowanie aparatów s³uchowych nie poprawia s³yszenia. Wszczep limakowy sk³ada siê
z implantu wszczepianego do limaka i z elementu zewnêtrznego zwanego procesorem mowy. Koszt implantu wynosi oko³o 80 tys. z³.
W Polsce program implantów limakowych wprowadzi³
w 1992 roku prof. H. Skar¿yñski. Leczeniem objêto zarówno
doros³ych jak i dzieci. Pocz¹tkowo program by³ realizowany
w Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie, jednak du¿e zainteresowanie ze strony pacjentów sprawi³o, ¿e konieczne
by³o zorganizowanie specjalnego Orodka DiagnostycznoLeczniczo-Rehabilitacyjnego Cochlear Center, na bazie
którego po trzech latach dzia³alnoci powsta³ Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie. W 1998 roku zespó³
Instytutu rozwin¹³ program leczenia g³uchoty przy pomocy
implantów wszczepianych do pnia mózgu, a w roku 2002
przeprowadzi³ pierwsz¹ w wiecie operacjê, polegaj¹c¹ na
wszczepieniu implantu limakowego osobie z czêciow¹ g³uchot¹.
Obok Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu program leczenia g³uchoty wszczepami limakowymi realizowany jest
jeszcze w orodkach klinicznych w Poznaniu, Katowicach,
Warszawie i Lublinie. Do orodków tych do³¹czy³ równie¿
Bia³ystok.
Ireneusz Rzewnicki
(Autor jest dr. hab. med w Klinice Otolaryngologii AMB).
Marek Rogowski
(Autor jest prof. dr hab.  kierownikiem Kliniki
Otolaryngologii AMB, Przewodnicz¹cym Rady Naukowej
Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie).
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Dziesiêciolecie

Instytutu Fizjologii
i Patologii S³uchu
w Warszawie

P

owo³anie Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu
9 stycznia 1996 roku sta³o siê spe³nieniem oczekiwañ
ogromnej grupy pacjentów z ró¿norodnymi zaburzeniami s³uchu, osób niedos³ysz¹cych i nie s³ysz¹cych, pozwoli³o na szybki rozwój dzia³alnoci leczniczej, dydaktycznej i
naukowej. Statystycznie, co trzeci Polak zg³asza dolegliwoci ze strony narz¹du s³uchu, a co szóste dziecko w wieku
szkolnym ma problemy ze s³uchem.

Przed prawie czternastoma laty prof. dr hab.
Henryk Skarzyñski, jako pierwszy w Polsce,
wykona³ operacjê leczenia ca³kowitej g³uchoty
z wykorzystaniem wszczepu wewn¹trzlimakowego. To zdarzenie zapocz¹tkowa³o
dynamiczny rozwój i stosowanie nowoczesnych
metod diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych u osób z uszkodzeniem s³uchu.
Przed prawie czternastoma laty prof. dr hab. Henryk
Skarzyñski, jako pierwszy w Polsce, wykona³ operacjê leczenia ca³kowitej g³uchoty z wykorzystaniem wszczepu wewn¹trzlimakowego. To zdarzenie zapocz¹tkowa³o dynamiczny rozwój i stosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych u osób z uszkodzeniem s³uchu. Profesor dr hab. Henryk Skar¿yñski, wybitny
chirurg, naukowiec, jak równie¿ wspania³y organizator,
utworzy³ Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu. W sk³ad Instytutu wchodz¹: Klinika Chorób Uszu, Klinika Szumów
Usznych, Klinika Audiologii, Klinika Foniatrii, Klinika Rehabilitacji oraz Przychodnia Specjalistyczna. cis³a wspó³praca z naukowcami m.in. z Austrii, Niemiec, Belgii i Stanów Zjednoczonych pozwoli³a na powszechne zastosowanie
implantów limakowych u doros³ych i dzieci nie s³ysz¹cych
lub z g³êbokim upoledzeniem s³uchu. Wspó³praca ta zaowocowa³a pierwsz¹ w Polsce operacj¹ usuniêcia zmian nowotworowych i wszczepienia implantu do pnia mózgu. Operacja ta odnios³a ogromny sukces, by³a czwartym tego typu
zabiegiem na wiecie, a wyniki rehabilitacji operowanej pacjentki by³y bardzo dobre.
Na przestrzeni dziesiêciu lat dzia³alnoci Instytutu poszczególne zespo³y podjê³y siê zadañ stworzenia programów
klinicznych, dotycz¹cych rehabilitacji pacjentów z szumami
usznymi, rozszerzenia mo¿liwoci diagnostycznych w zakresie foniatrii, upowszechnienia badañ genetycznych w celu
wczesnego wykrywania wrodzonych zaburzeñ s³uchu. Stworzenie programów rehabilitacji pacjentów, korzystaj¹cych z
aparatów s³uchowych oraz po operacji wszczepienia implantu limakowego i pniowego by³o pierwszym kompleksowym
opracowaniem sposobów rehabilitacji s³uchu w jêzyku pol-
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skim. Jednym z najwa¿niejszych programów by³o przeprowadzenie, wspólnie z zespo³em profesora Davida McPhersona (USA), pierwszych na szerok¹ skalê badañ epidemiologicznych wród dzieci i m³odzie¿y szkolnej w Polsce. Programy: S³yszê, Mówiê, Widzê, Tinnitus zosta³y nagrodzone na miêdzynarodowych konkursach we Frankfurcie,
Sztokholmie i Dublinie.
Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ naukowych i klinicznych Instytutu by³o opracowanie w 2002 roku metody leczenia czêciowej g³uchoty u doros³ych, a w 2004 r., u dzieci,
ukazuj¹c w ten sposób mo¿liwoæ bezpiecznej ingerencji
chirurgicznej w okolicê struktur ucha wewnêtrznego.
Instytut realizuje imponuj¹cy program wiadczeñ medycznych, których iloæ (po 10 latach: 11 tysiêcy pacjentów
hospitalizowanych i 6,5 tysi¹ca zabiegów operacyjnych) oraz
jakoæ szereguje go wród najlepszych na wiecie.
Dzia³alnoæ Instytutu to równie¿ rozwój programów dydaktycznych, zwi¹zanych m.in. z unikalnym systemem przekazu i nowoczesn¹ platform¹ LMS do szkolenia za porednictwem internetu.
Dziêki intensywnej dzia³alnoci, zdobywaniu nowych
osi¹gniêæ, wspó³pracy miêdzynarodowej z wieloma krajami
w Europie i Ameryce, rozszerzaniu zaplecza diagnostycznego, naukowego, rehabilitacyjnego i chirurgicznego w maju
2003 roku oddano supernowoczesne centrum, które przyjê³o
nazwê Miêdzynarodowego Centrum S³uchu i Mowy. Ta imponuj¹ca siedziba znajduje siê w Kajetanach ko³o Warszawy.
Dwudziestego szóstego stycznia 2005 r. w Filharmonii
Narodowej w Warszawie odby³ siê uroczysty koncert, powiêcony dziesiêcioleciu Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu. Konferansjerkê prowadzi³a Agata M³ynarska, której
dziadek budowa³ Filharmoniê. W czêci artystycznej wziêli
udzia³ muzycy Orkiestry Mazowieckiej Teatru Muzycznego
Filharmonii Rzeszowskiej, pod dyr. Jerzego Koseka. Wyst¹pili znani artyci: Waldemar Malicki, Ryszard Rynkowski,
siostry Soko³owskie (Julia, Paula i Katarzyna), Maciej
Miecznikowski i Krzysztof Kiliañski. W wype³nionej po
brzegi sali znaleli siê laryngolodzy, audiolodzy, pediatrzy,
logopedzi, osoby wspó³pracuj¹ce z Instytutem i oczywicie
wspó³pracownicy profesora Henryka Skar¿yñskiego. Wród
goci honorowych obecni byli m.in. arcybiskup Alojzy
Urszulik oraz minister zdrowia Zbigniew Religa. Byli te¿ gocie ze Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej oraz
sponsorzy Instytutu. W drugiej czêci koncertu, profesor
Henryk Skar¿yñski w sposób niezwykle barwny przedstawi³
historiê oraz dzieñ dzisiejszy Instytutu. Na zakoñczenie wys³uchalimy koncertu fortepianowego w wykonaniu dr n.
med. Ma³gorzaty Strychacz, która przed laty utraci³a s³uch.
Po operacji z wykorzystaniem wszczepu wewn¹trzlimakowego i rehabilitacji, ukoñczy³a Wydzia³ Stomatologii AM w
Lublinie, a ostatnio obroni³a pracê doktorsk¹. Jest te¿ absolwentk¹ redniej szko³y muzycznej, a ponadto opanowa³a
jêzyk angielski. Dyrektor Instytutu i wspó³pracownicy otrzymali odznaczenia pañstwowe.
Profesor dr hab. med. Henryk Skar¿yñski wraz z zespo³em m³odych wspó³pracowników odniós³ ogromny sukces na
skalê europejsk¹.
Panu Profesorowi i Pracownikom Instytutu nale¿y ¿yczyæ dalszych osi¹gniêæ i wielu sponsorów.
Dr n. med. Ewa Olszewska
Prof. dr hab. Stanis³aw Chodynicki
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HIV i AIDS

siemnacie lat minê³o od czasu, vily pretreated, którzy wykorzystali
kiedy w Klinice Chorób Za- wszystkie mo¿liwe terapie.
kanych, obecnie ObserwacyjInne obserwacje potwierdzaj¹, ¿e
no-Zakanej, pod kierownictwem prof. odsetek osób m³odych do 24 r. ¿ycia,
Piotra Boronia pojawi³ siê pierwszy które uleg³y zaka¿eniu znacznie wzrós³.
pacjent zaka¿ony HIV. Mo¿na postawiæ Odnotowuje siê równie¿ coraz wiêcej
pytanie co zmieni³o siê przez te lata w zaka¿eñ u osób biseksualnych i heteroszansie prze¿ycia i jakoci ¿ycia zaka- seksualnych, które nie s¹ narkomanami.
¿onych, jakie w dalszym ci¹gu istniej¹ zagro¿enia ?
Poznanie cech wirusów, szczegó³ów patogenezy i mo¿liwoci farmakoterapeutycznych spowodowa³o, ¿e nast¹pi³o zrozumienie problemu zaka¿eñ HIV i choroby AIDS.
Dzi ju¿ wiadomo, ¿e do zaka¿enia
mo¿e dojæ poprzez kontakt seksualny, u¿ywanie niesterylnych strzykawek np. przez narkomanów,
przetaczanie krwi lub preparatów
krwiopochodnych, takich jak:
czynniki krzepniêcia VIII, IX, hemiodializê, przeszczepianie narz¹dów, odmatczyne zaka¿enia noworodków i tzw. ekspozycjê zawo- Fot. Zrób test.
dow¹. Wiedza ta poskutkowa³a
spadkiem ryzyka zaka¿eñ krwiodawców, hemofilików, pracowników W Polsce i na wiecie wzros³a tak¿e
s³u¿by zdrowia, noworodków.
liczba kobiet zaka¿onych HIV. To ostatPatogeny s¹ uzdolnione wielo- nie zjawisko t³umaczy fakt, ¿e m³ode
kierunkowo, s¹ zjadliwe, dziêki szyb- kobiety i dziewczêta s¹ dwa i pó³ razy
kim mutacjom  zmienne antygenowo, bardziej podatne na zaka¿enie HIV ni¿
wyposa¿one w enzym  odwrotn¹ trans- mê¿czyni. W Afryce subsaharyjskiej
kryptazê (rewertazê), trwale integruj¹ zaka¿onych jest szeæ razy wiêcej kosiê z chromosonami komórek zaka¿o- biet ni¿ mê¿czyzn. Okazuje siê, ¿e konych, s¹ wra¿liwe na czynniki fizyko- biety zaka¿aj¹ siê przez kontakt seksuchemiczne w tym rodki dezynfekuj¹ce, alny bez zabezpieczenia dwukrotnie
czêsto s¹ lekooporne, obdarzone limfo- czêciej ni¿ mê¿czyni.
tropizmem. Skutkiem ich wtargniêcia
Poznano tak¿e zagro¿enia, wynikajest defekt limfocytów T u cz³owieka, j¹ce z seksturystyki, ze stosowania tatudeficyt immunologiczny, u³atwienie a¿u i piercingu, czyli wk³uwania do ciadrogi zaka¿eniom oportunistycznym. W ³a ozdób metalowych.
ci¹gu 25 lat trwania epidemii HIV zaobPoprawi³a siê znacz¹co wiedza o
serwowano, ¿e zjadliwoæ tych wirusów HIV/AIDS w spo³eczeñstwach, co ju¿
uleg³a obni¿eniu, wzros³a natomiast teraz mo¿na okreliæ jako sposób na zaszybkoæ powstawania lekoopornoci hamowanie tempa szerzenia siê tej epina coraz to nowe leki antyretrowiruso- demii w Europie i krajach cywiliwe. Jednak dziêki dowiadczeniu i zowanych. Dzisiaj wiadomo, ¿e, podejwprowadzeniu nowych leków ogromnie rzewaj¹c zaka¿enie HIV b¹d chorobê
poprawi³a siê jako ¿ycia zaka¿onych. AIDS, nale¿y uwzglêdniæ:
Jednoczenie wzros³a liczba hospitali- + przewlek³oæ dolegliwoci,
zowanych wskutek powik³añ poleko- + bez  lub sk¹poobjawowoæ,
wych oraz chorych, nazywanych hae- + nieswoistoæ objawów,
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+ czêste limfadenopatie, co najmniej
dwa wêz³y ch³onne o rednicy > 1
cm, trwaj¹ce ponad 3 miesi¹ce,
+ bóle g³owy, uczucie zmêczenia,
niekiedy poty nocne,
+ nawracaj¹ce infekcje.
Nale¿y jednak zdaæ sobie sprawê z
faktu, ¿e ta choroba wirusowa kryje
wiele tajemnic. I tak np. bez odpowiedzi
pozostaje pytanie: dlaczego w ci¹¿y bliniaczej kobiety zaka¿onej HIV tylko
pierwszy bliniak ulega zaka¿eniu?
Jednoczenie trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e osoby, które pracuj¹ z grup¹
chorych i zaka¿onych, wykonuj¹ pracê
szczególnie trudn¹ i obci¹¿aj¹c¹ psychicznie. Zespo³owi wypalania w pracy
próbuje siê przeciwdzia³aæ, organizuj¹c tzw. warsztaty odwie¿aj¹ce pracê zespo³ow¹, daj¹ce mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ.
Perspektyw¹ pracy w tej dziedzinie
medycyny jest:
+ edukacja konkretna, umo¿liwiaj¹ca modelowanie postaci w
spo³eczeñstwie
+ przeciwdzia³anie postawom:
 mnie to nie dotyczy,
 unikania informacji,
 lenistwa w poszukiwaniu wiedzy.
Do potencjalnie zagro¿onych
kieruje siê has³a ABC:
A  abstynencja,
B  wiernoæ partnerska,
C  prezerwatywa,
oraz b¹d odpowiedzialny, ciesz siê
¿yciem, nie daj szansy AIDS, ¿yj i pozwól ¿yæ, podaj rêkê  tak nie zakazisz
siê HIV, zrób test HIV i rozpocznij ¿ycie z nowym kontem. Propaguje siê
wiedzê, ¿e w dobie AIDS nie ma seksu
bezpiecznego, mo¿e byæ tylko bezpieczniejszy.
Minione lata wnios³y du¿y zasób
wiedzy na temat HIV/AIDS. Poprawi³a
siê jakoæ ¿ycia chorych, zmieni³ siê w
pewnym stopniu ich odbiór spo³eczny.
Wiadomo te¿ jakie s¹ przyczyny zachorowañ, i dlatego szczególnie nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e zdrowie cz³owieka w
75 procentach zale¿y od stylu ¿ycia.
Danuta Prokopowicz
(Autorka jest prof.  kierownikiem
Kliniki Obserwacyjno-Zakanej AMB).
Robert Kranc
(Autor jest mgr. analityki medycznej,
wspó³pracuje z Klinik¹
Obserwacyjno-Zakan¹ AMB).
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Pytaj lekarza
o

R

serce

elacje lekarz, pracownik ochrony zdrowia  pacjent
powinny wydawaæ siê proste, reguluj¹ je bowiem
ustawy, korporacyjne kodeksy etyki, przysiêga Hipokratesa oraz Deklaracja Genewska. Móg³bym zatem przedstawiæ je i powiedzieæ Stosujcie siê do nich, a bêdziecie dobrymi pracownikami ochrony zdrowia, dobrymi lekarzami,
i na tym zakoñczyæ.
Czy rzeczywicie? Czy dobrym lekarzem, pracownikiem
ochrony zdrowia jest ten, kto jedynie przestrzega norm prawnych i etycznych? Czy te¿ cz³owiek obok przestrzegania tych
norm powinien cechowaæ siê czym jeszcze, a wiêc co jest
wa¿niejsze: prawda czy uczucia ?
W³adys³aw Biegañski uwa¿a³, ¿e to czêsto zadawane pytanie jest b³êdne, rozum bowiem bez uczucia stanowi³by w
ludzkim ¿yciu martwotê, brak czynów. Uczucia za bez rozumu  powodowa³yby chaos. Rozum jest kierownikiem uczuæ,
a uczucia ród³em czynów. Strumieñ ten w czasie roztopów
jest burzliwy, grozi wylewem i zniszczeniem, w czasie upa³ów mo¿e wyschn¹æ, ale ujêty w groble i tamy rozumu staje
siê si³¹, pracuj¹c¹ na korzyæ cz³owieka.
Chcia³bym aby przewodnikami w naszym spotkaniu byli
ojcowie medycyny Imhotep i Hipokrates oraz wielcy myliciele i lekarze: W³adys³aw Biegañski i prof. Gerwazy widerski.
Jaki zatem powinien byæ i czym powinien siê kierowaæ
pracownik ochrony zdrowia? By odpowiedzieæ na to pytanie
nale¿y najpierw udzieliæ sobie odpowiedzi na pytanie, co jest
celem naszych dzia³añ?
Najwy¿szym celem naszego zawodu jest niesienie pomocy ludziom w chorobach. Poniewa¿ choroba jest nieszczêciem, które mo¿e dotkn¹æ ka¿dego, przeto podstawowym
naszym obowi¹zkiem jest nieæ pomoc wszystkim ludziom,
nie bacz¹c czy s¹ naszymi przyjació³mi czy wrogami, bez
wzglêdu na rasê i narodowoæ, bez wzglêdu na wyznanie. Cel
ten mo¿na osi¹gn¹æ przez nieustanne doskonalenie uczucia
empatii i wspó³czucia.
Kolejnym celem naszego zawodu jest ledzenie osi¹gniêæ wspó³czesnej nauki. Zaniedbanie tej powinnoci upoledza nasz¹ wartoæ i stanowi wykroczenie przeciwko obowi¹zkom etycznym.
Gdybymy zatem przestrzegali jedynie norm prawnych i
etycznych osi¹gnêlibymy jedynie pozory kultury etycznej,
zatracaj¹c jej rzeczywist¹ istotê. Postêpowalibymy legalnie,
zgodnie z ustawami i kodeksem zawodowym, ale nie moralnie.
Do jakiegokolwiek wejdê domu,
Wejdê doñ dla po¿ytku chorych,
Wolny od wszelakiej chêci
Krzywdzenia i szkodzenia,
Jako te¿ wolny od po¿¹dañ zmys³owych
Wzglêdem wolnych i niewolników

Hipokrates
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Prawda jest nieod³¹cznym naszym problemem. Czy j¹ przekazywaæ? Jeli tak to w
jaki sposób? Obowi¹zek mówienia prawdy
nak³ada na nas Kodeks
Etyki Lekarskiej, który
zwalnia nas z tego obowi¹zku tylko w jednej
sytuacji, wtedy gdy pacjent sobie tego wyranie ¿yczy.
Biegañski dzieli
prawdy na te, które cz³owiek zawsze i wszystkim mówiæ
powinien, i te które pokrywa milczeniem. Ale s¹ tak¿e prawdy, którym musi zaprzeczyæ. Ukrywanie prawd pierwszych
jest wystêpkiem, ukrywanie drugich jest taktem, a ukrywanie
trzecich jest nawet cnot¹! W przekazywaniu prawdy winnimy kierowaæ siê rozumem i uczuciami.
Dzisiejsza medycyna dysponuje ogromnym arsena³em
leków i metod terapeutycznych. Chirurdzy wykonuj¹ zabiegi, które 200 lat temu graniczy³yby z cudem, a wspó³czynniki prze¿yæ pacjentów oszo³omi³yby ówczesnych lekarzy. Powodzenie w leczeniu nie zawsze jednak zale¿y od naukowych terapii, lecz w olbrzymiej wiêkszoci od wp³ywu psychicznego, jaki lekarz wywiera na chorego, od ich wiêzi psychicznej oraz od wiary pacjenta w skutecznoæ walki z
chorob¹. Lekarz powinien byæ aposto³em ufnoci nie zw¹tpienia. Ja w chorobie spyta³bym lekarza nie o wiedzê, lecz o
serce!
Nie na przepisywaniu recept polega obowi¹zek lekarza.
Sydenham powiedzia³: Ego sum medicus, non autem formularum praescriptor
Z tych te¿ powodów medycyna jest sztuk¹, mimo ¿e ca³a
naukowa medycyna wspó³czesna od sztuki siê od¿egnuje, a
wynika to z nieporozumienia. Nauka odpowiada na pytanie 
co nale¿y, a sztuka  jak nale¿y wykonaæ.
Pozwólcie, ¿e na zakoñczenie zacytujê Inwokacjê na
rozpoczêcie dnia prof. Gerwazego widerskiego:
Daj wytrwanie i si³ê, ³agodnoæ i pokój na ca³y d³ugi dzieñ
Daj umiejêtnoæ uspokajania i uciszania
Daj ³askê pracy cichej i spokojnej
Oddal popiech i napiêcie
Daj czas i cierpliwoæ
Zbli¿ ducha serdecznoci i wspó³czucia
Spraw, abym nie s¹dzi³, nie podejrzewa³ i nie potêpia³
Bym nie oczekiwa³ nagrody, ani ludzkiej wdziêcznoci
Daj wyrozumia³oæ dla wszystkich  i dla natrêtów i dla arogantów
Spraw, abym w chorym nie widzia³ nigdy dostojnika, ani prostaka
Naucz pokory!
Nie moja to rêka przywraca zdrowie i nie moja wiedza leczy i ratuje
Kim jestem wobec wiêtoci ¿ycia i wobec sztuki, co pamiêta piramidy
Egiptu?
W d³onie Twoje sk³adam Zdrowie i Cierpienie moich Chorych!
PROWAD I B£OGOS£AW!

Micha³ Jeleñ
(Autor jest prof., pracuje
w Katedrze i Zak³adzie Anatomii
Patologicznej AM we Wroc³awiu)
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Kornelkowy

wiat

Mo¿liwoci wspomagania rozwoju dzieci
z zespo³ami uwarunkowanymi genetycznie.

Zespó³ Kornelii de Lange  VII Sympozjum Naukowe.
Marysia

cyjnie w Bydgoszczy. Tylko dwie sporód setki dotychczas zg³oszonych polskich dzieci z zespo³em Kornelii de
Lange dowiadczy³y dobrodziejstwa tej
formy leczenia. Dokuczliwe dra¿nienie
i ból w prze³yku prawdopodobnie minê³y, bo Marysia jest spokojna. Ju¿ nie
musi wrzeszczeæ wniebog³osy, nie musi
szaleæ, by o tym oznajmiæ wiatu.
Inaczej nie potrafi wyraziæ tego, ¿e co
j¹ boli, ¿e co jej dokucza.

Witaj kozo!
Kornelkowy wiat nie jest powszechnie
dostêpny. Tajemnicze szmery, chrobotanie g³osem, ró¿ne tempo oddechu nie

s¹ zrozumia³e nawet dla najbli¿szych.
Mama czy tato nie zawsze siê domyl¹,
o co chodzi. Pani doktor najwy¿ej powie, ¿e rozwój mowy jest zahamowany,
¿e mamy do czynienia z upoledzeniem
umys³owym i nic siê ju¿ nie da zrobiæ.
Takie i inne pesymistyczne wyroki padaj¹ z ust wielu lekarzy.
Komunikacja alternatywna czy
wspomagana? Kto o tym s³ysza³?! Nie
zawsze uda siê te¿ lekarzom postawiæ
prawid³owe rozpoznanie. Niedos³uch,
czêsto nawracaj¹ce zapalenia spojówek,
opadanie powiek, czyli dolegliwoci towarzysz¹ce chorobie trudno czasami
po³¹czyæ w ca³oæ. Mo¿na diagnozowaæ
najwy¿ej wady serca, oceniæ EEG i leczyæ napady drgawkowe, a nawet jak
siê lekarz domyli, to równie¿ patologiczny refluks ¿o³¹dkowy.
U Marysi wystêpuje szereg dolegliwoci, które okrela siê w skrócie zespo³em Kornelii de Lange. W nazwie
choroby upamiêtnione jest nazwisko
holenderskiej uczonej i lekarki z Amsterdamu, Kornelii de Lange (Cornelia
de Lange) (CdLS), która, podobnie jak
niemiecki lekarz W. Brachmann, opisa³a dzieci z podobnymi objawami choroby. Zespó³ Kornelii de Lange nale¿y do
rzadko wystêpuj¹cych zmian klinicznych o charakterze dziedzicznym. Rozpoznanie czêsto oparte jest na oce- M

Fot. Marysia nie wypuszcza ze swych r¹k,
rêki dr Anny.

Marysia ma 21 lat, 132 cm wzrostu i
wa¿y niewiele jak na doros³¹ pannê.
Chodzi ostro¿nie, ko³ysz¹c siê na ma³ych stopach. Spod czarnych pêdzelkowatych, jakby poci¹gniêtych kreskówk¹
brwi spogl¹daj¹ ma³e oczy. Brwi schodz¹ siê na nosie w miejscu siode³kowato zagiêtym. Nos ma typowy dla dzieci
z Kornelkowego wiata..., czyli zadarty,
krótki i obowi¹zkowo z zaokr¹glonym
koniuszkiem. Krótkie palce Marysi czêsto trafiaj¹ do buzi. Wyra¿aj¹ tym niemia³oæ? Zawstydzenie? Mo¿e zagubienie w nowym otoczeniu, w t³umie
nieznanych osób?
Na nasze spotkanie, integruj¹ce rodziny i rodowisko naukowców lekarzy,
polityków i dzia³aczy spo³ecznych, Marysia przyjecha³a z mam¹ i cioci¹. Jest
swoist¹ bohaterk¹, bo w³anie to jej
uporczywe k³opoty z refluksem ¿o³¹dkowo-prze³ykowym wyleczono opera
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Fot. Z prof. Olg¹ Haus z Bydgoszczy.

- 11 -

MEDYK BIA£OSTOCKI
nych, znajduj¹cych siê na stronach internetowych i publikowanych przez
podobne stowarzyszenia rodziców z
Anglii, Ameryki, Australii. Ksi¹¿ka
Bez Tajemnic to pierwszy, ale wielki
protest rodziców wobec milczenia o
CdLs w Polsce. Pojedziemy z ni¹ teraz
do swoich rodowisk, studentów, do rodzin, maj¹cych podobne dzieci.

K³opoty polskich Kornelek

Fot. Wspólna jazda z dzieæmi CdLs kolejk¹ w¹skotorow¹ do Biskupina.

nie charakterystycznych rysów twarzy,
czym zajmuje siê dysmorfologia, a czêsto te¿ wymaga weryfikacji molekularnej.
Jeli jest ju¿ postawione i zweryfikowane molekularnie rozpoznanie, to
powstaje pytanie, co dalej? Co dalej z
dzieckiem? Z rodzin¹?
Doktor Jolanta Wierzba z Akademii
Medycznej w Gdañsku, opiekun medyczny Stowarzyszenia CdLs oraz pan
Wies³aw Wnuk, ojciec dziewczynki z
CdLs i jednoczenie za³o¿yciel i prezes
Stowarzyszenia CdLS Polska, tym razem zaprosili nas do swego królestwa.
Wenecja ko³o ¯nina myli niektórych z
w³osk¹ Wenecj¹ nad Adriatykiem. Odnalezienie orodka nie zawsze jest ³atwe. Wielu bêdzie siê b³¹kaæ  Wenecja
Dolna, Wenecja i jezioro, i
koniec
drogi, a potem znów Wenecja Górna i
droga do orodka  miejsca obrad. Pewnie sam diabe³ zamiesza³, bo jego zamek, niestety w ruinach, zwany zamkiem diab³a (Stadnickiego), stoi przy
stacji kolejki w¹skotorowej. Ma³o kto
wie, ¿e jest tu jedyne w Polsce muzeum
lokomotyw i parowozów kolei w¹skotorowych. Sama kolejka funkcjonuje tu
do dzisiaj, ³¹cz¹c ¯nin z Wenecj¹, rodzinne miejsce wileñskich profesorów
Jana i Jêdrzeja niadeckich, Biskupin z
drewnian¹ osad¹ mieszkañców sprzed
tysi¹ca lat oraz G¹sawê z piêknym barokowym koció³kiem. Wokó³ rozpocieraj¹ siê malownicze jeziora, przejrzysta
woda i piêkna przyroda. Teraz, choæ
zbli¿a siê maj, zieleñ jest jeszcze niemia³a. Sytuacjê ratuj¹ kêpki ¿ó³tych
kwiatów, rosn¹cych na pagórku wokó³
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orodka. Osobliwoci¹ jest koza z
czarnymi prêgami i du¿¹ brod¹, biegaj¹ca ko³o orodka i przyjanie witaj¹ca
przyby³ych. To ten gatunek kozy, który
ponoæ hodowany ju¿ by³ przez pierwszych osadników Biskupina. Mieszka³y
tam ludy s³owiañskie, ³u¿yckie, a mo¿e
Wandalowie? Trudno siê sprzeczaæ z
naukowcami, którzy na ten temat wci¹¿
siê inaczej wypowiadaj¹.

Tato Moniki
Nasz¹ medyczn¹ integracyjn¹ konferencjê w Wenecji otwiera³ pan Wies³aw Wnuk  legenda Stowarzyszenia.
Mówi³ ciep³o o Monice  swojej dwudziestokilkuletniej córce  i o swojej rodzinie. Wskazywa³ na poczucie bezradnoci, jakie odczuli z ¿on¹, kiedy ju¿ w
siódmym miesi¹cu ¿ycia Moniki pad³o
w Krakowie i potem w Warszawie z³owrogie, choæ ³adnie brzmi¹ce, rozpoznanie Cornelia de Lange syndrom. Rozpoznanie postawiono niebawem po
odejciu na zawsze, wskutek infekcji
szpitalnej, siostry Moniki  bliniaczki.
Opowiedzia³ nam, jak przez 21 lat zmagañ siê z konsekwencjami tego zaburzenia dla rozwoju dziecka, dozna³ wielu rozczarowañ. Nikt z lekarzy i nikt z
najbli¿szego otoczenia nie s³ysza³ o zespole Kornelii de Lange i nie umia³ pomóc. St¹d zrodzi³ siê pomys³ odszukania innych dzieci w kraju, zebrania informacji o tym zespole i propagowanie
wiedzy o dzieciach, takich jak ich córka
 Monika. Pan Wnuk ofiarowa³ nam te¿
swój trud przet³umaczenia na jêzyk polski licznych tekstów angielskojêzycz-

Nasi polscy koledzy naukowcy,
pracuj¹cy w Stanach, pomogli zweryfikowaæ diagnozê zaraz po odkryciu
przed dwoma laty genu NIPBL na pi¹tym chromosomie. Nied³ugo uka¿e siê
publikacja, bêd¹ca owocem tych badañ.
Od szeciu lat, co roku, rodzice i
dzieci z CdLs spotykaj¹ siê ze sob¹ w
¯ninie w pierwszych dniach maja.
Dziêki opiece Akademii Medycznej w
Gdañsku wiele z nich mia³o ju¿ szereg
jak¿e wa¿nych konsultacji medycznych: neurologiczn¹, laryngologiczn¹,
okulistyczn¹ czy gastroenterologiczn¹.
Konsultacje dzieci z tym rzadkim zespo³em genetycznym w jednym orodku, w Akademii Medycznej w Gdañsku,
pozwoli³y na opracowanie niezwykle
cennych dowiadczeñ klinicznych poszczególnych specjalistów. Zechcieli
oni wszyscy przyjechaæ do Wenecji, by
siê z nami podzieliæ osobicie. Dowiedzielimy siê, jak powa¿nym problemem u naszych polskich Kornelek
jest niedos³uch, refluks ¿o³¹dkowoprze³ykowy, wady serca. Wiemy te¿, jak
wa¿na jest konsultacja u okulisty i profilaktyka stanów zapalnych, wynikaj¹cych z wad rozwojowych narz¹du wzroku, a tak¿e opieka neurologa u niektórych dzieci z napadem padaczkowym.
Powinny byæ podejmowane ukierunkowane dzia³ania rehabilitacyjne ju¿ od
wczesnych lat ¿ycia dziecka. Budowanie wiêzi z dzieckiem od najwczeniejszych dni ¿ycia po urodzeniu, a nawet w
okresie prenatalnym rzutuje na dalszy
jego rozwój umys³owy. Zachwianie
tych relacji, w zwi¹zku z diagnoz¹ zespo³u genetycznego u dziecka, mo¿e
potêgowaæ zaburzenia. Rodzice prze¿ywaj¹ smutek po stracie dziecka z marzeñ i nie jest to ³atwe do przezwyciê¿enia. W okresie adaptacji do nowej sytuacji i nowych wyzwañ losu musz¹ byæ
wspierani przez psychologów.
Wa¿ne s¹ te¿ uwarunkowania psychologiczne pracy z dzieæmi, ucz¹cymi
siê mówiæ. Odmienny rozwój mowy to
przede wszystkim odmienne tempo M
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osi¹gania poszczególnych etapów rozwojowych i inny czas ich trwania. Tylko
w prawdziwym dialogu z dzieæmi poprzez dok³adn¹ obserwacjê ich zachowania, popart¹ ponown¹ obserwacj¹ na
zarejestrowanych na video obrazach
mo¿na wychwyciæ i zinterpretowaæ cechy zachowania dziecka.
Dwudziestojednoletnia Maria upodoba³a sobie nasz¹ bia³ostock¹ grupê.
Podchodzi³a do nas najpierw podczas
wystêpów m³odych dziewcz¹t ze ¯nina,
w czasie spotkania integracyjnego z
w³adzami miasta.
 Doktor Ania próbuje j¹ oswoiæ  ¿artowa³am, patrz¹c jak nasza kole¿anka
delikatnie g³aska³a przedramiona Marii.

One obie chrz¹ka³y, bo tylko tak ze
sob¹ mog¹ siê porozumieæ. Krysia zachowa³a swoje umiejêtnoci mówienia
na komunikacjê z innymi, z tymi spoza
ich Kornelkowego wiata!
Podczas niezwyk³ej Mszy wiêtej
w ¯ninie, zorganizowanej dla rodziców
z dzieæmi, w³adz lokalnych, naukowców i lekarzy moglimy siê wspólnie
pomodliæ. W ciszy rozlega³y siê przedziwne dzieciêce szemrania Charakterystyczne zawo³anie jednego dziecka
wywo³ywa³o odpowied tym samym tonem innych dzieci... W³anie wtedy
nam pokaza³y, ¿e potrafi¹ siê ze sob¹
wietnie porozumiewaæ, niezale¿nie od
naszego przyzwolenia. To dr Beata Bal-

Fot. Spotkanie integracyjne (od lewej): dr Renata Posmyk, prof. Tamara Sarkisyan (Armenia),
prof. Alina Midro, dr Marjorie Goodban (USA), dr Beata Balcerek-Bunio (£ód).

Patrzy³a jej w oczy. Marysia adorowa³a j¹ ju¿ przy ka¿dej sposobnoci:
podczas imprezy, przy obiedzie, wspólnym niadaniu.
 Ona jest taka jak moja kole¿anka z
podwórka w moim rodzinnym miecie.
Mówiono o niej g³upia Elka  wyjania³a nam dr Anna.  Dopiero musia³am
tutaj przyjechaæ, by po latach dowiedzieæ siê, ¿e nasza Elka mia³a zespó³
Kornelii de Lange. Takie same rysy twarzy, zroniête brwi, charakterystyczny
stercz¹cy nos, w¹skie wargi i podobnie
zniekszta³cone zêby. Elka te¿ nie mówi³a. Wydawa³a takie same mieszne
dwiêki  kontynuowa³a Anna. Nie
mia³a szczêcia by byæ traktowana na
równi z innymi. Nikt nie myla³ o wspomaganiu rozwoju i sposobach terapii,
jakie teraz mog¹ mieæ dziewczynki z
CdLs.
Inna dziewczynka pochrz¹kiwa³a w
podobny sposób, kiedy usiad³a obok.
Przecie¿ Krysia potrafi mówiæ!  pad³a
uwaga kogo z kolegów.  Dlaczego teraz chrz¹ka?
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cerek-Bunio, psycholog z £odzi zwróci³a uwagê na to zjawisko, jak na kolejny cud, który potwierdzi³ nam jak bardzo wa¿na jest komunikacja u Kornelek. Co siê kryje w g³owach dzieci, którym natura odebra³a mo¿liwoæ zwyk³ej
komunikacji, jeszcze nie wiemy, ale to
nie oznacza, ¿e te dzieci nie rozumiej¹,
nie myl¹, nic nie czuj¹.

Nasze ma³e odkrycia
Dyskusje naukowe, wymiana
wspólnych dowiadczeñ maj¹ zawsze
charakter inspiruj¹cy, ale kiedy uczestniczymy razem w tej samej przestrzeni,
zupe³nie od atmosfery odmiennej gabinetu lekarskiego czy ³ó¿eczka chorego
dziecka, to wówczas spotkanie nabiera
niezwyk³ego wymiaru. Dowiadczylimy du¿o nowych, dobrych emocji, poznalimy lepiej dzieci, które w wyniku,
wydawa³oby siê drobnej zmiany genetycznej, przestawionej czy utraconej
jednej cegie³ki buduj¹cej pojedynczy
gen tak ciê¿ko zosta³y dowiadczone

przez naturê. Dr¹¿ymy ten temat w naszych pracowniach i umys³ach. Wysi³ek
ten inaczej jednak wygl¹da, jeli wiemy,
¿e chodzi to o konkretn¹ Monikê, Marysiê czy Zbyszka. Patrz¹c na grupê kilkunastu dzieci z podobnymi rysami
twarzy, ukszta³towanymi wskutek mutacji genu NIPBL, uczymy siê fenotypu
czyli zespo³u cech spinanych nazw¹
Cornelia de Lange. W tych rysach sama
odnajdujê twarze dawnych moich pacjentów, którzy odeszli z gabinetu bez
rozpoznania. Pocieszeniem pozostaje
nadzieja, ¿e m³odszym kolegom, którzy
tu razem przyjechali ze mn¹ bêdzie ³atwiej w postawieniu diagnozy tego zespo³u. To s¹ nasze ma³e odkrycia w wyniku tego spotkania.
Konsultacje lekarskie, które zgodnie z nasz¹ tradycj¹ towarzyszy³y obradom naukowym przebiega³y chwilami
doæ burzliwie. Pomys³y na postawienie
rozpoznania u dzieci, które dotychczas
nie mia³y diagnozy przyczyn odmiennoci nie zawsze by³y zgodne. Konkretne przypadki konsultowali tak¿e
koledzy z zagranicy: prof. Selicorni z
Mediolanu, opiekun medyczny podobnego stowarzyszenia dzieci z zespo³em
Cornelia de Lange z W³och oraz prof.
Tamara Sarkisyan z Armenii. Okazuje
siê, ¿e we W³oszech jest nieco inny plan
postêpowania diagnostycznego. Jest to
zwi¹zane z innym ni¿ w Polsce zapleczem mo¿liwoci diagnostycznych.
W³osi s¹ bardzo dobrze zorganizowani.
Wiadomo, w którym orodku s¹ specjalici, zajmuj¹cy siê danym konkretnym
zespo³em.
W Armenii w Erewaniu jest jedyny
w tym kraju orodek diagnostyczny, ale
Ormianie, którzy s¹ rozproszeni po
wiecie pomagaj¹ swoim rodakom przy
rozpoznawaniu rzadkich zespo³ów, pomagaj¹ te¿ w szkoleniu m³odszych lekarzy i biologów w zakresie genetyki medycznej.
Nie sposób opisaæ wszystkich
wzruszeñ i niezwyk³ych prze¿yæ, jakich
doznalimy podczas spotkania w Wenecji. wiat Kornelek, który nam udostêpni³a Jola i Wies³aw wzbogaci³ nasz
ca³y wiat razem i wiat ka¿dego z
osobna. Nie sposób ogarn¹æ wszystkich, którzy poprzez kornelkowe dzie³o
inspiruj¹ nas do dzia³ania. Jestemy niezmiernie wdziêczni, ¿e moglimy choæ
przez chwile zajrzeæ do tego wiata, by
lepiej zrozumieæ siê nawzajem.
Alina T. Midro
(Autorka jest prof.  kierownikiem w
Zak³adzie Genetyki Klinicznej AMB).
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czerwcu, gdy myli intuicyjnie kieruj¹ siê ku letniemu
wypoczynkowi powracam do
Warsztatów Kardiologicznych Wschód-Zachód. O warsztatach mo¿na d³ugo, bo
to ju¿ dziewi¹te spotkanie i pi¹te o charakterze miêdzynarodowym. Z drugiej
strony, imprezy przedstawiaæ nie trzeba,
gdy¿ ma wyrobion¹ markê. Odbywa siê
pod honorowym patronatem rektora AMB
oraz prezydenta m. Bia³egostoku, figuruje
w kalendarzu Zarz¹du G³ównego PTK.
Jest najwiêksz¹ tego typu imprez¹ w re-

niu chorób serca decyduj¹ coraz doskonalsze interwencyjne metody terapii; angioplastyka, ablacje, implantacja kardiowerterów-defibrylatorów oraz specjalne
metody stymulacji. Przyczynia siê do tego
m.in. nowoczesna inwazyjna diagnostyka,
a tak¿e rozwój technik nieinwazyjnych;
wielorzêdowej tomografii czy rezonansu
magnetycznego. W opinii konsultanta,
Podlasie nie wypada najgorzej. Szczególnie 2005 rok nale¿a³ do udanych, a procentowy przyrost liczby procedur, by³
wy¿szy ni¿ w kraju. Jest to przede wszystkim zas³uga nowego angiografu (kupionego ze rodków programu POL-CARD),
uruchomionego, od stycznia ubieg³ego roku, w szpitalu klinicznym.
Kolejne dwie sesje powiêcone by³y
kluczowym dla wspó³czesnej medycyny
problemom; znaczeniu wysi³ku fizycznego oraz nadcinieniu têtniczemu. Profesorowie: J. Górski z naszej uczelni oraz R.
Piotrowicz (Instytut Kardiologii w Warszawie) mówili o podstawach wysi³ku
oraz o ruchu jako leku XXI wielu, leku
najtañszym, ale jak¿e niezwykle skutecznym! Czêsto o tym w czasach fascynacji
technik¹ zapominamy.
Z kolei prof. W³odzimierz Januszewicz i dr. A Prejbisz z Warszawy przedstawili dwug³os odnonie aktualnego po-

gionie, znan¹ i uznan¹. Od kilku lat goci
lekarzy z Bia³orusi, Litwy i Ukrainy, w
tym liczne grono osób polskiego pochodzenia. Liczba goci ze Wschodu ka¿dego
roku ronie. W tym roku by³a znowu rekordowa, ponad 50 osób.
Wzorem lat ubieg³ych, przygotowano
interesuj¹c¹, wa¿n¹ dla lekarzy praktyków tematykê. Podobnie jak poprzednio,
tym razem te¿ uda³o siê zaprosiæ same
znakomitoci.
Stan obecny i perspektywy kardiologii XXI wieku przedstawi³ w wyk³adzie
inauguracyjnym prof. G. Opolski z Warszawy, konsultant krajowy w tej dziedzinie. Zwróci³ uwagê, ¿e o postêpie w lecze-

stêpowania w nadcinieniu têtniczym.
Najczêstszej chorobie, na któr¹ cierpi
oko³o jedna trzecia Polaków, czyli ponad
osiem milionów ludzi. Profesor Januszewicz, który leczeniem nadcinienia zajmuje siê od ponad pó³ wieku, w sposób
niezwykle wywa¿ony i usystematyzowany ustosunkowa³ siê do nowych tendencji
w leczeniu, rosn¹cego znaczenia leków
nowej generacji (w tym dzia³aj¹cych na
uk³ad renina-angiotensyna-aldosteron)
oraz krytyki ß-adrenolityków jako rodków pierwszego rzutu. Sesja stanowi³a
popis kunsztu dydaktycznego mistrza,
niew¹tpliwie najwybitniejszego w kraju
znawcy problemu.

Miêdzynarodowe
Warsztaty
Kardiologiczne

Wschód-Zachód
Bia³ystok 8 kwiecieñ 2006

W
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Kolejnym punktem warsztatów by³a
interdyscyplinarna sesja powiêcona lekom przeciwp³ytkowym i przeciwkrzepliwym, moderowana przez prof. Opolskiego. Leki te s¹ powszechnie stosowane
przez kardiologów, neurologów i angiologów w terapii, o czym sugestywnie przekonywa³ doc. K. Filipiak (Warszawa). Z
drugiej strony intensywne leczenie, czêsto
z zastosowaniem kilku czy kolejnych leków zwiêksza ryzyko gronych powik³añ
krwotocznych ze strony przewodu pokarmowego, uk³adu nerwowego lub hematologicznych. Kwestie te referowali prof. A.
D¹browski i J. K³oczko z Bia³egostoku.
Warsztaty zakoñczy³a wprowadzona
przed rokiem i ciesz¹ca siê zainteresowaniem sesja Pytanie do specjalisty. Prowadzi³a j¹ doc. B. Sobkowicz (Bia³ystok).
W godzinê grono specjalistów odpowiada³o na wiele istotnych dla codziennej
praktyki pytañ, nie tylko z zakresu kardiologii, ale tak¿e kardionefrologii czy diabetologii.
Utrzymano sta³e ju¿ elementy; wystawê firm farmaceutycznych (wyj¹tkowo
bogato reprezentowan¹) oraz certyfikaty
uczestnictwa. Nowoci¹ by³a prezentacja
wydawnictw medycznych. Nie zabrak³o
czego dla cia³a, niezwykle potrzebnego
przy tak ogromnej porcji wiedzy. Dodatkowo w przeddzieñ warsztatów spotkalimy siê w gronie wyk³adowców, goci ze
Wschodu i lekarzy z Podlasia w Dworku
nad £¹kami w Kiermusach k. Tykocina.
Sceneria karczmy Rzym, stanowi³a
wspania³e miejsce integracji i kontaktów
wschodu z zachodem. By³o tradycyjne jedzenie, muzyka... no i charakterystyczna
dla wschodniej czêci Polski gocinnoæ.
Ewenementem w obecnych czasach jest
fakt, ¿e udzia³ w konferencji pozostaje dalej bezp³atny.
Jak oceniæ tegoroczne warsztaty?
Opiniê pozostawiam uczestnikom. Organizatorów cieszy nies³abn¹ca ich popularnoæ, szczególnie wród m³odych
lekarzy. Nie zawiedli te¿ wierni s³uchacze
w tym liczne grono profesorów i nauczycieli akademickich. W sumie czas spêdzony by³ niezwykle pracowicie i po¿ytecznie. Ju¿ teraz zapraszamy na spotkanie za
rok, na kolejnych, jubileuszowych warsztatach. Mylimy o szczególnych atrakcjach.
W³odzimierz J. Musia³
(Autor jest prof.  kierownikiem
Kliniki Kardiologii AMB).
El¿bieta Skibiñska
(Autorka jest dr. n. med.  adiunktem
w Klinice Kardiologii AMB).
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Dobre imiê
i godnoæ
lekarza

Marek
Hermanowicz

(cz. I)

D

obre imiê, czeæ oraz godnoæ s¹ prawami przyrodzonymi i niezbywalnymi ka¿dego cz³owieka. Ich poszanowanie i ochrona jest obowi¹zkiem w³adzy publicznej, gwarantowanym przez art. 30 Konstytucji RP.
Cech¹ zawodu lekarza jest kontakt z innymi ludmi  pacjentami, których roszczeniowa postawa, wynikaj¹ca czêsto
z choroby, mo¿e przybieraæ bardzo intensywne formy, godz¹ce w dobre imiê oraz godnoæ. Lekarz, jak ka¿dy inny
cz³owiek, ma prawo poszukiwaæ ochrony przed takimi
zachowaniami na drodze procesu karnego jak równie¿ cywilnego.

Praktycznie najwa¿niejszym instrumentem
prawnym, s³u¿¹cym ochronie dobrego
imienia, bêdzie art. 212 KK, okrelaj¹cy
przestêpstwo znies³awienia.
Praktycznie najwa¿niejszym instrumentem prawnym,
s³u¿¹cym ochronie dobrego imienia, bêdzie art. 212 KK,
okrelaj¹cy przestêpstwo znies³awienia. Polega ono na pomówieniu o takie postêpowanie lub w³aciwoci, które mog¹
poni¿yæ w opinii publicznej lub naraziæ na utratê zaufania
potrzebnego dla danego stanowiska (np. ordynatora oddzia³u), zawodu (w tym przypadku lekarza) lub rodzaju dzia³alnoci.
Pomówienie dokonywane jest za pomoc¹ s³owa, pisma
lub rysunku i ma miejsce wtedy, gdy zarzut, stanowi¹cy jego
treæ, zostanie przekazany choæby jednej osobie, innej ni¿ ta,
której zarzut dotyczy. Przedmiotem pomówienia mo¿e byæ
postêpowanie, np. dr X wzi¹³ ³apówkê, dr X nie dba o swoich
pacjentów, lub dr X jest pedofilem a dr X jest alkoholikiem.
Zarzut stanowi¹cy pomówienie, winien odnosiæ siê do faktów, a nie ocen, te nie s¹ bowiem sprawdzalnym dowodem
prawdziwoci.
Dla zaistnienia przestêpstwa znies³awienia nie jest konieczne, by pomawiaj¹cy pacjent poni¿y³ lekarza w opinii
publicznej lub spowodowa³ utratê zaufania do niego. Wystarczy, ¿e chcia³ to osi¹gn¹æ lub co najmniej godzi³ siê na to, a
wiêc dzia³a³ umylnie. Jednak¿e pomawiaj¹ca informacja
musi obiektywnie poni¿aæ w opinii publicznej lub nara¿aæ na
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utratê zaufania, a nie tylko stanowiæ wyobra¿enie osoby pomawianej lub autora pomówienia.
Typ podstawowy przestêpstwa znies³awienia (art. 212 §
1 KK), omówiony powy¿ej zagro¿ony jest kar¹ grzywny
ograniczenia lub pozbawienia wolnoci do roku.
Obostrzenie odpowiedzialnoci karnej przewiduje art.
212 § 2 KK, jeli lekarz zosta³ pomówiony za pomoc¹ rodków masowego komunikowania siê (prasa, radio telewizja,
Internet). Zagro¿enie kar¹ pozbawiania wolnoci podniesiono tu do lat dwóch.
W wypadku skazania za przestêpstwo znies³awienia (bez
wzglêdu czy w typie podstawowym czy kwalifikowanym)
s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzy¿a albo na inny cel spo³eczny wskazany przez pokrzywdzonego (art. 212 § 3 KK). W myl art.
48 § 1 KK, w orzeczeniu w pierwszej instancji, wysokoæ nawi¹zki nie mo¿e przekraczaæ dziesiêciokrotnoci najni¿szego
miesiêcznego wynagrodzenia Na wniosek pokrzywdzonego
lekarza s¹d orzeka podanie wyroku skazuj¹cego do publicznej wiadomoci (art. 215 KK).
Znies³awienie jest zgodnie z art. 212 § 4 KK cigane z
oskar¿enia prywatnego, co oznacza, ¿e to pokrzywdzony
lekarz, chc¹c dochodziæ swoich praw jako oskar¿yciel prywatny, musi wnieæ i popieraæ akt oskar¿enia osobicie lub
przy pomocy uprawnionego pe³nomocnika.
Zasada ochrony dobrego imienia, przejawiaj¹ca siê karalnoci¹ znies³awienia, jest jednak ograniczona przez zasadê
wolnoci s³owa oraz prawa do krytyki.
W myl art. 213 § 1 KK jeli pomówienie mia³o charakter niepubliczny, a postawiony lekarzowi zarzut by³ prawdziwy, wówczas nie ma przestêpstwa znies³awienia. Okolicznoæ, ¿e zarzut w rzeczywistoci jest prawdziwy musi byæ
udowodniona przez oskar¿onego  pacjenta, a wszelkie w¹tpliwoci co do prawdziwoci zarzutu rozstrzyga siê na korzyæ pokrzywdzonego  lekarza. Gdy udowodnienie prawdziwoci zarzutu pacjentowi siê nie powiedzie, bêdzie on odpowiada³ karnie.
W przypadku za zarzutu uczynionego lekarzowi publicznie, a zatem w miejscu, czasie czy za pomoc¹ rodka,
takiego, ¿e pomówienie mog³o dotrzeæ do nieokrelonej,
anonimowej liczby osób, pacjent winien udowodniæ przed
s¹dem nie tylko prawdziwoæ pomówienia, ale tak¿e fakt, ¿e
zarzut s³u¿y ochronie spo³ecznie uzasadnionego interesu.
Przyk³adowo, jeli pacjent zarzuci³ dr. X, ¿e ten pope³nia liczne b³êdy w sztuce lekarskiej i zdo³a³ udowodniæ prawdziwoæ tego twierdzenia, wówczas spo³ecznie uzasadnionym
interesem, maj¹cym priorytet nad ochron¹ dobrego imienia
lekarza, bêdzie bezpieczeñstwo, zdrowie i ¿ycie innych pacjentów. Czêsto jednak udowodnienie prawdziwoci zarzutu
przez pacjenta mo¿e okazaæ siê bardzo trudne, a zatem w
rezultacie poniesie on odpowiedzialnoæ karn¹ (art. 213 § 2
KK).
Jeli pomówienie dotyczy³o ¿ycia prywatnego lub rodzinnego lekarza, np. dr X ma kochankê, dr X jest alkoholikiem, dowód prawdy mo¿e byæ przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeñstwu dla ¿ycia lub
zdrowia cz³owieka albo demoralizacji ma³oletniego. Tak
wiêc sformu³owanie pomówienia wobec lekarza, który nie
mo¿e chroniæ ww. dóbr, wy³¹cza mo¿liwoæ dowodzenia
prawdy tego stwierdzenia i w konsekwencji pomawiaj¹cy
poniesie odpowiedzialnoæ karn¹ (213 § 2 KK).
(Autor jest aplikantem adwokackim).
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Micha³ Laskowski
Senior i
Junior

M

icha³ Laskowski Senior urodzi³ siê 18 marca 1905
scowy Lawrence College, a cztery lata póniej uzyska³ storoku w Smoleñsku. Szko³ê redni¹ i studia uniwerpieñ doktora. Zarówno tematyka jego rozprawy doktorskiej
syteckie ukoñczy³ w Warszawie. Jeszcze jako stujak i dalszych prac naukowych dotyczy³a termodynamiki redent, rozpocz¹³ pracê naukow¹ w Instytucie Biologii Doakcji enzymatycznych. W roku 1957 zosta³ powo³any na
wiadczalnej im. M. Nenckiego. W roku 1929 uzyska³ stostanowisko profesora Wydzia³u Chemii Uniwersytetu Johna
pieñ doktora. W latach 1929-1939 pracowa³ w Szkole G³ówPurdue w Lafayette w stanie Indiana. Tam prowadzi³ badania
nej Gospodarstwa Wiejskiego w
dotycz¹ce inhibitorów proteaz seWarszawie, pocz¹tkowo jako asyrynowych i owomukoidów jaj ptastent i adiunkt, od 1935 roku jako
sich.
Obaj biochemicy cechowali siê siln¹
docent, a od roku 1937 na stanoW 1965 roku, profesor Lasosobowoci¹, precyzyjnym i analiwisku profesora. W miêdzyczasie
kowski Senior, przeniós³ siê do
tycznym umys³em. Obaj do ostatnich dni
odby³ dwuletni sta¿ naukowy w
Buffalo, gdzie kierowa³ LaboratoZak³adzie Fizjologii Uniwersytetu
rium Enzymologii w Instytucie
swojego ¿ycia pozostawali wierni nauce.
w Bazylei oraz Instytucie Listera
im. Roswella Parka. Mieszkaj¹c
Przez ca³e ¿ycie dewiz¹ profesora
w Londynie. W latach 1937-1939
na obczynie, ca³y czas utrzymyMicha³a Laskowskiego Juniora
kierowa³ Zak³adem Fizjologii
pozostawa³o stwierdzenie: Badacz, który wa³ cis³e wiêzi z Polsk¹ i PolakaZwierz¹t w Wy¿szej Szkole Gosmi. Wykszta³ci³ ponad dwudziestu
chce traktowaæ ma³y obszar nauki jako
podarstwa Wiejskiego w Warszabiochemików polskich, którzy w
swoje lenno, powinien d¹¿yæ do tego,
wie.
jego laboratorium uczyli siê noaby zostawiæ go prostszym i bardziej
Trzynastego marca 1930 roku
woczesnych metod badawczych i
spójnym ni¿ je zasta³.
przyszed³ na wiat jego syn, Mipoznawali ostatnie osi¹gniêcia
cha³ Laskowski Junior.
biochemii. W laboratorium profeWybuch II wojny wiatowej
sora Laskowskiego panowa³a atrozdzieli³ rodzinê Laskowskich. Ojciec wzi¹³ udzia³ w kammosfera naukowej dyskusji i ¿yczliwoci. Interesowa³ siê on
panii wrzeniowej, a nastêpnie walczy³ we Francji. Od roku
nie tylko prac¹ naukow¹ stypendystów, ale równie¿ ich co1941 przebywa³ w Stanach Zjednoczonych. Micha³ Lasdziennymi k³opotami. Ze swymi stypendystami pozostawa³
kowski Junior pozosta³ w Polsce pod opiek¹ babki. W czasie
w kontakcie jeszcze przez wiele lat po ich powrocie do maPowstania Warszawskiego dzia³a³ jako kurier.
cierzystych placówek, a tak¿e odwiedza³ ich podczas swych
W latach 1945-1965 Micha³ Laskowski Senior by³ profewielokrotnych pobytów w Polsce. W polskich czasopismach
sorem biochemii w Marquette University w Milwakee w
naukowych og³asza³ niektóre wyniki swoich badañ. By³
stanie Wisconsin. Po wyjedzie do Stanów Zjednoczonych
cz³onkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk.
rozpocz¹³ badania w dziedzinie enzymologii, a w szczególProfesor Micha³ Laskowski Senior zmar³ 8 czerwca
noci nad enzymami proteolitycznymi i ich inhibitorami.
1981 roku. Micha³ Laskowski Junior odszed³ na zawsze 2
Szczególnie wa¿nym osi¹gniêciem w tej tematyce by³o ustasierpnia 2004 roku. Zostawi³ ¿onê Joannê, Syna Micha³a
lenie sekwencji aminokwasowej inhibitora trypsyny z trzuKrzysztofa, profesora matematyki na Uniwersytecie Marystki, okrelenie struktury jego centrum aktywnego i wyjaland, córkê Martê Joannê, profesora biologii rolin w Oberlin
nienie mechanizmu dzia³ania. Okaza³o siê, ¿e na powierzCollege i wnuki: Zofiê, Micha³a i Mateusza.
chni cz¹steczki inhibitora wystêpuje specyficzne wi¹zanie
Obaj biochemicy cechowali siê siln¹ osobowoci¹, prepeptydowe, z którym oddzia³uje enzym, rozszczepiaj¹cy to
cyzyjnym i analitycznym umys³em. Obaj do ostatnich dni
wi¹zanie, w wyniku czego powstaje modyfikowany inhibitor
swojego ¿ycia pozostawali wierni nauce. Przez ca³e ¿ycie dei tworzy siê kompleks enzym  inhibitor.
wiz¹ profesora Micha³a Laskowskiego Juniora pozostawa³o
W 1947 roku do prac badawczych profesora do³¹czy³ siê
stwierdzenie: Badacz, który chce traktowaæ ma³y obszar
syn  Micha³ Laskowski Junior. Ju¿ jako student Micha³ wynauki jako swoje lenno, powinien d¹¿yæ do tego, aby zostakazywa³ siê wyj¹tkowym talentem i intuicj¹. Maj¹c zaledwie
wiæ go prostszym i bardziej spójnym ni¿ je zasta³.
dziewiêtnacie lat, wykrystalizowa³ inhibitor trypsyny. Micha³ lubi³ spêdzaæ czas w laboratorium ojca, a jego pierwsze
Alicja Karwowska
fascynacje prac¹ laboratoryjn¹ szybko przerodzi³y siê w part(Autorka jest doktorantk¹ w Zak³adzie
nerskie stosunki ojca i syna. W 1950 roku ukoñczy³ on miejAnalizy Instrumentalnej AMB).
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Wpajanie ludzkoci
Jakub Feliks de Michelis

Z

a³o¿yciel Instytutu Akuszerii w Bia³ymstoku, dr Jakub Feliks de Michelis nale¿a³ do zwi¹zku, który
swoj¹ tradycjê wywodzi³ od zrzeszeñ cechowych murarzy wielkich katedr. By³ wolnomularzem, który za swoje
¿yciowe powo³anie uwa¿a³ dzia³alnoæ spo³eczn¹. Jego niespo¿yta energia szybko zosta³a zauwa¿ona przez wspó³pracowników w Warszawie i Petersburgu, którzy awansowali go
do rangi mistrza katedry lo¿y masoñskiej o nazwie Gwiazda Pó³nocna. W latach 1802-1805 przebywa³ czêsto w Warszawie, gdzie dzia³a³ w lo¿y Z³oty lichtarz, a potem w lo¿y
Z³oty piercieñ.
W tamtych czasach, masoni budzili odrazê i lêk z powodu tajemniczoci ich organizacji. Ich niejawnoæ, hierarchicznoæ i elitarnoæ rodzi³y fale podejrzeñ, ¿e masoni, szermuj¹c has³ami sprawiedliwoci oraz solidaryzmu spo³ecznego,
s¹ ogniwami miêdzynarodowego spisku w celu przejêcia
w³adzy nad wiatem. Jednak ogromna bieda i zaniedbania w
sferze duchowej, sprawia³y, ¿e wolnomularze mieli du¿e pole
do popisu na niwie dzia³alnoci charytatywnej, przez co stopniowo zdobywali sobie zaufanie spo³eczne. Nie raz jednak
spotykali siê z gwa³town¹ reakcj¹ zwi¹zków wyznaniowych
ró¿nych od³amów chrzecijañstwa, czyli ludzi tradycyjnie
przejawiaj¹cych troskê o dobro wspólne. Wielokrotnie tropieni, stali siê synonimem wiecznych spiskowców  niegodziwców o nieczystych intencjach. Natomiast w czasach nam
wspó³czesnych przyklejanie komukolwiek etykietki masona
sta³o siê przejawem chorobliwej podejrzliwoci, wynikaj¹cej
ze schorowanej wyobrani religijnej. Tak czy owak, Michelis
zapisa³ siê do modnej w owieceniu masonerii, co mu nie
przeszkadza³o byæ dobrym lekarzem i ofiarnym spo³ecznikiem.

r¹ w 1801 roku wyda³a oficyna supraska. Od 1812 roku
Michelis by³ cz³onkiem rady miejskiej Bia³egostoku, w której zajmowa³ siê, miêdzy innymi, sprawami opieki medycznej i wiêziennictwa oraz komenderowa³ stra¿¹ miejsk¹.

Szko³a po³o¿nych

Wielmo¿na protektorka Michelisa, hetmanowa Izabela
Branicka, po namowach jego przyjaciela, genera³a Andrzeja
Mokronowskiego, ufundowa³a oko³o roku 1770 pa³acow¹
szko³ê po³o¿nych. Uczelnia by³a osobliwoci¹, której podobnych mo¿na by³o naliczyæ niewiele w ówczesnej Europie. Na
dawnych ziemiach Rzeczypospolitej by³a to druga, obok krakowskiej, szko³a po³o¿nicza. U schy³ku Rzeczypospolitej
Obojga Narodów dzia³a³y jedynie trzy szko³y po³o¿nicze:
krakowska za³o¿ona przez rektora Rafa³a Czerwiakowskiego, funkcjonuj¹ca w cis³ym zwi¹zku z uniwersytetem, bia³ostocka jako dworskie studium fundacji Izabeli ks. Poniatowskiej Branickiej oraz siemiatycka Anny ks. Jab³onowskiej.
Kolejne punkty owiatowe tego rodzaju powsta³y w Poznaniu (1800), Warszawie (1801) oraz we Lwowie (1805).
Doktor Jakub Michelis piastowa³ godnoæ rektora bia³ostockiej uczelni od pocz¹tku jej powstania. Ten ojciec opatrznociowy opieki sanitarnej ówczesnego Podlasia wzmiankuje równie¿ o dofinansowaniu jego po¿ytecznej dzia³alnoci przez rz¹d pruski, który zarz¹dza³ Bia³ostocczyzn¹ w latach 1795-1806. W³aciwie dok³adna data powstania pa³acowego studium po³o¿nych ginie w pomroce dziejów. Jednak¿e z pewnoci¹ wiadomo, ¿e istnia³o ono ju¿ w latach
1806-1807, wtedy bowiem w czasie wojny wspomaga³ tê
placówkê genera³ To³stoj.

M

Dzia³alnoæ Michelisa na Podlasiu

U progu lat szeædziesi¹tych XVIII wieku Izabela z ksi¹¿¹t Poniatowskich Branicka mianowa³a dr. Jakuba Michelisa
swoim osobistym lekarzem. Od tego czasu pracowa³ on w
Bia³ymstoku. W swojej praktyce lekarskiej Michelis k³ad³
nacisk na po³o¿nictwo. Przyniós³ wiele po¿ytku w szerzeniu
owiaty zdrowotnej, propagowaniu higieny oraz edukowaniu
kobiet w zakresie zdrowego i bezpiecznego donoszenia ci¹¿y,
rodzenia oraz postêpowania w okresie po³ogowym. Niós³ pomoc najbardziej bezbronnym: dzieciom i ich matkom. Doktor Michelis jest autorem szeregu cennych podrêczników i
t³umaczeñ ksi¹¿ek medycznych. By³y to m.in.: Rozprawa
historyczna o sztuce po³o¿niczej  (1811) Nauka po³o¿nictwa (1819) i przek³ad podrêcznika Augusta Richtera pt.
Zasady, czyli pocz¹tki gruntownej chirurgii wydany w
1793 roku. Dzia³alnoæ edytorska doktora by³a równie¿ cile
podporz¹dkowana celom dydaktycznym, kierowanej przezeñ
szko³y. Dla swoich uczennic wyda³ na przyk³ad ksi¹¿kê pt.
Krótka rozprawa dla akuszerek na prowincjach (1800).
Michelis troszczy³ siê tak¿e o miejscow¹ ludnoæ. W
1798 roku zastosowa³ na tutejszej ludnoci szczepionkê przeciw ospie, wynalezion¹ przez Edwarda Jennera. Napisa³ te¿
Krótk¹ naukê do pospólstwa w czasie panuj¹cej ospy, któ-

- kwiecieñ 2006 (39) -

- 17 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

Po¿egnanie
Antoni Franciszek
Jasiewicz
(1933-2006)

Pocz¹tkowo nauka po³o¿nictwa obejmowa³a obowi¹zkowo panny s³u¿ebne i pokojowe podlaskich rezydencji Branickich w Bia³ymstoku i Choroszczy. Dworska szko³a
po³o¿nych rozros³a siê i w 1811 roku uleg³a reorganizacji w
Instytut Akuszerii, który bujnie siê rozwija³ w latach 1811-1820. Kszta³cono w systemie rocznym, pierwszy semestr
przeznaczano na teoretyczn¹ edukacjê, a drugi na przysposobienie praktyczne do profesji po³o¿nej. Od 1811 roku szko³a
dysponowa³a omio³ó¿kow¹ klinik¹, zlokalizowan¹ prawdopodobnie na Bojarach. Wychowanice instytutu nabywa³y
wiedzê o anatomii narz¹du rodnego, o porodach i metodach
poród u³atwiaj¹cych. Co roku podwoje instytutu opuszcza³o
szesnacie absolwentek. Ich wiedza rozwietla³a ciemnotê
pod podlaskimi strzechami, gdzie zabobony i ludowe sposoby pomocy po³o¿niczej przysporzy³y ogromu cierpieñ w powik³anych porodach. Niektóre opisy pomys³ów znachorskich
w prowadzeniu porodu zaskakuj¹ kolorytem swojej g³upoty i
niesamowitoci. Na przyk³ad po³o¿nice wieszano do góry nogami celem odmienienia po³o¿enia p³odu. Wobec tego instytut stanowi³ ostojê cywilizowanego wiata na tych terenach.
Kres istnieniu tej uczelni po³o¿y³a mieræ jej kierownika
(1820) i reforma szkolnictwa z 1826 roku. Naukê po³o¿nictwa kontynuowano jednak przez wiele lat, ale ju¿ w zmienionych formach organizacyjnych. Wed³ug Michelisa, edukacji po³o¿nych powinna przywiecaæ szlachetnoæ charakterów uczennic, co wyrazi³ w nastêpuj¹cych s³owach: Nade
wszystko prztem wpaiana tu w nich bêdzie przystojnoæ: ludzkoæ, oraz te wszystkie w³asnoci, które cierpi¹cym pomoc
przynosz¹, a dla nich samych s¹ naypewnieysz¹ zalet¹  Z
zawodu starano siê równie¿ eliminowaæ osoby o k³ótliwym
usposobieniu i maj¹ce sk³onnoci do na³ogów.
Akademia Medyczna w Bia³ymstoku, ze swoj¹ klinik¹
ginekologiczno-po³o¿nicz¹ oraz powo³anym niedawno kierunkiem po³o¿nictwa, jest spadkobierczyni¹ dostojnej tradycji Instytutu Akuszerii, który kierowa³ dr Jakub Michelis.
Andrzej Wincewicz
(Autor jest doktorantem w Zak³adzie
Patomorfologii Lekarskiej AMB).
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Antoni Franciszek Jasiewicz urodzi³ siê 6 stycznia 1933
roku w Rzeszowie. W miecie
tym ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Szko³ê Felczersk¹.
W roku 1959 otrzyma³ dyplom
lekarza na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. W 1964 roku uzyska³
stopieñ doktora, w roku 1979 doktora habilitowanego, a w
roku 1990 otrzyma³ tytu³ profesora.
W latach 1958-1962 pracowa³ na stanowisku m³odszego
asystenta w Wojewódzkim Szpitalu Ginekologiczno-Po³o¿niczym w Bia³ymstoku. W latach 1962-1965 by³ asystentem, potem starszym asystentem, a w latach 1965-1976 pracowa³ na stanowisku adiunkta w II Klinice Po³o¿nictwa i
Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Bia³ymstoku,
kierowanej przez prof. Józefa Musiatowicza.
Od 1977 do 1984 roku pe³ni³ funkcjê dyrektora Szpitala
im. M. Sk³odowskiej-Curie w Bia³ymstoku, potem od 1984
roku ordynatora Oddzia³u Ginekologii Operacyjnej. Równoczenie, od roku 1979, pracowa³ na etacie docenta jako
nauczyciel akademicki w Instytucie Po³o¿nictwa i Chorób
Kobiecych Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
By³ wieloletnim nauczycielem akademickim w zakresie
po³o¿nictwa i chorób kobiecych. W latach 1979-1986
kierowa³ Samodzieln¹ Pracowni¹ Serologii Grup Krwi na
Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Pod Jego kierunkiem wielu lekarzy uzyska³o specjalizacjê w zakresie po³o¿nictwa i ginekologii. By³ promotorem
kilku prac magisterskich i rozpraw doktorskich. Jest autorem
i wspó³autorem ponad 80 prac naukowych oraz autorem i
wspó³autorem kilku rozdzia³ów w podrêczniku Po³o¿nictwo
i ginekologia pod redakcj¹ prof. Stefana Soszki.
Zainteresowania naukowe Antoniego Jasiewicza dotyczy³y konfliktu serologicznego miedzy p³odem a matk¹, ze
szczególnym uwzglêdnieniem patobiochemii krwinek czerwonych i ich migracji przez barierê ³o¿yskow¹, a tak¿e choroby hemolitycznej noworodków oraz postêpowania diagnostycznego terapeutycznego w tych chorobach. Wyniki
swoich badañ prezentowa³ na zjazdach krajowych i zagranicznych.
Miar¹ Jego zas³ug jako specjalisty z zakresu chirurgii
ginekologicznej i dzia³alnoci naukowej by³y odznaczenia
pañstwowe, resortowe i regionalne oraz nagrody naukowe, w
tym nagrody Ministra Zdrowia.
Zmar³ 13 kwietnia 2006 roku w Bia³ymstoku.
M
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Franciszek
Taraszkiewicz
(1923-2006)

Franciszek Taraszkiewicz
urodzi³ siê 8 padziernika
1923 roku w Prudziszkach na
ziemi suwalskiej. W roku
1937 podj¹³ naukê w liceum
w Suwa³kach. W czasie okupacji przebywa³ na terenach
Prus Wschodnich jako przymusowy robotnik fizyczny. W
grudniu 1944 roku wst¹pi³ do
1 Dywizji im. Tadeusza Kociuszki, z przydzia³em do 1 pu³ku piechoty. Bra³ udzia³ w walkach o wyzwolenie Warszawy
i walkach o Wa³ Pomorski. Wyró¿ni³ siê walecznoci¹ w bojach pod Podgajami i w bitwie o Ko³obrzeg. Ciê¿ko ranny
przebywa³ d³u¿szy czas w szpitalu wojskowym. W 1946 roku, w stopniu porucznika, zosta³ przeniesiony do rezerwy. W
uznaniu zas³ug bojowych odznaczono go medalem Za
Warszawê, srebrnym krzy¿em Orderu Virtuti Militari,
Krzy¿em Walecznych, srebrnym medalem Zas³u¿ony na Polu Chwa³y.
Gdy nasta³ czas pokoju wznowi³ naukê. W roku 1948
uzyska³ maturê. Ukoñczy³ Wydzia³ Psychologii Klinicznej
Wy¿szej Szko³y Higieny Psychicznej w Warszawie (1952) i
Wydzia³ Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (1955).
W roku 1963 uzyska³ stopieñ doktora, w roku 1977 stopieñ
doktora habilitowanego, a w roku 1986 tytu³ profesora.
W latach 1956-1965 by³ asystentem, a w latach 1965-1976 ordynatorem Dzieciêcego Oddzia³u Obserwacyjno-Zakanego Szpitala Wojewódzkiego im. J. niadeckiego w Bia³ymstoku. W tym czasie odby³ sta¿e naukowe w klinikach
pediatrycznych Zwi¹zku Radzieckiego, Czechos³owacji i Jugos³awii.
W latach 1977-1994 pe³ni³ funkcjê kierownika Kliniki
Chorób Zakanych Dzieci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Profesor Franciszek Taraszkiewicz by³ nauczycielem i
wychowawc¹ wielu lekarzy pediatrów oraz organizatorem
pediatrycznej s³u¿by zdrowia w województwie bia³ostockim,
promotorem kilku rozpraw doktorskich. By³ cz³onkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, autorem i
wspó³autorem ponad 100 publikacji z zakresu gastroenterologii dzieciêcej, diagnostyki enzymologicznej, toksykologii
pediatrycznej i pediatrii spo³ecznej. W uznaniu zas³ug na polu nauki, dzia³alnoci zawodowej i spo³ecznej zosta³ uhonorowany m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Oficerskim
i Komandorskim OOP, odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.
Z lat okupacji pozosta³y Profesorowi zainteresowania
histori¹ II wojny wiatowej. Dzia³a³ spo³ecznie w wielu organizacjach zawodowych i w Zwi¹zku Inwalidów Wojennych
RP, jako cz³onek Zarz¹du G³ównego i wieloletni Wiceprezes
Zarz¹dów Wojewódzkich tej organizacji.
Zmar³ 18 kwietnia 2006 roku w Bia³ymstoku.
Krzysztof Worowski
(Autor jest prof.  kierownikiem Zak³adu
Analizy Instrumentalnej AMB).
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Franciszek
Taraszkiewicz
WSPOMNIENIE



rodowisko pediatryczne naszego regionu dotknê³a
bolesna strata  w dniu 18 kwietnia odszed³ od nas
na zawsze, pokonany przez ciê¿k¹ chorobê, Profesor Franciszek Taraszkiewicz.
By³ Nauczycielem i Wychowawc¹ pediatrów mojego
pokolenia oraz licznej grupy m³odszej generacji lekarskiej, która obra³a pediatriê za swoja specjalnoæ medyczn¹, a ziemiê bia³ostock¹, ³om¿yñsk¹ i suwalsk¹ za miejsce
realizacji swojego powo³ania zawodowego.

Fot. Instytut Pediatrii. Pierwszy od lewej prof. Franciszek
Taraszkiewicz.

Swoj¹ niewyczerpan¹ wiedza kliniczn¹ z pediatrii, a
w szczególnoci z chorób zakanych wieku dzieciêcego,
dzieli³ siê z nami na co dzieñ. Swoim ¿yciem zawodowym, postaw¹ wobec chorego dziecka, uczy³ nas tego
piêknego i trudnego zawodu, na który sk³adaj¹ siê: kompetencja w przywracaniu zdrowia, mi³oæ i wspó³czucie w
chorobie, nale¿ny szacunek do rodziny pacjenta i wzajemny szacunek wród nas samych.
Garnêlimy siê do Profesora, ¿¹dni wiedzy, któr¹
przekazywa³ nam z ¿yczliwoci¹ w Oddziale Obserwacyjno-Zakanym, Klinice Chorób Zakanych Dzieci czy
Wojewódzkim Orodku Matki i Dziecka  jednostkach,
którymi przez wiele lat kierowa³. By³o to miejsce spotkañ
otwartych dla tych wszystkich, którzy byli spragnieni
rzetelnej wiedzy pediatrycznej, którzy chcieli wiedzieæ
wiêcej o zdrowym i chorym dziecku.
Profesor by³ równie¿ wybitnym znawc¹ zasad organizacji opieki zdrowotnej  wspó³twórc¹ pediatrii spo³ecznej w naszym kraju. Dziêki Jego dokonaniom i trafnym
decyzjom, podejmowanym w trudnym dla Polski cza- M
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sie, zmienia³a siê na naszych oczach na
lepsze opieka zdrowotna nad dzieæmi i
m³odzie¿¹, sukcesywnie zmniejsza³a
siê umieralnoæ noworodków i niemowl¹t, zwiêksza³a siê liczbowo i wzbo-

Korespondencja z Bethesdy

Jest siê wci¹¿ na zawsze
Jest taka wdziêcznoæ
kiedy chcesz dziêkowaæ 
Wdziêcznoæ ks. J. Twardowski

Fot. Profesor Taraszkiewicz wród swoich
pacjentów.

gaca³a w dowiadczenia kliniczne i
naukowe specjalistyczna kadra pediatryczna w naszym regionie.
Kiedy zakoñczy³ czynn¹ pracê zawodow¹ nauczyciela akademickiego,
po przejciu na emeryturê, zaj¹³ siê
histori¹ pediatrii na bia³ostocczynie,
siêgaj¹c do jej pocz¹tków w oparciu o
w³asn¹ pamiêæ i materia³y ród³owe.
Jak wa¿nym by³o dla Niego to zadanie, wiadczy fakt, ¿e do ostatnich dni
swojego ¿ycia porz¹dkowa³ i sprawdza³ ostateczn¹ redakcjê kolejnych
czêci tworzonej dokumentacji.
Podczas spotkañ z nami cieszy³
siê z klinicznych i naukowych osi¹gniêæ swoich uczniów i wychowanków
oraz dokonañ bia³ostockiej pediatrii.
W Aula Magna Pa³acu Branickich, sk¹d zaczyna³ siê ostatni etap
ziemskiej wêdrówki Pana Profesora,
zebrali siê ci wszyscy, którzy chcieli
Mu podziêkowaæ za ¿yciowe dokonania: towarzysze broni z którymi walczy³ o niepodleg³¹ Polskê, rodziny
tych dzieci, którym ratowa³ ¿ycie i
przywraca³ zdrowie, przyjaciele, w³adze i studenci Akademii Medycznej
oraz my  uczniowie i wychowankowie, którzy Mu tak wiele zawdziêczamy.
¯egnamy Pana Mistrzu i Nauczycielu  non omnis moriar.
Prof. dr hab. n. med.
Maciej Kaczmarski
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P

od koniec kwietnia, kiedy
by³a jeszcze we mnie radoæ z pobytu w Ojczynie, kiedy trwa³a jeszcze radoæ
okresu wi¹t Wielkanocnych
dotar³a do mnie smutna wiadomoæ o odejciu na zawsze p.
Profesora Franciszka Taraszkiewicza.
To by³ tak¿e mój Nauczyciel.
Jego osobowoæ i nauka by³y, i
pozostan¹ dla mnie bardzo wa¿ne.
Nie mog³am na po¿egnanie
zanieæ osobicie Panu, Drogi
Panie Profesorze, kwiatów, st¹d
ten list; bo jest we mnie wdziêcznoæ i chcê dziêkowaæ
Profesora spotka³am po raz
pierwszy podczas IV roku studiów. Sta¿ podyplomowy, a nastêpnie sta¿ specjalizacyjny z
pediatrii (w ramach wolontariatu) odby³am w klinice,
kierowanej przez profesora Franciszka Taraszkiewicza. Jako pocz¹tkuj¹cy asystent otrzyma³am
od Profesora posag niezwyk³y:
wiedzê, wzorzec postawy wobec
ma³ego pacjenta i jego rodziny,
wzorzec zachowania wobec kolegów z pracy. Spotyka³am Pana,
Panie Profesorze, czêsto na rekolekcjach. Bywa³ Pan tam razem z
m³odzie¿¹ akademick¹.
I wszystko to czego nauczy³am siê od Pana, staram siê przenieæ w mój zawodowy wiat.

Dzi wiem jak wielki to
zaszczyt, ¿e Profesor Franciszek
Taraszkiewicz by³ moim honorowym gociem podczas dwóch
wa¿nych wydarzeñ w moim ¿yciu zawodowym: obrony pracy
doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego.
I cieszê siê Drogi Panie Profesorze, ¿e podczas kolokwium
habilitacyjnego mog³am siê Panu
uk³oniæ, wyraziæ moj¹ wdziêcznoæ i wielki szacunek. A by³ to
kwiecieñ 2004 roku, i by³o to nasze przedostatnie spotkanie.
Ostatni raz spotka³am Profesora przed rokiem by³ to maj
2005 roku
Spotkalimy siê
przy kociele Farnym, po nabo¿eñstwie majowym
Si³ ju¿ trochê Panu, Panie
Profesorze brakowa³o. Pamiêtam, ¿e usiedlimy na ³aweczce
tu¿ obok w parku i d³ugo rozmawialimy. Wtedy nie wiedzia³am, ¿e to nasze ostatnie spotkanie. Ciep³o tej rozmowy i dobro przechowam w sercu na zawsze.
 miêdzy tym co przemija
jest siê wci¹¿ na zawsze 
Pami¹tka z tej ziemi
ks. J. Twardowski
El¿bieta Tryniszewska
National Institutes of Health
National Cancer Institute
Bethesda, USA
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+ Interesujê siê tym co bêdzie za miliard lat, a tym co bêdzie za milion, to
ju¿ mniej
+ Ca³a historia ludzkoci to jedno
mgnienie sekundy na geologicznym
zegarze
+ Istotnie, pewnych granic, które dane
s¹ naszemu myleniu przekroczyæ siê
nie da i niew¹tpliwie mo¿e to rodziæ
poczucie smutku
+ Mistrzu, jak bêdzie? Bêdzie tak samo,
tylko bêdzie wiêcej
+ Nikt nie mo¿e daæ wiêcej od tego, co
straci³ wszystko
+ Nie ma snów nionych wspólnie
+ Kto wyobrani¹ wojuje, w wyobrani
ginie
+ Nie ma rzeczy bogatszej w mo¿liwoci od pró¿ni
+ Wysoka technologia nie wyklucza
wierzeñ religijnego typu
+ Fizyka nie wyklucza metafizyki
+ Cz³owiek traci miliardy na poszukiwanie szczêcia w gwiazdach, a nie
potrafi zbudowaæ szczêcia na ziemi
+ Ja siê tu chyba powieszê  pomyla³.
Nie wpad³o mu do g³owy, ¿e wobec
braku ci¹¿enia nawet takie wyjcie
nie jest mo¿liwe
+ Maj¹c coraz silniejsze technologie,
coraz s³abiej kontrolujemy kierunek,
w jakim one zmierzaj¹
+ Gdy po planetach bêd¹ siê
przechadzali pierwsi wys³annicy
Ziemi, inni jej synowie nie o
wyprawach takich bêd¹ marzyæ, lecz
o kawa³ku chleba
+ Na pytanie, czy by³ na Marsie?
Odpowiedzia³: Byæ mo¿e, byæ mo¿e...
+ Dobrze. Niech bêdzie o mi³oci i
mierci, ale wszystko to musi byæ
wyra¿one jêzykiem wy¿szej matematyki, a zw³aszcza algebry tensorów
+ Globalizm jest podobny do klimatu.
Nikt nie chce klimatycznych
zaburzeñ, ale one mimo to nadchodz¹
+ Zawsze ³atwiej jest burzyæ, ni¿
budowaæ
+ To jest tak jak w bajce: pójdziesz
prosto, to nie wiadomo, co bêdzie;
pójdziesz na lewo  stracisz g³owê;
pójdziesz na prawo, to ci nogê wyrw¹

Stanis³aw
Lem

(12 wrzesieñ 1921 Lwów
 27 marca 2006 Kraków)
Prozaik, eseista,
dramatopisarz, publicysta.
+ Dlaczego nie emigrowa³? Jestem
Polakiem, to jaki ja kraj mam wybraæ,
na Mi³oæ Bosk¹?
+ Jak chodzi o mnie, to bardzo chêtnie
wymieni³bym z powrotem Wroc³aw
na Lwów, przyznajê
+ Jestemy w sytuacji cz³owieka, który
wyskoczy³ z dachu 50-piêtrowego
wie¿owca i w tej chwili znajduje siê
na wysokoci 30 piêtra. Kto siê
wychyla i pyta: Jak tam?, a spadaj¹cy mówi: Na razie wszystko w
porz¹dku
+ Wierzy³em niegdy, ¿e mo¿na
odrobinê chocia¿ poprawiæ wiat,
nawet pisaniem, ale ju¿ nie wierzê
+ Pracz³owiek wygubi³ mamuty, w
holocenie masê rozmaitych ssaków;
krotko mówi¹c, tam gdzie pojawi³ siê
cz³owiek, zostawa³a tylko spalona
ziemia
+ Je¿eli wycinamy lasy, to niszczymy
co, bez czego nie mo¿emy ¿yæ; prze-

Powieci, opowiadania, eseje: Cz³owiek z Marsa (1946), Astronauci (1951), Czas nieutracony
(1955), Szpital przemienienia (1955), Dialogi o zmartwychwstaniu atomowym... (1957), Solaris
(1961), Powrót z gwiazd (1961), Summa technologiae (1964), Cyberiada (1965), Niezwyciê¿ony
(1966), Opowieci o pilocie Pirxie (1968), G³os Pana (1968), Doskona³a pró¿nia (1971), Kongres
futurologiczny (1971), Wielkoæ urojona (1973), Maska (1976), Fiasko (1987), Pokój na ziemi
(1987), Bomba megabitowa (1999), Okamgnienie (2000). Niektóre z tych pozycji doczeka³y siê
ekranizacji  Szpital przemienienia (re¿. E. ¯ebrowski), Solaris (re¿. A. Tarkowski).
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cie¿ to s¹ rzeczy, o których powinno
siê uczyæ w szkole
+ Nie uwa¿am, ¿eby cz³owiek by³ wiêkszym drapie¿c¹ od dzikich zwierz¹t,
natomiast ze wzglêdu na dane mu
mo¿liwoci umys³owe jako Homo
sapiens ma znacznie wiêksz¹ mo¿liwoæ niszczenia i zabijania
+ Szanujê buddyzm za to, ¿e jest w nim
uszanowanie dla wszystkiego co ¿yje,
bez wzglêdu na to, co to jest
+ Nikt nie czyta, a jeli czyta, to nic nie
rozumie, a jeli nawet rozumie, to nic
nie pamiêta
Stanis³aw Lem urodzi³ siê we Lwowie, mieszka³ na ulicy Brajerowskiej nr
4. Jego ojciec by³ znanym lwowskim lekarzem, któremu nie wystarczy³a medycyna. W mieszkaniu zorganizowa³ salon
literacki. Od m³odych lat Lem mia³ olbrzymi potencja³ poch³aniania wiedzy,
by³ mi³onikiem ksi¹¿ek. Czyta³ dzie³a
klasyków, wieszczów, ksi¹¿ki popularnonaukowe i medyczne, studiowa³ atlasy
anatomiczne. Mia³ duszê odkrywcy. Budowa³ silniki elektryczne, transformator
Tesli, rurki Geislera, maszynê Wimshursta, rower bez peda³ów.
Stanis³aw Lem ukoñczy³ II Gimnazjum im Karola Szajnoty. Studia we
Lwowskim Instytucie Medycznym
przerwa³a wojna. W czasie okupacji by³
cz³onkiem ruchu oporu. W 1946 roku
utraci³ nigdy nieod¿a³owany i niezapomniany Lwów. Zamieszka³ w Krakowie,
gdzie kontynuowa³ studia medyczne na
UJ. Aby unikn¹æ s³u¿by wojskowej nie
przyst¹pi³ do egzaminu koñcowego. W
latach 1047-1950 by³ asystentem Konwersatorium Naukoznawczego. Po jego
zamkniêciu ca³kowicie zaj¹³ siê pisarstwem i publicystk¹. O¿eni³ siê z Barbar¹ Leniak, a w 1968 roku przyszed³
na wiat ich syn Tomasz. Dom Lemów
znajduje siê w dzielnicy Kliny na po³udniowych obrze¿ach Krakowa.
Stanis³aw Lem spocz¹³ na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie obok Antoniego Kêpiñskiego, Juliusza Osterwy,
Stanis³awa Pigonia, Eugeniusza Romera,
Kazimierza Wyki.
Jest autorem 50 ksi¹¿ek, znanych na
ca³ym wiecie. Podejmowa³ tematykê
fantastycznonaukow¹, porusza³ problemy filozoficzne, humanistyczne i ogólnobiologiczne. Rozwa¿a³ konsekwencje
postêpu naukowo-cywilizacyjnego dla
przysz³oci gatunku ludzkiego. Wiele
zjawisk i rzeczy przewidzia³.
Anna Worowska
(Autorka jest dr. n. med. w Klinice
Chirurgii Naczyñ Transplantacji AMB).

- 21 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

Magdalena Grassmann

W

iek XVIII przyniós³ dobrom bia³ostockim nowego
dziedzica i wraz z nim
nowe porz¹dki. W 1709 roku schedê
po Stefanie Miko³aju przej¹³ jego syn,
Jan Klemens Branicki, przysz³y hetman wielki koronny. Podobnie jak ojciec, on tak¿e wybra³ Bia³ystok na
sw¹ sta³¹ siedzibê. Jego rosn¹ca pozycja w kraju oraz mia³e plany polityczne sta³y siê przyczyn¹ zmiany
wizerunku pa³acu i miasta.

Bia³ostocki raj
drzejem Mokronowskim, podkomendantem i przyjacielem hetmana. Po
mierci Branickiego para ta zawar³a
potajemny lub.
Przyjrzyjmy siê teraz postaci Jana
Klemensa przez pryzmat jego dokonañ w dobrach bia³ostockich.

Entre cour et jardin

Na pierwszy plan wysuwa siê generalne przekszta³cenie pa³acu w

reprezentacyjnym piêtrze. Z niego
mo¿liwe by³o ogl¹danie ca³ej kompozycji stworzonej wokó³ pa³acu. Dawne alkierze pe³ni³y teraz funkcje
pa³acowych skrzyde³. Prawa oficyna
mieci³a apartamenty dla goci, lewa
pomieszczenia gospodarcze i pokoje
dla s³u¿by. Wszystko przebudowano
wed³ug za³o¿eñ francuskiego klasycyzmu i rokoka. Do dzisiaj czytelna
jest podstawowa zasada barokowego

Heros czy sybaryta

Sam Jan Klemens Branicki ró¿nie
jest oceniany przez historyków, jedni
nazywaj¹ go najrz¹dniejszym magnatem w Polsce, inni miêkkim sybaryt¹. Faktem jest, ¿e by³ on osob¹ wykszta³con¹, swobodnie pos³ugiwa³ siê
jêzykiem francuskim, ³acin¹, zna³ niemiecki, piêknie rysowa³. Odznaczony
zosta³ najwy¿szymi orderami: Or³a
Bia³ego, wiêtego Andrzeja i Z³otego
Runa. Po mierci króla Augusta III
stronnictwo saskie zaproponowa³o
nawet hetmana jako swego kandydata
do tronu.
Co do prywatnego ¿ycia Branickiego, ród³a historyczne donosz¹ o
trzech ¿onach: Katarzynie Radziwi³³ównie, Barbarze Szembekównie i
Izabeli El¿biecie Poniatowskiej. Podobno tylko pierwsze ma³¿eñstwo
nale¿a³o do szczêliwych. Ostatni maria¿ 59-letniego Branickiego z 18-letni¹ Izabel¹ zosta³ zawarty z inicjatywy Czartoryskich, pragn¹cych jego
przychylnoci dla swoich poczynañ
politycznych. Branicki by³ wówczas
osob¹ wp³ywow¹, za przyci¹gniêcie
go do obozu, zwanego famili¹, mia³o
byæ gwarantem powodzenia w polityce. Zamierzenia Czartoryskich jednak siê nie uda³y. Natomiast ma³¿eñstwo z Izabel¹ przynios³o im Czartoryskim pó³ miliona posagu oraz da³o
lepsz¹ pozycjê towarzysk¹. Oficjalnie
ma³¿onkowie uchodzili za przyk³adn¹ parê. W rzeczywistoci Branicki
wpl¹tany by³ w liczne romanse, za
Izabelê ³¹czy³a bliska przyjañ z An-
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Fot. 1. G³ówny parter w ogrodzie pa³acowym na XVIII-wiecznym sztychu.

jedn¹ z najokazalszych rezydencji w
Polsce. S³u¿y³ temu zapewne pobyt
Jana Klemensa we Francji, sk¹d zaczerpn¹³ najlepsze wzory.
G³ównymi architektami i twórcami okaza³ej rezydencji byli: Jan Deybel i, kontynuj¹cy jego dzie³o, znakomity Jakub Fontana, a tak¿e Jan
Henryk Klemm, Józef Sêkowski oraz
Ricaud de Tirregaille. Prace budowlane rozpoczêto ok. 1720 roku. Pa³ac
zosta³ podwy¿szony do trzech kondygnacji, ozdobiony dwoma he³mami i
tympanonem z licznymi rzebami.
Wa¿nym elementem w bryle g³ównej
pa³acu sta³ siê balkon, usytuowany w
tzw. piano nobile czyli na pierwszym,

planowania  entre cour et jardin 
czyli miêdzy dziedziñcem a ogrodem.
Zmianie uleg³o tak¿e otoczenie pa³acu. Bramê przeniesiono na dziedziniec wstêpny, który oddzielony
zosta³ od paradnego murem z dwiema
statuami Herkulesa, d³uta Redlera.
Charakterystyczn¹ rzecz¹ by³o wprowadzenie do rezydencji programu
ikonograficznego, apotezuj¹cego hetmana jako antycznego herosa. St¹d
tak wiele postaci mitycznych i przedstawieñ Herkulesa. Ka¿dy szczegó³
mia³ swoje znaczenie symboliczne.
Gocie hetmañscy, wje¿d¿aj¹cy do
Bia³egostoku traktem warszawskim,
musieli min¹æ dwa stawy zwier-M
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Branickich
ciadlane (na dzisiejszej ul. Mickiewicza), dowiadczaj¹c symbolicznego
oczyszczenia. Nastêpnie przekraczali
bramê, pomylan¹ jako ³uk tryumfalny, ozdobion¹ z³otym Gryfem i czterema rzebami  alegoriami pór roku,
symbolami tryumfu rodu Gryfitów
nad czasem i przemijaniem. Zewsz¹d
otacza³y ich elementy, wiadcz¹ce o
potêdze w³aciciela, do którego zmierzali.

ganizmów pañstwowych: górny by³
odniesieniem do Korony Polskiej za
dolny do Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (przez Bia³ystok przebiega³a
wówczas granica). Umiejêtnie wytyczono perspektywy ogrodowe  ka¿da
z nich zamyka³a siê jakim elemen-

dzi³ z Francji m.in. specjalny model
machiny do napêdzania wody w fontannach.
W dalszym otoczeniu rezydencji,
w specjalnie wytyczonych perspektywach, powsta³y ogrody satelitarne:
Las Zwierzyniecki, Kuropatwiarnia,
Pstr¹garnia, Ba¿antarnia, Wielka i
Ma³a Kaskada, a tak¿e winnice na
wzgórzu w. Rocha i wzgórzu w.
Marii Madgaleny. Niezwykle piêknym za³o¿eniem by³ Wysoki Stoczek
z letnim pa³acykiem, z którego tarasów gocie raczyli siê romantycznymi widokami kaskad, kapliczek,
lasków iglastych i innych wspania³oci.

Bajkowy ogród

Przeniemy siê teraz do ogrodu,
który wed³ug Józefa Kraszewskiego
zosta³ niby za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki stworzony i na podlaskie równiny przeniesiony spod
innego nieba (fot. 1). Podstawow¹
zasad¹ jego urz¹dzenia by³ podzia³ na
ogród górny i dolny. Ogród górny
skomponowano wed³ug wzorów francuskich. Gocie mogli spacerowaæ
poród geometrycznie strzy¿onych
parterów bukszpanowych, alejek wysadzanych kilkunastoma rzebami
postaci mitycznych. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³y egzotyczne roliny:
liczne drzewka pomarañczowe, morelowe, laurowe, sprowadzane z dalekich stron, ustawione w ogrodzie i
pomarañczarniach. Zewsz¹d s³ychaæ
by³o szum wody z fontann i kaskad
oraz piew ptaków, umieszczonych w
Pawilonie pod Or³em. Ta symboliczna
budowla sta³a na granicy dwóch
ogrodów i by³a najbardziej widoczna
z tarasu pa³acowego (dzisiaj w tym
miejscu jest charakterystyczna wyrwa
w murze, otaczaj¹cym ogród górny,
zakryta drewnianym p³otem). Pod ni¹
usytuowano kaskadê, z której woda
sp³ywa³a do ogrodu dolnego. Ogród
ten, urz¹dzony w stylu angielskim,
sk³ania³ do romantycznych przechadzek. Po wodnym kanale mo¿na
by³o p³ywaæ specjalnym batem z baldachimem (rodzaj du¿ej ³ódki z ko³em).
Oba ogrody spe³nia³y specyficzn¹
funkcjê, a mianowicie symbolizowa³y
Rzeczypospolit¹ z³o¿on¹ z dwóch or-
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Fot. 2. P³yta kominkowa z herbami Branickich  Gryf i Poniatowskich  Cio³ek (czytelnia
studencka Biblioteki AMB).

tem, czy to altank¹, pawilonem, czy
te¿ kaskad¹ lub malowid³em al fresco.
Na krañcach ogrodu dolnego, za mostem, zbudowano teatr, w którym wystawiano liczne sztuki, ku uciesze hetmana i goci.
W tym bajecznie urz¹dzonym
ogrodzie nie zabrak³o tak¿e technologicznych nowinek. Branicki sprowa-

Pa³acowe wnêtrza

Anna Tyszkiewczówna Potocka,
mieszkaj¹ca po trzecim rozbiorze w
Bia³ymstoku, tymi s³owy opisa³a
dzie³o Branickiego: Ja widzia³am
Bia³ystok urz¹dzony z rzadk¹ wspania³oci¹. Tapicerzy francuscy sprowadzeni wielkim kosztem, zwieli tam
meble, zwierciad³a, boazerie god- M
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Fot. 3. Ogród górny z altan¹ chiñsk¹  sztych XVIII-wieczny.

ne pa³acu wersalskiego. Rozmiary salonów i przedsionków zdobnych w
marmurowe kolumny przechodzi³y
wszelkie wyobra¿enie. Niezliczone
apartamenty urz¹dzone nie mniej
wyszukanie i wygodnie ( ) wszystko
to sk³ada³o siê na siedzibê prawie
królewsk¹.
Goci wita³a najpierw ozdobna
klatka schodowa, wzorowana prawdopodobnie na rozwi¹zaniach z pa³acu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Autorem obu klatek by³
Jakub Fontana. Na piano nobile prowadzi³y schody wsparte na czterech
joñskich kolumnach z czarnego marmuru. Bieg schodów podtrzymywa³y
dwa Atlanty. W iluzjolistycznie malowanej wielkiej sieni umieszczono
tak¿e rzebê rotatora, czyli antycznego niewolnika, tocz¹cego kamieñ
oraz hermê z g³ow¹ satyra. W inwentarzu z 1772 roku wyliczono: salony,
buduary, sale asamblowe, jadalne oraz
apartamenty przeznaczone dla pañstwa i dostojnych goci. W sumie pa³ac liczy³ 178 pomieszczeñ (wraz z
oficynami i pawilonami), z których
115 mo¿na uznaæ za paradne i mieszkalne. Ka¿dy apartament sk³ada³ siê z
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sypialni, gabinetu-saloniku i garderoby. Niektóre posiada³y tak¿e oddzielne pomieszczenie zwane rejteradk¹.
By³a to toaleta. Pokoje paradne wyposa¿one by³y w piece i kominki z
charakterystycznymi p³ytami z herbami Branickich i Poniatowskich (fot.
2). Na parterze, po prawej stronie,
mieci³y siê apartamenty hetmana,
utrzymane w tonacji zieleni, ozdobione boazeriami i stiukami. Na cianach
wisia³y liczne dzie³a sztuki. Izabela
zajmowa³a apartament paradny, po
prawej stronie westybulu. Sta³ tu
m.in. klawicymba³, piec z bia³ych kafli saskich oraz zdobne ³o¿e z baldachimem. W salonie i sypialni dominowa³ wówczas bardzo modny kolor
karmazynowy. Do hetmanowej nale¿a³ tak¿e nowy appartament J.O.
Pani Krakowskiej, którego okna
wychodzi³y na pa³acowy kana³ (dzi
urzêduje tu prorektor ds. studentów).
Na parterze mieci³y siê równie¿: pokoje paryskie, sala jadalna oraz apartament ³azienkowy (wchodz¹cy dzi
w sk³ad pomieszczeñ zajmowanych
przez Bibliotekê AMB). Sk³ada³ siê
on z dwunastu komnat (sypialnie,
garderoby, pokoje ³azienkowe). Nazwê

sw¹ zawdziêcza³ istniej¹cym w 1737
roku urz¹dzeniom z dop³ywami ciep³ej i zimnej wody. By³a to inwestycja prekursorska. Tego rodzaju ³azienki pojawi³y siê w pa³acach dopiero w
po³owie XVIII wieku. Jednak inwentarz z 1772 roku nie wymienia ju¿ w
tym miejscu ¿adnej wanny. Z czasem
pokoje ³azienkowe sta³y siê gocinnymi.
Dba³oæ o higienê wymaga³a jednak takich urz¹dzeñ, tote¿ w garderobie hetmanowej sta³a kanapa trzcin¹ pleciona, w której spodem jest
wanna. Pró¿no szukaæ podobnych
rzeczy w apartamencie hetmana. Jedyne wymieniane przedmioty s³u¿¹ce
higienie to ³y¿ka durszlakowa do
g¹bki i dwie puszki z³ocone na myd³o
i pêdzelek do golenia.
Pierwsze piêtro pa³acu, najbardziej reprezentacyjne, mieci³o m.in.
apartament z³ocisty (dzisiaj gabinet
rektora), chiñski, pokój z bilardem.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w XVIII wieku w
miejscu dzisiejszej Auli Wielkiej znajdowa³y siê trzy pomieszczenia: wielka sala recepcyjna, sala taneczna i
jadalnia. Z jadalni wchodzi³o siê do
kaplicy pa³acowej, zdobionej licznymi stiukami. W o³tarzu wisia³y obrazy
Niepokalanego Poczêcia Matki Bo¿ej
oraz ukrzy¿owanie Chrystusa.
Na drugim piêtrze znajdowa³o siê
siedem pomieszczeñ m.in. skarbiec i
biblioteka oraz pokoje dla goci i dostojników.
Oprócz pa³acu z oficynami w
sk³ad rezydencji wchodzi³y tak¿e inne
budowle, m.in. stajnia na 200 koni,
wozownia, pa³acyk gocinny, browar,
arsena³. Ca³oæ kompozycji by³a pomylana nie tylko przez pryzmat
piêknej architektury pa³acowej i ogrodowej, ale równie¿ funkcjonalnoci i
wygody. Zachowana do dzi kompozycja stanowi nieocenion¹ wartoæ
zabytkow¹, wyra¿a pompatycznoæ
magnack¹, teatralizacjê ¿ycia dworskiego i barokow¹ estetykê komponowania przestrzeni.
Podlaski Wersal s³awili przybywaj¹cy tu gocie, zarówno magnaci
jak i artyci, poeci, pisarze, pos³owie.
Nawet monarchowie z przyjemnoci¹
zatrzymywali siê tu w drodze na sejmy czy przy okazji polowañ. Zwyk³o
siê nawet nazywaæ bia³ostocki pa³ac
hotelem g³ów koronowanych.
(Autorka jest historykiem,
pracuje w Bibliotece AMB).
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Wszystkiego po
trochu,

Adam Dobroñski

W

czyli eklektyzm zambrowski

yj¹tkowe zmienne wiatry hula³y nad tym miastem
mazowieckim, ale zgodnym z s¹siadami podlaskimi. Zambrów uzyskiwa³ i traci³ prawa miejskie,
zmienia³ funkcje, zapada³ w sen, to znów ³apa³ szanse, jakie
siê niespodziewanie pojawia³y.

Z ¿ubrami w nazwie

szlakach handlowych. Miasto uzyska³o prawa na jarmarki i
targi, obs³ugiwa³o coraz bardziej liczne wsie i osady lene.
Powiat zambrowski liczy³ oko³o 830 km2, uchodzi³ za gêsto
zaludniony i nale¿a³ do ziemi ³om¿yñskiej.

Ubogo, ale ciekawie

Rozwój Zambrowa hamowa³y wojny, epidemie i po¿ary,
dawa³a siê miastu we znaki konkurencja £om¿y, a i polityka
miejscowej szlachty nie sprzyja³a mieszczanom. W 1564
roku odnotowano w tej stolicy powiatu ledwie pó³tora tysi¹ca osób. Potem by³o ju¿ tylko gorzej.
Ciekaw¹ osobowoci¹ okaza³ siê ks. Marcin Krajewski
herbu Jasieñczyk z dóbr Sêdziwuje, który w czasach króla
Zygmunta Augusta rozbudowa³ koció³ i wzniós³ kaplicê na
cmentarzu. Ten¿e kanonik i kanclerz biskupi takim by³ ama-

Zambrów by³ dawnymi czasy wymieniany tak¿e jako:
Zambre, Z¹br, Z¹browo, Szambrowo, Zambrowo. Jêzykoznawcy doæ zgodnie wywodz¹ tê nazwê od ¿ubrów  z¹brów. Albo stada królów puszcz ¿y³y tu, albo st¹d ruszano na
polowania na ¿ubry, przy czym najpierw chyba utrwali³a siê
nazwa rzeki Zambrzycy, potem dopiero osady. ¯ubrz¹ wersjê
potwierdza g³owa tego zwierza na pieczêci z
drugiej po³owy XVI wieku, a obecnie w herbie miasta.
Ma³o kto dzi wie, gdzie le¿y wiêck, stary gród kasztelañski nad górnym Brokiem. Pod
jego opiek¹ wznosili swe siedziby osadnicy
we wczesnym redniowieczu, w wiêkszoci
wywodz¹cy siê z drobnego rycerstwa, bo ziemie to by³y graniczne. Ksi¹¿êta mazowieccy
bronili ich przed Rusinami i Litwinami, do
rywalizacji w³¹czali siê tak¿e Krzy¿acy, za w
najazdach udzia³ brali jeszcze Jadwingowie.
Charakterystyczne sta³y siê tutejsze gniazda
rodowe, na przyk³ad Ko³ackich (Ko³akowskich), Krajewskich, Gosiów (Gosiewskich),
Konopków, Targoñskich, W¹do³owskich.
Wedle tradycji datowano pocz¹tki Zambrowa na drug¹ po³owê XIII wieku. Doktor
Józef Stanis³aw Mroczek w monografii z 1982
roku zaproponowa³, by historiê miejscowoci
rozpoczynaæ od 1283 roku, kiedy to mia³a rzekomo miejsce erekcja kocio³a pod wezwaFot. Fragment pl. Sikorskiego, aut. Igor Gordijonok, ród³o: Internet
niem w. Trójcy. Ale dr Czes³aw Brodzicki
uzna³, ¿e brak jest potwierdzenia ród³owego
tak odleg³ej daty. Wed³ug jego ustaleñ Zambrowo zosta³o
torem napisów polskich i ³aciñskich poprzez siebie uk³awymienione po raz pierwszy jako wie ksi¹¿êca w 1403 roku,
danych, ¿e na facjatach, dzwonnicy, w kruchcie, przy
natomiast ju¿ w 1426 roku pad³o okrelenie: ziemia (powiat)
o³tarzach, na drzwiach, uszakach i belkach w plebani zamzambrowska. Koció³ powsta³ jednak dopiero przed 1445
browskiej miejsca na takowe zabrak³o (Zygmunt Gloger).
rokiem z woli ksiêcia mazowieckiego Bogus³awa IV. W nim
Ksi¹dz Krajewski zbiór owych napisów wyda³ drukiem,
to odbywa³y siê roki (s¹dy) ksi¹¿êce, spraw za nie brapodobnie jak i ksi¹¿kê: Nabo¿eñstwo parafialne na codzienkowa³o, bo okoliczna szlachta chwyta³a za broñ nie tylko w
ne, tygodniowe, roczne i przygodne podzielone i u³o¿one....
obronie przed wrogiem zewnêtrznym.
Mia³ tak¿e i bardziej przyziemne zas³ugi, bo dba³ o porz¹dOd kiedy wiêc Zambrów jest miastem? Najczêciej
kowanie dróg, szerzy³ wród ludu wiedzê przyrodnicz¹,
przyjmuje siê jako datê prawdopodobn¹ rok 1430; przywilej
nawet popularyzowa³ postanowienia Konstytucji 3 Maja,
lokacyjny niestety zagin¹³. Pewnym za jest, ¿e o rozwoju
wiêc nic dziwnego, ¿e by³ kawalerem orderów w. Staninowego orodka zadecydowa³o korzystne po³o¿enie przy
s³awa i Or³a Bia³ego.
M
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Karierê zrobi³ równie¿ Antoni Sebastian Dembowski
herbu Julita, urodzony w Zambrowie w 1682 roku, póniejszy sekretarz króla Augusta II, autor wielu poczytnych
ksi¹g i biskup kujawski. To tylko wybrane przyk³ady, wiadcz¹ce o mo¿liwociach tkwi¹cych w szlachcie z zacianków
i folwarków podzambrowskich.

Konie i koszary

powiedzia³ strofy: Gdzie zwrócim oczy,/ ¿al widzim
wszêdzie, nêdzê i cierpienia / Spieszy do pracy, nim
wyp³yn¹ zorze/ Lud bez wytchnienia./ Ale zamiera i w nim
duch ochoczy,/ A ból siê wzmaga i mu duszê mroczy.../ Smutno nam, Bo¿e.
Na szczêcie pozosta³a szosa bia³ostocka, zbyt na konie
i wojsko, teraz ju¿ oczywicie polskie. By³ to od po³owy
1926 roku 71 pu³k piechoty, uchodz¹cy za karny. I by³a dzi
otoczona legend¹ Mazowiecka Szko³a Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii z pierwszym komendantem w osobie p³ka
Stanis³awa D¹bka (we wrzeniu 1939 roku obroñca Helu).

W okresie zaborowym Zambrów d³ugo siê niczym specjalnym nie wyró¿nia³. Trochê zmian nast¹pi³o w koñcu lat
dwudziestych i w latach trzydziestych XIX wieku. Zaczê³o
siê nieszczególnie, bo od malwersacji kasowych w 1828 roku, a rok póniej zapad³a
decyzja o rozbiórce starego ratusza. W lutym
1830 roku omal¿e miasteczko (ju¿ bez
powiatu) nie uleg³o zniszczeniu przez wojska
carskie ci¹gn¹ce na powstañcz¹ Warszawê,
natomiast dwa lata póniej ruszy³y prace przy
budowie szosy bia³ostockiej i to by³ istny dar
dla Zambrowa. Wprawdzie trasa przeciê³a po
przek¹tnej rynek (tak jest do dzi), sprzyja³a
jednak kupcom i rzemielnikom. Notabene, tu
krzy¿owa³a siê z tak zwanym traktem furmañskim, wyprowadzaj¹cym od Królewca
przez £om¿ê na Siedlce i Wo³yñ. Szczególnie
szybko zaczê³a nap³ywaæ ludnoæ ¿ydowska i
ta ju¿ w po³owie tamtego stulecia zdominowa³a miejscowych chrzecijan. A specjalnoci¹ wielkich jarmarków sta³y siê konie!
Koniecznie trzeba wspomnieæ i powstanie styczniowe 1863 roku, bo o nim to przypomina obelisk na zambrowskim rynku
(prawda, ¿e ³adny?), a w starej czêci cmenGordijonok.
tarza jest równie¿ kwatera poleg³ych. Le- Fot. Fragment carskiego kompleksu przy alei Wojska Polskiego, aut. Igor
ród³o: Internet
nym sprzyja³a bliskoæ Czerwonego Boru,
nieco tylko wczeniej obsadzonego m.in. modrzewiami, by powstrzymaæ lotne wydmowe
O tej podchor¹¿ówce napisano ksi¹¿ki, trwa dobra pamiêæ.
piaski. Domniemaæ mo¿na, ¿e patriotyczna postawa znacznej
Darujê wiêc sobie bardziej szczegó³owy opis, a przytoczê
czêci zambrowian wywo³a³a decyzjê carsk¹ o pozbawieniu
anegdotê o Konstantym I. Ga³czyñskim. Poeta nie móg³ dosZambrowa praw miejskich.
tosowaæ siê do wysokich wymogów regulaminowych i w jeJednak osada ta (od 1866 roku w powiecie i guberni
dnej z kartek napisa³: Ci¹gle siedzê w pace, bo nie mo¿emy
£om¿a) nie dawa³a za wygran¹. W 1879 roku zakoñczono
siê wzajemnie uzgodniæ. W koñcu przeniesiono Ga³budowê murowanego kocio³a: neoromañskiego, bazyliczyñskiego ze szko³y artylerii do pu³ku piechoty i tam
kowego, z bogatym wyposa¿eniem. Zrehabilitowa³y siê czêsier¿ant wyg³osi³ doñ tak¹ oto przemowê: Wojsko z ka¿dego
ciowo i w³adze carskie, bo w³anie w Zambrowie  przy
capa zrobi cz³owieka, ale z was szeregowiec Ga³czyñski nic
drodze do Czy¿ewa  ulokowa³y silny garnizon i w latach
nie bêdzie, bo w was nie ma ducha. Nic z was nie wyronie,
1885-1894 wzniesiono dla potrzeb wojska rozleg³y kompleks
nic....
koszarowy. Mimo licznych wyburzeñ i przeróbek mo¿na
Sprawiedliwie trzeba przyznaæ, ¿e Zambrów miêdzywoobejrzeæ bloki murowane z czerwonej ceg³y, dwupiêtrowe,
jenny nie poddawa³ siê, liczb¹ ludnoci górowa³ niemal
o p³askich dachach. W rodku zaplanowano wielkie klatki
dwukrotnie nad Wysokiem Mazowieckiem i nad Kolnem,
schodowe i d³ugie szerokie korytarze. Sale za by³y okrutnie
poprawi³ siê wygl¹d zabudowy w centrum, powsta³o gimnawysokie, zawsze zimne, na podobieñstwo hangarów. Wa¿ne,
zjum prywatne, nap³ywa³y dolary od emigrantów.
¿e wojsko dawa³o dobrze zarobiæ cywilom, wiêc tu powsta³o
nowe miasteczko rosyjsko-¿ydowskie.

Wojsko Polskie

Pominê lata rewolucji 1905-1907 i I wojny wiatowej,
choæ wiele siê wówczas w Zambrowie dzia³o, podobnie
zreszt¹ jak w 1920 roku. Miasto (znów od 1919 roku, ale
nadal w powiecie ³om¿yñskim) ucierpia³o tak dalece, ¿e
bieda by³a powszechna. Podczas wizyty Prezydenta RP Stanis³awa Wojciechowskiego inwalida zambrowski wy-
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Groza wojny

We wrzeniu 1939 roku mia³y miejsce w Zambrowie trzy
wprost nieprawdopodobne zdarzenia. Jedenastego wrzenia
rano ¿o³nierze wspomnianego 71 pu³ku piechoty, odchodz¹c
z pozycji nadnarwiañskich, znaleli siê pod swoim miastem,
ale ju¿ zajêtym przez wojska niemieckie. Zaatakowali i
niestety nie mogli zdobyæ koszar, które by³y ich domem w
latach pokoju. Drugi batalion tego pu³ku mia³ nacieraæ M
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na Zambrów od po³udnia. W lesie pod D³ugoborzem, w
porannej mgle, dosz³o jednak do bratobójczej walki z 1
Pu³kiem U³anów Krechowieckich (sta³ do wojny w Augustowie), zgin¹³ dowódca kawalerzystów pp³k Jan Litewski, a
wkrótce potem i dowódca batalionu piechoty mjr Stanis³aw
Knapik. To nie wszystko, bo noc¹ z 13 na 14 wrzenia dosz³o
do tragedii na placu szkolnym. Niemcy zgromadzili na nim
oko³o tysi¹ca polskich jeñców, przede wszystkim z 18
Dywizji Piechoty, która zakoñczy³a swój ¿ywot na polach
pod Andrzejewem i £êtownic¹. W nocy na pi¹cych pokotem
na ziemi wpad³y konie, powsta³ tumult, tratowani zrywali siê,
by ratowaæ ¿ycie i w tym momencie wartownicy otworzyli
ogieñ z karabinów maszynowych. Zabito (szacunki s¹ ró¿ne)
oko³o dwustu jeñców. Wiêkszoæ pisz¹cych uwa¿a, ¿e Niemcy celowo u¿yli koni, by zdziesi¹tkowaæ Polaków, ale nie jest
to wersja ród³owo potwierdzona.
Jak i wiêkszoæ miast obecnego woj. podlaskiego, tak¿e
Zambrów poddany zosta³ represjom sowieckim (m.in. deportacje), a po czerwcu 1941 roku  niemieckim. Na terenie
koszar najpierw istnia³ obóz dla jeñców radzieckich, nastêpnie dla ¯ydów z miejscowego getta, a na koniec wojny dla
jeñców w³oskich. Rozwin¹³ siê w miecie i okolicy ruch
oporu, powsta³y oddzia³y ZWZ-AK i Narodowej Organizacji
Wojskowej, a apogeum walki zbrojnej stanowi³ bój w Czerwonym Borze 23 czerwca 1944 roku.

Odrodzony Zambrów

Dzieje powojenne miasta s¹ obecnie intensywnie
badane, z pewnoci¹ wiele nowego przyniesie przygotowywana monografia. Trzeba odtworzyæ i na tym przyk³adzie pacyfikowanie przez w³adze komunistyczne
rodowisk niepodleg³ociowych, narzucenie obcych wzorców ustrojowych, walkê z Kocio³em i tak zwanymi ku³akami. Prawd¹ jest jednak, ¿e Zambrów z przyczyn nie do koñca
wyjanionych (dziêki poparciu Boles³awa Podedwornego?)
zosta³ wyró¿niony w ramach Planu 6-letniego. Tu w³anie, na
terenach wojskowych, ulokowano du¿e zak³ady bawe³niane,
choæ brakowa³o dogodnego po³¹czenia kolejowego i pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Pojawi³y siê licznie
szpulki  m³ode kobiety, aktywici partyjni, aparatczycy.
Skorzystali na tym w sposób oczywisty i stali mieszkañcy
miasta. Dwudziestego drugiego lipca 1954 roku uruchomiono pierwsz¹ czêæ kombinatu (imienia Rewolucji 1905-1907), a 13 listopada tego roku utworzono powiat zambrowski o powierzchni zbli¿onej do powiatu staropolskiego.
Wkrótce wyros³o niemal nowe miasto, które mog³o niektórymi instytucjami zaimponowaæ s¹siednim orodkom. Sam
mogê o tym zawiadczyæ, bo wo¿ono nas  jako licealistów
 z Ostrowi Mazowieckiej do Zambrowa dla obejrzenia
Krzy¿aków w kinie panoramicznym.
Jaki jest dzisiaj Zambrów? Ju¿ odprzemys³owiony,
jeszcze bez obwodnicy i bêd¹cy stolic¹ jednego z najs³abszych powiatów woj. podlaskiego. Ale nadal z ambicjami,
nowymi osiedlami (i kocio³ami), z siln¹ nieformaln¹
reprezentacj¹ w³asn¹ w USA. Najlepiej siê samemu przekonaæ o kondycji Zambrowa, zrobiæ przerwê w podró¿y szos¹
bia³ostock¹, bo ta przecie¿ tylko przecina miasto na krótkim
odcinku.
Zambrów mo¿e nas jeszcze niejednym zaskoczyæ!
(Autor jest prof. dr. hab.  pracuje na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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Jerzy Kopania

S£OWO
ujawniaj¹ce

N

a pocz¹tku by³o S³owo  tak przynajmniej
twierdzi w. Jan Ewangelista. Ale nie on pierwszy tak twierdzi³. Pisz¹c s³owa Dobrej Nowiny,
po grecku i dla Greków, pos³u¿y³ siê terminem u¿ywanym
przez staro¿ytnych filozofów greckich do nazwania boskiej
si³y, przenikaj¹cej ca³y wszechwiat, si³y o¿ywiaj¹cej i rozumnej zarazem, sprawuj¹cej nad wiatem rz¹dy opatrznociowe. Ta boska moc, stanowi¹ca prawa natury i prawa moralne, to po grecku Logos, co my nieudolnie oddajemy w
naszym jêzyku jako s³owo. Greccy filozofowie s¹dzili, ¿e
Logos ujawnia cz³owiekowi naturê wszechrzeczy. Logos to
moc i s³owo  moc, poniewa¿ rz¹dzi, a s³owo, poniewa¿
ujawnia.
Ju¿ Rzymianie mieli problem z oddaniem g³êbi znaczeniowej tej greckiej nazwy; ich verbum to jednak co o wiele
mniej. My tym bardziej nie mamy we wspó³czesnych
jêzykach w³aciwego rodka wyrazu. Dla nas s³owo s³u¿y po
prostu do komunikowania siê, ma wymiar wy³¹cznie jêzykowy. Mówimy na przyk³ad, ¿e pewne partie polityczne
dogada³y siê i zawar³y pakt koalicyjny. Albo ¿e nie potrafi³y
siê dogadaæ, wiêc koalicja siê rozlecia³a. A z kolei pan premier to potrafi siê dogadaæ z panem prezydentem. Tak w³anie mówimy  wystarczy wzi¹æ do rêki pierwsz¹ lepsz¹ gazetê, aby siê przekonaæ. I nawet nie potrafimy zastano- M
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wiæ siê, ¿e jeszcze niedawno temu dogadywali siê miêdzy sob¹ z³odzieje, kogo
okraæ, albo gangsterzy, kogo zamordowaæ.
Porz¹dni ludzie porozumiewali siê miêdzy
sob¹. A teraz mówimy, ¿e politycy dogaduj¹ siê miêdzy sob¹. Jeszcze tego nie wiemy,
albo mo¿e wiemy, tylko przyznaæ siê nie
chcemy, ¿emy ju¿ zaakceptowali, ju¿ pogodzili siê z tym, ¿e wiatem polityki rz¹dz¹ te same regu³y, które rz¹dz¹ wiatem
przestêpczym. I tylko s³owo ujawnia stan
naszego ducha, poziom naszej moralnoci.
To by³ przyk³ad ze sfery naszej dzia³alnoci praktycznej. Wemy dla dope³nienia
przyk³ad ze sfery naszych dzia³añ duchowych. Oto coraz popularniejsze staje siê,
wród osób przyznaj¹cych siê do chrzecijañstwa, pozdrowienie Szczêæ Bo¿e!.
Nawet osoby duchowne tak w³anie witaj¹
siê z osobami wieckimi, jak te¿ miêdzy
sob¹. A przecie¿ dawniej chrzecijanin
pozdrawia³ chrzecijanina s³owami Niech
bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!, na
które to s³owa otrzymywa³ odpowied:
Na wieki wieków!. Teraz takie pozdrowienie zdaje siê nam zbyt d³ugie. I nie zastanawiamy siê, ¿e to dawne pozdrowienie
by³o zarazem wyznaniem wiary, podczas
gdy to obecne niczym siê nie ró¿ni od
Dzieñ dobry! albo Czeæ!. Jak adieu u
Francuzów czy adiós u Hiszpanów ¿adnych skojarzeñ z Bogiem nie wzbudza.
Jeszcze tego nie wiemy, albo mo¿e wiemy,
tylko przyznaæ siê nie chcemy, ¿emy ju¿
zaakceptowali, ju¿ pogodzili siê z tym, i¿
moc naszej wiary dalece nie jest równa
mocy wiary naszych przodków. Usprawiedliwiamy siê, ¿e wygodniej jest pos³ugiwaæ
siê zwrotami krótszymi; ¿e sam rozwój jêzyka w tym kierunku prowadzi. Brzmi to
doæ przekonuj¹co  na tyle przynajmniej,
abymy przed sob¹ mogli ukryæ, ¿e tak naprawdê to wstydzimy siê przyznaæ do
chrzecijañstwa; ¿e tak naprawdê, to niezbyt wiemy, czy jeszcze jestemy chrzecijanami. I tylko s³owo ujawnia stan naszego
ducha, poziom naszej wiary.
Trudno nam dzisiaj traktowaæ S³owo
jako rozumn¹ Moc przenikaj¹c¹ wiat.
Zbyt praktyczni jestemy, zbytnio uwik³ani
w sieæ spraw konkretnych, bie¿¹cych, tu i
teraz. Dla nas wiat to ta rzeczywistoæ, w
której ¿yjemy i dzia³amy. Nie potrafimy
poj¹æ nawet tego, co naprawdê mówi¹ s³owa, które wypowiadamy. Mo¿e jednak
warto choæ od czasu do czasu zastanowiæ
siê nie tylko nad tym, co mówimy, ale i nad
tym, jakich s³ów u¿ywamy?
(Autor jest prof. filozofii,
kierownikiem Zak³adu Bioetyki
i Antropologii Filozoficznej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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Z³ó¿ wniosek
do FNP

F

undacja przed³u¿y³a termin sk³adania wniosków do nowego programu Innowator, wspieraj¹cego transfer nowoczesnych technologii opracowywanych przez naukowców do
praktyki gospodarczej. Jest on skierowany do m³odych naukowców z pomys³em na innowacyjny projekt. Fundacja bêdzie udzielaæ pomocy w profesjonalnym przygotowaniu i wdro¿eniu takiego projektu do komercyjnego
wykorzystania. Mam ogromna probê
o pomoc w mo¿liwie szerokim rozpropagowaniu tej informacji na Waszych
uczelniach  zale¿y nam, by ta informacja trafi³a do jak najwiêkszej iloci
potencjalnych kandydatów, sporód
których Fundacja bêdzie mog³a wy³owiæ autorów rzeczywicie dobrych
projektów, z szansa na wprowadzenie
na rynek.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
zachêca m³odych naukowców, maj¹cych pomys³ na komercyjne wykorzystanie innowacyjnego projektu
zwi¹zanego z nowoczesnymi technologiami do skorzystania z jej pomocy. FNP w ramach nowego programu
Innowator oferuje wsparcie przy realizacji innowacyjnych pomys³ów wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarce. Najciekawsze biznesplany zakwalifikowanych do programu uczestników bêd¹ mog³y uzyskaæ dofinansowanie ze strony Fundacji  w bie¿¹cej edycji pula rodków
na realizacjê projektów wyniesie co
najmniej 1 mln z³. Zapraszamy doktorantów i m³odych doktorów reprezentuj¹cych dowolne dyscypliny naukowe do zg³aszania wniosków  przed³u¿ylimy termin ich sk³adania do 15
czerwca.
Bli¿sze informacje
na stronie: www.fnp.org.pl
oraz u koordynatora programu,
Jakuba Wojnarowskiego
(tel.: (0 22) 845 95 16,
e-mail:
jakub.wojnarowski@fnp.org.pl

NIECIERPLIWOÆ

T

ak siê u³o¿y³ nasz los, ¿e
stalimy siê niecierpliwi.
Przyczyn by³o wiele. A to
rozbiory, a to okupacje, a to Balcerowicz. Jednym s³owem naród
powoli nabra³ cech genetycznych (poprzez dobór naturalny 
prze¿ywali zazwyczaj ci, którzy
potrafili siê w miarê szybko
zaadaptowaæ), z których jedn¹
mo¿na nazwaæ Niecierpliwoci¹ przez du¿e N. Dlaczego? A
no, jestem niecierpliwy, spieszê
siê  bo mo¿e kto przede mn¹
wsi¹dzie do autobusu, bo nie
zd¹¿ê kupiæ pomarañczy, bo ju¿
nie bêdzie szynki na wiêta, bo
mo¿e kto szybciej wpadnie na
pomys³ przekonania szefa do
jakiej sprawy i szybciej bêdzie
awansowa³ itd., itd. Tak by³o w
przesz³oci i pozostawi³o trwa³y
lad w przemijaj¹cym pokoleniu.
A dzi? Kolejne wycigi 
tylko temat sta³ siê jeden  kto
szybciej zarobi grubsz¹ forsê.
Czy¿by rzeczywicie powsta³
jedyny problem  forsa? A mo¿e
tylko tak siê nam wydaje. Mo¿e
jednak wiêkszoæ spo³eczeñstwa
jest uczciwa, spolegliwa (tzn.
taka na której mo¿na polegaæ, a
nie pos³uszna, jak to mylnie niektórzy interpretuj¹), spokojnie
realizuj¹ca plany rozwoju pañstwa, bogobojna i wiec¹ca przyk³adem na ca³¹ Europê. Mamy
demokracjê, stabiln¹ gospodarkê, wspania³e perspektywy postêpu technicznego  czego jeszcze chcieæ? Jednak nie, wszystko
to, jak na nasze potrzeby, wci¹¿
jest za ma³o. Powsta³ nowy rz¹d
 natychmiast patrzymy mu na
rêce. Natychmiast, a priori, nie
mamy zaufania do premiera, do
ministrów, do pos³ów. Natych-
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miast bacznie przygl¹damy siê, wrêcz oczekujemy,
kiedy i komu wreszcie co siê nie uda, kto siê potknie i
M kiedy bêdzie mo¿na mu za to dokopaæ. Albo nawet
za nic, ot dla samej przyjemnoci dokopywania
rz¹dz¹cemu. (Patrz  dzia³alnoæ niektórych massmediów). Prawo d¿ungli?
Czy¿by nie by³o wród ludzi ¿adnej potrzeby
wspólnego tworzenia, pomocy wybranemu w demokratycznych wyborach parlamentowi, rz¹dowi i innym
instytucjom centralnym w lepszym zarz¹dzaniu, w
efektywniejszym prowadzeniu ekonomii. Sk¹d siê
wziê³a moda bezwzglêdnego pognêbiania ludzi
zwi¹zanych z w³adz¹. Dlaczego powstaje coraz g³êbsza
przepaæ miedzy rz¹dz¹cymi, a rz¹dzonymi? Dlaczego
powstaje niedostêpny wiat w³adzy w³anie teraz,
kiedy wydawa³oby siê, ¿e demokracja osi¹gnê³a na tyle
zadawalaj¹cy poziom, ¿e ci, których wybieralimy
sporód nas, po osi¹gniêciu odpowiedniego szczebla w
hierarchii w³adzy, zaczynaj¹ rozczarowywaæ i zawodz¹
nasze oczekiwania. Mo¿na dyskutowaæ o deprawacji
spowodowanej w³adz¹, o korupcji, o indywidualnych
tendencjach autokratycznych, trudno zdarza siê to
wprawdzie rzadko, ale wszêdzie. Z drugiej za strony 
czy nie nale¿a³oby po prostu cierpliwie poczekaæ na
efekty poszczególnych ekip rz¹dowych. Mo¿e trzeba
wy³¹czyæ tê nasz¹ niecierpliwoæ i mo¿e przestaæ
wiecznie oczekiwaæ b³yskawicznych zmian na lepsze. Mo¿e warto daæ jak¹ szansê rz¹dz¹cym, pewien
margines czasu na spokojne dzia³anie i to nie pod
napiêciem strajków, krytykanctwa, niespe³nialnych
¿¹dañ poszczególnych grup zawodowych czy spo³ecznych. Nikt i nic nie rodzi siê na kamieniu, szczególnie w m³odych nieokrzep³ych strukturach demokratycznych. Na dojrza³oæ decyzji i dzia³añ po prostu
trzeba czasu. Tylko zapytacie Pañstwo jak d³ugo?
I tu siê zaczyna problem. Nasza niecierpliwoæ
zaczyna braæ górê. Bo ile lat maj¹ czekaæ pielêgniarki
na podwy¿ki p³ac? Ile lat rozwi¹zujemy w naszym
kraju problem autostrad? Jak d³ugo w rodku akademickiego miasta bêd¹ tylko bary z piwem, ale bez
szaletów? Ile lat miasto o 350 tysi¹cach mieszkañców
nie bêdzie mia³o porz¹dnego kina? Dlaczego rokrocznie zamarza dziesi¹tki ludzi bezdomnych? Ile lat
bêdziemy taplaæ siê w b³ocie dzikich lustracji, nie
widz¹c koniecznoci skierowania uwagi i pieniêdzy na
rzeczywiste potrzeby spo³eczne? Jak d³ugo mo¿na
spokojnie czekaæ na ignorowanie inteligencji, jako grupy spo³ecznej? Ile lat, maj¹c kilka prawomocnych
wyroków, mo¿na pe³niæ funkcje pañstwowe? Ile lat
mo¿na bezkarnie kompromitowaæ nasze pañstwo? Itd.,
itp. Sk¹d zatem czerpaæ si³ê na powstrzymywanie
naszej niecierpliwoci. Czy tylko z obowi¹zuj¹cej
mi³oci bliniego? A mo¿e warto zacz¹æ pomagaæ
tym rz¹dz¹cym i podpowiadaæ im co jest z punktu
spo³ecznego, a nie W³adzy, wa¿niejsze. Problem jest
tylko w tym  jakim g³osem i gdzie mamy mówiæ, ¿eby
zechcieli nas nie tylko s³yszeæ, ale i pos³uchaæ.

+

- kwiecieñ 2006 (39) -

Neurolodzy
wileñscy
w latach 1918-1939
cz. 2.

Prof. Stanis³aw W³adyczko
(1878-1936)

U

rodzi³ siê w Kownie. Studiowa³ na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Moskiewskiego. Dyplom
lekarza uzyska³ w 1902 r. Jako stypendysta tej
uczelni, w 1903 r. zosta³ mianowany lekarzem wojskowym. Po wybuchu wojny rosyjsko-japoñskiej, w styczniu 1905 r., zosta³ skierowany na Daleki Wschód. Pracowa³ na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wojskowego w Port Arturze. Pierwsze opublikowane prace
W³adyczki dotyczy³y obserwacji psychicznie chorych
¿o³nierzy, bior¹cych udzia³ w walkach w Port Arturze.
W 1907 r. znany rosyjski neurolog i psychiatra W.
Bechterew zaproponowa³ W³adyczce pracê w Klinice
Chorób Nerwowych i Psychicznych Akademii Lekarskiej w St. Petersburgu. W 1910 r. W³adyczko zosta³
mianowany docentem neurologii i psychiatrii, a rok M
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póniej profesorem Instytutu Psychoneurologicznego w St.
Petersburgu. Dwukrotnie wyje¿d¿a³ te¿ do Francji, gdzie w
Pary¿u wspó³pracowa³ z Józefem Babiñskim, a w Instytucie Pasteura z Ilj¹ J. Miecznikowem, odkrywc¹
zjawiska fagocytozy i twórc¹ teorii odpornoci organizmu (Herczyñska 2003). Lata spêdzone u boku Bechterewa by³y najp³odniejszym okresem w ¿yciu naukowym
W³adyczki. Napisa³ ogó³em 25 prac naukowych, wród
nich wiele by³o wykonanych z Bechterewem. W jego dorobku znajduj¹ siê tak¿e prace, dotycz¹ce schorzeñ syfilicznych i parasyfilicznych. Powiêci³ te¿ kilka prac zagadnieniu cinienia wewn¹trzczaszkowego. Zajmowa³
siê równie¿ znaczeniem anafilaksji w neurologii i psychiatrii, udzia³em uk³adu nerwowego w twardzinie skóry
i w chorobie Raynaud'a. Opublikowa³ szereg prac, powiêconych tematyce psychiatrycznej, np. Uwaga i
zdolnoæ do pracy umys³owej u chorych na dementia
praecox  1908 r. (Herman  1975 r.). Poza tym, kontynuowa³ zapocz¹tkowane w Pary¿u badania wp³ywu
niektórych czynników toksycznych, m.in. dymu tytoniowego, na uk³ad nerwowy.
Po pierwszej wojnie wiatowej w 1918 r., Stanis³aw
W³adyczko wróci³ do kraju i powiêci³ siê ca³kowicie
sprawie uruchomienia Uniwersytetu Wileñskiego. Przez
Tymczasowy Senat Akademicki, zosta³ powo³any na
zastêpcê tymczasowego rektora przysz³ej uczelni.
Powierzono mu równie¿ funkcjê Tymczasowego
Dziekana Wydzia³u Lekarskiego. Józef Pi³sudski popar³
ideê wskrzeszenia uniwersytetu i obieca³ do³o¿yæ wszelkich starañ dla jej realizacji, ³¹cznie z przekazaniem
rodków finansowych.
Uroczyste otwarcie Uniwersytetu przez Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, z równoczesn¹ inauguracj¹ nowego
roku akademickiego, nast¹pi³o 11 padziernika 1919 r.
Twórc¹ wydzia³u lekarskiego i pierwszym jego dziekanem by³ St. W³adyczko. Czyni³ on wiele zabiegów o
uzyskanie odpowiednich pracowników naukowo-dydaktycznych. Za jego porednictwem uniwersytet zyska³
wybitnych profesorów, jak: Tadeusz Gryglewicz (mikrobiolog), Zenon Or³owski (internista), Jan Muszyñski
(farmaceuta) i wielu innych, którzy d¹¿yli do wskrzeszenia tradycji naukowych Uniwersytetu Wileñskiego.
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Szeroka dzia³alnoæ spo³eczna, interesuj¹ce wyk³ady
naukowe i popularne, swoisty stosunek do ludzi, przyczyni³y siê do tego, ¿e W³adyczko sta³ siê jedn¹ z
najpopularniejszych osobistoci w rodowisku wileñskim (Baniewicz 1961 r.).
We wrzeniu 1919 r. Ministerstwo Owiecenia Publicznego powo³a³o W³adyczkê na profesora nadzwyczajnego uniwersytetu, a rok póniej J. Pi³sudski mianowa³ go profesorem zwyczajnym
neurologii na Wydziale Lekarskim. Niezw³ocznie profesor
wszcz¹³ starania o otwarcie Kliniki Neurologicznej. Rozpoczê³a
ona swoj¹ dzia³alnoæ jesieni¹
1922 r. jako Oddzia³ Neurologiczny przy Szpitalu Miejskim w. Jakuba, a od 1924 r. jako samodzielna klinika. Mieci³a siê ona w
jednopiêtrowym budynku, w którym kiedy by³ klasztor dominikanów. Pomieszczenia by³y ciasne
i nie posiada³y odpowiedniego zaplecza. Mimo to sta³a siê ona powa¿nym orodkiem badañ fizjologii i patologii uk³adu nerwowego.
Profesor wyda³ w tamtym okresie
12 prac naukowych.
Profesor W³adyczko po- M
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Patriarcha

stulecia
W

czesnym wiosennym rankiem, wród mgie³,
które otuli³y dolinê Biebrzy i Czarnej Hañczy
kierujemy siê na ziemie kresowe, by odwiedziæ
miejsca i ludzi, jak¿e wa¿ne dla naszej historii i
wspó³czesnoci. Jedzie ze mn¹ syn Stefan, a tak¿e dwoje
rodziców, by w Wielkim Wielkanocnym Tygodniu odwiedziæ Matkê co w Ostrej Stoi Bramie.

siada³ g³êbok¹ wiedzê neurologa i psychiatry, st¹d tematyka jego prac naukowych dotyczy³a, zarówno jednej
jak i drugiej dziedziny. Oprócz zagadnieñ anatomicznych i histopatologicznych interesowa³ siê licznymi
problemami klinicznymi.
W 1933 r. na skutek reform oszczêdnociowych ministra owiaty, nast¹pi³o po³¹czenie Kliniki Neurologicznej z Psychiatryczn¹ i powsta³a Klinika Chorób Nerwowych i Umys³owych. Kierownik Kliniki Neurologicznej i personel otrzymali wymówienia. Profesor W³adyczko, w wieku 55 lat, przeszed³ na emeryturê. Ta sytuacja wp³ynê³a na profesora przygnêbiaj¹co i przekreli³a
realizacjê dalszych jego planów naukowych. W 1935 r.
przeniós³ siê do Warszawy. Tu¿ przed mierci¹, ciê¿ko
schorowany, powróci³ do Wilna, gdzie 16 lipca 1936 r.
zmar³ w wieku 58 lat. Pochowany zosta³ na cmentarzu
Rossa.
Mieczys³aw Sopek
(Autor jest dr. n. med.,
by³ym wieloletnim pracownikiem Zak³adu
Anatomii Prawid³owej AMB).
Magdalena Szkudlarek
(Autorka jest dr. n.med.,
asystentem w Zak³adzie
Anatomii Prawid³owej AMB).
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Fot. Autor artyku³u wraz z synem Stefanem, w gocinie
u dostojnego Jubilata.

Okazj¹ do tego wyjazdu by³y równie¿ urodziny Ksiêdza Pra³ata Józefa Obrêbskiego, patrona Mejszagolskiej
Akademii. Jechalimy do Niego, aby odnaleæ i zrozumieæ fenomen cz³owieka, którego nazwano za ¿ycia Cz³owiekiem Stulecia. Polaka, który, ¿yj¹c w ziemi litewskiej,
doczeka³ siê w opinii miejscowych kap³anów miana Patriarchy Wileñskiego i niekorowanego Króla Litwy. Starca
niemiertelnego, obchodz¹cego w tym roku 100-lecie M
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urodzin, do którego zmierzaj¹ ludzie ze wszystkich stron,
by ujrzeæ go i us³yszeæ, dowiedzieæ siê jak to by³o kiedy,
jak ¿yæ i postêpowaæ w nowym, trzecim tysi¹cleciu.
Dla Podlasiaków mi³ym zaskoczeniem jest fakt, ¿e Ksi¹dz Pra³at
Józef Obrêbski pochodzi z naszych
stron. Urodzi³ siê 19 marca 1906
roku w miejscowoci Skar¿yn Nowy w Ziemi £om¿yñskiej. Jak sam
o sobie mówi³ przyszed³ na wiat
jako dziecko niewoli. Wczeniejsze rozbiory wykreli³y mu Ojczyznê z mapy Europy. Nie by³o polskiego nauczania, a rolê elementarza spe³nia³a matczyna ksi¹¿eczka
do nabo¿eñstwa i ustne przekazy
starszych. Wspomina³ jubilat m.in.
i to, ¿e wiele informacji o powstaniu 1863 roku uzyska³ z przekazów
dziadka. Siedz¹c w zimowe wieczory przy piecu, opowiada³, jaki
przebieg mia³ ten zryw narodowy,
wspomina³ potyczki (sam bra³ w
nich udzia³), wymienia³ z imienia
dowódców, miejsca bitew i groby
poleg³ych.
Polak nie s³uga
Nie zna co to Pany
Nie da siê okuæ
Przemoc¹ w kajdany

Fot. Wojciech Sobaniec oraz Jan Sienkiewicz, autor monografii, przed wejciem do pa³acyku w
Mejszagole.

W czasach têsknoty za niepodleg³ym krajem, rodzina,
¿yj¹ca w szlacheckim zacianku oraz koció³ by³y gwarantami narodowej historii.
Józef Porêbski wzrasta³ w okresie lampy naftowej,
kiedy trudno by³o o edukacjê. Tym bardziej nale¿y podkreliæ m¹droæ ¿yciow¹ i przychylnoæ rodziców, którzy
wys³ali m³odego Józefa do Gimnazjum w Ostrowi, a nastêpnie na Wydzia³ Teologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Wspominano go jako studenta zdolnego, otwartego,
pogodnego usposobienia, odwa¿nego, ofiarnego i ¿yczliwego. S¹ to cechy duszy s³owiañskiej, bliskie ludziom
tych terenów, gdzie przez dziesi¹tki lat, w kresowym tyglu
¿yj¹cych tutaj narodowoci, tworzy³a siê atmosfera wzajemnej tolerancji i akceptacji.
wiêcenia kap³añskie Józef Porêbski przyj¹³ 12 czerwca 1932 roku w Wilnie, z r¹k arcybiskupa Romualda
Ja³brzykowskiego. Potem uda³ siê na placówkê w Turgielach, 40 kilometrów od Wilna. Dalsze osiemnacie lat
pos³ugi pasterskiej przypad³y mu na bardzo wa¿ne lata dla
naszych rodaków na Wileñszczynie. Nauczanie religii,
kolêdowanie, obowi¹zki parafiana, dzia³alnoæ w Akcji
Katolickiej M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej, budowa Domu
Ludowego w Turgielach to tylko niektóre powinnoci, w
których realizowa³ swoje plany i marzenia. To w tym
okresie czêstymi goæmi ksiêdza byli profesorowie Uniwersytetu, Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mocicki,
genera³ ¯eligowski.
W Turgielach ks. Porêbski przetrwa³ wojnê i okupacjê, zarówno sowieck¹ jak i niemieck¹. W tym czasie
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szczêciem od Boga by³o to, ¿e mimo dzia³alnoci podziemnej ksi¹dz Obrêbski ustrzeg³ siê deportacji i wywózki do obozów, czy na Sybir.

Po wojnie, kiedy sowieci wyrzucali z Wilna ksiêdza
arcybiskupa Romualda Ja³brzykowskiego, ksi¹dz Józef
radzi³ siê go, jak ma postêpowaæ. Us³ysza³ odpowied 
pozostañ, pilnuj wiary i kocio³a. Tê misjê spe³nia do
chwili obecnej.
W roku 1950 w³adza radziecka usunê³a ksiêdza z Turgiel, zosta³ przeniesiony do Mejszago³y, gdzie stara, dwustuletnia plebania sta³a siê centrum dzia³alnoci duszpasterskiej. To tutaj znaleli schronienie i do¿ywali sêdziwi
kap³ani, profesorowie wileñscy oraz ksiê¿a grekokatoliccy. Przytu³ek u ksiêdza znajdowali równie¿ ¿ebracy i samotni. Pomimo surowych nakazów i zakazów, szczególnie nasilonych w okresie stalinowskim, ksi¹dz Józef prowadzi³ katechizacjê, udziela³ sakramentów wiêtych, potajemnie ³¹czy³ wobec Boga w zwi¹zki ma³¿eñskie osoby,
bêd¹ce na wysokich stanowiskach s³u¿bowych, odwiedza³
chorych, jedzi³ po kolêdzie. Wspiera³ wiernych na duchu,
pomaga³ im równie¿ materialnie. Jednoczenie pociesza³,
poucza³, dodawa³ wiary, pomaga³ przetrwaæ.
Jak ca³y czas podkrela³  pomimo ci¹g³ych przes³uchañ, przeladowañ i groby zsy³ki, czy deportacji  nigdy
nie myla³, aby opuciæ ziemiê wileñsk¹. Dla niego ca³y
czas tam by³a Polska.
Takie, nieugiête postêpowanie zjedna³o ksiêdzu niebywa³y autorytet i miano polskiego przywódcy
duchowego, patriarchy nad Wili¹, który przeprowadzi³
Koció³ przez czerwone morze komunizmu. Sêdziwy
ksi¹dz pra³at do¿y³ uroczystoci upamiêtniaj¹cych 100lecie urodzin i 75 lecie pos³ugi kap³añskiej. Uroczyst¹
mszê 19.03.2006 r. w mejszagolskiej wi¹tyni pw. M
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Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi
Panny koncelebrowa³ przyjaciel jubilata z czasów wileñskich, ksi¹dz kardyna³
Henryk Gulbinowicz. Wród licznych
goci przyby³ych z Litwy i Polski w
eucharystii uczestniczyli równie¿ nasi
biskupi: Wojciech Ziêba, Antoni Pacyfik Dydycz, a tak¿e liczni kap³ani i
siostry zakonne, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych i poczty sztandarowe polskich chor¹gwi harcerskich, dzia³aj¹cych na Wileñszczynie. I tutaj równie¿ w okolicznociowych homiliach wskazano na
wielkie zas³ugi dla wiary i Kocio³a
dostojnego jubilata, który przez ca³e
swoje ¿ycie g³osi³ potrzebê wiernoci
Bogu. By³ odwa¿nym patriot¹, dodaj¹cym si³ kilku pokoleniom Polaków
Wileñszczyzny w trwaniu w wierze i
mi³oci do Ojczyzny.
Wród znamienitych goci, ksiêdza pra³ata odwiedzili równie¿ goszcz¹cy w Wilnie: prezydent Polski
Lech Kaczyñski i prezydent Litwy
Valdas Adamkus.
Nasza wizyta w Akademii mejszagolskiej zajê³a wiosenne popo³udnie. Wspó³gospodarzem spotkania
by³ Jan Sienkiewicz, wilniuk, autor
wydawnictw monografii: ¯ywot jak
S³oñce i Ksiêgi Pami¹tkowej na 100.
rocznicê urodzin Ksiêdza Pra³ata.
Najdostojniejszego Jubilata zastalimy w dobrej formie. Wród licznych pytañ dotycz¹cych tajemnic
ksiêdza Józefa, przewinê³o siê równie¿ to zasadnicze: jak przetrwa³ i
sk¹d czerpa³ si³y i optymizm w ¿eglowaniu przez liczne meandry
skomplikowanej, kresowej egzystencji? Pos³uga Bogu i ludziom, realizowane w oparciu o sprawdzone
kanony dekalogu  oto sprawy, które
by³y najwa¿niejsze w jego dzia³alnoci. Do tego jeszcze trzeba dodaæ poczucie humoru i gocinnoæ (równie¿
gospodyni Pani Stasi), którymi w czasie naszych odwiedzin obdzielano nas
szczodrze. Wznielimy toast za
Wielkiego Kap³ana, ¿ycz¹c by ten
Polak Stulecia ¿y³ dalej w zdrowiu i
pomylnoci, a Mejszago³a spe³nia³a
dalej wa¿n¹ rolê ogniska wiary i polskoci na Litwie.
Wojciech Sobaniec
(Autor jest prof.
 kierownikiem
Kliniki Neurologii i Rehabilitacji
Dzieciêcej AMB).
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W

odpowiedzi Panu doktorantowi
Andrzejowi Wincewiczowi 
autorowi artyku³u Niepimienna ¯ydówka z Izraela (Medyk Bia³ostocki
2(37)/2006), Romualda Bagan  Kondracka, lekarz specjalista chorób wewnêtrznych, absolwentka Podyplomowego Studium Filozofii i Etyki Kul-u:

B³ogos³awiona
Stolico M¹droci,
Ty £aski pe³na,
Jak mo¿na twierdziæ,
¯e niepimienna?!...
Pani Ws³awiona,
Matko Ostrobramska!
Spraw by nasza Polska,
Nie by³a pogañska...
W majowy poranek
Przyby³a znów do nas.
W Ogrodzie Branickich
B¹d B³ogos³awiona.
Dla Ciebie tak piêknie
Skowronki piewaj¹.
W ukwieconych ³¹kach
Swoje gniazdka maj¹.
Jezus siê narodzi,
Wród Grudniowej Nocy.
Mi³oci¹ uczyni kres
Wszelkiej przemocy...
Wtedy Go Maryjo
W swych rêkach utulisz,
Nuc¹c Ko³ysankê:
Lulaj Jezu, lulaj.
Globalici wiata
Zobacz¹ Ciê znowu,
Nie Tê z Ostrej Bramy,
Ale z Czêstochowy...
Jeste tu na ziemi
Jezusa, nas  Mam¹.
Pod sercem lub w rêkach
Nosisz Go tak samo.
W swych piêknych obrazach,
Jeste przez nas czczona.
Gdy trzymasz Jezusa
Lub B³ogos³awiona.
Tak to zawsze bywa
W tego wiata panów,
¯e gdzie jest Sakrum
Tam i profanum!!!

Ilona Lengiewicz

DRZEWO
KRZY¯A
WIÊTEGO

W

332 roku p.n.e. Ziemia wiêta trafia pod panowanie
Aleksandra Wielkiego. Ten
wychowanek Arystotelesa tworzy imperium, które rozci¹ga siê od Tracji nad
Morzem Czarnym, poprzez Egipt, po
Pó³wysep Indyjski. Ówczesny wiat zaw³aszcza kultura grecka. Ekspansja hellenizmu wywo³uje ostre podzia³y spo³eczeñstwa ¿ydowskiego na wiernych
Prawu Moj¿eszowemu i zwolenników
nowych idei. Ci ostatni tworz¹ w egipskiej Aleksandrii wa¿ny orodek ¿ydowskiej kultury i myli religijnej. Tam
te¿ powstaje grecki przek³ad Biblii 
Septuaginta. Przez dwiecie kolejnych
lat judaizm dzielnie opiera siê nowym
pr¹dom filozoficznym.W 140 roku
p.n.e. kap³añski ród Machabeuszy  wykorzystuj¹c spory dynastyczne najedców  doprowadza do odzyskania niepodleg³oci. W tych czasach krystalizuj¹ siê ostatecznie trzy g³ówne stronnictwa religijne: faryzeuszy  zwolenników rygorystycznego przestrzegania
Prawa, saduceuszy  konserwatystów,
neguj¹cych jednak niemiertelnoæ duszy, i esseñczyków  przygotowu- M
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j¹cych siê na przyjcie Mesjasza i Królestwa Bo¿ego. Esseñczycy stosuj¹ ascezê i ¿yj¹ we wspólnotach, przypominaj¹cych klasztory.
Niepodleg³oæ trwa tylko 77 lat. W
roku 63 p.n.e. Ziemia wiêta staje siê
czêci¹ wielkiego imperium rzymskiego. Jerozolimê zdobywa Pompejusz i
narzuca jej panowanie (wychowanego
w Rzymie) ¿ydowskiego arystokraty z
rodu Machabeuszy  Heroda Wielkiego.
Ten, pod koniec ¿ycia, dzieli pañstwo
miêdzy swoich synów: Archelaos obejmuje Idumeê, Judeê i Samariê, a Galileê
 Herod Antypas (ten sam, który skaza³
na mieræ Jana Chrzciciela). Rz¹dy Archelaosa s¹ tak nieudolne, ¿e zostaje on
wygnany i zast¹piony przez namiestnika Rzymu  Poncjusza Pi³ata. Pod panowaniem rzymskim przyjmuje siê dla
Ziemi wiêtej (obszaru po³o¿onego
miêdzy Morzem ródziemnym na zachodzie, a Morzem Martwym, dolin¹
Jordanu i jeziorem Genezaret na wschodzie) nazwa Palestyny.
Za panowania Heroda Wielkiego
ma miejsce Wydarzenie, które daje po-

cz¹tek Nowej Erze: w Judei, w miasteczku Betlejem, przychodzi na wiat
Dzieci¹tko Jezus. Te Narodziny otwieraj¹ karty drugiej czêci Biblii  Nowego Testamentu.
Wracamy jednak do czasów na
piêæset lat przed Chrystusem. Trwa exodus Ludu Moj¿eszowego z Babilonu do
ojczyzny. Trud wêdrówki przez pustyniê os³adza im obietnica zobaczenia
Morza ródziemnego i jego wybrze¿a,
wype³nionego zapachem oleandrów,
eukaliptusów i wawrzynów. Obawê
przed nieznanym koi pragnienie poznania borów piniowych, których aromat
nie ma sobie równego na wiecie.
Pinia, ¿ydowski emblemat pobo¿noci, jest gatunkiem sosny z obszaru
ródziemnomorskiego. Ma porozrywany zasiêg  od Portugalii po góry Libanu. Dawniej tworzy³a potê¿ne bory, które zachowa³y siê ju¿ tylko w Hiszpanii.
Drzewo osi¹ga 30 metrów wysokoci,
ma charakterystyczn¹, szerok¹ koronê,
przypominaj¹c¹ p³aski parasol. Korê 
czerwonobr¹zow¹, pod³u¿nie spêkan¹,
ig³y  ciemnozielone, sztywne, d³ugie

na 20cm. Szyszki (czyli ¿eñskie kwiatostany) pinii s¹ du¿o wiêksze i piêkniejsze od szyszek sosny pospolitej, wystêpuj¹cej w naszym kraju. Pokryte woskowym nalotem, wygl¹daj¹ jak polakierowane. Przez cztery lata wisz¹ na drzewie zamkniête, po czym otwieraj¹ siê i
dostarczaj¹ du¿ych (do 2 cm) jadalnych
nasion zwanych orzeszkami piniowymi. To prawdziwy przysmak o ¿ywicznym aromacie i smaku s³odkich migda³ów.
Dok³adnie zbadane szcz¹tki Krzy¿a
wiêtego, pochodz¹ce z relikwiarzy ca³ej Europy, zgodnie wykaza³y, ¿e Krzy¿
Zbawiciela zosta³ wykonany z drewna
sosnowego, najprawdopodobniej z drewna pinii. Badania przeprowadzono dopiero w XX wieku, a by³y one ¿mudne,
bo przez prawie 300 lat Krzy¿ spoczywa³ w ziemi. Odnalaz³a Go w roku 326
w. Helena, matka Konstantyna Wielkiego, cesarza rzymskiego. Tym poszukiwaniom powiêci³a ca³e swoje ¿ycie.
(Autorka jest dr. 
adiunktem w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u Farmaceutycznego AMB).

Rys. Jerzy Lengiewicz
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Beata Mirska

Najpierw

PIT,
a potem

wczasy
pod grusz¹

Z

arz¹dzeniem Rektora AMB nr
16/06 z 4 maja 2006 r uleg³
zmianie Regulamin gospodarowania rodkami Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych. Pe³ny tekst
przes³any zosta³ wszystkim jednostkom
organizacyjnym, a tak¿e umieszczony
na stronie internetowej uczelni.
Niezbêdnym warunkiem prawid³owego dzia³ania Funduszu jest dok³adne
poznanie sytuacji ¿yciowej i materialnej
wszystkich osób uprawnionych do korzystania z pomocy socjalnej. St¹d te¿,
zgodnie z zaleceniem audytu wewnêtrznego jak równie¿ propozycji Komisji
Socjalnej, zmianie uleg³ zapis § 5 pkt 4,
który otrzyma³ brzmienie:
 Do ustalenia przychodu na osobê w
rodzinie wymagane jest przed³o¿enie zeznañ podatkowych za rok poprzedni.

Do ustalenia przychodu na
osobê w rodzinie wymagane
jest przed³o¿enie zeznañ
podatkowych za rok
poprzedni.
Oznacza to, ¿e sk³adaj¹c wniosek o
przyznanie wiadczenia nale¿y okazaæ
kopie PIT-ów, stanowi¹cych roczne rozliczenie podatkowe pracownika oraz
wspó³ma³¿onka.
Uprzedzaj¹c ewentualne pytania
dotycz¹ce ochrony danych osobowych,
informujê, ¿e Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uzna³ za do-
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puszczalne ¿¹danie przez pracodawcê
rocznych zeznañ podatkowych. Decyduj¹ o tym przepisy ustawy o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych
oraz postanowienia regulaminu gospodarowania rodkami ZFS, obowi¹zuj¹cego w danym zak³adzie pracy. Dla poparcia swojego stanowiska GIODO
wskaza³ na wyrok Sadu Najwy¿szego z
dnia 08.05.2002 r. (sygn. akt I PKN
267/2001), w którym S¹d Najwy¿szy
uzna³, ¿e nie mo¿e byæ obojêtne to, jakie dochody osi¹ga pracownik poza zak³adem pracy, w którym ubiega siê o
wiadczenie oraz jaka jest sytuacja ¿yciowa wszystkich cz³onków rodziny, z
którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. W zwi¹zku z tym oczywiste staje siê, ¿e sytuacja pracownika
wymaga ka¿dorazowo wyjanienia i
oceny. W tym celu pracodawca uzale¿nia przyznanie wiadczenia z Funduszu
od przedstawienia przez pracownika
dokumentów, które pozwalaj¹ na ustalenie jego osobistej sytuacji.
Zgodnie z brzmieniem drugiego
zdania § 5 ust.4:
 w przypadku odmowy przedstawienia
rocznych zeznañ podatkowych pracownik mo¿e otrzymaæ dofinansowanie do
wiadczeñ socjalnych w minimalnej wysokoci.

W przypadku odmowy
przedstawienia rocznych
zeznañ podatkowych
pracownik mo¿e otrzymaæ
dofinansowanie do wiadczeñ socjalnych w
minimalnej wysokoci.
W niektórych przypadkach odmowa lub podanie nieprawdziwych danych, dotycz¹cych sytuacji materialnej i
rodzinnej, skutkowaæ mo¿e pozbawieniem pracownika lub by³ego pracownika prawa do korzystania ze wiadczeñ
socjalnych na okres 3 lat.
Pracownikom dotkniêtym wypadkami losowymi lub znajduj¹cymi siê w
szczególnie trudnej sytuacji ¿yciowej
lub materialnej mo¿e byæ przyznawana
pomoc rzeczowa i finansowa. Zmianie
uleg³ tak¿e § 7 ust.1 pkt c Regulaminu.
W przypadku ubiegania siê o zapomogi,
dodatkowym dokumentem niezbêdnym
do rozpatrzenia wniosku jest zawiadczenie z Urzêdu Pracy, potwierdzaj¹ce
status bezrobotnego cz³onka rodziny.

W przypadku ubiegania siê
o zapomogi, dodatkowym
dokumentem niezbêdnym
do rozpatrzenia wniosku jest
zawiadczenie z Urzêdu
Pracy, potwierdzaj¹ce status
bezrobotnego cz³onka
rodziny.
Istotne zmiany dotycz¹ korzystania
z po¿yczek z ZFS. Obecnie rozszerzono zakres udzielanych po¿yczek o mo¿liwoæ skorzystania z po¿yczki na rozbudowê domu jednorodzinnego (poprzednio wy³¹cznie na budowê). Umo¿liwiono równie¿ czêstsze korzystanie z
pomocy socjalnej w tej formie. Pracownik mo¿e ubiegaæ o po¿yczkê mieszkaniow¹ na budowê lub rozbudowê domu,
zakup domu lub mieszkania nie czêciej
ni¿ co 10 lat (poprzednio co 15 lat).

Obecnie rozszerzono zakres
udzielanych po¿yczek o
mo¿liwoæ skorzystania z
po¿yczki na rozbudowê
domu jednorodzinnego
(poprzednio wy³¹cznie na
budowê).
Zmianie uleg³ zapis § 14 ust.2, dotycz¹cy sp³aty po¿yczek w przypadku
rozwi¹zania lub wyganiêcia stosunku
pracy. Niesp³acona po¿yczka wraz z odsetkami podlega natychmiastowej sp³acie. Pracodawca mo¿e ustaliæ nowe warunki sp³aty po¿yczki lecz wy³¹cznie na
uzasadniony wniosek po¿yczkobiorcy,
za zgod¹ porêczycieli i Komisji Socjalno-Bytowej.
Mam nadziejê, ¿e zaproponowane
zmiany spowoduj¹, ¿e pomoc z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych przyznawana bêdzie zgodnie z
wymogami ustawy tj. w zale¿noci od
sytuacji materialnej i ¿yciowej pracownika.
W zwi¹zku z przedstawionymi powy¿ej zmianami Regulaminu gospodarowania rodkami zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych termin sk³adania wniosków o dofinansowanie do
wypoczynku letniego ustalono do
02.06.2006 r.
(Autorka jest kierownikiem
Dzia³u Spraw Pracowniczych AMB).
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Z Senatu
Na posiedzeniu 25 kwietnia 2006r.
Senat podj¹³ uchwa³y w sprawach:
+ zatwierdzenia regulaminu studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych
+ zatwierdzenia regulaminu studiów
doktoranckich
+ zatwierdzenia liczby miejsc na studia
doktoranckie Wydzia³u Lekarskiego
oraz Wydzia³u Farmaceutycznego na
rok akademicki 2006/2007
+ przed³u¿enia o jeden rok studiów
magisterskich zaocznych na kierunku
Pielêgniarstwo w roku akademickim
2006/2007
+ utworzenia Zak³adu Statystyki i Informatyki Medycznej na Wydziale
Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
AMB
+ przekszta³cenia Kliniki Medycyny
Ratunkowej w Zak³ad Medycyny
Ratunkowej AMB
+ powo³ania przedstawicieli Senatu do
Komisji Konkursowej ds. Stanowisk
Profesora Zwyczajnego
Ponadto:
Senatorowie pozytywnie zaopiniowali wniosek o mianowanie prof. dr hab.
Macieja Jówika na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Ginekologii AMB oraz zapoznali siê z projektem
Statutu Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu
Przeczytane
Trójka studentów III roku Collegium Medium
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie,
podczas praktyk w szpitalu psychiatrycznym i w domu pomocy
spo³ecznej  na prze³omie listopada i
grudnia ubieg³ego roku  urz¹dzi³a sobie
sesjê fotograficzn¹ z udzia³em pacjentów. Sesja by³a rozbierana, przy czym rozebrani byli pacjenci, a studenci jedynie
g³upio siê do zdjêæ umiechali, nie roz-
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bieraj¹c siê przy tym  jak na zdrowych
umys³owo ludzi przysta³o. Dodatkow¹
rozrywkê stanowi³y nagrywane zwierzenia pacjentów, przesy³ane nastêpnie znajomym. Na opublikowanych w Fakcie
zdjêciach widaæ miêdzy innymi rozebran¹ do naga ponad 80-letni¹, upoledzon¹
staruszkê i umiechniêtych studentów.
Dziennikarze Faktu nie s³yn¹ z jakiej szczególnej wra¿liwoci na kwestiê
prywatnoci czy prawa do zachowania
pewnego zakresu intymnoci, niemniej
jednak nawet oni byli poruszeni tym, co
zobaczyli na zdjêciach. Przepytywani
przez nich studenci nie widzieli w swoim
zachowaniu nic dziwnego. Na pytanie,
czy szydzenie z nagiej pacjentki to co
z³ego, odpowiedzieli: Nie. Ona siê nie
skar¿y³a.
Krakowska prokuratura z urzêdu
wszczê³a ju¿ postêpowanie w tej sprawie.
Za zniewa¿enie pensjonariuszy domu pomocy spo³ecznej niedoszli pielêgniarze i
pielêgniarki mog¹ nawet trafiæ do wiêzienia.
A tam mo¿na siê wprawdzie skar¿yæ,
ale raczej nie warto.
v v v
Kiedy mieszkaniec naszego województwa traci nagle przytomnoæ musi siê liczyæ z tym, ¿e czeka go nie tylko walka z
chorob¹ i s³aboci¹ w³asnego organizmu.
Tutaj wprawdzie jest ciê¿ko, ale przynajmniej znane s¹ ogólne regu³y gry. Jeli
jednak pocz¹tkowy atak go nie umierci,
rozpocznie siê prawdziwy targ ze mierci¹, w którym stawk¹ z jednej strony jest
¿ycie pacjenta, a z drugiej  np.
brak
piecz¹tki. Bo taka piecz¹tka to wa¿na
rzecz. Na tyle wa¿na, ¿e mo¿na z jej powodu nie przyj¹æ na oddzia³ pacjenta w
stanie mierci klinicznej.
Ale od pocz¹tku. W poniedzia³kow¹
noc, po godzinie 24.00 siedemdziesiêcioczteroletni mieszkaniec Bia³egostoku nagle straci³ przytomnoæ. Syn zrobi³ mu
masa¿ serca, nastêpnie za wezwani pracownicy pogotowia rozpoczêli reanimacjê. Pielêgniarka z karetki oceni³a sprawê
nastêpuj¹co: Chcia³ ¿yæ, wróci³.
Taka wola ¿ycia mog³a jednak nie
wystarczyæ, bo kiedy pod³¹czonego do
respiratora pacjenta zawieziono erk¹ do
OIOM-u w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym okaza³o siê, ¿e bez
piecz¹tki ze szpitala dy¿urnego nie ma
mowy o jego przyjêciu. Chc¹c nie chc¹c,
ekipa z pogotowia z powrotem zabra³a
pacjenta do szpitala MSWiA, gdzie lekarz przybi³ piecz¹tkê, dziêki czemu w
SPSK-a pechowego pacjenta w koñcu

przyjêto.
Jak t³umaczy szef SPSK-a: Piecz¹tka by³a nam potrzebna, by pokazaæ Funduszowi, ¿e szpital MSWiA le pracuje.
To on mia³ w tym dniu dy¿ur szpitalnego
oddzia³u ratunkowego. To tam powinien
trafiæ ten pacjent.
Gdyby pacjent nie prze¿y³, by³by to
wrêcz dowód koronny. A tak, bez corpus delicti, Fundusz mo¿e nadal pozostawaæ w b³ogiej niewiadomoci co do
jakoci pracy szpitala MSWiA. Bez
obaw jednak, za którym razem musi
siê udaæ.
v v v
Paca bia³ostockich placówek medycznych podczas niedawnego protestu wygl¹da³a mniej wiêcej tak: zamkniête poradnie specjalistyczne, szpitale pracuj¹ce
tak, jak w wolne dni i mniejsza obsada w
poradniach rodzinnych. Urlopy na ¿¹danie wziê³o od 30 do 80 procent lekarzy i
pielêgniarek. W SPSK-a na 500 lekarzy
urlop wziê³o 400, w szpitalu wojewódzkim nie przysz³a do pracy jedna czwarta
personelu, ale za to w szpitalu zakanym
na 85 lekarzy zjawi³o siê 56. W Bia³ostockim Centrum Onkologii wolne wziê³o
a¿ 80 procent personelu.
Lekarze i szefowie szpitali oceniaj¹,
¿e zachowanie pacjentów podczas akcji
protestacyjnej wskazuje na to, ¿e: podeszli do akcji z du¿ym zrozumieniem.
I póki bêd¹ mogli chodziæ, sytuacja
pewnie siê nie zmieni. Ale co potem?
v v v
Szpital Psychiatryczny w Choroszczy
musi wypuciæ 500 chorych. Bynajmniej
nie z powodu protestu  po prostu wed³ug najnowszego projektu Ministerstwa
Zdrowia najwiêksze szpitale psychiatryczne maj¹ w ci¹gu dwóch lat zmieniæ
siê w maksymalnie 300-³ó¿kowe. Ministerstwo ocenia, ¿e zmiany pomog¹
odejæ od dominuj¹cego w Polsce leczenia psychiatrycznego w szpitalach  molochach. Pomys³ dobry, tyle tylko, ¿e w
polskich warunkach nie do zrealizowania, nie ma bowiem dla chorych, cierpi¹cych na schorzenia psychiczne, alternatywy w postaci np. mieszkañ chronionych,
hosteli. O pracy dla nich nie ma nawet co
wspominaæ. W efekcie chorzy po prostu
strac¹ opiekê  a przecie¿ s¹ to czêsto
osoby niebezpieczne dla otoczenia i
praktycznie bezradne.
A wybory by³y ca³kiem niedawno i na
Wiejskiej te¿ siê ich nie upchnie  obsada jest pe³na. Typowy pat.
aha
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M³ody
Medyk

W TYM NUMERZE CZYTAJ:
Pytanie do...
Kogo Rozs¹dnego
Kariera
po
raz
trzeci N 39

N

38

Wra¿enia
z Bonn

N 42
Prawo
do
normalnoci

N 40

Opowieæ
Basi wiercz

N 45

Wielkimi krokami zbli¿a siê kolejna sesja. Wizja straszna, acz w pewnym sensie optymistyczna, bo tu¿ po wielkich zmaganiach z w³asnym lenistwem nastanie czas utêsknionej wolnoci, tak cielesnej jak i duchowej. Nikt mi nie
powie, ¿e nie czuje siê zmêczony, a jeli nawet  to znaczy,
¿e k³amie.
W tym numerze M³odego Medyka nie sposób omin¹æ
dzia³u Pytanie do  Tym razem chcemy siê dowiedzieæ czy
antykoncepcja hormonalna to rzeczywicie zbrodnia na ludzkoci? Do odpowiedzi nie wzywamy nikogo z imienia i nazwiska, prosimy jedynie o wypowied Kogo Rozs¹dnego.
Kolejna intryguj¹ca sprawa dotyczy osób ¿yj¹cych z wirusem HIV. Jak siê okazuje, lekarz te¿ ulega  mimo ¿e nie
powinien  stereotypowi pogl¹dów. Pozostaje mieæ tylko nadziejê, ¿e nowe pokolenia lekarzy bêd¹ nieco wiatlejsze.
Czytaj  Czy istnieje tolerancja?Rzecz o HIV.
Radiosup³owcy maj¹ ju¿ 55 lat. Czy opowieci mieszkañców akademika o ha³asie i wielkim imprezowaniu naszych radiowców, to fikcja czy prawda? Co na to sami zainteresowani? Czytaj artyku³ Jubileusz w eterze.
Grzechem by³oby pominiêcie artyku³u Bia³a Szamanka.
Jest to historia m³odej dziewczyny, studentki wydzia³u lekarskiego, która przez dziesiêæ miesiêcy pracowa³a jako wolontariuszka w Sierra Leone. Polecam.

W Suple jak zwykle weso³o N 44
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Pytanie do...
Kogo Rozs¹dnego

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

Z
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aniepokojenie redakcji M³odego Medyka
budz¹ kolejne e-maile od naszych studentów. Otó¿ na pó³ce Biblioteki G³ównej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku dostêpna jest
pozycja, która nosi tytu³ Bioetyka Pocz¹tków
¯ycia, której autork¹ jest Magdalena Szymañska, pracownik naszej uczelni, doktor nauk
medycznych, ginekolog. Warto wiedzieæ, ¿e
doktor Szymañska naucza deontologii lekarskiej na drugim roku wydzia³u lekarskiego,
czyli przekazuje swoje zapatrywania tym,
których wiedza kliniczna jest jeszcze bardzo
ma³a. Zawarte w ksi¹¿ce zagadnienia i pogl¹dy
obowi¹zuj¹ studentów podczas zaliczenia tego
przedmiotu.
Oto wybrane cytaty z ksi¹¿ki dr Szymañskiej.
W wyniku stosowania hormonalnej
antykoncepcji, wystêpuje zwiêkszone ryzyko zachorowalnoci na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹, takie jak: rze¿¹czka, chlamydia, ki³a, HIV, HPV,
opryszczka zewnêtrznych narz¹dów
p³ciowych i inne. (str. 30)
( ) St¹d te¿ wszelkie metody, sposoby, czy rodki antykoncepcyjne sprzeciwiaj¹ siê zarówno utrzymaniu zdrowia
jak i ¿ycia istot ludzkich. (str.34)
Ginekolog z racji swej to¿samoci
zawodowej nie powinien, a nawet nie
wolno mu, wiadomie uszkadzaæ wa¿nej
¿yciowo funkcji, jak¹ jest rozrodczoæ.
(str.34)
Antykoncepcja z punktu widzenia
prawa jest nadu¿yciem, poniewa¿ pozbawia cz³owieka, czy to okresowo, czy
na sta³e  wa¿nej funkcji przekazywania
¿ycia potomstwu. (str. 35)
( ) St¹d te¿ antykoncepcja redukuje akt seksualny do poziomu satysfakcji instynktu. Antykoncepcja os³abia
bardzo mocno motywacjê ku temu, aby
zachowaæ wiernoæ ma³¿eñsk¹. Dziecko
poczête w ten sposób, kiedy zawiod¹ metody antykoncepcyjne  o ile uzyska tego
wiadomoæ  mo¿e odczuwaæ przypadkowoæ w³asnego istnienia i raczej jako
pomy³kê rodziców, ani¿eli owoc ich wzajemnej mi³oci. (str.36)

W antykoncepcji p³ciowoæ
ulega depersonalizacji i instrumentalizacji. Narusza integralny wymiar osoby,
pozbawia cz³owieka w³aciwej mu podmiotowoci dzia³ania, a czyni go przedmiotem manipulacji. Antykoncepcja jest
jednym z symptomów kultury mierci.
(str. 36)
Antykoncepcja sprzeciwia siê w
sposób powa¿ny czystoci ma³¿eñskiej,
jest sprzeczna z dobrem przekazywania
¿ycia (aspekt rodzicielski ma³¿eñstwa),
jest zaprzeczeniem wzajemnego daru
ma³¿onków (aspekt jednocz¹cy ma³¿eñstwo). Rani ona prawdziw¹ mi³oæ.
Sprzyja postawie przyjemnoci i braku
odpowiedzialnoci oraz swobody seksualnej, utrudniaj¹c, zw³aszcza m³odzie¿y
ca³ociowe prze¿ywanie w³asnej p³ciowoci, tak¿e opanowanie i wyrzeczenie. (str. 36)
Okres zaniechania wspó³¿ycia
wp³ywa na wzrost wzajemnej czu³oci,
która przy stosowaniu antykoncepcji
mo¿e zanikaæ. (str. 54)
Niedopuszczalna moralnie jest te¿
masturbacja, podczas której mê¿czyzna
oddaje nasienie poza aktem osobowego
wspó³¿ycia ma³¿eñskiego. (str.64)
Wy¿ej opisane pogl¹dy budz¹ coraz szersze dyskusje wród studentów, w tym te¿ studentów zagranicznych. Powstaj¹ anegdoty, dotycz¹ce zaliczenia z deontologii, czyli przedmiotu, który z za³o¿enia powinien kszta³towaæ
m³odego lekarza, a nie byæ przedmiotem kpin.
Nikt ze studentów nie mia³by najmniejszych
problemów z akceptacj¹ pogl¹dów, prezentowanych przez dr Szymañsk¹, gdyby by³y one
jedynie jej prywatn¹ spraw¹. Publikacja tych
pogl¹dów w ksi¹¿ce z piêknym logo AMB
obna¿a je ju¿ z prywatnoci. W zwi¹zku z tym,
redakcja M³odego Medyka pyta:
Czy przytoczone wy¿ej cytaty s¹ zgodne z
obecn¹ wiedz¹ medyczn¹? Czy ksi¹¿ka dr Szymañskiej mo¿e byæ podstaw¹ jakiegokolwiek
zaliczenia i czy wypada, aby popularyzowa³a j¹
pañstwowa uczelnia, finansowana przez obywateli ró¿nych wyznañ, kszta³c¹ca nowoczesn¹
kadrê medyczn¹ i naukow¹?
Redakcja
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ykl prezentacji i warsztatów Kariera Medyka
ju¿ po raz trzeci zagoci³ w naszej akademii. Scenariusz imprezy, wykreowany w poprzednich latach,
niewiele siê zmieni³, wpisuj¹c siê ju¿ w tradycjê uczelni. Organizatorem tegorocznej Kariery Medyka,
która odbywa³a siê od 30-31 marca br. by³o, dzia³aj¹ce
przy Dziale Spraw Studenckich, Biuro Karier, które do
wspó³udzia³u zaprosi³o organizacje studenckie: M³od¹
Farmacjê, Studenckie Towarzystwo Naukowe, Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
IFMSA-Poland oraz Samorz¹d Studentów AMB.
Od pocz¹tku marca w budynkach uczelni mo¿na
by³o zobaczyæ plakaty, które przedstawia³y stoj¹cego
na podium lekarza, ubranego w fartuch z przewieszonym stetoskopem.
Niezale¿nie od groteskowej formy plakatu, cele
przywiecaj¹ce imprezie by³y jak najbardziej powa¿ne.
Tematyka warsztatów dotyczy³a metod efektywnego
poszukiwania pracy. Prezentacje powiêcone by³y konkretnym zawodom medycznym, pomaga³y uczestnikom zorientowaæ siê jakie mo¿liwoci istniej¹ na wybranej drodze zawodowej.

Powodzenie imprezy mo¿liwe by³o dziêki przychylnoci w³adz uczelni i odby³o siê pod honorowym
patronatem Jego Magnificencji Rektora AMB, prof. dr.
hab. Jana Górskiego.
W czwartek 30 marca, w Auli Magna pa³acu Branickich, prorektor ds. studenckich, prof. dr hab.
Andrzej D¹browski dokona³ otwarcia Kariery Medyka 2006.
Wed³ug programu swoje prezentacje wyg³osili kolejno: prof. dr hab. Jan Stasiewicz, przewodnicz¹cy
Okrêgowej Izby Lekarskiej (Zatrudnienie po sta¿u 
rezydentura  zagro¿enia i perspektywy), dr Elwira
Telejko (Rola farmaceuty w Unii Europejskiej), prof.
dr hab. Maciej Szmitkowski, pe³nomocnik JM. Rektora AMB ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
(Analityka medyczna  przesz³oæ, teraniejszoæ i
perspektywy rozwoju), prof. dr hab. Anna Andrzejewska, kierownik studiów doktoranckich przy Wydziale
Lekarskim oraz dr hab. Irina Kowalska, uczelniany
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Koordynator Programu Socrates-Erasmus (Wymiana studentów w ramach
Programu Socrates-Erasmus).
W celu usprawnienia organizacji zajêæ, stdenci oraz absolwenci mogli wczeniej zapisywaæ siê
na warsztaty powiêcone tematyce: wolontariatu, miêdzynarodowego porednictwa pracy w ramach Europejskich S³u¿b Zatrudnienia EURES, sztuce
autoprezentacji, rozmowie wstêpnej z pracodawc¹ oraz
samodzielnoci w poszukiwaniu pierwszej pracy. Chêtni mogli te¿ dowiedzieæ siê na czym polega assessment center jako element oceny przydatnoci kandydatów do pracy. Panel warsztatowy odby³ siê w pi¹tek
31 marca, w salach szkoleniowych Domu Studenta nr 1.
Warsztaty zorganizowano przy wspó³pracy:
Centrum Wolontariatu,
Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej, oraz sieci
EURES Wojewódzkego
Urzêdu Pracy w Bia³ymstoku,
Regionalnego
Centrum Szkoleniowego
sp. z o.o., firmy IMS Recruitment.
Dodatkowymi atrakcjami podczas trwania cyklu
by³y bezp³atne informatory o tematyce aktywizacji
zawodowej, ufundowane przez wydawnictwa Grupa
MODUS i Pracuj.pl oraz losowanie cennych nagród
wród uczestników czwartkowych prezentacji. Mo¿na
by³o otrzymaæ. Medycynê wewnêtrzn¹ Gerda Herolda, podrêcznik z pediatrii do pañstwowego egzaminu
lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, Terapiê
internistyczn¹ Jana Tatonia i Anny Czech, Recepturê
apteczn¹ pod red. Renaty Jachowicz, Diagnostykê
laboratoryjn¹ z elementami biochemii klinicznej pod
red. Aldony Dembiñskiej-Kieæ i Jerzego Naskalskiego.
Podczas wszystkich spotkañ zwi¹zanych z
tegoroczn¹ Karier¹ Medyka wziê³o udzia³ oko³o 250
uczestników.
Zapraszamy na Karierê Medyka 2007.
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Kariera Medyka
 wydanie trzecie, poprawione

mgr Pawe³ Niegierewicz
Biuro Karier przy Dziale Spraw Studenckich AMB
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Rzecz o HIV
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H

wali prace rzetelnie i ostro¿nie, poniewa¿ potencjalnie
ka¿dy mo¿e okazaæ siê HIV(+). Pacjent nie ma obowi¹zku informowania nas o swoim zaka¿eniu. Mo¿e
odmówiæ wykonania testu, nie ponosz¹c konsekwencji.
W Polsce od 1985 do 2006 roku zanotowano 9907
obywateli zaka¿onych HIV, 1732 zachorowañ na
AIDS, 814 zgonów.1
HIV, po wirusowym zapaleniu w¹troby typu B i C,
jest trzeci¹ pod wzglêdem zakanoci chorob¹. Jednak
do zaka¿enia HBV wystarczy 0,00004 ml krwi, a
przy HIV potrzeba 0,1 ml, zale¿nie od wirulencji.2
Statystyki po-daj¹, ¿e w Polsce nie by³o przypadku,
aby osoba, pra-cuj¹ca w
s³u¿bie zdrowia, zosta³a w
pracy zainfeko-wana HIV.
A jak s¹ traktowani
HIV dodatni przez
s³u¿bê zdrowia? Gocie przedstawili wyrany obraz anty-HIV
wród lekarzy. Jak siê dowiedzielimy, najwiêcej problemów dotyczy
wizyt w gabinetach stomatologicznych. Jeden z goci opisa³ sytuacjê,
gdy zosta³ bezczelnie wyrzucony za
drzwi: Po prostu wyrzuci³a mnie,
jeszcze wychodz¹c z pokoju, kaza³a, ¿eby ³okciem otwieraæ drzwi. ¯ebym broñ Bo¿e rêk¹ nie
dotkn¹³ klamki. Wspomnia³ te¿ o operacji, przed któr¹
lekarze dyskutowali jak zrobiæ USG. Ostatecznie
wykonano je przez woreczek foliowy, bo przecie¿ osoba z HIV jest ewidentnie inna...

umanitaryzm? Tolerancja? Czy te pojêcia egzystuj¹ w ujêciu HIV? Czy z HIV mo¿na normalnie
¿yæ we wspó³czesnych czasach? Czy to nadal temat tabu?
Pytano o to w czasie spotkania, którego goæmi
byli: dr hab. Alicja Wierciñska-Drapa³o, lek. med. Anna Parfieniuk z Kliniki Obserwacyjno-Za-kanej AMB
oraz dwóch mê¿czyzn zaka¿onych HIV.
Spotkanie przygotowa³a Anna Juszczyk,
koordynator SCORA.
Podstawowym za³o¿eniem pogadanki, zorganizowanej przez IFMSA-Poland Oddzia³ Bia³ystok by³o poznanie
problemów ludzi ¿yj¹cych z HIV oraz
zminimalizowanie strachu przed zaka¿onymi. Strach i mity jakie kr¹¿¹
wokó³ wirusa prowadz¹ do dyskryminacji, równie¿ ze strony lekarzy.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e wirusem HIV mo¿na zakaziæ siê poprzez
stosunek seksualny, krew (narkomania, niesterylne narzêdzia medyczne i
kosmetyczne, transfuzje). Matka mo¿e
równie¿ zakaziæ dziecko w czasie ci¹¿y,
porodu, karmienia mlekiem. HIV nie
przenosz¹ lina, pot i ³zy, wiêc mo¿na korzystaæ ze
wspólnych naczyñ, sztuæców, urz¹dzeñ sanitarnych i
nie obawiaæ siê codziennych kontaktów z osob¹
zaka¿on¹.

Zawodne stereotypy

Musimy sobie uwiadomiæ fakt, ¿e nosiciel pod
wzglêdem wizualnym niczym nie ró¿ni siê od normalnego cz³owieka. Stereotyp zaka¿onego  brudny, niechlujny ubiór, przechodzi do lamusa. Owszem, istniej¹
grupy zwiêkszonego ryzyka, do których nale¿¹ g³ównie narkomani (32,7%), jednak statystyki siê wyrównuj¹, jeli chodzi o zara¿onych HIV drog¹ seksualn¹ i
przez narkomaniê. Wiêkszoæ osób z tzw. grup ryzyka,
wirusa HIV nie ma, a HIV pozytywni nie zdaj¹ sobie
sprawy z bycia zaka¿onymi. Dlatego apeluje siê do nas
 przysz³ych lekarzy i stomatologów, abymy wykony-

Marsz do izolatki!

Paradoksalny jest sposób leczenia chorych  trzymanie w izolatkach. Tu widzimy symptom dyskryminacji. Przecie¿ osoby z HCV i HBV le¿¹ we wspólnych
salach. Mo¿e sam fakt dla osoby postronnej jest b³ahy,
ale takie przypadki maj¹ wp³yw na zdrowie fizyczne i
psychiczne zaka¿onych. A przecie¿ u¿ywanie rêkawiczek lateksowych zatrzymuje 86% krwi. Ryzyko
zaka¿enia HIV personelu jest minimalne  1:1050000.3

M

Zaka¿enia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w województwie podlaskim
w poszczególnych miesi¹cach roku 2004 i 2005 [www.unic.un.org.pl]
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http://www.aids.gov.pl
Rogowska-Szadkowska D.: Sposoby zmniejszania ryzyka zaka¿enia i postêpowanie po kontakcie z wirusem HIV, Ottonianum,
Szczecin, 1999
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KONTAKT
http://www.bialystok.ifmsa.pl
e-mail: bialystok@ifmsa.pl
Alicja Smalec
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mlodylekarz.pl 
poprzyj nasz projekt!

W

ostatnim czasie toczy siê debata o zarobkach lekarzy oraz o tym w jaki sposób sprawiæ, by
pensje pracowników ochrony zdrowia by³y godziwe.
Powstaj¹ organizacje, koalicje i stowarzyszenia, maj¹ce na celu zwiêkszenie nak³adów na ochronê zdrowia. Godnym odnotowania faktem jest zaanga¿owanie
samorz¹du lekarskiego w dzia³ania, maj¹ce na celu
podniesienie wynagrodzeñ nie tylko lekarzy, ale równie¿ wszystkich pracowników sektora medycznego.
Oceniany przez lekarzy doæ krytycznie, za brak
wczeniejszych dzia³añ, samorz¹d lekarski, obecnie
anga¿uje siê aktywnie w walkê o wy¿sze pensje. Jednym z pomys³ów do rozpoczêcia dyskusji o pensjach
lekarskich w sejmie jest zg³oszenie przez Naczeln¹
Radê Lekarsk¹ obywatelskiego projektu nowelizacji
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o wiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
rodków publicznych. Nowelizacje te gwarantuj¹ pensjê minimaln¹ dla lekarza w wysokoci dwóch rednich krajowych, dla lekarza specjalisty pierwszego
stopnia  dwie i pó³, a dla lekarza specjalisty trzykrotnoæ redniej krajowej. Aby projekt móg³ byæ zg³oszony, jako inicjatywa obywatelska, nale¿y zebraæ pod
nim sto tysiêcy podpisów.
Mo¿na oczywicie dyskutowaæ czy to dobre rozwi¹zanie i czy s³uszna jest to metoda, ¿e kolejna grupa
dostaje przywileje i gwarancje. Z oczywistych powodów szanse na przeforsowanie takiego projektu w
obecnej formie równie¿ nie s¹ du¿e. Ale uwa¿amy, ¿e
nale¿y popieraæ wszelkie inicjatywy, maj¹ce na celu
wywo³anie dyskusji o zarobkach lekarzy i w konsekwencji zmianê obecnej sytuacji.
Dlatego jako twórcy portalu  mlodylekarz.pl 
zwracamy siê do wszystkich u¿ytkowników z apelem
o aktywne w³¹czenie siê w akcjê zbierania podpisów
pod projektem ustawy. Wa¿ne jest to, ¿e pod projektem
ustawy mog¹ podpisywaæ siê nie tylko lekarze, ale
wszyscy pe³noletni obywatele. Mo¿na agitowaæ wród
rodziny, znajomych, przyjació³, w szpitalu, na uczelni.
Mo¿na zabraæ tabele na najbli¿szy LEP i rozdaæ. Jak
zbierzecie kilka, kilkanacie podpisów wysy³ajcie je
do NIL i zbierajcie dalej.
Tekst ustawy i tabele do pobrania na stronie 
www.mlodylekarz.pl
Nastêpnie zebrane tabele nale¿y wys³aæ jak najszybciej na adres:
Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
W razie w¹tpliwoci proszê o kontakt
Grzesiek Grzynio Napiórkowski
grzegorz.napiorkowski@mlodylekarz.pl
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Kolejny problem to praca, do której zaka¿ony jest
przecie¿ fizycznie zdolny. Statystyczn¹ wiêkszoæ chorych stanowi¹ ludzie m³odzi, miêdzy 16 a 25 rokiem
¿ycia.4 Nie oszukujmy siê, osoba z HIV nie powie pracodawcy o chorobie. Na wiadomoæ o odmiennoci
pracownika, zatrudniaj¹cy proponuje ni¿sze wynagrodzenia, wymaga wiêkszego powiêcenia, wrêcz wdziêcznoci za ofiarowanie pracy. Najczêciej jednak takiego pracownika siê nie zatrudnia. Jak wiedzie siê w
kontaktach miêdzyludzkich HIV-pozytywnym? Jak w
¿yciu  zale¿nie od szczêcia.
Jeden z naszych goci zosta³ zaka¿ony przez kobietê z któr¹ ¿y³ od 1996r. Ona niestety ju¿ nie ¿yje.
Jego ¿ycie nie oby³o siê bez dramatów  wyrzucenia z
domu (tylko ze wzglêdu na reakcjê s¹siadów),
wêdrówki od Annasza do Kajfasza, ¿ycie na dworcu i
ulicy. Dopiero w stolicy okaza³o siê, ¿e zaka¿ony jest
zdolny do pracy jak ka¿da inna osoba. Nasz bohater zosta³ ogrodnikiem, co by³o dodatkowo satysfakcjonuj¹ce, ze wzglêdu na kontakt ze wiatem spoza murów.
Dopiero po mierci rodziców wróci³ do domu.
Drugi nasz goæ, by³y narkoman, jest szczêliwym
przysz³ym ojcem, a ¿ona, mimo nacisku ró¿nych rodowisk, nawet lekarskich, nie zrezygnowa³a z tego
zwi¹zku. Tak mówi o sobie: Zaka¿ony jestem od 15
lat, od chwili, kiedy siê dowiedzia³em, przez te 8 lat
bra³em i trafia³em na oddzia³. W 1998r., kiedy znalaz³em siê w szpitalu, mo¿na powiedzieæ, ¿e wtedy ju¿
umiera³em. Wa¿y³em 50 kg z kawa³kiem. Mia³em trudnoci z systematycznym braniem leków, póniej to ju¿
rutyna. Mój intelekt by³ opóniony. Stwierdzi³em, ¿e
jeszcze chcia³bym po¿yæ. Bojê siê, ¿e jak mój syn bêdzie
mia³ 15 lat, z pewnoci¹ bêdzie mia³ kontakt z narkotykami. Bojê siê jak zareagujê na ten pomys³. Dodajmy, ¿e jego pierwsza ¿ona nie zosta³a zaka¿ona.
Poruszylimy równie¿ problem kontaktów zaka¿onych rodziców z ich dzieæmi, które, mimo doros³ego
wieku, czêsto nie wiedz¹ o zaka¿eniu bliskiej osoby.
Nie jest ³atwo powiedzieæ dzieciom prawdê, a jeszcze
trudniej ukryæ chorobê, chocia¿by ze wzglêdu na regularne przyjmowanie leków.
Podsumowaniem spotkania by³a wypowied Alicji Wiercinskiej-Drapa³o, ¿e HIV nie powinno siê rozpatrywaæ w kwestii tolerancji, bo jej po prostu nie ma.
To samo stwierdzili zaka¿eni. HIV powinien staæ siê
codziennoci¹, rzecz¹ normaln¹.
Jako IFMSA staramy siê rozpropagowaæ profilaktykê zwi¹zan¹ z HIV nie tylko 1 grudnia w wiatowy
Dzieñ AIDS. Mimo nag³onienia w mediach dyskryminacja osób zaka¿onych, HIV istnieje...
Nauczmy siê z tymi ludmi ¿yæ i wprowadmy ich
obecnoæ do ¿ycia codziennego. To nie oni s¹ problemem, lecz ludzka niewiedza, brak zrozumienia i
uprzedzenie.

Aby mieæ wiedzê w jaki sposób m³odzi lekarze
w³¹czyli siê w akcjê prosimy, by na ka¿dej tabeli z
podpisami w prawym dolnym rogu wpisaæ ma³e, ale
widoczne litery ML.
na podstawie  www.mlodylekarz.pl
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Nasi w Bonn

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

Wywiad ze studentami pi¹tego roku Wydzia³u
Lekarskiego AMB, którzy skorzystali z Programu
SOCRATES-Erasmus i wrócili z Bonn
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M³ody Medyk: Co zachêci³o Was do wyjazdu i skorzystania z Programu SOCRATES-Erasmus?
Agnieszka Romaszewska: W moim przypadku chyba
najbardziej poznanie czego nowego, innych ludzi, innej kultury, a tak¿e innego jêzyka.
Tomasz £ebkowski: Ja skusi³em Agnieszkê. Ju¿ kilka
razy by³em w Niemczech i bardzo mi siê tam podoba.
Nie chcê siê ograniczaæ tylko do naszej uczelni, skoro
inne daj¹ nam mo¿liwoæ studiowania. W moim przypadku to te¿ by³a
chêæ nawi¹zania kontaktów ze studentami innych uczelni medycznych. Kontakty te mog¹ siê mi
przydaæ w dalszej pracy. Chcia³bym
w przysz³oci pracowaæ za granic¹,
mo¿e niekoniecznie w Niemczech,
ale dziêki takim wyjazdom wiem
co siê dzieje poza granicami naszego kraju.
M³ody Medyk: A w jaki sposób dowiedzielicie siê
o programie?
Tomasz £ebkowski: Pocz¹tkowo po prostu obi³o siê
nam to o uszy. Zainteresowalimy siê tematem, a dok³adnych informacji zasiêgnêlimy w Dziale Spraw
Studenckich. O szczegó³ach opowiedzia³ nam Pawe³
Niegierewicz.
Agnieszka Romaszewska: Faktycznie dzia³o siê to bardzo szybko. Jeszcze ostatniego dnia pisalimy nasze CV.
M³ody Medyk: Czy trudno by³o skorzystaæ z programu SOCRATES-Erasmus i wyjechaæ?
Agnieszka Romaszewska: Chêtnych by³o tylu, ile by³o miejsc. A ostatecznie wyjecha³o jeszcze mniej osób.
Studenci podchodz¹ do wyjazdów z wielkim pesymizmem. Boj¹ siê, ¿e ich znajomoæ jêzyka nie wystarczy.
Mo¿e dlatego niewielu wykazywa³o chêci.
Tomasz £ebkowski: To by³ dla nas pierwszy taki wyjazd. Mylê, ¿e z roku na rok bêdzie coraz trudniej z
takich ofert skorzystaæ. S³ysza³em, ¿e od tego roku bêd¹ te¿ inne kraje, do których mo¿na bêdzie wyjechaæ
np. Hiszpania, W³ochy, Portugalia
M³ody Medyk: Gdzie bylicie i jak d³ugo?
Agnieszka Romaszewska: W Bonn w Niemczech.
Stypendium trwa³o od padziernika do koñca lutego.
M³ody Medyk: I jakie s¹ Wasze wra¿enia?
Tomasz £ebkowski: Bardzo nam siê podoba³o! Pocz¹tkowo obawialimy siê, ¿e nie poradzimy sobie z jêzykiem. Jednak jak siê okaza³o zupe³nie niepotrzebnie siê
balimy. Pocz¹tkowo mylelimy o pozostaniu na drugi
semestr, lecz w zwi¹zku z planami wakacyjnymi zmienilimy zdanie.
Agnieszka Romaszewska: W Niemczech studia medyczne trwaj¹ krócej. Studenci w tracie nauki ucz¹ siê
rzeczywicie podstaw, dopiero na sta¿u i ju¿ w trakcie

pracy kontynuuj¹ pog³êbianie wiedzy z wybranej dziedziny. Ka¿dy przedmiot trwa jeden semestr i koñczy
siê egzaminem.
Tomasz £ebkowski: My znalelimy siê w bardzo
komfortowej sytuacji. Materia³ dotycz¹cy chorób wewnêtrznych czêciowo mielimy ju¿ zrealizowany w
Polsce. Przez to by³o nam ³atwiej zdaæ egzamin, choæ
nie nale¿a³ on i tak do ³atwych. Zalet¹ tego systemu jest
wyj¹tkowy nacisk na zajêcia praktyczne. Niemcy wychodz¹ z prostego za³o¿enia  teoriê mo¿na doczytaæ w
domu. Studenci ucz¹ siê szybkiego i trafnego diagnozowania, by nie pogorszyæ stanu pacjenta, lecz jak
najszybciej skierowaæ go do odpowiedniego specjalisty.
Agnieszka Romaszewska: Student w Niemczech zadaje du¿o pytañ i zawsze otrzymuje odpowied.
W przeciwnym razie mo¿e siê niczego nie dowiedzieæ. Prelekcje,
je¿eli siê odbywaj¹, nie s¹ takie
obszerne. Omawiane s¹ tylko najwa¿niejsze zagadnienia. Co wiêcej
nie licz¹ siê tam oceny. Oni po prostu musz¹ mieæ zdany egzamin. Mo¿e dlatego inaczej
przedstawia siê tutaj sprawa ze ci¹ganiem. Maj¹ bardzo dobrze opracowane skrypty i nie ma problemu z
ich zakupem. Ksi¹¿ki s¹ wypo¿yczane na bardzo krótki okres, wiêc zazwyczaj studenci sami kupuj¹ sobie
w³asne podrêczniki. A ksiêgarnie medyczne w porównaniu z naszymi s¹ znacznie lepiej zaopatrzone.
Tomasz £ebkowski: Kliniki, ze wzglêdu na wysoki
bud¿et, s¹ bardzo dobrze zorganizowane i wyposa¿one.
Przyk³adowo ginekologia to oddzielny budynek z piêcioma oddzia³ami, w³asn¹ radiologi¹, blokiem operacyjnym. Zajêcia mielimy w dwójkach lub pojedynczo
i bralimy udzia³ w codziennej pracy ca³ego oddzia³u.
M³ody Medyk: A jak dobrze trzeba znaæ jêzyk aby
wyjechaæ?
Agnieszka Romaszewska: Na pewno trzeba mieæ
podstawy. Pierwsze kroki stawia siê w urzêdach. Nie
wolno baæ siê mówiæ. Tam nikt nie wytyka b³êdów jêzykowych obcokrajowcom, jednak¿e w dokumentach
by³o zaznaczone, ¿e trzeba znaæ niemiecki.
Tomasz £ebkowski: Dodatkowo uczestniczylimy w
kursie jêzyka niemieckiego, op³aconym przez masz¹
uczelniê. Terminologiê medyczn¹ nadrabialimy w
trakcie. Ogólnie dawalimy sobie radê i na tle innych
narodowoci wychodzilimy chyba najlepiej.
M³ody Medyk: Jakie egzaminy zdalicie w trakcie
pobytu w Bonn?
Tomasz £ebkowski: Internê, laryngologiê, ginekologiê, okulistykê, radiologiê.
M³ody Medyk: A jakich rad udzielilibycie tym,
którzy chc¹ wyjechaæ?
Tomasz £ebkowski: Nie baæ siê! Nie taki wilk
straszny jak go maluj¹.
Rozmawia³a MMS
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Z Joachimem na
temat ¿ycia
osoby zaka¿onej
wirusem HIV,
rozmawia
Alicja Smalec.

M³ody Medyk: Czym jest dla Ciebie tolerancja? Jak j¹ postrzegasz?
Joachim: W kontekcie zaka¿enia HIV trudno
jest jeszcze mówiæ o tolerancji wobec osób seropozytywnych. Takie pojecie pojawia siê raz na
rok, z okazji wiatowego dnia AIDS, kiedy
uczestnicy ró¿nych manifestacji przypinaj¹ sobie
czerwone kokardki i wspó³czuj¹co solidaryzuj¹
siê z tymi, co maj¹ ejca. Organizuje siê uwiadamiaj¹ce akcje, pogadanki, z których tak naprawdê nic nie wynika. Dlatego w tej rozmowie
nie wystêpujê pod swoim prawdziwym imieniem
i nazwiskiem, bo po prostu siê bojê.
M³ody Medyk: Czego oczekujesz od
spo³eczeñstwa?
Joachim: Zrozumienia, ¿e osoba ¿yj¹ca z HIV
nie jest jakim monstrum, które zagra¿a ca³ej
ludzkoci i ma takie same prawa jak inni. Ma
prawo do normalnego ¿ycia, bez lêków i obaw o
swoje bezpieczeñstwo. Ludzie nie zdaj¹ sobie
sprawy z tego, ¿e problem zaka¿eñ HIV nie dotyczy ju¿ wstrêtnych peda³ów i brudnych narkomanów. Stereotyp, ¿e zaka¿enia dotycz¹ tych
dwóch grup jest jeszcze bardzo mocno zakorzeniony. Tak naprawdê to mo¿e spotkaæ ka¿dego z
nas  o czym bolenie siê przekona³o kilku moich
tzw. normalnych znajomych, którzy nie s¹ peda³ami i nie æpaj¹, a dowiedzieli siê, ¿e s¹ zaka¿eni.
M³ody Medyk: Rozmawiasz z ludmi o tolerancji i HIV?
Joachim: Nie, poniewa¿ bojê siê, ¿e zostanê napiêtnowany jako osoba chora. Poziom wiadomoci na temat HIV jest katastrofalnie niski. Przys³uchujê siê czasami rozmowom moich znajomych i wiem co myl¹ o peda³ach, AIDS i innych
zboczeniach. Ich opinie opieraj¹ siê na stereotypach: HIV zaka¿aj¹ siê tylko peda³y i narkomani, zaka¿onych nale¿y izolowaæ, mo¿na siê
zakaziæ przez poca³unek albo uk³ucie komara i
inne bzdury. To ob³êd, kiedy kto, kto ma wielu
partnerów seksualnych mówi ci, ¿e ten problem
go nie dotyczy, bo tak uwa¿a. Stosujesz prezerwatywy? Nie. Wiêc jak uwa¿asz? I wiesz, jaka jest
odpowied? Daj spokój, przecie¿ bym siê zorien-
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towa³, ¿e co jest nie tak. No tak, zaka¿ony HIV
ma wypisane na twarzy, ¿e jest zaka¿ony. Po
mnie te¿ jest widaæ, prawda?
M³ody Medyk: Jak powinnimy zwalczaæ
wzrost wskanika iloci osób seropozytywnych?
Joachim: Dzisiaj m³odzie¿ wczenie rozpoczyna
wspó³¿ycie, z takich czy innych powodów i moim
zdaniem nale¿y uczyæ, ¿e jest co takiego jak
wirus HIV i mo¿na zminimalizowaæ ryzyko
zaka¿enia, powstrzymuj¹c siê od seksu albo stosuj¹c prezerwatywy. Akcja uwiadamiaj¹ca,
czym jest HIV, przyda³aby siê równie¿ osobom
dojrza³ym. A przyk³adem dobrej profilaktyki mo¿e byæ Kraków, gdzie na
bajzlu (miejsce handlu narkotykami) wolontariusze rozdaj¹ gazetkê
dla narkomanów. Zawarte s¹ w niej
m.in. podstawowe zasady higieny i
tzw. bezpiecznego æpania. Oczywicie, to mo¿e w pierwszej
chwili szokowaæ, ale moim
zdaniem nale¿y zaakceptowaæ fakt, ¿e by³y, s¹ i bêd¹
osoby, które chc¹ braæ. I tak
nale¿y nimi pokierowaæ, aby
to branie by³o dla nich bezpieczne, czyli  sprawa podstawowa  nie
po¿yczam swojej ig³y i strzykawki, i dziêki temu
nie chorujê na ró¿ne choroby, i nie nara¿am
naszej s³u¿by zdrowia na dodatkowe koszty leczenia.
M³ody Medyk: Mia³e trudnoci z powodu
HIV w kontakcie ze s³u¿b¹ zdrowia?
Joachim: Na samym pocz¹tku mego zaka¿enia.
Lekarka, która jak myla³em, nieco mnie uwiadomi w kwestii HIV, zajê³a siê uwiadamianiem
mojej dziewczyny, t³umacz¹c jej, ¿e ze mnie ju¿
nic nie bêdzie i dla jej dobra powinna mnie
zostawiæ. Moim zdaniem obowi¹zkiem lekarzy
jest jak najszersze informowanie pacjenta o stanie
jego zdrowia, o sposobach zachowania siê w
pewnych sytuacjach, doradzania w kwestiach
zdrowotnych. Lekarz nie jest od kwestii moralnych, tylko od leczenia. Oczywicie, to nie jest
tak, ¿e ka¿dy lekarz to twój wróg. Spotyka³em i
spotykam wielu wspania³ych lekarzy, którzy
bardzo wiele zrobili dla mnie i innych pacjentów
zaka¿onych HIV, i mogê tylko ¿a³owaæ, s³uchaj¹c
traumatycznych opowieci innych zaka¿onych
HIV, ¿e nie jest ich wiêcej.
M³ody Medyk: A stomatolodzy?
Joachim: Mój stomatolog wie o moim zaka¿eniu
i dlatego jest moim stomatologiem. Ale przyznam, ¿e rzeczywicie to by³ problem. Zdarza³o mi
siê korzystaæ z us³ug dentysty, nie informuj¹c M
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go o zaka¿eniu. Nie mam takiego obowi¹zku, ale
czu³em siê z tym le.
M³ody Medyk: Jaki jest wed³ug Ciebie stosunek lekarzy do HIV?
Joachim: To ¿enuj¹ce, ale czeæ z nich w ogóle
nie posiada podstawowej wiedzy na ten temat.
Twierdz¹c tak opieram siê na opowieciach
samych lekarzy, jak i osób zaka¿onych. Czêæ
rodowiska medycznego jest równie¿ na bakier z
etyk¹. Bo jak inaczej nazwaæ sytuacjê, kiedy ze
szpitala wychodzi w wiat szokuj¹ca informacja, ¿e le¿y u nich ten co ma HIV-a? Rodzina tego
pacjenta prze¿y³a koszmar. Lekarze czêsto równie¿ zapominaj¹, ¿e o ka¿dym badaniu nale¿y
informowaæ pacjenta. Mój znajomy z przesz³oci¹ narkomana trafi³ do szpitala z podejrzeniem
zapalenia p³uc. Bez jego zgody i pytania wykonano mu badanie w kierunku zaka¿enia wirusem
HIV. Lekarze uwa¿aj¹, ¿e nie musz¹ pacjenta o
nic pytaæ ani informowaæ. Najczêciej pacjent
jest traktowany przedmiotowo. To siê powoli
zmienia, ale proces trwa moim zdaniem zbyt
d³ugo.
M³ody Medyk: Jakie jest ryzyko zaka¿enia
HIV w codziennej, domowej sytuacji?
Joachim: Praktycznie go nie ma. Je¿eli siê skaleczê, ranê przemywam, opatrujê, zabezpieczam.
Jeli upadnie na pod³ogê kilka kropel, to te kilka
kropelek nie jest zagro¿eniem dla ca³ej ludzkoci.
M³ody Medyk: Jak siê zakazi³e?
Joachim: Przez narkotyki w 1990 roku. Wówczas o wirusie HIV dopiero niemia³o zaczyna³o
siê mówiæ. Rzeczywicie, wówczas wzrost liczby
zaka¿onych odnotowywano w rodowisku narkomanów i gejów. Obecnie w grupach tych notuje
siê spadek liczby zaka¿eñ, poniewa¿ wzros³a
wiadomoæ. Narkomani staraj¹ siê nie u¿ywaæ
wspólnych igie³ i strzykawek, za geje stosuj¹
prezerwatywy. Dzisiaj jest wiêcej zaka¿eñ wród
osób heteroseksualnych i tak siê bêdzie dzia³o,
dopóki nie bêdzie wród nich tej wiadomoci, ¿e
zaka¿onym HIV mo¿e byæ ka¿dy potencjalny
partner.
M³ody Medyk: Jak t³umaczysz dystans do
problemu HIV?
Joachim: Ca³y ten szum wokó³ HIV wynika z
braku wiedzy na ten temat. To fajnie, ¿e co siê w
tym temacie próbuje robiæ, ale kampania ABC: A
jak Abstynencja, B jak Bycie wiernym, C  jak
zabezpieczenie prezerwatyw¹ jest bez sensu, bo
tak naprawdê nikomu nic nie wyt³umaczy³a.
Ludzie dalej nic nie wiedz¹ o HIV. Nie wiedz¹, ¿e
zaka¿ony HIV nie jest dla nich zagro¿eniem.
Zaka¿onych mo¿na lubiæ, nie lubiæ, kochaæ lub
nienawidziæ, ale nie mo¿na ich odrzucaæ, tylko
dlatego ¿e maj¹ HIV-a. Zamiast kogo potêpiaæ,
obwiniaæ i wysy³aæ na Madagaskar, zastanówmy
siê przez chwilê nad w³asnym ¿yciem  czy nigdy
nie pope³nilimy b³êdu?
Alicja Smalec
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o dopiero historia!!!

Tak, to ju¿ 55 lat dzia³a nasze SCR Radiosupe³. Z
tej te¿ okazji obecni cz³onkowie Sup³a postanowili
spotkaæ siê z tymi absolwentami AMB, którzy kiedy
tworzyli studenckie Radio. Doæ liczne grono osób

Fot. Spu³owe tañce-hulañce.

odpowiedzia³o pozytywnie na zaproszenie. Jedni sami,
inni przybyli z ca³ymi rodzinami, by jeszcze raz z rozrzewnieniem powspominaæ studenckie lata. Ostatni
raz, w tak licznym gronie, spotkali siê piêæ lat temu.
Po wejciu do studyjnej siedziby od razu zosta³am
poinformowana, ¿e ten magiczny próg czyni wszystkich równymi. Omija siê formy grzecznociowe. Obowi¹zuje tylko imiê lub zwyk³e Ty. Przyzwyczajona
do bicia pok³onów przed ka¿dym, kto przy nazwisku
ma choæby tytu³ lekarza, nie mog³am odnaleæ siê w
nowej sytuacji. Ostatecznie jednak stwierdzi³am, ¿e
rozmowê prowadzi siê du¿o swobodniej, pomijaj¹c
formy grzecznociowe i tytu³y naukowe. Dodatkowo
cieszê siê, ¿e jest jeszcze takie miejsce na ziemi, gdzie
po ominiêciu choæby szanownego magister nie wyleci siê za drzwi.

Taka rodzinka

Jubileusz, po raz kolejny da³ mo¿liwoæ wspomnieñ i wymiany pogl¹dów. Sup³owi absolwenci opowiadali, obecni sup³owcy s³uchali. Póniej role siê odwróci³y. Dyskusje trwa³y d³ugie godziny. W rozmowach da³o siê wyczuæ t¹ wzajemn¹ ¿yczliwoæ. ¯adna
ze stron nie próbowa³a udowodniæ, ¿e w tworzeniu radia jest, b¹d by³a lepsza. Nie by³o tej konkurencji miêdzypokoleniowej. Wszyscy doszli do jednego wniosku
 Supe³ to przed³u¿enie ¿ycia w rodzinie, poza ni¹.

Student da radê

Rozmowy mia³y bardzo szerok¹ tematykê. Niektóre dotyczy³y ciekawych historii z ¿ycia naszej akademii. Ponoæ kiedy, kiedy akademik by³ wyranie podzielony na skrzyd³o mêskie i ¿eñskie, kontakty miêdzy dwoma skrzyd³ami by³y bardzo ograniczone,
zw³aszcza po godzinie dwudziestej drugiej. Stu-

M
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...w eterze!

Bia³a Szamanka

denci musieli sami rozwi¹zaæ ten problem. Dziewczyny by³y przemycane do skrzyd³a mêskiego w walizkach. Có¿, potrzeba jest matk¹ wynalazku!
Jeszcze inni zostali docenieni za szczeroæ. Bez
zbêdnych ceregieli przyznali, ¿e Supe³ by³ miejscem
wielu naszych pierwszych razy.
Dawniej Supe³ musia³ zmieciæ siê w dwóch ma³ych pokoikach. Dzi ma wiêcej przestrzeni. Ku zdziwieniu dinozaurów nie u¿ywa siê ju¿ wielkich magnetofonów. Wraz z up³ywem czasu i tu dotar³y najnowsze osi¹gniêcia techniki. Gocie przypomnieli, ¿e
to Supe³ by³ inicjatorem Szopek Noworocznych. Dzi
te maj¹ ju¿ wielk¹ konkurencjê, wiêc nie s¹ ju¿ takim
rarytasem.
To nie kto inny, tylko sup³owcy pomagali zawi¹zaæ siê wêz³om na Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej
(obecnie Politechnika Bia³ostocka) i Filii Uniwersytetu
Warszawskiego (obecnie Uniwersytet w Bia³ymstoku).

Historia Basi wiercz, opowiedziana
przy soku jab³kowym i paczce mentolowych papierosów.

Fot. integracja.

Supe³ prawdê Ci powie

Jak wspomina Andrzej Poæwiardowski  Supe³
zawsze mówi³ prawdê, obojêtnie jakim kosztem By³y rzeczy powa¿ne, tragiczne i mieszne. Twórcy naszego radia nie raz musieli ponieæ konsekwencje
swojej prawdomównoci. I tak rozg³onia zosta³a dwukrotnie zamkniêta. Ca³e szczêcie na bardzo krótko.
Supe³ dzia³a i jak przyznaj¹ obecni jego twórcy dzia³a³
bêdzie. Pewne jest jedno: tworz¹ go ludzie, którzy potrafi¹ wytworzyæ t¹ niepowtarzaln¹ atmosferê kole¿eñskoci. Tu nie czuje siê tego galopu szczurów z jakim
mamy codziennie do czynienia. Tu mo¿na znaleæ spokój i zrozumienie, a z drugiej strony twórczo siê realizowaæ. Pewnie dziêki temu radio nadal funkcjonuje.
Tematyka sup³owa jest szeroka, a pomys³ów co do dalszego funkcjonowania w eterze bez liku. Sympatykom
zdradziæ ju¿ mogê, ¿e dziêki przychylnoci w³adz
uczelni, od padziernika 2006 roku bêdzie mo¿na s³uchaæ Radiosup³a równie¿ w DS 2.
Od czasu do czasu daje siê us³yszeæ od akademickich wspó³lokatorów, ¿e sup³owcy za du¿o imprezuj¹ i
¿yæ nie daj¹. Imprezuj¹, ale i tworz¹ radio, a tego nie da
siê robiæ po cichu. Wobec czego mo¿emy jedynie ¿yczyæ Sup³owcom, aby magia Sup³a nadal trwa³a.
MMS
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eszcze rok temu nie pomyla³abym, ¿e wyjadê
w³anie w to miejsce. Nic nie sz³o po mojej myli.
Ju¿ rok sprawdzali moje kwalifikacje, a ja nadal nie
wiedzia³am, czy kiedy odwa¿¹ siê mi zaufaæ.

Do Afryki pod wodz¹ Salezjan

Nawet nie pamiêtam ju¿, jak to wszystko siê zaczê³o. Po prostu wpad³am na pomys³, ¿e pojadê jako
wolontariuszka do Afryki i sukcesywnie realizowa³am
swój plan. Czeka³y mnie
jeszcze d³ugie przeprawy
przez formalnoci, z którymi, okaza³o siê, przegrywali najbardziej wytrwali. Poddawali siê ci,
którzy chcieli daæ co innym, tak zupe³nie bezinteresownie.
Moj¹ postawê religijn¹ sprawdzano przez
rok, a czerwone w³osy,
które wtedy mia³am, nie
Fot. Basia wiercz z
przysparza³y mi przyjama³ym pacjentem.
ció³ w krêgach katolickich. Mo¿e wystarczy³aby jaka d³uga sukienka, pobo¿ny wyraz twarzy i bilet dosta³abym od rêki, bez
tych wszystkich przymusowych wyjazdów do orodków wychowawczych, gdzie poddawano mnie próbom
na wytrwa³oæ?
Fakt, jestem uparta. T¹ zaciêtoæ widaæ nawet w
moich oczach. Chyba tylko dlatego nie podda³am siê i
dotrwa³am do dnia, kiedy og³oszono mi, ¿e jadê. Tak,
jadê, ale bilet muszê kupiæ sobie sama. I znów problem. Bilet lotniczy do Freetown w Sierra Leone kosztowa³ a¿ 6 tysiêcy z³. D³ugo siê nie zastanawia³am.
Trzeba by³o zdobyæ jako tê kwotê. Ca³e wakacje przed
wyjazdem pracowa³am w Niemczech.
Do koñca studiów pozosta³ mi rok, a ja mimo to
zdecydowa³am siê wzi¹æ dziekankê. Mo¿e niektórym
wyda³o siê to wtedy mieszne, ale ja bez wzglêdu na
wszystko postanowi³am zrealizowaæ swoje marzenie.
Zarobi³am pieni¹dze, dosta³am dziekankê, kupi³am bilet, spakowa³am walizki i wsiad³am w samolot.

Pierwsze wra¿enie

To by³ padziernik. W Polsce w padzierniku jest
ju¿ zimno i wszyscy chadzaj¹ w ciep³ych okryciach. Ja
swoj¹ kurtkê zostawi³am na lotnisku, w rêkach p³acz¹cej mamy. Spodziewa³am siê, ¿e w Afryce bêdzie ciep³o, ¿e bêdzie piach, s³oñce i lazurowe niebo. Nie myla³am jednak, ¿e ciep³o w Sierra Leone to 50 sto-

M

¯YCIE Z PIEPRZEM... ¯YCIE Z PIEPRZEM... ¯YCIE Z PIEPRZEM...

MEDYK BIA£OSTOCKI

- 45 -

¯YCIE Z PIEPRZEM... ¯YCIE Z PIEPRZEM... ¯YCIE Z PIEPRZEM...

MEDYK BIA£OSTOCKI

- 46 -

pni w cieniu. Okropny zaduch! Dooko³a widzia³am tylko piach, kamienie, dziwne drzewa i niesamowit¹ biedê, która obna¿a³a bezwstydnie swoje koci na ka¿dym
kroku. Jednak to co mia³o mnie spotkaæ póniej przesz³o moje najmielsze oczekiwania.
Trafi³am do orodka Braci
Bonifratrów, którzy prowadzili
co na kszta³t polskiej przychodni. Nie by³o tam jednak
¿adnego specjalisty. Ja, studentka medycyny, by³am osob¹,
która mia³a najwy¿sze wykszta³cenie medyczne. W Lungi,
czyli miasteczku, w którym
mieszka³am i pracowa³am, mówi³o siê w jêzyku krio. Dziwny
to jêzyk, bo brzmi nies³ychanie
egzotycznie, a jest jedynie angielskim, zaadoptowanym do
warunków czarnego l¹du Sierra
Leone. miesznoæ tego jêzyka
porusza wszystkich, którym
opowiadam tê historiê, bo gdy
pewnego razu przyszed³ do
mnie pacjent, mówi¹c  A de
gona toilet fast fast  nie od
Fot. Ry¿ z plasas.
razu wiedzia³am, ¿e chodzi mu
o biegunkê.
Do bonifrackiej przychodni ludzie wêdrowali
wiele dni, bo w promieniu oko³o dwustu kilometrów
nie by³o ¿adnego lekarza. Poziom wiadomoci tubylców o chorobach i w³asnej fizjologii by³ bardzo ma³y.
Mieszkañcy tego regionu byli niscy, biedni i schorowani, a ja by³am dla nich bia³¹ szamank¹, która
odczynia choroby g³owic¹ od aparatu do USG. To
czego nauczy³am siê na studiach, nie zda³o ¿adnego
egzaminu w warunkach upalnego Lungi. Tutaj nie by³o
mowy o ¿adnej profilaktyce, leczy³o siê na ostro, to co
da³o siê jeszcze wyleczyæ. Z ludmi, którzy na co dzieñ
¿yli gdzie w odleg³ej puszczy, rozmawia³am przez
sznureczek t³umaczy. Zdarzy³o siê nawet, ¿e zanim
przet³umaczono mi, ¿e pacjentka rodzi, dziecko ju¿ oddycha³o.
Ka¿da bia³a osoba, która odwiedza kraj tropikalny
i mi³o chce spêdzaæ czas, przyjmuje leki. Jest to taka
niby profilaktyka przeciw malarii. Ja te¿ ³yka³am te tabletki jak oszala³a, ¿eby tylko nie zachorowaæ, tym
bardziej ¿e widzia³am ludzi umieraj¹cych w gor¹czce.
Los jednak chcia³ dla mnie zupe³nie czego innego.

Powrót do ¿ywych

Pierwszy raz zachorowa³am w lutym. Drugie zachorowanie w lipcu by³o znacznie gorsze. Siedzia³am
wtedy w kociele, w którym modlili siê wszyscy,
niezale¿nie od s³awionego boga. Najpierw zrobi³o mi
siê gor¹co, potem nast¹pi³y zawroty g³owy, które nie
pozwoli³y mi ju¿ wróciæ do pokoju o w³asnych si³ach.
Po³o¿ono mnie na ³ó¿ku i tak przele¿a³am najbli¿szy
tydzieñ. Ból g³owy by³ trudny do zniesienia. Wynik
testu brzmia³  Plasmodium falciparum, czyli odmiana
malarii, która w dziewiêædziesiêciu procentach koñczy
siê miertelnoci¹. W okolicy nie by³o nikogo, kto

móg³by mi pomóc. Nie mia³am ju¿ si³y mierzyæ gor¹czki. Ból g³owy pog³êbia³ siê z godziny na godzinê.
Ka¿dy ruch sprawia³ mi ból. Ka¿dy zapach, by³ nie do
zniesienia. Nawet woda mia³a gorzki smak. Po tygodniu intensywnej terapii we w³asnym pokoju, wróci³am
do ¿ywych. Bardzo schud³am w
czasie choroby. Nie pamiêtam ju¿
ile, ale to nie by³o parê kilogramów.
W Lungi jada³o siê dziwne
potrawy. To, ¿e jada³o siê tam psy,
nikogo nie zaskakiwa³o. Ja jednak
najbardziej lubi³am ry¿ z plasas.
Nie wiem nawet, jak opisaæ to cudo. By³ to gêsty sos robiony na
bazie mielonych orzeszków arachidonowych z dodatkiem jaki
nieznanych mi przypraw. Smakowa³o wybornie. Na pocz¹tku
jad³am tylko rzeczy z bonifrackiej
kuchni, bo podobno by³y pozbawione wszelkich nieczystoci,
które mog³yby doprowadziæ mnie
do jakiej nies³ychanej choroby.
Po pewnym jednak czasie, owoce
kupowa³am ju¿ na ulicy. Wodê
pi³am z woreczków sprzedawanych na ma³ych przyulicznych
bazarkach. Wiem, ¿e by³o to g³upie, ale musia³am
spróbowaæ.

Wytnij wyrostek i zap³aæ

Zawsze dziwi³am siê, ¿e wiêkszoæ pacjentów,
którzy trafiali do mnie z bólami brzucha, twierdzi³o, ¿e
to pewnie wyrostek i konieczna jest operacja. M³ode
dziewczyny z bólami, które ka¿da bia³a kobieta wi¹za³a z miesi¹czk¹, trafia³y do chirurgów we Freetown,
prowadz¹cych prywatne praktyki. Ka¿da z tych dziewczyn wychodzi³a od lekarza z diagnoz¹  zapalenie
wyrostka, trzeba usun¹æ bo grozi mierci¹. Ale, ¿eby
usun¹æ taki wyrostek i ¿yæ d³ugo i szczêliwie, trzeba
by³o zap³aciæ doæ spor¹ sumkê. Dziewczyna sprzedawa³a swój dobytek, o ile go mia³a, albo po¿ycza³a
pieni¹dze od znajomych. Nam takie przypadki mog¹
wydawaæ siê mieszne, ale dla tych ludzi by³a to
prawdziwa tragedia. Tam wszyscy choruj¹ na wyrostek
i wszyscy zbieraj¹ pieni¹dze na jego usuniêcie!
Domki nieopodal przychodni Bonifratów, to nieudolnie zbudowane chatki, jakby posk³adane z resztek i
kawa³ków roz³upanych kamieni. Posklejane, jakim
nieznanym mi spoid³em i pokryte suchymi, twardymi
liæmi. Biedni nie mieli okien, bogaci, mieli dziury w
cianach. Wewn¹trz takiej chatki mieszka³o zawsze
oko³o dziesiêciu osób w ró¿nym wieku. Zaduch jak w
piecu, dlatego ca³y dzieñ wszyscy siedzieli przed niepozornym wejciem.
Ca³y ten wiat, przez dziesiêæ miesiêcy wydawa³
mi siê jednym wielkim egzotycznym snem. Tymczasem rzeczywistoæ by³a inna. To nie Afryka, nie ci
ludzie byli egzotyczni. To ja  bia³a szamanka  by³am
egzotyczna w oczach mieszkañców Sierra Leone.
Pawe³ Szambora
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