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Szanujmy wspomnienia, szanujmy tradycjê, szanujmy szko³y z histori¹. Do tych
ostatnich nale¿a³o przedwojenne gimnazjum w Chyrowie  elitarna szko³a mêska, prowadzona przez oo. Jezuitów. Piêkny architektonicznie i przepiêknie po³o¿ony obiekt znajduje siê
obecnie poza granicami Polski, w pobli¿u Lwowa. W³anie do tej
elitarnej szko³y uczêszcza³ jako ch³opiec Wiktor Hassmann  póniej profesor, wybitny specjalista laryngolog, twórca i wieloletni
kierownik kliniki laryngologii AM w Bia³ymstoku. Pamiêtam profesora jako cz³owieka, który imponowa³ nam  studentom niezwykle
eleganckim sposobem bycia, wielk¹ kultur¹. W rodowisku by³
kim. Do jego kliniki przyje¿d¿a³y leczyæ siê znane osoby ze stolicy. Nale¿a³a do nich legendarna spikerka TV, pani Irena Dziedzic.
Listy profesora z gimnazjum w Chyrowie s¹ równie lakoniczne, jak
i wzruszaj¹ce. Trudno o wiêksz¹ syntezê atmosfery panuj¹cej w szacownym gimnazjum. Listy pisane na kartkach pocztowych w kapitalny sposób przybli¿aj¹ ten, wydawa³oby siê, nie tak przecie¿ odleg³y czas. Nadaj¹ mu swoistego kolorytu. Publikujemy je dziêki uprzejmoci córki profesora  naszej kole¿anki prof. El¿biety Hassmann. Publikacja jest efektem pieczo³owicie przez ni¹ pielêgnowanemu archiwum domowemu. Z listów wynika, ¿e wartoci¹ najwy¿sz¹ wpajan¹ uczniom przez wychowawców gimnazjum by³a
rzetelna praca nad sob¹, nad w³asn¹ osobowoci¹, nad osi¹gniêciem
równowagi w rozwoju fizyczno-duchowym.
Z podobn¹ filozofi¹ spotka³em siê przebywaj¹c w tym roku w
renomowanym, najlepszym hiszpañskim uniwersytecie w Nawarze.
Zwiedzaj¹c super nowoczesne laboratoria i szpital, spotykaj¹c siê z
w³adzami administracyjnymi i profesorami, z niejakim zdumieniem
odkry³em, ¿e uniwersytet jest administrowany przez Opus Dei. Na
dziedziñcu starego gmachu, w którym maj¹ siedzibê w³adze uczelni, znajduje siê skromny pomnik Josemaria Escrivá  zakonnika,
za³o¿yciela Opus Dei, kanonizowanego przez Papie¿a Jana Paw³a
II. To on, w. Josemaria by³ twórc¹ jak¿e prostej idei. Praca nad
sob¹, praca dla rodziny, praca dla innych  to nic innego, jak najlepsza forma modlitwy do Boga, forma ³¹cznoci z nim, forma oddawania czci Bogu. Idea tak prosta, jak prosta jest ka¿da prawda. Czy¿
mo¿na siê dziwiæ, ¿e wyznawcy tej idei zbudowali tak trwa³¹ i siln¹
instytucjê, w sk³ad której wchodzi miêdzy innymi znany na ca³ym
wiecie uniwersytet w Nawarze. Czy trzeba przeto doszukiwaæ siê
w sukcesie tej instytucji tajemnych si³? O Opus Dei pisze siê czêsto. Najczêciej w tonie sensacyjnym. W bie¿¹cym numerze o Opus
Dei pisze nasz kolega  lekarz pracuj¹cy w Warszawie, którego pozna³em drog¹ poredni¹, poprzez Polaków studiuj¹cych na uniwersytecie w Nawarze. Mylê, ¿e bêdzie jeszcze goci³ na naszych ³amach.
Sensacji poszukuje siê wszêdzie. Ostatnio dziennikarka lokalnego pisma zadzwoni³a do mnie z pytaniem, czy nie boimy siê utraty
naszej siedziby  Pa³acu Branickich. Na moje zdziwienie zaserwowa³a wiadomoæ, ¿e potomkowie rodu Branickich rzekomo próbuj¹
odzyskaæ swoje utracone dobra. O Pa³ac mo¿emy byæ spokojni. Kto
czytuje interesuj¹ce artyku³y Magdy Grossmann i pozna historiê tej
dawnej magnackiej siedziby, bêdzie wiedzia³ dlaczego mo¿emy
spaæ spokojnie.
A w Pa³acu  jak wynika z ostatniego artyku³u Magdy, za czasów Jana Klemensa i piêknej hetmanowej dzia³y siê ró¿ne rzeczy.
Ostatnio te¿ nie ma zastoju. Na zewn¹trz  od strony bulwaru Kielanowskiego, w najbli¿szym czasie stan¹ rusztowania w celu dokoñczenia renowacji. A wewn¹trz  dobrze sobie radzi najnowszy, trzeci wydzia³  Pielêgniarstwa i Zdrowia Publicznego. Wydzia³ ten
uzyska³ prawo do doktoryzowania w zakresie medycyny. To ju¿ pi¹ty tytu³ do doktoryzowania w AMB. Po uzyskaniu szóstego uczelnia nasza spe³ni podstawowy warunek do ubiegania siê o status
uniwersytetu. ¯yczmy sobie tego
wszyscy. Mo¿e jeszcze w tym roku kalendarzowym!
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TADEUSZ
KIELANOWSKI
1950-1955
+ organizator, pierwszy rektor, kierownik Kliniki Chorób
P³uc i Grulicy AMB
1955-1975
+ kierownik Kliniki Chorób P³uc i Grulicy AMG
1957
+ profesor zwyczajny
1961-1982
+ autor ksi¹¿ek: Propedeutyka medycyny; Elementy etiologii
grulicy cz³owieka; Odpowiedzialnoæ uczonych, dylemat
nauki wspó³czesnej; Rozmylania o przemijaniu; Etyka i
deontologia lekarska; Prawie ca³y wiek dwudziesty
1963
+ cz³onek-korespondent Académie Nationale de Médecine
(Paris)

KALENDARIUM
1905
+ urodzi³ siê 12 wrzenia, we Lwowie
1931
+ doktor wszechnauk lekarskich UJK

1965
+ Doctor honoris causa AM w Bialymstoku
1975
+ Doctor honoris causa AM w Lublinie
1992
+ zmar³ 6 maja, w Gdyni

1931-1937
+ asystent Zak³adu Anatomii Patologicznej UJK
1937-1939
+ st. asystent Kliniki Chorób Wewnêtrznych UJK
1939-1944
+ ordynator Miejskiej Kliniki Chorób P³uc we Lwowie,
dzia³alnoæ w AK, Krzy¿ Armii Krajowej
1945
+ doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny
1945-1950
+ kierownik Kliniki Chorób P³uc UMCS
1946-1948
+ dziekan Wydzia³u Lekarskiego UMCS
1948-1950
+ rektor UMCS
1949
+ cz³onek The Royal Society of Medicine (London)
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2005
+ Profesor Tadeusz Kielanowski i Jego uczniowie, wystawa
w Muzeum Historycznym m. Bia³egostoku
2006
+ imiê Tadeusza Kielanowskiego otrzyma³ bulwar ³¹cz¹cy
Gmach G³ówny AMB (Pa³ac Branickich) z mostem na
fosie ogrodowej.
oprac. Krzysztof Worowski
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Tego szatan
nie wymyli³
Z prof. S³awomirem Wo³czyñskim,
kierownikiem Kliniki Rozrodczoci i Endokrynologii
AMB, rozmawia Danuta lósarska.
Czy badania prenatalne
to wymys³ szatana?
To nie jest ¿aden tam wymys³
szatana (¿achniêcie siê). Badania prenatalne to koniecznoæ,
wynikaj¹ca z du¿ej iloci patologii
ci¹¿y, na któr¹ sk³adaj¹ siê ró¿ne czynniki, takie jak: ska¿enie rodowiska, leczenie niep³odnoci
itp. Prawda jest te¿ taka, ¿e kobiety rodz¹ dzieci w coraz
póniejszym wieku, a wraz z nim ronie ryzyko wyst¹pienia
wady p³odu. Badania prenatalne pozwalaj¹ wyselekcjonowaæ
osoby o podwy¿szonym ryzyku wyst¹pienia wady oraz
umo¿liwiaj¹ wykrycie zaistnia³ych wad przed urodzeniem.
W moim odczuciu, nieludzkim postêpowaniem jest
zmuszanie pacjentki, aby do koñca nosi³a ci¹¿ê, w której p³ód
jest obci¹¿ony wad¹ mierteln¹. Nie ma nic gorszego dla
kobiety ni¿ mieræ jej dziecka.
A czy lekarz ze wzglêdu na swoje pogl¹dy religijne, moralne mo¿e odmówiæ skierowania pacjentki na te badania?
Wykonanie badañ nie jest obowi¹zkowe, ale wed³ug mnie
powinno byæ zaproponowane ka¿dej pacjentce, u której istnieje podejrzenie urodzenia dziecka z wad¹ lub z wadami.
Kobieta ma prawo wiedzieæ, co siê dzieje i ma prawo do podjêcia swojej decyzji, bo to ona bêdzie ponosi³a jej konsekwencje. Lekarz nie powinien niczego sugerowaæ, tylko trzymaæ siê faktów. Nie powinno siê zmuszaæ pacjentki do decyzji, której ona nie akceptuje.
Z tym bywa ró¿nie. Przysz³oæ kobiety zale¿y czasem od
decyzji lekarza. Przypomnijmy sobie przypadek ³om¿yñski. Tam pacjentka domaga³a siê badañ, bo chcia³a mieæ
w³anie prawo do decyzji. Lekarz zdecydowa³ inaczej.
Kobieta  wbrew sobie  urodzi³a drugie dziecko z wad¹
genetyczn¹.
W tej sprawie zapad³ w³anie wyrok. Prawo stoi po stronie
pacjentki. Trzeba liczyæ siê z tym, ¿e ju¿ niebawem bêdzie
coraz wiêcej spraw o tak zwane z³e urodzenie. W rodowisku
medycznym jednak, w kwestii badañ prenatalnych, panuje
dualizm postaw. Znam kolegów, którzy wczeniej nie mieli
obiekcji i proponowali swoim pacjentkom tego typu badania,
a teraz ze wzglêdów koniunkturalnych od¿egnuj¹ siê od nich.
To co jest w koñcu wa¿niejsze  zdrowie pacjentki czy
komfort psychiczny lekarza?
Dla mnie jest oczywiste, ¿e najwa¿niejsze s¹: zdrowa ci¹¿a,
zdrowie pacjentki i jej dziecka. Bywaj¹ jednak lekarze dla
których koniunkturalizm jest wa¿niejszy, bo tylko w taki sposób maj¹ zapewniony byt. Chocia¿ znam osobicie lekarza,
który silnie wystêpowa³ przeciwko badaniom prenatalnym,
ale gdy chodzi³o o jego dziecko, to ¿ona mia³a wykonan¹
diagnostykê prenataln¹. Oczywicie po cichu (miech).
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A co jest takiego niemoralnego w badaniach prenatalnych, ¿e trzeba siê ich wstydziæ?
A tego to ja ju¿ pani nie powiem, bo nie wiem.
Rozumiem, ¿e pan proponuje, jeli zachodzi oczywicie
taka koniecznoæ, swoim pacjentkom wykonanie badañ
prenatalnych?
Zawsze, ale jeli widzê, ¿e pacjentka nie chce, to aprobujê
pogl¹dy pacjentki i szanujê jej postawê. Informujê j¹ jednak
o wszystkich zagro¿eniach zwi¹zanych z t¹ ci¹¿¹. Zdarza siê
jednak, ¿e kobieta odmawia przeprowadzenia badañ i ma do
tego pe³ne prawo. Musi to byæ jej wiadoma decyzja. Ostatnio na przyk³ad odmówi³a wykonania tego typu badañ moja
pacjentka, z zawodu lekarka.
Czego siê ba³a?
Byæ mo¿e jej wiedza by³a inna.
Obawia³a siê, ¿e badania prenatalne mog¹ uszkodziæ
p³ód?
Prawdopodobnie tak myla³a.
A mo¿e, panie profesorze, wiedzia³a wiêcej ni¿ przeciêtna pacjentka?
W tych sprawach, oprócz wiedzy, bardzo du¿¹ rolê odgrywaj¹ w³asne pogl¹dy, etyka. W naszej klinice przeprowadzilimy w ostatnim roku oko³o trzystu badañ i wed³ug mojej opinii s¹ to badania bezpieczne. Z ka¿dym rokiem zreszt¹ liczba
tych badañ wzrasta.
A biopsja skóry p³odu, badanie kosmówki to nie s¹ badania niebezpieczne?
W medycynie zdarzyæ mo¿e siê wszystko. Jeli nawet nic nie
bêdziemy robili, to te¿ mo¿e siê zdarzyæ. Niektóre badania,
we wczesnym okresie ci¹¿y wi¹¿¹ siê z podwy¿szonym ryzykiem, ale ryzykowne jest nawet pobranie krwi do badania,
bo zawsze mo¿e skoñczyæ siê infekcj¹. Zakres ryzyka i rzetelnoæ badania zale¿y od fachowoci personelu medycznego. Kobiety boj¹ siê uk³uæ ig³¹, bólu i wyniku testu. Badania prenatalne nios¹ koniecznoæ podjêcia decyzji w przypadku pozytywnego wyniku testu. Trzeba wówczas szybko
zdecydowaæ o pozostawieniu ci¹¿y lub o jej o przerwaniu.
Czasami pacjentki nie robi¹ badañ, bo wol¹ nie wiedzieæ.
W jakim okresie ci¹¿y najlepiej zrobiæ badania?
Piêtnasty tydzieñ ci¹¿y to optymalny termin. Poni¿ej mo¿e
nie byæ dostatecznej iloci wód p³odowych, powy¿ej za mo¿e znów byæ za ma³a iloæ komórek do hodowli komórkowej.
Powy¿ej siedemnastego tygodnia ci¹¿y przeprowadza siê badania kariotypu z krwi pêpowinowej.
Czy szpitale w Polsce ró¿ni¹ siê zakresem przeprowadzanych badañ?
W Polsce w ogóle nie jest najlepiej je¿eli chodzi o diagnostykê prenataln¹. To dra¿liwy temat. Atmosfera polityczna jest
taka, aby specjalnie pacjentek w tym zakresie nie diagnozowaæ. Badania przeprowadza siê w bardzo w¹skim
M
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zakresie. Z Narodowego Funduszu
Zdrowia wykorzystuje siê tylko 65 procent rodków na badania prenatalne.
Moim zdaniem ograniczenie tego typu
badañ jest nieludzkie.
Bia³ystok te¿ siê chyba nie wyró¿nia
na tle innych orodków?
U nas te badania te¿ robi siê tak trochê
z doskoku, bo nie ma odpowiedniego
sprzêtu, pe³nej diagnostyki. Badania
prenatalne to tylko jedna z wielu dzia³alnoci Kliniki Rozrodczoci i Endokrynologii AMB. Przeprowadzamy badania dotycz¹ce kariotypu, ale moim
marzeniem jest, aby by³y one poszerzone o badania ultrasonograficzne, biochemiczne, molekularne. Napisa³em
program, który ma szansê byæ realizowany z grantów europejskich. Projekt
zosta³ ju¿ zaakceptowany przez ministra zdrowia i teraz czekamy jeszcze na
decyzjê Brukseli. Jeli wszystko pójdzie dobrze, to bêdziemy mieli centrum
badañ prenatalnych z prawdziwego
zdarzenia.
Czy wszystkie wady mo¿na wykryæ
w wyniku badañ prenatalnych?
Trzeba wiedzieæ czego siê szuka. Nie
mo¿na sekwencjonowaæ i przeanalizowaæ ca³ego genomu ludzkiego, mo¿emy zbadaæ tylko jego niewielki fragment. Po 35. roku ¿ycia wzrasta ryzyko
aberracji chromosomalnych, a z tym
wi¹¿¹ siê ró¿nego wady genetyczne,
które w trakcie badania mo¿na ustaliæ.
Dotyczy to zespo³ów: Downa, Edwardsa, Pataua
Czy ka¿da ci¹¿a wi¹¿e siê z ryzykiem urodzenia dziecka z wad¹?
W zasadzie tak, bo ka¿dy z nas nosi
nieprawid³owe geny, czêæ z nich nie
uwidacznia swego dzia³ania, a czêæ
wchodzi w ró¿nego rodzaju niebezpieczne mutacje, powoduj¹c schorzenia
i u³omnoci fizyczne p³odu. Diagnostyka prenatalna ma s³u¿yæ wykryciu wad,
które mog¹ byæ naprawialne, b¹d wykryciu nieodwracalnych wad p³odu i
odpowiednim przygotowaniu pacjentki
do tego co przyniesie jej los. Lekarz powinien byæ z pacjentk¹ na dobre i na z³e.
Czy za wykonanie badañ prenatalnych pacjentka p³aci?
Te badania pokrywane s¹ z Narodowego Funduszu Zdrowia.
A czy skierowanie pacjentki na te
badania nie uszczupla portfela pana
doktora ginekologa?
Zupe³nie. To nie s¹ pieni¹dze z kontraktu lekarza. Na to przeznaczone s¹ rodki
z programu badañ profilaktycznych.
+
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Najm³odszy,
ale prê¿ny
Pozostaniemy m³odymi, dok¹d bêdziemy mogli
uczyæ siê nowych przyzwyczajeñ i znosiæ przeciwnoci
Marie von Ebner-Eschenbach

Prawo doktoryzowania

Szóstego czerwca 2006 r. wp³ynê³o pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów, informuj¹ce o przyznaniu  od
29 maja 2006 roku  Wydzia³owi Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie  medycyna. Informacja ta zostanie og³oszona w Monitorze Polskim.

Spojrzenie wstecz

Pocz¹tki kszta³cenia pielêgniarek w
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
datuj¹ siê od roku 1956, kiedy to rozpo-

czê³a dzia³alnoæ Pañstwowa Szko³a
Pielêgniarstwa. Zosta³a ona zorganizowana przez Wydzia³ Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Bia³ymstoku, w porozumieniu z w³adzami uczelni.
Uruchomienie kszta³cenia pielêgniarek w Akademii Medycznej mia³o
donios³e znaczenie dla uczelni i dla dalszego rozwoju s³u¿by zdrowia w województwie bia³ostockim. W tym okresie istnia³a bowiem w Bia³ymstoku tylko jedna szko³a pielêgniarstwa, przyjmuj¹ca kandydatki po dziewiêciu klasach.
M
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Fot. Studentki pielêgniarstwa z roku 1956.

Pañstwowa Szko³a Pielêgniarstwa
przy AMB by³a dostêpna wy³¹cznie dla
absolwentek liceów ogólnokszta³c¹cych, posiadaj¹cych wiadectwo maturalne. Celem dzia³alnoci szko³y by³o
przygotowanie wysoko specjalistycznej
kadry pielêgniarek i instruktorek dla
rozwijaj¹cych siê i nowo powstaj¹cych
klinik Akademii Medycznej.
W okresie dwuletniej nauki teoretycznej obowi¹zywa³y trzy okresy zajêæ
praktycznych: od stopnia podstawowego do samodzielnie organizowanej pracy na stanowisku pielêgniarki w poszczególnych klinikach. Dziewczêta w
bieli nie tylko zdobywa³y dowiadczenia zawodowe, ale tak¿e prowadzi³y
dzia³alnoæ naukow¹. Czêæ s³uchaczek
z ró¿nych powodów nie mog³a studiowaæ na Wydziale Lekarskim. Jedna z
nich, Teresa Noworadke, po rozpoczêciu nauki w szkole, stwierdzi³a: uwa¿am, ¿e z³y by³by ze mnie lekarz, gdybym nie zna³a pracy pielêgniarskiej.
Pierwsze absolwentki opuci³y mury Pañstwowej Szko³y Pielêgniarstwa w
1958 roku. W swoim wyst¹pieniu dyrektor skierowa³a do nich s³owa, w których apelowa³a: miejcie zawsze w pamiêci okrelenie pielêgniarstwa przez
Florencjê Nightingale: >>pielêgniarstwo jest najpiêkniejsz¹ ze sztuk piêknych. Jako sztuka piêkna Wasza praca
powinna byæ twórcza w ka¿dym zakresie i w ka¿dym miejscu, czy to przy ³ó¿ku chorego, czy to w zakresie pielêgniarstwa spo³ecznego. Mo¿na posiadaæ
rozleg³¹ wiedzê zawodow¹ i umiejêtnoci techniczne, ale je¿eli nie posiada
siê pierwiastka twórczego, jeli ca³a
dziedzina duchowa milczy, to wówczas
pielêgniarstwo zostaje zredukowane do
rzemios³a i przestaje byæ pielêgniarstwem w ca³ym tego s³owa znacze-

- maj 2006 (40) -

niu.<<. Szko³a prowadzi³a swoj¹ dzia³alnoæ do roku 1959.

Szansa dla pielegniarek

Do tradycji kszta³cenia pielêgniarek w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku powrócono dopiero piêædziesi¹t
lat póniej  w roku 1999. Wtedy to
utworzono Oddzia³ Pielêgniarstwa przy
Wydziale Lekarskim.
Pierwszym prodziekanem oddzia³u
by³ dr hab. med. Jan Karczewski, a pierwsz¹ jednostk¹ dydaktyczn¹  Zak³ad
Teorii Pielêgniarstwa. Swoj¹ dzia³alnoæ zak³ad rozpocz¹³ w listopadzie
1999 roku. Kierownikiem zak³adu zo-

Kszta³cenie
podyplomowe
Wydzia³ prowadzi kszta³cenie podyplomowe w zakresie licznych kursów kwalifikacyjnych i dokszta³caj¹cych, które uzyska³y akredytacjê Centrum Kszta³cenia Podyplomowego
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Warszawie:
1. Kurs kwalifikacyjny dla pielêgniarek w zakresie pielêgniarstwa rodzinnego  (Zak³ad Medycyny
Rodzinnej i Pielêgniarstwa rodowiskowego).
2. Kurs kwalifikacyjny dla pielêgniarek w rodowisku nauczania i
wychowania  (Zak³ad Medycyny
Rodzinnej i Pielêgniarstwa rodowiskowego).
3. Kurs dokszta³caj¹cy w zakresie Jak
usprawniæ relacje z pacjentem 
podstawy NLP (Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego).

sta³a dr hab. n. med. El¿bieta Krajewska-Ku³ak. Pierwszymi pracownikami
zak³adu by³y: dr n. przyr. Wies³awa Ciechaniewicz, mgr Jolanta Lewko oraz
dr n. med. Cecylia £ukaszuk.
Nauczanie, w ramach zaocznych
studiów magisterskich, rozpoczêto l padziernika 1999 r. Na pierwszy rok studiów przyjêto 91 osób. Od roku 2000
rozpoczêto kszta³cenie na dziennych
studiach licencjackich na kierunku pielêgniarstwo, a od 2002 tak¿e na kierunku po³o¿nictwo. Od roku 2003, zgodnie z limitami dydaktycznymi przyznanymi przez Ministerstwo Zdrowia,
przyjmowanych jest 90 osób na kierunek pielêgniarstwo, 30 na kierunek po³o¿nictwo oraz 20 osób na dwuletnie
magisterskie studia uzupe³niaj¹ce.

Tradycja czepkowania

Donios³ym wydarzeniem w ¿yciu
ka¿dego studenta pielêgniarstwa i po³o¿nictwa jest dzieñ tzw. czepkowania studentów drugiego roku. Ceremonia³ ten jest w naszej uczelni prowadzony od pocz¹tku istnienia kszta³cenia na
tych kierunkach. Symbolika tej uroczystoci jest bardzo wymowna. Kszta³towa³a siê na przestrzeni dziejów pielêgniarstwa i po³o¿nictwa. W Polsce
kultywowana jest od roku 1911, kiedy
to po raz pierwszy wprowadzono j¹ w
szkole pielêgniarskiej w Krakowie. M

4. Kurs dokszta³caj¹cy Profilaktyka
agresywnych zachowañ pacjenta 
podejcie relacyjne (komunikacyjne) (Zak³ad Pielêgniarstwa
Ogólnego).
5. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
po³o¿nictwa rodzinnego  (Zak³ad
Pielêgniarstwa Po³o¿niczo-Ginekologicznego).
6. Kurs dokszta³caj¹cy Rola zespo³u
terapeutycznego w opiece nad chorym onkologicznym cierpi¹cym z
powodu bólu (Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego).
Zak³ad Medycyny Rodzinnej i
Pielêgniarstwa rodowiskowego prowadzi tak¿e specjalizacjê dla pielêgniarek rodzinnych. Oczekujemy na
zgodê CKPPiP na prowadzenie specjalizacji dla pielêgniarek w zakresie
medycyny ratunkowej (Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego).
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Od tego roku w sposób oczywisty kreowa³a i nadal kreuje to¿samoæ zawodow¹ pielêgniarki i po³o¿nej.
Czepek i przysiêga s¹ symbolami
przynale¿noci studenta do spo³ecznoci pielêgniarskiej i po³o¿niczej, pierwszego wtajemniczenia w arkana tych
piêknych zawodów. Przyjmuj¹c czepek,
powiadczaj¹, ¿e s¹ wiadomi swych
obowi¹zków wobec pacjenta, a w uroczystym przyrzeczeniu oddaj¹ to, co
pielêgniarka i po³o¿na powinny w przysz³oci ofiarowaæ innym: powiêcenie i
zaanga¿owanie, m¹droæ i wiedzê, bezinteresownoæ i oddanie, wra¿liwoæ i
s³u¿enie drugiemu cz³owiekowi w podtrzymaniu oraz zachowaniu jego zdrowia i ¿ycia, a tak¿e skromnoæ i mi³oæ
wobec drugiego cz³owieka.

Najm³odszy Wydzia³

W roku 2003 zosta³ powo³any
Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia. Dziekanem wydzia³u zosta³
prof. dr hab. med. Jan Karczewski, a
prodziekanami prof. dr hab. med. El¿bieta Krajewska-Ku³ak i dr hab. med.
Robert Latosiewicz.

Osi¹gniêcia naukowe
w roku 2005/2006
Trzech pracowników Wydzia³u
otrzyma³o stopieñ dr hab. med.  Ma³gorzata Halicka, Alicja Wasiluk i Wojciech Ku³ak.
G³ówne zagadnienia badawcze realizowane na Wydziale Pielêgniarstwa
i Ochrony Zdrowia AMB mo¿na zakwalifikowaæ w nastêpuj¹ce grupy:
1. Obiektywizacja oceny stanu pacjenta dla potrzeb planowania pielêgnowania i terapii oraz przygotowania go do samoopieki w chorobie i zdrowiu, ocena jakoci ¿ycia
pacjentów w ró¿nych stanach chorobowych.
2. Ocena poziomu wiedzy spo³eczeñstwa i pracowników s³u¿by zdrowia
z zakresu tematyki prozdrowotnej.
3. Ocena stopnia nara¿enia pracowników s³u¿by zdrowia na ró¿norodne czynniki szkodliwe w miejscu
pracy.
4. Analiza czynników rodowiskowych wystêpowania chorób cywilizacyjnych
5. Interdyscyplinarne badania dowiadczalne.
6. Ocena kszta³cenia, funkcjonowa-
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Fot. Studenci I rocznika kierunku pielêgniarstwo z roku 2000.

W roku akademickim 2005/2006
uleg³y zmianie w³adze wydzia³u. Dziekanem zosta³a prof. dr hab. med. El¿bieta Krajewska-Ku³ak, prodziekanami
 dr hab. med. Marek Szczepañski i
dr hab. med. S³awomir J. Terlikowski.
W chwili obecnej prowadzimy
kszta³cenie na kierunkach: pielêgniarstwo, po³o¿nictwo, fizjoterapia, zdrowie
nia oraz finansowania wybranych
sektorów ochrony zdrowia w Polsce i na terenie województwa podlaskiego.
Pracownicy s¹ autorami lub wspó³autorami 6 podrêczników/monografii:
+ E. Krajewska-Ku³ak, Zarys mikologii
dla pielêgniarek, Wyd. Czelej, 2005.
+ J. Daniluk, G. Jurkowska, Zarys
chorób wewnêtrznych dla studentów
pielêgniarstwa, Wyd. Czelej, 2005.
+ E. Krajewska-Ku³ak, M. Sierakowska, J. Lewko, C. £ukaszuk, Pacjent
podmiotem troski zespo³u terapeutycznego, 2005, AMB, Tom I i II.
+ E. Krajewska-Ku³ak, M. Szczepañski, Atopowe zapalenie skóry problemy pielêgnacyjne, Wydawnictwo
PWSIiP, 2006.
+ E. Krajewska-Ku³ak, B. Jankowiak,
K. Wróblewska, Udzia³ pielêgniarki
w leczeniu farmakologicznym, Wydawnictwo PWSIiP, 2006.
+ M. Szczepañski, Karmienie piersi¹.
Zasady stymulacji w zaburzeniach
laktacji i ssania, Wydawnictwo
PWSIiP, 2006.
W roku akademickim w jednostkach naukowo-dydaktycznych zorganizowano tak¿e trzy konferencje o zasiêgu krajowym.

publiczne, specjalnoci  zdrowie publiczne, dietetyka, ratownictwo medyczne. Studia odbywaj¹ siê w systemie
dziennym i zaocznym, w ramach trzyletnich licencjatów, dwu- lub piêciosemestralnych licencjatów zaocznych (pomostowych) oraz magisterskich jednolitych
piêcioletnich i dwuletnich uzupe³niaj¹cych. £¹cznie na wydziale studiuje 1338
studentów. Na Wydziale dzia³aj¹ cztery
studenckie ko³a naukowe.
W ramach wymiany kadry i studentów zosta³a nawi¹zana wspó³praca z PP
Group International LLC. Podpisano
umowê o wspó³pracy z Fakultetem
Pielêgniarstwa Kingston University ST.
Georges's University of London

W pamiêci absolwentów

Wydzia³ w roku akademickim
2005/2006 ukoñczy 412 absolwentów:
na kierunkach pielêgniarstwo studia licencjackie 161 osób (w tym 94 osoby ze
studiów pomostowych), studia magisterskie uzupe³niaj¹ce  26 osób, po³o¿nictwo studia licencjackie  73 osoby
(w tym 49 osób ze studiów pomostowych), fizjoterapia studia licencjackie 
63 osoby, zdrowie publiczne specjalnoæ dietetyka studia licencjackie  31
osób, specjalnoæ ratownictwo medyczne studia licencjackie  34 osoby oraz
zdrowie publiczne studia magisterskie
uzupe³niaj¹ce  24 osoby.
Zawsze rozstajemy siê z nimi z
wielkim ¿alem. S¹ i bêd¹ nam zawsze
bliscy. Zachowamy ich w pamiêci jako
osoby umiechniête i pogodne, pe³ne
m³odzieñczych, czasem mo¿e zbyt szalonych pomys³ów. Jednoczenie jednak
wiemy, ¿e s¹ to osoby odpowiedzialne i
wyrozumia³e, wiadome trudów pracy
jakich wymaga ochrona pacjenta. M
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Mamy nadziejê, ¿e z otrzymanych
w tym roku dyplomów bêd¹ dumni, a
uczelniê, w której je zdobyli, zachowaj¹ we wdziêcznej pamiêci.

W bajki

Co niesie przysz³oæ

Od padziernika 2006 roku specjalnoæ dietetyka i ratownictwo medyczne
bêd¹ ju¿ samodzielnymi kierunkami.
Kszta³cenie na kierunku dietetyka bêdzie dwustopniowe (licencjat i magisterskie uzupe³niaj¹ce), na kierunku ratownictwo medyczne  jednostopniowe
(licencjat).
Od roku akademickiego 2007/2008
planowane jest rozpoczêcie kszta³cenia
elektroradiologów.
Prowadzone s¹ zaawansowane negocjacje w sprawie wspó³pracy naukowo-dydaktycznej z:
+ TEI Larissa, Nursing Department,
Grecja;
+ Nursing Faculty of Medicine on
Commenius University In Bratislava,
S³owacja;
+ Katholieke Hogeschool Kempen
Department Geozondheidszorg Hi
Sint-Aloysius-Lier, Belgia (Danny
Peeters);
+ Wydzia³em Pielêgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Grodnie;
+ Nursing College w Miñsku.

Plany i marzenia

Trwaj¹ intensywne prace nad opracowaniem projektu nowego budynku
Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia. Bêdzie on zlokalizowany
przy ul. Szpitalnej. Planuje siê realizacjê trzech, czterech kondygnacji. Za
dwa, trzy lata pozwoli to na poprawê
dotychczasowych bardzo skromnych i
trudnych warunków prowadzenia zajêæ
dydaktycznych oraz prac badawczych.
Mamy wielkie plany i ogromne
marzenia zwi¹zane z rozwojem naszego Wydzia³u. Stanis³aw Reymont pisa³
kiedy  Rzeczywistoæ jest z tej samej
przêdzy co i marzenia, wiêc i my wierzymy, ¿e to co zamierzamy nabierze
ju¿ wkrótce realnych kszta³tów.
Prof. El¿bieta Krajewska-Ku³ak
Dziekan Wydzia³u
Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
Dr hab. Marek Szczepañski
Prodziekan Wydzia³u Wydzia³u
Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
Dr hab. S³awomir J. Terlikowski
Prodziekan Wydzia³u Wydzia³u
Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia
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dobrze wierzyæ

A

¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e z
oko³o 40 milionów z³ d³ugu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego AMB pozosta³o obecnie 1 milion 700 tys. z³. Aktualne prognozy wskazuj¹, ¿e za rok mo¿e nie byæ
¿adnych tego typu zobowi¹zañ. Co to
oznacza dla szpitala i jego za³ogi nie
trzeba chyba wyjaniaæ. Jeszcze nie tak
dawno z przera¿eniem patrzylimy na
niektóre szpitale kliniczne z wyrokami
komorniczymi, których konsekwencj¹
by³y okrojone i tak mizerne pensje, perspektywa zwolnieñ czêci pracowników
oraz istniej¹ce zagro¿enie dla uczelni,
bêd¹cych ich organem za³o¿ycielskim.
Na poprawê kondycji finansowej
SPSK-a z³o¿y³o siê szereg czynników 
sprawne zarz¹dzanie, umiejêtne negocjacje z p³atnikiem (uzyskanie du¿ej
iloci punktów, których cena stopniowo
ronie), a przede wszystkim wytê¿ona
praca lekarzy i pielêgniarek, której
efektem jest dodatni wynik finansowy
wiêkszoci jednostek organizacyjnych
szpitala. Wa¿nym elementem sprzyjaj¹cym poprawie finansów SPSK-a by³o
przyst¹pienie w 2005 roku do postêpowania restrukturyzacyjnego (zgodnie z
ustaw¹ z 15.04.2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej), w wyniku
którego szpital otrzyma³ od Skarbu
Pañstwa po¿yczkê d³ugoterminow¹ na
restrukturyzacjê finansow¹ w wysokoci prawie 9 milionów 500 tys. z³, z mo¿liwoci¹ umorzenia 50 procent jej
wysokoci. Zgodnie z zawart¹ ugod¹
restrukturyzacyjn¹, sp³ata wierzytelnoci g³ównej spowoduje umorzenie i odst¹pienie od dochodzenia odsetek, objêtych przedmiotowym postêpowaniem w
kwocie ponad 1 milion 500 tys. z³. Jeli
nie zdarz¹ siê ¿adne zawirowania, w
postaci choæby nie zrealizowanego kontraktu z NFZ, to kilka dodatkowych
milionów uzyskanych w ramach udanego postêpowania restrukturyzacyjnego
mo¿e zdecydowanie usprawniæ fun-

kcjonowanie szpitala, który jednoczenie ma szansê korzystaæ z tzw. kredytu
kupieckiego (z odroczon¹ p³atnoci¹). A
potrzeby i zadania s¹ olbrzymie  dostosowanie infrastruktury szpitala do
obowi¹zuj¹cych w niedalekiej przysz³oci norm, odnowa niezbêdnego
sprzêtu medycznego, bie¿¹ce remonty,
itd. Marzeniem wszystkich jest, aby
pojawi³y siê teraz dodatkowe znakowane rodki na podwy¿kê dla za³ogi. Mimo deklaracji polityków brzmi to
trochê jak bajka, ale w bajki czasami
trzeba wierzyæ.
Podobne marzenia ma równie¿
Samodzielny Publiczny Dzieciêcy Szpital Kliniczny AMB. W tym szpitalu
stale jest dodatni wynik finansowy, a
nadto szpital nie ma zobowi¹zañ wymagalnych. Obydwa szpitale AMB wspó³pracuj¹ ze sob¹. Wymiernym przyk³adem wspólnie rozwi¹zanych problemów jest outsourcing ¿ywienia pacjentów. Skoñczy³y siê k³opoty z wzajemnymi rozliczeniami i dyskusjami:
Co? Kto? Komu?. Logika i rachunek
ekonomiczny wskazuj¹, ¿e nale¿a³oby
po³¹czyæ niektóre inne zadania, jak
choæby prowadzenie wspólnej apteki.
Niestety, mimo dobrych chêci i obustronnego przekonania, ¿e takie rozwi¹zanie mo¿e byæ korzystne, na drodze do
wspólnych dzia³añ pojawiaj¹ siê przeszkody w postaci przepisów separuj¹cych od siebie te dwa podmioty. Jak
zwykle ¿ycie wyprzedza obowi¹zuj¹ce
regulacje prawne, a dostosowywanie
prawa do zmieniaj¹cych siê realiów w
zakresie ochrony zdrowia postêpuje
bardzo niemrawo.
Panie i panowie pos³owie  zachêcamy do pracy i ws³uchiwanie siê w
g³os pracowników ochrony zdrowia
podpowiadaj¹cych gotowe rozwi¹zania.
Marek Rogowski
(Autor jest prof.
 prorektorem ds. klinicznych AMB).
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Piêtnacie lat

S

iódmego grudnia 2005 roku odby³o siê uroczyste posiedzenie
naukowo-szkoleniowe z okazji
jubileuszu XV-lecia dzia³alnoci III Kliniki Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Zosta³o one zorganizowane przy udziale oddzia³ów bia³os-

III Kliniki

skiego. Przybyli tak¿e gocie spoza krêgu medycznego  przyjaciele i sympatycy III Kliniki Chorób Dzieci.
W uroczystym posiedzeniu uczestniczyli równie¿: JM Rektor Akademii
Medycznej  prof. Jan Górski, w³adze
rektorskie i dziekañskie, przedstawiciele

Na rêce prof. Macieja Kaczmarskiego gratulacje z okazji jubileuszu nades³ali miêdzy innymi: Jego Eminencja ks.
arcybiskup Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego, metropolita Warszawy i ca³ej
Polski, Marsza³ek Województwa Pod-

Fot. Pracownicy III Kliniki Chorób Dzieci AMB:
dr med. Miros³awa Ucinowicz, lek. Katarzyna Sidor (rezydent), lek. Bo¿ena Olkowska, dr med. Janusz Semeniuk,
dr med. Izabela Roszko (rezydent), lek. Anna Bobrus-Chociej (s³uchacz studium doktoranckiego), lek. Sylwia
Marinkiewicz (rezydent), lek. Ewa Ryszczuk (rezydent), dr med. El¿bieta Skiba (rezydent),
El¿bieta Korotkiewicz, dr med. Janusz Semeniuk, dr med. Bo¿ena Nowowiejska, mgr plg. Urszula Chrzanowska,
prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski, dr hab. med. El¿bieta Maciorkowska, Barbara Karczewska, dr med. Beata
Cudowska, lek. Jaros³aw Kowlaczuk, dr hab. med. Dariusz Lebensztejn, dr med. Katarzyna Kondej-Muszyñska,
dr med. Alina Minarowska,
Od lewej siedz¹: Eugenia Wo³osik, dr med. Jolanta Wasilewska, dr med. Beata Zapolska, dr med. El¿bieta Jarocka-Cyrta,
dr med. El¿bieta Matuszewska,
Nieobecni na zdjêciu: dr med. El¿bieta ¯ur, dr med. Irena Werpachowska, lek. Agata Zieliñska (rezydent).

tockich towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego oraz pracowników III Kliniki Chorób
Dzieci AMB.
Do udzia³u w posiedzeniu zostali
zaproszeni liczni gocie: pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Medycznej, lekarze i pielêgniarki z klinik, zak³adów i poradni specjalistycznych Dzieciêcego Szpitala Klinicznego oraz Pañstwowego Szpitala Klinicznego. Przybyli tak¿e pediatrzy z terenu miasta i
województwa podlaskiego, z których
wielu podnosi³o kwalifikacje zawodowe
i naukowe w III Klinice Chorób Dzieci,
pod kierunkiem prof. Macieja Kaczmar-

- 10 -

administracji Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku, Biskup Prawos³awnej
Diecezji Bia³ostocko-Gdañskiej  Jego
Ekscelencja Jakub, Wojewoda Podlaski
 Jerzy Pó³janowicz oraz kapelani:
katolicki i prawos³awny, zatrudnieni w
DSK-a.
£¹cznie na posiedzeniu, odbywaj¹cym siê w pomieszczeniach piêknej Aula Magna w pa³acu Branickich, zgromadzi³o siê oko³o 350 osób. Otwarcia posiedzenia dokonali dr hab. Wies³aw
Zarzycki i dr med. Hanna Gajewska z
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
prof. Janina Piotrowska-Jastrzêbska z
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
i mgr Anna Kulikowska z Polskiego
Towarzystwa Pielêgniarskiego.

laskiego  Jerzy Krzy¿ewski, Prezydent
Miasta Bia³egostoku  Ryszard Tur,
rodzice dzieci leczonych w III Klinice.
Profesor Maciej Kaczmarski, przedstawi³ krótk¹ historiê utworzenia kliniki.
Mówi³ o olbrzymim wysi³ku, jaki trzeba
by³o w latach 1985-1990 w³o¿yæ w realizacjê Dzieciêcego Szpitala Klinicznego, szpitala budowanego od 1981 r.,
który w 1992 roku sta³ siê równie¿ baz¹
III Kliniki Chorób Dzieci.
W 1985 r. prof. M. Kaczmarski zosta³ powo³any przez rektora AM na Pe³nomocnika ds. Budowy Instytutu Pediatrii (pierwotna nazwa DSK-a). Jego zadaniem by³o opracowanie nowej struktury organizacyjnej, kadrowej szpitala i
zatroszczenie siê o wyposa¿enie

M
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Chorób Dzieci
nowej jednostki. Wykorzysta³ wiedzê na
temat funkcjonowania szpitali dzieciêcych, któr¹ zdoby³ podczas wyjazdów
naukowych do orodków naukowo-klinicznych Francji i Belgii. Zadania te
wykonywa³ spo³ecznie, dziel¹c czas pomiêdzy obowi¹zki lekarza pediatry, naukê, dydaktykê i pe³nion¹ funkcjê administracyjn¹. Od 1 grudnia 1987 r., decyzj¹ Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, zosta³ pierwszym dyrektorem Dzieciêcego Szpitala Klinicznego. Pe³ni¹c tê
funkcjê, odpowiada³ za przygotowanie
nowego szpitala do pracy klinicznej, a
tak¿e za zatrudnienie i wyszkolenie
odpowiedniego personelu, w tym g³ównie m³odej kadry lekarskiej, któr¹ nale¿a³o przygotowaæ do rozwi¹zania
piêtrz¹cych siê potrzeb pediatrycznych.
Dorobek dydaktyczny i naukowy III
Kliniki Chorób Dzieci przedstawi³ dr
hab. Dariusz Lebensztejn. Mówi³ on o
nauczaniu studentów Wydzia³u Lekarskiego i podyplomowym w zakresie
szkolenia indywidualnego rezydentów,
o nauczaniu lekarzy specjalizuj¹cych siê
w pediatrii, alergologii i gastroenterologii, o przeprowadzaniu egzaminów na
II stopieñ specjalizacji z pediatrii.
Szczególne osi¹gniêcia pracowników III Kliniki dotycz¹ dzia³alnoci
naukowej. Dotychczasowy dorobek zespo³u i kierownika kliniki obejmuje 903
publikacje. O ich wysokiej wartoci merytorycznej wiadczy fakt, ¿e 31 publikacji by³o indeksowanych w CC, 121 w
Medline, 131 komunikatów zjazdowych
zaprezentowano na kongresach zagranicznych, a 46 z nich opublikowano w
czasopismach miêdzynarodowych.
Dorobek naukowy prof. M. Kaczmarskiego obejmuje tak¿e wydanie szeciu pozycji ksi¹¿kowych, z których
dwie to pionierskie wydawnictwa w
Polsce, zawieraj¹ce niezbêdne wiadomoci w zakresie alergii i nietolerancji
pokarmowej. Stanowi¹ one wartociowy
wk³ad naukowy. Przez piêtnacie lat
dzia³alnoci kliniki jej zespó³ zrealizowa³ lub wspó³realizowa³ 19 projektów
badawczych Komitetu Badañ Naukowych i 51 programów statutowych w
AMB. Klinika nawi¹za³a i prowadzi³a
wspó³pracê naukow¹ z Francj¹, W³ochami, Niemcami i USA. Siedmioro pra-
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cowników naukowo-dydaktycznych kliniki korzysta³o z krótko- i d³ugoterminowych stypendiów zagranicznych (od
trzech miesiêcy do czterech lat) w
renomowanych orodkach naukowych
Europy, USA i Kanady.
Zespó³ kliniki zorganizowa³ wiele
konferencji naukowych lokalnych, a
tak¿e ogólnopolskich z miêdzynarodowym uczestnictwem, w tym w roku
1999  XXVI Ogólnopolski Kongres
Pediatrów w Miko³ajkach, w którym
wziê³o udzia³ 2000 uczestników.
Kierownik kliniki i czworo jego wspó³pracowników zosta³o wyró¿nionych przynale¿noci¹ do miêdzynarodowych towarzystw naukowych. Profesor M.
Kaczmarski jest cz³onkiem siedmiu komitetów redakcyjnych i naukowych czasopism medycznych, dr hab. D. Lebensztejn czterech; dr n. med. E. Jarocka-Cyrta  jednego. Przez wiele lat prof.
M. Kaczmarski by³ zaanga¿owany w
pracach Zarz¹dów G³ównych: Polskiego
Towarzystwa Gastroenterologicznego (do
2002 roku) oraz Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego (do dnia dzisiejszego), a
dr hab. D. Lebensztejn pracowa³ w Zarz¹dzie G³ównym Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (1998-2004).
Wartoæ dorobku kliniki, zarówno
na polu dzia³alnoci naukowej jak i dydaktycznej, podkrelaj¹ nagrody przyznane przez kolejnych rektorów AMB
oraz Ministra Zdrowia.
Profesor uzyska³ nominacjê do tytu³u profesora nadzwyczajnego w 1990
roku, a profesora zwyczajnego w 1999
roku. Jest specjalist¹ II stopnia z pediatrii, alergologii (od 1996 roku) i gastroenterologii (od 1998 roku). By³ opiekunem 6 habilitacji, promotorem 31 doktoratów, kierownikiem 15 specjalizacji z
pediatrii, 20 specjalizacji z alergologii, a
tak¿e recenzentem 10 profesur, 16 habilitacji oraz 22 przewodów doktorskich.
W latach 1985-1995 by³ wiceprzewodnicz¹cym Rady Naukowej Szpitala
Pomnika  Centrum Zdrowia Dziecka, a w latach 2000-2005 cz³onkiem
Rady Naukowej Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki w £odzi. W latach
1995-1999 by³ konsultantem regionalnym w dziedzinie pediatrii i medycyny
szkolnej, a od roku 1999 do chwili obec-

nej jest konsultantem wojewódzkim
województwa podlaskiego w tej dziedzinie.
W latach 2002-2005 pe³ni³ funkcje
dziekana Wydzia³u Lekarskiego AMB.
Zosta³ wyró¿niony przez w³adze
uczelni i w³adze pañstwa wieloma odznaczeniami. Za dzia³alnoæ na rzecz
zdrowia dzieci zosta³ uhonorowany w
1996 roku nagrod¹ miesiêcznika Twoje
Dziecko  Parasol Szczêcia. W roku
1998 otrzyma³ najbardziej presti¿owy
order, przyznawany i nadawany przez
Kapitu³ê Dzieciêc¹ za wybitn¹ i wyró¿niaj¹c¹ siê dzia³alnoæ na rzecz zdrowia
dzieci  Order Umiechu. Rangê tego
Orderu podkrela fakt, ¿e na terenie
województwa podlaskiego to wyró¿nienie przyznano dotychczas tylko jednemu pediatrze.
W dalszej czêci posiedzenia
wspó³pracownicy Profesora przedstawili wybrane problemy kliniczne i
badawcze realizowane w III Klinice
Chorób Dzieci: mgr Urszula Chrzanowska (pielêgniarka Oddzia³owa III
Kliniki Chorób Dzieci)  Wspó³czesny
model zawodu pielêgniarki, dr hab.
El¿bieta Maciorkowska  Choroby
przewodu pokarmowego zaczynaj¹ siê
w dzieciñstwie, dr Bo¿ena Nowowiejska Astma wczesnodzieciêca i inne choroby uk³adu oddechowego, dr Jolanta
Wasilewska  Stany kliniczne zagra¿aj¹ce ¿yciu dziecka: ALTE, SIDS, napady
bezdechu, dr Janusz Semeniuk  Poradnie konsultacyjne w dzia³alnoci
diagnostyczno-leczniczej III Kliniki
Chorób Dzieci. Cykl wyst¹pieñ zakoñczy³ prof. Maciej Kaczmarski tematem: Nadwra¿liwoæ pokarmowa oraz
wybrane problemy kliniczne patologii
wieku rozwojowego.
W koñcowej czêci by³y gratulacje i
¿yczenia dobrego zdrowia oraz dalszych
sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej, ¿yczenia dalszych sukcesów w
przywracaniu zdrowia ma³ym pacjentom.
Franciszek Taraszkiewicz
(Autor by³ prof. AMB.
Zmar³ w kwietniu 2006 roku).
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Bia³ostoccy
chirurdzy
o swoich
osi¹gniêciach

P

ierwsze wyst¹pienie chirurgów
bia³ostockich na forum Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
(PTL) mia³o miejsce 16.05.2006 roku w
Auli Wielkiej pa³acu Branickich. Tematem spotkania by³y Wspó³czesne
mo¿liwoci chirurgii gastroenterologicznej. Spotkanie przygotowa³ zespó³
II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, pod kierownictwem dr.
hab. Bogus³awa Kêdry.
Po krótkim wprowadzeniu dr. hab.
Wies³awa Zarzyckiego, prezesa PTL-u,
który przybli¿y³ historiê II Kliniki Chirurgii Ogólnej, g³os zabra³ dr hab. Bogus³aw Kêdra. Przedstawi³ on zwiêle
ewolucjê wspó³czesnej chirurgii, zapozna³ s³uchaczy z obecnymi mo¿liwociami chirurgii gastroenterologicznej,
przybli¿y³ zasady nowoczesnej operatywy z u¿yciem najnowszego instrumentarium oraz ukaza³ perspektywy chirurgii.
Nastêpni prelegenci z II Kliniki
Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, pos³uguj¹c siê bogat¹ ikonografi¹, omówili szczegó³owo dziedziny
jakimi siê zajmuj¹. Doktor Roman Bandurski przedstawi³ wspó³czesne zasady
chirurgii ¿o³¹dka i dwunastnicy. Szeroko omówi³ wskazania do operacji,
technikê operacyjn¹ i jej zakres oraz
prowadzenie pacjentów po ró¿nych
zabiegach operacyjnych. Wszystkie
przedstawiane aspekty chirurgii ¿o³¹dka
i dwunastnicy zilustrowane by³y bogat¹
ikonografi¹.
W dalszej czêci doktor Zbigniew
Kamocki scharakteryzowa³ wskazania
od operacji w¹troby i dróg ¿ó³ciowych.
Bardzo sugestywnie omówi³ zakresy
resekcji w¹troby, ilustruj¹c je dokumentacj¹ filmow¹ z pola operacyjnego.
Nastêpny wyk³ad dotyczy³ chirurgii
trzustki, któr¹ przedstawi³ dr Piotr
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Myliwiec. Omówi³ on schorzenia
trzustki oraz stosowane wspó³czenie
techniki chirurgiczne. Prezentuj¹c film
z pola operacyjnego, omówi³ technikê
resekcji raka g³owy trzustki metod¹
Whipple'a. Szczególnie przemawiaj¹cy
by³ obraz przestrzeni zaotrzewnowej po
wykonanej lymphadenectomii, ukazuj¹cy anatomiê du¿ych naczyñ i innych struktur tej okolicy.

operacyjnie w klinice z powodu guzów
przestrzeni zaotrzewnowych mówi³a dr
Bogna Okulczyk. Prelegentka omówi³a
przypadki chorych z guzami endokrynnymi nadnerczy, scharakteryzowa³a
nerwiaki, w³ókniaki oraz przerzuty do
wêz³ów ch³onnych przestrzeni zaotrzewnowej, wymagaj¹ce interwencji
chirurgicznej.
Ka¿dy przypadek by³ zilustrowany
bogat¹ dokumentacj¹ obrazowych badañ dodatkowych, które nastêpnie uzupe³nione by³y zdjêciami z pola operacyjnego.
Ostatni wyk³ad dotyczy³ przypadków kazuistycznych, które z racji trudnoci diagnostycznych b¹d rzadkoci
wystêpowania nastrêczy³y klinicystom
problemów, a przedstawi³a go dr Emilia
Niegierysz.
Po prezentacjach prezes PTL-u
zaprosi³ uczestników spotkania do
dyskusji. G³os zabra³ prof. J. D³ugosz,
który pogratulowa³ osi¹gniêæ chirurgicznych oraz bogatej dokumentacji
zdjêciowej i filmowej. Wyra¿a³ zadowolenie z dotychczasowej wspó³pracy

Fot. Spotkanie chirurgów.

Wyst¹pienie dr. Bogdana Zalewskiego dotyczy³o wspó³czesnej chirurgii
jelita grubego. Podkreli³ on potrzebê
zachowania zasad czystoci onkologicznej podczas resekcji nowotworów
okrê¿nicy i odbytnicy. Na przyk³adzie
bogatej dokumentacji ródoperacyjnej,
przedstawi³ techniki operacyjne z u¿yciem nowoczesnego instrumentarium.
O przypadkach chorych leczonych

bia³ostockich gastroenterologów z chirurgami. Równie¿ prof. R. £adny pogratulowa³ wyst¹pienia, rozpoczynaj¹c
dyskusjê na temat wyników leczenia
chirurgicznego chorych.
Adam Kukliñski
(Autor jest doktorem  asystentem
w II Klinice Chirurgii Ogólnej
i Gastroenterologicznej AMB).
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Spotkanie
kanclerzy i kwestorów

K

anclerze i kwestorzy uczelni
medycznych omawiali najistotniejsze problemy, dotycz¹ce
funkcjonowania i organizacji uczelni
wy¿szych. Organizatorem ogólnopolskiej konferencji kanclerzy i rektorów
by³a w tym roku nasza uczelnia. Spotkanie odby³o siê w Bia³ymstoku w

rozliczania kosztów kszta³cenia studentów oraz kart stypendialnych.
Jego Magnificencja Rektor AMB,
prof. dr hab. Jan Górski, mówi³ o
najwa¿niejszych problemach gospodarczo-finansowych uczelni. Oceni³ te¿ pozytywnie pracê pionu administracyjnego w naszej uczelni.

t¹pi³ te¿ duet taneczny w tañcach standardowych. Warto podkreliæ, ¿e tañczy³a w nim córka Gra¿yny Rusi³owicz,
kierowniczki Dzia³u Technicznego.
Uczestnicy konferencji poza tym
odwiedzili Bia³owie¿ê, zwiedzili muzeum i rezerwat ¿ubrów. Odbyli te¿
przeja¿d¿kê bryczkami przez puszczê,

Fot. Na powa¿nie,

dniach 17-19 maja.
Wiadomoci z pierwszej rêki
uczestnicy otrzymali od przedstawicieli
Ministerstwa Zdrowia: El¿biety Jazgarskiej  dyrektora Departamentu Bud¿etu Finansów i Inwestycji, Jerzego Bójki
 z-cy dyrektora ww. departamentu,
Stanis³awa Stelmacha  G³ównego Specjalisty w Departamencie Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego, Janusza Doleckiego  wiceprezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych, oraz od przedstawicieli
Banku BPH-a i City Banku Hanlowego.
Na konferencji omówione zosta³y
tematy dotycz¹ce przygotowania i sk³adania wniosków o dofinansowanie lub
sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Przedstawiona zosta³a
równie¿ metodologia ustalania kosztów
kszta³cenia studentów. Na ten temat
odby³o siê forum dyskusyjne i podjête
zosta³y stosowne wnioski.
Uczestnicy zapoznani zostali tak¿e
z nowelizacj¹ ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych, któr¹ szczegó³owo omówi³ wiceprezes UZP. Przedstawiciele banków poruszyli problemy
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i na weso³o.

Program zaprezentowany na konferencji okaza³ siê bardzo wa¿ny i trafny z punktu widzenia aktualnych potrzeb.
Obradom towarzyszy³a równie¿
czêæ artystyczna. Piêkny program
muzyczny zaprezentowa³y Chór AMB,
pod dyrekcj¹ prof. Bo¿eny Sawickiej i
bia³ostocki zespó³ z M³odzie¿owej
Szko³y Piosenki Jerzego Tomzika. Wys-

s³uchaj¹c ciekawych opowieci przewodnika Stanis³awa Kujawiaka. Wspólne ognisko za by³o okazj¹ do wymiany
pogl¹dów zawodowych i osobistych.

Ryszard Kuczyñski
(Autor jest kanclerzem AMB).
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Dobre imiê
i godnoæ
lekarza

Marek
Hermanowicz

(cz. II)

B

rak znamion przestêpstwa znies³awiania w zachowaniu k³opotliwego pacjenta nie wyklucza odpowiedzialnoci sprawcy za inne przestêpstwo 
zniewagê ze wzglêdu na formê podniesienia lub rozg³oszenia
zarzutu (art. 214 KK).

Zniewaga
W myl art. 216 § 1 KK, kto zniewa¿a inn¹
osobê w jej obecnoci albo choæby pod jej
nieobecnoæ, lecz publicznie lub w zamiarze,
aby zniewaga do osoby tej dotar³a podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolnoci.
Zniewaga jest to zachowanie dobitnie i demonstracyjnie
podkrelaj¹ce pogardê w stosunku do innej osoby. Mo¿e to
byæ epitet s³owny lub obel¿ywy gest, przy czym nie jest
istotne s³ownikowe znaczenie danego zwrotu lub gestu, lecz
jego utarte, umowne znaczenie spo³eczne (L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2003 r., s. 265). Wypowied czy gest s¹
zniewa¿aj¹ce jeli mo¿na uznaæ je za obiektywnie obraliwe.
I tak z pewnoci¹ zniewag¹ bêdzie zwrócenie siê do lekarza:
Ty psie, Ty kanalio, czy te¿ w inny bardziej wyszukany
sposób.
Zgodnie z treci¹ cytowanego art. 216 § 1 KK zniewa¿aj¹ce dzia³anie musi mieæ miejsce w obecnoci adresata lub
musi byæ wyg³oszone publicznie w miejscu i czasie, w którym zniewa¿aj¹ca treæ mog³a zostaæ odebrana przez
nieograniczon¹ i anonimow¹ grupê ludzi, np. obraliwa wypowied w poczekalni gabinetu lekarskiego. Znamiona tego
przestêpstwa wyczerpie równie¿ zniewaga czyniona bez
obecnoci adresata, lecz z zamiarem by do niego dotar³a.
Kwalifikowan¹ postaci¹ zniewagi zagro¿on¹ kar¹ grzywny, ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
roku, jest czynienie obraliwych wypowiedzi za pomoc¹
rodków masowego komunikowania: prasy, radia, Internetu,
telewizji (art. 216 § 2 KK). Za informacjê zawieraj¹c¹ treci
zniewa¿aj¹ce odpowiedzialnoæ karn¹ ponosi ich autor, a nie
relacjonuj¹cy je dziennikarz (postanowienie SN z dnia
30.08.2001 r., V KKN 118/99, OSNKW 2001 r. Nr 11-12,
poz. 99)
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Podobnie jak znies³awienie tak przestêpstwo zniewagi
jest przestêpstwem umylnym (dzia³anie nieumylne nie stanowi przestêpstwa), ciganym z oskar¿enia prywatnego. Dla
bytu tego przestêpstwa nie jest konieczne osi¹gniêcie efektu
w postaci zniewa¿enia. Obra¿ony lekarz mo¿e dochodziæ
ochrony przed s¹dem nawet, jeli nie poczu³ siê dotkniêty
s³owami pacjenta.
W przypadku dokonania zniewagi poprzez rodki masowego komunikowania siê, s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na
rzecz pokrzywdzonego lekarza, Polskiego Czerwonego
Krzy¿a, albo na inny cel spo³eczny wskazany przez pokrzywdzonego  art. 216 § 4 KK. Wysokoæ nawi¹zki okrela art.
48 KK (nie mo¿e byæ wy¿sza od dziesiêciokrotnoci najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia za pracê w czasie
orzekania w I instancji).
Lekarz, chc¹cy dochodziæ swoich praw na drodze s¹dowej, winien wykazaæ du¿¹ powci¹gliwoæ i opanowanie.
Zgodnie bowiem z art. 216 § 3 KK je¿eli zniewagê wywo³a³o
wyzywaj¹ce zachowanie siê pokrzywdzonego (prowokacja),
w tym przypadku lekarza, albo jeli pokrzywdzony odpowiedzia³ naruszeniem nietykalnoci cielesnej lub zniewag¹
wzajemn¹ (retorsja) s¹d mo¿e odst¹piæ od wymierzenia
kary.

Fa³szywe oskar¿enie
rodkiem s³u¿¹cym ochronie dobrego imienia
i godnoci mo¿e byæ równie¿ przestêpstwo
fa³szywego oskar¿enia, kiedy w relacji
lekarz-pacjent pojawia siê fa³szywe
oskar¿enie lekarza o czyn zabroniony
przez prawo.
Zgodnie z art. 234 KK, kto przed organem powo³anym
do cigania lub orzekania w sprawach o przestêpstwo, w tym
i o przestêpstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fa³szywie oskar¿a inn¹
osobê o pope³nienie tych czynów podlega karze grzywny,
ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat
dwóch.
Fa³szywe oskar¿enie to oskar¿enie niezgodne z prawd¹,
polegaj¹ce na imputowaniu lekarzowi czynów niezgodnych z
prawem, które nie zosta³y pope³nione albo zosta³y pope³nione przez kogo innego.
Sprawca dokonuj¹cy oskar¿enia musi mieæ pe³n¹ wiadomoæ nieprawdziwoci swojego oskar¿enia lub co najmniej przewidywaæ mo¿liwoæ jego nieprawdziwoci i godziæ siê na ni¹.
Nieprawdziwe zarzuty, w ujêciu art. 234 KK, musz¹ byæ
postawione przed organami cigania np. prokuratur¹, policj¹,
urzêdem skarbowym, organami orzekaj¹cymi w sprawach o
przestêpstwo, czyli wszystkimi s¹dami oraz organami odpowiedzialnoci zawodowej. Forma fa³szywego oskar¿enia
mo¿e byæ dowolna: ustna np. z³o¿ona do protoko³u lub
pisemna w formie fa³szywego zawiadomienia o przestêpstwie.
Przestêpstwo fa³szywego oskar¿enia jest cigane z urzêdu.

(Autor jest aplikantem adwokackim).
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Prof. dr n. med.

Test

Adamkiewicza

W

ystêpowanie w bia³kach zwi¹zku zawieraj¹cego
piercieñ indolowy wykaza³ po raz pierwszy Marceli Nencki. Trudnoci w dalszych badaniach nad
tym zwi¹zkiem polega³y na tym, ¿e ulega³ on rozk³adowi w
czasie hydrolizy kwasowej i zasadowej bia³ek.
Albert Adamkiewicz urodzi³ siê 11 sierpnia 1850 roku w
¯erkowie, w by³ym Ksiêstwie Poznañskim. By³ uczniem
szkó³ rednich w Bydgoszczy i w Rastenburgu (obecnie
Kêtrzyn), w Prusach Wschodnich. Medycynê studiowa³ w
Królewcu, we Wroc³awiu, w Würzburgu i ponownie we Wroc³awiu, gdzie w roku 1873 uzyska³ dyplom lekarza. W latach
1875-1876 by³ asystentem w Zak³adzie Fizjologii Uniwersytetu Królewieckiego. W latach 1876-1879 wyk³ada³ patologiê szczegó³ow¹ w Berlinie. W latach 1880-1893 kierowa³ Zak³adem Patologii Ogólnej i Eksperymentalnej UJ.
Mimo ¿e w³ada³ bardzo s³abo jêzykiem polskim, zdoby³
sobie rych³o rozg³os doskona³ego nauczyciela i wietnego
eksperymentatora. Od roku 1894 by³ ordynatorem szpitala
im. Rottschildów w Wiedniu.
Albert Adamkiewicz zas³yn¹³ dziêki wprowadzeniu barwnej reakcji na tryptofan (Farbenreactions des albomins.
Arch. f. d. Ges. Physiol., 9, 1974, 156). Test Adamkiewicza
dla wykazania obecnoci tryptofanu (beta-indoliloalaniny) i
bia³ek zawieraj¹cych tryptofan, polega na zamieszaniu 1 objêtoci roztworu badanego z 1 objêtoci¹ stê¿onego H2SO4
i 2 objêtociami kwasu glioksalowego (aldehydokwas) i ogrzaniu próby. Grupy indolowe dwóch cz¹steczek tryptofanu,
po od³¹czeniu cz¹steczki wody, ulegaj¹ kondensacji z grup¹
aldehydow¹ kwasu glioksolowego, z powstaniem niebieskofioletowego produktu kondensacji (dimer tryptofanu). Zas³ug¹ F.G. Hopkinsa by³o ustalenie przebiegu reakcji tryptofanu z kwasem glioksolowym i wyizolowanie tego aminokwasu z enzymatycznego hydrolizatu bia³ka.
Test Adamkiewicza zosta³ powszechnie przyjêty i znalaz³ nale¿yte uznanie w pimiennictwie wiatowym. S³u¿y on
do wykazania i ilociowego oznaczania tryptofanu wolnego,
wystêpuj¹cego w bia³kach i w enzymatycznych hydrolizatach bia³kowych oraz do detekcji tryptofanu na elektroforogramach i chromatogramach.
Albert Adamkiewicz zmar³ 31 padziernika 1921 roku
w Wiedniu.
Anna Worowska
(Autorka jest dr. n. med. pracownikiem
Kliniki Chirurgii Naczyñ i Transplantacji AMB).
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D

Wiktor
Hassmann

wudziestego ósmego sierpnia 2006 roku mija 30.
rocznica mierci profesora Wiktora Hassmanna, organizatora Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Profesor zapocz¹tkowa³ rozwój laryngologii w województwie podlaskim. By³ wietnym lekarzem, znakomitym chirurgiem i nauczycielem.

Fot. od lewej: Rektor Ludwik Komczyñski oraz nowo mianowani
profesorowie: Feliks Oleñski, Wiktor Hassmann, Zygmunt
Kanigowski, Przewodnicz¹cy RP Aleksander Zawadzki,
Warszawa, Belweder 1962.

Wiktor Hassmann urodzi³ siê w Stopnicy w woj. kieleckim. Szko³ê redni¹ ukoñczy³ w Chyrowie w 1926 r., w tym
te¿ roku wst¹pi³ na Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. W latach 1935-1936 pracowa³ na Oddziale Chirurgicznym pod kierunkiem wybitnego chirurga
doc. Stanis³awa Nowickiego, a od 19.02.1936r. do
28.02.1937 r. na stanowisku asystenta w Zak³adzie Anatomii
Patologicznej, którego kierownikiem by³ prof. Stanis³aw
Ciechanowski. Nastêpnie otrzyma³ etat asystenta w Klinice
Otolaryngologicznej u prof. Jana Miodoñskiego. W roku M
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Bia³ystok, dnia
Do Ob. dra Stasiewicza
Naczelnika Wydzia³u Zdrowia P. Woj.
Rady Narodowej w Bia³ymstoku
W myl uprzedniego ustnego porozumienia uprzejmie proszê o
uwzglêdnienie nastêpuj¹cych zapotrzebowañ dla Oddzia³u Klinicznego Oto-laryngologicznego I Szpitala Specjal. Wojew. w Bia³ymstoku:
1/. Za³o¿enie telefonu na Oddziale, które powinno by³o nast¹piæ z
chwil¹ otwarcia Oddzia³u t. j. od 12.I.br.
2/. U³atwienie za³o¿enia telefonu u mnie w mieszkaniu, które op³acê
z w³asnych funduszów.
3/. Siostra operacyjna z pe³nymi kwalifikacjami, gdy¿ ta, któr¹ sobie
wyszkoli³em zosta³a mi na skutek interwencji Wydzia³u Zdrowia
P.W. RN w Ministerstwie Zdrowia odebrana
4/. Mieszkanie dla siostry operacyjnej w gmachu Kliniki, gdy¿ na Klinice nie ma dy¿urów lekarskich /nie mam ani jednego asystenta/,
ani pielêgniarskich. Chorzy pozostaj¹ pod opiek¹ salowych kompletnych ignorantek. Na Klinice le¿¹ ciê¿ko chorzy, po operacjach,
za których bezpieczeñstwo nie mogê przyj¹æ ¿adnej odpowiedzialnoci po swoim wyjciu z Kliniki. Za jakikolwiek nieszczêliwy
wypadek w czasie mojej nieobecnoci na Klinice bêdê zmuszony
czyniæ odpowiedzialnym Wydzia³ Zdrowia W.R.N.
5/ Powiêkszenie iloci ³ó¿ek, gdy¿ 17 ³ó¿ek na ca³e Województwo
jest conajmniej mieszne. Sta³e utrzymuje siê na Klinice iloæ chorych 26 albo 27, przy czym ciê¿ko chorzy, kobiety i mê¿czyni
oraz dzieci le¿¹ wspólnie na jednym korytarzu na dostawionych
³ó¿kach i wózkach do wo¿enia chorych. Iloci tej nie mogê ograniczyæ z powodu ciê¿koci wypadków, a odes³aæ ich nie mam
gdzie, gdy¿ Kliniki Warszawskie odsy³aj¹ nam wys³anych tam
chorych z powrotem. Nie mogê te¿ s³uchaæ sta³ych wymyleñ chorych, którym odmawia siê przyjêcia z powodu braku miejsca.
6/. Odpowiednia do iloci ³ó¿ek zmiana bielizny. Mamy tylko dwie
zmiany na 17 ³ó¿ek.
7/. Odpowiednia iloæ bielizny operacyjnej. Z Oddzia³u Ginekologicznego otrzymujê bieliznê operacyjn¹ od pielêgniarek z utyskiwaniem i bardzo czêsto nieodpowiedni¹, jak np. wk³ady na nogi do
operacji ginekologicznych lub wk³ady poporodowe, a czasem nie
otrzymujê jej wcale.
W nag³ym wypadku mogê siê znaleæ w sytuacji takiej, ¿e
bêdê zmuszony operowaæ bez bielizny operacyjnej.
8/. Stó³ operacyjny. Na razie wykonujê wszystkie operacje i endoskopie na stole opatrunkowym, podpartym krzes³em, gdy¿ w ka¿dej
chwili grozi mu zawalenie siê w czasie operacji.
9/. Spowodowanie oddania wszystkich narzêdzi, nale¿¹cych do
dwóch zestawów laryngologicznych szwedzkich, a przede wszystkim d³ut Stille.
Przy przyjciu do Bia³egostoku mia³em obiecane ustnie
przez Wydz. Zdrowia W.R.N. ¿e otrzymam 2 kompletne zestawy
laryngologiczne szwedzkie, gdy tymczasem dosta³em je zdekom-

1938 otrzyma³ stopieñ doktora medycyny, przed wojn¹ uzyska³ te¿ specjalizacjê z otolaryngologii.
W 1939 r. wzi¹³ udzia³ w kampanii wrzeniowej jako lekarz batalionowy 39. pu³ku piechoty. Niós³ pomoc ¿o³nierzom rannym w bitwie pod Wêgiersk¹ Górk¹. Po uwiêzieniu
prof. Jana Miodoñskiego, dr med. Wiktor Hassmann podj¹³
siê kierowania, w dramatycznych warunkach okupacji, Oddzia³em Otolaryngologicznym Szpitala w. £azarza w Krakowie. Udziela³ pomocy i schronienia rannym, chorym ¿o³nierzom ruchu oporu, ludziom na terenie krakowskiego getta.
W klinice krakowskiej pracowa³ do 1949 r., awansuj¹c
na stanowisko zastêpcy kierownika kliniki. W roku 1949 zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej w Kielcach, gdzie zorganizowa³ Oddzia³ Laryngologiczny Szpitala Miejskiego. Kierowa³ nim do 1.09.1951 roku, czyli do momentu powo³ania,
przez Ministra Zdrowia Jerzego Sztachelskiego, na stanowisko kierownika Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
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pletowane i pouzupe³niane nieodpowiednimi i zardzewia³ymi instrumentami /szwedzkie zestawy by³y ca³kowicie nierdzewne/.
10/. Uzupe³nienie obejcia operacyjnego odpowiedni¹ iloci¹ sto³ów
pod wyja³awiacze/ obecnie mamy tylko jeden taboret kuchenny/ i
sto³ów do narzêdzi operacyjnych/ nie mamy ¿adnego/.
11/. 3 wyja³awiacze du¿e. Od chwili za³o¿enia Kliniki nie mamy ¿adnego a narzêdzia operacyjne gotuje siê niezupe³nie zalane wod¹ na
cztery raty w ma³ych wyja³awiaczach/14x28 /wskutek czego przygotowanie do ka¿dej operacji trwa przesz³o godzinê i budzi powa¿ne zastrze¿enia co do aseptyki/.
12/. Doprowadzenie ciep³ej wody do pomieszczeñ Kliniki. Od pocz¹tku za³o¿enia Kliniki mielimy tylko przez kilka dni ciep³¹ wodê.
Przez ca³y czas k³adzie siê chorych brudnych i zawszonych do
czystej pocieli; brak najprymitywniejszych zasad higieny nadrabia siê proszkiem przeciwko insektom. W razie wypadku duru plamistego na Klinice nie przyjmujê na siebie wobec tego ¿adnej odpowiedzialnoci.
13. Przeprowadzenie odpowiedniego remontu sieci elektrycznej, gdy¿
bez przerwy wydarzaj¹ siê wypadki gaszenia siê wiat³a w czasie
zabiegów operacyjnych co wywo³uje niekiedy tragiczne momenty.
14/. Urz¹dzenie akumulatorów i danie kwasu siarkowego do akumulatorów na sale operacyjn¹, co chroni³oby przed zgaszeniem wiat³a
w razie wy³¹czenia pr¹du przez elektrowniê.
15/. W³¹czenie lodówki, na które czekamy od pocz¹tku za³o¿enia Klinik. Mimo, ¿e posiadamy lodówkê nie mamy gdzie trzymaæ penicyliny dla naszych chorych.
16/. Linoleum na ca³e obejcie operacyjne, gdy¿ drewniany parkiet nie
daje ¿adnej gwarancji aseptyki i wkrótce ulegnie zniszczeniu.
17/. Zrobienie tabliczek na karty gor¹czkowe, gdy¿ do tej pory nie wisz¹ one przy ³ó¿kach chorych, co bardzo utrudnia mi pracê.
18/. Odpowiednia iloæ nylonu lub jedwabiu do szycia, gdy¿ jak dot¹d
szyjemy sznurkiem.
19/. Krzes³o obrotowe do badania zmys³u równowagi, bez którego nie
mogê siê obejæ
20/. Wiertarka elektryczna z koñcówkami konieczna do operacji.
21/. Aspirator, gdy¿ jak dot¹d po¿yczamy go stale z Oddz. Ginekol. co
jest bardzo niewygodne tak dla Oddz. Ginek. jak i dla nas.
22/. Diatermia chirurgiczna. Wskutek jej braku chorzy po niektórych
operacjach nara¿eni s¹ na krwotoki.
23/. Spowodowanie wiêkszego zainteresowania siê potrzebami Oddz.
Laryng. ze strony Dyrekcji I Szpitala, gdy¿ ja, prowadz¹cy klinikê
absolutnie sam, bez ¿adnego asystenta i bez wyszkolonego personelu pomocniczego, za³atwiaj¹cy ambulatorium, pisz¹cy wszystkie historie chorób, robi¹cy sam wszystkie operacje i opatrunki
obs³uguj¹cy dwudziestu paru chorych i maj¹cy jeszcze swoje zajêcia na Akademii Medycznej nie jestem w stanie zaj¹æ siê nale¿ycie sprawami administracyjnymi Kliniki.
Pismo zosta³o napisane przez prof. Wiktora Hasmana w roku
1952.

Klinika Otolaryngologii AM w Bia³ymstoku zosta³a otwarta 12 stycznia 1952 r. w budynku przy ul. Sienkiewicza
12. Klinika mia³a bardzo skromne wyposa¿enie, a zespó³ stanowili, poza kierownikiem, dr Zbigniew Berger i pielêgniarka dyplomowana Irena Romanowska. We wrzeniu 1953 r.
Klinika uzyska³a nowy, wiêkszy lokal przy Wojskowej 13.
Utworzono salê operacyjn¹ i endoskopow¹ oraz pracowniê
do badañ s³uchu. Powsta³a równie¿ przychodnia przykliniczna. W 1962 r. Rada Pañstwa nada³a doc. dr. Wiktorowi Hassmannowi tytu³ profesora nadzwyczajnego. W kwietniu 1963
r. klinika otrzyma³a pomieszczenia na drugim piêtrze Pañstwowego Szpitala Klinicznego przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 24a. Dysponowa³a wówczas dwiema salami operacyjnymi, sal¹ endoskopow¹, pomieszczeniami dydaktycznymi.
Poprawi³o siê równie¿ wyposa¿enie operacyjne i diagnostyczne.
Pocz¹tek pracy profesora Wiktora Hassmanna, z uwagi
na brak odpowiednich laboratoriów i wyposa¿enia, by³ M
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Listy
z Chyrowa
(pisane przez mlodego
Wiktora Hassmanna do matki)

P

isanie o osobach bliskich jest bardzo trudne i zawsze
przy okazji pisze siê zbyt wiele o sobie. Spróbujê
pos³u¿yæ siê materia³ami ród³owymi, którymi dysponujê, bo w naszej rodzinie niechêtnie wyrzuca³o siê stare
papiery.
Mam przed sob¹ plik listów i kartek wys³anych z Chyrowa, przed ponad osiemdziesiêciu laty. Chyrów to znana z
wysokiego poziomu nauczania i du¿ej dyscypliny szko³a z
internatem dla ch³opców, prowadzona przez ojców jezuitów.
Ojciec mój spêdzi³ w niej osiem lat, od 1919 do 1926 roku.

bardzo trudny. Potrzeby lecznicze by³y ogromne. Wród chorych wystêpowa³y czêsto powik³ania wewn¹trzczaszkowe
usznopochodne, nowotwory g³owy i szyi, wystêpowa³a b³onica i twardziel. Profesor du¿o operowa³, a przy tym cieszy³
siê ogromnym zaufaniem chorych. Przed gabinetem Profesora przy ulicy Skorupskiej, a nastêpnie Mickiewicza czeka³o
zawsze wielu pacjentów.
W pracy klinicznej i naukowej szczególnie interesowa³
siê chirurgi¹ ucha, leczeniem pora¿eñ nerwu twarzowego i
raka krtani. Wspiera³ te¿ prace naukowe asystentów. Czêsto
podró¿owa³ z asystentami na kongresy i sympozja naukowe.
Jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadzi³ czêciowe
operacje krtani i dekompresje nerwu VII. Po zakoñczonej
operacji, podczas przerwy na kawê, opowiada³ o pracy w
klinice krakowskiej, o swoich prze¿yciach z czasów wojny i
okupacji, o pe³nych dramatyzmu sytuacjach, kiedy na terenie
szpitala znajdowali siê jednoczenie ¿o³nierze podziemnego
pañstwa i oficerowie SS.
W trudnych czasach, zachowa³ niezale¿noæ pogl¹dów,
by³ zdecydowanym przeciwnikiem totalitaryzmu.
Profesor wyró¿nia³ siê elegancj¹ w sposobie bycia i
ubiorze. Kr¹¿y³a legenda, ¿e w klinice wszystkich asystentów obowi¹zywa³a zasada idealnie wyczyszczonych butów,
ale nikt nie osi¹gn¹³ w tym doskona³oci szefa. Profesor czêsto korzysta³ z doro¿ki, dopiero póniej, gdy kupi³ syrenkê, a
potem fiata odbywa³ wycieczki poza miasto, podró¿owa³
czêsto po kraju, odwiedzaj¹c ukochany Kraków. Po drodze
zatrzymywa³ siê w Jêdrzejowie, gdzie w restauracji podawano jego ulubion¹ zupê cebulow¹. Profesor by³ smakoszem i
wymienitym znawc¹ kuchni.
W naszej pamiêci pozostanie jako cz³owiek ¿yczliwy
ludziom, patriota i znakomity lekarz.
Stanis³aw Chodynicki
(Autor jest prof. by³ym kierownikiem Kliniki
Otolaryngologii AMB. Obecnie jest na emeryturze).
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Wszystkie listy maj¹ nadruk Konwikt w. Józefa i adresowane s¹ do Marii Hassmann, mojej Babci.
W m³odym wieku nie pisze siê d³ugich listów, wiêc s¹ to
zwykle krótkie karteczki, zawieraj¹ce informacje o zdrowiu,
postêpach w nauce, wydarzeniach szkolnych. Maj¹ pewien
starowiecki wdziêk, a koñcz¹ siê zawsze zwrotem: Ca³ujê
r¹czki kochanej Mamusi.
W 1919 roku nawet dotarcie do Chyrowa by³o trudne.
 Dojechalimy jako szczêliwie do Przemyla, a potem
wagony by³y do tego stopnia zniszczone, ¿e nie by³o drzwi i
okien.
W jednym z pierwszych listów Ojciec opisuje Chyrów:
 Zak³ad jest licznie po³o¿ony, na górze, otoczony parkiem,
przewa¿nie ze wierków i innych drzew, a w dole p³ynie rzeka
dosyæ spora. S¹ tu liczne widoki. Góry pokryte gêstymi lasami wierkowymi i krzakami ja³owców. Koció³ jest po³¹czony
z zak³adem i chocia¿ jest skromny, ale bardzo ³adny, ale
najwiêcej mi siê podoba sala rysunkowa.
W trzy lata póniej pisa³:
 Niech Mamusia powie Cioci Gieni, ¿e siê wzi¹³em do rysowania portretów i rysujê swych kolegów, a wszyscy
twierdz¹, ¿e s¹ bardzo podobni.

M
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W pierwszym roku po przyjêciu do szko³y Ojciec musia³ nadrobiæ spore zaleg³oci, dlatego pisze:
 By³em zajêty nauk¹ gdy¿ chcia³em zdaæ na pó³rocze. Tak siê
te¿ sta³o. Znacznie siê poprawi³em gdy¿ gdy przyszed³em
by³em dwudziesty, a teraz siódmy. Z wszystkich zadañ polskich mam bardzo dobrze.
Czesne za szko³ê i internat by³o wysokie, a Babcia, wdowa, mia³a ograniczone rodki, wiêc problemy finansowe
pojawiaj¹ siê szczególnie w pierwszych latach powojennych.
 Dziêkujê Kochanej Mamusi za paczkê, ale ¿al mi j¹ jeæ,
jak siê dowiedzia³em, ¿e tyle kosztowa³a.
 Zapisa³em siê na tr¹bê do kapeli. Ta nauka w kapeli nic nie
kosztuje, wiêc Mamusia za to nie bêdzie nic p³aciæ.
Tego roku nie pozwolono mu wróciæ do domu na wiêta
Bo¿ego Narodzenia.
 List, który otrzyma³em bardzo mnie zasmuci³, ¿e nie mogê
przyjechaæ na wiêta i widzieæ siê z Babci¹ i Mamusi¹. 19 XII
wszyscy wyje¿d¿aj¹. Du¿o zostaje bo a¿ 50 z wszystkich klas.
5 XII w wieczór w. Miko³aja odby³o siê przedstawienie z czasów konfederacji barskiej Radziwi³ jedzie. Po przedstawieniu rozdawa³ w. Miko³aj podarunki dobrym ch³opcom, ja
tak¿e dosta³em pierniki i jab³ka..

W listach pojawiaj¹ siê problemy ze zdrowiem. Ojciec
jako dziecko by³ operowany z powodu ostrego zapalenia
wyrostka sutkowatego i problemy z zapaleniami ucha powtarza³y siê.
 Po mojem wyjciu z infirmerii nic nie s³ysza³em i materja z
uszów la³a mi siê po prostu ciurkiem. Na ranie za uchem
zebra³a materja i po kilku dniach pêk³a, a by³o jej tyle, ¿e ca³y
ko³nierzyk powala³em sobie. Teraz siê zagoi³a i s³yszê
doskonale.

Kolejny list z 10 I 1920 r. jest bardzo smutny i wyjania
dlaczego nie chciano, aby przyjecha³ na wiêta.
 Otrzyma³em tê smutn¹ dla mnie wiadomoæ i chocia¿ od tak
dawna siê jej spodziewa³em, a jednak wywar³a ona na mnie
wp³yw bolesny. Opisa³a mi Mamusia w ostatnim licie szczegó³y mierci mojej Drogiej i Ukochanej Babci. wi¹t nie
mia³em weso³ych. Z pocz¹tku panowa³o ogólne przygnêbienie, stopniowo przyzwyczailimy siê. Zasiedlimy do wigilii
myl¹c o tych, którzy w domu zostali. Po wigilii poszlimy na
pasterkê. Paczkê otrzyma³em przed sam¹ wigili¹ i znalaz³em
w niej wiele rzeczy za które bardzo dziêkujê.
Metody wychowawcze, jakie wtedy stosowano, dzisiaj
wydaj¹ siê doæ drastyczne.
 W³osy maj¹ pozostawione ci, którzy nie maj¹ ¿adnych
czwórek, ci za co maj¹ czwóry maj¹ g³owy ostrzy¿one do
skóry. Dlatego czwórkarze s¹ od razu poznawani. Czwórka to
jest tyle co w Królestwie dwójka.
Ch³opcy bywali nieznoni.
 Te zapalniczki, które sobie poprzywo¿ono ze wi¹t nie przyda³y siê na nic, poniewa¿ je Ojciec Mroczka zarekwirowa³, a
to dlatego bo raz siê zdarzy³ nastêpuj¹cy wypadek: Jeden
kolega chcia³ puciæ fajerwerk, który by³ w szufladzie, ale
obok tego by³ proch na blaszce. Drugi kolega mia³ zapaliæ,
rzuci³ wiêc zapa³kê, która nie trafi³a na fajerwerk, ale na
proch. Proch siê natychmiast zapali³ i opali³ temu, który sta³
przy szufladzie ca³¹ twarz, rzêsy i trochê w³osów. Odniesiono
go do infirmerii, a kolega X dosta³ trzy kije za nieostro¿noæ.
Listy by³y chyba cenzurowane, bo na niektórych zdarzaj¹ siê dopiski ksiê¿y. Na licie, w którym mój Ojciec siê t³umaczy, Czwórkê z greki dosta³em dlatego, ¿em by³ pytany i
przez to ¿em nie uwa¿a³ dosta³em cztery jest dopisek
£askawa Pani! Klasyfikacj¹ majow¹, gorsz¹, proszê siê nie
martwiæ. Naprawi j¹ na pewno.
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Rzadko w listach pojawiaj¹ siê wydarzenia polityczne,
ale w licie z kwietnia 1925 roku Ojciec zanotowa³.
 Za tydzieñ ma przyjechaæ do nas na æwiczenia polowe jen.
¯eligowski, wiêc siê na gwa³t przygotowujemy. Koledzy z
Górnego l¹ska mówi¹, ¿e polski sztab zjecha³ na granicê, a
Niemcy buduj¹ na granicy ogromne elektrownie (prawdopodobnie nowy wynalazek wojenny), zatem co siê kroi na
wojnê, bo i w kraju wszêdzie æwicz¹, a do starszych panów w
Górnym l¹sku poprzychodzi³y wiadomoci ¿eby na wypadek
wojny stawali. G³ównodowodz¹cym by³by po stronie polskiej
Municki, gdy¿ tak twierdzi³ krewny mojego kolegi.
Z tego stosu listów i kartek mo¿na dowiedzieæ siê te¿ o
planach na przysz³oæ mojego Ojca.
 Zdaje siê, ¿e po zdaniu matury wst¹piê do podchor¹¿ówki,
do u³anów, tam ods³u¿ê rok, póniej pójdê na medycynê,
a gdy po roku medycyny, podczas wakacji, ods³u¿ê jeszcze
3 miesi¹ce, bêdê podporucznikiem.
El¿bieta Hassmann-Poznañska
(Autorka jest prof. i kierownikiem Kliniki
Otolaryngologii Dzieciêcej AMB,
córk¹ prof. Wiktora Hassmanna).
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Korespondencja
z Bethesdy

Szanowny
Panie Profesorze!

M

inê³o troszeczkê czasu od ostatniego razu, gdy pisa³am.
U mnie, dziêki Bogu, wszystko
uk³ada siê dobrze i pomylnie. Pracy mam
bardzo du¿o, ale to dobrze. Szczególnie
ostatnie trzy tygodnie by³y pracowite, zdarza³y mi siê dni, kiedy przychodzi³am do
pracy o godz. 9 (jak zawsze), a wychodzi³am oko³o 23. W lipcu i sierpniu bêdê
mia³a trochê mniej eksperymentów. Intensywna praca zacznie siê ponownie od
wrzenia, i trwaæ bêdzie do kwietnia.
Wczoraj w internecie odnalaz³am ostatni, kwietniowy numer Medyka. Cieszê siê, ¿e jest tam zamieszczone moje bardzo osobiste i ciep³e po¿egnanie z Panem
Profesorem F. Tarszkiewiczem. W tym samym numerze odnalaz³am interesuj¹cy artyku³ o ks. J. Obrêbskim. Otó¿ los tak da³,
¿e Ksi¹dz urodzi³ siê w Skar¿ynie Nowym.
Maj¹tek od Jego Ojca kupi³ mój Dziadzio
 Tatu mojej Mamy. Tak wiêc maj¹tek
Ksiêdza Obrêbskiego jest w posiadaniu
mojej rodziny. Pamiêtam, i to bardzo dobrze, jak jeszcze do lat 80-tych ks. Obrêbski ka¿dego roku odwiedza³  ju¿ nie ten
dom, bo stoi nowy  to siedlisko i to samo
pole. Jest tam stary sad z piêknymi drzewami owocowymi. Niektóre pamiêtaj¹
czasy jego dzieciñstwa. A w tym roku, na
swoje setne urodziny, Ksi¹dz poprosi³ o
prezent  garstkê ziemi z jego rodzinnego
pola. Do mojego wujka przyje¿d¿a³ przedstawiciel Kurii Biskupiej z £om¿y i zawióz³ na Litwê, ten niezwyk³y prezent ze
Skar¿yna Nowego.
Tak bardzo chcê, jeli mo¿na, kupiæ
w³anie to wydanie Medyka. Chcia³abym bardzo przekazaæ mojej Mamie.
Mylê, ¿e w³anie latem uda mi siê napisaæ korespondencjê ze spotkañ z niezwyk³ymi ludmi, którzy tutaj na emigracji
¿yj¹ i mieszkaj¹.
To pokrótce tyle u mnie... mam nadziejê, ¿e w uczelni wszystko uk³ada siê
dobrze. Tak ¿yczê ca³ym sercem.
Serdecznie pozdrawiam !
Ela
El¿bieta Tryniszewska
(National Institutes of Health
National Cancer Institute
Bethesda, USA).
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JOSEMARÍA ESCRIVÁ
O PRACY, LEKARZACH I ... O WIÊTOCI
Bo przecie¿ zwyczajne, codzienne ¿ycie wród innych ludzi
nie jest ani nudne, ani ma³o interesuj¹ce. Pan chce, aby w³anie
w takich warunkach uwiêci³a siê wiêkszoæ Jego dzieci.
Josemaría Escrivá, To Chrystus przechodzi

Marek Komicki

J

est pi¹tkowy ciep³y wieczór w pierwszych dniach maja 2006 r. i mam
dy¿ur na erce w jednej z warszawskich klinik kardiologicznych, na po³udniu miasta. Za chwilê zacznê rutynowy
obchód lekarski. Zaraz po tym, bêdê wyjmowa³ koszulki po angioplastyce u chorej
z ostrym zespo³em wieñcowym...
Siadam do komputera ze wiadomoci¹, ¿e kilka dni temu obchodzilimy
dzieñ w. Józefa  robotnika i rzemielnika, cz³owieka dobrej pracy. Dzieñ, który
jeszcze niedawno kojarzy³ siê nam z
zupe³nie innymi okolicznociami. Natomiast mnie, dzisiaj, pocz¹tek maja kojarzy siê z niedawno kanonizowanym przez
papie¿a Jana Paw³a II wiêtym, Josemarí¹
Escriv¹ (wym. Hozemarij¹ Eskriw¹).
Powód jest prosty, pierwszy cz³on jego
imienia  José (Hozé), jest hiszpañsk¹
wersj¹ Józefa.
Praca odgrywa podstawow¹ rolê w
¿yciu prawie ka¿dego cz³owieka. Nie tylko, dlatego ¿e zazwyczaj poch³ania
znaczn¹ jego czêæ, ale tak¿e dlatego, ¿e
niektórym z nas przes³ania  co nie jest
dobre  niekiedy wszystko inne. Praca w
naszym ¿yciu przybiera nieraz postaæ
przesadn¹. Kiedy mamy jej w nadmiarze
prowadziæ mo¿e do poczucia przeci¹¿enia prac¹ i  w skrajnej postaci  do zespo³u wypalenia zawodowego. Nie omija
to równie¿ lekarzy. Bez w¹tpienia, le jest
równie¿, kiedy nie mamy pracy albo nie
jest ona taka, jak¹ sobie wymarzylimy.
Bezrobocie jawne lub ukryte, niemal
zawsze wi¹zaæ siê mo¿e z patologi¹ spo³eczn¹. Zupe³nie innymi zagadnieniami s¹
takie problemy jak: wynagrodzenie za
pracê, zajmowane przez nas stanowisko
czy stopieñ satysfakcji, jaki ze sob¹ nios¹.
Zale¿¹ one od wielu czynników i maj¹
swoje miejsce w biografii ka¿dego z nas.
Ale, mo¿na by zapytaæ  co ma do
powiedzenia ludziom pracuj¹cym w. Josemaría o uwiêcaniu pracy i wszystkich
zajêæ zawodowych. Co mnie samemu, jako lekarzowi, da³o poznanie jego duchowoci i tego wszystkiego, co o pracy powiedzia³ i napisa³?

Jestem ju¿ po obchodzie i po wyjêciu
koszulek i mogê wracaæ do podjêtego
tematu.
Bo¿a praca
Josemaría Escrivá za³o¿y³ w 1928 r.
Opus Dei  miêdzynarodow¹ instytucjê
Kocio³a katolickiego  dzia³aj¹c¹ dzisiaj
na wszystkich kontynentach zamieszka³ych przez ludzi  której ³aciñsk¹ nazwê
t³umaczy siê zazwyczaj jako Dzie³o Bo¿e.
Wydaje siê jednak, ¿e inne z mo¿liwych
t³umaczeñ  Bo¿a praca, oddaje w dobry
sposób fakt, ¿e w Opus Dei bardzo wiele
spraw cile ³¹czy siê z prac¹.

Fot. Josemaría Escrivá w Argentynie,
w czerwcu 1974 r., radosne spotkanie
z m³od¹ matk¹ i jej ma³ym dzieckiem
(fot. arch.)

Wed³ug w. Josemaríi, miar¹ zaanga¿owania siê cz³owieka w ¿ycie wiata
jest w du¿ym stopniu jakoæ jego pracy.
Trzeba jednak od razu wyjaniæ, ¿e chodzi o ocenê naszej pracy w oczach Boga,
a jest to trochê inna miara wartoci, ni¿
tylko ludzka. Aby ta ocena by³a wysoka,
warto pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej naszej dzia³alnoci mo¿na braæ pod uwagê trzy
aspekty: mo¿na uwiêcaæ sam¹ pracê,
uwiêcaæ siebie przez dobrze wykonan¹
pracê, uwiêcaæ innych przez pracê.
M
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Uwiêcanie pracy jest mo¿liwe, je- ska³ po kilkunastu minutach od podania
¿eli ofiarujemy j¹ Bogu. Pod warunkiem, cukru na jêzyk, ale przez kilka godzin po
¿e jest dobrze wykonana i dotyczy dzie- tym incydencie mia³ ca³kowit¹ utratê
dziny, która Boga nie obra¿a. Nie trzeba wzroku.
podawaæ szczegó³owych przyk³adów.
Nadzwyczajnoæ wydarzenia polega
Praca, ofiarowana Bogu, nie mo¿e stano- na tym, ¿e jego lekarz prowadz¹cy, dr
wiæ bariery pomiêdzy cz³owiekiem i Bo- Faelli, stwierdzi³ jeszcze tego samego
giem, nie przeszkadza modlitwie, co wiê- dnia, ¿e cukrzyca w niewyt³umaczalny
cej, sama staje siê modlitw¹, czyli rozmo- sposób ca³kowicie ust¹pi³a, a skoro jej ju¿
w¹ z Bogiem. Zasadniczo, ka¿dy chrze- nie ma  przerwa³ leczenie i wykreli³ go
cijanin, ¿yj¹c w wiecie, jest powo³any z listy swoich pacjentów.
przez Boga do wiêtoci i do apostolstwa. Nowoci¹ w duchowoci
Dzie³a Bo¿ego okaza³a siê wiadomoæ, ¿e realizacja tej drogi ¿yciowej nie wymaga odizolowania
siê od wiata, którego wyrazem
mo¿e byæ szeroko pojêta wêdrówka na pustyniê.
Tymczasem, droga do wiêtoci i do apostolstwa jest mo¿liwa
bez odchodzenia od miejsca, w
którym siê ¿yje od dawna. Mo¿na
d¹¿yæ do wiêtoci, realizuj¹c siê
w swoim zawodzie, w ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym  czyli we
w³aciwym dla ka¿dego z nas Fot. Dr Manuel Nevado Rey, ortopeda  w swoim
gabinecie (fot. arch.)
miejscu, bez oddalania siê od niego. Przedstawiaj¹c to inaczej, mo¿na powiedzieæ, ¿e ludzie wêdruj¹cy Uzdrowienie lekarza
Ze wiêtoci¹ ³¹czy siê bezporednio
przez ¿ycie drog¹ Opus Dei, nie ¿yj¹ poza
wiatem, aby od czasu do czasu odwie- sama postaæ Josemaríi Escrivy, wyniesiodzaæ go tylko po to, aby popracowaæ  nego przez poprzedniego papie¿a na
jako rolnicy, lekarze, urzêdnicy lub robot- o³tarze, pocz¹tkowo jako b³ogos³awionicy. Oni s¹ po prostu w wiecie rolnika- nego, a w 2002 r.  jako wiêtego. Przed
mi, lekarzami, urzêdnikami lub robot- czterema laty opublikowano raporty,
nikami; w³¹czaj¹ siê, jak tylko mo¿na, w dotycz¹ce licznych nadzwyczajnych
specyficzne dziedziny swoich zawodów, uzdrowieñ, których nie mo¿na by³o wyale praca i kontakty z kolegami, i przyja- t³umaczyæ z medycznego punktu widzeció³mi nabieraj¹ dla nich charakteru drogi nia, przypisywanych wstawiennictwu za³o¿yciela Opus Dei. Okaza³o siê, ¿e  po
do Boga, czyli drogi do wiêtoci.
zasiêgniêciu opinii wielu ekspertów koNadzwyczajne wydarzenie cielnych i lekarskich  Ojciec wiêty Jan
wiêty Josemaría, który by³ piewc¹ Pawe³ II uzna³ za cud, wymagany w proromantyzmu szarego codziennego dnia, cesie kanonizacyjnym, uzdrowienie lemia³ w swoim ¿yciu kilka niecodziennych karza, ortopedy  dr. Manuela Nevado z
sytuacji, o których szerszy kr¹g osób do- Hiszpanii.
wiedzia³ siê dopiero po jego mierci. JedChoroba dr. Nevado mia³a zwi¹zek z
no z takich nadzwyczajnych wydarzeñ jego prac¹. Od koñca lat 50. i w latach 60.
wi¹¿e siê z leczeniem cukrzycy, któr¹ XX w. nastawia³ z³amania kostne pod
rozpoznano u niego w 1944 r., w 42. roku kontrol¹ aparatu rentgenowskiego, który
¿ycia, chocia¿ prawdopodobnie mia³ j¹ nie mia³ wówczas odpowiedniego zabezju¿ wczeniej. Cukrzyca, wymagaj¹ca po- pieczenia radiologicznego. Sta³o siê to
dawania insuliny, rozwija³a siê a¿ do 27 przyczyn¹ wyst¹pienia u niego przewlekwietnia 1957 r.
k³ego porentgenowskiego zapalenia skóry
W tym dniu, oko³o dziesiêæ minut obu r¹k, które z czasem uleg³o zrakoprzed obiadem, otrzyma³ zmniejszon¹ waceniu i uniemo¿liwia³o mu przeprodawkê insuliny nowego typu, która za- wadzanie operacji, z powodu g³êbokich
czyna³a dzia³aæ z opónieniem w porów- owrzodzeñ. Sam nie decydowa³ siê na
naniu z t¹, któr¹ otrzymywa³ poprzednio. proponowane dzia³ania chirurgiczne na
Tu¿ po rozpoczêciu posi³ku Josemaría swoich rêkach, chocia¿ zdawa³ sobie
Escrivá straci³ przytomnoæ, któr¹ odzy- sprawê, ¿e z czasem bêdzie musia³ pod-
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daæ siê nie tylko usuniêciu zmian chorobowych i wykonaniu przeszczepu skóry,
ale prawdopodobnie konieczne bêd¹ jakie amputacje.
Na pocz¹tku 1992 r. dr Nevado uda³
siê do Ministerstwa Rolnictwa w Madrycie, ¿eby wyjaniæ, w jakiej sytuacji s¹
winnice, nale¿¹ce do jego rodziny, po
zmianach w polityce rolnej jakie wówczas
nast¹pi³y. Wi¹za³o siê to z przyst¹pieniem
Hiszpanii kilka lat wczeniej do Wspólnoty Europejskiej. Chcia³ wiedzieæ,
czy nie lepiej bêdzie przeznaczyæ
ziemiê, któr¹ zajmowa³y winnice, na
inne uprawy? Luis Eugenio Bernardo, in¿ynier rolnictwa, który przyj¹³
go w ministerstwie, po omówieniu
sprawy, z któr¹ przyszed³ Manuel
Nevado, zwróci³ uwagê na rzucaj¹ce
siê w oczy zmiany na skórze r¹k interesanta. Doktor Nevado opowiedzia³ o swojej dramatycznej sytuacji
zdrowotnej, a in¿. Bernardo, chc¹c
mu pomoc choæ trochê, da³ obrazek
z modlitw¹ do beatyfikowanego kilka miesiêcy wczeniej Josemaríi
Escrivy i zaproponowa³, ¿eby prosi³
go o opiekê i wyleczenie r¹k. Doktor Nevado przyj¹³ obrazek, podziêkowa³ za zainteresowanie i po wymianie
wizytówek rozstali siê.
Chory lekarz zacz¹³ prosiæ o ³askê
uzdrowienia przez wstawiennictwo b³.
Josemaríi i w krótkim czasie po tym wydarzeniu wyjecha³ z ¿on¹ na kongres
medyczny do Wiednia. Tam, ze zdziwieniem oboje zauwa¿yli, ¿e w wielu wiedeñskich kocio³ach by³y pozostawione
do u¿ytku wiernych podobne obrazki z
modlitwami do nowego beatyfikowanego. wiadomoæ, ¿e nabo¿eñstwo do ich
rodaka jest tak rozpowszechnione daleko
od Hiszpanii spowodowa³a, ¿e nie przestawa³ polecaæ siê jego wstawiennictwu.
Tymczasem, po powrocie z Austrii stan
jego r¹k poprawia³ siê. Mniej wiêcej w
ci¹gu dwóch tygodni zmiany chorobowe
wycofa³y siê ca³kowicie i skóra r¹k zosta³a w pe³ni wyleczona. Doktor Nevado
powróci³ do czynnej pracy chirugaortopedy.
To niezwyk³e wydarzenie sta³o siê
postaw¹ do wszczêcia procesu kanonicznego, pocz¹tkowo w miejscowej diecezji,
a nastêpnie sprawa zosta³a przekazana do
Rzymu. Po dog³êbnych i powtarzanych
badaniach, cz³onkowie zespo³u bieg³ych
lekarzy Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych uznali jednog³onie, ¿e chodzi tu
o ca³kowite i trwa³e wyzdrowienie, prawdziw¹ restitutio ad integrum, tzn. wyzdrowienie po³¹czone z regeneracj¹ M
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zdrowej tkanki w miejscu, gdzie skóra
by³a chora i zrakowacia³a. Uzdrowienie,
dotycz¹ce chorego lekarza, dokona³o siê
bez ¿adnej ingerencji medycznej i dlatego
uznano, ¿e w wietle aktualnej wiedzy nie
mo¿na go wyt³umaczyæ. Dwudziestego
grudnia 2001 r. wydany zosta³ dekret papieski, uznaj¹cy cudowny charakter tego
uzdrowienia, co otworzy³o drogê do kanonizacji b³. Josemaríi Escrivy, która dokona³a siê na jesieni nastêpnego roku,
kiedy papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ publicznie jego wiêtoæ.
Doktor Manuel Nevado interpretuje
swoje uzdrowienie w nastêpuj¹cy sposób:
Widzê niew¹tpliw¹ spójnoæ miêdzy tym,
co mi siê przydarzy³o a duchowym przes³aniem b³. Josemaríi: wczeniej prawie
go nie zna³em, ale potem czyta³em jego
ksi¹¿ki i jestem pod wra¿eniem jego nauczania, skupionego na uwiêcaj¹cej
wartoci pracy. Ca³e swoje ¿ycie powiêci³em pracy, oddaj¹c swoj¹ wiedzê i
wszystkie swoje si³y s³u¿bie cierpi¹cym.
Swoje wyzdrowienie interpretujê nie jako
nagrodê, ale jako odpowiedzialnoæ: wezwanie do tego, ¿eby pracowaæ wiêcej.

Fot. Prof. Ernesto Cofiòo, pediatra
 za³o¿yciel i wieloletni kierownik
Katedry i Kliniki Pediatrii na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu San Carlos
w Gwatemali (fot. arch.)

Pediatra kandydatem
na wiêtego

Doktor Ernesto Cofiòo Ubico (1899-1991) ¿y³ d³ugo  ponad 90 lat. Urodzi³
siê w Gwatemali, stolicy pañstwa o tej
samej nazwie w Ameryce rodkowej.
Kraj na pó³nocy graniczy z Meksykiem i
ma dwa wybrze¿a  Oceanu Spokojnego
i Morza Karaibskiego. Nabrze¿ne równiny rozdziela ³añcuch górski Kordylierów, z³o¿ony z kilkudziesiêciu sto¿ków
wulkanicznych  najwy¿szy siêga powy¿ej 4000 m n.p.m., a czêæ z nich jest
nadal czynna. Miasto Gwatemala, dzi
ponadjednomilione, zosta³o za³o¿one w
XVIII w. w dolinie na po³udniu kraju i
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by³o wielokrotnie niszczone przez trzêsienia ziemi.
W³anie w sto³ecznej Gwatemali
dr Ernesto Cofiòo urodzi³ siê i uczêszcza³
do szko³y redniej, natomiast medycynê
studiowa³ na Uniwersytecie w Pary¿u.
Dyplom chirurga z odznaczeniem uzyska³
w 1929 r. Po czterech latach o¿eni³ siê i
doczeka³ siê z ¿on¹ piêciorga dzieci.
Po studiach powróci³ do Gwatemali i
sta³ siê pionierem badañ pediatrycznych
w swoim kraju. Za³o¿y³ Katedrê Pediatrii
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
San Carlos w Gwatemali, gdzie by³ profesorem przez 24 lata.
Poza prac¹ naukow¹ i lekarsk¹ anga¿owa³ siê w dzia³alnoæ spo³eczn¹. Inspirowa³ i promowa³ organizacje pracuj¹ce
na rzecz przysz³ych matek i ich dzieci, na
rzecz dzieci ulicy i sierot. W wielu z tych
organizacji sam pracowa³ i pomaga³ w
rozwi¹zywaniu problemów socjalnych
podopiecznych. W³¹cza³ siê te¿ w ruch
hospicyjny i przez cztery lata by³ dyrektorem Narodowego Centrum Hospicyjnego.
We wczesnych latach 50. zetkn¹³ siê
z Opus Dei, do którego zosta³ w³¹czony w
1956 r. Od tego czasu realizowa³ na co
dzieñ podstawowe zasady duchowoci
Dzie³a, prowadz¹ce wieckiego, ¿onatego
mê¿czyznê do odczuwania obecnoci
Bo¿ej w codziennych wydarzeniach ka¿dego dnia.
Profesor Cofiòo powiêca³ du¿o czasu pomocy w organizowaniu treningów i
programów edukacyjnych dla kobiet ze
szczególnie ubogich rodowisk, a tak¿e
powiêca³ siê innym pracom dobroczynnym. Kontynuowa³ te dzia³ania a¿ do
swojego ostatniego, dziewiêædziesi¹tego
drugiego roku ¿ycia.
Ernesto Cofiòo zmar³ z powodu raka
17 padziernika 1991 r., a w nastêpnym
roku zosta³ rozpoczêty w Gwatemali proces kanonizacyjny. Przys³uguje mu obecnie tytu³ s³ugi Bo¿ego i wielu ludzi na
nadziejê, ¿e z czasem bêdziemy mieli w
jego osobie jeszcze jednego wiêtego lekarza.
W ten sposób dr Cofiòo  uczeñ i duchowy syn w. Josemaríi Escrivy  pokaza³, ¿e mo¿na prze¿yæ dobrze swoje
¿ycie, id¹c drog¹ zaproponowan¹ przez
hiszpañskiego ksiêdza. Wiele innych
osób, które wybra³y tak¹ sam¹ drogê
¿yciow¹ i ju¿ nie ¿yj¹, s¹ dzisiaj kandydatami na o³tarze. Nale¿¹ do nich ludzie
bardzo ró¿nych zawodów i wywodz¹ siê
z krajów, tak ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹,
jak Argentyna i Szwajcaria.
+

Polowanie
na
jednoro¿ca
Chrystus i jednoro¿ec

W bogatej symbolice chrzecijañstwa pojawia siê jednoro¿ec jako obraz
Chrystusa. Szczególne cechy tego mitycznego zwierzêcia mia³y swoje jasne i
czytelne odpowiedniki w ziemskich
dziejach Odkupiciela: Spiralny róg oznacza³ jednoæ Ojca i Syna, ³owy symbolizowa³y zwiastowanie, urodziny i schwytanie Jezusa, natomiast kañ zwierzêcia
by³a alegori¹ mierci Chrystusa. Wed³ug
chrzecijañskich interpretatorów ksiêgi
Izajasza, Jezus nosi³ wszystkie nasze choroby, i wzi¹³ na siebie nasze cierpienia,
a w jego ranach jest nasze uzdrowienie
(Iz. 53,4-5) (Mt 8, 17).
W mniemaniu staro¿ytnych, najlepszym lekarstwem by³ róg jednoro¿ca, z
którego mo¿na by³o przyrz¹dziæ panaceum, ale cen¹ za to musia³a byæ wczeniejsza mieræ tego niewinnego zwierzêcia. Wobec tego wysuwano analogiê
miêdzy zabójstwem starotestamentowego Baranka bez skazy  Jezusa, a umierceniem jednoro¿ca. W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje siê przepiêkny tryptyk pónogotycki, w którego
g³ównym skrzydle rozgrywa siê scena
zwiastowania. Jest ona jednak odmienna
od tej, któr¹ znamy z kart ewangelii.
Mianowicie, archanio³ Gabriel jak myliwy dmie w róg ³owiecki, a Maryja przytula na swoim ³onie jednoro¿ca, co oznacza okie³znanie tego p³ochliwego zwierzêcia. Ludzie redniowiecza widzieli w
ujarzmieniu jednoro¿ca przez Bogurodzicê Dziewicê symbol uni¿enia siê Syna Bo¿ego, który przyoblek³ ludzkie cia³o i sta³ siê pos³uszny a¿ do mierci.

Jednoro¿ec w Biblii
i pismach Ojców Kocio³a

Jednoro¿ec pojawia siê na kartach
Biblii przez b³¹d t³umacza, który s³owo
re'em (rodzaj dzikiego bawo³u) za- M
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st¹pi³ w Septuagincie terminem monoceros (czyli jednoróg monos + keras), który
w przek³adzie w. Hieronima figuruje
jako unicornis (unis + cornu) (Ps 22,22;
29,6; 92,11 i Iz 34,7). W uto¿samianiu
Jezusa z jednoro¿cem pomaga³a gra s³ów
Jednorodzony Syn Ojca. Zapowied
chwa³y Jezusa zawiera³a siê w wersecie
11 Psalmu 91: A mój róg bêdzie wywy¿szony jak jednoro¿ców. Natomiast w wersecie 22 psalmu 21 uciniony nawo³uje:
Wybaw mnie z paszczêki lwa, a od rogów
jednoro¿ców mnie poni¿onego.
Orygenes porównywa³ moc rogu do
trwa³oci i jednoci Królestwa Bo¿ego.

tekstem modlitwy konsekracyjnej ochron¹ dla cia³a, duszy i ducha ka¿dego, kto
bêdzie nim namaszczony, aby uwalnia³
od wszelkich cierpieñ, chorób i s³aboci.

Mity indoeuropejskie
o jednoro¿cu

Istnienie jednoro¿ca uwa¿ano za pewnik, tak ¿e zaczêto go poddawaæ klasyfikacji gatunkowej. Unicornus sinoensis
mia³ bytowaæ w Chinach, Japonii i Indonezji, Unicornus europa zasiedla³ Europê, a Brytania by³a rezerwuarem bia³ego
jednoro¿ca  Unicornus alba.
Mia³ on wygl¹d konia z antylopimi

Fot. Jednoro¿ec na redniowiecznej tkaninie i na portrecie Magdaleny Strozzi
pêdzla Rafaela.

Róg jednoro¿ca by³ alegori¹ krzy¿a, o
czym dobitnie zawiadcza Tertulian w
traktacie Przeciw Marcjanowi tymi s³owy: w belce poprzecznej, która jest czêci¹ krzy¿a, s¹ koñce nazywane tu rogami,
a rodkowa jego czêæ, czyli pal, jest nazywana jednoro¿cem. Z czasem alikorn
sta³ siê symbolem Bo¿ego s³owa, które
jak miecz przenika ludzkie serce. wiêty
Ambro¿y uku³ w IV wiek n.e. powiedzenie Chrystus duchowy Jednorogi, natomiast Albert Wielki (1193-1280) parafrazowa³ Orygenesa, g³osz¹c, ¿e: jednoro¿ec to Chrystus, którego moc wyra¿a potê¿ny róg i któremu nikt nie zdo³a siê
przeciwstawiæ.
Wiarê w uzdrowicielsk¹ si³ê Chrystusa, który zwyciêsko wychodzi z walki
ze mierci¹ wyra¿a w szczególny sposób
liturgia mszy Krzy¿ma wiêtego w Wielki Czwartek, podczas której biskup wiêci olej namaszczenia chorych (oleum infirmorum). Olej ten ma byæ zgodnie z
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nogami, lwim ogonem, kozi¹ brod¹, a ze
rodka czo³a wyrasta³ mu prosty, ostry,
spiralny róg. Na dalekim Wschodzie wliczono go w poczet zwierz¹t, które by³y
dobrymi omenami, obok feniksa, ¿ó³wia
i smoka.
W terapii tr¹du chciano stosowaæ
w¹trobê jednoro¿ca. Róg nazwany alikornem mia³ byæ cennym surowcem do
produkcji leków i odtrutek. Starty na py³
alikorn leczy³ zarazê, dzia³a³ przeciwgor¹czkowo, zapobiega³ napadom padaczki
i podagry. Jednoro¿ec sprytnie umia³ znaleæ ród³o, a zamoczywszy róg w p³ynie
neutralizowa³ w nim wszystkie trucizny.
Wiele aptek u¿ywa³o jego wizerunku jako swego emblematu. wiêta Hildegarda
 redniowieczna wizjonerka i mistyczka, ale równie¿ lekarka twierdzi³a, ¿e jednoro¿ec zawdziêcza³ swoje uzdrowicielskie w³aciwoci posi³kowi, na który
raz w roku udawa³ siê do raju. Jednoro¿ec by³ z jednej strony czysty i niewinny,

a z drugiej potrafi³ byæ nies³ychanie agresywny, gdy próbowano go usidliæ.
Wtenczas atakowa³ w szaleñczej furii i
przebija³ swoim rogiem przeciwnika. Jednoro¿ec zachowywa³ siê przyjanie jedynie wzglêdem dziewic, do których
lgn¹³ niczym udomowiony kot. Tylko
wtedy mo¿na by³o to mocne zwierze zat³uc dla pozyskania rogu.
Zwierzê wi¹za³o siê z bogat¹ symbolik¹. Jednoro¿ec by³ metafor¹ m¹droci, jasnoci umys³u, bohaterstwa i uporu, dziewictwa, czystoci obyczajów,
zdrowia, ¿ycia monastycznego itd. W
Chinach jako ulubieniec cesarzy s³u¿y³
niezawodn¹ rad¹ sêdziom, a gdy ci go
przywo³ywali w trudnej sprawie zjawia³
siê i bez trudu wskazywa³ na zbrodniarza, którego przeszywa³ swoim rogiem.
Jednoro¿ec w Indiach odwraca³ klêskê i
zapobiega³ katastrofom np. ratowa³ od
suszy czy powodzi. Podobno powstrzyma³ D¿yngis Chana od podboju Indii.
Gdy objawi³ siê mu na górze Djadanaring, wielki wódz mongolski potraktowa³
go jako znak nieba i odst¹pi³ od napaci
na Indie. Jednoro¿ec jest uosobieniem
dobra i prawdy, które zwalczaj¹ k³amstwo i z³o. Wed³ug podañ arabskich magicznoæ rogu jednoro¿ca (za niego
uchodzi³a prawdopodobnie antylopa
oryks) odstrasza³a skorpiony, a pieczeñ z
jednoro¿ca wyrzuca³a z cia³a posilaj¹cego siê ni¹ z³e duchy.

Morski jednoro¿ec
i medycyna

Ile prawdy jest w leczniczych w³aciwociach tego mitycznego stwora? W
wiecie przyrody istnieje morski odpowiednik jednoro¿ca  wieloryb narwal.
Ten ssak wyró¿nia siê ogromnym wyrostkiem na g³owie. Jego róg jest zbudowany z niezwykle giêtkiej tkanki i pe³ni
funkcjê ogromnego narz¹du czuciowego, który jest porównywalny do b³ony o
ogromnej czu³oci. Rejestruje on zmiany
temperatury, cinienia i zasolenia wody
morskiej. Za pomoc¹ tego narz¹du narwal identyfikuje równie¿ zwi¹zki chemiczne wydzielane przez ryby, którymi
siê ¿ywi. Zatem mo¿na powiedzieæ, ¿e
wyczuwa ich woñ w toni oceanicznej. W
lecznictwie z¹b narwala mo¿e znaleæ
zastosowanie, po odpowiedniej przeróbce, jako materia³ do wype³nieñ stomatologicznych ze wzglêdu na swoj¹ zadziwiaj¹c¹ wytrzyma³oæ i elastycznoæ.
Andrzej Wincewicz
(Autor jest doktorantem AMB).
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Hetmañskie codziennoci
Magdalena Grassmann

C

i

wielkie fety

zasy panowania Jana Klemensa Branickiego w
dobrach bia³ostockich pozostawi³y widoczne lady w
postaci architektury, urbanistyki, a tak¿e prawodawstwa. Do dzi mo¿emy podziwiaæ Podlaski Wersal, klasztor
Sióstr Mi³osierdzia, ratusz i wiele innych XVIII-wiecznych
pozosta³oci architektonicznych. Naocznym wiadectwem
dzia³alnoci Branickiego jest równie¿ uk³ad urbanistyczny w
centrum Bia³egostoku.
Niezwykle ciekawe, chocia¿ niemo¿liwe ju¿ do zobaczenia jest, a raczej by³o, ¿ycie codzienne hetmañskiej pary. G³ównym ród³em poznawczym dawnych obyczajów s¹ pamiêtniki i relacje osób goszcz¹cych w pa³acowych wnêtrzach, a tak¿e zachowana korespondencja hetmañska.

Pa³acowe rozrywki

Codzienne obowi¹zki urozmaicano ró¿norodnymi rozrywkami. S³u¿y³ temu m.in. wspominany teatr czyli operhauz,
wzniesiony na krawêdzi dolnego parku (...) wielki, pruskim
murem na dwa piêtra budowany z facjat¹... murowan¹, na
której architektury ró¿ne malowane, na górze za gryfy i cio³ek
z koron¹. Gocie Branickiego z dwudziestu dziewiêciu ló¿ i
dwunastu ³aw parteru, oczekuj¹c na rozpoczêcie przedstawienia mieli sposobnoæ podziwiania kurtyny Sylwestra Mirysa.
Branicki dba³ o dobór aktorskiej trupy.
W po³owie XVIII wieku sprowadzi³ z
Wenecji piewaczki, za³o¿y³ te¿ szko³ê
baletników. Przedstawienia teatralne
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem,
zarówno wród domowników jak i goci. Nie oby³o siê wszak¿e bez g³onych
Codzienny rytua³
incydentów, które zapisa³y siê na kar¯ycie codzienne w bia³ostockim pa³atach pamiêtników. G³ównym bohaterem
cu u³o¿one by³o wed³ug starannie wytyjednego z nich by³ ksi¹¿ê Karol Radziczonych regu³. Ka¿dy, pocz¹wszy od marwi³³ Panie Kochanku, który pijany
sza³ka dworu, poprzez kapelana, oficjaliwjecha³ konno na widowniê, na operê
stów, ogrodników, kamerdynerów, kuchnie uwa¿a³ i ha³asowa³ i podobno pani
mistrzów stara³ siê wype³niæ przypisane
pu³kownikowej barzo t³uste [rzeczy]
obowi¹zki. Sam hetman, przyzwyczajony
gada³.
do wojskowej dyscypliny u³o¿y³ sobie
Utrzymywa³ te¿ Branicki kapelê
bardzo napiêty plan dnia. Codzienne czynhetmañsk¹, licz¹c¹ ponad dwadziecia
noci Branickiego dok³adnie opisa³ Miosób. Wystêpowa³a ona nie tylko w biacha³ Starzeñski:
³ostockim pa³acu, wypo¿yczano j¹ tak¿e
Hetman (...) o 6-tej rano bywa³ zana dwór królewski do Warszawy.
Fot. Izabela z Poniatowskich Branicka w
wsze na nogach. Od 6-tej do 7-ej rano
W samym pa³acu czêsto grywano w
tondzie portret J.K. Branickiego.
za³atwia³ sprawy gospodarcze. Od 7-ej do
bilard, pod¹¿aj¹c w ten sposób za dwoReplika obrazu M. Bacciarellego przypisywana A. Mirysowi, 2 po³. XVIII w.
8-ej przychodzili sekretarze cywilni czytaæ
rem francuskim. Bilard upowszechni³
mu listy i odbieraæ rozkazy (...) poczem do
siê na ziemiach polskich w po³owie
9-ej przebywa³ w gronie przyjació³, którzy go nieraz zabawiali
XVIII wieku. Branicki doæ szybko, bo ju¿ w 1739 roku sproopowiadaniem drobnych wypadków kroniki skandalicznej
wadzi³ na salony bia³ostockiego i choroskiego pa³acu sto³y do
dworskiej. O 9-ej zjawiali siê oficerowie za³ogi z oddzia³em
bilarda. Wród dam rozpowszechniona by³a tak¿e gra zwana
s³u¿bowym i muzyk¹ wojskow¹. (...) Nastêpnie sk³ada³ obowi¹Troumadame, która polega³a na rzucaniu kulkami z koci s³ozkow¹ wizytê ¿onie, o 11-ej s³ucha³ mszy w. w kaplicy pa³aniowej w rodek drewnianych arkad. W pa³acu sta³y równie¿
cowej, poczem podpisywa³ wszystkie akta i papiery wojskowe.
specjalne sto³y do gry w karty.
O 12-ej zaje¿d¿a³ powóz, którym sêdziwy dostojnik odbywa³
codzienne przeja¿d¿kê, zwiedza³ buduj¹ce siê gmachy i inne
Okrêty na hetmañskim stole
urz¹dzenia, a po powrocie, o 1-ej, udawa³ siê na pokoje, gdzie
Na Jana, w dzieñ imienin Pani Krakowskiej, a tak¿e przy
zastawa³ ju¿ pani¹ hetmanow¹ w towarzystwie dam dworokazji Bo¿ego Narodzenia, w zapusty, podczas pobytów moskich, komendanta pa³acu, cudzoziemców, których zaproszono
narszych, bia³ostocki pa³ac stawa³ siê aren¹ niezwyk³ych wyna obiad, oraz zwyk³y personel pa³acowy. Czarn¹ kawê podarzeñ  wielkich i barwnych uczt. Bardzo ciekawie jedn¹ z
dawano w ogrodzie i rozchodzono siê o 3-ej. Stary hetman
nich  imieniny hetmanowej  opisa³ Edward Ch³opicki w
odbywa³ wtedy poobiedni¹ drzemkê, pani cofa³a siê do swych
swoich Opowiadaniach z wêdrówki po kraju:
apartamentów i dopiero o 5-ej schodzono siê znowu dla wspólFestyny odbywane w Bia³ymstoku podczas ró¿nych monej obowi¹zkowej przechadzki. Przez ogród sz³o zwykle ca³e
narszych zjazdów lub obchodów uroczystoci dorocznych s³ynê³y przez lat wiele na ca³¹ Polskê. Piêkna hetmanowa ci¹towarzystwo do parku, albo do teatru, gdzie popisywa³a siê
ga³a t³umy m³odych i wietnych wielbicieli jej wdziêków, talenwyborowa trupa piewaków w³oskich, doskona³a orkiestra i
tu i dowcipu. Hetman by³ dusz¹ ko³a z³o¿onego z ludzi bezinbalet. O 8-ej podawano wieczerzê, do której zasiada³o tylko
teresownych, zahartowanych Katonów polskich. Jednym zM
zwyk³e grono domowników.
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Magnackie
namiêtnoci

Raz w roku, przez
szeæ jesiennych tygodni,
hetman oddawa³ siê swojej
wielkiej pasji  polowaniu.
By³a to tak¿e okazja do lustrowania licznych folwarków oraz wizyt u s¹siadów.
Tradycyjne, mniejsze polowania urz¹dzano tak¿e w
wigilijny poranek przed
Bo¿ym Narodzeniem oraz
przy okazji zjazdów monarszych i wiêkszych uczt.
Fot. Sfinks w ogrodzie górnym. Rzeba Jana Chryzostoma
Gdy brakowa³o czasu na
Redlera.
d³u¿sze wyprawy lub gdy
stan zdrowia zacnych goci
takich wietnych festynów, zapisanych w na to nie pozwala³, Branicki urz¹dza³
rocznikach minionej wielkoci podlas- tzw. polowania w parku pa³acowym w
kiego Wersala, by³ za czasów jeszcze Choroszczy. Jedno z takich polowañ odAugusta III bal, dany w dzieñ imienin by³o siê jesieni¹ 1752 roku podczas wihetmanowej, w którym udzia³ wziêli zyty Augusta III.
Upodobania myliwskie króla niekrólewicze, pos³owie ró¿nych dworów i
kwiat dostojników Rzeczypospolitej. Za- wiele mia³y wspólnego z prawdziwym
bawa rozpoczê³a siê polowaniem, wy- mylistwem, o czym wiedzia³ hetman.
prawionem jednego dnia w okolicach Tak oto opisa³ obserwuj¹cy to widowisBielska, a drugiego pod Tykocinem. ko Stanis³aw August Poniatowski: mnóUczta imieninowa odby³a siê w zasta- stwo dzikiego zwierza, przywiezionego w
wionej podzwrotnikowemi krzewami klatkach do tego rozkosznego miejsca,
galeriowej sali bia³ostockiego pa³acu, pêdzono po w¹skiej dro¿ynie z desek
gdzie na olbrzymim, uginaj¹cym siê pod miêdzy dwoma cianami a¿ na wierzciê¿arem naczyñ srebrnych i z³otych, dla cho³ki drzew (...) tam znajdowa³y siê
dwustu osób przygotowanym stole, urz¹dzone pu³apki, przez które zwierzyna
przep³ywa³ wzd³u¿ w kryszta³owem z wysokoci trzydziestu stóp spada³a do
³o¿ysku strumieñ tokaju, a na tym stru- wody, co dawa³o królowi sposobnoæ do
mieniu czy kanale p³ywa³a flotylla strzelania w lot, gdy zechce, do wilków,
z³o¿ona z dwudziestu czterech okrêtów, dzików i niedwiedzi. (...) Jeden z tych
nape³nionych cukrami i suchemi konfitu- niedwiedzi który spad³ do kana³u, wyrami. Mê¿czyni ze strugi tej (...) czerpali gramoli³ siê na ³ód pe³n¹ ludzi, przewawino (...) damy za z wnêtrza p³ywaj¹- ¿y³ j¹ i wraz z nimi wpad³ do wody, czym
cych statków nabiera³y na talerze przys- doprowadzi³ króla do miechu.
maki. (...) Po tym obiedzie nast¹pi³a
¯ycie codzienne Jana Klemensa i
d³uga wieczorna zabawa z tañcami, Izabeli Branickich przebiega³o zgodnie z
baletem, przedstawieniem teatralnem, panuj¹cymi wówczas tendencjami na
cudownemi illuminacjami i fajerwerka- dworze francuskim i saskim. Rozrywmi.
kowe gusta pary hetmañskiej nie ró¿ni³y
W bia³ostockim pa³acu du¿¹ uwagê siê nazbyt od zami³owañ wiêkszoci
przywi¹zywano do dekoracji sto³u, wy- magnatów. D¹¿ono jednak do osi¹gniêmylaj¹c niezwykle wyszukane kon- cia oryginalnoci w pomys³ach, pocz¹wstrukcje, czego przyk³adem jest owa p³y- szy od flotylli na stole poprzez kar³ów
waj¹ca flotylla. Co ciekawe, podobna schowanych w tortach, a koñcz¹c na
konstrukcja dekorowa³a stó³ Ludwika wymylnych atrakcjach dla króla. Wraz z
XVI. Lecz nie tylko nowinki techniczne wielkim hetmanem i jego ma³¿onk¹
stanowi³y o atrakcyjnoci hetmañskich skoñczy³a siê epoka starego porz¹dku i
uroczystoci. Izabela trzyma³a w pa³acu obyczajów. Wiek XIX sta³ na progu
kar³a na ³okieæ wysokiego, który uroz- Podlaskiego Wersalu i szykowa³ siê do
maica³ wielkie uczty. W charakterze w³adania.
niespodzianki umieszczano go w torcie
lub w koszu pe³nym kwiatów.
(Autorka jest historykiem,
pracuje w Bibliotece AMB).

- 24 -

Adam Dobroñski

Ostro³êka
kurpiowska
czy
mazowiecka?

T

o miasto nad Narwi¹ mo¿e
wykazaæ siê bogat¹ histori¹, jest
wymienione nawet na £uku
Triumfalnym w Pary¿u, ale ma w
swych dziejach równie¿ okresy zastoju.
Do rozbiorów Polski pozostawa³o w
sk³adzie ziemi ³om¿yñskiej, od 1866
roku nale¿a³o do guberni ³om¿yñskiej, a
od 1919 roku do województwa bia³ostockiego. Na piêæ miesiêcy przed
wybuchem II wojny wiatowej zosta³o
jednak (razem z £om¿¹ i Ostrowi¹
Mazowieck¹) przeniesione do woj.
warszawskiego. Niemcy wcielili Ostro³êkê do III Rzeszy, po wojnie znów by³o to miasto w granicach woj. warszawskiego i awansowa³o na stolicê podregionu kurpiowskiego. Znawcy geografii historycznej za³amywali rêce, M
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przecie¿ Ostro³êka le¿y na mazowieckim brzegu Narwi, a
stolic¹ Kurpi nale¿a³o og³osiæ Myszyniec. Spór usta³ w 1975
roku, kiedy to powsta³o województwo ostro³êckie, biedne
jednak jak przys³owiowa mysz kocielna. Dla ratowania jego
bytu do³¹czono nawet T³uszcz i podwarszawski Klembów.

Gród nadnarwiañski

Jeli pomin¹æ czasy prehistoryczne, dobrze zreszt¹
zbadane przez archeologów, to tê krótk¹ opowieæ o historii
Ostro³êki trzeba rozpocz¹æ od 1373 roku. Wtedy to ksi¹¿ê
mazowiecki Siemowit III wyda³ w Wyszogrodzie przywilej
na wójtostwo ostro³êckie. Wymienia siê w nim miasto
pospolicie zwane Ostro³êk¹, dochody z przewozu przez
Narew i Omulwiê oraz wspomina o mo¿liwoci wybudowania m³yna na której z tych dwóch rzek lub na ma³ej Suszy,
obecnie zwanej Czeczotk¹. Wniosek mo¿e byæ tylko jeden: w
1373 roku, a mo¿e nawet i nieco wczeniej, Ostro³êka by³a
ju¿ miastem. Niestety, nie zachowa³ siê pierwotny przywilej
lokacyjny.
Bardzo interesuj¹cy jest herb omawianego miasta. Orze³
z koron¹ i szeroko rozpostartmi skrzyd³ami ma tarczê na
piersi, na niej za widnieje napis: HAEC AVIS PROTEGE 
OCHRANIAJ TA PTAKU. Jest w tym ³aciñskim zdaniu b³¹d,
bo zamiast haec winno byæ hoc, a wtedy t³umaczenie brzmia³oby: ochraniaj to ptaku. Jakby ma³o by³o jednego akcentu
mocarnego, to jeszcze pod napisem znajduje siê w herbie
ostro³êckim czarny niedwied na wspomnienie puszczañskiego otoczenia. Nic dziwnego, miasto bogaci³o siê
zw³aszcza na handlu drewnem. Do Anglii, Szkocji, nawet do
Lizbony dociera³y st¹d bale sosnowe i wierkowe. Czêæ
wyciêtych drzew przerabiano na miejscu na pota¿ (wêglan
potasu), wywo¿ono tak¿e smo³ê, dziegieæ, wosk, miody.
Rozwój Ostro³êki przypad³ na XVI wiek, czyli okres
renesansu. Troskê o miasto wykaza³a królowa Bona (ta od
w³oszczyzny), która znios³a niektóre wczeniejsze dokuczliwe podatki, w tym odrêbne op³aty od starych kawalerów.
Rozwinê³o siê rzemios³o (60 piwowarów i 34 szewców),
kwit³ handel, liczba domów wzros³a do 334 w 1563 roku, co
znaczy³o, ¿e mieszkañców by³o ponad dwa tysi¹ce. Ostro³êka wczeniej od Warszawy mia³a most zbudowany przez
mieszczan. Niestety, miasto zniszczy³ wielki po¿ar, wkrótce
potem grasowa³a tu epidemia. To by³ pocz¹tek jeszcze wiêkszych nieszczêæ.

Kurpie

Królewska Puszcza Zielona, zwana te¿ Zagajnic¹, okaza³a siê zbawczym schronieniem dla uciekinierów z miast i
osad nadnarwiañskich. Tak dzia³o siê zw³aszcza w po³owie
XVII wieku, kiedy pojawi³y siê wojska szwedzkie, które
rabowa³y mieszkañców i pali³y ich zabudowania. Wczeniej
docierali tu myliwi, na dobre zagocili bartnicy. To dla nich
opracowano w 1616 roku prawo bartne z s¹dami karz¹cymi
za jego ³amanie. Do puszczy uciekali jeszcze przed
potopem równie¿ ludzie luni, wród nich nie brakowa³o
pospolitych ³otrów.
Wa¿kim wydarzeniem okaza³o siê zbudowanie jezuickiej
misji, maj¹cej broniæ miejscowych katolików przed nowinkami protestanckimi, docieraj¹cymi z Prus. Taka by³a geneza
Myszyñca, osady puszczañskiej, która w pamiêtnym 1791
roku otrzyma³a prawa miejskie. To ostatnie æwieræwiecze
XVIII wieku sprzyja³o zreszt¹ osadnictwu w Zagajnicy,
zwiêkszy³y siê wówczas zastêpy Kurpiów. Ci, co zdecydo-
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wali siê ¿yæ w warunkach puszczañskich, trudnych i niebezpiecznych, musieli dopracowaæ siê odrêbnego zespo³u
wartoci. Wolnoæ sprawia³a, ¿e mniej znaczy³y tu przywileje urzêdowe, wzorce zachowañ przenoszone z wiêkszych
orodków. Ogólne zubo¿enie pomniejsza³o z kolei znaczenie
kryteriów ekonomicznych, za ró¿ne przyczyny z³o¿y³y siê
na utrzymanie postaw gocinnych. Sta³e zagro¿enie
zewnêtrzne i dzikoæ krainy promowa³y odwagê, dzielnoæ,
odpornoæ na trudy, umiejêtnoæ w³adania broni¹, spryt.
Cechy te, oceniane jako wyró¿niaj¹ce Kurpiowszczyznê,
mog³y siê jednak przerodziæ w warunkach niekorzystnych
dla regionu w ujemne, zatem w brutalnoæ, sk³onnoæ do
pope³niania czynów kryminalnych, oszustw.

Fot. Wnêtrze kocio³a pobernardyñskiego pw. w. Antoniego.

Wielkie odkrycie Kurpi Zielonych nast¹pi³o dopiero w
latach osiemdziesi¹tych XIX wieku. Jego bezporedni¹ przyczyn¹ by³a plaga g³odu na tym terenie. ¯ebrz¹cy puszczacy
docierali nawet do Warszawy, co wywo³a³o reakcjê pozytywistycznych dziennikarzy i wspó³czucie w wielu krêgach.
Pojawi³y siê w prasie obszerne artyku³y, potem tak¿e ksi¹¿ki
reporta¿owe, publicystyczne, naukowe. Wczeniej dostrzegano Kurpiów tylko w okresach wojen, jeli te przetacza³y
siê przez Zagajnicê. Przyk³adem najbardziej znanym s¹ walki
ze Szwedami w pierwszych trzech dziesiêcioleciach XVIII
wieku, kiedy to pod Jednaczewem zgin¹³ legendarny wódz
Stach Konwa.
Chwalono potem puszczaków zw³aszcza za udzia³ w
powstaniach narodowych, po czym znów zapominano o tym
niezwyk³ym ludzie. Ich pochodzenie wywodzono od
Jadwingów, górali, nawet od Cyganów. Ubolewaj¹c nad
bied¹ na Kurpiach, potêpiano ich wychodstwo zarobkowe
do Prus Wschodnich, a zw³aszcza emigrowanie od koñca
XIX wieku za ocean, skutkiem czego we wsiach pozostawa³y
ponoæ szybko demoralizuj¹ce siê amerykanki. Peryferyjnoæ po³o¿enia i otoczka borów powodowa³y, ¿e s³abiej
dociera³y tu wszelkie nowinki, bardziej za kultywowano
tradycjê.

Bohaterowie z Ostro³êki

Wród takich postaci trzeba koniecznie wymieniæ przynajmniej kilku bohaterów. Pierwszym by³ Kazimierz Pu³aski,
który wraz z bratem Franciszkiem i licznymi konfederatami
barskimi wjecha³ do Ostro³êki w 1769 roku. Powitano M
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ich entuzjastycznie, zebrano okaza³¹ sumê z³otych, a Kazimierza okrzykniêto marsza³kiem konfederatów ziemi
³om¿yñskiej.
Wiêksze znaczenie mia³ pobyt w Ostro³êce Antoniego
Madaliñskiego, dowódcy 1. Brygady Wielkopolskiej. Na
wieæ o dojrzewaj¹cym spisku narodowym gen. Madaliñski
12 marca 1794 roku ruszy³ ze swoimi oddzia³ami w kierunku
Krakowa, daj¹c tym samym has³o do rozpoczêcia powstania.
Ten manewr znakomicie u³atwi³ dzia³ania Tadeuszowi Kociuszce. Obaj wodzowie spotkali siê 1 kwietnia, a cztery dni
póniej 1. Brygada Wielkopolska wyró¿ni³a siê w bitwie pod
Rac³awicami.

¿yñskim, jednak potem z uporem zdobywa³ wiedzê, szybko
zacz¹³ te¿ prowadziæ w³asne badania, du¿o pisa³ i wydawa³.
Pierwsze jego prace dotyczy³y rodzimej Puszczy Kurpiowskiej, zwyczajów ludowych, dziejów tamtejszych miasteczek. Wczenie wci¹gn¹³ siê w robotê narodow¹, konspirowa³, wzi¹³ udzia³ w wydarzeniach lat 1905-1907. W II
Rzeczypospolitej by³ pos³em na sejm (1922-1927), zabiega³
o wiêksz¹ opiekê pañstwa nad zapónionym regionem,
prowadzi³ agitacjê plebiscytow¹ na Mazurach w 1920 roku,
propagowa³ rozwój owiaty i m³odzie¿owy ruch dru¿yniacki.
Najwiêcej jednak czasu powiêca³ na zbieranie opowieci
ziomków i pieni, zabezpieczanie przed zniszczeniem
pami¹tek kultury materialnej. Propagowa³ bursztyniarstwo,
interesowa³ siê instrumentami muzycznymi (sam gra³ na
skrzypcach) i orylk¹ (sp³aw tratew Narwi¹). W swej karierze
naukowej zwi¹za³ siê z Polsk¹ Akademi¹ Umiejêtnoci,
Muzeum Ziemi w Warszawie, rodowiskami badawczymi:
sto³ecznymi, bia³ostockim, p³ockim; habilitowa³ siê. Jego
imiê nosi obecnie Ostro³êckie Towarzystwo Naukowe. Przed
dwoma laty wydano  to by³a niespodzianka  pamiêtnik
uczonego Kurpia z Powstania Warszawskiego.

Fakty i fakciki

Fot. Forty Bema.

W pocz¹tkach 1807 roku w rejonie Ostro³êki przeci¹ga³y
wojska napoleoñskie i rosyjskie. 16 lutego dosz³o do zaciêtych walk, zwyciêskich dla Napoleona. Cesarz Francuzów
tak dalece ceni³ sobie ten sukces, ¿e kaza³ nazwê miasta
wyryæ na paryskim £uku Triumfalnym.
W Polsce bardziej znana jest bitwa stoczona 26 maja
1831 roku. W wyniku tak zwanej wyprawy na carskie
gwardie dosz³o do dramatycznych walk w samym miecie i
na przeprawach. Atakowali Rosjanie, zawiód³ natomiast
naczelny wódz gen. Jan Skrzynecki, Polacy zostali zepchniêci nad b³ota nadnarwiañskie, w ich szeregach zakrad³o siê
zw¹tpienie. Sytuacjê uratowa³a szar¿a wykonana przez 4.
bateriê lekkokonn¹ pp³k. Józefa Bema. Jego artylerzyci ze
spokojem podjechali blisko szyków nieprzyjacielskich i cennym ogniem powstrzymali dalsze natarcie. Choæ bitwa zosta³
przegrana i armia polska wycofa³a siê spod Ostro³êki, to Rosjanie nie zdecydowali siê na pocig.
Z nastêpnych zdarzeñ historycznych przypomnieæ siê
godzi ofiarne walki w czasie powstania styczniowego,
¿o³nierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, niezwykle dzieln¹
obronê miasta na prze³omie lipca i sierpnia 1920 roku. W
okresie dwudziestolecia miêdzywojennego ozdob¹ Ostro³êki
sta³ siê 5. Pu³k U³anów Zas³awskich.

Ambasador Kurpiów

Adam Chêtnik (1885-1967) jest postaci¹ dobrze znan¹
nie tylko na terenach Polski Pó³nocno-Wschodniej. Zgodnie
podkrela siê zas³ugi tego uczonego Kurpia dla stron
rodzinnych, zw³aszcza Nowogrodu i £om¿y, gdzie stworzy³
muzea regionalne, przeznaczaj¹c na nie i posag ¿ony. Jako
syn cieli nie móg³ dokoñczyæ nauk w gimnazjum ³om-
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Skoro brakuje miejsca na d³u¿szy opis dziejów Ostro³êki, to tytu³em zachêcenia do w³asnych lektur i odwiedzin tego
miasta, wymieniæ nale¿y jeszcze: cenne zabytki (zw³aszcza
klasztor i koció³ pobernardyñski), bogate dzieje miejscowych ¯ydów (dobrze udokumentowane i upamiêtnione),
mauzoleum poleg³ych w 1831 roku (s¹ w okolice groby
wy¿szych dowódców), lady walk i mêczeñstwa z II wojny
wiatowej, stacjê kolejow¹ (wêze³ niegdy szlaków strategicznych, w tym i linii przez niadowo do £ap), rynek z
pomnikiem J. Bema, Wojciechowice z pozosta³ociami
koszar i du¿ymi zak³adami przemys³owymi, piêkny nowoczesny most. Koniecznie trzeba pospacerowaæ nad Narwi¹
(mo¿na pop³ywaæ kajakiem), zapuciæ siê w zau³ki starego
miasta, zjeæ kugiel, a przy odrobinie szczêcia napiæ siê
piwa kozicowego (ja³owcowego). Oczywicie chêtnie wita
goci i muzeum zasobne w eksponaty.
Od 1999 roku nie ma ju¿ województwa ostro³êckiego,
zabrak³o swoich w³adz z du¿¹ si³¹ przebicia na samiutkiej
górze, ³atwo dostêpnych polskich kapita³ów, uby³o miejsc
pracy, zw³aszcza dla inteligencji zwi¹zanej z urzêdami. Jednoczenie jednak wzros³o znaczenie miejscowych spo³eczników, ci podjêli siê misji pobudzania s³abn¹cych, alarmowania, konsolidowania. Zrozumiano, jak cenne s¹ inicjatywy
oddolne, postanowiono wzmacniaæ to¿samoæ regionaln¹,
docieraæ do m³odego pokolenia. Kurpie Zielone potrzebuj¹
pomocy, by powstrzymaæ degradacjê terenów puszczañskich.
I chodzi tyle¿ o ekonomikê, infrastrukturê, co tak¿e o kulturê,
owiatê. Do tworzenia za takich programów potrzebna jest
równie¿ wiedza o przesz³oci, by nie powielaæ b³êdów i lepiej dostrzegaæ zagro¿enia, które najczêciej maj¹ dawn¹
metrykê. Tradycja mo¿e byæ cennym dodatkiem do nowej,
zmieniaj¹cej siê szybko na korzyæ codziennoci, zachêt¹ do
wi¹zania siê z t¹ ziemi¹ ludzi bogatych duchowo. Po cichu
liczy siê na pomoc rodaków, którzy osiedli na sta³e poza
wielk¹ wod¹, a jeszcze bardziej na zainteresowanie zjednoczonej Europy t¹ piêkn¹ krain¹ ze stolic¹ w Ostro³êce.
(Autor jest prof. dr. hab.  pracuje na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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REPORTA¯

Duch
starego
organisty
Agnieszka Kamiñska

W

niewielkiej wsi niedaleko Moniek stoi koció³. Na
pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego, ot  koció³ jak koció³. Jednak mieszkañcy Jawi³ wiedz¹, ¿e ich wi¹tyniê zamieszkuje niecodzienny goæ. Wprawdzie kontakt z nim mia³a tylko jedna osoba, ale chyba nikt
nie w¹tpi w prawdziwoæ s³ów tego wiadka. Jest nim organista, niespe³na trzydziestoletni, niezwykle uzdolniony
muzycznie mê¿czyzna, Kazimierz Bogdan. Kazimierz mieszka w Jawi³ach od piêciu lat.

Fot. Kosció³ w Jawi³ach.

 Pierwszy raz us³ysza³em go mo¿e ze trzy lata temu 
mówi organista.  To by³ póny wieczór. Poszlimy do kocio³a z bratem, ¿eby naprawiæ stare organy, które od dawna
nie by³y u¿ywane i ju¿ ledwie wydobywa³y z siebie dwiêki.
Weszlimy na górê, na chór, bo organy w³anie tam stoj¹.
Otworzylimy je... i wtedy us³yszelimy, jak kto na dole rozmawia. W pierwszej chwili pomyla³em, ¿e to ksi¹dz proboszcz zobaczy³ wiat³a w kociele i przyszed³ sprawdziæ, co
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siê dzieje. Zszed³em na dó³, obszuka³em wszystko wokó³, ale
nikogo nie by³o. Wróci³em na górê i mówiê do brata: 
Robimy dalej. I znów. Gdy tylko dotknêlimy pierwszego
mieszka w organach, us³yszelimy g³osy. Tym razem g³os
s³ysza³ te¿ mój brat. Co musia³o w tym byæ. Znów zszed³em
na dó³. I znów nikogo tam nie by³o. Brat nawet obszed³ koció³ na zewn¹trz, bo pomyla³, ¿e mo¿e kawa³ kto nam robi.
Ale nie. By³o pusto i cicho. Có¿. Przyznam, ¿e w popiechu
zamknêlimy organy i koció³. Jako odechcia³o nam siê wieczornego siedzenia tam. Chocia¿ to wi¹tynia, dom Bo¿y, ale
w takiej sytuacji ka¿demu na g³owie w³os by siê zje¿y³.
Po raz drugi kontakt z duchem pan Kazimierz mia³ kilka
miesiêcy póniej. Musia³ wtedy zmieniæ instalacjê nag³onieniow¹ w kociele. Praca zapowiada³a siê d³uga. W dzieñ
nie zawsze starcza³o na to czasu, wiêc trzeba by³o wracaæ
wieczorami. Raz, drugi nic siê nie dzia³o, wiêc póniej organista zapomnia³ o swojej przygodzie z dziwnymi g³osami i
ju¿ bez obawy przychodzi³ do kocio³a, nawet oko³o dwudziestej trzeciej. Wszystko by³o dobrze, ale tylko do pewnego momentu:
 Ci¹gn¹³em kable przez koció³ i musia³em wejæ na
chór. Pochyli³em siê przy starych organach i wtedy znów us³ysza³em ten g³os. Tym razem blisko, prawie do ucha. By³
bardzo niski, taki zbasowany i jakby rozci¹gniêty, powolny. Mówi³: Zaraz. I po chwili znów: Zaraz. Rzuci³em
kable i pobieg³em do domu. Przy zakrystii us³ysza³em ten
g³os raz jeszcze, ale jakby przyt³umiony, z daleka. Zdyszany
i blady wpad³em do domu. Od progu powiedzia³em ¿onie, ¿e
sam do kocio³a nie wrócê i ¿eby posz³a tam ze mn¹, jeli
instalacja ma byæ do jutra skoñczona. Przyznajê  by³em
przera¿ony!
Swoje przygody organista opowiedzia³ ksiêdzu proboszczowi. Ten jednak, choæ uwierzy³ m³odemu organicie, to nie
potrafi³ mu niczego wyjaniæ. Proboszczowi nigdy nic takiego siê nie przytrafi³o.
Wkrótce potem wydarzy³ siê kolejny incydent. Tym razem porednio jego wiadkiem by³a teciowa organisty.
 Na jesieñ w naszym kociele mia³a byæ Msza wiêta za
duszê prababci mojej ¿ony. Wsta³em bardzo wczenie, bo
mia³em jeszcze w kociele trochê przygotowañ. Oko³o siódmej rano  jak relacjonowa³a potem moja teciowa  us³ysza³a grê organów. Nic konkretnego, po prostu co gra³o. Pomyla³a sobie zdziwiona, ¿e to ja æwiczê o tej porze do mszy. Ale
zaraz zobaczy³a mnie, jak wychodzê z kocio³a przez zakrystiê. A organy, choæ ju¿ coraz ciszej, wci¹¿ jeszcze s³ysza³a...
Czy to normalna, ziemska rzecz?
Pan Kazimierz, choæ pewnoci nie ma, to jest przekonany, ¿e wszystkie te historie wi¹¿¹ siê z postaci¹ wiêtej pamiêci starego organisty. By³ tu przez wiele, wiele lat. Bardzo
siê z¿y³ i z parafi¹, i przede wszystkim z zabytkowymi organami, które wrêcz kocha³. O tym, ¿e koció³ mo¿e nawiedzaæ
w³anie duch starego organisty przysz³o Kazimierzowi do
g³owy po dziwnym nie, który mia³ pewnej nocy:
 Którego razu zg³osi³ siê do mnie proboszcz po³o¿onej
ko³o Jawi³ wsi. Zaproponowa³ mi wtedy pracê u siebie. Z mieszkaniem, z wszelkimi wygodami. Myla³em o tym i myla³em.
Ale ci¹gle nie by³em pewny: odejæ z Jawi³, czy zostaæ? I wtedy przyni³ mi siê stary organista. Zastuka³ do drzwi. Otworzy³em. A on, nie wchodz¹c do rodka, powiedzia³: Chcê, ¿eby
tu zosta³. Lubiê twoj¹ grê. Masz tu zostaæ. Obudzi³em siê
zlany potem i opowiedzia³em wszystko ¿onie. By³o oczywiste,
¿e zostajemy. Po co zadzieraæ z duchami?
M
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Proboszcz Jawi³, ksi¹dz Jerzy Idorowicz wierzy swojemu organicie. Jest
pewny, ¿e istnieje inny wiat, który bardzo ³¹czy siê z tym na ziemi:
 Moim zdaniem  mówi ksi¹dz 
jeli cz³owiek co bardzo, bardzo ukocha³ i z czym siê bardzo zwi¹za³, to
czy nie mo¿e byæ tak, ¿e jego cz¹stka
powraca do tego miejsca? Ja mylê, ¿e
to jest na pewno duch starego organisty.
Dla niego to miejsce, a zw³aszcza organy, by³y ca³ym ¿yciem. Do swoich ostatnich dni chcia³ na nich graæ. Nawet,
gdy z powodu choroby nie móg³ ju¿ siê
podnieæ z ³ó¿ka, wci¹¿ mówi³, jak bardzo chce na nich zagraæ po raz ostatni.

 Mo¿e stary organista nie chce,
¿ebym ja siê dotyka³ do tych organów 
dodaje pan Kazimierz.  Lubi, gdy
gram, ale na nowych organach, elektronicznych, które kilka lat temu kupilimy. Zawsze g³osy s³ysza³em w chwili,
gdy tylko zbli¿y³em siê do starych organów. Nigdy wczeniej, nigdy potem. I
tylko ja tak naprawdê mia³em z nim
kontakt. Mo¿e, dlatego ¿e ja te¿ bardzo
kocham muzykê... I najbardziej ze
wszystkiego to lubiê graæ na organach.
Od siebie dodam, ¿e koció³ w Jawi³ach jest rzeczywicie niezwyk³y.
Duch starego organisty nie jest w nim
jedynym dziwnym zjawiskiem. Proponujê podczas wakacyjnych podró¿y po
regionie odwiedziæ proboszcza w Jawi³ach i poprosiæ go o pokazanie fresku
przy o³tarzu. To naprawdê nieziemska
historia.
(Autorka jest dziennikark¹
Polskiego Radia Bia³ystok).
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Problem

H

istnienia
wiata

iszpañski dramaturg epoki baroku Pedro Calderon de la Barca w jednej ze swych sztuk
twierdzi, ¿e wiat jest u³ud¹, a ¿ycie
ludzkie snem tylko. Czy mo¿na tak
twierdziæ na serio? Przecie¿ ten wiat
jawi nam siê jako oczywisty w swym
istnieniu. Ka¿dy normalny, zdrowy na
umyle cz³owiek, s³ysz¹c, i¿ filozofowie usi³uj¹ przeprowadzaæ wnioskowania maj¹ce dowieæ, ¿e wiat istnieje
albo wrêcz przeciwnie: ¿e nie istnieje,
wzruszy jedynie ramionami i uzna to za
oznakê daleko posuniêtej aberracji. No
bo jak móg³by na przyk³ad lekarz zastanawiaæ siê, czy jego pacjent w ogóle istnieje? To¿ nawet profesor filozofii, wyjaniaj¹cy na wyk³adzie problematycznoæ istnienia wiata, zachowuje siê
wobec studentów w sposób wiadcz¹cy,
¿e ich istnienia to on jest pewien.
Jeli jednak zastanowimy siê nieco
nad t¹ kwesti¹, to bêdziemy musieli uznaæ, ¿e sposób, w jaki cz³owiek odnosi
siê do jakiego przedmiotu albo do drugiego cz³owieka, nie mo¿e byæ dowodem na istnienie tego przedmiotu czy
tego cz³owieka. Przecie¿ wystarczy
przyj¹æ, ¿e z natury swej nie jestemy
zdolni dzia³aæ inaczej, jak tylko przy za³o¿eniu, i¿ wiat istnieje; a za³o¿enie takie nie przes¹dza o rzeczywistym istnieniu wiata. Tak wiêc lekarz z natury zak³ada, ¿e jego pacjent istnieje, a wyk³adowca zak³ada, ¿e istniej¹ jego s³uchacze; za³o¿enie takie po prostu umo¿liwia nam aktywnoæ ¿yciow¹, ale nie
rozstrzyga bynajmniej kwestii, czy co
istnieje, a jeli tak, to co mianowicie istnieje i jakie jest w swej istocie.
Jeli komu rozwa¿ania takie wydadz¹ siê dziwaczne, to niech zastanowi
siê nad sytuacj¹ nastêpuj¹c¹. Oto siedzê
sobie na krzele, dotykam plecami jego
oparcia i mam mocne poczucie realnego
istnienia tego krzes³a  jakby go nie by³o, to bym spad³ na pod³ogê. Tylko ¿e z
punktu widzenia fizyki to krzes³o nie
jest sta³ym, solidnym, ciê¿kim, barw-

Jerzy Kopania

nym przedmiotem, lecz jest jak¹ bezbarwn¹ chmur¹ elektronów, protonów i
czego tam jeszcze, sk³adaj¹c¹ siê g³ównie z pró¿ni. Czy na czym takim odwa¿y³by siê kto usi¹æ? Wychodzi na
to, ¿e my po prostu zak³adamy, i¿ krzes³o istnieje, i z pe³nym poczuciem oczywistoci siadamy na nim; nie realnoæ
krzes³a, lecz nasze poczucie oczywistoci sprawia, ¿e nie spadamy na pod³ogê.
A zatem istnienia wiata pewni byæ
nie mo¿emy. A czy czegokolwiek mo¿emy byæ pewni? Francuski filozof Kartezjusz, ¿yj¹cy w tym samym czasie co
Calderon de la Barca, przekonywa³, ¿e
nie ma niczego pewnego w naszym poznaniu. Ale znalaz³ jeden jedyny wyj¹tek! Otó¿ mogê zw¹tpiæ, czy cokolwiek
istnieje, nie mogê jednak w¹tpiæ we
w³asne istnienie. Mylê, wiêc jestem
 rzek³ Kartezjusz. No bo czy¿ mogê
w¹tpiæ we w³asne istnienie? Jak d³ugo
mam wiadomoæ samego siebie, tak
d³ugo istniejê. Tylko jak dziêki pewnoci, ¿e ja istniejê, mo¿na zyskaæ pewnoæ, ¿e wiat istnieje? Kartezjusz uzna³, ¿e pozostaje nam jedynie odwo³aæ
siê do Pana Boga. Przecie¿ Bóg, który
jest Nieskoñczonym Dobrem, nie mo¿e
nas oszukiwaæ  skoro wiêc da³ nam
oczywiste przekonanie, ¿e wiat istnieje
naprawdê, to znaczy, ¿e wiat istnieje
naprawdê. Kartezjusz s¹dzi³, ¿e to jest
dowód na istnienie wiata, ale w istocie
jest to zdanie siê na mi³osierdzie boskie.
Sprawa jest naprawdê powa¿na.
Nikt jak dot¹d nie udowodni³, ¿e wiat
istnieje. A zreszt¹, czy w ogóle jest mo¿liwy taki dowód? Nie sposób zatem wykluczyæ, ¿e nasze ¿ycie jest z³udzeniem,
nie za realnoci¹; ¿e nie jestemy zanurzeni w rzeczywistoci, lecz pogr¹¿eni we
nie. To mo¿e kiedy siê z tego snu obudzimy. Tylko co wtedy z nami siê stanie?
(Autor jest prof. filozofii, kierownikiem
Zak³adu Bioetyki i Antropologii
Filozoficznej Uniwersytetu
w Bia³ymstoku).
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Neurolodzy w i l e ñ s c y
w latach 1918-1939
Jerzy Borysowicz
(1903-1980)

U

rodzi³ siê na ziemi
witebskiej. W latach
1923-1929 studiowa³
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego
(USB) w Wilnie. Potem od
1929 do 1939 roku pracowa³
w Klinice Neurologicznej, a
nastêpnie w Klinice Chorób
Nerwowych i Umys³owych
USB. Pocz¹tkowo by³ zatrudniony jako asystent, a nastêpnie jako adiunkt. Jerzy Borysowicz pracowa³ równoczenie
w Polskim Instytucie Badañ Mózgu. Gdy w 1931 r. prof. St.
W³adyczko za³o¿y³ Wileñskie Towarzystwo Neurologiczne,
jego sekretarzem i skarbnikiem zosta³ dr J. Borysowicz.
Borysowicz by³ autorem lub wspó³autorem wielu prac
naukowych powiêconych guzom mózgu, wp³ywowi przewlek³ych zatruæ na uk³ad nerwowy, leczeniu schizofrenii
insulin¹. W 1931 r. przebywa³ w Klinice Neurochirurgicznej
w Dorpacie (Tartu), gdzie zapozna³ siê z nowymi metodami
rozpoznawania i lokalizacji procesów chorobowych w mózgu i rdzeniu krêgowym.
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cz. 3.
W 1939 r. przeniós³ siê z rodzin¹ do Radomia. Ju¿ w czasie okupacji uda³o mu siê otworzyæ oddzia³ psychiatryczny.
Poza chorymi znajdowali siê tam ludzie z podziemia, którym
grozi³o aresztowanie lub zagro¿eni byli wywózkami do Niemiec.
Po wojnie Borysowicz zorganizowa³ Oddzia³ Neurologiczny w Szpitalu Miejskim, którego ordynatorem by³ do
1967 r. Wyszkoli³ wielu lekarzy specjalistów w zakresie neurologii i psychiatrii. Napisa³ te¿ wspomnienia o Klinice Neurologicznej i Klinice Chorób Nerwowych i Umys³owych
USB w Wilnie oraz o neurologach wileñskich w latach 1922-1939. Maszynopis tych wspomnieñ zosta³ zdeponowany w
G³ównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie. Opracowa³
równie¿ album z unikatowymi zdjêciami neurologów.
Zmar³ w czerwcu 1980 r.

Napoleon Baniewicz
(1904-1979)

U

rodzi³ siê w Kownie, w
niezamo¿nej rodzinie.
W latach 1924-1930
studiowa³ na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileñskiego i tam otrzyma³ dyplom doktora wszechnauk lekarskich.
Ju¿ w czasie studiów zainteresowa³ siê nim neurolog i psychiatra prof. E. Stransky, dziêki
któremu ju¿ w latach 19291930 realizowa³ pracê naukow¹ nad etiologi¹ padaczki.
Lata 1930-1945 to okres wileñski w ¿yciu N. Baniewicza. Od 1930 do 1934 r. by³ asystentem Kliniki Neurologicznej USB w Wilnie, kierowanej przez Stanis³awa W³adyczkê. W tym czasie og³osi³ kilka prac i uzyska³, na podstawie pracy Grypa uk³adu nerwowego, stopieñ doktora medycyny. Od 1935 do 1939 r. dr Baniewicz by³ ordynatorem
Oddzia³u Neurologicznego Szpitala PKP w Wilnie, a w latach 1937-1941 na podstawie wygranego konkursu równie¿
ordynatorem Oddzia³u Psychiatrycznego Szpitala Sawicz
w Wilnie. W czasie wojny pracowa³ w Wilnie w Poradni Lekarzy Specjalistów. Poradnia ta by³a wa¿nym orodkiem pracy spo³ecznej i konspiracyjnej, udzielano w niej pomocy
wszystkim przeladowanym przez Niemców.
Po zajêciu Wilna przez w³adze radzieckie Napoleon Baniewicz pracowa³ jako neurolog w Szpitalu Kolejowym.
Skierowany przez w³adze repatriacyjne do Gdañska, w padzierniku 1945 r. zatrzyma³ siê przypadkowo w Bydgoszczy.
Widz¹c potrzeby miasta i regionu w zakresie neurologii, M
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Przyroda
i
cz³owiek
skorzysta³ z zaproponowanego mu stanowiska ordynatora
oddzia³u. Zorganizowa³ Oddzia³ Neurologiczny w Szpitalu
Wojewódzkim. Pomóg³ w otwarciu i uruchomieniu Szpitala
Psychiatrycznego w wieciu. Po wyszkoleniu pierwszych
asystentów uruchomi³ ambulatoryjne lecznictwo neurologiczne. By³ wspó³organizatorem a przez pewien czas nawet
prezesem Oddzia³u Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego. Na stanowisku ordynatora oddzia³u neurologicznego pracowa³ 25 lat, do czasu przejcia na emeryturê
w 1969 r. Uwa¿aj¹c pracê za koniecznoæ ¿yciow¹, pracowa³
nawet po przejciu na emeryturê. Prawie do ostatnich chwil
swego ¿ycia przyjmowa³ pacjentów w przychodni.
N. Baniewicz, ju¿ jako student, uwa¿a³, ¿e sama praca lekarza bêdzie dla niego niewystarczaj¹ca. Za drugi swój obowi¹zek uwa¿a³ pracê naukow¹, zg³êbianie przyczyn obserwowanych chorób. Tematy jego zainteresowañ by³y ró¿ne.
Tematykê prac narzuca³y mu materia³y kliniczne. Czêstymi
tematami do których powraca³ by³y: neuroinfekcje (napisa³
obszerne rozdzia³y w podrêczniku Ostre choroby zakane
pod redakcj¹ prof. Wszelakiego), guzy mózgu, stwardnienie
rozsiane oraz zagadnienia odruchów, szczególnie osiowych.
Na podstawie pracy pt. Odruchy osiowe uzyska³ w 1965 r.
stopieñ docenta Wydzia³u Lekarskiego AM w Warszawie, a
odruch mostkowy zosta³ nazwany przez prof. Hermana objawem Baniewicza. Odruch ten jest nieoceniony przy badaniu
chorych, którzy s¹ nieprzytomni.
Napoleon Baniewicz og³osi³ drukiem 74 prace, niektóre
z nich by³y publikowane w jêzyku niemieckim i francuskim.
Przy oddziale neurologicznym zorganizowa³ pracowniê neuropatologiczn¹, w której zgromadzi³ wiele eksponatów. Wykszta³ci³ kilkunastu specjalistów neurologów.
Mieczys³aw Sopek
(Autor jest doktorem nauk medycznych, by³ym wieloletnim
pracownikiem Zak³adu Anatomii Prawid³owej AMB).
Magdalena Szkudlarek
(Autorka jest doktorem nauk medycznych, asystentem w
Zak³adzie Anatomii Prawid³owej AMB).
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W³adys³aw Szafer pisa³:
Tak d³ugo lice ziemi naszej zachowa w pe³ni urok i piêkno,
jak d³ugo w chmurach nad Tatrami, kr¹¿yæ bêdzie orze³,
nad wodami unosiæ siê bêdzie szafirowy zimorodek,
nad ³¹k¹ górsk¹ motyl apollo, a w lesie polskim królowaæ
bêd¹ ¿ubry, ³o i niedwied.

W

Polsce ju¿ w X wieku dekrety w³adców chroni³y
niektóre gatunki zwierz¹t. Za czasów Boles³awa
Chrobrego otoczono ochron¹ bobry. Król W³adys³aw Jagie³³o wyda³ zarz¹dzenie istotnie ograniczaj¹ce
polowania oraz chroni³ przed wycinaniem stare dêby i cisy.

Fot. Jezioro Wigry  lato.

Za czasów Zygmunta Starego poszerzono ochronê bobra,
wprowadzono ochronê soko³a i ³abêdzia. Zygmunt III
nakaza³ chroniæ tura. Kazimierz Wielki zmierza³ do otoczenia ochron¹ lasów. Zygmunt August natomiast zakaza³ M
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polowañ na zwierzynê len¹ w czasie
wychowywania m³odych, a Stefan
Batory wprowadzi³ okres ochronny dla
ryb. Nawet w okresie rozbiorów Polski
znaleli siê obroñcy ojczystej przyrody.
Prekursorem wszechstronnej ochrony
przyrody w Polsce by³ filozof, geolog,
przyrodnik, humanista i wielki m¹¿ stanu Stanis³aw Staszic. On te¿ jako pierwszy dostrzeg³ koniecznoæ ochrony
Tatr. Po pierwszej wojnie wiatowej
minister Ksawery Prauss powo³a³
Komisjê Ochrony Przyrody, a w 1920
roku Pañstwow¹ Radê Ochrony Przyrody, na czele której stan¹³ wybitny polski przyrodnik W³adys³aw Szafer. Z
jego inicjatywy w 1927 roku podjêto
uchwa³ê o powo³aniu Ligi Ochrony
Przyrody.
W 1921 roku powsta³ w Polsce
zacz¹tek pierwszego parku narodowego
 Parku Bia³owieskiego. W 1932 roku
powo³ano Pieniñski Park Narodowy. Po
drugiej wojnie wiatowej utworzono w
Polsce 21 parków narodowych, które
chroni¹ najcenniejsze fragmenty ocala³ej przyrody i zajmuj¹ nieca³y procent
powierzchni kraju. Pomimo starañ oraz
wprowadzanych ograniczeñ nie uda³o
siê ochroniæ wielu gatunków i ich
siedlisk. Rozwój cywilizacyjny i penetracja cz³owieka w g³¹b przyrody,
nasilone od XIX wieku doprowadzi³y
do katastrofalnych zmian w przyrodzie.
Obecnie ochrona rodowiska cz³owieka
jest jednym z najwa¿niejszych problemów wiatowych.
Dziêki specyficznym warunkom
geograficznym i historycznym, a tak¿e
gospodarczym Bia³ostocczyzny, zachowa³y siê tu fragmenty prastarej puszczy,
ocala³y unikatowe bagna, urokiem
zachwycaj¹ krajobrazy. Najcenniejsze
fragmenty tego dziedzictwa chroni¹
rezerwaty, parki narodowe i parki krajobrazowe. Na Bia³ostocczynie powsta³y cztery parki narodowe (Bia³owieski, Biebrzañski, Narwiañski, Wigierski), trzy parki krajobrazowe (Suwalski
Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyñskiej, £om¿yñski Park Krajobrazowy Doliny Narwi) i
osiemdziesi¹t piêæ rezerwatów przyrody.
Czy cz³owiek zacz¹³ szukaæ pojednania z przyrod¹?
Oprac. Anna Worowska
(Autorka jest dr. n. med.
 pracuje w Klinice Chirurgii
Naczyñ i Transplantacji AMB).
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Truj¹ca
piestrzenica
kasztanowata

W

przyrodzie o¿ywienie, nad- te¿ pojedyncze okazy. Jego owocnik
chodzi wiosn¹, a z ni¹ pier- sk³ada siê z jasnobr¹zowej kulistej, powsze grzybobrania. Zwraca- krytej pofa³dowaniami g³ówki, która
my uwagê na piestrzenicê kasztanowat¹ jest osadzona na blado¿ó³tawym, pu(Gyromitra esculenta, babie uszy, grzyb stym wewn¹trz trzonie. Jego jasnobr¹majowy), bêd¹c¹ powodem
wiêkszoci zatruæ w tym okresie.
Piestrzenica kasztanowata nale¿y do grzybów wystêpuj¹cych w lasach sosnowych. Pojawia siê ju¿ pod
koniec marca, ze szczytem
owocowania w kwietniu i na
pocz¹tku maja. Grzyb ten o
kulistej, pofalowanej, mózgowatej g³ówce, kasztanowatym zabarwieniu i przyjemnym zapachu niedojrza³ych orzechów cieszy siê,
niestety, doæ szerokim zainteresowaniem zbieraczy. Piestrzenica kasztanowata to Fot. Piestrzenica kasztanowata.
grzyb miertelnie truj¹cy,
bardzo czêsto mylony ze
smardzem jadalnym, którego okres wystêpowania przypada w tym samym zowa g³ówka  wewn¹trz pusta  ma
czasie.
postaæ ¿eberek. Grzyb ten wystêpuje
Smardz jadalny jest grzybem o spe- g³ównie w lasach liciastych, parkach,
cyficznym delikatnym smaku. Najczê- ogrodach, zarolach, najczêciej pod
ciej ronie gromadnie, ale spotyka siê klonami, jesionami i wi¹zami. Wszystkie smardze zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska z dnia 9 lipca
2004 roku, podlegaj¹ w Polsce cis³ej
Pierwsze oznaki zatrucia
ochronie. Pozyskiwanie tych gatunków
piestrzenic¹ kasztanowat¹
jest zabronione.
wystêpuj¹ zwykle po 6-15
Piestrzenica kasztanowata jest
godzinach. Objawami s¹:
grzybem, który ronie i dojrzewa doæ
nudnoci, wymioty, bóle
d³ugo. W tym czasie gromadzi wysokie
stê¿enia gyromytryny (N-metyloformybrzucha, ogólne os³abienie
lohydrazon aldehydu octowego) i metyi bóle g³owy. Charakteryslohydrazyny  miertelnie truj¹cych
tyczny objaw to pragnienie,
substancji pochodzenia bia³kowego. Toktóremu towarzysz¹
ksycznoæ piestrzenicy jest zmienna,
suchoæ i pieczenie w jamie
zale¿y od miejsca wysiewu owocników,
jest tak¿e ró¿na w poszczególnych laustnej. Mo¿e wyst¹piæ linotach owocowania. Pierwsze oznaki chotok. W stanie rozwiniêtej
robowe wystêpuj¹ zwykle po 6-15 gochoroby stwierdza siê:
dzinach. Objawami s¹: nudnoci, wybolesnoæ i powiêkszenie
mioty, bóle brzucha, ogólne os³abienie i
w¹troby, objawy podbóle g³owy. Charakterystyczny objaw to
pragnienie, któremu towarzysz¹ su- M
¿ó³taczkowe.
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choæ i pieczenie w jamie ustnej. Mo¿e
wyst¹piæ linotok. W stanie rozwiniêtej
choroby stwierdza siê: bolesnoæ i powiêkszenie w¹troby, objawy pod¿ó³taczkowe. Spotykamy równie¿ przypadki ciê¿kich zatruæ piestrzenic¹ kasztanowat¹, przebiegaj¹ce z ostr¹ niewydolnoci¹ nerek. Zanotowano tak¿e
przypadki zgonów, których najczêstsz¹
przyczyn¹ by³a pi¹czka w¹trobowa.
Wed³ug P. Burdego, autora Zatrucia
ostre grzybami i rolinami wy¿szymi,
zatruciu mo¿na ulec, wdychaj¹c opary z

Pogl¹d, ¿e substancji
truj¹cych pozbywamy siê z
owocników przez kilkakrotne
obgotowanie jest b³êdny.

Fot. Smardz jadalny.

gotowanych i suszonych grzybów.
Czynniki truj¹ce rozk³adaj¹ siê b¹d
utleniaj¹ przy obu procesach. Pogl¹d,
¿e substancji truj¹cych pozbywamy siê
z owocników przez kilkakrotne obgotowanie jest b³êdny. Gyromytryna, chocia¿ jest substancj¹ rozpuszczaj¹c¹ siê
w wodzie, nie daje siê ca³kowicie wyp³ukaæ z owocnika.
Leczenie polega na wykonaniu p³ukania ¿o³¹dka, wyrównaniu gospodarki
wodno-elektrolitowej oraz podawaniu
rodków przeciwbólowych, rozkurczowych i os³aniaj¹cych w¹trobê. Nale¿y
wiêc zachowaæ wiêksz¹ rozwagê w
zbieraniu i spo¿ywaniu grzybów, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci pomylenia
smardza jadalnego z piestrzenic¹ kasztanowat¹.
Robert Henryk Kranc
(Autor jest mgr. analityki medycznej,
wspó³pracuje z Klinik¹
Obserwacyjno-Zakazn¹ AMB).
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Praca

Beata Ewa Mirska

P

na
emeryturze

racownicy, którzy zdecyduj¹ siê
przejæ na emeryturê mog¹ ³¹czyæ wiadczenie z dodatkow¹
prac¹. To czy ZUS bêdzie wyp³aca³
emeryturê w pe³nej, czy w zmniejszonej
wysokoci, czy te¿ zawiesi prawo do
wiadczenia, uzale¿nione jest od wysokoci uzyskiwanego przychodu oraz od
wieku uprawnionego.
Zmniejszeniu lub zawieszeniu  w
zwi¹zku z osi¹ganiem przychodu  nie
podlegaj¹ wiadczenia osób maj¹cych
ustalone prawo do emerytury i ukoñczony wiek emerytalny, wynosz¹cy 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn. Niewa¿ne jest w tym przypadku czy osoby
te pobieraj¹ przyznan¹ emeryturê, czy
te¿  ze wzglêdu na ustalone prawo do
renty z tytu³u niezdolnoci do pracy lub
do renty rodzinnej  ZUS zawiesi³ im
prawo do emerytury, podejmuj¹c wyp³atê renty.
Przychody uzyskane np. z tytu³u
najmu lub u¿yczenia pozostaj¹ poza
zainteresowaniem ZUS-u. Nie interesuj¹ go równie¿ przychody, jakie zosta³y
uzyskane z tytu³u pracy wykonywanej
przed przyznaniem emerytury. Zdarza
siê, ¿e wynagrodzenie nale¿ne za pracê
wykonywan¹ przed przejciem na emeryturê jest wyp³acane w chwili, gdy ustalone jest ju¿ prawo do tego wiadczenia.
Zawieszeniu lub zmniejszeniu nie
podlegaj¹ renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, których
niezdolnoæ do pracy pozostaje w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹. Dotyczy to
tak¿e rent rodzinnych przys³uguj¹cych
po osobach uprawnionych do wiadczeñ, których mieræ nast¹pi³a w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹.
ZUS zawiesza prawo do wiadczenia, gdy osoba, która bezporednio
przed wyst¹pieniem o to wiadczenie
wykonywa³a pracê u danego pracodawcy, a po jej przyznaniu dalej pracuje u
tego samego pracodawcy i osi¹ga z tego
tytu³u jakikolwiek przychód. Odnosi siê
to zarówno do osób, które przechodz¹
na wczeniejsz¹ emeryturê, a wiêc osób
w wieku ni¿szym ni¿ 60 lat dla kobiet i
65 lat dla mê¿czyzn, jak równie¿ dla

tych, którzy osi¹gnêli ju¿ powszechny
wiek emerytalny (odpowiednio 60 i 65
lat). Omawiany warunek dotyczy wszystkich tzw. stosunków pracy, w jakich
pracownik pozostawa³ przed przejciem
na emeryturê.
Emeryt, który osi¹ga przychód z
dzia³alnoci na której ci¹¿y obowi¹zek
ubezpieczeñ spo³ecznych musi powiadomiæ ZUS o wykonywaniu tej pracy, a
tak¿e o wysokoci osi¹ganego przychodu oraz dodatkowo, ju¿ po zakoñczeniu
roku kalendarzowego, o ³¹cznej kwocie
dochodu uzyskanego w minionym roku
lub o kwotach przychodów osi¹gniêtych w poszczególnych miesi¹cach tego
roku.
Zgodnie z przepisami ustawy z
17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), do dzia³alnoci o których
nale¿y powiadomiæ ZUS nale¿¹:
+ praca wiadczona w ramach stosunku
pracy,
+ praca wiadczona na podstawie
umowy o pracê nak³adcz¹,
+ praca wykonywana na podstawie
umowy zlecenia i umowy agencyjnej
oraz wspó³praca przy wykonywaniu
jednej z tych umów,
+ umowa o wiadczenie us³ug, do
której zgodnie z kodeksem cywilnym
stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia oraz wspó³praca przy wykonywaniu takich umów,
+ wykonywanie pracy na podstawie
umowy zlecenia agencyjnej lub innej
o wiadczenie us³ug, je¿eli zosta³a
zawarta z pracodawc¹, z którym
równoczenie pozostaje w stosunku
pracy lub je¿eli w ramach takiej
umowy wykonuje pracê na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
+ dzia³alnoæ gospodarcza oraz
wspó³praca przy wykonywaniu tej
dzia³alnoci,
+ praca w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej i spó³dzielni kó³ek rolniczych,
+ odp³atne wiadczenie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolnoci lub
tymczasowego aresztowania.
M
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Przychody osi¹gane z tytu³u wymienionych rodzajów
dzia³alnoci maj¹ wp³yw na wysokoæ nale¿nej emerytury,
niezale¿nie od tego czy jest od nich odprowadzana sk³adka
na ubezpieczenie spo³eczne, czy te¿ z uwagi na posiadanie
emerytury albo op³acanie sk³adek z innego tytu³u nie ma obowi¹zku odprowadzania tych sk³adek.
Z obowi¹zku wykazania przychodu z dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci podstawy wymiaru sk³adek, nie
zwalnia równie¿ fakt, ¿e w jakim okresie dzia³alnoæ przynosi straty. Nie nale¿y zapomnieæ o poinformowaniu ZUS-u
o pobranych kwotach zasi³ków: chorobowego, macierzyñskiego i opiekuñczego oraz o pobranym wynagrodzeniu za
czas niezdolnoci do pracy, a tak¿e o otrzymanych kwotach
wiadczenia rehabilitacyjnego i zasi³ku wyrównawczego, i
dodatku wyrównawczego. Przychód osi¹gany za granic¹ ma
równie¿ wp³yw na zawieszenie lub zmniejszanie emerytury.
Po otrzymaniu od wiadczeniobiorcy zawiadomienia o
podjêciu dzia³alnoci zarobkowej oraz o wysokoci zadeklarowanego przychodu, ZUS decyduje o dalszej wyp³acie
wiadczenia w dotychczasowej kwocie albo o koniecznoci
jego zawieszenia lub zmniejszenia. Jest to uzale¿nione od
wysokoci przychodu. Emeryci rozliczani s¹ z kwot uzyskanego przychodu, a progi zarobkowe wynosz¹ 70 procent i
130 procent przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
ostatnio og³oszonego przez Prezesa GUS.
Jeli przychód przekracza 70 procent przeciêtnego wynagrodzenia, a nie jest wy¿szy od 130 procent  ZUS obliczy
kwotê zmniejszenia. Zmniejszenie to stanowi ró¿nice miêdzy
faktycznie osi¹ganym przychodem, a kwot¹ 70 procent przeciêtnego wynagrodzenia. Niezale¿nie od tego jak du¿a to
bêdzie ró¿nica, ZUS mo¿e zmniejszyæ wysokoæ emerytur
jedynie o maksymaln¹ kwotê zmniejszenia. Maksymalne
zmniejszenie to 24 procent kwoty bazowej obowi¹zuj¹cej
jeszcze w styczniu 1999 roku, podanej nastêpnie wszystkim
waloryzacjom, jakie zosta³y przeprowadzone do dzisiaj.
Od 1 marca 2006 kwota maksymalnego zmniejszenia
wynosi 413,37 z³  w przypadku emerytury lub renty z tytu³u
ca³kowitej niezdolnoci do pracy, 310,05z³  w przypadku
renty z tytu³u czêciowej niezdolnoci do pracy, 351,38 z³ 
w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna
osoba. Graniczne kwoty przychodów (ni¿sza i wy¿sza) s¹
ustalane, co kwarta³, na podstawie przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia og³oszonego ostatnio przez Prezesa GUS. Obecnie obowi¹zuj¹ limity ustalone od 1 czerwca:
70 procent przeciêtnego wynagrodzenia  1771,20 z³, 130
procent  3289,30 z³.
Ostateczne rozliczenie wiadczenia nastêpuje po zakoñczeniu roku, przy czym przeprowadzane jest na podstawie zawiadczeñ (owiadczeñ) nades³anych przez emerytów
oraz zawiadczeñ, które musz¹ wys³aæ pracodawcy i zleceniodawcy. Obowi¹zuj¹ce przepisy przewiduj¹ dwa sposoby rozliczenia wiadczeñ  rozliczenie roczne i miesiêczne.
O tym, wed³ug którego sposobu ma byæ rozliczone wiadczenie, decyduje w zasadzie wniosek emeryta. Je¿eli z nades³anej dokumentacji wynika mo¿liwoæ zastosowania obydwu sposobów ZUS obowi¹zany jest do przeprowadzenia
rozliczenia wed³ug korzystniejszego wariantu.

(Autorka jest kierownikiem
Dzia³u Spraw Pracowniczych AMB).

- maj 2006 (40) -

Z Senatu
Na posiedzeniu 30 maja 2006 r. Senat podj¹³ uchwa³y w
sprawach:
+ zasad rekrutacji na rok akademicki 2007/2008,
+ zatwierdzenia Regulaminu Samorz¹du Doktorantów AMB,
+ zmiany w Regulaminie wyjazdów w ramach programu
Socrates-Erasmus,
+ uchylenia Uchwa³y nr 15/97 z dnia 25.03.1997 r. w sprawie zmiany zasad ustalania, wynagrodzenia pracownikom
Uczelni przechodz¹cym na emeryturê,
+ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego AMB
za rok 2005,
+ zatwierdzenie skonsolidowanego planu rzeczowo-finansowego na rok 2006,
+ zniesienia Katedry Chemii Bioorganicznej na Wydziale
Farmaceutycznym AMB.
Ponadto Senatorowie:
+ pozytywnie zaopiniowali wniosek o mianowanie prof. dr.
hab. Wojciecha Sobañca na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dzieciêcej
AMB,
+ przyjêli sprawozdanie Rektora AMB za rok 2005.
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu
Przeczytane
Województwo podlaskie jako pierwsze w
Polsce dysponowa³o systemem, dziêki któremu w ci¹gu godziny mo¿na by³o przewieæ zawa³owców z ca³ego regionu na zabieg angiografii. System by³ tak dobry, ¿e
zazdroci³ go nam ca³y kraj. A jak wiadomo  taka zazdroæ
mo¿e sprowadziæ nieszczêcie. I sprowadzi³a! Za pokrycie,
bowiem, kosztów teletransmisji i Plavixu (28 tabletek tego
leku kosztuje ok. 170 z³) nie ma kto p³aciæ, co grozi parali¿em systemu. Jak wyjani³ rzecznik podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Jan Mirucki: P³acimy pogotowiu rycza³tem za dobê pracy zespo³u ratunkowego. Nie mamy mo¿liwoci prawnych, aby dodatkowo p³aciæ za leczenie zawa³owców. A mo¿emy siê poruszaæ tylko w granicach prawa.
Sêk w tym, ¿e mi³oæ naszego oddzia³u Funduszu do
prawa ma charakter, mo¿na by rzec, regionalny, gdy¿ inne
oddzia³y to robi¹. Póki co, ciê¿ar p³atnoci spada na M
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pogotowie, które zwróci³o siê z prob¹ o pomoc do Urzêdu
Marsza³kowskiego. Jak powiedzia³ odpowiedzialny za s³u¿bê
zdrowia, wicemarsza³ek To³wiñski: Mamy pomys³, jak wybrn¹æ z tej sytuacji. Jednak za wczenie, aby mówiæ o szczegó³ach.
Taaak, Panie Marsza³ku, zawa³owcy poczekaj¹ i pewnie
nawet nie bêd¹ protestowaæ.
v

v

v

Bia³ostocka onkologia mo¿e poszczyciæ siê sprzêtem medycznym, jakiego móg³by jej pozazdrociæ niejeden szpital w
Polsce. Na ten sprzêt sypie siê jednak tynk z rozpadaj¹cych
siê cian, co bardzo martwi zarówno pacjentów, jak i personel jednostki. Wprawdzie z kontraktu wojewódzkiego na remont onkologii zostanie przeznaczone pó³ miliona z³otych,
lecz nie ma mo¿liwoci, aby te pieni¹dze mog³y wystarczyæ
na przeprowadzenie kapitalnego remontu ca³ego budynku,
ten bowiem zosta³ wyceniony na 7 milionów z³otych.
Sytuacja nie wygl¹da najlepiej, ale widaæ wiate³ko w
tunelu. Istnieje szansa, ¿e brakuj¹ca kwota trafi do nas z ...
Norwegii. Stosowny projekt przeszed³ ju¿ pozytywnie dwie
weryfikacje speców ze specjalnych komisji i je¿eli zostanie
potwierdzony po raz trzeci, to zostanie przekazany do Funduszu Norweskiego. A dziêki temu pieni¹dze mog³yby siê pojawiæ w ci¹gu kilku miesiêcy.
To mi³e, ¿e Norwegów obchodz¹ nasze problemy. To niemi³e, ¿e nie obchodz¹ one naszych w³adz. Oby tylko nie
uaktywni³y siê one, kiedy siê oka¿e, ¿e kto da³ du¿e pieni¹dze na remont szpitala praktycznie za nic. Tropienie
takich podejrzanych dobroczyñców ma u nas d³ug¹ tradycjê.
v

v

v

Jak kraj d³ugi i szeroki strajkuj¹ szpitale. Sytuacja nabrzmiewa³a tak d³ugo, ¿e chyba nawet najwiêksi optymici zw¹tpili
w mo¿liwoæ unikniêcia strajków. Personel szpitali, które
zdecydowa³y siê na ten drastyczny krok spotka³ siê z ró¿nym
przyjêciem za strony pacjentów, a co ciekawe, równie¿ w
rz¹dzie walczy³y ze sob¹ dwie przeciwstawne postawy
wobec lekarskich protestów. Z jednej strony wicepremier
Dorn straszy³ zwolnieniami, z drugiej minister Religa walczy³ o podwy¿ki. Mo¿na ju¿ chyba og³osiæ czêciowe zwyciêstwo tego drugiego. Rz¹d ostatecznie zgodzi³ siê na trzyletni plan dofinansowania s³u¿by zdrowia, w ramach którego
ju¿ w przysz³ym roku ma siê pojawiæ dodatkowe 5 miliardów
z³otych na ten cel.
Niestety, nie znajduje to zrozumienia wród strajkuj¹cych, bo jak mówi Krzysztof Bukiel, szef Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy, nie wiadomo jak rz¹d wyliczy³ sobie te miliardy, ale to wymaga nowych ustaw. A nie
ma jeszcze nawet projektów. Dodajmy, ¿e wzrost nak³adów
zale¿y od spe³nienia kilku warunków, w tym od: wdro¿enia
ustawy o ratownictwie medycznym, podniesienia sk³adki
p³aconej przez bud¿et za rolników i bezrobotnych oraz utrzymania wysokiego rozwoju gospodarczego kraju.
W nastêpnych latach za powinny zostaæ równie¿ wprowadzone obowi¹zkowe ubezpieczenia pielêgnacyjne i powinny
rozwin¹æ siê ubezpieczenia dodatkowe.
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Wicepremier i Minister Finansów ju¿ wykona³a przyjazny gest wobec lekarzy, tn¹c po pensjach urzêdników
administracji rz¹dowej. W ramach programu tanie pañstwo
oczywicie.
Te przyjazne gesty nale¿y chyba doceniæ. Doszukiwanie
siê za wszelk¹ cenê wyd³u¿aj¹cego siê nosa u obiecuj¹cego
podwy¿ki ministra Religi mo¿e siê skoñczyæ tak, ¿e zwyciê¿y opcja ministra Dorna. Ten za mo¿e zrobiæ to, co
obiecywa³.
v

v

v

Szkolenie przedstawicieli firmy Roche Polska, które odby³o
siê w Worlinach k. Ostórdy nie by³o ani pierwszym, ani ostatnim i na pewno nie ró¿ni³o siê od innych. Traf jednak chcia³,
¿e materia³y dydaktyczne u¿ywane podczas odbywaj¹cych
siê wówczas zajêæ wyciek³y do prasy i to akurat w gor¹cym
okresie ogólnopolskich protestów lekarskich. Ot, taki zbieg
okolicznoci.
I okaza³o siê, ¿e szkolenie sprzedawców, dotycz¹ce dociniêcia lekarza, który nie przepisuje leków firmy pomimo
obietnicy darowizn i wyjazdów, to nie tylko powód do zdziwienia, a nawet szoku przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, ale wrêcz przestêpstwo. Szefostwo firmy farmaceutycznej zachowa³o zimn¹ krew i twierdzi, ¿e szkolenie mia³o pokazaæ, jak nie nale¿y postêpowaæ.
Kuszczak na Stadionie l¹skim te¿ chcia³ nam tylko pokazaæ, jak nie nale¿y broniæ.
v

v

v

Kto by pomyla³, ¿e spotkanie warszawskiego recydywisty
W³odka z koleg¹ po fachu, niejakim Tadkiem, do jakiego dosz³o w maju 2005 r. w Warszawie spowoduje burzê w odleg³ym Bia³ymstoku. A jednak. Tadek z³o¿y³ W³odkowi propozycjê zarobienia paru z³otych. W³odek nadawa³ siê do
wspó³pracy doskonale, traf chcia³ bowiem, ¿e zdrowie mia³
nietêgie i jako weteran oddzia³ów kardiologii móg³ wyst¹piæ
w roli przynêty w szczwanym planie, jaki zrodzi³ siê w g³owie doktora S. z bia³ostockiej kardiochirurgii. Plan ten by³
prosty: wrobiæ w korupcjê kierownictwo orodka. Jak wiemy
z niejednokrotnie opisywanych w naszej prasie póniejszych
wypadków, plan ten w sumie siê powiód³, dodajmy  nie bez
wydatnej pomocy chc¹cych siê wykazaæ skutecznoci¹ policjantów.
Niestety, doktor S. chcia³ przerobiæ nie tylko swego szefa, ale równie¿ W³odka i Tadka. A to nie ten gatunek ludzi,
którzy dadz¹ sobie w kaszê albo w cokolwiek innego dmuchaæ. Mimo wiêc realnego niebezpieczeñstwa takiego w³anie obrotu sprawy opowiedzieli reporterom, a potem równie¿
policji historiê przekrêtu, bo poczuli siê... oszukani przez
doktora. Prokuratura i policja ma teraz potê¿ny problem,
uwierzy³a bowiem w korupcjê kierownika kliniki do tego
stopnia, ¿e nie uzna³a za stosowne go przes³uchaæ. Przes³uchano za to oko³o 100 innych osób. Tyle tylko, ¿e one nie
potwierdzi³y ³apownictwa Tomasza Hirnle.
Mamy IV RP, wiêc nawet jeli prokuratura nawali, przestêpcy sami przyznaj¹ siê do winy. W odrodzonym moralnie kraju wszystko jest mo¿liwe.
aha
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M³ody
Medyk

W TYM NUMERZE CZYTAJ:
str.38  Jestem zaskoczona

str.39  Wszystko siê zmieni³o

str.43  Remontuj¹c ³ódki

W biegu miêdzy jednym a drugim egzaminem napiszê tylko
tyle, ¿e mi³o nam powitaæ w redakcji studentów zagranicznych. W tym miesi¹cu chcia³bym Wasz¹ szczególn¹ uwagê
zwróciæ w³anie na ich artyku³y. W Pretty cool thing, Mark
Klukowski odkrywa przed Wami ca³¹ prawdê o AMB widzian¹ oczami cz³owieka z innego kraju. Zielone indeksy, s³aba
angielszczyzna kadry  to Mark zarzuca bia³ostockiej uczelni. Polecam!
Natomiast Yuko Oba, studentka z Japonii jest zaskoczona rozmiarami polskich pacjentów i ich chorobami  warto
przeczytaæ!
W tym numerze zajêlimy siê tak¿e problemami m³odych mam. Czy fakt posiadania dziecka na studiach i krótko
po nich ³agodzi wszystkie k³opoty i z³oci zwi¹zane z permanentnym brakiem czasu? Polecam rozmowy z Emili¹ Raczkowsk¹ i Aleksandr¹ Serwick¹.
I jeszcze wa¿na wiadomoæ. Dalej czekamy na odpowied na nasze pytanie, dotycz¹ce podrêcznika z deonatologii. Szukamy Kogo Rozs¹dnego i Odwa¿nego. Do tej pory
nikt siê nie zdecydowa³.
A teraz wracam ju¿ do czynnoci mniej przyjemnych,
acz koniecznych.

str. 45  Little green books

str.44  For the first time
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EX TEMPORE ... EX TEMPORE ... EX TEMPORE

e  wieci
Projekt rozporz¹dzenia
o specjalizacjach

Ocena miejsc sta¿owych
na www.mlodylekarz.pl

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawi³ siê projekt rozporz¹dzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Projekt zosta³ przekazany do konsultacji spo³ecznych, a termin ich
nadsy³ania up³yn¹³ 5.06.2006r.
Zasadnicz¹ zmian¹, wprowadzan¹ przez t¹
nowelizacjê, jest stworzenie trzech nowych specjalizacji podstawowych, które do tej pory by³y
specjalizacjami szczegó³owymi: kardiologii, chirurgii plastycznej oraz transfuzjologii. Spowoduje to skrócenie czasu jaki jest potrzebny do uzyskania tych specjalnoci. Jako przyczynê tej decyzji podano zapotrzebowanie na specjalistów z
wy¿ej wymienionych dziedzin. Nie bez znaczenia
jest równie¿ czynnik finansowy, gdy¿ skrócenie
szkolenia wi¹¿e siê ze zmniejszeniem funduszy
potrzebnych na wyszkolenie specjalisty.
Inn¹ istotn¹ proponowan¹ zmian¹ jest zapis,
który mówi o tym, ¿e nie trzeba przed³u¿aæ specjalizacji o czas absencji na zwolnieniu lekarskim, je¿eli jest ono krótsze (³¹cznie) ni¿ 30 dni.
Obecnie, ka¿da nieobecnoæ w pracy powoduje
przed³u¿enie umowy rezydenckiej. Skutkowa³o
to niemo¿noci¹ z³o¿enia dokumentów do egzaminu specjalizacyjnego i zmusza³o do oczekiwania na egzamin przez kolejne pó³ roku. Teraz
okres rezydentury mo¿e byæ skrócony do 30 dni.
Teksty aktualnego rozporz¹dzenia i nowelizacji  www.mz.gov.pl

Zosta³ uruchomiony kolejny dzia³ forum  Ocena miejsc sta¿owych. W tym dziale chcielibymy, aby u¿ytkownicy opisywali swoje dowiadczenia z odbywania sta¿u podyplomowego w
okrelonych szpitalach. Dziêki tym opiniom nasi
m³odsi koledzy bêd¹ mogli siê zorientowaæ czego
mog¹ siê spodziewaæ po poszczególnych szpitalach, do których warto iæ, a które lepiej omijaæ
szerokim ³ukiem.
Aby mo¿na by³o ³atwo odnaleæ interesuj¹ce
miejsce, forum podzielilimy na województwa, a
ka¿da ocena powinna stanowiæ odrêbn¹ wypowied. Prosimy te¿ o odpowiednie formu³owanie
tytu³u, tak by ³atwo mo¿na by³o odnajdowaæ
poszczególne placówki. Stworzylimy schemat
oceny, fajnie jeli bêdzie on przestrzegany, ale
jeli kto wyka¿e siê inwencj¹  przymkniemy na
to oczy.
Serdecznie zachêcamy do pisania.

ród³o  www.mlodylekarz.pl

Terminy LEP i LDEP  jesieñ2006
Ustalone zosta³y terminy Lekarskiego Egzaminu
Pañstwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Pañstwowego w sesji jesiennej 2006 roku.
Egzaminy te odbêd¹ siê odpowiednio: LEP 
04.11.2006 godz. 11:00 oraz LDEP  07.10.2006
godz. 11:00. Egzamin LDEP bêdzie odbywa³ siê
w szeciu orodkach: Gdañsku, Poznaniu, Wroc³awiu, Krakowie, Warszawie i £odzi, natomiast
LEP w jedenastu orodkach: Bydgoszczy, Bia³ymstoku, Gdañsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, £odzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i
Wroc³awiu. Szczegó³owe informacje bêd¹ udzielane pod numerem telefonu 042-272-2041. Wszyscy lekarze i lekarze dentyci dopuszczeni do egzaminu dostan¹ pisemnie powiadomienie z CEM
o miejscu i terminie egzaminu.
ród³o  www.cem.edu.pl
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Pytanie do...
Kogo
Rozs¹dnego
Niestety nie doczekalimy siê odpowiedzi na
list, który wystosowa³a nasza redakcja. Pytalimy, cytuj¹c co smakowitsze fragmenty zalecanego nam podrêcznika do deonatologii,
autorstwa dr Szymañskiej, czy ksi¹¿ka ta 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?
My nie boimy siê zadawaæ trudnych pytañ,
szkoda wiêc, ¿e starsi od nas boj¹ siê na te pytania odpowiadaæ!!!
Redaktor MM
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M³odzi naukowcy
przez jury, w sk³ad którego wchodzili pracownicy
godnie z wieloletni¹ tradycj¹, Studenckie Tonaukowi Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
warzystwo Naukowe Akademii Medycznej
Poziom prezentowanych prac by³ bardzo zró¿niw Bia³ymstoku rokrocznie organizuje spotkania
cowany. Jury w szczególnoci doceni³o prace prenaukowe studentów medycyny z Polski i z zazentowane w sesjach: pediatrycznej, chirurgiczgranicy. Tak i w tym roku, 27-28 kwietnia, odby³a
nej oraz nauk podstawowych. Autorów, którzy
siê II Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
otrzymali najwiêksz¹ liczbê punktów (prezentaStudentów Medycyny i M³odych Lekarzy, Bia³ycje by³y oceniane w trzech kategoriach), wyró¿stok 2006 pod honorowym patronatem Jego Magnilimy nagrodami.
nificencji Rektora
Ich wrêczenie odbyAkademii Medycz³o siê w pi¹tkowe
nej w Bia³ymstoku,
popo³udnie, podczas
prof. dr. hab. Jana
uroczystego zamGórskiego oraz Markniêcia konferencji.
sza³ka WojewódzDodatkowo zatwa Podlaskiego Jainteresowani mieli
nusza Krzy¿ewskieniepowtarzaln¹ okago. Do roku 2004
zjê wziêcia udzia³u
odbywa³a siê pod
w prezentacji najnoszyldem konferencji
wszych standardów
ogólnopolskiej napostêpowania w retomiast przed rokiem
suscytacji. Prezentakonferencja osi¹gnêcja ta zosta³a przy³a rangê miêdzyna- Fot. Druga Konferencja Naukowa Studentów Medycyny
i M³odych Lekarzy, Bia³ystok 2006.
gotowana przez Sturodowej.
denckie Ko³o NauSpotkania m³okowe, dzia³aj¹ce przy Klinice Anestezjologii i
dych medyków to niepowtarzalna okazja do zaIntensywnej Terapii, którego opiekunem jest lek.
prezentowania osi¹gniêæ naukowych studentów,
Tomasz Musiuk. Wyk³ad cieszy³ siê wyj¹tkowym
dzia³aj¹cych w ko³ach naukowych AMB. Jest to
zainteresowaniem. Wszystkie miejsca na sali wyrównie¿ okazja do wymiany. Studenci w ten spok³adowej by³y zajête.
sób udowadniaj¹, ¿e zg³êbianie wiedzy medycznej jest nie tylko obowi¹zkiem zwi¹zanym ze stuAutokarem na imprezê
diowaniem, lecz równie¿ jest ich pasj¹.
Konferencja rozpoczê³a siê oficjalnym otPoza czêci¹ oficjaln¹ konferencji odbywa³y
warciem, w którym wziêli udzia³: prof. dr hab.
siê tak¿e spotkania towarzyskie. W pierwszym
Andrzej D¹browski  prorektor ds. studenckich, a
dniu konferencji wszyscy zainteresowani zwieprzede wszystkim osoba niezwykle ¿yczliwa i
dzali pa³ac Branickich. Po oficjalnym zakoñczeprzychylnie odnosz¹ca siê do studentów oraz
niu, w pi¹tkowy wieczór, uczestnicy konferencji
prof. dr hab. Maciej Jówik  opiekun STN-u, dopojechali autokarami do Suprala. Tam odby³a siê
bry duch Studenckiego Towarzystwa Naukoweimpreza pokonferencyjna. Podobnie jak w latach
go, wspieraj¹cy nas w projektach i zawsze s³u¿¹poprzednich nie oby³o siê bez tañców. Serdeczn¹
cy dobr¹ rad¹.
atmosferê dope³ni³y ognisko oraz syte przek¹ski.
Doceniono ciê¿k¹ pracê!
Ponadto spotkanie urozmaici³y pokazy sztuki magicznej, brazylijskiej sztuki walki, gry i tañca caW konferencji wziê³o udzia³ prawie 150
poeira. Zacieni³y siê znajomoci pomiêdzy stuuczestników, w tym 30 osób z innych uczelni
dentami medycyny z ró¿nych orodków akademedycznych w Polsce (z £odzi, Bydgoszczy,
mickich.
Warszawy, Gdañska, Lublina i ze Szczecina) oraz
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w III
oko³o 30 studentów z Bia³orusi  corocznych
Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej Stuuczestników konferencji. W czasie dwóch dni w
dentów Medycyny i M³odych Lekarzy Bia³ystok
siedmiu sesjach naukowych (Sesji Nauk Podsta2007, która bêdzie mia³a miejsce ju¿ za nieca³y
wowych, Sesji Chorób Wewnêtrznych, Sesji
rok.
Chirurgicznej, Sesji Pediatrycznej, Sesji StomaMa³gorzata Iwaniuk
tologicznej, Sesji Anglojêzycznej  Prezentacje
- Przewodnicz¹ca
Ustne i Sesji Anglojêzycznej  Plakaty) zosta³o
Zarz¹d Studenckiego
zaprezentowanych 80 prac. Prace oceniane by³y
Towarzystwa Naukowego AMB.
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Nazywam siê Yuko
Relacja studentki z Japonii
o przebiegu praktyki w AMB.

EX TEMPORE ... EX TEMPORE ... EX TEMPORE
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azywam siê Yuko Oba. Jestem studentk¹ z Uniwersytetu w Hamamatsu w Japonii. Jako druga
studentka z mojej uczelni, odby³am praktykê w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. W Polsce by³am
ju¿ wczeniej, ale tylko przejazdem i spêdzi³am w
tym kraju wówczas tylko jeden dzieñ. Chcia³am
wróciæ tu ponownie. Z takiej okazji mog³am skorzystaæ dziêki wymianie studenckiej i wspó³pracy pomiêdzy naszymi uczelniami.
W Bia³ymstoku spêdzi³am trzy tygodnie  od 3 do 21 kwietnia 2006 roku. Mieszka³am w Domu Studenta nr 1. Odby³am praktykê
w Klinice Nefrologii i Kardiologii. By³a to pierwsza praktyka kliniczna jak¹ odby³am
za granic¹. Tak wiêc
wszystko by³o nowe.
Niestety, nie mog³am
zostaæ przy³¹czona do grupy studentów zagranicznych.
W pierwszej chwili, zastanawia³am siê jak poradzê sobie na zajêciach z polskimi studentami, znaj¹c tylko
jêzyk angielski. Niemniej moje obawy okaza³y siê
bezpodstawne. Personel klinik by³ dla mnie bardzo
mi³y. Lekarze t³umaczyli mi wiele zagadnieñ, dotycz¹cych szpitala, pacjentów, chorób oraz tutejszych
zwyczajów. Ze wzglêdu na swoj¹ odmiennoæ,
wszystko bardzo mnie interesowa³o.

Co racja, to racja

Na przyk³ad: japoñskich lekarzy obowi¹zuje
czas pracy od 8 do 17, wiêkszoæ z nich zaczyna
jednak pracê o 7, a koñczy o 21. W moim kraju
pozostawanie w pracy po godzinach uwa¿ane jest za
wielk¹ wartoæ. Mówi¹c szczerze, wydaje mi siê, ¿e
idea wyjcia do domu, gdy nie ma w zasadzie nic do
zrobienia, jest sensowniejsza ni¿ nasze zwyczaje,
które prowadz¹ czêsto do marnowania czasu.
Kolejnym zaskoczeniem by³a dla mnie liczba
kobiet-lekarek w Klinice Nefrologii. W Japonii kobiety stanowi¹ tylko 30 procent lekarzy. Je¿eli chodzi o pacjentów, tu równie¿ zauwa¿y³am pewne ró¿nice. W polskim szpitalu pacjenci wydali mi siê wiêksi, a ich choroby znacznie powa¿niejsze.
Którego dnia, dziêki uprzejmoci pani doktor
prowadz¹cej æwiczenia, mia³am sposobnoæ uczestniczyæ, razem z polskimi studentami, w zajêciach

(odbywaj¹cych siê w jêzyku polskim) w Klinice Nefrologii. Nie mog³am zrozumieæ omawianych treci,
jednak dziêki pokazowi slajdów mog³am domylaæ
siê co by³o mówione. Mia³am wra¿enie, ¿e przekazywane treci by³y podobne do tych przekazywanych studentom w Japonii. Potem, na zajêciach klinicznych, mog³am przy³¹czyæ siê do grupy. Studenci uprzejmie t³umaczyli mi ich rozmowy z pacjentami oraz wskazówki prowadz¹cego zajêcia lekarza.
To by³ jeden z najciekawszych dni, które spêdzi³am
w Bia³ymstoku.

Zdziwienie

Gdy zdecydowa³am
siê na wyjazd na praktykê do Polski, pierwotnie
planowa³am spêdziæ trzy
tygodnie w Klinice Nefrologii.
Póniej jednak, dziêki zgodzie
profesorów, mog³am przebywaæ tak¿e przez dwa dni w
Klinice Kardiologii AMB.
Uczestniczy³am w nich
po porannych zajêciach
na nefrologii. Nie
mog³am wyjæ ze
zdumienia widz¹c,
¿e w Klinice Kardiologii u¿ywane s¹ nowe japoñskie urz¹dzenia. Jeszcze bardziej nowoczesne, ni¿ te u¿ywane w szpitalu uniwersyteckim w Hamamatsu! Mog³am obserwowaæ
takie badania jak zabieg przezskórnej wewn¹trznaczyniowej angioplastyki wieñcowej (PTCA) i zabiegi koronarograficzne. W Klinice Kardiologii nauczy³am siê badania echokardiograficznego (USG
serca). Wczeniej nigdy nie by³am szkolona w zakresie PTCA i USG serca tak szczegó³owo ani nie
widzia³am tak wielu pacjentów, poddawanych tym
badaniom. Dziêki temu dowiadczeniu, lepiej rozumiem PTCA i USG serca ni¿ wczeniej.
Pobyt w Bia³ymstoku by³ dla mnie bardzo
owocny. Mam nadziejê, ¿e studenci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku tak¿e bêd¹ mogli odwiedziæ
moj¹ uczelniê. Mylê, ¿e podobnie jak w moim
przypadku, by³oby to dla nich równie ciekawe dowiadczenie. Chcia³abym podziêkowaæ wszystkim,
którzy powiêcili swój cenny czas i opiekowali siê
mn¹ podczas pobytu w Bia³ymstoku. Jestem bardzo
zadowolona z poznania tylu nowych, ciekawych
osób. Mam nadziejê, ¿e kiedy w przysz³oci zawitam jeszcze do Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Yuko Oba
Tekst przet³umaczy³ Pawe³ Niegierewicz
z Biura Karier przy Dziale Spraw
Studenckich AMB
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M³ody Medyk: Co zmieni³o siê w Twoim
¿yciu, kiedy urodzi³ siê Tymoteusz?
Emilia Raczkowska: Wszystko. Nic nie jest takie jak wczeniej. Urodzenie dziecka to chwila, w
której przestajesz ¿yæ dla siebie i wszystko podporz¹dkowujesz nowej sytuacji. Tymoteusz wyznaczy³ nam priorytety i grafik dnia. Od tej pory
przerwy w zajêciach s³u¿y³y do nakarmienia
dziecka, a nie do plotek ze znajomymi. Wieczory
by³y zarezerwowane na k¹piel, a nie na wyjcie
do kina. W ci¹gu dnia chodzilimy na spacery a
nie na zakupy. Nie mówi¹c ju¿ o rezygnacji z fryzjera, z imprez towarzyskich czy wyjazdów na
wakacje. I wreszcie nauka, czyli intensywny
wysi³ek umys³owy ograniczony do paru godzin
podczas snu dziecka.

Fot. Emilia z Tymoteuszem.

MM: Z jakimi nowociami ¿ycia najtrudniej
by³o Ci siê oswoiæ?
Emilka: Tymoteusz jest moim pierwszym dzieckiem, nie mia³am ¿adnego dowiadczenia w
opiece nad takim maleñstwem. Obawia³am siê,
d³ugo przed narodzinami synka, czy podo³am
nowym obowi¹zkom, czy bêdê wiedzia³a, co zrobiæ, kiedy bêdzie mu co dolegaæ. Czy starczy mi
si³, ¿eby wstawaæ w nocy, czy bêdê wiedzia³a,
czym i kiedy go nakarmiæ? Czy odpowiednio go
ubiorê, czy w porê wy³apiê ewentualne nieprawid³owoci? To naprawdê spêdza³o mi sen z po-
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wiek. A okaza³o siê, ¿e intuicja mnie nie zawiod³a. Nie mia³am najmniejszych trudnoci z odczytaniem zachowañ mojego synka. Dokucza³ mi
tylko przewlek³y brak snu
MM: Je¿eli drugi raz mia³aby podejmowaæ
decyzjê o urodzeniu dziecku na studiach, to
co by zrobi³a?
Emilka: Je¿eli by³abym w takiej samej sytuacji,
bez wahania zrobi³abym to samo. Mówiê tu o pomocy rodziny i opiekunki, bez których ciê¿ko
by³oby jednoczenie spe³niaæ siê w roli matki i
studentki. A to wspania³e uczucie i satysfakcja
mieæ niespe³na dwadziecia piêæ lat, skoñczone
studia i prawdziw¹ rodzinê. Nie znam wielu rodzin, które decyduj¹ siê na posiadanie potomstwa
jeszcze podczas nauki. Potem ¿a³uj¹, bo czasu nie
da siê cofn¹æ. Gdybym mia³a szansê, zdecydowa³abym siê na dwójkê dzieci jeszcze na studiach.
MM: Jak zareagowali Twoi znajomi z uczelni
na informacjê, ¿e jeste w ci¹¿y?
Emilka: Najpierw sama musia³am och³on¹æ. Nie
spodziewa³am siê, ¿e test ci¹¿owy, który wykona³am na probê mê¿a, wyjdzie pozytywnie. A
jednak wyszed³. Serce bi³o mi niemi³osiernie. To
by³ dzieñ egzaminu z radiologii. W drodze na
uczelniê poinformowa³am o tym mê¿a, chocia¿
przecie¿ on i tak wiedzia³. Potem zwierzy³am siê
bliskiemu koledze, który podrzuca³ mnie do góry
i cieszy³ jak dziecko. Najbli¿sze kole¿anki gratulowa³y i obiecywa³y pomoc po narodzinach Tymoteuszka. To by³y wspania³e, spontaniczne i
ciep³e reakcje. Póniej kiedy ju¿ by³o widaæ ci¹¿ê
nie by³o ju¿ tak mi³o. Dochodzi³y do mnie czasem niesympatyczne szepty i docinki od kole¿anek i kolegów, których nie bêdê cytowaæ ani
komentowaæ. Mylê, ¿e jeli komu uk³ada siê
lepiej ni¿ innym, to musi siê liczyæ z ludzk¹
nie¿yczliwoci¹, wynikaj¹c¹ ze zwyk³ej zazdroci.
MM: Czy nie pojawi³y siê takie myli, ¿e jednak sobie nie poradzisz  studia, dziecko,
dom?
Emilka: Niestety,... tak. Szczególnie przed
wa¿nymi zaliczeniami, kiedy czasu by³o ma³o,
dziecku nie mo¿na by³o odmówiæ uwagi, a m¹¿
by³ na kolejnych spotkaniach lub wyjedzie. I
wszystko na mojej g³owie. Wtedy mówi³am, M

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

Rozmowa z Emili¹ Raczkowsk¹,
studentk¹ VI roku Wydzia³u Lekarskiego i m³od¹ mam¹.
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¿e nie dam rady, ¿e muszê co powiêciæ, ¿eby
syn mia³ najlepsz¹ opiekê, ¿e od³o¿ê studia na
czas, kiedy dziecko bêdzie starsze i bêdê mog³a
skupiæ siê na obowi¹zkach zwi¹zanych z uczelni¹
i przysz³¹ prac¹. Na szczêcie wsparcie i
powiêcenie mego mê¿a Damiana odwiod³o mnie
od tych pomys³ów. A teraz mam zas³u¿one
wakacje tylko dla nich dwojga.
MM: Czy uwa¿asz, ¿e m³ode matki na naszej
uczelni maj¹ same problemy?
Emilka: Ja osobicie mam negatywne dowiadczenia. W czasie ci¹¿y niejednokrotnie s³ysza³am,
w³anie od pracowników uczelni, ¿e studia to nie
czas na niañczenie dzieci. I odbija³o siê to na
przyk³ad na ocenie z egzaminu. Nie s¹dzê jednak,
¿e jest to jaka zasada. S³ysza³am od ciê¿arnych
kole¿anek skrajne opinie. Mylê, ¿e to kwestia na
jakiego cz³owieka siê trafi.
Po urodzeniu dziecka mia³am jedynie tydzieñ
absencji na uczelni. Niestety, to wystarczy³oby o
ma³y w³os, abym nie ukoñczy³a studiów razem z
moim rokiem. I to, o ironio, w zwi¹zku z niewywi¹zaniem siê z obowi¹zków dydaktycznych
na oddziale pediatrycznym. Poza tym uk³ad zajêæ
i wyrozumia³oæ asystentów sprzyja³y matce
preferuj¹cej karmienie naturalne.
MM: Czy uwa¿asz, ¿e dziecko na studiach to
dobry pomys³?
Emilka: Doskona³y! Dzisiaj mam ju¿ zdrowego,
dobrze rozwijaj¹cego siê dziesiêciomiesiêcznego
malucha. Za chwilê rozpoczynamy pracê i nie
ka¿dy, d¹¿¹c do doskona³oci, powiêcaj¹c siê
obowi¹zkom, dy¿uruj¹c i chc¹c utrzymaæ posadê
zdecyduje siê teraz na dziecko. Lata lec¹ i potem
bywa czasami zbyt póno. Oczywicie podstaw¹
jest mo¿liwoæ zapewnienia dziecku najlepszych
warunków do rozwoju, czyli najpierw za³o¿enie
szczêliwej, kochaj¹cej siê rodziny i zdobycie zabezpieczenia finansowego. Nam uda³o siê spe³niæ
te warunki.
MM: Najmieszniejsza sytuacja, jaka przydarzy³a Ci siê z Tymkiem?
Emilka: Tymek co dzieñ zdobywa nowe umiejêtnoci i czym nas zaskakuje. Oczywicie wywo³uje to w nas zadowolenie i dumê. I nie raz miejemy siê do ³ez z jego min, gestów, jêzyka. Mylê,
¿e to, co my prze¿ywamy dla patrz¹cych z boku
by³oby tylko kolejnym etapem rozwoju dziecka.
I to jest w³anie ta magia, która sprawia, ¿e
w³asne dzieci s¹ zawsze naj...
Rozmawia³:
Pawe³ Szambora
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Sztuka...
Rozmowa z

Aleksandr¹ Serwick¹
 doktorantk¹, lekark¹
w trakcie specjalizacji
oraz przyk³adn¹ matk¹.

M³ody Medyk: Kiedy na wiecie pojawi³ siê
synek?
Dr Aleksandra Serwicka: Trzy lata temu, dok³adnie czwartego kwietnia 2003 roku.

Fot. Doktor A. Serwicka z Wiktorem.

MM: To by³o jeszcze w trakcie studiów czy
ju¿ po uzyskaniu dyplomu?
A.S.: Ju¿ po ukoñczeniu studiów. Dyplom Akademii Medycznej w Bia³ymstoku otrzyma³am w
2001 roku, w 2002 roku zaczê³am studia doktoranckie, a w 2003 roku przyszed³ na wiat
synek.
MM: Jak sobie Pani radzi z tyloma obowi¹zkami  wychowywaniem synka, prac¹ w
klinice oraz prac¹ naukow¹? Niejedna kobieta znalaz³aby sto powodów do narzekania.
A.S.: ¯ycie jest sztuk¹ kompromisów. Nie mo¿na
byæ jednoczenie stuprocentowym pracownikiem
i stuprocentow¹ matk¹. Niestety co mo¿na mieæ
kosztem czego. Sprawy zawodowe staram siê
za³atwiaæ do godziny piêtnastej. W tym czasie
dziecko jest z niani¹. Po godzinie piêtnastej, M
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a¿ do czasu kiedy pójdzie spaæ, staram siê powiêciæ czas synkowi. A spaæ chodzi ró¿nie,
bywa, ¿e po godzinie dwudziestej drugiej.
MM: A czy instynkt macierzyñski nie
przeszkadza³ Pani w stuprocentowym
zaufaniu do niani?
A.S.: Najgorzej by³o na pocz¹tku. Wróci³am do
pracy kiedy synek mia³ piêæ i pó³ miesi¹ca. Wówczas rzeczywicie nawet kilka razy w ci¹gu dnia
wraca³am do domu. Ciê¿ko mi by³o byæ daleko
od niego. Z czasem przekona³am siê do niani.
Jednak w stu procentach nikomu nie mo¿na zaufaæ. Syn bardzo lubi swoj¹ opiekunkê, czeka nawet kiedy przyjdzie. Ju¿ teraz sam umie dok³adnie powiedzieæ czego chce, co mu siê podoba, a
co nie. Kiedy trzeba by³o obserwowaæ jego
reakcje i na tej podstawie wnioskowaæ.
MM.: Musi Pani ci¹gle poszerzaæ swoj¹
wiedzê. Kiedy znajduje Pani czas na naukê?
A.S.: G³ównie wieczorami, w trakcie dy¿urów
oraz niekiedy w czasie weekendów. Wówczas
m¹¿ zajmuje siê dzieckiem. Teraz mam ju¿
troszkê ³atwiej. Synek wiêcej rozumie i czasami
udaje mi siê co zrobiæ w trakcie popo³udnia.
Czasami przyjedzie babcia, ale wizyty s¹ bardzo
rzadkie, poniewa¿ obie babcie mieszkaj¹ bardzo
daleko.
MM: A jakich rad udzieli³aby Pani studentkom  m³odym matkom?
A.S.: Trudno jest tu cokolwiek radziæ. Bêd¹c na
studiach, bardzo ciê¿ko jest mieæ dziecko. Cz³owiek jest jeszcze bardzo m³ody i chce zaznaæ
¿ycia studenckiego. Jednak, patrz¹c na to wszystko z perspektywy czasu, to kole¿anki, które urodzi³y dzieci w trakcie studiów teraz maj¹ ju¿ du¿e
dzieci i jest im ³atwiej. Idealnego czasu po prostu
nie ma. Jednak gdy w ¿yciu kobiety pojawi siê
dziecko to zupe³nie inaczej kszta³tuj¹ siê priorytety. Od czasu, gdy na wiecie pojawi³ siê synek
wszystko planujê w zale¿noci od cyklu dnia
dziecka.
MM: A czy du¿o zale¿y od wyrozumia³oci
szefa?
A.S.: Bardzo du¿o! Ja mia³am du¿o szczêcia,
mój kierownik specjalizacji oraz promotor pracy
doktorskiej doskonale rozumiej¹ moj¹ sytuacjê.
Sama mogê sobie dopasowywaæ godziny pracy.
Wiem co nale¿y do moich obowi¹zków i co muszê zrobiæ. Zawsze by³am pouk³adana i zdeterminowana. A dziecko jeszcze bardziej wzmaga t¹
determinacjê.
Rozmawia³a: MMS
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K

iedy przed trzema laty wybiera³am studia na
kierunku farmacja z przera¿eniem patrzy³am w przysz³oæ. W g³owie mia³am pustkê,
przed oczami malowa³ siê niewyrany horyzont.
W³aciwie nawet nie bardzo siê domyla³am na
czym polega studiowanie farmacji. W trakcie
okaza³o siê, ¿e w niczym nie przypomina to nauki
w liceum.
Ju¿ na inauguracji roku akademickiego dowiedzia³am siê, ¿e wydzia³ nasz zaliczany jest do
jednego z najlepszych w rankingu akademii medycznych w Polsce. (Oceniaj¹c brano pod uwagê
dydaktykê, iloæ publikacji naukowych, kadrê
pracowników akademickich, wymiany miêdzynarodowe i wiele innych osi¹gniêæ).
Na Wydziale Farmaceutycznym AMB funkcjonuje 16 zak³adów, jedna katedra i jedna samodzielna pracownia. Istniej¹ ko³a naukowe, w
których ka¿dy student mo¿e pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹. W 2001r. zosta³a
za³o¿ona Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego  M³oda Farmacja,
która obecnie jest w okresie rozkwitu. Zalet¹ jej
jest to, ¿e uczy pracy w zespole oraz umo¿liwia
nawi¹zanie wspó³pracy z innymi studentami farmacji na terenie Polski i nie tylko. Realizowane
jest to m.in. przez wyjazdy na studenckie wymiany miêdzynarodowe w ramach wspó³pracy z
IPSF (International Pharmaceutical Student Federation) oraz organizacjê tych wymian na terenie
naszej uczelni, szkolenia z zakresu autoprezentacji i przedsiêbiorczoci jak Kariera Medyka,
pomoc studentom I roku w zaadoptowaniu siê w
uczelni (m.in. oprowadzanie po uczelni), pomoc
w organizacji Dni Otwartych AMB i wiele innych
ciekawych projektów.

Nowe hobby  kucie
Jak wyobra¿a³am sobie studiowanie? Kiedy
stawia³am pierwsze kroki na AMB, moje wyobra¿enia o studiach nabra³y konkretnych
kszta³tów. Zaczê³y siê zaliczenia, kolokwia, nieprzespane noce
Jednak po pewnym czasie
stwierdzi³am, ¿e nie jest tak ciê¿ko jak siê wydawa³o. Nie my pierwsi i nie ostatni musimy
zmierzyæ siê z tym wyzwaniem, ¿e co nas nie
zabije to nas wzmocni.
O czym marzy³am na pocz¹tku? Kiedy zaczyna³am studia, marzenia moje nie bardzo splata³y siê z rzeczywistoci¹. Pragnê³am nie tylko
rozwijaæ siê naukowo, ale tak¿e udzielaæ siê w
ró¿nych organizacjach studenckich i powiêcaæ
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tudenci Akademii Medycznej, jak ma³o którzy, musz¹ powiêcaæ du¿o czasu na naukê.
Niestety odbywa siê to kosztem czasu, który
mogliby przeznaczyæ na swój rozwój fizyczny.
Maj¹c na uwadze chêæ urozmaicenia ¿ycia
sportowego studentów naszej uczelni, KUAZS
AMB razem z Samorz¹dem Studentów zorganizowa³ w ramach Medykaliów Turniej Siatkówki Organizacji Studenckich.
Impreza odby³a siê 20 maja w DS. 1. W rozgrywkach wziê³y udzia³ cztery dru¿yny: STN ze
wsparciem Samorz¹du, Sekcja Studencka PTF
M³oda Farmacja, IFMSA oraz SCR Radiosupe³. Po meczach pó³fina³owych, do walki o pierwsze miejsce zakwalifikowa³y siê dru¿yny Radiosu³a i IFMSA. Nie mniej emocjonuj¹ce by³o
równie¿ starcie o III miejsce miêdzy STN/Samo-

M

rz¹dem a M³od¹ Farmacj¹. Ostateczny jednak
wynik meczu (3:1) nie odzwierciedla³ wyrównanej i zaciêtej walki. Triumfatorem turnieju po
równie zaciêtej walce zosta³a dru¿yna SCR
Radiosupe³, wygrywaj¹c z IFMSA równie¿ 3:1.

cd. ze str. 41.
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farmacji

czas w³asnemu hobby  nauce jêzyków obcych
itp. Teraz, kiedy wci¹gn¹³ mnie wir nauki, moje
plany powoli musia³y ulec zmianie. Wiêkszoæ
czasu zajmuje mi pamiêciowa nauka du¿ej iloci materia³u.

A mo¿e ma³a rewolucja?

Fot. Na sam szczyt.

Serdecznie dziêkujemy pracownikom SWFiS:
mgr Jolancie Tobi i mgr Krzysztofowi Zadykowiczowi za pomoc w organizacji przedsiêwziêcia
oraz niezast¹pion¹ pomoc sêdziowsk¹ podczas
meczy.

Co chcia³abym zmieniæ? Wola³abym, ¿eby
studia te nie polega³y w ca³oci na wkuwaniu,
ale na zdobywaniu wiedzy bardziej praktycznej.
Tak abymy mieli wiêcej czasu na rozwijanie
w³asnych zainteresowañ. Mylê, ¿e wartociowym przedsiêwziêciem na naszym wydziale by³oby wprowadzenie programu Sokrates Erasmus. Program ten umo¿liwia wymianê studentów z uczelniami partnerskimi. Ubolewamy, poniewa¿ na dzi nie jest on dla studentów farmacji dostêpny. Uwa¿am, ¿e spêdzenie roku na zagranicznej uczelni to wielka przygoda, a zebrane
w trakcie takiego pobytu dowiadczenia procentuj¹ przez ca³e ¿ycie. W zwi¹zku z tym dobrze
by³oby gdyby i studenci farmacji naszej uczelni
mieli tak¹ mo¿liwoæ.
Co do planów na przysz³oæ? Bardzo chcia³abym robiæ co ciekawego, oczywicie zwi¹zanego z zawodem, ale ¿eby zajêcie to przynosi³o
mi pe³n¹ satysfakcje, zaspokaja³o moje ambicje,
dawa³o mi poczucie w³asnej wartoci. Jednoczenie chcia³abym mieæ pewnoæ, ¿e to co robiê jest
dobre, ¿e przynosi korzyæ równie¿ innym.

Ca³y dzieñ up³yn¹³ pod znakiem dobrej zabawy oraz wspania³ej towarzyskiej atmosfery. I
w³anie taki by³ cel imprezy. Spróbowalimy pokonaæ marazm studentów naszej uczelni i mamy
nadziejê, ¿e nam siê to uda³o. Oprócz siatkówki,
mo¿na by³o tak¿e spróbowaæ swych si³ na ska³ce
wspinaczkowej w DS1 pod sprawnym okiem
instruktora.
Wierzymy, ¿e w przysz³ym roku akademickim podobne turnieje bêd¹ cieszyæ siê jeszcze
wiêksz¹ popularnoci¹. Jednoczenie w imieniu
KUAZS pragnê zaznaczyæ, ¿e naszym pragnieniem jest, aby tego typu imprezy sportowe przyjê³y siê w corocznej organizacji Medykaliów.
Do³o¿ymy wszelkich starañ, aby to przedsiêwziêcie nie pozosta³o jedynie w sferze planów.
Wszyscy wiemy, ¿e sport to zdrowie, wiêc
zanim bêdziemy uczyæ innych jak postêpowaæ by
o nie dbaæ, zatroszczmy siê o w³asne.

Studentka III roku

Ewelina Zaremba

Wygraæ z marazmem
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towa. Osoby zainteresowane zapraszamy
port akademicki jest jedn¹ z lepiej prodo SWFiS-u w DS. 1, gdzie prowadzone
speruj¹cych dziedzin ¿ycia pozaleks¹ zapisy.
cyjnego studentów. Od niepamiêtnych
Wszystko to sprawia, ¿e uczelnia nie
czasów by³ on  i nadal jest  wizytówk¹
pozostaje jedynie miejscem kojarzonym z
wielu uczelni wy¿szych. Klub Uczelniany
nauk¹, ze stresem, ale jednoczenie jawi
AZS przy Akademii Medycznej w Bia³ymsiê jako niesamowity twór zrzeszaj¹cy
stoku powo³ano w roku 1950. Mia³ on zaludzi z pasj¹. Efektem s¹ wyniki, jakie naspokajaæ sportowe potrzeby m³odzie¿y
si studenci osi¹gaj¹ na presti¿owych
akademickiej, s³u¿yæ piêknej idei upowimprezach sportowych. Niemal¿e tradycj¹
szechniania kultury fizycznej i równosta³ siê nasz udzia³ m.in. w Akademickich
czenie wp³ywaæ na kszta³towanie charakMistrzostwach Polski, z których nierzadko
terów i postaw studentów. Akademickie
¿ycie sportowe z roku
na rok przyci¹ga³o coraz
to liczniejsze grupy studentów, co w du¿ej mierze przyczyni³o siê do powstania ró¿norodnych
sekcji. Ka¿dy móg³ znaleæ co dla siebie.
Obecnie, w ramach
Klubu Uczelnianego AZS
AMB, funkcjonuje dziewiêæ sekcji sportowych:
aerobik, lekka atletyka,
pi³ka no¿na, koszykówka (mêska i ¿eñska), p³ywanie, siatkówka (mêska i ¿eñska), wspinaczka, tenis sto³owy. W tym
roku dosz³a jeszcze sekcja ¿eglarska, chocia¿
w rzeczywistoci jest
ona jedynie wznowieniem, bo taka sekcja
Fot. Studenci remontuj¹cy ³ódki, czyli pracowite pocz¹tki mi³ego ¿eglowania.
dzia³a³a u nas przed
wieloma laty. Szeroki
wachlarz dyscyplin umozdarza³o nam siê wracaæ z medalami. Na¿liwia m³odzie¿y akademickiej doskonalele¿y wspomnieæ tak¿e o lidze miêdzynie swoich umiejêtnoci w wielu dziedziuczelnianej, w której nasza uczelnia z
nach sportowych. Znaczna czêæ organisezonu na sezon ma lepsze wyniki.
zowanych zajêæ ma tak¿e charakter czysto
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³oci szerekreacyjny. Studenci mog¹ dbaæ o rozwój
regi cz³onków AZS-u zasil¹ m³odzi, chêtni
fizyczny na si³owni, która otwarta jest dla
do uprawiania sportu studenci, których z
nich przez piêæ dni w tygodniu lub na
góry serdecznie zapraszamy. Z chwil¹ rozbardzo popularnych zajêciach aerobiku.
poczêcia nowego roku akademickiego,
Dodatkowym atutem s¹ tak¿e letnie i
wszystkie szczegó³owe informacje, dotyzimowe obozy sportowe organizowane
cz¹ce poszczególnych sekcji, bêd¹ dostêpprzez SWFiS. W tym roku do organizacji
ne na tablicach informacyjnych w Domu
lipcowych obozów przy³¹czy³ siê KU
Studenta 1 (obok sali gimnastycznej) oraz
AZS. Obok turnusów rekreacyjno-sporna hali sportowej AM.
towych SWFiS, w ofercie jest tak¿e turnus
sportowy organizowany na prze³omie
czerwca i lipca oraz obóz ¿eglarski, który
odbywa siê w pierwszych dwóch tygodMarta Marcinkiewicz
niach lipca na Go³ej Zoce ko³o Augus-

- maj 2006 (40) -

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

AZS  reaktywacja

- 43 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

ENGLISH CORNER... ENGLISH CORNER... ENGLISH CORNER...

Norway's Constitution Day
 for the first time in Bia³ystok
History

As you may know the
17th of May is Norway's
Constitution Day and
marks the day when Norway became a free and independent nation. The constitution was signed by
the national assembly at a place called Eidsvoll in
1814. (The Norwegian constitution was the most
modern in Europe at the time.) Having been
under the Danish kingdom for more then 400
years, Norway formed a loose union with Sweden, where we had our own laws and government,
but we were under the Swedish king  and that
lasted until 1905.
So last year was our 100th year celebration as
a free nation.
The Norwegian parliament, held the first 17th
of May celebration in 1836, and from then on the
17th of May was regarded as the national day. This
day is regarded as the children's day and the first
children's processions were arranged in 1870.
May 17th is for many the colourful processions of children with their banners, flags, and
bands  not military parades as in many countries
 but it is the children that play the main role. The
day is celebrated across the country, from remote
mountain villages to the main cities. In Oslo the
Royal family stands on their balcony and greets
the Norwegian people. Also abroad this day is celebrated by Norwegian emigrants or like here,
Norwegian students abroad.
This was a brief orientation of our 17th of
May celebration, and I recommend a trip to Norway on this day, you wont find any thing like it!

The celebration

We wanted to try to get a Norwegian-like
celebration here in Bia³ystok. So we needed the
basic ingredients:

Marching into the University Quad
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A marching band, Norwegian flags, and a lot
of Norwegians.
This wasn't all that easy! We had the Norwegians, and some flags, but no band that could play
the Norwegian songs. But thanks to Mr. Adam
Kie³piñski at the English Division we got a band
from the Philharmonic of Bia³ystok.

English Division

So all we needed to do now was get the notes
for them to play. So after much running back and
forth we finally got them here by fax from Norway (thanks to the mom of one of the students
from the English division!) and we had our parade ready!
The parade ended with a brief session at the
Branicki Palace with a lovely speech from the
Dean and some lovely Norwegian songs.
Back in Norway it's a tradition to have some
games in the local communities after the parades
are finished in town, so it couldn't be any different here. We hade our games of egg run, toss
the dart at the balloons and the three legged
race.
I would like to thank all the people that made
it possible to get this day here to us in Bia³ystok.
And for next year maybe some Polish students can celebrate with us?
Espen Presthus
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o there I was sitting on my couch looking at
my CNS notes (I knew they would come back
to haunt me) and I thought to myself, Man, we
should be writing something in the school newspaper. Miraculously Tor Kristian somehow made contact with someone in the Medyk who he
gave me the contact who I contacted and set some
stuff up. So before I go on and ramble I would
like to thank Tor Kristian for helping out with
this.
Yes, it is true. There are foreigners at the university. They are a collage of mixed ethnic backgrounds, nationalities and colors but they don't
bite. I'm now going to use 'we' because I happen
to be part of this group.
We are a happy bunch of people mainly consisting of Norwegians and Swedish although
there's a dude from next door (Germany) and one
from across the ocean (Canada).

they [we] don't bite.
We like it here. We like it so much that we
invaded your school (and then had a parade that
was aired on local TVP 3). Now we're ready to
infiltrate your school press and get more involved
in the academic life/community of the University.
What did we expect coming here? I don't
think anybody had any real expectations or things
to look forward to. The University was probably
thought to be more like its Western counterparts.
There are some things that we did not expect to
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meet here and most of those 'issues' have been or
are being resolved although there are still places
where we thought would be different.
One of the weirdest things was the student
ID's and student indexes that were given out.
Most, if not all, of us never had anything like this.
We're used to electronic storage of every single
mark and grade we got. There was no need for a
'little green book' to hold everything. It gave a
first impression of a technological deprived university. And our ID's were more like driver's
licenses. However, we will have nice souvenirs.
Continuing with the technological part, we
expected a bit more web support. Actually a lot
more. I suggest that the departments of the University start effectively using their websites by
posting news updates, test dates, and most important of all, lecture slides! Many, many other universities have these things up for the students to

ease their life and make for more time-effective
learning. Teachers here are reluctant to give
something out like that, and for really no good
reason. And other students raise an eyebrow when
I mention things like this because they never had
it. But once you've experienced having notes
before a lecture on which you can add to during
the lecture and actually pay attention and not be
scribbling in vain, you never want to go back.
Another major issue is the distribution of past
tests. Another taboo that teachers are reluctant to
succumb to.
M
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Pretty cool thing
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Pretty
cool thing

Chocolate
in Bialystok
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cd.
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If the University wants to be the best
it can't keep the students blindfolded
Why not give them out? Too limited material? If there is a set amount of material and all
possible questions have been exhausted then basically you're forcing the student to learn the whole
material anyway. However, if students have
access to the tests then they are more sure of
themselves and know how to study for which subject. Or maybe the teachers are just too lazy to put
any effort into creating new test questions? If the
University wants to be the best it can't keep the
students blindfolded. If we see what the university can dish out then the University has to dish out
better and in turn the students have to learn better.
Evolution baby!
We don't complain all the time. The curriculum is adequate to today's needs and the teachers
know their stuff. Their English is not always the
best but they try and it doesn't cause a huge problem in our learning curve. The University is a
nice place constantly undergoing renewal and
acquiring new stuff for the students. The departments of Chemistry, Anatomy, and Pathology
(I can't remember exactly what the last department is called) are all newly renovated and to a
very nice degree. Having school in an old palace
is also a pretty cool thing.
I'm running out of space and I have this strange urge to introduce what our English Section is
going to about this month (Ha! I wonder if anyone even had the endurance to get this far. I congratulate those who did). We recently had a
parade that put us on TV, Espen quite nicely covered it. If you're interested in seeing the TV part
again, please drop by our website, www.ambenglish.com. It's available for download somewhere. We have another fine article about one of
our students who's ummm different. I'm sure
you'll understand what I mean when you get to
her article. I'm also sure you've seen her on campus and in the quad because she is unique.
Hopefully in the future our little space here
will become more popular and the students of the
University will be able to mingle with us more.
There's no way out of it. Mingle people, mingle!
On a final note I would like to once again
thank the people at the Medyk for allowing us
such an opportunity. I would also like to thank yet
again Tor Kr. for his help not only here but in
other places/events.
And on a final-final note, I would like to abuse my new found power and freedom of speech to
say, I love you Justyna!
Mark Klukowski

I

think that the people in Bia³ystok have
welcomed me well. I do get an extra eye
every now and then, but it is not mean or
evil, mostly with a smile.
Some children come to me and want to
talk, but unfortunately my Polish is bad so
I can't talk to them. They follow me and
smile. I guess they want to become friends
with me.
Smaller children (about 2-3 years) that
I see at Auchan grab their parents and look
at me with enormous eyes, this because
they have never met anyone different
before. Mostly I hear the parents talk to
them and I guess they are explaining, so
that's good.
Concerning the adults, I get an extra
smile most of time that is more visible
when I am with friends. Or maybe it's
because of me sometimes, when I face
them with a smile, but I gain more smiles
than I give.
I am not used to racism, although in
my neighbourhood in Sweden there are
not so many blacks. I am blessed getting
along with people well, no matter what
colour skin they have, well truly I see no
colour, but an individual, a personality.
By His Grace I feel safe wherever I go,
and truly saying I feel safe here too, not
that I am out much.
Because I am used to be the only black
among caucasians I don't feel awkward
here. This is thanks to my background. I
have not faced any racism here so far, and
I hope I will not!
I came to Bia³ystok with a positive
mind, hoping for the best, and I can say
now that I am satisfied so far. I like how
the University is striving for the best of
the students. This through the lab tests,
credits, and exam. That makes one have to
learn and in the end one gets the prize, the
prize of knowledge. Although the learning
process is tough and makes you very
stressed out, it leads to success.
For now, I only have good things to
say about Bia³ystok and the people living
here!

Chocolate
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