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Zadziwienia wileñskie, zadziwienia
s³on¹ per³¹  kurortem w Druskiennikach,
zadziwienia polskimi pozosta³ociami na
Podolu! Jednym s³owem wêdrówki po dawnych polskich kresach. Przygotowuj¹c bie¿¹cy numer Medyka do druku, nie mog³em nie ulec nastrojowi nietuzinkowego opisu dzisiejszego Wilna, a tak¿e historii znanego  niegdy
polskiego kurortu, w którym lubi³ odpoczywaæ Marsza³ek Pi³sudski.
Jestem tak¿e pod wra¿eniem listu z Podola  z Chersonia, jaki otrzyma³em od naszego kolegi, doktora Bodnara.
Ile¿ mo¿na zaobserwowaæ podczas jednego spaceru po miecie!
Oczywicie pod warunkiem, ¿e zna siê jego historiê, miejsce obdarza siê
szczególnym sentymentem, jest siê bystrym obserwatorem, a tak¿e Pan
Bóg obdarowa³ nas szczególnym darem jakim jest wra¿liwoæ. List pisany z Wilna do zagadkowego Piotra (bliskiego znajomego? przyjaciela? cz³onka rodziny?) autorstwa Aliny Midro (tekst znajdziecie Pañstwo
w bie¿¹cym numerze Medyka) zawiera wszystko to, czego ¿yczy³bym
naszym czytelnikom i sobie, podczas wakacyjnych podró¿y. Alina kocha Wilno. To, przecie¿ w nie tak jeszcze odleg³ych czasach, polskie
miasto jest dla autorki zaiste miejscem magicznym. By³a w nim wielokrotnie, a przecie¿ za ka¿dym razem potrafi patrzeæ na nie wie¿ym
okiem. Spaceruj¹c, z zadziwieniem i z dzieciêc¹ ciekawoci¹ przygl¹da siê znanym miejscom i zwyk³ym ludziom spotykanym na wileñskich
uliczkach. Ten list, to najlepsza zachêta do odwiedzenia Wilna. W obecnej, unijnej rzeczywistoci, to ¿aden problem. To tak, jak podró¿ z Bia³egostoku do Warszawy  no, mo¿e do Krakowa. A jeli wybieramy siê
do Wilna, to dlaczego nie zahaczyæ o Druskienniki. Przecie¿ to tylko 50
km od Sejn. Ale przedtem koniecznie trzeba przeczytaæ piêkny opis historii kurortu pióra prof. Dobroñskiego, który mo¿na znaleæ wewn¹trz
bie¿¹cego numeru Medyka.
Podole  Lwów, Chersoñ, Kamieniec Podolski, Buczacz, Tarnopol... to ju¿ wyprawa. Podziwiam doktora Bodnara, który  aby raz w
roku powêdrowaæ polskimi szlakami na Podolu  oszczêdza prze wiele
miesiêcy grosze ze swej skromnej emerytury. Ale przecie¿ na tych terenach znajduj¹ siê ca³e wsie zamieszka³e przez polonusów o nazwisku
Bodnar. Jego list z Chersonia, to znak szczególnego przywi¹zania do
ziemi, historii, kultury i ludzi. Jest co w ka¿dym z nas, i jest to bardzo
ludzkie, co ka¿e wracaæ do przesz³oci, szukaæ korzeni, mieæ kontakt z
duchami przodków, mieæ kontakt z ziemi¹, na której ¿yli, która ich karmi³a. Czy¿ to nie jest piêkne? Doktor Bodnar ju¿ powróci³ do kraju.
Przywióz³ wiele nowych obserwacji i inicjatyw. Jest pe³en niepokoju o
zachowanie polskiego jêzyka i obyczajów, które nie s¹ tam obecnie
pielêgnowane. Do niedawna ostoj¹ polskoci by³ katolicki koció³.
Ponoæ ostatnio tak nie jest. Jak zwykle, podczas relacji z podró¿y, wypilimy herbatê i jedlimy ukraiñsk¹ cha³wê o szczególnym smaku, bo
zrobion¹ z ziaren s³onecznika.
Kogo nie staæ na podró¿e po kresach, niech siê wybierze na Polanê
Bia³owiesk¹ i do Puszczy. Przed wycieczk¹ do Bia³owie¿y koniecznie
nale¿y zapoznaæ siê z tekstem Ani Worowskiej (To nie jest zwyk³y las),
a tak¿e z wywiadem ze znanym ornitologiem prof. Tomaszem Weso³owskim z Uniwersytetu Wroc³awskiego, które znajdziecie Pañstwo w
bie¿¹cym Medyku. Bia³owie¿ê zna ka¿dy z nas, ale czy ka¿dy j¹ rozumie? Moje zadziwienia bia³owiesko-puszczañskie datuj¹ siê od kilku
lat. W zrozumieniu fenomenu Bia³owie¿y pomog³a mi Simona Kossak
i jej Saga Puszczy Bia³owieskiej.
Dope³nieniem naszych wakacyjnych peregrynacji jest ciekawy i
m¹dry wywiad (zebrany przez m³od¹ Aleksandrê  córkê Danuty lósarskiej, sekretarz naszej redakcji) z przedstawicielk¹ polskich Tatarów
Halim¹ Szahidewicz. Pani Halima jest przewodnicz¹c¹ gminy muzu³mañskiej w naszym grodzie. Jest, tak jak wiêkszoæ jej rodaków, wyznawczyni¹ islamu. Stoi na stanowisku, i¿ Boga mo¿na wyznawaæ i czciæ
na ró¿ne sposoby. A ró¿norodnoæ religii, obrzêdów, wyznañ? Wynika z
uwarunkowañ geograficznych, historycznych i kulturowych. Dodaje naszym przygranicznym terenom szczególnego kolorytu. Na pewno nie powinna byæ przyczyn¹ jakichkolwiek
zaburzeñ relacji miêdzyludzkich.
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DRUGA EDYCJA KONKURSU
Redakcja miesiêcznika Forum Akademickie
og³asza konkurs na artyku³ popularnonaukowy

S K O M P L I K O WA N E I P R O S T E
M£ODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH
Honorowy patronat nad konkursem obj¹³ prof.
Micha³ Seweryñski, Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ pracownicy naukowi
uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy
nie ukoñczyli 35 roku ¿ycia.
Artyku³y powinny dotyczyæ w³asnych badañ naukowych uczestników konkursu lub badañ, w których brali
oni udzia³. Na konkurs bêd¹ przyjmowane teksty w jêzyku
polskim o objêtoci 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w
trzech egzemplarzach opatrzonych god³em (tekstowym lub
graficznym). Mo¿na do³¹czyæ fotografie i rysunki obrazuj¹ce
badania.
Do prac nale¿y dodaæ zaklejon¹ kopertê z god³em zawieraj¹c¹ dane osobowe autora (imiê, nazwisko, wiek, stopieñ naukowy, adres, numer telefonu, adres e-mail) i krótk¹
notê o przebiegu pracy naukowej.

W

sierpniu, z powodu
remontu magazynu,
biblioteka bêdzie nieczynna. Zasoby biblioteki bêd¹
udostêpniane elektronicznie. Z bazami pe³notekstowymi i bibliograficznymi
bêdzie mo¿na ³¹czyæ siê ze wszystkich komputerów pracuj¹cych w sieci akademickiej oraz przez serwer proxy z dowolnego komputera. Z serwera proxy mog¹ korzystaæ jedynie pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni. Has³a
dostêpu mo¿na uzyskaæ w sekretariacie biblioteki do koñca lipca.
Artyku³y z czasopism drukowanych bêdzie mo¿na zamawiaæ w systemie doc@med. System umo¿liwia przesy³anie na adres e-mailowy zeskanowanego artyku³u w pliku pdf. Zamówienie w systemie mo¿na sk³adaæ z dowolnego komputera, po wczeniejszym za³o¿eniu konta prepaid i uiszczeniu przedp³aty.
We wrzeniu w bibliotece uruchomimy us³ugê elektronicznej rezerwacji czasopism do czytelni. U¿ytkownik,
przed przybyciem do biblioteki, bêdzie móg³ wype³niæ na
stronie www biblioteki formularz zamówienia. Dziêki tej
us³udze, zamówione czasopismo bêdzie dostarczone z magazynu do czytelni przed przybyciem czytelnika. W efekcie czytelnik nie bêdzie traci³ czasu na oczekiwanie na
zamówione materia³y.
Danuta D¹browska-Charytoniuk
p.o. Dyrektor Biblioteki G³ównej AMB
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Prace prosimy przesy³aæ pod adresem redakcji do
30 listopada 2006 roku z dopiskiem Konkurs (liczy siê
data stempla pocztowego).
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w grudniu 2006.

Nagrody:
+ I nagroda: laptop, ufundowany przez Zwi¹zek
Banków Polskich, oraz weekend w Pa³acu Wiejce
www.wiejce.pl dla dwóch osób, w apartamencie z wy¿ywieniem, o wartoci 1200 z³, ufundowany przez firmê
Horizon Travel www.horizon-travel.pl, profesjonalnego
organizatora konferencji i twórcê portalu organizatorów
konferencji (www.confero.pl).
+ II nagroda: 2 noclegi w hotelu St. George w
Kudowie www.kongrescentrum.pl (dla 2 osób, ze niadaniem, obiadokolacj¹ i 2 zabiegami w klinice Beauty
and Spa), ufundowana przez Horizon Travel oraz
nagroda pieniê¿na 2000 z³ ufundowana przez firmê
Carl Zeiss sp. z o.o., dostawcê sprzêtu mikroskopowego
i oprogramowania do analizy obrazu.
+ III nagroda: weekend w hotelu Qubus 4* w Krakowie www.qubushotel.com (dwa noclegi dla dwóch
osób, ze niadaniem) ufundowana przez Horizon Travel
oraz nagroda pieniê¿na ufundowana przez Millipore,
producenta sprzêtu do filtracji laboratoryjnej i przemys³owej.

Wyró¿nienia:
Ka¿dy laureat trzech równorzêdnych wyró¿nieñ otrzyma
trzy komplety nagród ufundowanych przez SAS Institute,
wiatowego lidera w zakresie Business Intelligence:
1. Oprogramowanie SAS Learning Edition JMP IN
2. Dwie dowolne ksi¹¿ki z SAS Publishing, zgodnie
z zainteresowaniami laureata
3. Kursy on-line: SAS Self-Paced e-Learning
Nagroda dla jednej osoby ma wartoæ ponad 2000 z³.
Najlepsze artyku³y zostan¹ nagrodzone i opublikowane w
Forum Akademickim.
W jury zasi¹d¹ znani popularyzatorzy nauki.
Teksty nades³ane na konkurs nie bêd¹ zwracane.

Szczegó³owe informacje:
Grzegorz Filip,
tel.: (0-81) 524 02 55, 528 08 22-23

Regulamin konkursu:

http://www.forumakad.pl/regulamin.html
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Oby zapukaæ
do w³aciwych
drzwi
Jacek Sochacki  psycholog, psychoterapeuta, pracuj¹cy
w Orodku Psychoterapii Medycznej s.c. Niepublicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Bia³ymstoku.

Jak nale¿y zwracaæ siê do
psychoterapeuty? Panie
doktorze to trochê na wyrost,
panie magistrze brzmi dziwacznie.
Moi pacjenci mówi¹ najczêciej panie Jacku. Forma panie doktorze, gdy terapeuta jest prostym magistrem jest
rzeczywicie niew³aciwa, natomiast zwrot panie magistrze nie brzmi dobrze, stwarza dystans. Ja do swoich pacjentów zwracam siê, u¿ywaj¹c imienia poprzedzonego
przedrostkiem pan lub pani.
Czy zdarza siê panu przechodziæ na ty z pacjentem?
Tylko, gdy mam do czynienia z pacjentem psychotycznym,
którego rozumienie rzeczywistoci jest bardzo zaburzone
i gdy wiem, ¿e mój kontakt z pacjentem bêdzie trwa³ d³u¿ej.
Po wielu latach znajomoci, systematycznego spotykania siê
raz w tygodniu, tworzy siê wiê, przywi¹zanie i taka forma
porozumiewania siê jest wtedy jak najbardziej naturalna.
Czy ta wiê mo¿e skutkowaæ uzale¿nieniem siê pacjenta
od psychoterapeuty?
Sprecyzujmy terminologiê. Termin uzale¿nienie najczêciej mówi o patologicznej formie przywi¹zania, która po³¹czona jest z cierpieniem. Czym innym jest zale¿noæ, która
ma konstruktywny charakter. Niemowlê te¿ jest zale¿ne od
matki, a przecie¿ w przypadku takiej relacji nie mówimy
o zaburzeniu.
Wobec tego, czy mo¿na siê przywi¹zaæ do swojego
terapeuty?
Bardzo proszê, nie tylko mo¿na, nawet trzeba. W medycynie,
prawie zawsze, liczymy na to, ¿e pacjenci bêd¹ siê przywi¹zywaæ do lekarzy, np.: pierwszego kontaktu. Opiekuj¹c siê pacjentem, przez d³u¿szy czas, lekarz mo¿e dostrzec zjawiska
niedostêpne w krótkoterminowej obserwacji, ma szansê odkryæ zwi¹zki miêdzy faktami, zauwa¿yæ pojawiaj¹ce siê prawid³owoci. Podobnie w psychoterapii. Wspó³pracuj¹c z pacjentem, tworzymy i budujemy wiê w³anie po to, aby pacjentowi pomóc.
Wiele osób zamiast do psychoterapeuty chodzi do
wró¿ki. Wró¿ka te¿ pomaga.
Najczêciej ludzie id¹ do wró¿ki, bo chc¹ poznaæ przysz³oæ,
gnani niepokojem. W moim rozumieniu, wró¿ki, mniej lub
bardziej rozmylnie i kompetentnie, pos³uguj¹ siê hipnoz¹,
czyli tym samym mechanizmem, który bezwiednie wyko-
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rzystuj¹ wszystkie mamy, opowiadaj¹c dzieciom bajki, przytulaj¹c, mówi¹c, ¿e wszystko bêdzie dobrze, W ten sposób
wró¿ki ³agodz¹ lêk, pozwalaj¹ spokojniej funkcjonowaæ,
choæby przez chwilê. Póniej oka¿e siê, ¿e zostalimy
oszukani lub stworzymy samopotwierdzaj¹c¹ siê przepowiedniê.
Podobn¹ rolê, czêsto pe³ni¹ te¿ uzdrowiciele niekonwencjonalni; pocieszaj¹ i daj¹ nadziejê. Ludzie chodz¹ do
ró¿nych szamanów, dlatego ¿e nie radz¹ sobie ze swoj¹
emocjonalnoci¹ w wynik³ym z choroby stresie, a lekarze nie
s¹ odpowiednio wyszkoleni w psychoterapii. Czêsto leczenie
przebiega w smutnej, zniechêcaj¹cej pacjenta atmosferze.
Lekarze czêsto nie potrafi¹ rozproszyæ trosk pacjenta. Zdarza
siê, na szczêcie coraz rzadziej, ¿e subiektywne zmartwienia
pacjenta s¹ po prostu lekcewa¿one, bagatelizowane, a to kieruje pacjentów do innych drzwi. Czêsto do wró¿ek i szarlatanów.
Jak odró¿niæ psychoterapeutê od szarlatana?
Szarlatani upodobniaj¹ siê do przedstawicieli tych zawodów,
które markuj¹. Na przyk³ad: szarlatan, który udaje lekarza,
bêdzie nosi³ bia³y fartuch i bêdzie pos³ugiwa³ siê tytu³em
wziêtym z medycyny, najlepiej profesorskim. Nazwie swoj¹
placówkê przychodni¹ lub orodkiem medycyny oryginalnej
 nietypowej, specjalnej. Nietypowa nazwa powinna wzbudzaæ ostro¿noæ.
Jeli, do tego jeszcze, terapeucie nie s¹ potrzebne wyniki badañ laboratoryjnych to znaczy, ¿e uzyskuje on wiedzê
o funkcjonowaniu organizmu z równie nietypowych jak nazwa róde³, np.: koloru oczu, w³osów, fusów, czy barwy
powietrza nad g³ow¹. Jeli ma pani do czynienia z psychoterapeut¹, który nie wspó³pracuje na co dzieñ z lekarzem, to
jest to kto, kto nie bierze pod uwagê, ¿e dolegliwoci psychiczne, z którymi pani przychodzi mog¹ mieæ pod³o¿e somatyczne, organiczne, mog¹ wynikaæ na przyk³ad z zaburzeñ
endokrynologicznych. To redukcjonista. Przy takich ograniczeniach ³atwo o pomy³kê, ³atwo o b³¹d.
Jakie kwalifikacje powinien mieæ psychoterapeuta?
To okreli w najbli¿szym czasie ustawa o zawodach maj¹cych zastosowanie w medycynie. £atwiej zapytaæ, gdzie go
znaleæ, gdzie szukaæ. Wiêkszoæ kwalifikowanych psychoterapeutów ma podpisane kontrakty z NFZ. S¹ te¿ listy
placówek i psychoterapeutów rekomendowanych przez M
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Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przed pójciem na spotkanie
lecznicze warto sprawdziæ czy mamy do czynienia z kim
kompetentnym, czy ze specjalist¹ domowego chowu.
Osobicie nie wyobra¿am sobie psychoterapii funkcjonuj¹cej inaczej, ni¿ w obrêbie nauk medycznych.
Czy psychoterapeuta powinien posiadaæ certyfikat?
Powinien i zawsze warto sprawdziæ przez kogo zosta³ wydany. To forma rekomendacji i warto wiedzieæ, jakie gremium rekomenduje nam tego specjalistê. Popularne s¹ np.
certyfikaty Towarzystwa Astropsychologicznego wsparte dyplomem Akademii Awiacji w Miñsku. Warto pomyleæ, co to
w³aciwie jest. Z czego znane s¹ Akademia Astropsychologii w Bia³ymstoku i Akademia Awiacji w Miñsku.
I tym terapeutom mówimy nie?
Nie wiem. Sam nigdy nie widzia³em psychoterapeuty z tej
szko³y w pracy i wola³bym nie opiniowaæ czego, czego
nie znam. Podchodzi³bym jednak ostro¿nie. Nie s³ysza³em,
aby kto z astropsychologów wypowiada³ siê na jakimkolwiek kongresie medycznym. Nie widzia³em te¿ ¿adnej pracy
opublikowanej przez jej pracowników czy absolwentów w
czasopimie naukowym. Wiêc, niestety podchodzê nieufnie.
Jestem zdania, ¿e znacz¹ce s¹ rekomendacje uznanych towarzystw medycznych: psychiatrycznego czy seksuologicznego. Tak¿e innych o wieloletniej tradycji np. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego czy stowarzyszeñ o wiatowym zasiêgu: np. psychoanalitycznego. Jednym s³owem: nie
ufa³bym nowym i ma³ym, a bazowa³ na du¿ych i starych.
Na kongresie w Krakowie prof. A. Pritz z Europejskiej
Federacji Psychoterapii stwierdzi³, ¿e z jego szacunków
wynika, ¿e w Polsce potrzebnych jest oko³o 20 tysiêcy
psychoterapeutów.
[Zirytowanie]. Doktor Pritz [Polska Federacja Psychoterapii
przedstawia Alfreda Pritza jako profesora  od red.] jest
znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Europejska Asocjacja Psychoterapii dzia³a raptem kilkanacie lat i stawia sobie
przede wszystkim cele polityczne. Jej g³ównym zadaniem ostatnio jest usankcjonowanie prawne zawodu psychoterapeuty
w Europie.
Trudno mi odpowiedzieæ na podstawie czego dr Pritz
poda³ te dane i sk¹d ma tê wiedzê. Ciekawe ilu psychoterapeutów brakuje jego zdaniem w Bia³ymstoku?
Ale wed³ug pana brakuje czy nie?
Brakuje. Na pewno brakuje. Natomiast ilu to bardzo trudne
do stwierdzenia, bo je¿eli, gdzie nie ma stomatologa, to nikomu nie przychodzi do g³owy, ¿eby do niego pójæ.
Dawniej, gdy komu dokucza³ ból zêba, szed³ usun¹æ z¹b
do kowala lub robi³ to sam. Natomiast, gdy pojawi³ siê ju¿
stomatolog, to nagle okaza³o siê, ¿e mnóstwo ludzi ma
potrzebê leczenia zêbów. Karol Marks napisa³, ¿e poda¿ ma
wp³yw na popyt. Tak¿e w medycynie.
Ilu mamy psychoterapeutów z certyfikatem w Bia³ymstoku?
Na Podlasiu siedmiu, szeciu w Bia³ymstoku, czterech w naszym orodku.
Moja babcia nie chodzi³a do psychoterapeuty, pana,
podejrzewam, te¿ nie. Czy, dlatego ¿e go nie by³o, czy
mo¿e dlatego, ¿e nie mia³a problemów?
Mo¿e mia³a problemy, tylko nie mia³a do kogo pójæ? Kilkadziesi¹t lat temu tak¿e by³y spo³ecznoci, zawsze by³ kto, do
kogo zwracano siê o pomoc, kto, kto pe³ni³ rolê psychoterapeuty. W rodowisku ¿ydowskim tak¹ rolê pe³ni³ na przy-
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k³ad rabin, w spo³ecznoci katolickiej by³ to ksi¹dz, gdzie
indziej: znachor, wiat³y m¹¿, lokalny prorok, guru. Kobiety
skupia³ rytua³ darcia pierza, podczas którego rozmawia³o siê
o ¿yciowych sprawach, mê¿czyni spotykali siê u kowala;
istnia³y pierwsze formy psychoterapii grupowej.
A mo¿e moja babcia nie komplikowa³a sobie ¿ycia?
Mo¿e dla niej bia³e by³o bia³e, a czarne by³o czarne
i nie doszukiwa³a siê nie wiadomo czego?
[Wzburzenie]. Jeszcze sto lat temu cz³owiek chory na cukrzycê spokojnie sobie umiera³. Co mu dolega³o, le siê
czu³, a potem nagle wzi¹³ i umar³. Pogrzebano go, ludzie
pop³akali i sprawa siê rozwi¹zywa³a. Dawniej nie by³o problemu, dzisiaj jest. Cukrzycê leczymy anga¿uj¹c ca³y przemys³. Lekarzy, pielêgniarki, dietetyków, psychologów. Tabuny ludzi. Czy to znaczy, ¿e nadymamy problem, ¿e przesadzamy z t¹ cukrzyc¹? Warto siê zastanowiæ, co chcemy po
sobie zostawiæ, czy wiat, w którym problemy siê rozwi¹zuje, czy taki, który wyznaje zasadê wzi¹³ i umar³? Rozwój
powoduje, ¿e coraz wiêcej rzeczy musimy nazwaæ. W ten
sposób komplikujemy i komplikujemy. Jak wykaza³ Goedel
 bez koñca.
A mo¿e wiat prze¿ywamy silniej ni¿ 30 lat temu?
A sk¹d wiadomo, ¿e silniej? To uproszczenie. Dwadziecia
lat temu, móg³ przyjæ do mnie pacjent nieprzystosowany
spo³ecznie  z patologiczn¹ uczciwoci¹. Taki, który pracowa³ w masarni, w której wszyscy kradli miêso, a on jeden
tego nie robi³ i czu³ siê z tym le.
Profesor Alfred Pritz, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP) na kongresie
w Krakowie, 9 kwietnia 2005 roku, przedstawi³ sytuacjê
prawn¹ psychoterapeutów w ró¿nych krajach Unii Europejskiej. Mówi³, ¿e tam gdzie dostêp do zawodu psychoterapeuty jest ograniczony do psychologów i psychiatrów,
rozkwita kontrowersyjna dzia³alnoæ tzw. pomagaczy, pozostaj¹cych poza standardami zawodowymi. Podkrela³
zasadnoæ rozwi¹zañ, ujmuj¹cych jak najszersz¹ grupê
osób uprawiaj¹cych psychoterapiê, reprezentuj¹cych
wszystkie nurty i podejcia w psychoterapii.
EAP, dzia³aj¹c na rzecz wykonywania ustawy o harmonizowaniu zawodu psychoterapeuty, jednoczenie propaguje swój certyfikat.
ród³o: Internet

By³ pomiewiskiem. Dzisiaj kto, kto kradnie, nazywany jest
po prostu z³odziejem i jeli ma problem, to dotyczy on jego
lepkich paluszków.
Zmieni³a siê struktura spo³eczna, zmieni³y siê konteksty,
zmieni³y problemy. Trzydzieci lat temu mylenie ludzi by³o
inne przede wszystkim jakociowo, co nie znaczy, ¿e nie by³o
wtedy problemów i ¿e ludzie ich nie prze¿ywali.
W Ameryce prawie ka¿dy szanuj¹cy siê obywatel ma
swego psychoterapeutê, tam panuje nawet pewna moda
na korzystanie z pomocy psychoterapeutów.
Stomatologia te¿ jest tam modna, chirurgia te¿. Nawiasem
mówi¹c: jak pani myli, gdzie jest modniejsza neurochirurgia
w Korei Po³udniowej czy w Ameryce Po³udniowej?

M
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Mówi¹c o neurochirurgii, nie u¿y³abym okrelenia
moda.
To dlaczego u¿ywa okrelenia w odniesieniu do psychoterapii, czemu pani myli o psychoterapii jako o dziwactwie?

Profesorskie

wiatowa Organizacja Zdrowia szacuje liczbê osób
potrzebuj¹cych jakiej formy psychoterapii na 10-15 procent ka¿dego spo³eczeñstwa. W Polsce, wed³ug Instytutu
Psychiatrii i Neurologii, pomocy oczekuje o 15-20 procent
wiêcej pacjentów ni¿ w latach 90-tych. Oznacza to, co
najmniej, trzymilionow¹ populacjê osób potrzebuj¹cych
pomocy.
ród³o: Internet

Na pytania Adama Hermanowicza odpowiadaj¹
nowo mianowani profesorowie: Barbara Bieñ,

CV

Adam Krêtowski, Ewa Jab³oñska.

A psychoterapia nie jest dziwactwem?
[Ironia] Ale¿ oczywicie, ¿e jest. Znam lekarza, który jednoosobowo leczy wszystko: od wyrostka robaczkowego po
uzale¿nienie od alkoholu. Na wszystkim siê zna. Czy nie
s¹dzi pani, ¿e mnogoæ specjalistów, mnogoæ klinik w Akademii Medycznej, to z tej perspektywy rozrzutnoæ i dziwactwo? Czy jeden wykszta³cony dobrze lekarz nie wystarczy?
Czy nie moglibymy zlikwidowaæ choæby kilku instytutów
na jego korzyæ? To naprawdê znakomity specjalista. Umie
wszystko. Ma tak¿e prawo jazdy. Jak podoba siê pani taka
postawa? Czy pójdzie pani siê do niego leczyæ? A mo¿e pole kogo bliskiego?
Wierzê, ¿e przysz³oæ nie nale¿y do redukcjonistów.
Mam nadziejê, ¿e nie wystarczy jeden prawdziwy polityk,
prawdziwy wódz i jeden wiatopogl¹d. Mimo ¿e pogl¹d o
jednej, dominuj¹cej rasie uchodzi w niektórych krêgach za
dobrze udokumentowany.
Erich Fromm pisa³, ¿e tak w³anie zaczyna siê faszyzm.
Od uznania za dziwaczne i niepotrzebne. Na pocz¹tek psychoterapeutów, nastêpnie ich pacjentów, potem... czy mogê
tego nie koñczyæ?
Czêsto osoby chodz¹ce do psychoterapeuty odbierane s¹
przez spo³eczeñstwo jako te gorsze, jako te, które nie
radz¹ sobie z problemami. Po prostu s³abe.
Tak. Przez tê czêæ spo³eczeñstwa, której filozofiê opisa³em.
Na szczêcie ulega to zmianie. Kiedy, gdy kto mia³ problemy natury psychicznej, mówiono, ¿e jest g³upi, pomylony,
dziwak czy wariat. Najbardziej niebezpiecznych zakuwano w
kajdany i mo¿na by³o spokojnie ¿yæ  nie by³o ¿adnego problemu. Pytanie, czy rzeczywicie ¿yczymy sobie ¿yæ w wiecie z kajdanami, wiecie, w którym z lêkiem mylimy o s³abociach, w którym s³abych siê eliminuje ?
Ja raczej ¿yczê swoim dzieciom wiata przyjaznego,
przyzwalaj¹cego. Takiego, w którym otwarcie mówi siê o
s³abociach i który jest wyposa¿ony w aparaturê do ich nazywania i rozwi¹zywania, o profilaktyce ju¿ nie wspominaj¹c.
¯yczê wiêc sobie i nastêpnym pokoleniom wiata pe³nego
specjalistów: psychoterapeutów i doradców. Tak¿e stra¿aków, choæ przecie¿ wielu ma zawsze przy sobie sikawkê.

Pytania zadawa³a Danuta lósarska
Tekst po autoryzacji.
Ostateczna forma wypowiedzi
zredagowana przez rozmówcê.
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Fot. Barbara Bieñ.

1. Wspomnienie z dzieciñstwa.

B. B.: Dzieciñstwo wspominam z wielk¹ czu³oci¹, g³ównie
dziêki mi³oci i poczuciu bezpieczeñstwa, w których wyrasta³am i których dowiadcza³am ze strony rodziców. W okresie mojego wczesnego dzieciñstwa, mama nie pracowa³a zawodowo. To g³ównie ona dba³a o rozwijanie dodatkowych
talentów moich i siostry  pamiêtam szko³ê baletow¹ pañstwa Januszkiewiczów i wystêpy na deskach Teatru Dramatycznego im A. Wêgierki, które co roku wieñczy³y pracê zespo³u baletowego. Lekcje gry na fortepianie nie przynios³y
co prawda osi¹gniêæ w tej dziedzinie, ale prawdopodobnie
wp³ynê³y na kszta³towanie siê mojej wra¿liwoci, nie tylko
muzycznej.
A. K.: Mnie utkwi³y w pamiêci wielokrotne pobyty w szpitalu przy ul.Wo³odyjowskiego. Jako kilkuletni ch³opiec mia³em okazjê bardzo dobrze poznaæ, z drugiej strony, swój
przysz³y zawód.
E. J.: To bardzo odleg³e czasy... ale kiedy siêgam pamiêci¹
do okresu dzieciñstwa, to najczêciej powraca do mnie
wspomnienie pierwszych wakacji spêdzonych na wsi, pozbawionej pr¹du. ¯ycie tam toczy³o siê wed³ug zegara s³onecznego, swoim powolnym, zgodnym z natur¹ tempem. Uwielbia³am atmosferê wieczorów spêdzanych przy lampie naftowej, pysznych serach i miodach z w³asnej pasieki.

2. Czy zawsze pani/ pan byli prymusami
w szkole?

B. B.: Tak i przychodzi³o mi to z ³atwoci¹. Zawsze by³am
ciekawa wiata i chcia³am go zrozumieæ. Oczywicie im wiêcej siê dowiadywa³am, z tym wiêksz¹ pokor¹ podchodzi³am
do posiadanej wiedzy.
A. K.: Nie wypada siê chwaliæ, ale ze mn¹ by³o podobnie.
Najbardziej jednak z tego okresu jestem dumny z M
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B. B.: Chaosu, biurokracji i bezsensu zarz¹dzeñ. Trudno siê
wtedy pracuje.
A. K.: Najgorsze jest ranne wstawanie...
E. J.: Nie znoszê braku odpowiedzialnoci, przera¿a mnie
bezsilnoæ i przemoc. ¯ycie by³oby o wiele ³atwiejsze, gdyby
wszyscy okazywali sobie wiêcej ¿yczliwoci.

6. Co sprawia pañstwu najwiêksz¹ radoæ?

Fot. Adam Krêtowski.

wygrania mistrzostwa Bia³egostoku w konkursie budowy
latawców, wysokich lokat w konkursach matematycznych
oraz Nagrody Ministra Zdrowia za wyniki egzaminu wstêpnego na Akademiê Medyczn¹.
E. J.: Jeli chodzi o mnie, to ró¿nie to bywa³o. W szkole podstawowej by³am bardzo dobr¹ uczennic¹, ale w liceum nieco
siê zmieni³o. Mia³am swoje ulubione przedmioty, z których
otrzymywa³am dobre oceny. Moj¹ pasj¹ w szkole podstawowej i na pocz¹tku szko³y redniej by³a szko³a muzyczna, w
której ukoñczy³am klasê fortepianu. Spotka³am tam fantastycznych ludzi, którzy wywarli ogromny wp³yw na moje dalsze
¿ycie.

B. B.: Zazwyczaj poczucie, ¿e wszelkie tzw. zaleg³oci s¹ odrobione a problemy pokonane. Obecnie najwiêksz¹ radoæ
sprawi³a mi nowo narodzona i przeliczna wnuczka, któr¹
pieszê odwiedziæ w dalekiej Moguncji.
A. K.: Sprawianie przyjemnoci innym
E. J.: Najwiêksz¹ radoci¹ s¹ moje dzieci i ich sukcesy:
Maæka  studenta IV roku Lingwistyki Stosowanej UW
i Agatki  studentki II roku Ochrony rodowiska UwB. Wydaje siê, ¿e odnalaz³y ju¿ swoje miejsce w ¿yciu. Wiele przyjemnoci sprawiaj¹ mi spotkania z przyjació³mi i wspólne
podró¿e.

3. Jak wspominaj¹ pañstwo studia?

B. B.: Wychowywa³am siê w rodzinie lekarskiej, wiêc wybór
kierunku studiów by³ dla mnie oczywisty. Ten okres wspominam bardzo dobrze, dziêki wspania³ym kolegom z roku, niezwyk³ym wyk³adowcom i panuj¹cej atmosferze. Okres studiów to równie¿ praca naukowa pod kierunkiem docent Ireny
Ga³asiñskiej-Pomyko³ i kilka dobrych publikacji. Ten czas to
tak¿e praca spo³eczna w s¹downictwie kole¿eñskim, w tym
w Naczelnym S¹dzie Kole¿eñskim w Warszawie, ale i wspania³e studenckie wyjazdy wakacyjne.
A. K.: Studia skoñczy³em po 1989 roku. Ten czas wspominam przede wszystkim jako okres uzyskania wolnoci w kraju, ale i intensywnej pracy na uczelni.
E. J.: Moje studia przypad³y na bardzo ciekawe i niepokorne
czasy, prze³om lat 70. i 80-tych. Do dzi pamiêtam ró¿ne postawy zarówno wród studentów jak i nauczycieli akademickich, wobec zachodz¹cych w naszym kraju przemian.

4. Czy uwa¿a siê pan/pani za osobê wymagaj¹c¹
w stosunku do studentów?

B. B.: I tak i nie. Najlepiej odpowiedzieliby na pytanie sami
studenci. Ceniê u nich pe³ne szacunku podejcie do pacjenta,
zrozumienie jego problemów, jak równie¿ logikê rozumowania diagnostyczno-terapeutycznego. Natomiast zasób wiedzy
winien byæ wzbogacany w ustawicznym procesie dokszta³cania, tote¿ pod tym wzglêdem jestem wyrozumia³a.
A. K.: Mam nadzieje, ¿e jestem raczej tolerancyjny, choæ
próbujê pozytywnie zmotywowaæ moich studentów do zdobywania najnowoczeniejszej wiedzy, nie tylko z podrêczników.
E. J.: Jestem wymagaj¹cym nauczycielem, zw³aszcza w stosunku do tych, których staæ na wiêcej ni¿ przeciêtnoæ.
Ciesz¹ mnie sukcesy moich wychowanków, którzy wietnie
radz¹ sobie w pracy naukowej. Mam wówczas poczucie dobrze spe³nionego obowi¹zku.

5. Czego najbardziej nie lubi pani/pan w ¿yciu
codziennym?
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Fot. Ewa Jab³oñska.

7. Zainteresowania pozanaukowe.

B. B.: Jak dot¹d nie mia³am wiele czasu na realizowanie
swoich zainteresowañ. Lubiê podró¿owaæ, poznawaæ ciekawych ludzi i nowe miejsca. Przyjemnoæ sprawiaj¹ mi banalne zajêcia domowe, które odrywaj¹ mnie od problemów
zawodowych i moich pacjentów.
A. K.: Interesuje siê sportem (Jagiellonia, Tour de France,
football amerykanski  jestem fanem Broncos), polityk¹, internetem  obecnie (w czasie pobytu w Denver) czytam
wszystko co jest zwi¹zane z Polsk¹. Niecierpliwie czekam na
ka¿dy nowy elektroniczny numer Medyka! W czasie jazdy do
lub z pracy s³ucham dobrej muzyki. Ostatnio jestem zaczarowany p³yt¹ Katie Melua Piece by piece
E. J.: Wyciszam siê przy muzyce klasycznej i literaturze. Lubiê ruch na wie¿ym powietrzu, st¹d moje ulubione sporty, to
¿eglarstwo i narciarstwo.

8. Sposób spêdzania wolnego czasu.

B. B.: W czasie wakacji preferujê aktywny wypoczynek
 wêdrówki górskie, p³ywanie. Jest to równie¿ czas na odrabianie zaleg³oci w czytaniu beletrystyki. Staram siê czêsto
jedziæ rowerem, nawet do 30 km dziennie...
A. K.: Latem lubiê ¿eglarstwo, windsurfing (ostatnio trochê
zapomniany); w zimie  jazdê na nartach.
E. J .: Latem wiele czasu spêdzam na Mazurach, ¿eglujê z
rodzin¹ na ³ódce typu Spark. Zim¹ natomiast korzystam z
dobrodziejstw bia³ego szaleñstwa, je¿d¿ê na narty z rodzin¹ i
przyjació³mi. Poza tym, ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdzam w malowniczej wsi pod Krynkami, gdzie rosn¹ przepiêkne stare
lipy i ¿yj¹ bardzo sympatyczni ludzie.
+
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ANTYKONCEPCJA

na trzy g³osy

W

kwietniowym numerze studenckiej czêci Medyka Bia³ostockiego, w dziale Pytanie do... Kogo Rozs¹dnego redakcja
 w imieniu czytelników  napisa³a:

Z

aniepokojenie redakcji M³odego
Medyka budz¹ kolejne e-maile od
naszych studentów. Otó¿ na pó³ce Biblioteki G³ównej Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku dostêpna jest pozycja,
która nosi tytu³ Bioetyka pocz¹tków
¿ycia i której autork¹ jest Magdalena
Szymañska, pracownik naszej uczelni,
doktor nauk medycznych, ginekolog.
Warto wiedzieæ, ¿e doktor Szymañska
naucza deontologii lekarskiej na drugim roku wydzia³u lekarskiego, czyli
przekazuje swoje zapatrywania, tym,
których wiedza kliniczna jest jeszcze
bardzo ma³a. Zawarte w ksi¹¿ce zagadnienia i pogl¹dy obowi¹zuj¹ studentów podczas zaliczenia tego przedmiotu.
Oto wybrane cytaty z ksi¹¿ki dr
Szymañskiej.
W wyniku stosowania hormonalnej
antykoncepcji, wystêpuje zwiêkszone
ryzyko zachorowalnoci na choroby
przenoszone drog¹ p³ciow¹, takie jak:
rze¿¹czka, chlamydia, ki³a, HIV, HPV,
opryszczka zewnêtrznych narz¹dów
p³ciowych i inne. (str. 30)
( ) St¹d te¿ wszelkie metody, sposoby, czy rodki antykoncepcyjne sprzeciwiaj¹ siê zarówno utrzymaniu zdro-wia
jak i ¿ycia istot ludzkich (str.34)
Ginekolog z racji swej to¿samoci zawodowej nie powinien a nawet nie
wolno mu wiadomie uszkadzaæ wa¿nej ¿yciowo funkcji, jak¹ jest rozrodczoæ (str.34)

Antykoncepcja z punktu widzenia
prawa jest nadu¿yciem, poniewa¿ pozbawia cz³owieka, czy to okresowo, czy
na sta³e  wa¿nej funkcji przekazywania ¿ycia potomstwu. (str. 35)
( ) St¹d te¿ antykoncepcja redukuje
akt seksualny do poziomu satysfakcji
instynktu. Antykoncepcja os³abia bardzo mocno motywacjê ku temu, aby zachowaæ wiernoæ ma³¿eñsk¹. Dziecko
poczête w ten sposób, kiedy zawiod¹
metody antykoncepcyjne  o ile uzyska
tego wiadomoæ  mo¿e odczuwaæ
przypadkowoæ w³asnego istnienia i
raczej jako pomy³kê rodziców, ani¿eli
owoc ich wzajemnej mi³oci (str.36)
W antykoncepcji p³ciowoæ ulega depersonalizacji i instrumentalizacji.
Narusza integralny wymiar osoby, pozbawia cz³owieka w³aciwej mu podmiotowoci dzia³ania, a czyni go przedmiotem manipulacji. Antykoncepcja
jest jednym z symptomów kultury
mierci. (str. 36)
Antykoncepcja sprzeciwia siê w sposób
powa¿ny czystoci ma³¿eñskiej, jest sprzeczna z dobrem przekazywania ¿ycia (aspekt rodzicielski ma³¿eñstwa) jest zaprzeczeniem wzajemnego daru ma³¿onków
(aspekt jednocz¹cy ma³¿eñstwo). Rani
ona prawdziw¹ mi³oæ. Sprzyja postawie
przyjemnoci i braku odpowiedzialnoci
oraz swobody seksualnej, utrudniaj¹c,
zw³aszcza m³odzie¿y ca³ociowe prze¿ywanie w³asnej p³ciowoci, tak¿e opanowanie i wyrzeczenie. (str. 36)

Okres zaniechania wspó³¿ycia wp³ywa na wzrost wzajemnej czu³oci, która
przy stosowaniu antykoncepcji mo¿e
zanikaæ. (str. 54)
Niedopuszczalna moralnie jest te¿
masturbacja, podczas której mê¿czyzna
oddaje nasienie poza aktem osobowego wspó³¿ycia ma³¿eñskiego. (str. 64)
Wy¿ej opisane pogl¹dy budz¹ coraz szersze dyskusje wród studentów,
w tym te¿ studentów zagranicznych.
Powstaj¹ anegdoty, dotycz¹ce zaliczenia z deontologii, czyli przedmiotu,
który z za³o¿enia powinien kszta³towaæ m³odego lekarza, a nie byæ przedmiotem kpin. Nikt ze studentów nie
mia³by najmniejszych problemów z
akceptacj¹ pogl¹dów, prezentowanych
przez dr Szymañsk¹, gdyby by³y one
jedynie jej prywatn¹ spraw¹. Publikacja tych pogl¹dów w ksi¹¿ce z piêknym logo AMB obna¿a je ju¿ z prywatnoci. W zwi¹zku z tym, redakcja
M³odego Medyka pyta:
Czy przytoczone wy¿ej cytaty s¹
zgodne z obecn¹ wiedz¹ medyczn¹?
Czy ksi¹¿ka dr Szymañskiej mo¿e byæ
podstaw¹ jakiegokolwiek zaliczenia i
czy wypada, aby popularyzowa³a j¹
pañstwowa uczelnia, finansowana
przez obywateli ró¿nych wyznañ,
kszta³c¹ca nowoczesn¹ kadrê medyczn¹ i naukow¹?

Redakcja

I nic. Cisza. W maju studenci ponowili probê o odpowied. Napisali:
 Niestety nie doczekalimy siê odpowiedzi ze strony naukowców AMB na list otwarty, który wystosowa³a nasza redakcja
w tym dziale, na ³amach kwietniowego numeru. 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!!!
Apel redaktorów M³odego Medyka spotka³ siê wreszcie z odzewem. Z uwagi na to, ¿e czêæ studencka pojawi siê na
naszych ³amach dopiero w padzierniku, postanowilimy teraz przedstawiæ stanowisko trzech naukowców, aby w³adze uczelni mia³y czas do przemyleñ.
M
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Powo³ujê siê
na autorytety

dr Magdalena Szymañska
Studium Filozofii i Psychologii
Cz³owieka AMB
Pisz¹c Szanowna Redakcjo, waham
siê, gdy¿ zwyk³am wymieniaæ pogl¹dy
z konkretnymi osobami; czy¿by brak
podpisu konkretnej osoby oznacza³ brak
odwagi lub te¿ zadziwiaj¹co zgodne
zbiorowe przemylenia?
Podobnie jak w przypadku wielu innych publikacji, zanim moja ksi¹¿ka
Bioetyka pocz¹tków ¿ycia z piêknym
logo AMB trafi³a na pó³kê Biblioteki
G³ównej naszej uczelni, wielokrotnie
by³a konsultowana i recenzowana. Kosztowa³o to dwa lata ciê¿kiej pracy. Od
strony merytorycznej podrêcznik ten
naukowo konsultowa³ prof. Bogdan
Chazan  ginekolog-endokrynolog a
wówczas Krajowy Konsultant ds. po³o¿nictwa i ginekologii; zrecenzowa³
za pozytywnie prof. Micha³ Troszyñski, równie¿ po³o¿nik ginekolog, którego recenzja jest zamieszczona w ksi¹¿ce. Chcê tak¿e podkreliæ, ¿e z wykszta³cenia jestem zarówno ginekologiem,
jak równie¿ posiadam specjalizacjê w
dziedzinie etyki. W przedmiocie deontologii lekarskiej zdoby³am na Uniwersytecie Warszawskim akredytacje, uprawniaj¹ce do dzia³alnoci w komisjach
bioetycznych i s¹dach lekarskich oraz
do edukacji w zakresie etyki medycznej.
Dlatego uwa¿am, ¿e wiedza zawarta w tej ksi¹¿ce, to nie tylko moje osobiste zapatrywania  co sugeruje Redakcja M³odego Medyka  a tym bardziej
tylko moja prywatna sprawa.
Etyka lekarska, która swoimi korzeniami siêga czasów Hipokratesa (468 lat
p.n.Chr.) jak dot¹d niezmiennie uczy respektu, a nawet zgodnie z Konwencj¹
Genewsk¹  najwy¿szego respektu dla
¿ycia ludzkiego od momentu poczêcia
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do naturalnej mierci. Wszyscy lekarze,
a tak¿e adepci sztuki lekarskiej, rozpoczynaj¹cy zg³êbianie wiedzy medycznej, s¹ nie tylko zaproszeni, ale wrêcz
zobowi¹zani, bez wzglêdu na wyznanie
czy wiatopogl¹d, do uto¿samiania siê z
kanonami etyki lekarskiej po prostu dlatego, aby byæ wiernymi zasadzie primum non nocere. Bycie lekarzem z
istoty, nie za tylko z nazwy, wymaga
opowiedzenia siê za ¿yciem od momentu poczêcia do naturalnej mierci  zgodnie z Przysiêg¹ Hipokratesa, Kodeksem
Etyki Lekarskiej, z Powszechn¹ Deklaracj¹ Praw Cz³owieka ONZ oraz innymi
aktami prawnymi i etycznymi.
Zamieszczone w artykule, wyrwane z kontekstu cytaty dotycz¹ce antykoncepcji hormonalnej, pomijaj¹ szczegó³ nader istotny, a mianowicie to, ¿e
wród z³o¿onych mechanizmów dzia³ania pigu³ki hormonalnej, jest tak¿e aborcyjne dzia³anie tego rodka. Wystarczy
wzi¹æ do rêki Farmakologiê czy Ginekologiê, a nawet ulotkê o rodkach
antykoncepcyjnych, aby przeczytaæ tam
o antynidacyjnym czyli przeciwzagnie¿d¿eniowym mechanizmie dzia³ania tych
rodków, powoduj¹cych cykliczne zmiany w endometrium, blokuj¹cych jego
proliferacjê i tym samym zagnie¿d¿enie
zarodka (cyt. za S³omko Z. Ginekologia s. 445 i nastêpne).
Czy zatem zarzuty Redakcji M³odego Medyka s¹ stawiane wszystkim
cytowanym autorytetom, na których ja
siê tylko powo³ujê?
Byæ mo¿e zmiany ostatnio wprowadzone w programie studiów na wydziale
lekarskim i przeniesienie deontologii lekarskiej z roku II na rok VI, uspokoj¹
niepokoje i u³atwi¹ zrozumienie tych
trudnych problemów przez m³odych
medyków, poniewa¿, koñcz¹c studia,
bêd¹ oni dysponowali ju¿ wystarczaj¹c¹
wiedz¹ medyczn¹. Osobicie uwa¿am
jednak, ¿e wiedza z zakresu deontologii
powinna byæ przekazywana równie¿
studentom wczeniejszych lat studiów,
aby kszta³towaæ ich wra¿liwoæ etyczn¹, to¿samoæ zawodow¹ i autonomiê
lekarsk¹, umo¿liwiaj¹c¹ rodowisku lekarskiemu nie tylko godne wype³nianie
swojej powinnoci, ale tak¿e zachowywanie prawdziwego dobra ka¿dego pacjenta bez wyj¹tku, jak równie¿ wspó³tworzenia zasad zawartych w kodeksie
etycznym, obiektywizuj¹c je w wietle
prawa naturalnego.
Jednoczenie zachêca³abym m³odych
adeptów sztuki lekarskiej do wnikliwego i cierpliwego studiowania deontolo-

gii lekarskiej, która jest nauk¹ interdyscyplinarn¹ i uniwersaln¹ w ca³ym wiecie medycznym, a nie podwa¿ania kanonów etyki lekarskiej.

Poredni
promotorzy aborcji

Prof. zw. dr hab.

Marian Szamatowicz
Klinika Ginekologii AMB

Na pytania, zadane przez Redakcjê
M³odego Medyka w artykule Pytanie
do... Kogo Rozs¹dnego, czy ksi¹¿ka
dr Szymañskiej mo¿e byæ podstaw¹ jakiegokolwiek zaliczenia i czy wypada,
aby popularyzowa³a j¹ pañstwowa
uczelnia, finansowana przez obywateli
ró¿nych wyznañ, kszta³c¹ca nowoczesn¹ kadrê medyczn¹ i naukow¹, nale¿y
zdecydowanie i jednoznacznie odpowiedzieæ NIE.
Podzielam opiniê, ¿e dr M. Szymañska, znana ze swoich konserwatywnych ultrakatolickich pogl¹dów, mo¿e
mieæ prywatne zapatrywanie na problemy bioetyki pocz¹tków ¿ycia. Natomiast uwa¿am za niedopuszczalne próby wymuszania akceptacji tych pogl¹dów poprzez formê zaliczania przedmiotu. W tej sprawie doradzam studentom zwrócenie siê do w³adz dziekañskich w uczelni.
Polemizowanie z treci¹ poszczególnych stwierdzeñ zawartych w ksi¹¿ce
dr M. Szymañskiej Bioetyka pocz¹tków ¿ycia nie wchodzi w rachubê,
wiele z nich bowiem ociera siê o granicê
absurdu lub wiadomego przek³amania.
W tym miejscu zatem chcê poczyniæ kilka uwag, dotycz¹cych antykoncepcji w ogóle i antykoncepcji hormonalnej w szczególnoci. Zacznê od
przypomnienia faktu istnienia Deklaracji Praw Cz³owieka, a w niej praw reprodukcyjnych. Polska jest
M
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sygnatariuszem tego dokumentu, a zawartych w nim artyku³ów nie mo¿na
przemilczeæ ani potraktowaæ w sposób
wybiórczy. Jeden z nich mówi:
Fundamentalne prawo wszystkich par i
jednostek do wolnego decydowania czy,
ile, kiedy i w jakich odstêpach czasu
chc¹ mieæ dzieci  i dalej  koniecznoæ
pe³nej, rzetelnej i fachowej informacji o
wszystkim, co dotyczy seksualnoci i reprodukcji.
Z treci tego zapisu jednoznacznie
wynika, ¿e kobieta ma prawo decydowaæ czy w ogóle chce mieæ dzieci, ile,
w jakich odstêpach czasu, a w praktyce
sprowadza siê to do stosowania ANTYKONCEPCJI.
Do dyspozycji kobiety pozostaj¹
ró¿ne sposoby zapobiegania ci¹¿y.
Wród nich nale¿y wymieniæ metody
naturalne, barierowe (g³ównie prezerwatywy), globulki zawieraj¹ce rodki
plemnikobójcze, wk³adki domaciczne,
hormonaln¹ antykoncepcjê (ró¿ny sk³ad
hormonów, ró¿ne drogi podania) oraz
antykoncepcjê doran¹. W Polsce ze
wzglêdów prawnych nie praktykuje siê
podwi¹zywania jajowodów u kobiet i
nasieniowodów u mê¿czyzn (dominuj¹ce metody w USA).
W ocenie metod antykoncepcji podstawowe znaczenie ma ich skutecznoæ.
Bo je¿eli kobieta decyduje siê na zastosowanie jakiejkolwiek z nich to oznacza, ¿e nie chce byæ w ci¹¿y i jeli ci¹¿a
zaistnieje, to bêdzie to ci¹¿a NIEPO¯¥DANA. Los ci¹¿ niechcianych jest
dwojaki: albo ci¹¿a zostanie przez kobietê zaakceptowana (z mniejszym czy
wiêkszym entuzjazmem), albo przerwana. Nie ma trzeciego wyjcia. Statystyki
WHO w tym przedmiocie s¹ druzgoc¹ce. Ka¿dego dnia na wiecie ma miejsce
oko³o 1 mln poczêæ, z tego po³owa to
ci¹¿e niechciane, z których 150 tys.
koñczy siê przerwaniem. Piêædziesi¹t
tysiêcy ci¹¿ przerywa siê w warunkach
nielegalnych i ka¿dego dnia umiera z tego powodu oko³o 500 kobiet!!!
Ludzie zdrowo myl¹cy nie maj¹
¿adnych w¹tpliwoci, ¿e jedynym sposobem na ograniczenie zjawiska aborcji
jest skuteczna antykoncepcja. Wszyscy,
którzy kwestionuj¹ stosowanie metod
zapobiegania ci¹¿y albo ci, którzy promuj¹ metody nieskuteczne, jak np. metody naturalne, s¹ porednimi promotorami aborcji. Wed³ug wiatowej Federacji Po³o¿ników i Ginekologów
(FIGO) redni wskanik Pearl'a (liczba
ci¹¿ na 100 par stosuj¹cych dan¹ metodê w ci¹gu roku) dla metod natural-
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nych wynosi ok.25, co przek³ada siê na
liczbê 25 ci¹¿ niechcianych.
Jaki mo¿e byæ ich los wskaza³em
wczeniej. Istnieje ponadto rozpowszechnione niezrozumienie sensu metod
naturalnych, polegaj¹cych na okresowej
abstynencji seksualnej w okresie koncepcyjnym rozpoznawanym ró¿nymi
sposobami. W lad za tym niezrozumieniem idzie zaliczanie stosunku przerywanego do metod naturalnych. Biologia
mówi, ¿e kobieta w okresie koncepcyjnym ma podwy¿szone libido i stawianie zakazów wspó³¿ycia seksualnego
nie zdaje egzaminu
U m³odych kobiet, przed rozrodem,
antykoncepcja musi spe³niaæ, poza skutecznoci¹, wymóg ODWRACALNOCI.
Te dwa wa¿ne elementy oceny metod antykoncepcyjnych, skutecznoæ i
odwracalnoæ sprawiaj¹, ¿e hormonalna
antykoncepcja traktowana jest pierwszoplanowo. Kwestionowanie odwracalnoci antykoncepcji hormonalnej,
najczêciej nosi znamiona niczym nie
uzasadnionego straszaka (m.in. patrz:
Cochene Database System. Rev. 2006,
JAN. 25/1).
Prawd¹ jest, ¿e dyskutuje siê o problemie bezpieczeñstwa stosowania hormonalnej antykoncepcji, w odniesieniu
 g³ównie  do uk³adu sercowo-naczyniowego.
Ograniczone ramy niniejszej odpowiedzi uniemo¿liwiaj¹ szersze omówienie tych zagadnieñ. Natomiast chcia³bym wspomnieæ, ¿e hormonalna antykoncepcja posiada wiele innych korzystnych efektów, wród, których wymieniê takie jak: najskuteczniejsze ograniczanie zachorowalnoci na raka jajników i endometrium, rzadsze wystêpowanie torbieli jajników i miêniaków
macicy oraz endometriozy, leczenie zaburzeñ miesi¹czkowania itp. Wszystko
to sprawia, ¿e hormonalna antykoncepcja powinna byæ proponowana jako metoda z wyboru, oczywicie z uwzglêdnieniem ewentualnych przeciwwskazañ
(np. niektóre procesy nowotworowe,
nadcinienie têtnicze, oty³oæ, unieruchomienie).
W odniesieniu do antykoncepcji
wskazujê na dwie zasadnicze postawy
lekarzy:
+ w³aciw¹, gdy lekarz oferuje sposoby
zapobiegania ci¹¿y zgodnie z wiedz¹
medyczn¹, przy poszanowaniu
wiatopogl¹du pacjentki,
+ nagann¹, gdy lekarz, kieruj¹c siê
w³asnymi przekonaniami wiatopo-

gl¹dowymi, oferuje metody niespe³niaj¹ce wymogów medycznych.

Prawo do pogl¹dów
i wyborów

Prof. S³awomir Wo³czyñski
Klinika Rozrodczoci
i Endokrynologii AMB
¯yjemy w spo³eczeñstwie liberalnym,
w którym ka¿dy ma prawo wyg³aszania
swoich opinii. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ukaza³a siê nastêpna pozycja z deontologii lekarskiej, reprezentuj¹ca odmienne pogl¹dy od tych, które
przedstawia dr M. Szymañska. Oczywicie naj³atwiej jest g³osiæ takie, które
aktualnie obowi¹zuj¹.
Wed³ug mnie tabletka antykoncepcyjna jest czynnikiem, który zrewolucjonizowa³ ¿ycie kobiet i bêdzie na rynku, niezale¿nie od tego czy siê to komu
podoba, czy nie. Jest to dorobek cywilizacyjny, a ka¿dy dorobek ma swoje dobre i z³e strony. Jeli kto nie chce,
niech jej nie przyjmuje. Statystyki mówi¹, ¿e od 6 do 12 procent pacjentek w
ogóle nie mo¿e stosowaæ antykoncepcji
hormonalnej.
Prawd¹ jest, ¿e tabletka antykoncepcyjna mo¿e byæ przyczyn¹ zakrzepicy u pacjentek, które maj¹ defekty w
uk³adzie krzepniêcia. Prawdopodobnie
jej za¿ywanie zwiêksza te¿ raka piersi,
zmniejsza libido... ale przecie¿ jedzenie
pomidorów te¿ mo¿e mieæ negatywne
konsekwencje w postaci alergii pokarmowej. Nigdy nie da siê wszystkiego
przewidzieæ.
Ja, gdy zachodzi taka potrzeba,
przepisujê swoim pacjentkom tabletki
hormonalne. Uwa¿am, ¿e ka¿da kobieta
musi mieæ prawo wyboru, czy zajæ w
ci¹¿ê, czy zrobiæ wszystko, aby ci¹¿y
nie by³o.
+

- 11 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

Pielêgniarka

w dzieciêcych malunkach
Wyobrania jest wa¿niejsza od wiedzy.
Albert Einstein

O

d wielu lat Zak³ad Pielêgniar- prace maj¹ nieocenion¹ wartoæ. Mali
stwa Ogólnego Akademii Me- autorzy wyra¿aj¹ w nich swoje marzedycznej w Bia³ymstoku organi- nia, radoæ, cierpienie, lêki albo pragzuje konkursy literackie i plastyczne nienia. Wszystko, co ma dla nich istotne
zwi¹zane z tematyk¹ pielêgniarsk¹. znaczenie, mo¿na odnaleæ na zamaloDzieci ju¿ rysowa³y, malowa³y, rzebi- wanej lub zapisanej kartce.
³y, fotografowa³y i pisa³y na temat PieAnalizuj¹c rysunek dziecka, mo¿na
lêgniarka przyjaciel cz³owieka, Pie- wyczytaæ jego zdolnoæ do wype³nielêgniarka przysz³oci, Moje spotkanie nia, zagospodarowywania przestrzeni
z pielêgniark¹ oraz Chcê byæ zdro- arkusza, oceniæ panowanie nad kresk¹,
wy. Prowadzone s¹ te¿ w przedszko- dojrza³oæ dziecka i jego intelektualne
lach i szko³ach rozmowy z dzieæmi na mo¿liwoci. Dzieciêce rysunki mówi¹
temat zawodu pielêgniarki. Pracownicy jednak jeszcze wiêcej. Mog¹ byæ przyzak³adu organizuj¹ spotkania z cz³onkami szkolnych kó³ zainteresowañ,
uczestnicz¹ w lekcjach
biologii i wychowania
w rodzinie. Dzia³ania te
maj¹ na celu, z jednej
strony, rozpropagowanie zawodu pielêgniarki, z drugiej zainicjowanie prozdrowotnego mylenia i prozdrowotnych
zachowañ u dzieci.
Prace
nadsy³ane
przez dzieci by³y nagrywane na p³yty CD i Rys. Karbowska Zuzanna.
sprzedawane, a dochód
z tych cegie³ek przekazywany by³ na Towarzystwo Chorych datne w ocenie emocjonalnej dziecka.
Hospicjum w Bia³ymstoku lub na orga- Dziecko niemia³e, niepewne swoich
nizacjê obozu rehabilitacyjnego dla mo¿liwoci stawia cienkie, ledwo zazdzieci z mózgowym pora¿eniem dzie- naczone kreski, z licznymi przerwami.
ciêcym, padaczk¹ i zespo³em Downa Dziecko o cechach egocentrycznych
 podopiecznych Kliniki Neurologii i pos³uje siê kresk¹ grub¹, precyzyjn¹,
Rehabilitacji Dzieciêcej AMB.
wyran¹ i ci¹g³¹.
W konkursach bra³y udzia³ dzieci z
Dzieciêcy rysunek, jego kolorystyca³ej Polski, w wieku od 2 do 16 lat. ka, s¹ tak¿e odzwierciedleniem sposobu
Rokrocznie nadsy³ano setki prac wyko- mylenia dziecka i jego stosunku do
nanych ró¿n¹ technik¹. Wszystkie za- otoczenia. Czasami mo¿emy odnieæ
wiera³y kawa³eczek serca autorów, po- wra¿enie, ¿e barwy rysunku s¹ przypadkazuj¹c ich bogat¹ wyobraniê i wra¿li- kowe, poniewa¿ nie maj¹ nic wspólnewoæ plastyczn¹. Prace potwierdzi³y, ¿e go z tym, co widzimy wokó³ nas. Dzieka¿de dziecko w sposób naturalny jest cko mo¿e pos³ugiwaæ siê np. ulubionytwórc¹.
mi kolorami i namalowaæ niebiesk¹ buOrganizuj¹c od kilku lat konkursy ziê i zielone w³osy. Przedmioty i postadla dzieci, przekonalimy siê, ¿e ich cie, których nie lubi, mo¿e rysowaæ w
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Rys. Krasnopolska Sabina.

kolorach ciemnych, smutnych, ma³o
wyranych lub bardzo intensywnych,
pokrywaj¹cych ca³¹ kartkê.
W miarê rozwoju dzieci, zmieniaj¹
siê tak¿e ich rysunki. Lowenfeld i Brittain w ksi¹¿ce pt. Twórczoæ a rozwój
umys³owy dziecka, wyró¿niaj¹ nastêpuj¹ce fazy rozwojowe w twórczoci
plastycznej dziecka:
+ Pocz¹tki autoekspresji (2-4 rok
¿ycia)  stadium bazgro³ bez³adnych
(pierwsze znaki przypadkowo stawiane przez dziecko), kontrolowanych (powtarzanie pewnych linii,
rysowanie energiczne, stawianie linii
pionowych, poziomych, kolistych)
i nazywanych (dziecko zaczyna
nazywaæ to, co narysowa³o).
+ Pierwsze próby przedstawieniowe
 stadium przedschematyczne (4-7
rok ¿ycia)  tworzenie wiadomych
kszta³tów, które pozostaj¹ w zwi¹zku
z otaczaj¹cym je wiatem. Pozwala
to odczytaæ, co jest wa¿ne dla dziecka i jaki jest jego stosunek do otoczenia. Zwykle pierwszym symbolem, jaki tworzy dziecko w tym
okresie, jest cz³owiek  g³owonóg.
Dzieci czêsto i chêtnie rysuj¹ tak¿e
zwierzêta i ptaki. Wykorzystuj¹ bogate, nasycone plamy barwne.
+ Opanowanie kszta³tu  stadium schematyczne (7-9 rok ¿ycia)  wykorzystywanie w twórczoci wyolbrzymiania wa¿nych elementów, zmniejszania lub pominiêcia czêci niewa¿nych lub tych, których nie rozumiej¹
oraz zmiana symboliki. W pracach
dziecka zaczyna pojawiaæ siê martwa
natura, kompozycje fantastyczne M
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nawi¹zuj¹ce do ¿ycia w kosmosie,
w podmorskim wiecie oraz elementy o pod³o¿u historycznym.
+ Pocz¹tki realizmu  okres grup
rówieniczych (9-12 rok ¿ycia)
 przedstawianie cech p³ci, np.: dziewczêta rysowane s¹ w sukience,
ch³opcy w spodniach. Mali artyci
odkrywaj¹ naturalne piêkno. Odró¿niaj¹ b³êkit nieba od b³êkitu jeziora
czy zieleñ drzewa od zieleni trawy.
Bawi¹ siê barwami doskonale, wyczuwaj¹c ich ró¿nice i podobieñstwa.
W tym stadium w rysunkach dostrzegamy ró¿norodne zdobienia.
+ Wiek rozumowania  stadium pseudonaturalistyczne (12-14 rok ¿ycia)
 wykazywanie zainteresowania rysunkiem postaci ludzkiej. Dzieci
zmieniaj¹ barwê w zale¿noci od
obecnoci wiat³a i cienia. Uwzglêdniaj¹ zmiany w odleg³oci, dynamikê
postaci. Posiadaj¹ wyraniejsz¹ wiadomoæ szczegó³ów, d¹¿enie do uwzglêdniania ubrania, stylu uczesania,
rysów twarzy i g³êbi. Odzwierciedlaj¹ w tych pracach swoj¹ osobowoæ.
Zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e przestrzeñ jest trójwymiarowa.

Rys. Witkowski Tomasz.

+ Okres decyzji  sztuka w okresie dojrzewania (14-17 rok ¿ycia)  pojawienie siê zamierzonego uczenia siê
rysowania, malowania. Dzieci u¿ywaj¹ kszta³tów i proporcji w sposób
realistyczny. Podejmuj¹ wiadome
próby deformacji i interpretacji. W
pracach plastycznych widoczny jest
powrót do kompozycji wielowarstwowych i wieloelementowych, o
kolorach lokalnych i abstrakcyjnych.
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Twórczoæ plastyczna dzieci jest
przedmiotem zainteresowania wielu
badaczy. Dziecko tworzy dla uzewnêtrznienia swoich uczuæ, w celu wyra¿enia radoci, zachwytu, smutku, niechêci, lêku i rozpaczy. Patrz¹c na dzieciêce
dzie³a, oceniamy je, mimo woli, wedle
doros³ych kryteriów piêkna: ³adne lub
brzydkie. Ka¿de dziecko ma jednak
prawo do swobodnych wypowiedzi w
swojej sztuce. Ka¿de jego dzie³o jest dla
niego jednakowo wa¿ne. Czêsto pomaga mu w zrozumieniu innych i samego
siebie. Ka¿de jest wynikiem twórczej
pasji i szczerego uczucia.
Rysowanie jako akt twórczy jest
wa¿ne z kilku powodów. Dziecku umo¿liwia ono wyra¿enie w formie graficznej swoich odczuæ, swojego widzenia
wiata, za doros³emu dzieciêce rysunki
pozwalaj¹ obserwowaæ rozwój dziecka
i oceniaæ jego stosunek do rzeczywistoci.
Prowadzona przez wiele lat analiza,
bêd¹cych w naszym posiadaniu, rysunków wykonanych przez dzieci, pozwoli³a je sklasyfikowaæ tematycznie wed³ug kategorii:
+ przejawy aktywnoci zawodowej
pielêgniarki w oczach dzieci,
+ postrzeganie roli spo³eczno-zawodowej pielêgniarki,
+ pielêgniarka przysz³oci.
Pielêgniarka, w wiêkszoci prac,
pozostaje centraln¹ postaci¹ rysunków.
W obrazach dominuj¹ ciep³e i ¿ywe kolory. Dzieci ze szczegó³ami prezentuj¹
czynnoci i zadania wykonywane w
praktyce przez pielêgniarki i, co jest
bardzo ciekawe, zawsze przedstawiaj¹
pielêgniarkê w czepku.
Szczegó³owa analiza prac dzieci
wyranie wskazuje, ¿e kochaj¹ one pielêgniarki i traktuj¹ je jako drugie mamy,
osoby godne zaufania. wiadcz¹ o tym,
miêdzy innymi, uwidocznione w pracach umiechniête, pe³ne dobroci i czu³oci twarze pielêgniarek, dzieci w ich
ucisku, pochylone postacie sióstr nad
³ó¿kiem dziecka, rêce pielêgniarek delikatnie dotykaj¹ce g³ówek dzieci... Te
rysunki s¹ spokojne w kolorycie lub
bardzo kolorowe, weso³e. Wiele prac z
tej grupy mia³o jako motyw przewodni
serce, symbol mi³oci, bezinteresownoci, ofiary. Symbol ukazuj¹cy znaczenie mi³oci, której nie mo¿na niczym
wyt³umaczyæ. Mi³oci, sk³aniaj¹cej do
niesienia pomocy, czyli takiej, jak¹
dzieci otrzymuj¹ od pielêgniarki.
By³y jednak i prace zawieraj¹ce oznaki niepokoj¹ce, sugeruj¹ce, ¿e nie

wszystkie dzieci mia³y pozytywne doznania w szpitalach. Przemawiaj¹ za tym
postacie pielêgniarek z wielkimi strzykawkami, postacie gro¿¹ce dzieciom
palcem, pielêgniarki wampiry, ze z³oci¹ wymalowan¹ w oczach i na twarzy,
ze z³oliwym umiechem.... Te rysunki
tworzone by³y w barwach ciemnych,
smutnych, ma³o wyranych.

Rys. Dzier¿anowska Anna,
Ma³yszko Justyna.

Dzieci przedstawia³y równie¿, jak
widz¹ pracê pielêgniarek w przysz³oci.
Mimo wizji pielêgniarki robota, wiêkszoæ dzieci w swych pracach wykaza³a, ¿e ¿adne urz¹dzenie nie zdo³a zast¹piæ troskliwoci oraz wspó³czucia pielêgniarki, okazywanego przez ni¹ drugiemu cz³owiekowi.
Warto pamiêtaæ, ¿e dzieci to najbaczniejsi obserwatorzy pracy pielêgniarek, pacjenci wymagaj¹cy wyj¹tkowo starannej i czu³ej opieki, ale jednoczenie najwdziêczniejsi. Dok³adna
analiza wypowiedzi dzieci i ich prac
mo¿e byæ przydatna w lepszym zrozumieniu zachowania ma³ych podopiecznych w szpitalu.
El¿bieta Krajewska-Ku³ak
(Autorka jest prof., dziekanem
Wydzia³u Pielêgniarstwa
i Ochrony Zdrowia AMB oraz
kierownikiem Zak³adu
Pielêgniarstwa Ogólnego AMB).
Marek Szczepañski
Autor jest dr. hab., prodziekanem
Wydzia³u Pielêgniarstwa
i Ochrony Zdrowia AMB,
kierownikiem Kliniki
Neonatologii AMB).
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Lekarz
i przedstawiciel
na jednym wózku...

N

a pocz¹tku czerwca bie¿¹cego roku Newsweek Polska oraz telewizja TVN ujawni³y metody marketingowe koncernów farmaceutycznych Schering i Roche, polegaj¹ce m.in. na organizowaniu lekarzom ekskluzywnych, zakrapianych alkoholem wyjazdów szkoleniowych. Mia³y byæ one nagrod¹ za wypisywanie na receptach
rodków antykoncepcyjnych jednej z firm.
Zachowanie takie, zarówno po stronie przedstawicieli
handlowych jak i lekarzy, którzy udali siê na taki wyjazd, jest
niew¹tpliwie naganne i sprzeciwia siê zasadom etyki zawodowej. Zgodnie z art. 51a Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL),
lekarz nie powinien przyjmowaæ korzyci od przedstawicieli
przemys³u medycznego, je¿eli mo¿e to ograniczyæ obiektywizm jego opinii lub podwa¿aæ zaufanie do zawodu lekarza.
W wietle za obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa, takie zachowanie lekarzy jest wystêpkiem, za który grozi jedynie kara grzywny. Nie jest to wiêc czyn o du¿ym ciê¿arze gatunkowym.
Na mocy art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1381
ze zm.):

kto w ramach reklamy lub w celu promocji
sprzeda¿y produktu leczniczego daje lub obiecuje
osobom uprawnionym do wystawiania recept,
osobom prowadz¹cym obrót produktami
leczniczymi korzyci materialne, przekraczaj¹ce
znikom¹ wartoæ materialn¹, w szczególnoci
prezenty, nagrody, wycieczki, a tak¿e organizuje
lub finansuje tym osobom spotkania promocyjne
produktów leczniczych, podczas których
podejmuje w stosunku do zaproszonych
dzia³ania przekraczaj¹ce g³ówny cel
spotkania, podlega grzywnie.
Tej samej karze podlega osoba, która przyjmuje wy¿ej
wskazane korzyci materialne, a zatem lekarz, jako osoba
uprawniona do wystawiania recept. I nie ma znaczenia czy
lekarz wypisywa³ pacjentom leki promowane w niedozwolony sposób, czy reklama dotyczy³a leków na receptê, czy
dostêpnych bez recepty, wreszcie czy leki by³y refundowane,
czy w stu procentach p³atne.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ustawodawca w tym przepisie
pos³uguje siê stwierdzeniem korzyci materialnej, które nie
jest, w mojej opinii, to¿same z pojêciem korzyci maj¹tkowej, zdefiniowanym w art. 115 § 4 KK. Gdyby w art. 128
Prawa farmaceutycznego u¿yto znamienia korzyæ maj¹tkowa, to oznacza³oby to tak¿e korzyæ dla kogo innego np.
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Marek
Hermanowicz

dla cz³onka rodziny. Jeli zatem firma farmaceutyczna, w dowód wdziêcznoci lekarzowi, funduje wycieczkê jego ¿onie
(która oczywicie nie jest lekarzem ani w³acicielem b¹d
pracownikiem apteki, bo wówczas sama mog³aby odpowiadaæ z art. 128 Pr. farm.), to nie ma przestêpstwa.
Katalog korzyci materialnych, wymieniony w tym przepisie, ma oczywicie charakter przyk³adowy, przyjmowana
za przez lekarza korzyæ, by stanowiæ podstawê odpowiedzialnoci, musi mieæ wartoæ materialn¹ wy¿sz¹ ni¿ znikom¹. Jest to pojêcie nieostre, mog¹ce nastrêczaæ problemy
interpretacyjne. W mojej opinii np. przyjêcie gad¿etów reklamowych, zawieraj¹cych logo firmy, nawet o wartoci kilkuset z³otych, nie bêdzie korzyci¹ przewy¿szaj¹c¹ znikom¹
wartoæ materialn¹. Tak¿e udzia³ w kilkudniowym sympozjum sponsorowanym przez firmê farmaceutyczn¹, jeli
oczywicie ma ono cel czysto szkoleniowy, nie powinno byæ
traktowane jako wycieczka.
Drug¹ form¹ pope³niania przestêpstwa z art. 128 Pr.
farm. jest udzia³ lekarza w spotkaniach promocyjnych produktów leczniczych, podczas których podejmuje siê w stosunku do zaproszonych dzia³ania przekraczaj¹ce g³ówny cel
spotkania. Do takich dzia³añ zaliczyæ mo¿na przyk³adowo
zapewnienie uczestnikom du¿ej iloci alkoholu. Uwa¿am
jednak, ¿e posi³ek bêd¹cy czêci¹ ca³odniowego szkolenia
nie musi z definicji przekraczaæ celu spotkania, o ile oczywicie nie jest on nadzwyczaj wystawny i drogi.
Z ca³¹ stanowczoci¹ nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e przestêpstwo z art. 128 Pr. farm., mimo tego, ¿e jest podobne, to
nie jest to¿same z przestêpstwem ³apownictwa z art. 228 KK,
które jest czynem o znacznie wiêkszym ³adunku szkodliwoci spo³ecznej.
Umiejscowienie tego wystêpku w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz u¿ycie w art. 128 zdefiniowanego pojêcia
produktu leczniczego (art. 2 pkt 32 Pr. farm.) wiadczy o
tym, ¿e wystêpek ten mo¿e zostaæ pope³niony tylko w zwi¹zku z promocj¹ produktów leczniczych w rozumieniu ustawy.
Przestêpstwo to nie odnosi siê do czynów pope³nionych
w zwi¹zku z reklam¹ wyrobów medycznych, których pojêcie
zosta³o zdefiniowane w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27.07.2001
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 126, poz.
1380 ze zm.). Akt ten nie zawiera analogicznego przepisu co
ustawa Prawo farmaceutyczne, a zatem karalne formy promocji leków mog¹ byæ stosowane do promocji wyrobów medycznych, nie rodz¹c przy tym odpowiedzialnoci karnej ani
po stronie przedstawiciela handlowego, ani lekarza.
(Autor jest aplikantem adwokackim).
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BRONCA
PODLASKIE
SYMPOZJUM
PULMONOLOGICZNE
Wigry
19-21 maja 2006 r.

J

u¿ po raz pi¹ty, w dniach 19-21
maja odby³o siê Podlaskie Sympozjum Pulmonologiczne BRONCA, zorganizowane przez Klinikê
Chorób P³uc i Grulicy AMB, kierowan¹ przez prof. E. Chyczewsk¹. Miejscem obrad by³ zabytkowy, pokamedulski zespó³ klasztorny w Wigrach, obecnie siedziba Domu Pracy Twórczej.

Fot. Prof. dr hab. med. Mieczys³aw Chor¹¿y
z Centrum Onkologii Instytutu im.
M. Sk³odowskiej-Curie w Gliwicach.

Wzorem lat ubieg³ych tematykê obrad podzielono na piêæ sesji. Tak jak poprzednio i tym razem uda³o siê zaprosiæ
same znakomitoci w dziedzinie pulmonologii, biologii molekularnej i patomorfologii.
Sesji powiêconej grulicy p³uc
przewodniczy³a prof. Z. Zwolska z In-
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Fot. Pokamedulski zespó³ klasztorny w Wigrach.

stytutu Grulicy i Chorób P³uc w Warszawie, której wyk³ad pt.: Robert Koch
 twórca bakteriologii chorób zakanych  w 100-lecie Nagrody Nobla
przybli¿y³ sylwetkê uczonego. Równie
interesuj¹ce by³y sesje powiêcone chorobom ródmi¹¿szowym, przewlek³ej
obturacyjnej chorobie p³uc i astmie oskrzelowej.
Nowoczesne metody diagnostyki i
leczenia powy¿szych chorób przedstawi³y prof. E. Wiatr z IGiChP i prof.
I. Grzelewska-Rzymowska z £odzi, natomiast aspekty immunodiagnostyki
przedstawi³a dr hab. A. Stasiak-Barmuta z naszej uczelni. Sesji na miarê XXI
wieku, dotycz¹cej realnoci przeszczepów p³uc w Polsce, przewodniczy³ prof.
J. Kozielski ze l¹skiej AM, prezes Polskiego Towarzystwa Ftizjopeumonologicznego.
Kolejna sesja, której przewodniczy³y prof. J. S³odkowska i prof. E.
Chyczewska dotyczy³a raka p³uca,
wczesnej diagnostyki i stanów przednowotworowych, o których mówi³ prof.
L. Chyczewski.
Profesor M. Chor¹¿y z Centrum
Onkologii Instytutu im. M. Curie-Sk³odowskiej w Gliwicach wyg³osi³ bardzo
interesuj¹cy wyk³ad na temat dogmatów i nowych odkryæ w biologii molekularnej, niezwykle istotnych w nowoczesnej medycynie. Z kolei prof. J.
S³odkowska z IGiChP w Warszawie
przedstawi³a najnowszy dzia³ medycyny  telepatologiê i jej wykorzystanie
w dziedzinie pulmonologii.
Obradom towarzyszy³a wystawa
firm farmaceutycznych. Nie zabrak³o
równie¿ czêci artystycznej. Nale¿y
wspomnieæ o piêknym koncercie Kapeli
Klezmerskiej Teatru Sejneñskiego, któ-

ry odby³ siê w Bia³ej Synagodze w Sejnach. Uczestnicy sympozjum mogli
wspominaæ wielkiego rodaka  Jana
Paw³a II  który podczas pielgrzymki
do Polski w 1999 roku odwiedzi³ Wigry.

Fot. Rejs statkiem po jeziorze Wigry.
Prof. dr hab. med. Z. Zwolska
i prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski,
prezes Polskiego Towarzystwa
Ftizjopneumonologicznego.

Wielk¹ atrakcj¹ by³ rejs statkiem Tryton po jeziorze Wigry, po³¹czony z degustacj¹ papieskich kremówek. Niezapomniane wra¿enia pozostawi³a tak¿e
wigierska biesiada przy ognisku.
Sympozjum BRONCA, pomimo
regionalnego charakteru, cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoci¹ w kraju i
przyci¹ga coraz wiêksze rzesze pulmonologów, internistów i lekarzy rodzinnych.
El¿bieta Chyczewska
(Autorka jest prof.  kierownikiem
Kliniki Chorób P³uc i Grulicy AMB).
Maria Ossoliñska
(Autorka jest dr.n.med. w Klinice
Chorób P³uc i Grulicy AMB).
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Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa
Medycyny Nuklearnej

T

Bia³ystok 22-25 czerwca 2006 r.

ermin jubileuszowego X-go Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej wypad³ w dwudziest¹ rocznicê powstania Towarzystwa. Sta³o siê to szczególn¹ okazj¹ do podsumowania dotychczasowych jego dokonañ, do dyskusji
na temat osi¹gniêæ medycyny nuklearnej w Polsce i na wiecie. G³ównymi organizatorami zjazdu byli prof. dr hab.
Franciszek Rogowski oraz pracownicy Zak³adu Medycyny
Nuklearnej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Honorowy
patronat nad zjazdem obj¹³
Minister Zdrowia, prof. dr hab.
Zbigniew Religa.
W obradach wziê³o udzia³
ok. 300 osób z Polski i z zagranicy, reprezentuj¹cych ró¿ne
dziedziny medycyny, tj.: medycynê nuklearn¹, neurologiê, onkologiê, endokrynologiê, kardiologiê, gastrologiê, enterologiê, pediatriê oraz radiologiê i
farmacjê.
Z Barcelony przyjecha³
prof. Ignasi Carrio  Prezydent
Europejskiego Stowarzyszenia
Medycyny Nuklearnej oraz dr
Isabel Roca, wybitna specjalistka medycyny nuklearnej
pediatrycznej; z Hannoveru
 prof. Wolfram H. Knapp,
przewodnicz¹cy Niemieckiego
Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, z Kijowa  dr Siergiej
Makeev, Przewodnicz¹cy Ukraiñskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, z Rzymu  prof.
Alberto Signore, z Pary¿a  prof. Serge
Askienazy, z Insbruku  prof. Roland
Haubner, z USA  prof. Michael R. Zalutsky, z Izraela  dr Amos Freud oraz
liczni specjalici medycyny nuklearnej
z Bia³orusi i Ukrainy.
Program zjazdu by³ bardzo bogaty i
reprezentowa³ ró¿norodn¹ tematykê.
Przez trzy dni mo¿na by³o wys³uchaæ
³¹cznie 10 wyk³adów plenarnych. W 10
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sesjach odby³y siê 54 prezentacje ustne
i 72 prezentacje plakatowe z zakresu neurologii, kardiologii, endokrynologii,
onkologii, fuzji obrazów tarczycy, pediatrii, hepatologii, nefrologii, radiofarmacji i ochrony radiologicznej oraz szeroko pojêtej terapii radioizotopowej.
Przed oficjalnym otwarciem zjazdu
odby³a siê sesja przedkongresowa na temat Modern Aspects of Lung Scinti-

graphy. Wyst¹pili na niej prof. S. Askienazy oraz w zastêpstwie prof. E.
Dziuka  dr Jacek Pietrzykowski z Zak³adu Medycyny Nuklearnej Instytutu
Wojskowego w Warszawie.
Wyk³ady inauguracyjne zaprezentowali prof. I. Carrio, który mówi³ na temat przysz³oci kardiologii nuklernej
oraz prof. M. R. Zalutsky, który podj¹³
tematykê dotycz¹c¹ problemów zasto-

sowania terapeutycznego emiterów promieniowania alfa.
Du¿ym zainteresowaniem podczas
zjazdu cieszy³y siê wyk³ad i doniesienia
na temat terapii radioizotopowej, a tak¿e warsztaty z zakresu szeroko pojêtej
pediatrii nuklearnej (nefrourologia, koci, onkologia), przeprowadzone przez
dr Isabel Rocê.
Prezentowane podczas zjazdu prace
wziê³y udzia³ w dwóch konkursach.
Pierwszy z nich og³osi³a ju¿ po raz kolejny firma GE Healthcare Bio-Sciences. Autorowi najciekawszej pracy, wykonanej przy u¿yciu produktu firmy, zosta³a przyznana nagroda w postaci pokrycia kosztów podró¿y i udzia³u w
Europejskim Kongresie Medycyny Nuklearnej w Atenach (2006). Druga,
podobna nagroda, dotyczy³a najbardziej
nowatorskiej i interesuj¹cej pracy, i
zosta³a ufundowana przez firmê
Siemens Medical Solutions.
Prace zakwalifikowane do obu
konkursów oceniane by³y przez
Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Juliana Linieckiego i prof. dr hab. Franciszka Rogowskiego, przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego. Nagrody dla zwyciêzców zosta³y wrêczone podczas
ceremonii zamkniêcia X Zjazdu
PTMN, której dokona³ prof. dr
hab. Franciszek Rogowski.
Wa¿nym punktem programu by³o Walne Zebranie Cz³onków PTMN, podczas którego
wybierano nowe w³adze Towarzystwa. Nowym przewodnicz¹cym zosta³ prof. dr hab. Leszek Królicki z AM w Warszawie.
Dosz³o tak¿e do oficjalnego
podpisania, historycznie pierwszego, porozumienia o wspó³pracy i wzajemnej pomocy towarzystw medycyny nuklearnej
Polski i Niemiec.
Uzupe³nieniem
bogatej
czêci oficjalnej i merytorycznej by³y wieczorne imprezy towarzysz¹ce: pi¹tkowy bankiet w restauracji
Camelot oraz sobotnie ognisko w Kudryczach.
Rogowski Franciszek
(Autor jest prof.
 kierownikiem Zak³adu
Medycyny Nuklearnej AMB).
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W Ministerstwie
by³o mi³o
 W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego nie ma newsów, my pracujemy
ciê¿ko, systematycznie, krok po kroku. Tu
nie mo¿e byæ rewolucji  powiedzia³ sekretarz stanu prof. Stefan Jurga na spotkaniu z dziennikarzami regionalnych mediów akademickich, które odby³o siê w
siedzibie Ministerstwa, 5 lipca b.r.
Minister przedstawi³ uczestnikom cele, jakie przywiecaj¹ misji, której siê
podj¹³.

jêzyku angielskim, albo nie maj¹ odpowiedniego zaplecza w postaci infrastruktury  mówi³.
Zapowiedzia³ stworzenie mechanizmów, które bêd¹ promowa³y dzia³ania
uczelni na rzecz pozyskania studentów z
innych krajów.
 Bêdziemy tak¿e wspomagaæ otwieranie
kierunków studiów odpowiadaj¹cych potrzebom kraju i regionu  kontynuowa³
minister.

Fot. Od lewej: Joanna Kulesza  rzecznik prasowy i dyrektor Departamentu Informacji
i Promocji, prof. zw. dr hab. Krzysztof Jan Kurzyd³owski  podsekretarz stanu,
prof. zw. dr hab. Stefan Jurga  sekretarz stanu, Jacek Gierliñski  doradca ministra,
Pawe³ Mikusek  Departament Informacji i Promocji.

Za priorytetowe uzna³ dzia³ania na
rzecz integracji orodków naukowych.
T³umaczy³, ¿e wobec pojawiaj¹cego siê
ni¿u demograficznego wiele uczelni mo¿e mieæ problemy z utrzymaniem swojej
pozycji. Obecna ustawa, która wprawdzie
daje mo¿liwoæ ³¹czenia uczelni publicznych lub niepublicznych, nie stwarza mo¿liwoci maria¿y miêdzy jednymi a drugimi. Uporz¹dkowanie tej kwestii powinno ochroniæ istniej¹cy potencja³ naukowy.
Marnowaniu pañstwowych pieniêdzy
ma zapobiec te¿ stworzenie tzw. ligi
uczelni o charakterze badawczym. Wed³ug ministra czêæ rodków skierowanych na badania nie jest  jak to okreli³
 w³aciwie wykorzystywana.
Minister wskazywa³ równie¿ na koniecznoæ internacjonalizacji szkolnictwa
wy¿szego.
 Mamy obecnie bardzo niski wskanik
mobilnoci, zw³aszcza tej zwi¹zanej z
przyjazdami do nas. Uczelnie polskie
albo nie oferuj¹ mo¿liwoci kszta³cenia w
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Wyjani³, ¿e nale¿y tak ukierunkowaæ
kszta³cenie, aby odsetek bezrobotnych
by³ jak najmniejszy. Obecnie istniej¹ kierunki studiów, których ukoñczenie jest
równoznaczne z wpisaniem siê na listê
urzêdu pracy.
Minister poruszy³ tak¿e problem koniecznoci szybszego wdra¿ania koncepcji studiów kilkustopniowych, reformy
kszta³cenia nauczycieli, wprowadzenia
nowego modelu kariery akademickiej.
Piêknie równie¿ zabrzmia³y s³owa o
zapewnieniu szerokiego i sprawiedliwego
dostêpu do kszta³cenia, zw³aszcza w kontekcie zamierzeñ zniesienia finansowania studiów niestacjonarnych.
 Nie mo¿na Polski obserwowaæ poprzez
wielkie orodki, takie jak: warszawski,
krakowski, poznañski, ³ódzki. Wzmacniaæ
nale¿y uczelnie, które znajduj¹ siê poza
wielkimi aglomeracjami  mówi³ prof. S.
Jurga.
A takie s³owa zawsze koj¹ duszê.
D..

Historia
mego
udzia³u

w walce
z rakiem

K

cz. I

iedy ponad æwieræ wieku temu prezydent Richard Nixon
wypowiedzia³ wojnê rakowi,
nie tak chyba wyobra¿a³ sobie jej
przebieg. Podczas gdy na polu walki
le¿¹ cia³a tych, co nie doczekali jej
koñca, bohaterscy wojownicy wznosz¹ kielichy szampana w zwyciêskim
toacie w westybulach luksusowych
hoteli. Czyni¹ to razem z przedstawicielami firm farmaceutycznych, które
produkuj¹ amunicje na tê niekoñcz¹c¹ siê wojnê. Poniewa¿ zupe³nie
przypadkiem sta³em siê wiadkiem, a
nawet uczestnikiem tej surrealistycznej batalii, przyj¹³em zaproszenie Redakcji Medyka do opisania swych
prze¿yæ z czasu mego pobytu w Ameryce.
Polskê opuci³em, w ca³ym tego
s³owa znaczeniu, w roku 1971 i uda³em siê do Bostonu, gdzie mia³em spêdziæ rok jako Visiting Professor w Szkole Medycznej Uniwersytetu Tufts'a.
Po up³ywie roku, kiedy to zbli¿a³ siê
termin mego powrotu do Polski, mój
ówczesny szef zapyta³ mnie czy
móg³bym zostaæ jeszcze jeden rok.
Mia³em dokoñczyæ rozpoczête i bardzo obiecuj¹ce badania. Po naradzie z
ma³¿onk¹, która w marcu 1972 roku
przyjecha³a z nasz¹ córk¹ na parê miesiêcy do Bostonu, napisa³em do Dyrektora Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Lekarzy, gdzie by³em zatrudniony jako kierownik Zak³adu
Biochemii, list, w którym przed³o¿y³em probê o wyra¿enie zgody na

M
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przed³u¿enie pobytu za granic¹. W dwa
tygodnie po up³ywie terminu mojego
powrotu do kraju dosta³em list z Centrum
zawiadamiaj¹cy mnie, ¿e  obywatel
zosta³ skrelony z listy pracowników z
powodu niestawienia siê do pracy w
ustalonym terminie. W ten sposób jeden
list zmieni³ losy moje i mojej rodziny.
Przez pierwsze parê lat bardzo intensywnie pracowa³em i opublikowa³em szereg prac, dotycz¹cych roli fibrynogenu w
patogenezie chorób zakrzepowych i mia¿d¿ycy. W tym czasie wspó³pracowa³em z
m³odym lekarzem z Niemiec (ówczesnych Zachodnich), który interesowa³ siê
krzepniêciem krwi w chorobach nowotworowych. Wkrótce opublikowalimy
pracê, w której wykazalimy, ¿e w raku
podobnie jak w mia¿d¿ycy, poziom fibrynogenu jest znacznie podwy¿szony a fibrynoliza jednoczenie zahamowana. Po
wyjedzie m³odego Niemca praca nad
rakiem siê zakoñczy³a. We mnie jednak
zosta³o zasiane ziarno zainteresowania
tym problemem. Zacz¹³em du¿o czytaæ
na temat leczenia nowotworów. W Science znalaz³em pracê opisuj¹c¹ toksyczny
wp³yw ozonu na komórki raka p³uc in vitro. Nie bardzo rozumia³em jaki mo¿e byæ
mechanizm dzia³ania ozonu w tym konkretnym przypadku, dlatego kontynuowa³em czytanie na temat reakcji redox w
uk³adach komórkowych. Min¹³ szereg lat,
gdy zobaczy³em og³oszenie o konferencji, maj¹cej siê odbyæ w Nowym Jorku,
na temat leczenia raka ozonem. By³ to rok
1983. W czasie owej konferencji pozna³em lekarza, doktora Roberta Meyera,
który od wielu lat skutecznie leczy³ chorych na raka ozonem. Przedstawi³ on sw¹
metodê, w której pobiera siê na heparynê
oko³o 300 ml krwi, przepuszcza przez ni¹
mieszaninê tlenu z ozonem w proporcji
100:5 i ponownie wstrzykuje do¿ylnie temu samemu pacjentowi. Widz¹c moje zainteresowanie, dr Meyer zaprosi³ mnie do
odwiedzenia jego kliniki na Florydzie.
Tam dowiedzia³em siê szczegó³ów oraz
tego w jaki sposób, od niemieckiego lekarza, który jako specjalny wiêzieñ wojenny
zosta³ przywieziony do Ameryki tu¿ po
zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej,
nauczy³ siê owej metody. Do Bostonu powróci³em z dwiema próbkami krwi  jedn¹ przed a drug¹ po terapii ozonem. Zabra³em je w celu zbadania profilu lipoproteinowego, co wówczas rutynowo robilimy w Boston Cardiovascular Health
Center. Okaza³o siê, ¿e po terapii nast¹pi³
znaczny wzrost tzw. dobrego cholesterolu
HDL. Niestety dalsza wspó³praca urwa³a
siê, gdy¿ agenci FDA zarekwirowali do-

- 18 -

ktorowi Meyerowi jego generator ozonu i
zagrozili uwiêzieniem. Wkrótce 84-letni
Robert umar³ na zawa³ serca.
W dalszym ci¹gu istnieje federalny
zakaz medycznego stosowania ozonu.
Jednak ju¿ w piêtnastu stanach lokalne
w³adze znios³y ten zakaz. Je¿eli w Internecie (np. Google) wywo³amy has³o
ozone cancer therapy to pojawia siê ponad pó³tora miliona pozycji (Sic!).
Mechanizm terapii ozonem pozostawa³ dla mnie jednak enigm¹ przez wiele
lat. Dopiero nastêpny zbieg okolicznoci
naprowadzi³ mnie na trop mo¿liwego rozwi¹zania tej zagadki. Otó¿ w roku 1989
spotka³em przypadkiem wêgierskiego

Fot. Dr Lipiñski wraz ma³¿onk¹ w trakcie
przedstawiania wyników pracy nad
oksydatywnie zmodyfikowan¹ form¹
fibrynogenu w ludzkim osoczu na miêdzynarodowym zjedzie powiêconym
problemom mia¿d¿ycy (Austria 2001).

naukowca, doktora Laszlo Egyud'a, który
by³ swego czasu asystentem prof. Alberta
Szent-Gyorgy'ego  odkrywcy witaminy
C i Laureata Nagrody Nobla. Laszlo by³
zatrudniony przez prywatn¹ firmê, której
celem by³o wdra¿anie do praktyki lekarskiej nowych idei w dziedzinie medycyny. Oczywicie ³¹czy³o siê to z oczekiwaniami na du¿e zyski. Mój nowy wêgierski
kolega nie by³ zbyt zadowolony z komercyjnego nastawienia szefa firmy, która w
dodatku nie mia³a nawet laboratorium badawczego. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w tym czasie mia³em w³asne laboratorium (H.S.
Research Laboratory) i mog³em zaprosiæ
Laszlo do siebie. On mia³ ju¿ wtedy kilka
patentów na nowy lek oparty na bazie
metyloglioksalu (MG). Lek ten mia³ dzia³aæ na zasadzie uczulania nowotworów na
niszcz¹ce dzia³anie ¿ernych komórek
uk³adu odpornociowego (tzw. Natural
Killer cells). Jak wiadomo MG reaguje z
grupami sulfhydrylowymi, których zwiêkszon¹ iloæ maj¹ szybko dziel¹ce siê komórki (nowotworowe), tworz¹c z nimi

tioestry. Chcielimy udowodniæ, ¿e taki
mo¿e byæ mechanizm przeciwrakowego
dzia³ania MG i jego pochodnych. Laszlo
ju¿ wtedy podejrzewa³, ¿e MG mo¿e
wp³ywaæ na krzepniecie krwi i od tego
zaczêlimy nasze dowiadczenia.
W pierwszym etapie badañ chcielimy zobaczyæ, jaki maj¹ wp³yw na krzepniêcie krwi, in vitro, substancje z grupami
-SH jak np. cysteina. Zgodnie z naszymi
oczekiwaniami nie wykazalimy ¿adnego
efektu. Którego dnia zabrak³o nam tego
prostego zwi¹zku. U¿ylimy wiêc zwi¹zku podobnego, tylko z dwoma s¹siednimi grupami -SH, znanego jako ditiotreitol
(DTT). Ku naszemu zdumieniu inkubacja
osocza z DTT w 37°C przez szereg godzin powodowa³a jego krzepniêcie.
Poniewa¿ by³o to zupe³ne nieoczekiwane
i niewyt³umaczalne zjawisko, jako kontroli u¿ylimy surowicy, która te¿ wytworzy³a co w rodzaju skrzepu! Nie by³
to oczywicie prawdziwy skrzep, bo w
surowicy nie ma przecie¿ fibrynogenu,
ale ¿el by³ z³o¿ony g³ównie z albuminy i
innych bia³ek surowicy. W wyniku dalszych badañ stwierdzilimy, a w³aciwie
potwierdzilimy wczeniejsze, lecz ma³o
znane wyniki innych badaczy, ¿e wielosulfhydrylowe zwi¹zki powoduj¹ wymianê dwusiarczkow¹ z wewn¹trzcz¹steczkowych na miêdzycz¹steczkowe mostki.
W ten sposób zostaj¹ ods³oniête, ukryte
we wnêtrzu cz¹steczki, np. albuminy, grupy hydrofobowe, które nastêpnie reaguj¹
miedzy sob¹, daj¹c olbrzymi, nierozpuszczalny polimer. Nastêpnie dokonalimy
najwa¿niejszego dowiadczenia, polegaj¹cego na tym, ¿e inkubowalimy z albumin¹ surowicy wie¿o wyciêty guz ludzkiego raka p³uc, przetransplantowany do
nagiej myszy. Choæ nie zaobserwowalimy tworzenia siê ¿elu, to po elektroforetycznym rozdziale tak inkubowanej
albuminy wyranie pojawi³a siê frakcja o
bardzo wysokim ciê¿arze, która pozostawa³a w punkcie na³o¿enia. Co wiêcej, w
obecnoci metyloglioksalu polimeryzacja
albuminy tak z DTT jak i z tkank¹ nowotworow¹ zosta³a ca³kowicie zahamowana.
Opisalimy to i nastêpnie opublikowalimy w nowo powsta³ym pimie naukowym Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters (2:919-24,1991).
Dr hab. Bogus³aw Lipiñski,
H.S. Research, P.O. Box 1815, Boston,
MA 02446, U.S.A.; Tel.: 617-527-1395;
e-mail: b.lipinski2006@rcn.com
(Autor pracowa³ w Zak³adzie
Chemii Fizjologicznej AMB
w drugiej po³owie lat 60-tych).
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Dobre maniery
i wiedza

czyli ci¹g dalszy wspomnieñ o prof.

Wiktorze Hassmannie

P

rofesor Wiktor Hassmann, wywodz¹cy siê ze s³ynnego krakowskiego rodowiska uniwersyteckiego, nale¿a³ do najwybitniejszych polskich laryngologów drugiej
po³owy XX wieku. By³ uczniem prof.
Jana Miodoñskiego, kierownika Kliniki
Laryngologicznej UJ, jednego z luminarzy otolaryngologów polskich. Po
aresztowaniu prof. Miodoñskiego przez
Niemców podczas Sonderaktion Krakau w listopadzie 1939 roku i wywiezieniu go do obozu koncentracyjnego w
Sachsenhausen, klinika zosta³a zlikwidowana. Kierowanie powsta³ym w jej
miejscu oddzia³em powierzono m³odemu, niewiele ponad trzydziestoletniemu
Wiktorowi Hassmannowi (Niemcy zezwalali polskim lekarzom na pracê w
zawodzie i prowadzenie praktyk lekarskich, bali siê bowiem wszelkich chorób rozwijaj¹cych siê w okupowanym
kraju).
Ju¿ wkrótce po objêciu nowej funkcji Wiktor Hassmann zorganizowa³ w
swoim gabinecie punkt przerzutowy Armii Krajowej. Przynosi³, zdobywane
ró¿nymi drogami, leki i opatrunki, po
które w oznaczone dni i godziny zg³aszali siê ³¹cznicy z AK. Pewnego dnia
przyszed³ do ordynacji oficer niemiecki
i bez ogródek powiedzia³, ¿e Niemcy
wiedz¹, co siê kryje pod szyldem praktyki. Ostrzega³ i radzi³ tego zaniechaæ.
Punkt zosta³ spalony.
Gdy w 1952 roku Wiktor Hassmann
przyjecha³ do Bia³egostoku, przyjmuj¹c
z³o¿on¹ mu przez prof. Tadeusza
Kielanowskiego  pierwszego rektora
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
 propozycjê objêcia obowi¹zków organizatora i kierownika Kliniki Otolaryngologicznej, za³ama³ rêce. Przed ponad
piêædziesiêciu laty w naszym miecie
 które nie mia³o ¿adnych tradycji akademickich  nie by³o ani odpowied-

- czerwiec-lipiec 2006 (41/42) -

niego lokalu, ani lekarzy, ani pielêgniarek, ani niezbêdnego specjalistycznego sprzêtu. Wywi¹zanie siê z podjêtego obowi¹zku wydawa³o siê niemo¿liwe, a jednak przyj¹³ wyzwanie. To by³y czasy polskich Kolumbów.
Uratowany z Sachsenhausen profesor Miodoñski, ponownie zarz¹dzaj¹cy
Klinik¹ Laryngologiczn¹ UJ, wypo¿yczy³ m³odszemu koledze mikroskop
operacyjny Zeissa. Asystenci ¿artowali,
¿e to posag Profesora. Dziêki doskona³ej optyce, ruszy³y operacje uszne. Mimo trudnoci, ju¿ 12 wrzenia 1952 roku, w skromnym lokalu przedwojennego budynku Ubezpieczalni Spo³ecznej
przy ul. Sienkiewicza, otwarto  jako
jedn¹ z pierwszych w nowo powstaj¹cej
Akademii  siedemnasto³ó¿kow¹ klinikê. Tam te¿ profesor Hassmann wykona³ pierwsze w historii miasta du¿e
operacje laryngologiczne u chorych na
raka krtani. Dotychczas, takie operacje
przeprowadzano w Warszawie. Przy
tych ciê¿kich operacjach Profesorowi
asystowa³a ¿ona  Irena Hassmann.
Profesor Hassmann da³ pocz¹tek
doskona³ej bia³ostockiej szkole laryngologicznej. By³ jej niekwestionowanym twórc¹. Wprowadzi³ planowe
szkolenia, diagnostykê i nowoczesne leczenie. Pacjenci byli zawsze dla Profesora najwa¿niejsi. Klinika szybko zaczê³a zdobywaæ wysokie noty, a po 22
latach dzia³alnoci, w roku 1974 uznano
j¹ za jedn¹ z najlepszych w kraju. Na
ogólnopolskim zjedzie otolaryngologów zorganizowanym w tym roku u
nas, mówiono o naszej klinice Ex oriente lux  wiat³o ze wschodu. Czy¿ nie
jest to okrelenie wystarczaj¹co wymowne?
Profesor reprezentowa³ zapomniany
ju¿ dzi typ lekarza, odpowiadaj¹cy
dawnej zasadzie: Medicus debet esse
elegans, odorans et ambi dexter. Wy-

czyszczone na glans buty, spodnie w
kant lub sportowy ubiór korespondowa³y ze znakomitym wychowaniem i
eleganckim sposobem bycia absolwenta
s³ynnego gimnazjum O.O. Jezuitów w
Chyrowie. Tego gimnazjum, które
ukoñczy³y m.in. takie tuzy polskiej inteligencji jak: Eugeniusz Kwiatkowski,
twórca Gdyni, kardyna³ Adam Koz³owiecki, czy rzebiarz Antoni Wiwulski,
autor pomnika Trzech Krzy¿y w Wilnie
i pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.
Dobre maniery Profesora sprzyja³y
rodzinnej atmosferze w klinice, atmosferze, w której hierarchia wieku, sta¿u,
oraz punktualnoæ by³y w pe³ni respektowane. Profesor uprzedza³ porannym
telefonem sekretarkê kliniki, ¿e, na
przyk³ad, spóni siê, bo... idzie do fryzjera. Te fundamentalne zasady dobrego
wychowania i kultury osobistej udziela³y siê pracownikom kliniki.
Profesor uwa¿a³, ¿e asystentom
trzeba w wielu sprawach daæ wolna rêkê, bo tylko wtedy bêd¹ mogli rozwijaæ
swoje talenty i wykazywaæ inicjatywê.
I nie myli³ siê. Popiera³ ich wyjazdy
szkoleniowe. Na ka¿dym zjedzie i w
niemal ka¿dym numerze Otolaryngologii by³y prezentowane prace z naszej
klinki. Nie ingerowa³ w przychodzenie i
wychodzenie asystentów z kliniki, w
historie chorób, bo tym zajmowali siê
adiunkci i docenci, których darzy³ pe³nym zaufaniem. Uwaga Profesora koncentrowa³a siê przede wszystkim na jak
najlepszym leczeniu chorych i postêpach w pracy naukowej. Mia³ zawsze
mnóstwo pomys³ów naukowych, które
przekazywa³ kolegom do rozwa¿ania i
ewentualnego podjêcia pracy w okrelonym temacie. Nie nale¿a³ do tzw.
besserwisserów  wszystkowiedz¹cych
profesorów. Lubi³ mawiaæ: Kolego! zapytamy o zdanie kolegê, który w tym jest
najlepszy. Mia³ wietnego tzw. M
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nosa lekarskiego, co niew¹tpliwie zawdziêcza³ gruntownemu wykszta³ceniu,
erudycji, niecodziennej inteligencji i
pochodzeniu z lekarskiej rodziny. Rzadko siê myli³ w swoich diagnozach, a
przede wszystkim nigdy nie odk³ada³
operacji. Nieraz mi mówi³: Kolego!
operacja w tym przypadku jest konieczna, odk³adanie jej na jutro tylko pogorszy rokowanie.
Profesor Hassmann nieustannie poszukiwa³ nowych metod operacji, które
modyfikowa³, wykorzystuj¹c oczywicie swoje dowiadczenia. Przed ka¿d¹
operacj¹ by³ skupiony. Na biurku, w
skromnym gabinecie, le¿a³y szkice
poszczególnych etapów planowanych
operacji. Operowa³ we wszystkich dziedzinach laryngologii, wprowadzaj¹c
zabiegi poprawiaj¹ce s³uch, a w przypadku raka krtani czêciowe operacje,
pozwalaj¹ce na zachowanie fonacji,
które dotychczas wykonywano tylko w
Krakowie.
Przywi¹zywa³ wiele uwagi do æwiczeñ wykonywanych na koci skroniowej. W niedzielne przedpo³udnia, w laboratorium, wykonywa³ rozmaite skomplikowane operacje na kociach. Przygotowywa³ ró¿ne nowe techniki operacyjne. Asystowa³em Profesorowi i dziêki temu wiele siê uczy³em. W klinice
by³o przyjête, ¿e ka¿dy asystent przed
samodzieln¹ operacj¹ uszu musia³ wykonaæ kilka operacji na kociach, pod
okiem starszego kolegi. Stanowi³o to
te¿ doskona³e æwiczenie przygotowuj¹ce do pracy pod mikroskopem, który
Profesor wprowadzi³ do operacji usznych. Dlatego technika operacji uszu w
naszej klinice zosta³a doprowadzona
niemal do perfekcji, a powik³ania pooperacyjne nale¿a³y do rzadkoci.
Uszkodzenie jakiego wa¿nego elementu anatomicznego podczas tych
æwiczeñ, np. nerwu twarzowego, by³o
tylko przestrog¹ i wskazówk¹, w jaki
sposób trzeba pracowaæ, aby tego unikn¹æ. Ale gdyby asystent, niedostatecznie wyæwiczony, uszkodzi³ facialis u
chorego, by³aby to prawdziwa tragedia.
Opowiada³ mi Profesor, ¿e w Krakowie
m¹¿ pewnej pacjentki, oszpeconej pora¿eniem nerwu twarzowego, uszkodzonego podczas operacji, odnalaz³ operatora, zaczai³ siê z rewolwerem i po prostu go zastrzeli³. By³a to w swoim czasie
g³ona sprawa. Pora¿enie nerwu twarzowego, odpowiedzialnego za mimikê
twarzy, jest wielkim nieszczêciem dla
ka¿dego, ale dla kobiety, która umiechem potrafi wszystko wyt³umaczyæ,
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czyni¹c z niego element swojego skutecznego powabu, jest ¿yciow¹ katastrof¹.
Profesor Hassmann, jako pierwszy
w Polsce, podj¹³ na szersz¹ skalê badania nad pora¿eniem nerwu twarzowego
i metodami jego leczenia. Wkrótce z ca³ego kraju przysy³ano do nas, jako do
wiod¹cej kliniki, pacjentów wymagaj¹cych leczenia tego nerwu. ¯yczy³ sobie,
abym by³ jego asystentem operacyjnym
przy wykonywaniu zabiegów na nerwie
twarzowym, w tym w dekompresji, któr¹ wprowadzi³ jako pierwszy w naszej
klinice i w Polsce. Popiera³ wszelkie
formy szkolenia asystentów, w tym
oczywicie wyjazdy na sta¿e zagraniczne, co w owych czasach nie by³o ³atwe.

cie szkolenia z laryngologii, jest moralnym obowi¹zkiem asystentów. Po powrocie z Würzburga ze s³ynnej kliniki
Wullsteina, gdzie narodzi³a siê klasyfikacja tympanoplastyk, przekazywa³
nam dok³adnie wszystkie jej szczegó³y i
t³umaczy³ na czym ta nowoczesna technika polega.
Gdy mia³em wyjechaæ na stypendium do Pary¿a, do jednej z najlepszych
klinik mikrochirurgii g³uchoty, nie kry³
zadowolenia. Wymienialimy póniej
listy na temat najnowszych zdobyczy w
otolaryngologii. W jednym z nich zobowi¹za³ mnie tak¿e do nauczenia siê nystagmografii, któr¹ po powrocie wprowadzi³em w klinice, urz¹dzaj¹c pracowniê. W innym licie pisa³ o stapedekto-

Fot. Od lewej prof. Paul Aboulker (Pary¿), prof. Wiktor Hassmann i autor.

Profesor prawie zawsze towarzyszy³ nam na zjazdach, na które wyruszalimy nieraz profesorskim fiatem. Podczas wyg³aszania referatów czulimy
siê bezpiecznie wiedz¹c, ¿e na sali jest
Profesor, bo nikt nie omieli³by siê zaatakowaæ pracy asystenta z kliniki znanego profesora. Ka¿da praca, wychodz¹ca z kliniki, by³a przedstawiana na
wewnêtrznych posiedzeniach i poddawana surowej krytyce. Wszelkie uwagi
asystent wprowadza³ do niej przed oddaniem do druku lub przed wyg³oszeniem na zjedzie.
Regu³¹ by³o sprawozdanie z ka¿dego wyjazdu szkoleniowego nawet krajowego. Wprowadzano je zawsze do
programu posiedzeñ PTO. Profesor
uwa¿a³, ¿e dzielenie siê z asystentami
tym wszystkim, co siê widzia³o w trak-

mii, któr¹, jako now¹ metodê, u nas
jeszcze nie wykonywan¹, poleca³ mi
zg³êbiæ. Pierwsza w historii Bia³egostoku stapedektomia w jesieni 1970 roku, któr¹ mia³em szczêcie wykonaæ
pod okiem Profesora, by³a pe³nym napiêcia misterium. Chora odzyska³a
s³uch.
Z wielkim wzruszeniem i wdziêcznoci¹ wspominam paczkê wi¹teczn¹
ze smako³ykami, która przysz³a od Profesora do Pary¿a przed Bo¿ym Narodzeniem. By³ to gest wiêcej ni¿ serdeczny.
Mimo doskona³ej znajomoci tematyki wyk³adów, przed ka¿dym zawsze
siê przygotowywa³. Pracownicy kliniki
równie¿ byli zobligowani do pomocy.
Do zadañ asystentów nale¿a³o rozwieszanie wskazanych tablic,
M
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przygotowanie kolorowej kredy do piêknych rysunków, którymi uzupe³nia³ zawsze wyk³ad. Dawnym, tradycyjnym uniwersyteckim zwyczajem, w pierwszych ³awkach zasiadali
adiunkci, asystenci i sta¿yci, dopiero za nimi studenci. Takim samym dobrym zwyczajem by³o codzienne poranne
badanie przez Profesora nowych pacjentów, przedstawianych przez prowadz¹cych asystentów, w obecnoci wszystkich lekarzy. Ka¿dego z diagnozowanych przez siebie chorych opisywa³ zawsze na nowej wk³adce, któr¹ wklejalimy
do historii choroby. Gdy siê robi szkic, nie wystarczy jednorazowe obejrzenie gard³a lub ucha. Okazuje siê, ¿e brakuje
wa¿nych szczegó³ów i trzeba jeszcze raz ogl¹dn¹æ w lusterku
lub wzierniku. Bywa³y zabawne sytuacje, gdy przerywa³ badanie, chc¹c zapisaæ jego wynik, ale nigdzie nie by³o wk³adki. I nagle wszyscy rozbiegali siê po klinice, aby jej szukaæ,
gdy¿ nie by³o mowy, aby mog³a j¹ zast¹piæ zwyk³a kartka.
Aby takie sytuacje siê nie powtarza³y, zamówilimy specjalny wysoki pulpit z podnoszonym blatem, pod którym znajdowa³ siê zapas wk³adek, o co dba³a ju¿ siostra zabiegowa.
Ustawilimy go obok profesorskiego stanowiska badañ. Gdy
przerywa³ badanie, czasem nawet kilkakrotnie, stawa³ przy
pulpicie, opisywa³ i szkicowa³ obraz badanego ucha czy krtani, po czym kontynuowa³ badanie, uzupe³nia³ opis i wykañcza³ szkic. Szkice te by³y dok³adne i czytelne do tego stopnia, ¿e ich reprodukcje ilustrowa³y prezentowane na zjazdach
prace. Szczegó³owe opisy operacji wraz ze schematami zasadniczego momentu zabiegu wykonywa³ tak¿e w ksi¹¿ce
operacyjnej. Dla nas by³a to znakomita szko³a sta³ego podnoszenia kwalifikacji.
W dzieñ imienin wrêczalimy Profesorowi sk³adkowy
upominek. Przyjmuj¹c go z wdziêcznym za¿enowaniem, zaprasza³ do domu wszystkich asystentów na wieczorne przyjêcia, które s³ynê³y ze wietnych czekoladowo-orzechowych
tortów, przygotowywanych przez ¿onê Profesora. By³ dobrym tancerzem, wiêc zawsze by³y tañce, które sam rozpoczyna³. By³ cz³owiekiem pogodnym, umiechniêtym i towarzyskim. Uwielbia³ m³odzie¿, wspólne wycieczki i pikniki.
Gdy wyje¿d¿a³em na wiatowy kongres powiêcony leczeniu nerwu twarzowego do Zurychu, prosi³ mnie o robienie dok³adnych notatek, abym móg³ po powrocie podzieliæ
siê nowociami. ¯a³owa³, ¿e sam nie móg³ pojechaæ. Po¿egnalimy siê serdecznie i swoim zwyczajem powiedzia³ mi:
Do widzenia kolego  ja jadê na urlop, zobaczymy siê po
powrocie.
Nie przypuszcza³em, ¿e bêdzie to nasza ostatnia rozmowa. Gdy po dwóch tygodniach wróci³em, zadzwoni³em jak
zwykle do kliniki i zapyta³em zwyczajowo: Co s³ychaæ? Pani
Nela Kruszewska, sekretarka kliniki, odpowiedzia³a mi bardzo powa¿nym g³osem:
 To pan nic nie wie? Profesor w drodze powrotnej z urlopu
uleg³ ko³o Bydgoszczy wypadkowi samochodowemu. Straci³
przytomnoæ i le¿y w szpitalu.
Poczu³em nagle jak ziemia siê pode mn¹ zapada. Pojecha³em natychmiast do kliniki, gdzie potwierdzi³y siê us³yszane tragiczne szczegó³y wypadku. Profesor nie odzyska³
przytomnoci i zmar³ dwa tygodnie póniej w poznañskiej
klinice, 26 sierpnia 1976 roku, w wieku 68 lat. Czêæ mojego
wiata siê zawali³a.
Jan Pietruski
(Autor jest dr. hab.  emerytowanym docentem
Kliniki Otolaryngologii AMB oraz prezesem
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Bia³ymstoku).
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250.

urodziny

Jana
niadeckiego
D

wudziestego dziewi¹tego sierpnia tego roku obchodzimy 250. rocznicê urodzin profesora Jana niadeckiego, matematyka i astronoma, najwiatlejszego
umys³u polskiego owiecenia, który na kartach historii pobliskiego Wilna zapisa³ siê jako Vigilantissimus Rector
Almae Mater Vilnensis.

W s³u¿bie nauce i ojczynie

Jan W³adys³aw niadecki urodzi³ siê 29 sierpnia 1756
roku w ¯ninie, nieopodal Gniezna. Wszyscy z jego rodzeñstwa zdobyli wietne wykszta³cenie. Najs³ynniejszy z nich,
Jêdrzej, by³ wybitnym lekarzem i przyrodnikiem,
którego Teori¹ jestestw
fascynowali siê uczeni tej
miary, co znakomity berliñski fizjolog Jan Müller,
znany z opisu oddychania
p³odu i poczytnego podrêcznika Handbüch der
Physiologie.
Jan niadecki ukoñczy³ gimnazjum w Trzemesznie. Studiowa³ matematykê w Krakowie i w
Pary¿u. W latach 1778-1781 podró¿owa³ po Europie przez Lipsk, Getyngê, Lejdê, Utrecht, Pary¿. Fot. Jan niadecki.
W czasie tych podró¿y zaprzyjani³ siê z Jeanem
d'Alembertem, Jeanem Condorcetem i Pierre'em Laplace'em.
W 1781 roku zosta³ kierownikiem Katedry Matematyki w
Akademii Krakowskiej i tam po raz pierwszy wyk³ada³ tê
naukê po polsku. Pierwszego kwietnia 1784 roku uczestniczy³ w pierwszym w Polsce locie balonem (nad Ogrodem
Botanicznym w Krakowie). Po kilkumiesiêcznym pobycie w
Anglii w 1787 roku (Cambridge, Londyn, Greenwich) i wizycie u s³ynnego astronoma, Williama Herschela, w Slough
pod Windsorem, na wniosek Hugona Ko³³¹taja powo³ano go
do prac Komisji Edukacji Narodowej (1788-89).
Jan niadecki biegle zna³ ³acinê, angielski, francuski i
niemiecki. Jako profesor krakowskiej Szko³y G³ównej M
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Koronnej (1781-1803) by³ g³ównym inicjatorem powstania w
1791 r. Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie. Na
sejmie grodzieñskim roku 1793 usilnie stara³ siê o uratowanie finansów Komisji Edukacji Narodowej. Podczas Insurekcji, Tadeusz Kociuszko mianowa³ go cz³onkiem Krakowskiej Komisji Porz¹dkowej. Jan niadecki by³ gor¹cym
patriot¹ i obroñc¹ polskoci. Jego determinacjê wyra¿a³y
deklaracje walki do upad³ego o Rzeczpospolit¹ niepodleg³¹, czemu mia³y s³u¿yæ dwie fuzje i parê pistoletów na
strzelanie do Moskali oraz sztuciec wymienity. Podobno osiwia³ w przeci¹gu jednej nocy, gdy Prusacy wkroczyli do
Krakowa 15 czerwca 1794 roku. W 1795 powróci³ na uniwersytet krakowski z wyk³adami, a w rok póniej zabiega³ na
dworze w Wiedniu o zachowanie struktury wszechnicy krakowskiej. Tych kilka faktów z jego ¿ycia wskazuje na ogromny dynamikê jego dzia³alnoci naukowej i spo³ecznej.

wa 1802), O metafizyce (Wilno 1814), O jêzyku polskim
(Wilno 1815), O filozofii (Wilno 1819), O pismach klasycznych i romantycznych (1819), Filozofia umys³u ludzkiego (1822).

Wileñski Kopernik

Drugiego czerwca 1806 roku Jan niadecki odwiedzi³
Wilno. W latach 1807-1815 pe³ni³ funkcjê rektora Uniwersytetu Wileñskiego. W 1812 roku Napoleon powierzy³ mu
przewodnictwo nad Komitetem Owiecenia i Wyznañ Religijnych w Rz¹dzie Tymczasowym Litewskim. W latach 1807-1824 niadecki w³odarzy³ obserwatorium astronomicznemu
tej uczelni. Ta dostojna jednostka badawcza znajduje siê w
samym sercu uniwersytetu. Ma znaczenie symboliczne, a
splendoru dodaje jej geniusz niadeckiego. Zainteresowania
rektora gwiazdami w pewnym stopniu oddzia³ywa³y na specyfikê uniwersytetu. Nawet motto miêdzywojennego Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie zdawa³o siê nawi¹zywaæ do upodobañ Jana niadeckiego. By³a nim przeróbka cytatu, zaczerpniêtego z Eneidy Wergiliusza (sic itur
ad astra  tak siê idzie do gwiazd), Hinc itur ad astra
 st¹d idzie siê ku gwiazdom. Tak wyra¿a³a siê misja uczelni; zgodnie z intencj¹ jej duchowego ojca, Jana niadeckiego, by kszta³cenie uniwersyteckie nie by³o tylko wiedz¹
i nauk¹ zawodu, ale równie¿ zaznajomieniem siê z arkanami
szlachetnej duchowoci, która unosi nas ku wartociom wy¿szym.

Mecenas nauki polskiej

Jan niadecki bardzo dba³ o edukacjê po polsku, co znalaz³o swój wyraz w licznych wizytacjach szkó³ w Krakowie,
Piñczowie i Kielcach, gdy jeszcze by³ profesorem w Krakowie. Gromadzi³ kapita³ na publikacjê S³ownika jêzyka
polskiego Samuela Lindego. Spo³ecznoæ ¯ydów wileñskich zawdziêcza³a mu utworzenie szko³y polskiej, w której
mogli uczyæ siê jêzyka kraju, w jakim siê znaleli.
niadecki by³ znakomitym wychowawc¹ elity nauczycielskiej. Mia³ równie¿ bardzo ofiarn¹ naturê, o czym wiadczy zapis 18 000 z³otych polskich dla biednych studentów
Akademii Krakowskiej i przekazanie swych prywatnych
zbiorów bibliotecznych Uniwersytetowi Wileñskiemu. Ponadto, to on wyselekcjonowa³ kadrê znakomitych uczonych,
którzy tworzyli wietnoæ wileñskiego orodka naukowego
na pocz¹tku XIX wieku. niadecki uwa¿a³, ¿e moralnoæ
kszta³tuje stosunek cz³owieka do innych wspó³ludzi. S¹dzi³,
¿e podstaw¹ nauki s¹ fenomena oraz relacje miedzy nimi a
postrzegaj¹cym je cz³owiekiem. Na podstawie tych dowiadczeñ mo¿na wg niadeckiego wywodziæ prawa powszechne.
Pozostawi³ po sobie liczne publikacje, m.in. Rachunku algebraicznego teoria (Kraków 1783), O Koperniku (Warsza-
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Fot. Obserwatorium.

A oto kilka z jego z z³otych myli:
+ Najistotniejszy przymiot nauczyciela i cz³owieka
uczonego jest jasnoæ, precyzja i porz¹dek myli.
+ Byæ gruntownie uczonym nie jest to jedno, co wiele
rzeczy pamiêtaæ.
+ Cz³owiek porz¹dnie uczony powinien wprzód wiele
rzeczy wiedzieæ, ¿eby móg³ potem jeden przynajmniej obiekt gruntownie obj¹æ.
+ Ka¿da... prawda... byæ powinna pod cis³¹ stra¿¹
m¹droci, ¿eby nie przesz³a swych granic, za którymi staje siê b³êdem, a czêstokroæ ród³em domowego i publicznego nieszczêcia.
+ Interes kraju tak mo¿na zgubiæ nieprawoci¹ i lenistwem jak nieumiejêtnoci¹ rzeczy.
+ Kraina or³ów nie jest to kraina wszystkich bez braku
(tj. wyj¹tku) latawców.
+ Zaæmienie myli ronie w miarê ogólnoci.
+ Ka¿da nauka ma swoich pó³mêdrków i kuglarzy.
+ Nauka bez obyczajów jest hañb¹ cz³owieka, a klêsk¹
dla spo³ecznoci.
Od 1814 roku Jan niadecki zmaga³ siê z pewnym rodzajem astmy. Dwudziestego pierwszego listopada 1830 roku
zmar³ na atak serca w Jaszunach pod Wilnem. W opinii Najjaniejszego Pana, JKM Stanis³awa Augusta Poniatowskiego,
Jan niadecki: nale¿y do tych, którzy stale i nieprzerwanie
zas³ugiwali na moj¹ przychylnoæ i na mój szacunek. Na nagrobku tego znakomitego matematyka, astronoma i filozofa
wyryto napis vigilantissimus rector, a historyk literatury
polskiej Ignacy Chrzanowski nazwa³ Jana niadeckiego
nauczycielem narodu w dowód uznania dla jego przemo¿nego wp³ywu etycznego na wiat³e wychowanie pokoleñ w
duchu polskoci.
Andrzej Wincewicz
(Autor jest doktorantem w Zak³adzie
Patomorfologii Lekarskiej AMB).
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W irusowe
Z apalenie
W ¹troby
S

po¿ywaj¹c obfituj¹ce w t³uszcze
posi³ki, pij¹c napoje alkoholowe,
nie szanujemy w¹troby. Zapominamy, ¿e w¹troba to jeden z najwa¿niejszych i najwiêkszych narz¹dów w
organizmie. Jest odpowiedzialna za
magazynowanie witamin, wêglowodanów, jak równie¿ za przetwarzanie substancji pokarmowych. W¹troba syntetyzuje ró¿ne bia³ka i czynniki krzepniêcia krwi, kontroluje stê¿enie jej elementów biochemicznych, reguluje stê¿enie hormonów i odpowiada za rozk³ad szkodliwych zwi¹zków biochemicznych. W¹troba nara¿ona jest na
choroby wirusowe.
Wirusowe zapalenie w¹troby, potocznie nazywane ¿ó³taczk¹ lub ¿ó³taczk¹ zakan¹, to choroba wywo³ywana
przez jeden z kilku znanych wirusów
hepatotropowych. wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, ¿e na
wiecie ¿yje oko³o 1,8 miliarda osób
zaka¿onych WZW. Objawy chorobowe, wystêpuj¹ce w przebiegu WZW, s¹
podobne we wszystkich jej typach,
niezale¿nie od wywo³uj¹cego je wirusa. S¹ to: za¿ó³cenie pow³ok, objawy
rzekomo grypowe, objawy dyspeptyczne, os³abienie, rozpieranie w prawym
pod¿ebrzu wywo³ane powiêkszeniem
w¹troby. Czasami wystêpuj¹ wi¹d
skóry i pi¹czka w¹trobowa.
Wirusowe zapalenie w¹troby typu
A, zwane potocznie ¿ó³taczk¹ pokarmow¹, jest wywo³ywane przez wirus
HAV  Hepatitis A. Wirus przenoszony
jest drog¹ pokarmow¹. Z tego te¿ powodu WZW typu A zalicza siê do grupy chorób brudnych r¹k. Coraz czêciej stosowane szczepienia ochronne
powoduj¹, ¿e ju¿ od kilku lat systematycznie zmniejsza siê iloæ przypadków
WZW typu A w naszym kraju. WZW
typu A mo¿na siê zakaziæ przez spo¿y-
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cie zaka¿onych produktów ¿ywnociowych, zanieczyszczonej wirusem wody
oraz przez kontakt z osob¹ chor¹. Ryzyko zaka¿enia wzrasta w sytuacjach,
kiedy ograniczona jest mo¿liwoæ stosowania zasad higieny, np. w podró¿y
oraz w regionach czy krajach, gdzie
warunki sanitarne s¹ z³e.
Wirusowe zapalenie w¹troby typu
B (hepatitis B, WZW B) jest chorob¹
zakan¹, cechuj¹c¹ siê rozlanym, nieropnym uszkodzeniem w¹troby, spowodowan¹ zaka¿eniem wirusem zapalenia w¹troby typu B (HBV). Jest to
najczêstsza postaæ wirusowego zapalenia w¹troby. Szacuje siê, ¿e wirusem
tym zaka¿onych jest na wiecie oko³o
300-400 milionów ludzi. Najmniej zaka¿onych, poni¿ej 0,1 procent, znajduje siê w Europie Pó³nocnej, Ameryce
Pó³nocnej i Australii, najwiêcej, powy¿ej 20 procent, w Afryce, Azji i krajach Pacyfiku. W Polsce liczba nosicieli jest rednio nasilona (1-2 procent), ale oko³o 20 procent populacji
posiada przeciwcia³a, wiadcz¹ce o
przebytym zaka¿eniu. wiatowe dane
szacuj¹ liczbê osób, posiadaj¹cych
przeciwcia³a przeciw WZW typu B, na
dwa miliardy. Oznacza³oby to, ¿e
WZW typu B jest jedn¹ z najbardziej
powszechnych chorób zakanych.
Równoczenie schorzenie to jest bardzo niebezpieczne, poniewa¿ oprócz
ostrej odmiany, której liczba przypadków w ostatnich latach systematycznie
maleje, powoduje tak¿e przewlek³e zapalenie w¹troby, czêsto o bardzo nik³ych objawach czy wrêcz przebiegu
bezobjawowym. Dodatkowym zagro¿eniem jest marskoæ w¹troby i pierwotny rak w¹troby wywo³ywane przez
wirus HBV. Zakaziæ siê mo¿na: w czasie porodu od zaka¿onej matki, poprzez le wyja³owiony sprzêt medycz-

ny i kontakty seksualne. Skuteczn¹ metod¹ zapobiegania jest szczepienie
ochronne.
W wirusowym zapaleniu w¹troby
typu C (hepatitis C, WZW C) wyró¿nia
siê szeæ genotypów wirusa C (HCV)
i kilkanacie podtypów, z których najbardziej rozpowszechniony jest podtyp
1a, bêd¹cy przyczyn¹ oko³o 60 procent
wszystkich zachorowañ. Nosicielstwo
wirusa stwierdza siê u ponad 80 procent zaka¿onych, a u 40-90 procent
chorych choroba przechodzi w stan
przewlek³y. Zaka¿eniem wirusem
HCV mo¿na ulec podczas przetaczania
krwi i produktów krwiopochodnych,
naruszenia ci¹g³oci tkanek w zwi¹zku
z zabiegami medycznymi, w czasie hemodializ, zabiegów oko³oporodowych,
w czasie porodu i drog¹ p³ciow¹.
WZW typu C mo¿e przebiegaæ z
objawami ¿ó³taczki lub, co czêsto spotyka siê u dzieci, bez tych objawów.
Powik³aniem ostrego wirusowego zapalenia w¹troby typu C mo¿e byæ piorunuj¹ce zapalenie w¹troby o bardzo
powa¿nym rokowaniu co do ¿ycia. Powik³anie to dotyczy mniej ni¿ 1 procenta chorych i jest raczej skojarzone z
innymi czynnikami, a przede wszystkim z nadka¿eniem HBV. Osi¹gniêciem ostatnich lat jest leczenie interferonem alfa. Dodatkowo zalecany jest
odpoczynek fizyczny i psychiczny chorego. Piorunuj¹ce zapalenie w¹troby
wymaga intensywnego leczenia farmakologicznego, wyrównuj¹cego zaburzenia wywo³ane uszkodzeniem tego
narz¹du, a wyst¹pienie ostrej niewydolnoci w¹troby wymagaæ mo¿e nawet przeszczepu tego narz¹du.
Anna Grzeszczuk
(Autorka jest dr. n. med.
 pracuje w Klinice
Obserwacyjno-Zakanej AMB).
Robert Henryk Kranc
(Autor jest mgr.
analityki medycznej
 wspó³pracuje z Klinik¹
Obserwacyjno-Zakan¹ AMB).

Klinika Obserwacyjno-Zakana
AMB organizuje kursy
nt. chorób zakanych przewodu
pokarmowego, a tak¿e zaka¿eñ
wirusami hepatotropowymi.
Udzia³ w kursie jest bezp³atny
i zapewnia punkty edukacyjne.
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Korespondencja z Bethesdy

Rozmowa
w stanie bezsennoci

Z Panem Andrzejem,
pacjentem Kliniki
Obserwacyjno-Zakanej AMB,
chorym na WZW,
rozmawia Robert Henryk Kranc.
Czy pamiêta pan jak dosz³o do
zaka¿enia WZW?
Nie potrafiê dok³adnie odpowiedzieæ
na to pytanie. Podejrzewam jedynie,
¿e do zaka¿enia mog³o dojæ podczas
wizyty u stomatologa lub w trakcie
okresowych badañ kontrolnych, podczas których pobierano mi krew.
Jakie ma pan dolegliwoci zwi¹zane
z t¹ chorob¹?
Bezsennoæ! Ci¹g³a bezsennoæ i zwi¹zana z ni¹ apatia, os³abienie oraz brak
si³ witalnych. Ostatnio pojawi³y siê
bóle stawów, miêni oraz wi¹d skóry.
Jak znosi pan leczenie?
Czy przyjmowane leki powoduj¹
jakie dolegliwoci?
Leki od w¹troby tolerujê w miarê dobrze. Najgorsza jest terapia Interferonem  znoszê j¹ bardzo ciê¿ko. Czêsto
mam podwy¿szon¹ temperaturê, koszmarne zachwiania równowagi, biegunki oraz, jak twierdz¹ bliscy, zmiennoæ
nastroju.
Co dokucza panu najbardziej
w codziennym ¿yciu?
Sama wiadomoæ o zaka¿eniu WZW
typu C by³a najgorsza. Teraz trudno
jest mi siê pogodziæ z tym, ¿e do koñca
¿ycia bêdê nosicielem i bêdê chorowa³
na tê chorobê.
Jak do pana choroby odnios³a siê
rodzina?
Wszyscy cz³onkowie mojej rodziny
zostali poddani badaniom. Na szczêcie enzymy w¹trobowe s¹ u nich w
normie. Moje relacje rodzinne nie
zmieni³y siê z powodu HCV. Jestem
tolerowany.
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Szanowny Panie Profesorze!
Leszku!

T

u, gdzie jestem, trwa od soboty ulewa. To niemal powód! Wczoraj wraca³am
do domu zastêpczymi drogami, wiele z dróg bowiem zamkniêto. Pozrywane
zosta³y mosty, poprzewracane drzewa. W dzisiejszych porannych wiadomociach podano, ¿e takiej iloci deszczu na tych terenach nie odnotowano nigdy
dot¹d. W ci¹gu najbli¿szej doby wiêkszoæ czasu wype³niæ ma jeszcze deszcz. Jutro
prawdopodobnie ma byæ lepiej, chocia¿ niebo nadal jest zachmurzone. Niesamowite! W Polsce upa³y, tutaj powód...
W minion¹ niedzielê by³am na piêknym filmie pt. Niewygodna prawda. Opowiada on o ocieplaniu siê klimatu, wp³ywie cz³owieka i jego dzia³añ na to, co siê
dzieje z przyrod¹ i atmosfer¹. Film skonstruowany jest na zasadzie wyk³adu, a jego
treæ oparta jest o konkretne dane naukowe. Perspektywa najbli¿szych piêædziesiêciu lat jest przera¿aj¹ca! Po projekcji zaleg³a cisza, a potem rozleg³y siê ogromne
brawa dla re¿ysera. Ten film ogl¹dany jest tutaj przy pe³nej widowni.
Leszku, odwiedzi³am niedawno  w domu opieki  niezwyk³¹ osobê. To ponad
95-letni zakonnik, Polak, pierwszy kapelan wojskowy, biskup polowy Gawlina,
góral z urodzenia. Studia ukoñczy³ we Lwowie. Gdy nasta³a wojna, by³ w Dachau.
Jako kap³an, najpierw kapelan, a potem zakonnik ca³e ¿ycie pozosta³ na emigracji.
Zapyta³am go:
 Czy mogê zapisaæ Ojca ¿yciorys?
 Jeszcze nie. Na razie za wczenie  odpowiedzia³.
Obieca³, ¿e umówi siê ze mn¹ na takie spotkanie. Pragnie powróciæ do Polski,
ale staje siê to coraz trudniejsze. Tak wiêc, jeszcze nie mogê napisaæ tego obiecanego przeze mnie artyku³u o cz³owieku niezwyk³ym, który, chocia¿ ukryty za murami klasztoru, ma ¿ycie trudne, ale te¿ niezwyk³e i piêkne.
Serdecznie pozdrawiam!
El¿bieta
Betesda 27.06.2006
El¿bieta Tryniszewska
(National Institutes of Health
National Cancer Institute
Bethesda, USA).
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DLA NIEWIERNEGO
TOMASZA
Wród lasów i jezior,
w kaskadach zieleni,
w g³uszy
w ciszy:
upojonej ¿abim chórem,
pisanej na ptasiej piêciolinii,
brzêcz¹cej trzmielem,
Szumi¹cej w konarach drzew,
w ciszy b³ogos³awionej,
wszechobecnej 
tafl¹ zaczarowanej wody
b³yszczy okno Boga.
Las ca³y w toni siê nurza.
wiekowe drzewa zauroczone,
stanê³y na g³owie,
by siê przyjrzeæ niebu.
Pierzaste chmury pe³zaj¹
po dnie wys³anym s³oñcem.
Fala je marszczy, ko³ysze.
Owadzie krêgi do brzegu p³yn¹.
Rudy przyjaciel,
psi¹ ³ap¹ je ³owi
i na rodek odsy³a.
Taflê wody rozbi³y dwie kaczki,
tu zadomowione.
W diamentowe piórka
s³oñce ³owi¹,
by lustrzanym b³yskiem
rozpaliæ ognisko mi³oci.
Sitowie, tatarak,
w chocholim tañcu,
w wodê spad³y.
Po kolana zanurzone,
w s³oñcu licie grzej¹,
wyranie zadowolone.
Krzaczki ¿urawin pe³zn¹.
W ja³owym trudzie osi¹gaj¹ wodê.
Spogl¹daj¹ w g³êbiê
i zauroczone, cofaj¹ siê w brzezinê.
A kapela gra
 delikatnie 
by nie zm¹ciæ ciszy.
Ptasie dzwonki, werble,
nie wiadomo czy z g³êbi,
czy szumi¹cej kniei,
piêkn¹ melodi¹ siê k³ad¹.
Stañ tu¿ nad brzegiem,
patrz i s³uchaj.
Jawa czy sen
tak serce porusza.
Obraz z palety mistrza.
Tylko tu mi³oæ ma kolor zielony.
I s t w o r z y ³ t o B ó g,
popatrzy³
i p o w i e d z i a ³, ¿ e
T O J E S T D O B R E.
Spójrz niewierny Tomaszu,
zobacz Ojca Pana Swego,
poprzez dzie³o Jego.
Marek Chyczewski
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Magdalena
Grassmann

Ku

upadkowi

S

chy³ek XVIII i pocz¹tek XIX
wieku mo¿na uznaæ za ostatnie
lata blasku i s³awy magnackiej
rezydencji nad rzek¹ Bia³¹. Historia pa³acu splot³a siê z histori¹ Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dziewiêtnasty
wiek przyniós³ zniewolenie i obce rz¹dy. Podlaskiego Wersalu nie z³ama³ jednak ani potop szwedzki, ani najcie
moskiewskie, zabory czy kampania Napoleona. Zniszczy³ go dopiero ciê¿ar
XX wieku.

Mecenat Izabeli

Po mierci Jana Klemensa Branickiego, w 1771 roku, rezydencja hetmañska pozostawa³a do¿ywotnio w rêkach
jego ¿ony, Izabeli. Formalnymi spadkobiercami dóbr bia³ostockich byli jednak
Potoccy, krewni hetmana. Izabela dok³ada³a wszelkich starañ by Podlaski Wersal nadal s³yn¹³ ze swego piêkna i rozmachu. Okrojone dochody wymaga³y
jednak pewnych zmian: zredukowano
za³ogê wojskow¹, rozwi¹zano kancelariê hetmana, czas odcisn¹³ swe piêtno
na wyposa¿eniu wnêtrz i otoczeniu pa³acu. Pod koniec XVIII wieku rezydencja bia³ostocka uleg³a czêciowej dewastacji, m.in. poprzez przejcie wojsk
rosyjskich w 1792 roku. Szkody szybko
naprawiono, Izabela bowiem dba³a o porz¹dek.
Pani Krakowska kontynuowa³a
dzie³o mê¿a przede wszystkim w zakresie rozwoju edukacji. Za jej przyczyn¹,
w latach siedemdziesi¹tych XVIII wieku, Komisja Edukacji Narodowej utworzy³a w Bia³ymstoku trzyklasow¹ szko³ê podwydzia³ow¹. Podlega³a ona Szkole G³ównej Litewskiej. Z inicjatywy
Izabeli, istnia³a tak¿e szkó³ka dla dziewcz¹t z ubogich rodzin, prowadzona
przez siostry zakonne. Niew¹tpliwe zas³ugi po³o¿y³a hetmanowa jako protektorka doktora Jakuba Feliksa de Michelisa, swego nadwornego lekarza, stwarzaj¹c mu dogodne warunki do utworzenia pa³acowej szko³y po³o¿nych.

Bia³ostocki pa³ac czêsto odwiedza³
brat Izabeli  król Stanis³aw August Poniatowski. To w Podlaskim Wersalu, w
grudniu 1794 roku, bêd¹c w drodze do
Petersburga, ostatni raz ¿egna³ siê z Polsk¹. Zje¿d¿ali i inni gocie tacy jak cesarz Józef II czy wielki ksi¹¿ê Pawe³,
póniejszy car.
W 1802 roku pa³ac zmieni³ swego
w³aciciela  Potoccy sprzedali go królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III. Ten jednak nie móg³ do czasu
mierci hetmanowej wejæ w posiadanie
pa³acu. Nast¹pi³o to dopiero w 1808
roku, gdy zgas³a Pani Krakowska. Wraz
z ni¹ skoñczy³ siê etap wietnoci bia³ostockiej rezydencji, która odt¹d chyli³a
siê ku upadkowi.

Fot. Epitafium Izabeli Branickiej w starym
kociele.

Pod rz¹dami carów

Na mocy traktatu zawartego w Tyl¿y, Bia³ystok znalaz³ siê w rêkach rosyjskich. W zwi¹zku z tym król pruski
odsprzeda³ te tereny, wraz z pa³acem,
carowi Aleksandrowi I. W pierwszej
æwierci XIX wieku pa³ac zamieszkiwali
urzêdnicy rosyjscy. Pojawi³y siê M
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plany utworzenia tu letniej rezydencji
carów. W 1826 roku przyst¹piono do
du¿ego remontu pa³acu, maj¹cego przystosowaæ go do nowej funkcji. Zmiany
dotyczy³y m.in. kaplicy pa³acowej, zamienionej na cerkiew prawos³awn¹
wed³ug projektu prof. Miedlnikowa.
Otrzyma³a ona wezwanie Aleksandra
Newskiego. W 1831 roku przez krótki
czas mieszka³ tu wielki ksi¹¿ê Konstanty. Carowie rzadko tu jednak bywali,
rezydencja prze¿ywa³a regres. Wyposa¿enie wnêtrz stopniowo wywo¿ono
do Cesarstwa. Zlikwidowano oran¿eriê,
z której drzewka przeniesiono do Belwederu i £azienek.
W czasach cara Miko³aja I pojawi³
siê pomys³ utworzenia w pa³acu Instytutu Panien Szlacheckich, co potwierdzono ukazem w 1837 roku. W zwi¹zku
z tym budynek musiano przebudowaæ,
przystosowuj¹c wnêtrza do celów
szkolnych. Prace adaptacyjne potrwa³y
do 1841 roku. Zabudowano wówczas
kolumnady boczne, zlikwidowano barokowe he³my wie¿, rzeby z tympanonów, usuniêto herby Branickich. Nad

kiej). W czasie przebudowy zniszczono
rokokowy wystój pomieszczeñ, usuniêto boazerie, stiuki, na ciany na³o¿ono
tynki, które nastêpnie zamalowano farbami klejowymi i olejnymi. Celem tak
przeprowadzonego remontu by³o nie
tylko przystosowanie go do funkcji dydaktycznych, ale równie¿, jeli nie przede wszystkim, wyeliminowanie ducha
dawnej epoki, symboliki wiata zachodniego, kultury polskiej. Usuniêto nawet
z³otego Gryfa z bramy wjazdowej. Jego
miejsce zajê³a ¿elazna chor¹giew. W
tym stanie rezydencja przetrwa³a do
czasu likwidacji Instytutu w 1915 roku.
Instytut posiada³ trzy klasy. Uczono
tu m.in.: jêzyka rosyjskiego, francuskiego, polskiego, historii, geografii, religii,
przyrody, piewu, tañca i robót rêcznych. W zale¿noci od pogl¹dów kolejnych prze³o¿onych, Instytut stawa³ siê
orodkiem rusyfikacji b¹d wzglêdnej
odwil¿y. W 1896 roku zmieniono jego
nazwê na Bia³ostocki Instytut cara Miko³aja I. W tym samym czasie wybudowano te¿ nowy gmach (obecne Collegium Primum), w którym mieci³y siê

Fot. Bia³ostocki Instytut Cara Miko³aja I w dawnym pa³acu Branickich.

bocznymi skrzyd³ami rozbudowano
piêtra, usuwaj¹c wazony i attyki. Pa³ac
straci³ swój rezydencjonalny charakter.
Na parterze, w korpusie g³ównym
pa³acu, powsta³y: apteka, szwalnia, cerkiew, kuchnia, umywalnie, pokoje przyjêæ. Dawne apartamenty hetmana zajmowa³a dyrektorka Instytutu, w pokojach Izabeli znajdowa³y siê szkolne sale. Na pierwszym piêtrze urz¹dzono
salê muzyczn¹, taneczn¹ i rekreacyjn¹
oraz pokoje pensjonarek. Po³¹czono arkadami dawne sale reprezentacyjne,
salê balow¹ i jadalniê (do tej pory funkcjonuj¹ one pod postaci¹ Auli Wiel-
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sale wyk³adowe, rekreacyjne, gimnastyczne i muzyczne. Zmieni³o siê tak¿e
kryterium przyjêcia do szko³y; ju¿ nie
pochodzenie spo³eczne, ale zasoby finansowe rodziców dawa³y mo¿liwoci
kszta³cenia. Po 1905 roku przywrócono
naukê religii katolickiej w jêzyku polskim. Od tej pory a¿ do 1914 roku Instytut uchodzi³ za jedn¹ z najlepszych
placówek kszta³cenia dziewcz¹t w Cesarstwie Rosyjskim. Wybuch pierwszej
wojny przerwa³ dzia³alnoæ Instytutu,
który ewakuowano do Petersburga. Wywieziono wówczas pozosta³oci dawnego wyposa¿enia wnêtrz.

Fot. Odarta z dekoracji klatka schodowa
w pa³acu. Rok 1914.

Ostateczny rozrachunek

Lata pierwszej wojny wiatowej dokoñczy³y dzie³a carskich rz¹dów. W pa³acu rezydowa³y na przemian wojska
niemieckie i rosyjskie. Dawn¹ rajsk¹
rezydencjê Branickich spotka³ ten sam
los, co inne dzie³a polskiej kultury.
Spl¹drowany, odarty z dawnej wietnoci i blasku, sta³ siê w 1920 roku siedzib¹ Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. Niezbyt chlubna to karta z dziejów pa³acu.
W okresie miêdzywojennym przeprowadzono kolejny remont pa³acu,
przeznaczonego czêciowo na mieszkanie wojewody. Mieci³ siê tu tak¿e
urz¹d wojewódzki. Odkryto wówczas
kolumnowe galerie, zabudowane w
XIX wieku oraz przywrócono dawny
mur, dziel¹cy dziedziñce. Prace remontowe przerwa³a druga wojna wiatowa.
Podczas okupacji niemieckiej pa³ac by³
wykorzystywany przez w³adze policyjne. Ostateczny rozrachunek nast¹pi³
w 1944 roku, podczas przetaczania siê
frontu. Ca³y pa³ac sp³on¹³! Ocala³y jedynie kolumny i rzeby podtrzymuj¹ce
schody.
I tak oto po blisko czterystu latach
w gruzach leg³a jedna z piêkniejszych
budowli w tej czêci Europy. Ale to
jeszcze nie koniec historii pa³acu...

(Autorka jest historykiem,
pracownikiem Biblioteki
G³ównej AMB).
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S³ona per³a
P

Adam Dobroñski

roponujê wypad poza obecne Rzeczypospolitej Obojga Narodów doswojewództwo podlaskie, ale do trze¿ono i zalety lecznicze wód ródlamiejscowoci od dawna dobrze u nych z okolic Druskiennik. Zdaniem
nas znanej i cenionej. Jej to dotyczy opo- osób miejscowych by³y one skuteczne
wieæ, któr¹ przytaczam za Jadwig¹ Sie- na ró¿ne dolegliwoci, na rany i wrzody,
dleck¹: Ksi¹¿ê, w³adca zamku Liszkia- nawet na ko³tuna. Kr¹¿y³y wieci o uzwy, wybra³ siê w towarzystwie dworu na drowieniach chorych, którzy tu przybyli
polowanie na ¿ubry i dziki. Na zakoñ- i korzystali z darów natury.
czenie ³owów, zgodnie ze zwyczajem,
W 1830 roku dokonano badañ wód
nale¿a³o ustrzeliæ soko³a. D³ugo go ksi¹- druskiennickich, prof. Ignacy Fonberg
¿ê wypatrywa³, wreszcie pojawi³ siê opublikowa³ ich wyniki. Okoliczna wiopstry sokó³. Myliwy
wypuci³ strza³ê, trafi³,
ale ptak lecia³ jeszcze
czas jaki i spad³ w wody
Niemna. Ksi¹¿ê pogoni³
za nim, potem skoczy³ do
rzeki i znikn¹³ w toni.
Ksiê¿niczka szlocha³a,
stoj¹c nad brzegiem, jej
³zy sp³ywa³y na piasek.
Ostatecznie dworzanie
uratowali ksiêcia, za
nad brzegiem Niemna,
gdzie niewiasta la³a ³zy,
wytrysnê³y po pewnym
czasie s³one ród³a. Po Fot. Hotel Europejski.
litewsku sól to druska,
wiêc miejscowoæ, która
tu powsta³a zwie siê Druskienikami vel ska liczy³a sobie wówczas zaledwie
Druskiennikami. Obie nazwy by³y u¿y- szeæ domów, a rocznie bywa³o tu kilkuwane zamienne w ró¿nych epokach, ta z dziesiêciu kuracjuszy. S³onymi wodami
dwoma literami n dominowa³a w okre- ród³owymi znad Niemna zainteresowa³
sie miêdzywojennym i jest nadal prefe- siê niespodziewanie senator Nowosilcow, sk¹din¹d bardzo le siê nam kojarowana w polskim pimiennictwie.
rz¹cy, wróg m³odzie¿y filomackiej, liNarodziny kurortu
kwidator Uniwersytetu Wileñskiego. On
Ponoæ Krzy¿acy ju¿ w XIV wieku to w 1837 roku przedstawi³ Miko³ajowi I
poznali zalety tych okolic, ale pierwsze projekt urz¹dzenia w Druskiennikach
pisane wzmianki o Druskiennikach po- Zak³adu Zdrojowego. Car ³askawie wychodz¹ z XVI stulecia. By³y to dobra razi³ zgodê, gubernator grodzieñski
mereckie, które odwiedza³a m.in. królo- uzyska³ po¿yczkê, przyst¹piono do buwa Bona. W Wielkim Ksiêstwie Litew- dowy miasteczka i ³azienek z wannami
skim sól by³a niezwykle cennym towa- oraz zorganizowano przeprawê promorem, szukano wiêc miejscowych sola- w¹ przez Niemen. W nastêpnych latach
nek, doskonalono sposoby warzenia osuszono bagna i powsta³ park zdrojowy.
bia³ego z³ota. Pod koniec istnienia W 1840 roku w Zak³adzie Zdrojowym
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przebywa³o ju¿ ponad szeciuset kuracjuszy, a opiekê nad nimi sprawowa³o
czterech lekarzy. Gocie ci¹gali z coraz
bardziej odleg³ych stron, a co zamo¿niejsi bywalcy wznosili w³asne domy. Zadbano tak¿e o oprawê rozrywkow¹, gra³a
orkiestra, odbywa³y siê koncerty, kursowa³ statek.
Nowy etap w dziejach Druskiennik
to powstanie, w 1841 roku, Towarzystwa
Lekarskiego, które m.in. inspirowa³o publikacje popularyzuj¹ce kurort. Wród
nich specjalne miejsce zajmowa³a:
Odyna Druskienickich róde³. W pierwszym numerze, z kwietnia 1944 r.
redaktor naczelny napisa³: Wierzcie, ¿e
druskienickie wody i zabawy, chorym i
zdrowym zbawienne przynosiæ mog¹
skutki, jeli przyzwoicie u¿ytemi bêd¹.
W 1851 roku powsta³a lecznica dla ubogich chrzecijan, a dwa lata póniej i dla
niezamo¿nych wyznawców moj¿eszowych, natomiast od 1856 roku istnia³ w
Druskiennikach szpital na 100 ³ó¿ek. Przybywa³o równie¿ hoteli i pensjonatów.

Ros³a s³awa
miasta i wód

W 1862 roku ruszy³y
poci¹gi na magistrali
Warszawa-Bia³ystokWilno-Petersburg. Od stacji Porzecze by³o tylko 17
kilometrów do Druskiennik, wiêc w osiem godzin
mo¿na tu by³o dojechaæ
ze stolicy Królestwa Polskiego. Natomiast podró¿
statkiem z Grodna do kurortu trwa³a szeæ godzin,
zadbano te¿ o rozbudowê
dróg l¹dowych. Skutkiem
tego pod koniec XIX stulecia Druskienniki mia³y
niespe³na 1300 sta³ych mieszkañców,
za liczba goci siêga³a 5 tysiêcy. Po wydarzeniach rewolucyjnych 1805-1907
roku g³owy podnieli tutejsi przyjezdni
Polacy, Eliza Orzeszkowa zorganizowa³a pierwszy w Druskiennikach polski
wieczór teatralny. Przypominano sobie o
kobiecie powstañcu, Emilii Plater, z pobliskiego Kopciowa, o pobytach Jana
Czeczota  przyjaciela Adama Mickiewicza i Tomasza Zana  i jego tu mierci w 1847 roku, co potwierdza wierszowane epitafium ze s³owami Antoniego
Odyñca o wodzu oddzia³u powstañczego
1863 roku Boles³awie Narbutcie, pobytach Stanis³awa Moniuszki (leczy³ siê i
koncertowa³) i W³adys³awa Syrokomli
(natchnione improwizacje).

M

- 27 -

MEDYK BIA£OSTOCKI
W 1912 roku rozpoczêto budowê
nowego murowanego kocio³a wed³ug
projektu architekta warszawskiego Stefana Szyllera. W neogotyckiej wi¹tyni
znajduje siê obraz Maria Szkaplerzna,
pêdzla Wincentego lendziñskiego. Starsza jest drewniana cerkiew z piêcioma
kopu³ami (1865 r.). Piêkno zachowa³y
wille (przyk³adem Linksma), stary
magistrat i budynek ³azienek zdrojowych (1884 r.). Zakochani winni obowi¹zkowo odwiedzaæ Wyspê Mi³oci,
nazwan¹ tak na pami¹tkê pary kochanków, którzy tu utonêli.
Z Druskiennikami zwi¹za³a siê na
zawsze postaæ Miko³aja Konstantego
Èiurlionisa (1875-1911). Urodzi³ siê on
wprawdzie w Oranach, ale w Druskiennikach spêdzi³ swe dzieciñstwo. Tu te¿
spêdza³ wakacje podczas studiów muzycznych w Warszawie.
Wêdrowa³ po okolicy,
zbiera³ nutki, malowa³.
To bardzo ciekawa biografia Litwina, któremu
bliska by³a Polska.
Zmar³ zreszt¹ w prywatnej klinice w Pustelniku
pod Warszaw¹, cierpi¹c z
powodu za³amania nerwowego. Bêd¹c w Druskiennikach trzeba zajæ
do domu artysty, gdzie
znajduje siê muzeum mu
powiêcone. Warto tak¿e
zwiedziæ Muzeum Lasu
z kolekcj¹ rzeb postaci
Fot. Niemen.
bajkowych.

na w³asnoæ Banku Gospodarstwa Krajowego, powsta³a te¿ Rada Naukowa,
oddano do u¿ytku owe ród³a, a prof.
Wac³aw Jasiñski doprowadzi³ do uruchomienia sanatorium dla dzieci (Rabka
nad Niemnem). Pomoc¹ s³u¿y³o równie¿ wojsko, w 1934 roku odnoga kolejowa po³¹czy³a Porzecze z Druskiennikami, a dwie stacje porednie otrzyma³y imiona córek Marsza³ka: Wandzia i
Jagódka.
Maria Cybulska zapamiêta³a koncerty, odbywaj¹ce siê dwa razy dziennie
w parku druskiennickim: Podczas ich
trwania, po drugiej stronie Niemna,
szczególnie w niedziele i wiêta, gromadzili siê mieszkañcy tamtejszej litewskiej wsi o nazwie Bo³taszyszki. Przys³uchiwali siê muzyce, poniewa¿ muszla
koncertowa by³¹ ustawiona bardzo blis-

W II Rzeczypospolitej

ko rzeki. Niejednokrotnie po odegraniu
przez orkiestrê na zakoñczenie koncertu
Wszystkie nasze dzienne sprawy, zaczyna³ siê koncert po drugiej stronie rzeki. To zgromadzone tam Litwinki piewa³y swoje ludowe pieni, które têskn¹
nut¹ dociera³y do nas przez fale Niemna.
Tyle by³o jakiej dziwnej têsknoty w
tych pieniach, ¿e kuracjusze, mimo pory kolacyjnej, nie rozchodzili siê, tylko
s³uchali. Podziwiano tu tak¿e piew
Hanki Ordonówny i sztuki teatralne wystawiane przez Juliusza Osterwê.
W 1938 roku odnotowano w Druskiennikach 14 tysiêcy kuraciuszy, w
tym po³owê narodowoci ¿ydowskiej.

Druskienniki znalaz³y siê na szlaku
polskich dzia³añ w czasie tzw. Bitwy
Nadniemeñskiej, rozegranej jesieni¹
1920 roku. St¹d wziê³a siê tu popularnoæ genera³a, a póniej marsza³ka Edwarda mig³ego-Rydza (by³ nawet stateczek mig³y). I on jednak ustêpowa³
s³awie Józefa Pi³sudskiego, ale o tym za
chwilê.
Pierwszy po wojnie sezon rozpoczêto w 1922 roku. Dziarsko poczyna³o sobie Towarzystwo Przyjació³ Druskiennik, wznowiono nawet Odynê Druskiennickich róde³. Cztery lata póniej
powsta³o Towarzystwo Lekarskie Druskiennickie, w 1929 roku  samorz¹dowa
Komisja Zdrojowa i rozpoczêto inwestycje, m.in. zbudowano wodoci¹gi i wie¿ê
cinieñ. Niestety, nasta³ kryzys i by³oby
bardzo le, gdyby nie interwencja Marsza³ka J. Pi³sudskiego. To za jego spraw¹
w 1930 roku Zak³ad Zdrojowy przeszed³
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Marsza³ek na wypoczynku

Józef Pi³sudski po raz pierwszy odpoczywa³ w Druskiennikach. Uzna³, ¿e
potrzebne s¹ mu tutejsze lasy, gawêda z
tamtejszymi ludmi i smak tutejszych
potraw. A poniewa¿ lubi³ szybk¹ jazdê

samochodem, wiêc z Warszawy dociera³
nad Niemen w 5 godz. 40 min. Od 1929
r. zajmowa³ domek na Pogance, skromny, ale wygodny i przypominaj¹cy nieco
ten syberyjski. Marsza³ek chêtnie chodzi³ do starej pijalni wód, do parku, nad
Rotniczankê. Pisa³ przepiêknie: Ma³a
Rotniczanka skoczy³a radonie, spiesz¹c
ku Niemnowi, jakby sam¹ siebie przecign¹æ chcia³a, i tanecznym po kamieniach biegiem w niespodziewane a naocie¿ otwarte wrota w¹wozu siê ws¹czy³a.
Szeroki, roz³o¿ysty i wartki Niemen,
g³êboko pruj¹c pier matki-ziemi, podobieñstwo swawolnych gór czyni³: spod
ziemi trys³y ród³a o ró¿nych smakach, a
barwna zieleñ z niespodziewanymi i
strzelistymi, jak gotyk, drzewami zast¹pi³a mech siwy i szary. W ten sposób
Druskienniki by³y niespodziank¹ myli
Stwórcy w odpoczynku,
gdy Ten siê umiechn¹³.
W 1924 roku pracê w
Druskiennikach podjê³a
doktor Eugenia Lewicka,
blondynka o ³adnych b³êkitnych oczach i du¿ym
wdziêku. Urodzona w
1896 roku na Ukrainie
by³a te¿ okrelana jako
typ kresowej stepowej
panny, o silnym charakterze, du¿ej odwadze cywilnej w wypowiadaniu swoich myli.... 28-letni¹
pani¹ doktor poproszono
do prze¿ywaj¹cego chwilowe s³aboci 58-letniego
Marsza³ka. Tak zaczê³a
siê ta znajomoæ, temat póniejszych
plotek. Eugenia z wielk¹ pasj¹ spe³nia³a
swe obowi¹zki, propagowa³a w Druskiennikach nowoczesne metody leczenia, kuracjê s³oñcem i ruchem. W 1927
roku powsta³ w Warszawie Urz¹d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego, a przy nim Rada Naukowa
Wychowania Fizycznego. Przewodnictwo
przej¹³ Józef Pi³sudski, sekretarzem za
zosta³a E. Lewicka. Zamieszka³a przy
Belwederskiej, tu na herbatki zachodzi³
Marsza³ek. Zrobi³ siê wielki szum, gdy
w 1930 roku Pi³sudski pop³yn¹³ na
Maderê z pani¹ doktor a bez swej ¿ony,
co szybko skorygowano. 27 czerwca
1931 roku znaleziono cia³o Eugenii Lewickiej. Czy rzeczywicie pope³ni³a sambójstwo? Pogrzeb odby³ siê 2 lipca,
Marsza³ek pojawi³ siê na mszy, wedle
relacji wiadków zap³aka³ rzewnymi ³zami. A druskiennicki Zak³ad leczniczego
stosowania s³oñca, powietrza i

M
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ruchu nazwano imieniem dr Eugenii
Lewickiej  s³onecznej panienki.

Grutos
Parkas

Kilka kilometrów od Druskiennik,
na terenie 200-hektarowego lasu, powsta³, po wyzwoleniu siê Litwy, skansen
komunizmu. Przy dwóch wij¹cych siê
alejach, jednej imienia W³odzimierza
Lenina a drugiej  towarzyszki Marytes
Melnikaite, stoj¹ pomniki oraz pawilony, a za rzeczk¹ rozci¹ga siê ³agier.
Przed wejciem widaæ wie¿ê wartownicz¹, na torach stoi wagon u¿ywany do
wywózek na Sybir. W pobliskim kiosku
mo¿na kupiæ swoiste pami¹tki, na przyk³ad kieliszek z wizerunkiem Lenina,
napisem ni szagu nazad (ani kroku do
ty³u) i miarkami dla pij¹cego toast: 10
gramów za ojczyznê, 50 gramów za partiê i 100 gramów za komunizm. Wród
pomników ³acno dostrzec litewskiego
rewolucjonistê Kaksukasa-Mickevièiusa
i Lenina, przy czym tego drugiego trzeba by³o podnieæ ku górze, ¿eby patrz¹cy nie mieli w¹tpliwoci, kto by³ najwa¿niejszy. £atwo w tym kamiennych
t³umie rozpoznaæ równie¿ Feliksa Dzier¿yñskiego. Z popularnych toczek,
g³oników umieszczonych na s³upach,
dobiegaj¹ bojowe piewy. Natomiast w
galerii umieszczono wielkie obrazy Lenina, Stalina, Bre¿niewa i innych przywódców, w ró¿nych pozach i z ró¿nymi
akcesoriami. Notable komunistyczni
stoj¹  jak ¿ywi  wród ³anów zbó¿, nawet ze winiami na rêku, rozmawiaj¹ z
ko³chonikami. Jak siê kto zmêczy ogl¹daniem tych dziwnoci mo¿e posiedzieæ
na ³aweczce, napiæ siê kwasu chlebowego z wielkiej beczki, a nawet wejæ do
klubu na popicie i zak¹ski.
Zdrowiej jednak wróciæ do Parku
Zdrojowego, napiæ siê ze ród³a piêknoci (Grois) s³onej wody, tryskaj¹cej z g³êbokoci 325 metrów. Maj¹cym
du¿o czasu poleciæ wypada borowiny, a
wszystkim radoci ze spacerów i zadumania siê nad wodami Niemna.
Druskienniki (obecnie pisane przez
jedno n) licz¹ ponad 20 tys. mieszkañców, w tym oko³o 3 tys. Polaków,
którzy maj¹ tu swoje organizacje. Na
miejscu domku Pi³sudskiego stoi sanatorium Drauguste, w którym bywaj¹ mieszkañcy naszego regionu. Z Sejn to tylko nieco ponad pó³ godziny jazdy samochodem.
(Autor jest prof. dr. hab.  pracuje na
Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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Jerzy Kopania

wiadomoæ
kresu
istnienia

C

z³owiek jest istot¹ mierteln¹,
czyli ka¿dy kiedy musi umrzeæ.
Ale w³aciwie na jakiej podstawie twierdzê, ¿e umrê? Przecie¿ jak dot¹d, to umieraj¹ inni, ja za ci¹gle ¿yjê! A
z tego, ¿e inni umieraj¹, nie mo¿na w sposób konieczny wyprowadziæ wniosku, ¿e ka¿dy nastêpny te¿ umrze. Pos³ugujemy siê wprawdzie
takimi wnioskowaniami  logicy
nazywaj¹ je indukcyjnymi  w
¿yciu codziennym, ale nie
gwarantuj¹ one prawdziwoci wniosku: to, ¿e wszystkie jab³ka dot¹d wyci¹gniête z worka s¹ poobijane, nie przes¹dza, ¿e
kolejne równie¿ takie
bêdzie. Mo¿e wiêc który z kolei cz³owiek
oka¿e siê niemiertelnym?
Ka¿dy uzna, ¿e to niemo¿liwe. A skoro jest w nas pewnoæ tej niemo¿liwoci, to zapewne jest to pewnoæ
intuicyjna, uwiadamiana sobie przez
cz³owieka w sposób tak bezporedni,
oczywisty i tak osobisty, jak ka¿dy uwiadamia sobie w³asne istnienie. Intuicyjna
pewnoæ w³asnego istnienia jest jakby dope³niana intuicyjn¹ pewnoci¹ w³asnej
miertelnoci; i tak jak nie mo¿emy zanegowaæ w³asnego istnienia, tak te¿ nie mo¿emy zanegowaæ w³asnej miertelnoci.
Austriacki filozof Max Scheler (18741928) twierdzi³, ¿e intuicja bycia miertelnym jest równie pierwotna jak intuicja
w³asnego istnienia.
Jednak Scheler twierdzi³ te¿, ¿e tê
wiadomoæ w³asnej miertelnoci cz³owiek zacz¹³ stopniowo, ale coraz silniej,
zatracaæ. O ile dawniej cz³owiek by³ wiadom, ¿e jest miertelny, o tyle teraz jedynie wie, ¿e musi umrzeæ. Proces ten zacz¹³
siê w czasach nowo¿ytnych i odt¹d zaczê³o siê wypieranie mierci z obszaru emo-

cjonalnych dzia³añ ludzkich. Jest to mo¿liwe, albowiem o ile treci uwiadamiane
sobie nie mog¹ byæ przes³oniête, jak d³ugo s¹ uwiadamiane sobie, o tyle treci
wiedzy mog¹ byæ celowo pomijane, wypierane ze wiadomoci. Zdaniem Schelera ta zmiana powoduje, ¿e coraz trudniej
jest nam uwierzyæ w mo¿liwoæ ¿ycia po
mierci  zanika wiara w niemiertelnoæ
ludzkiej duszy.
Byæ mo¿e Scheler ma racjê, chocia¿
bardziej logiczne wydaje siê twierdzenie,
¿e to najpierw zanikaæ zaczê³a wiara w
niemiertelnoæ duszy, a dopiero jako tego
zaniku konsekwencja rozpocz¹³ siê proces
przes³aniania wiadomoci bycia miertelnym, zastêpowania jej wiedz¹ o skoñczonoci egzystencji ziemskiej. Istotne
jest jednak co innego. Oto z chwil¹, gdymy przestali byæ wiadomi w³asnej miertelnoci, zmieni³o siê nasze pojmowanie
¿ycia. ¯ycie nie jest odt¹d wiêtoci¹  sta³o siê najwy¿sz¹ wartoci¹.
Gdy cz³owiek ma wiadomoæ w³asnej miertelnoci,
wówczas w³asne ¿ycie i ¿ycie
drugiego cz³owieka jawi mu
siê jako wiêtoæ, jest bowiem
wstêpem do niemiertelnoci.
Nic nie usprawiedliwia naruszenia tej wiêtoci, z
jednym tylko wyj¹tkiem: gdy cz³owiek nie
szanuje wiêtoci ¿ycia
drugiego cz³owieka. Kto
przeleje krew ludzk¹,
przez ludzi ma byæ przelana krew jego  mówi Pismo wiête. Gdy
cz³owiek jedynie wie, ¿e musi umrzeæ,
¿ycie staje siê wartoci¹ i to wartoci¹ najwy¿sz¹, albowiem po nim ju¿ nic nas nie
czeka. Ale wartoæ, choæby i najwy¿sza,
jest tylko wartoci¹ i zmieniaæ siê mo¿e.
¯ycie, którego jakoæ maleje, mo¿na
przerwaæ aktem eutanazji; ¿ycie, które od
pocz¹tku jest niepe³nowartociowe, mo¿na przerwaæ aktem aborcji.
Troska o ¿ycie jest zadaniem medycyny. A poniewa¿ chodzi o nasz¹ wartoæ
najwy¿sz¹, wiêc te¿ od ¿adnej dziedziny
wiedzy tak wiele nie wymagamy, wobec
¿adnej tak wielkich nie stawiamy ¿¹dañ.
A im wiêcej medycyna mo¿e, tym wiêksze mamy do niej pretensje, ¿e nie wszystko mo¿e. No bo czy to nie jest skandaliczne, ¿e medycyna nie zapewnia nam
niemiertelnoci?
(Autor jest prof. filozofii,
kierownikiem Zak³adu Bioetyki
i Antropologii Filozoficznej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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List z
Drogi Piotrze!

N

ie by³e jeszcze w Wilnie! Przyje¿d¿am tu co roku ³adowaæ
akumulatory. Musi mi to na d³ugo starczyæ, bo pracy moc a moje plany
s¹ dalekosiê¿ne.
Dzi opiszê Ci pierwszy dzieñ mojego pobytu. Nie dziw siê, bo ka¿dy
dzieñ jest tutaj bogaty w wydarzenia.
Pobyt w Wilnie zwykle rozpoczynam w Ostrej Bramie. Msza wiêta po
polsku jest codziennie rano, o dziesi¹tej.
Wchodzê przez Ostr¹ Bramê, od ul. Bazyliañskiej. Przy kociele w. Teresy s¹
piêkne kolumny tworz¹ce attykê. Jest
tam piêæ kolumn i, wyobra sobie, w
ka¿dej przestrzeni pod ³ukiem widzê
piêæ czarnych, ¿ebrz¹cych postaci. ¯e-

Wilna

cianach srebrnych wot tworz¹cych tablice, pod którymi s¹ srebrne p³askorzeby z polskimi s³owami Litanii Loretañskiej. To arcymistrzostwo pomys³u
niezrównanego Ferdynanda Ruszczyca.
Naprzeciwko obrazu Matki Boskiej jest
niewielki napis: Dziêkuje Ci Matko za
Wilno. To s¹ wota samego Marsza³ka
Józefa Pilsudskiego.
Tutaj mam szczêcie spotkaæ moj¹
starowinkê ciociê. Ma ponad 80 lat. Pomyl, ¿e ta ciocia Lonia, kiedy zaje¿d¿a³a do kocio³a w Konstantynowie (obecnie jest to na Bia³orusi) powozem zaprzê¿onym w szóstkê koni. Dzi ledwo
wi¹¿e koniec z koñcem za mizern¹ pañstwow¹ emeryturê (ok. 200 z³). Ciocia
nie zawiod³a mnie i dzisiaj. Przychodzi
codziennie. Czerpie st¹d si³y na ca³y

Ciocia odjecha³a pi¹tk¹ z Zawalnej (dzisiejszej Pylimo) na swoje Szeszkinie, zaopatrzona w wiktua³y z Polski i nowe fotografie mojego syna Adama, którego bardzo lubi. Bêd¹ te fotografie sta³y na poczesnym miejscu w jej
mieszkanku i przenosi³y j¹ do dzisiejszej Polski, a tak¿e przypomina³y czasy,
które minê³y. Za kilka godzin Ciocia
zadzwoni do moich znajomych, aby mi
powiedzieæ, ¿e czuje dzi obecnoæ Witka, czyli mojego Ojca, z którym spotyka³a siê od dzieciñstwa, choæ byli dalekimi kuzynami. Tato zmar³ ju¿ dziesiêæ
lat temu, a ja do dzisiaj jeszcze nie mogê siê z tym pogodziæ. Sam rozumiesz,
co mo¿e dla mnie znaczyæ jeden taki
telefon od cioci, przywo³uj¹cy pamiêæ
ojca!

Fot. Panorama Wilna z widokiem na Zarzecze.

brz¹ po polsku. To smutne. W³anie za
tymi kolumnami jest wejcie na górê,
do kaplicy Pani Ostrobramskiej. Pó³mrok. Niezbyt szerokie schody. Czêæ
wiernych posuwa siê na kolanach.
G³ównie kobiety. Wyró¿nia siê zakonnica w bia³ym habicie. Trzyma przed sob¹
obraz Mi³osiernego Jezu Ufam Tobie.
Zobaczê póniej, jak, zaraz po mszy,
k³adzie go w ofierze na o³tarzu. To jest
jeszcze pierwsza wersja, namalowana
przez M. Kazimierowskiego, nota bene
spoczywaj¹cego na bia³ostockim cmentarzu farnym.
Nie by³e tu jeszcze, wiêc nie widzia³e piêknie rozmieszczonych na
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dzieñ. Przy uciskach lej¹ siê ³zy:
 D³ugo siê dzisiaj modli³a  powiedzia³a do mnie, gdy siê ju¿ nacieszy³ymy spotkaniem.
 Nie mog³o byæ inaczej  odpar³am.
A tak naprawdê nie mog³am siê
oderwaæ od piewnych, gor¹cych mod³ów tutejszych Polaków. Odezwa³y siê
g³osy znane z mojego szczêliwego
dzieciñstwa. Znowu s³ysza³am dwiêki
gi¿yckich organów i wileñski g³os gi¿yckiego organisty, pana Blockiego,
g³os moich dziadków, ojca cioci Heli,
g³osy ludzi dawno spoczywaj¹cych na
cmentarzu. Czy jeste w stanie to zrozumieæ, podobnie odczuæ?

Dzieñ jest dzisiaj wiosenny i s³oneczny, w sensie dos³ownym i przenonym. niegu nie zobaczysz, a przecie¿
dopiero pocz¹tek lutego. Pogoda jak na
wileñskie Kaziuki w marcu. Od przystanku na Zawalnej, gdzie po¿egna³am
ciociê, jest ju¿ niedaleko do Kocio³a
Wszystkich wiêtych. Jest to jeden z
zabytków wileñskiego baroku. Jaka ulga znaleæ siê w odnowionym wnêtrzu!
Ucieczka przed zgie³kiem ulicy,
wspomnienie po wujostwie Leonie i
Marii, którzy tu uczêszczali. Trochê za
du¿o niebieskiego po restauracji wnêtrza, ale piêkne ró¿owo-br¹zowe marmury o³tarzy s¹ zachowane i znowu M
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ciesz¹ mój wzrok. Jest cicho, ale za
chwilê us³yszê, jak g³ono po litewsku
spowiada siê kobiecina, zakutana w szare chusty. Wychodzê, ¿eby nie spostrzeg³a, ¿e by³am wiadkiem jej wyznañ, choæ i tak nic nie rozumia³am.
W bramie spotykam parê m³odych
ludzi. Mo¿e studentów? Kiedy, w 1969
roku, te¿ przekracza³am tê sam¹ bramê,

pobliskich drzwi wychodzi kobieta i nie
pozwala ruszaæ delikwenta. Dowiadujê
siê, ¿e ma bóle w okolicy serca. Z pobliskiego sklepu wezwano ju¿ pogotowie. Nic tu po mnie, powoli odchodzê.
Jeszcze dostrzegam, jak jaki cz³owiek
przynosi mu tekturê i wsuwa pod g³owê. Mê¿czyni przesuwaj¹ ch³opaka
pod cianê. Czekaj¹ na pomoc. Mam

strzowskie kowalskie s³oneczniki!
Rudera obok, która pamiêta po¿ar,
dzi zakryta jest rusztowaniami. Czy te¿
bêdzie odnowiona? Teraz dopiero widaæ, jaki to ogromny pa³ac z dziedziñcem. Ostrzegawcze napisy po rosyjsku.
Tych litewskich nie rozumiem.
Moje tajne przejcie do jednego z
przepysznych widoków panoramy Wil-

Fot. Panorama Wilna z widokiem na Katedrê, Górê Zamkow¹ i Uniwersytet.

trzymaj¹c za rêkê mojego tutejszego,
ówczesnego narzeczonego. Tylko ¿e do
wnêtrza zagl¹dalimy przez dziurkê od
klucza, widz¹c same rupiecie. ¯al ciska³ serce i nie uwierzy³abym wtedy, ¿e
po latach bêdê odwiedza³a ten sam koció³ przepiêknie odnowiony i przywrócony wiernym. W jakim sensie i mój
koció³.
Refleksje o wzglêdnoci rzeczy i
zjawisk, myli o przemijaniu jeszcze
pl¹ta³y mi siê w g³owie, kiedy za rogiem ulicy zaraz przy kociele Wszystkich wiêtych, natknê³am siê na le¿¹cego na ziemi m³odego cz³owieka.
Ludzie go mijali, a on le¿a³ na resztce
zlodowacia³ego niegu z nogami na
jezdni i odrzucon¹ na bok g³ow¹ na
chodniku. Nikt siê nie zatrzyma³.
Podchodzê bli¿ej.
 Co siê sta³o?  pytam po polsku.
Nie reaguje na mój glos. Za mn¹ zatrzymuje siê jego rówienik i zaczyna
rozmowê po litewsku. Otwieraj¹ siê
pó³przytomne oczy i pada odpowied
po litewsku. Jestem bezradna i nic nie
rozumiem, ale widzê, ¿e renice nie s¹
sztywne i nie ma zapachu alkoholu. Zza
pazuchy wypada na trotuar zawiniêty
w foliê led. Ch³opak porusza rêkoma,
z ust padaj¹ s³owa jakiego lamentu. Z
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nadziejê, ¿e szybko przyjedzie. Mo¿e w
Wilnie nie ma ³owców skór? A swoj¹
drog¹, ¿ycie jest kruche.
Z placu Kapucynów mo¿na przejæ
uroczym zau³kiem poprzez bramê filharmonii, piêknie niegdy odnowionej
przez kielecki Budimex. Zszarza³a
jako od tamtego czasu. Jestem natomiast zaskoczona odwie¿onym wygl¹dem ul. Subocz. Z boku piêknie siê prezentuje brama Bazylianów. Pod¹¿am na
Subocz. Na rogu redakcja Naszej Gazety. Ciocia mówi³a mi, ¿e ju¿ zmieniono nazwê na Nasz Czas. Nie
sprawdzi³am, czy ta zmiana widoczna
jest na tablicy. Czym prêdzej powêdrowa³am w górê Subocz, tak niegdy wydeptywanej przeze mnie, gdy tworzy³
siê lub odnawia³ ambitny Polski Uniwersytet, kierowany przez prof. P. Brazisa.
Ju¿ dziesiêæ lat up³ynê³o od czasu,
gdy mia³am tu swoje wyk³ady o polskim uniwersytecie w Edynburgu. Budynek jest piêknie wyremontowany
przez SKANSKA. Teraz nazywa siê
Andersen. Podziwiany niegdy przeze
mnie secesyjny budynek, stoj¹cy naprzeciwko, teraz jest jeszcze piêkniejszy. A jakie przepyszne okucia! I mi-

na ko³o bastionu, dzisiaj jest niebezpiecznie oblodzone. Muszê to zostawiæ
na nastêpny pobyt, mo¿e z Tob¹?
Dochodzê do kocio³a Misjonarzy,
wiêc mniej ju¿ romantyczn¹ tras¹. Przez
okna widaæ ponury obraz st³oczonych
³ó¿ek szpitalnych. Ró¿nokolorowe koce
i szaro-¿ó³te metalowe ³ó¿ka. Na nich
le¿¹ cierpi¹cy i bardzo smutni ludzie.
Biednie tu.
Na dworze s³oñce. Z radoci¹ odnajdujê kolejne znajome przejcie, znajome schodki... Kiedy, z prof. Andrzejem Pawlakiem i Ank¹ Jeziorowsk¹, robilimy tu zdjêcia na tle Misjonarzy.
Genetycy byli wówczas pod wra¿eniem
swoistego piêkna Wilna. Pokazywa³am
wówczas Wilno te¿ okulistom z Poznania. Sadzê, ¿e kiedy Ty tu przyjedziesz
bêdzie podobnie. I mo¿e sama Ci to
poka¿ê, jak zechcesz?
Ko³o kocio³a Zbawiciela (Misjonarzy) prowadzi droga na Rossê. Trzeba
jeszcze tylko min¹æ dawny Koció³ Wizytek, zamieniony teraz na wiêzienie,
przejæ przez tory i ju¿ masz wzgórze
przed sob¹. Id¹c, z pewn¹ min¹, znajom¹ mi drog¹, zagapi³am siê. Patrzy³am
na elegancko ubran¹ kobietê, siedz¹c¹ z
dzieæmi na ³aweczce pod drzewem, tu¿
ko³o wiêzienia. I wtedy... o ma³y M
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w³os nie wpad³am pod samochód!!!
Pêdzi³ z ogromn¹ prêdkoci¹, niepomny
przejcia dla pieszych. Cudem odbieg³am
i w ostatniej chwili, ³api¹c oddech, zobaczy³am, jak oblepiony reklamami jakiej firmy bordowy samochód szybko
znika³ za zakrêtem na mocie. Za chwilê kolejny problem, bo pod moimi nogami znalaz³ siê dokument jakiego cz³owieka z K³ajpedy. Po chwili wahania
zostawi³am jednak na drodze ten dokument, pomna jak kiedy w Norymber-

siê jaki mniejszy. Wszystkie cie¿ki,
po których siê wspinam, s¹ jakie krótsze, ³atwiejsze do pokonania. Najpierw
odwiedzam profesorów USB, le¿¹cych,
na lewo, tu¿ przy murze. Krzy¿ u prof.
Dziewulskiego, rektora USB jest bardzo
stary i bardzo skromny, a tablica jakby
wspó³czenie przywieziona z Polski.
Przez pana Wac³awa z Gdañska? Jest
tam, gdzie le¿y brat Pi³sudskiego, a w
samym rogu widaæ groby rodziny £upaszków. Czy maj¹ zwi¹zek z pseudoni-

herb Pociejów dzi jest dobrze widoczny w s³oñcu. Zagl¹dam do, wyj¹tkowo
dzi otwartej, kaplicy w podziemiach.
W rodku le¿y nieboszczyk. Znowu
rozmylam o kruchoci ¿ycia.
Brama opodal te¿ jest, po raz pierwszy, szeroko otwarta. Zau³ki klasztoru
karmelitów. Czarny kot z bia³ym pyszczkiem przechadza siê ko³o mnie tam i
z powrotem, jakby chcia³ mi przekazaæ
co tajemniczego. Usadowi³ siê tu w
czêci pomieszczeñ Instytutu Architek-

Fot. Panorama Wilna z widokiem na koció³ w. Kazimierza.

dze sama zgubi³am paszport. Jaka by³am szczêliwa, gdy wówczas odnalaz³am go pod drzewem. Le¿a³ tam przez
ca³e pó³ godziny i nikt na szczêcie go
nie podniós³! Mog³am wtedy spokojnie
realizowaæ dalsz¹ podro¿ do kraju. A tu,
kto wie, jak lepiej post¹piæ?
Cmentarz na Rossie. Nie wiem ju¿
po raz który odwiedzam serce Naczelnika i grób jego Matki. Wchodzê przez
bramkê ozdobion¹ wi¹tkowym obrazkiem-p³askorzeb¹ Pani Ostrobramskiej. Odczytujê ponownie znajomy
napis z granitowej p³yty Ktokolwiek
zamiast domu wybra³ gniazdo or³a na
skale wród wichrów i burz, z czerwonym b³yskiem oczu szatana...Tak
¿y³em. Przy literach SYN od³amany
granit. Podreperowany nieco. U do³u
trzy wieñce z bia³o-czerwonymi sztucznymi gerberami. Przy murze cmentarnym kolejne trzy wieñce: Dla wileñskiego Wodza, Marsza³ka Pilsudskiego. Po mojej lewej stronie na ka¿dym
grobie AK-owcom po³o¿ono po jednym
bia³o-czerwonym bukieciku. Dlaczego
nie ma kwiatów po mojej prawej stronie, gdzie spoczywaj¹ polscy ¿o³nierze
z 1919?
O tej porze roku nie ma lici na
drzewach, a przez to cmentarz wydaje
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mem majora Szyndzielorza? Odkrywam, ¿e grób Wiwulskiego, na górce,
jest niedaleko grobu pierwszej ¿ony
Marsza³ka, Marii. Niebawem dochodzê
do grobów Kondratowiczów (w tym
Syrokomli). Obok charakterystyczny
grób Eustachego hr. Tyszkiewicza. Powy¿ej le¿¹: malarz Ciurlonis i gitarzysta Soko³owski.
Schodzê w dó³ utart¹ cie¿k¹. Dochodzê do jednej z szerszych dróg. Tam
mijaj¹ mnie dzieci z tornistrami. M³ode
dziewczyny szybko mnie wyprzedzaj¹.
W p³ocie na dole jest wy³om. Teraz jest
jasne, sk¹d wziê³a siê ta uczêszczana
t³umnie cie¿ka na skróty przez cmentarz. Ch³opak, ¿egnaj¹cy siê przed figur¹ Pana Jezusa z grobowca, zadziwia
mnie powag¹. Prosi o wsparcie przed
klasówk¹, czy modli siê o zdrowie bliskich?
Nieopodal grobowiec sióstr wizytek. Czy to tych z dzisiejszego wiêzienia? Znajome nazwiska na grobach:
Iwaszko, Wo³czyñscy, ¯ukowscy
Autobus 31. Dwa przystanki i znowu Ostra Brama. Dostrzegam odkryty
fresk. Je¿eli Brama by³a pokryta kiedy
freskami, to dopiero musia³o byæ piêknie! Na murach kocio³a w. Teresy
tynk siê sypie, ale charakterystyczny

tury wileñskiego Uniwersytetu. Wre
praca odnawiania. Spawanie iskrzy tu¿
przy starym murze. Za jego za³omem
widaæ lady dawnego ogrodu. Ciekawy
jest nowy widok na Ostr¹ Bramê, od podwórka.
Wracam na Ostrobramsk¹. Tym razem dochodzê do eleganckiego hotelu
Astorii, sieci hotelowych Radisson
SASu. Kiedy w tym miejscu, przy kawie, poprawia³am pracê do publikacji, o
chromosomie Y. Student znikn¹³, a praca czeka na kolejn¹ moj¹ korektê. Czy
znowu w Wilnie? Tylko wystrój kafejki
w miêdzyczasie nieco siê zmieni³. Nie
ma na cianach starych zdjêæ Polaków
w wojskowych przedwojennych mundurach, które mnie wówczas tak bardzo
zaciekawi³y.
Idê dalej na ul. Niemieck¹, w dó³ do
ul. Wielkiej (Dijoji). Jest tu kilka zaskakuj¹cych akcentów francuskich.
Sklep tu¿ ko³o Ostrej Bramy z szyldem
Tifany z lampami stylizowanymi na
secesyjne, a poni¿ej kawiarnia Paryska. Przesy³am w mylach pozdrowienia dla Olgi. Bêdzie za moment na konferencji hematologów w prawdziwym
Pary¿u.
Koció³ w. Kazimierza znowu ca³y
w rusztowaniach. Czy zmieniaj¹ M
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elewacjê z ró¿owego koloru na be¿owy?
Teraz jest Sala Filomatów! Czytam
Ró¿ tu jest taki piêkny! Tchn¹ wie¿oci¹ napis. Instytut dziennikarzy litewskich
odnowione cerkwie: ta bli¿ej to w. Du- mieci siê obok muzeum. Tego wówcha, ta dalej  w. Miko³aja. Nie mam czas jeszcze nie by³o. Naprzeciwko doczasu na ponowne zwiedzanie muzeum mu Mickiewicza pojawi³ siê teraz hotel
sztuki, choæ warto by by³o powtórzyæ Szekspir. Przed nim zau³ek o bardzo
spotkanie ze lendziñskim czy Walety- dziwnej nazwie Siltadarzio. S³yszê,
nowiczem, nie wspominaj¹c Ruszczyca jak kobieta sama ze sob¹ g³ono rozczy Smuglewicza. Na budynku pa³acu prawia. Potem widzê, jak podnosi w
dawnych w³adców  równie¿ Podlasia ogródku deskê, pod któr¹ mo¿na zoba zauwa¿y³am nowe freski z portretami czyæ zielone pêdy obudzonych na wiosChodkiewiczów. Na znajomym placyku nê kwiatów. Czy to naprawdê wczesna
przed cerkiewk¹, niedaleko Polskiej wiosna w pocz¹tkach wileñskiego luteGalerii, jak zwykle prezentacje prac go?
plastycznych. Moc nowych, piêknych
Na kamiennym s³upie przy wejciu
obrazów. Uciekam by nie kusi³y. Mam do starej kamienicy wygrzewa siê na
pust¹ kieszeñ. I te kwiaty!!! S¹ dzwon- s³oñcu kot bury. Czy takie s³upki s³uki dla dzieci, pe³no bursztynu i ró¿no- ¿y³y kiedy do przywi¹zywania koni?
ci A to ciekawe! Informacja o wysta- Stary bruk, kilkusetletni pewnie, pamiêwie dawnych precjozów z Katedry ta jeszcze stukot tamtych koni i tamtych
Wileñskiej. Na barbakanie!
powozów.
Zau³ek Literacki. Na murze okalaj¹G³ówna brama do mickiewiczowcym dom, w którym mieszka³ Mickie- skiego cielêtnika (parku) dzi jest zamwicz w latach 1815-19 odpada teraz kniêta. Do bramki nie podchodzê, bo
tynk. Polski napis wstydliwie przyblad³, jak j¹ przekroczê, to ju¿ tu zostanê.
a dodatkowo, ciany oszpecaj¹ graffiti. Podobnie jest w
dalszych partiach zau³ka Literackiego i na ul. Wotana, na
domu z pierwszym adresem
zamieszkania Adama. Serce
ciska.
Mury kocielne kruszej¹, wiêty Micha³ te¿ przyblad³, za to w. Anna jest
przepiêkna, w nowej szacie
a raczej nagoci czerwonych
murów, gdy¿ zieleñ ju¿ tyle
nie zakrywa, co latem. Gra
wiate³ w jej za³omach gotyckich jest wspania³a.
Wreszcie s¹ odnowione
mury klasztoru Bernardynów, a nie las rusztowañ jak Fot. Z wie¿y Poczobutta.
poprzednio. Cudowne otoczenie ma dzi Mickiewicz Jakubonisa. Warto zachowaæ jeszcze trochê si³, by
Mimo to, zgarbiony z daleka pomnik wdrapaæ siê na górê Zamkow¹. Widaæ
wygl¹da smutno. Wieszcz wêdruje po- st¹d, jak tam wchodz¹ teraz dziadkowie
chylony? Mistrz jest zmêczony?
i dzieci. Moje nogi jeszcze nie wo³aj¹ o
Muzeum Mickiewicza na Zau³ku wsparcie. Po drodze cieszy widok WiBernardyñskim. Tam poprawia³ Mickie- lenki, tocz¹cej swe wody do Wilii. Jawicz Gra¿ynê. Czy zobaczê pami¹tki sno owietlone w s³oñcu bielej¹ trzy
wieszcza tak jak w Warszawie, czy w No- Krzy¿e Wiwulskiego. Mogê zobaczyæ z
wogródku? Ale i tym razem muzeum jest góry, jak du¿o jest obiektów sportozamkniête. Next time. Marzenia trzeba wych w cielêtniku: liczne korty, boisko
od³o¿yæ na pó³kê Odmalowany na jasny i co do zabawy: dwie ogromne karubr¹z balkon wygl¹da smêtnawo w po- zele przewituj¹ przez drzewa.
równaniu do tego zielonego, który pamiêWitoldowego zamku dawno nie
tam z czasów w³óczenia siê po Wilnie z widzia³am. Ciekawy jest, choæ doæ
wujem  profesorem Zdzichem Chlewiñ- skromny, zbudowany z czerwonej ceskim i innymi profesorami brazisowego g³y. Ch³opcy wykrzykuj¹ co z wie¿y.
spotkania Nauka a jakoæ ¿ycia.
Podchodzê do muru z kamieni, z wy-
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pisywanymi prawie na ka¿dym wyznaniami, i spogl¹dam na stare miasto, rozci¹gniête u stóp. A¿ dech zapiera od
wspanialej panoramy Wilna! Przede
wszystkim kocio³y i ich wie¿e. Rozpoznajê nie tylko poblisk¹ katedrê z figurami w. Heleny i w. Stanis³awa, ale
i w. Annê, i Bernardynów, i w. Kazimierza, nieczynny nadal koció³ Augustynów, a tak¿e Zbawiciela, w. Teresy i
Wizytek, Bazylianów, w. Katarzynê, i
zawsze polski koció³ w. Ducha. Gmachy Uniwersytetu z wie¿¹ obserwatorium astronomicznego Poczobutta, w
której kiedy fotografowalimy siê z Jasiem Leoñczukiem i pani¹ Wand¹ z bia³ostockiego oddzia³u Wspólnoty Polskiej. Snujê wspomnienia....
Dachy po³yskuj¹ w s³oñcu. Dla tej
panoramy warto by³o tu przyjæ, ba!, a
nawet przyjechaæ ponownie do Wilna.
Czy zdo³am j¹ unieæ pod powiekami?
Zabraæ do naszych? Panoramê oddziela
mur, jak symbol obecnych czasów.
Piêkno dawnego Wilna za murem, tutaj,
i za murem litewskiej granicy. Jak dobrze, ¿e jeszcze
mo¿na j¹ tak ³atwo dzi
przekraczaæ!
Wracaj¹c, zobaczy³am
staruszka wychodz¹cego na
strome zbocze po pust¹ butelkê. Bieda znowu zaskrzypia³a. Kontrast podwójny.
M³ode, wystrojone dziewczyny w kozakach na wysokich obcasach, wspinaj¹ce
siê na górê, i ten cz³owiek w
podniszczonej kurtce ze
zdobyczn¹ butelk¹ !!!
Na dole kolejna niespodzianka. Widok zamków,
górnego i dolnego, na tablicy w wizji do odbudowania.
Pomnik Gedymina, Kaplica
Królewska katedry i postacie rzebione
Jagiellonów na zewn¹trz  kopie tych,
które pamiêtam srebrne z kaplicy w.
Kazimierza. Ale có¿ to? Znowu bêdê je
podziwiaæ, pomimo ¿e dzieñ dzi niewi¹teczny. Do wnêtrza katedry wchodzê przez boczne wejcie. Nawet jest
uchylona brama do kaplicy w. Kazimierza. Wchodzê ze zdziwieniem i zajmujê swoje ulubione miejsce. Umiechniêta dziewczyna, znajomy s³oñ i jeleñ
ciesz¹ moje oczy, nie wspominaj¹c ju¿
o srebrnym o³tarzu, rzebach polskich
monarchów i obrazach zwi¹zanych ze
w. Kazimierzem. Starsza kobieta zagaduje mnie po litewsku, ale kiedy s³yszy
mój nieskrêpowany jêzyk polski M
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natychmiast odpowiada piewnie po
polsku. Niebawem mogê u niej kupiæ
dwie ofiarne wieczki za 1 lita. Zap³on¹
przed o³tarzem. Nigdy przedtem nie
by³o takiej mo¿liwoci. Zwykle kaplica
by³a zamkniêta i tylko z wycieczkami
wlizgiwa³am siê do jej wnêtrza. Dowiadujê siê teraz, ¿e jest otwierana
codziennie po po³udniu i mo¿na tu
przychodziæ do woli. Nowe porz¹dki i
mi³a perspektywa! Jeszcze tylko przegl¹d obrazów Smuglewicza w nawie
g³ównej katedry, westchnienie przy
kaplicy Barbary Radziwi³³ówny i ju¿
jestem w objêciach ulicy Gedymina z
odnowionymi secesyjnymi kamienicami, bankami i z mo¿liwoci¹ wymiany
z³otówek na zakup starych kartek z
Wilna, fotografowanego jeszcze przez
Bu³haka.
Wracaj¹c do zadziwieñ wileñskich... Jeszcze jedna odmiana. W czêsto odwiedzanej niegdy ksiêgarni, dopiero teraz, kupuj¹c dostêpne tu polskie
ksi¹¿ki, zosta³am mile zaskoczona. Po
raz pierwszy chêtnie i uprzejmie rozmawiano tu ze mn¹ po polsku. Chodzi
mi o obs³ugê przy kasie, bo... pogawêdki z rodakami w tej ksiêgarni zawsze
by³y mi³ym elementem moich poprzednich pobytów.
Na koniec pierwszego dnia wêdrówki autobus 10 zabierze mnie przez
s³ynny Zielony Most nad Wili¹ na ul.
Kalwaryjsk¹, ko³o znanego rynku, za
odnowion¹ cerkwi¹ na Zalgirio (Grunwaldzka). Tam zasi¹dê do komputera
pisaæ list do Ciebie. Bêdê po pysznym
posi³ku z barszczem, z cepelinami domowego wypieku i pysznymi karpatkami pani Teresy. Iru zaprasza mnie do
siebie na Zwierzyniec na jutro, Bonia
na pojutrze do Nowej Wilejki, sk¹d
udamy siê bezporednio do domu polskiego na Nowogrodzkiej, na promocjê
S³ownika Biograficznego Wilnian,
opracowanego przez profesora Jackiewicza, wydanego przez Andrzeja Furkacza z EX Libris (nota bene wydawcê
ksi¹¿ek Waldemara £ysiaka).
Ale to ju¿ bêd¹ nastêpne wileñskie dni.
Hej!
Pozdrawiam
Alina

(Profesor Alina T. Midro
jest kierownikiem
Zak³adu Genetyki AMB).
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Neurolodzy
wileñscy
w latach 1918-1939
cz. 4.

Prof.
Janina Hurynowicz
(1894-1967)

U

rodzi³a siê na Wileñszczynie,
w powiecie wiêciañskim. W
latach 1912-1918 studiowa³a w
Instytucie Medycznym w Petersburgu.
Po krótkiej pracy w Ufie zg³osi³a siê do
tworz¹cej siê na Uralu, pod dowództwem p³k. Waleriana Czumy, Polskiej
Dywizji Syberyjskiej. Pracuj¹c w szpitalu dywizyjnym, w styczniu 1920 r.,
wraz z wiêkszoci¹ osób dosta³a siê do

niewoli radzieckiej. W nastêpnym roku
wróci³a do Wilna i podjê³a pracê na
Oddziale Neurologicznym Szpitala
Wojskowego na Antokolu. Po powo³aniu Kliniki Neurologicznej w 1922 r.
pracowa³a w niej jako asystent, a potem
jako adiunkt. Oprócz pracy w klinice
pracowa³a te¿ w charakterze lekarza
neurologa w ubezpieczalni spo³ecznej
oraz pe³ni³a funkcjê konsultanta.
W 1927 r. Janina Hurynowicz na
podstawie rozprawy Wp³yw insuliny
na uk³ad nerwowy wegetatywny
uzyska³a stopieñ doktora medycyny.
Promotorem pracy doktorskiej by³ prof.
S. W³adyczko. Tu¿ po doktoracie wyjecha³a na dwa lata do Pary¿a, tam zajmowa³a siê neurofizjologi¹ dowiadczaln¹ i neuropatologi¹ kliniczn¹. Przez
rok pracowa³a w Klinice Neurologicznej, kierowanej przez prof. Guillaina oraz na oddziale szpitali Salpetriere i Pitié. Nawi¹za³a tam bliskie
kontakty z wieloma wybitnymi klinicystami, wród nich z prof. J. Babiñskim. Nastêpny rok to by³ czas pracy w
laboratoriach fizjologii i elektrofizjologii. W nich zapozna³a siê z metod¹
chronaksji, trudn¹, ale obiecuj¹c¹ metod¹ badania pobudliwoci uk³adu nerwowego i miêniowego. Po powrocie
do Wilna, w 1930 roku habilitowa³a siê
i zosta³a docentem neurologii. Rozprawa pt. Nerwy interaktywne w wietle badañ metod¹ chronaksji opiera³a
siê na wynikach pracy dowiadczalnej,
wykonanej w Pary¿u. Treci¹ jej by³o
oznaczanie pobudliwoci nerwów M
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obwodowych nale¿¹cych do uk³adu
wegetatywnego, które nie reaguj¹ na
pojedynczy impuls pr¹du elektrycznego,
tylko na salwy takich impulsów. Badania uk³adu nerwowego metod¹ chronaksji zosta³y szeroko wprowadzone w
klinice wileñskiej. Traktowano tê metodê badania jako metodê rozpoznawcz¹, przydatn¹ zw³aszcza w chirurgii
nerwów obwodowych, w chorobach
zwyrodnieniowych uk³adu nerwowego,
w badaniu uk³adu przedsionkowego.
W 1933 roku na skutek
reform oszczêdnociowych ministra owiaty, nast¹pi³o po³¹czenie kliniki neurologicznej z psychiatryczn¹ i powsta³a Klinika
Chorób Nerwowych i Umys³owych. Kierownik kliniki prof. S.
W³adyczko i personel zostali
zwolnieni.
W koñcu 1933 r. docent J.
Hurynowicz przenios³a siê do
Zak³adu Fizjologii Wydzia³u Lekarskiego USB, gdzie od 1 marca
1934 r. kierowa³a Samodzieln¹
Pracowni¹ Neurofizjologiczn¹.
Funkcjê tê pe³ni³a do 1937 roku.
Po mierci prof. M. Rosego,
kierownika Kliniki Chorób Nerwowych i Umys³owych USB,
Rada Wydzia³u Lekarskiego
powierzy³a jej pe³nienie obowi¹zków kierownika tej kliniki.
Prowadzi³a j¹ do wrzenia 1938
r., czyli do czasu, gdy kierownikiem kliniki zosta³ doc. W God³owski
z Krakowa. Docent Hurynowicz zosta³a
jego zastêpc¹.
W czasie okupacji niemieckiej J.
Hurynowicz pracowa³a w Miejskim
Szpitalu Neurologicznym, gdzie by³a
zastêpc¹ dyrektora i naczelnym lekarzem. Wszystkie swoje si³y i wiedzê
zaanga¿owa³a w dzia³alnoæ lekarsk¹
oraz konspiracyjn¹. Pos³ugiwa³a siê
pseudonimem Docent. Nara¿aj¹c
swoje ¿ycie, leczy³a rannych i chorych
partyzantów, przyjmowa³a do szpitala
ludzi ukrywaj¹cych siê, zaopatrywa³a w
zawiadczenia chorobowe ludzi zagro¿onych przymusowym poborem do
pracy w Niemczech. Ponadto bra³a
czynny udzia³ w wojskowej s³u¿bie
zdrowia Okrêgu Wileñsko-Nowogródzkiego AK. Pomaga³a w zakonspirowaniu poszukiwanych przez gestapo dzia³aczy polskiego podziemia, pomaga³a
im i ich rodzinom, organizowa³a pomoc
materialn¹. Za tê dzia³alnoæ, w lipcu
1944 r., przez dowódcê Okrêgu AK,
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gen. Aleksandra Krzy¿anowskiego,
pseud. Wilk, zosta³a odznaczona Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami.
W maju 1945 r. opuci³a Wilno i w
transporcie ewakuacyjnym przyby³a do
Torunia. Pocz¹tkowo pracowa³a tu jako
lekarz. W latach 1946-47 doje¿d¿a³a do
Gdañska, prowadz¹c zlecone wyk³ady
w Akademii Medycznej. Rektor zaproponowa³ jej zorganizowanie kliniki neurologicznej. Odmówi³a, bo w³anie w

drukiem 93 prace naukowe, z których
wiele cytowanych by³o w literaturze
krajowej i zagranicznej.W okresie
powojennym udoskonali³a i unowoczeni³a technicznie metodê badania
pobudliwoci uk³adu naczynioruchowego oraz kontynuowa³a prace nad chronaksj¹ odruchów przedsionkowych
ucha. Wyszkoli³a liczn¹ kadrê, z której
wiele osób zajê³o odpowiedzialne stanowiska w ró¿nych dziedzinach nauki,

Toruniu tworzy³ siê Uniwersytet Miko³aja Kopernika. Powo³ana zosta³a na
kierownika i organizatora Katedry Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. W czerwcu 1946 r. zosta³a
mianowana profesorem nadzwyczajnym neurofizjologii i fizjologii zwierz¹t, a w maju 1949 r profesorem
zwyczajnym. Ca³¹ sw¹ rozleg³¹ wiedzê,
wszystkie si³y i niespo¿yt¹ energiê
powiêci³a na zorganizowanie tej katedry, jej rozwój, wychowanie m³odej
kadry.
Profesor Hurynowicz anga¿owa³a
siê w ró¿ne dziedziny ¿ycia naukowego
w Polsce. W 1946 r. zosta³a wybrana
cz³onkiem korespondentem Polskiej
Akademii Umiejêtnoci, by³a za³o¿ycielem i pierwszym prezesem toruñskich oddzia³ów: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Reprezentowa³a naukê polsk¹ na licznych kongresach i zjazdach zagranicznych. Og³osi³a

owiaty i medycyny. Wród jej uczniów
znaleli siê póniejsi profesorowie,
pracuj¹cy w Polsce prof. Z. Kanigowski, w Kanadzie  prof. J. Olszewski i
w USA  prof. J. Klatzo. Ca³okszta³t jej
pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej zosta³ wysoko oceniony i w uznaniu zas³ug przyznano prof. J. Hurynowicz wiele nagród i odznaczeñ.
Odesz³a na emeryturê w 1965 r., a
zmar³a dwa lata póniej. Miejscem jej
wiecznego spoczynku jest cmentarz w
Toruniu (J. Narêbski, L. Janiszewski
1975).
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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Polacy
o tatarskich korzeniach
Dobry Tatar to martwy Tatar  dowcipkuj¹ czêsto nasi rodacy. Polskiemu czytelnikowi Tatar kojarzy siê przede wszystkim ze z³ym Azj¹ Tuhajbejowiczem i s³ynnym buntem Lipków, o których pisa³ Henryk Sienkiewicz. Pokutuje przekonanie, ¿e Tatar to zdrajca i najedca. Zapominamy natomiast o tym, ¿e lud ten mia³ swój udzia³, i to niema³y, w tworzeniu
polskiej historii.
Pocz¹tki pobytu Tatarów na ziemiach polsko-litewskich siêgaj¹ XIII-XIV wieku, kiedy to zaczêli siê tu osadzaæ Tatarzy
ze Z³otej Ordy. Byli wród nich dobrowolni emigranci, ale tak¿e jeñcy wojenni. W Polsce przyjêto ich bardzo dobrze. Zagwarantowano im swobodê wyznaniow¹, a tak¿e nadano niektóre prawa obywatelskie. Oni za odp³acali wiernoci¹ wobec
nowej ojczyzny. Brali udzia³ w niemal wszystkich walkach zbrojnych, które stacza³a Rzeczpospolita  od bitwy pod Grunwaldem poczynaj¹c, na II wojnie wiatowej koñcz¹c.
Dzi w Polsce mieszka oko³o czterech tysiêcy osób pochodzenia tatarskiego, z czego najwiêcej na Bia³ostocczynie.
Czuj¹ siê oni nie tylko obywatelami Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim Polakami, choæ o tatarskich korzeniach.
W czasie od 2 do 4 czerwca wyznawcy islamu obchodzili 80-lecie istnienia Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego. To
by³a najlepsza okazja, by siê wzajemnie poznaæ i zrozumieæ. Zw³aszcza w kontekcie wydarzeñ ostatnich lat i miesiêcy.
Pani Halima Szahidewicz, Tatarka, przewodnicz¹ca gminy muzu³mañskiej w Bia³ymstoku, przekonuje, ¿e jest to mo¿liwe, i ¿e nie taki islam straszny.

Halima Szahidewicz
przewodnicz¹ca gminy muzu³mañskiej w Bia³ymstoku

Mój
kawa³ek ziemi
Czuje siê Pani bardziej Polk¹ czy
Tatark¹?
Tu nie ma sprzecznoci. W czasie wojny do walki szli Polacy i Tatarzy. Jeden
w okopie odmawia³ Ojcze nasz a drugi Al-Fatihê. Jestem obywatelk¹ Polski, patriotk¹. Ale jestem te¿ Tatark¹.
Ci, którzy to ró¿nicuj¹, s¹ chyba lud¿mi
z³ej woli. Bo to, ¿e uszanujê swoj¹ to¿samoæ nie znaczy, ¿e muszê nie szanowaæ pani to¿samoci. Nie lubiê s³owa
tolerancja bo to oznacza, ¿e siê co
toleruje, a miêdzy religiami musi byæ
wspó³¿ycie, wspó³praca i dialog. I to nie
znaczy, ¿e mamy siê przekonywaæ, ¿e
czyja religia jest lepsza. Po prostu pani
przedstawia swoje zasady a ja swoje.
I one najczêciej s¹ podobne. Wspó³pracujmy tam, gdzie s¹ zbie¿ne, ale te¿ po-
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zostawmy dla ka¿dej religii sferê sacrum.
Koran mówi, by inne religie szanowaæ, ale to nie znaczy, ¿e wród naszych czy waszych nie ma fanatyków.
I na to trzeba uwa¿aæ. Bo fanatyzm w
sensie, ¿e swoje wyznanie szanujê i innego nie przyjmê, jest do zaakceptowania. Ale gdy mówi, ¿e tylko moje jest
najlepsze, zaczyna byæ grony.
Wspomnê tu o d¿ihadzie. Kojarzy
siê go tylko z wojnami, militariami, a
tymczasem jest to przede wszystkim
walka z przywarami. Moim d¿ihadem
jest dobre wychowanie dzieci  na dobrych muzu³manów, ale te¿ na patriotów. Uczê je naszej tradycji, ale i poszanowania ojczyzny. Bo jest powiedziane,
¿e mam dbaæ o swój kawa³ek ziemi,a
moim kawa³kiem jest Polska.

Porozumiewacie siê pañstwo miêdzy
sob¹ po polsku czy po tatarsku?
Po polsku. W Bia³ymstoku jest tylko
jedna osoba  pani Klara Janglajew 
która zna tatarski. Nie wiem, czy kto
jeszcze mówi w tym jêzyku.
Tatarzy przyje¿d¿ali tu sami, bez rodzin. ¯enili siê wiêc ze S³owiankami
 Polkami lub Bia³orusinkami. Ale poniewa¿ byli wojskowymi i rzadko bywali w domu, nie mia³ kto uczyæ ich ¿on
i dzieci tatarskiego. Tak stracili swój
jêzyk.
Jak wygl¹da islam tatarski? Czy tak
samo jak w innych krajach muzu³mañskich?
Islam jest ten sam, bo Koran jest dla
wszystkich jednakowy. Jedynie czas
miêdzy modlitwami wygl¹da M
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inaczej u nas ni¿ u muzu³manów z krajów arabskich. Ale kraje arabskie miêdzy sob¹ te¿ siê ró¿ni¹ tradycj¹, zwyczajami, kuchni¹ itd. W Polsce jest
prawie czterdzieci milionów ludzi, z
czego cztery tysi¹ce to Tatarzy. Kropla
w morzu. Przez wzgl¹d na otoczenie
dostosowujemy siê. Wprawdzie na wiêta Wielkanocne nic nie przygotowujê, ale
te¿ tego dnia nic nie robiê. Odpoczywam.
I to nie tylko ze wzglêdu na s¹siadów, ale
w ogóle na szacunek wobec innej religii.
W Bo¿e Narodzenie za w niektórych
domach, jeli s¹ ma³e dzieci, stawia siê

Fot. Bronis³aw Murawski, Szwadron
tatarski; Nowowilejka (1926r.).

choinkê, aby dziecko nie biega³o do s¹siadów i pyta³o, dlaczego oni maj¹, a u
nas nie ma. Zreszt¹ to w pewnym sensie
i dla nas s¹ wiêta, z tego wzglêdu, ¿e s¹
to dni wolne od pracy, odwiedza siê
krewnych, wyje¿d¿a gdzie. I to jest
wiêto dlatego, ¿e wszyscy s¹ razem.
Faktem jest, ¿e my, tu w Polsce, przez
wiele lat nie mielimy raczej ³¹cznoci
z terenami muzu³mañskimi, w zwi¹zku
z czym powsta³y pewne nalecia³oci.
Jakie to by³y nalecia³oci?
Chodzi o zwyczaje. W latach osiemdziesi¹tych do Polski przybyli studenci
z krajów arabskich. Uwa¿ali, ¿e lepiej
od nas znaj¹ zasady wiary. Na przyk³ad:
jednostk¹ czasu modlitwy jest rekjat,
czyli odstêp, w jakim powtarzaj¹ siê
kolejne modlitwy. Tatarzy modlili siê
doæ d³ugo, bo oko³o siedmiu, omiu
rekjatów. Ci studenci, natomiast, czêsto
ju¿ po dwóch rekjatach wychodzili, bo
uwa¿ali, ¿e tyle wystarczy. To tak samo,
jak w kociele  jeden przyjdzie, odmówi ojcze nasz i wyjdzie, inny za
zostaje na ca³¹ mszê albo jeszcze d³u¿ej.
Unormowalimy te sprawy w taki
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sposób, ¿e po pewnej czêci modlitwy
by³a przerwa  oni mogli wówczas
wyjæ, a mymy zostawali d³u¿ej.
Poza tym zarzucano nam, ¿e nie odmawiamy w ci¹gu dnia wszystkich modlitw. A mymy pracowali, wiêc nie zawsze by³y warunki do tego, by siê pomodliæ. Zreszt¹ w ci¹gu dnia jest taki
przedzia³ czasowy, kiedy mo¿na odrobiæ zaleg³¹ modlitwê. A jeli z jakich
przyczyn jest to niemo¿liwe, to te¿ nic
siê nie stanie. Bo to nie modlitwa stanowi o religii. Najwa¿niejszy jest styl
¿ycia. Ten, kto modlitwy nie popiera
czynem, nie jest prawdziwym muzu³maninem.
Miano te¿ nam, kobietom, za z³e, ¿e
chodzimy bez chustek, podczas gdy jest
powiedziane, ¿e kobiety mog¹ siê ubieraæ dowolnie, byle ich ubiór by³ skromny. Wiêkszoæ naszych pañ chodzi w
spodniach i tunikach, albo d³ugich spódnicach. Ale m³ode osoby chodz¹ ju¿ w
krótszych spódniczkach, czasem te¿ w
bluzkach z krótkim rêkawkiem. Jednak
do modlitwy wszyscy stawiaj¹ siê przepisowo ubrani. Gocilimy muftich ró¿nych krajów  Libanu, Boni, Rosji  i
nikt nie stwierdzi³, ¿e nasze praktyki
odbiegaj¹ w jaki sposób od tego, jak
jest w innych krajach.
Tak naprawdê to Polki, które przesz³y na islam, sta³y siê ortodoksyjnym
od³amem tej religii. Chodz¹ ubrane jak
typowe Arabki. A przecie¿ islam to nie
tylko Bliski Wschód.
Czy spotyka siê Pani z nietolerancj¹
wobec siebie?
To s¹ sprawy incydentalne. Czasem w
autobusie komunikacji miejskiej kto na
mnie zwróci uwagê, bo mam inny typ
urody, czasem co powie. Ale generalnie tu nigdy nie by³o takich problemów.
Zreszt¹ na Bia³ostocczynie zawsze by³
kalejdoskop wyznaniowy. Tu byli Litwini, Bia³orusini, Tatarzy, wiêc i wyznania by³y ró¿ne. Mo¿na by³o spotkaæ
baptystów, wiadków Jehowy, katolików, prawos³awnych, muzu³manów.
Moja rodzina nigdy nie ukrywa³a ani tego, ¿e jestemy Tatarami, ani tego, ¿e
jestemy muzu³manami. Nauczylimy
siê wspó³¿yæ z innymi wyznaniami.
Gdy by³am m³oda, czêsto odprowadza³am córkê s¹siadki do Kocio³a, gdy jej
matka z jakiego powodu nie mog³a tego zrobiæ. Czasem wchodzi³am do rodka. By³am nauczona, jak mam siê zachowywaæ, by nie przeszkadzaæ w modlitwie ani nie naruszyæ swoich zasad.
Czasem jednak czeka³am na zewn¹trz.
Pod tym wzglêdem mo¿emy, tu w Pol-

Fot. Strój tatarski  dziewczyna z
zespo³u Buñczuk.

sce, stanowiæ wzorzec dla innych krajów. Pokazujemy, ¿e ró¿ne religie i narodowoci mog¹ istnieæ w zgodzie obok
siebie. Koran wyranie mówi, ¿e nale¿y
uszanowaæ ka¿dego cz³owieka, nawet
niewierz¹cego, jeli on dobrze postêpuje. My staramy siê tak postêpowaæ i tak
wychowywaæ nasze dzieci.
Czy u Tatarów jest podobnie jak u
¯ydów, ¿e tylko urodzony z matki
Tatarki jest uznawany za Tatara?
Nie. Zasadniczo ojciec powinien byæ
Tatarem, bo to on przekazuje religiê.
Ale bywa inaczej. S¹ ma³¿eñstwa mieszane, gdzie nie dochodzi do przejcia
na nasze wyznanie.
A powinno do tego dochodziæ?
Jest to wskazane, ale ¿ycie jest ¿yciem.
Najczêciej ma³¿eñstwa to ustalaj¹ i id¹
w jedn¹ albo w drug¹ stronê. No a jeli
nie, to decyduj¹, w jakiej religii wychowaj¹ dzieci. Wyznanie ma³¿onka M

Fot. Bohoniki. Lata 50.
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jest jednak szanowane i respektowane. Zreszt¹ muzu³manka,
wychodz¹c za m¹¿, mo¿e przejæ na chrzecijañstwo. Nie jest
to mo¿e najlepiej widziane, ale jako kobieta ma obowi¹zek
pójæ za mê¿em.
A mê¿czyzna-muzu³manin mo¿e przejæ na wiarê ¿ony?
Nie powinno tak byæ, bo to ¿ona powinna pójæ za nim. Ale
bywa i tak. Chocia¿ najczêciej jest tak, ¿e w czasie lubu w
kociele kto go zastêpuje. Wtedy, choæ lub jest chrzecijañski, to mê¿czyzna pozostaje przy swojej wierze.
I nie bierze udzia³u we w³asnym
lubie?
W takim wypadku nie.

Fot. Modlitwa w meczecie w Bohonikach  imam Konstanty
Szczêsnowicz.

A jednak by³ czas, gdy Tatarzy masowo zmieniali wiarê.
To nie dlatego, ¿e chcieli. W dawniejszych stuleciach wsie
by³y przymusowo chrystianizowane. Póniej z kolei w latach piêædziesi¹tych, szeædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych
XX wieku z powodu innoci nie mo¿na by³o znaleæ pracy.
Musieli wiêc zmieniaæ wiarê, ¿eby zapewniæ rodzinie byt.
W pewnym okresie Tatarzy musieli te¿ przyj¹æ
nazwiska.
Tak by³o do oko³o XVI wieku, przyjmowali je albo od przezwiska, albo od imienia. Niekiedy przyjmowali po prostu
nazwisko ¿ony. Po drugiej wojnie wiatowej, w czasie repatriacji imiona tatarskie te¿ bardzo czêsto spolszczano. Moja
rodzina pochodzi spod Lidy i gdy przeprowadzalimy siê
tutaj, Rosjanie nie chcieli nas przepuciæ. Twierdzili, ¿e skoro
jestemy Tatarami, to powinnimy jechaæ do Tatarstanu.
Wiêc mój ojciec wpad³ na pomys³, by nam pozmieniaæ imiona. Ja mam na imiê Halima, moja siostra  Aisza, brat  Emir,
ale zostalimy zapisani jako Halina, Ewa i Miros³aw. I teraz
znajomi ró¿nie nas nazywaj¹, w zale¿noci od tego, z jakiego
okresu naszego ¿ycia s¹ to kontakty.
W tej chwili najczêciej nadaje siê imiona podwójne.
Pierwsze imiê tatarskie, a drugie polskie. Gdy dziecko jest
ma³e, chodzi do szko³y, to czasem inne dzieci je przezywaj¹,
wiêc woli u¿ywaæ imienia polskiego. Ale gdy dojrzewa, chce
byæ oryginalne, to wraca do tatarskiego.
Woli Pani byæ nazywana Halim¹ czy Halin¹?
Mnie jest to obojêtne. Ja wiem, kim jestem. To raczej kwestia tego, za kogo wy mnie uwa¿acie.
Rozmawia³a: Aleksandra lósarska
(Wywiad jest przedrukiem, ukaza³ siê w tygodniku
Przegl¹d, nr 24/2006).
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Kamienie
z nieba

est rok 1827, pocz¹tek maja. Okolice Fast. Knyszyn.
W ogrodach i na polach pracuj¹ ludzie, w³ocianie.
Pochyleni, zgarbieni, przyt³oczeni w³asnymi problemami; bied¹ w zagrodach, chorob¹ dzieci, mo¿e nieraz i g³odem, bo to przecie¿ przednówek. I nagle, w ten bia³y, wiosenny dzieñ daje siê s³yszeæ straszliwy wist, potem huk,
b³ysk. Potem jeszcze dym i seriê wybuchów. Ch³opi zatrwo¿eni zamieraj¹ w bezruchu. Co bardziej wierz¹cy pewnie
robi¹ znak krzy¿a... Koniec wiata?
Trzeba by³o wiatlejszych umys³ów, by wiedzieæ, ¿e
sta³a siê rzecz niezmiernie rzadka, na wielk¹, historyczn¹
skalê. Tego bowiem dnia, w 1827 roku na ³¹ki w okolicach
Bia³ostocczyzny spad³ deszcz meteorytów.
Z tego zdarzenia zachowa³y siê relacje w ówczesnej codziennej prasie, a to za spraw¹ profesora fizyki, Jana Wolskiego, pracuj¹cego w s³ynnym wtedy Gimnazjum Bia³ostockim. Po kilku dniach, dowiedziawszy siê o tym niezwyk³ym wydarzeniu, pojecha³ on do Fast z grup¹ swoich najlepszych uczniów, dotar³ do naocznych wiadków, porozmawia³
z nimi, po czym zebra³ ich relacje i opublikowa³. Znaleæ je
mo¿na w Dzienniku Wileñskim i w Kurierze Wileñskim
z 1827 roku. Pisa³ tak: Gdy po wiêkszej czêci mieszkañcy
Fastów zajêci byli wybieraniem warzywa w ogrodach da³a
siê s³yszeæ nagle wielka eksplozja w powietrzu i zaraz wiele
innych powtórzonych, jakby wystrza³ów karabinowych, co
zwróci³o uwagê obecnych na ogrodach i w ró¿nych miejscach na polu pracuj¹cych ludzi. Potem nast¹pi³ mocny wist
po³¹czony z dwiêkiem cia³ szybko spadaj¹cych i silne
uderzenie w kilku miejscach o ziemiê. Zjawienie siê to zatrwo¿y³o na czas niejaki ludzi, ale po przejciu przestrachu,
kiedy jeden z nich odwa¿y³ siê zbli¿yæ na miejsce spadku i
podj¹³ kamieñ czarny i ukaza³ skupionemu ludowi, ten,
omielony, rozbieg³ siê na inne przez podnosz¹cy siê py³ zanotowane miejsca i poznajdowa³ kamienie w nastêpuj¹cej
kolei...  i tu znajduje siê d³uga lista znalazców, wymienionych bardzo szczegó³owo z imienia i nazwiska. Znalezione kawa³ki trafia³y do r¹k ró¿nych osób, ulokowanych
coraz wy¿ej w hierarchii spo³ecznej. W efekcie w Polsce nie
zosta³o z tego bardzo cennego meteorytu prawie nic. Wszystko co mamy, to odrobina proszku, zaledwie trzy i siedem
dziesi¹tych grama, w Muzeum Ziemi w Warszawie. Reszta
rozesz³a siê po wiecie: s¹ kawa³ki w Petersburgu, w Berlinie, Kijowie.
Wspó³czesny historyk, profesor Jan Trynkowski zafascynowany ziemi¹ bia³ostock¹, dotar³ do niemal wszystkich
relacji dotycz¹cych Meteorytu Bia³ostockiego. Dla uczonych
tamtego czasu by³o to wydarzenie niezwyk³ej wagi. Przede
wszystkim dlatego, ¿e jeszcze kilka lat wczeniej, przed
spadkiem Meteorytu Bia³ostockiego, nie wiedziano, sk¹d tak
naprawdê bior¹ siê meteoryty. Jan Trynkowski cytuje notatkê
wielkiego uczonego Jêdrzeja niadeckiego:
M
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 Cztery s¹ o pocz¹tku kamieni meteorycznych domys³y. Jedni uwa¿aj¹ je za wulkaniczne wyrzuty, inni za cia³a
utworzone w samym powietrzu, czyli za osady. S¹ tacy, co je
uwa¿aj¹ za cia³a wyrzucone z ksiê¿ycowych wulkanów, które dostawszy siê w obrêb attrakcji ziemskiej upadaæ na ni¹
musz¹. Inni na koniec maj¹ je za bry³y rozrzucone w
przestrzeni, kr¹¿¹ce sposobem planet ko³o s³oñca, które to
bry³y spotkawszy siê w obrocie swoim z naszym [sic.!] planet¹ ulegaj¹ przemocy jego attrakcji i w atmosferê wpadaj¹.
Tomasz Krawczuk, mieszkaniec Knyszyna, tak wspomina swoje pierwsze dowiadczenia z meteorytami:
 Podczas okupacji niemieckiej, jako dziecko, chodzi³em
z ojcem na pola zbieraæ kamienie na budowê dróg. Niemcy na³o¿yli na mieszkañców tych okolic obowi¹zek dostarczania kontyngentu kamieni, bo szosy by³y
im potrzebne do transportu ¿ywnoci i broni na front. Wszyscy wiêc, doroli i dzieci,
szukalimy tych kamieni gdzie tylko siê
da³o, bo w przeciwnym razie grozi³o wiêzienie albo jeszcze co gorszego. I pamiêtam, ¿e kiedy podnios³em z pola kilka takich czarnych bry³ i poda³em ojcu. Ten jednak wytr¹ci³ mi je z r¹k mówi¹c, ¿e takich
kamieni zbieraæ nie wolno, bo one nie nadaj¹ siê do budowy dróg. S¹ za miêkkie.
Rzeczywicie  kruszy³y siê ³atwo. A za ta- Fot. Meteoryt.
ki budulec Niemcy te¿ mogli surowo
ukaraæ.
Okazuje siê, ¿e choæ na kawa³ki Meteorytu Bia³ostockiego trafiæ obecnie bardzo trudno, to jednak jest to mo¿liwe.
Wystarczy tylko uwa¿nie patrzeæ pod nogi. El¿bieta S³owikowska, równie¿ mieszkanka Knyszyna, od lat w wydeptuje
cie¿ki w ró¿nych naukowych instytutach i organizacjach, by
potwierdziæ autentycznoæ kamienia trzymanego w swoich
zbiorach. Wiele lat temu dwie du¿e bry³y znalaz³ na polu jej
ojciec. Wygl¹da³y interesuj¹co, nietypowo, wiêc przyniós³ je
do domu.
 Jednak nie mia³ pomys³u co to jest i co mo¿na z tym
zrobiæ  mówi S³owikowska. Rzuci³ wiêc do szopki i tak
przele¿a³y kilkanacie lat. Kiedy doros³am i je znalaz³am dotar³o do mnie, ¿e to mo¿e byæ w³anie odprysk tamtego s³ynnego meteorytu z pocz¹tku XIX wieku. Oczywicie, nigdy
nie ³¹czy³am siebie i jakiego meteorytu, ¿e ja to bêdê mia³a.
Kto tam, gdzie tam, o, na takiej zasadzie. Natomiast jakie
s¹ meteoryty, jak siê dziel¹, na jakie grupy, z czego siê sk³adaj¹? To mnie nie interesowa³o, bo mnie nie dotyczy³o. A teraz si³¹ rzeczy, ¿eby co zrozumieæ, poj¹æ, co to jest meteoryt, musia³am siê dowiedzieæ, przeczytaæ. A ³atwiej mi by³o o
tyle, ¿e mam jakie ska³y, które odpowiadaj¹ opisom. Proszê
spojrzeæ: czy¿ nie wygl¹da to imponuj¹co?
El¿bieta S³owikowska otwiera szafê sporych rozmiarów,
w której na pó³kach le¿¹ dziesi¹tki kamieni i ska³ o ró¿nych
rozmiarach i kolorach. Widaæ, ¿e kolekcja by³a zbierana
przez wiele lat. Nie wszystkie egzemplarze s¹ naturalnie meteorytami. Te le¿¹ na najwy¿szej pó³ce, owiniête w papier i
foliê. Pani S³owikowska wyjmuje je ostro¿nie. Odwija zawini¹tko...
 Wszystko jest takie skryto krystaliczne. Nie widaæ tu
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nic. To ¿yje, lni, b³yszczy i mieni siê kolorami têczy dopiero pod mikroskopem. To jest brzydkie, ciemne, jakie takie szarobrunatne, prawda? Natomiast po ukruszeniu na
mniejsze kawa³eczki, (bo musi pani wiedzieæ, ¿e to siê dosyæ
³atwo kruszy, aczkolwiek jest to twarde) to jest bardzo ciekawe. Ma w sobie du¿o ró¿nych minera³ów, co potwierdzi³a
analiza chemiczna i oglêdziny mikroskopowe przeprowadzone przez specjalistów.
Niestety, pani S³owikowska wci¹¿ nie wie, czy jest to
meteoryt. Badania, które potwierdzi³yby jej nadzieje s¹ horrendalnie drogie. ¯adnego polskiego zak³adu naukowego nie
staæ na ekspertyzy. Chyba ¿e pani El¿bieta zap³aci z w³asnej
kieszeni. Ale to w grê nie wchodzi. ¯yje
z renty. Ma dzieci. Pracuje tylko m¹¿.
Dlatego ju¿ nawi¹za³a kontakt z kilkoma
orodkami zagranicznymi. Gdzie? Ano,
w Moskwie, w Szwajcarii, w Niemczech.
Prosz¹ o próbki. Na razie pani S³owikowska zastanawia siê, czy je wys³aæ. W
koñcu kawa³ki, które ma nie s¹ wcale
takie du¿e, nie mo¿na ich w nieskoñczonoæ kruszyæ. Mo¿e lepiej zawiezie osobicie? Chyba warto, bo jeli siê potwierdzi (a jest pewna, ¿e tak) to koniec ¿ycia
w niedostatku. Taki meteoryt to prawdziwy skarb! Ka¿dy uniwersytet czy muzeum ziemi chcia³oby mieæ choæ jego odrobinê w swoich zbiorach.
Profesorowi Trynkowskiemu uda³o siê w archiwach znaleæ jeszcze jedn¹ relacjê dotycz¹c¹ Meteorytu Bia³ostockiego:
 Mianowicie jeden z uczniów Gimnazjum Bia³ostockiego w owym czasie, Julian Albin Moszyñski, opisuj¹c swoj¹
wizytê w gabinecie meteorologicznym Uniwersytetu w Berlinie, pisze tak: Wzruszony mocno zosta³em. Wród mnóstwa cia³ kopalnych spostrzeg³em, zbli¿ywszy siê do kamieni
meteorycznych, napis na jednym: Bia³ystok, rok 1827. 
Co to za kamieñ?  pytam.  A to  odpowiada dozorca gabinetu  kamieñ meteoryczny. Otrzymalimy ten kawa³ek z
Uniwersytetu Wileñskiego. Iskra elektryczna przebieg³a w tej
chwili ca³e jestestwo moje! Myl nagle ulecia³a do Bia³egostoku. By³a to cz¹stka tego samego kamienia, którymy znaleli na polach pod Fastami o milê od Bia³egostoku. On mi
przypomnia³ miejsce i kolegów, towarzyszów prac szkolnych. By³ to jeden z tych samych nielicznych uczniów, którzy w 1827 roku z profesorem Wolskim szukali odprysków
meteorytu na knyszyñskich polach.
 To siê zdarza  mówi El¿bieta S³owikowska.  Wszêdzie na wiecie spadaj¹ meteoryty. One spadaj¹ czêciej ni¿
ludzie sobie wyobra¿aj¹! Z tym, ¿e wiêkszoæ nie dolatuje do
samej ziemi, pod nogi nam. Ale s¹ takie, które potrafi¹ narobiæ sporo szkody.
 Wszystko jest mo¿liwe, wszystko jest mo¿liwe. Nigdy
wiêc nie wiadomo, co kiedy komu mo¿e spaæ na g³owê...
 konkluduje Tomasz Krawczuk.
Agnieszka Kamiñska
(Autorka jest dziennikark¹ Polskiego Radia Bia³ystok).
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Fot. Puszcza Bia³owieska.

O

bszar Puszczy Bia³owieskiej ukszta³towa³ siê podczas zlodowacenia rodkowopolskiego. Pierwsze
pionierskie roliny: porosty, mchy, trawy, brzozy i
sosny pojawi³y siê tutaj 12-10 tysiêcy lat temu. Prapuszcza
powsta³a 6 tysiêcy lat temu, gdy jej obszar poros³y dêby, lipy,
olchy, graby i wierki. Ogarnê³a teren od Karpat do Ba³tyku.
Mija³y wieki, cz³owiek karczowa³ lasy, zdobywaj¹c drewno i
¿yzne ziemie pod uprawê. Po prapuszczy pozosta³a tylko
cz¹stka.
Puszcza Bia³owieska zajmuje 150 tys. ha, z czego 62,5
tys. ha znajduje siê w Polsce, a pozosta³a czêæ na Bia³orusi.
Po stronie polskiej tylko 10,5 tys. ha puszczy chroni najstarszy w Polsce Bia³owieski Park Narodowy (od 1921 r.). Po
stronie bia³oruskiej ca³a puszcza to park narodowy Bia³owie¿skaja Puszcza (od 1991 r.). Wielkimi obroñcami i badaczami
puszczy byli Józef Paczowski, Jan Karpiñski i W³adys³aw
Szafer.
W 1977 roku Bia³owieski Park Narodowy uznany zosta³
przez UNESCO za wiatowy Rezerwat Biosfery, a w 1979 r
wpisany zosta³ na listê wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. W granicach parku znajduje siê: rezerwat cis³y, Park Pa³acowy z muzeum przyrodniczym i zabytkowymi budynkami, Orodek Hodowli ¯ubrów. Na rozleg³ej polanie Puszczy Bia³owieskiej w XVII wieku powsta³a
osada Bia³owie¿a, która obecnie jest orodkiem naukowym i
turystycznym.
Wyj¹tkowoæ Puszczy Bia³owieskiej to jej pochodzenie i
ci¹g istnienia, nienaruszony rêk¹ cz³owieka. Naturalna selekcja i konkurencja kszta³tuje las, który rz¹dzi siê swoimi prawami. Ka¿dy z tysiêcy ¿yj¹cych tu gatunków ma swoje miejsce, znaczenie i nawzajem od siebie zale¿y. Olbrzymi¹ rolê w
puszczy odgrywaj¹, obumar³e wskutek dzia³ania wiatru, paso¿ytniczych grzybów i rzeszy owadów, najs³absze lub najstarsze drzewa. W rozk³adaj¹cym siê drewnie powstaj¹ mikrorodowiska ¿ycia tysiêcy rolin i zwierz¹t bezkrêgowych.
Substancje organiczne, powstaj¹ce w czasie rozk³adu drewna, trafiaj¹ do gleby i wykorzystywane s¹ przez kolejne
pokolenia lasu. Puszcza daje sobie radê z ró¿nymi kataklizmami (wiatro³omy, kornik). Ró¿norodnoæ form, zmieszanie
gatunków i bogactwo wiata rolin i zwierz¹t sprawia, ¿e
Puszcza Bia³owieska jest unikaln¹ wartoci¹ ca³ej ludzkoci.
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JEST

przez tysi¹ce lat odradza siê
ze swych przodków, sama z siebie,
rosn¹c w potê¿ne wielowiekowe
dêby i sosny, delikatne zio³a i krzewy.
Daje ¿ycie tysi¹com gatunkom
ró¿nych istnieñ. Jedyna i ostatnia
taka puszcza w Europie
 Puszcza Bia³owieska
Teren Puszczy Bia³owieskiej jest równinny. Zale¿nie od
poziomu wody i ¿yznoci gleby puszczê tworzy mozaika naturalnych rodowisk. Dominuj¹cymi zbiorowiskami puszczy
s¹ najszlachetniejsze, wielogatunkowe lasy, tzw. gr¹dy. Porastaj¹ one ¿yzne gleby brunatne, o pod³o¿u gliniastym,
utrzymuj¹cym wilgotnoæ poszycia. Wraz z dorastaj¹cymi do
50 metrów wysokoci wierkami, najwy¿sze piêtro gr¹du
tworz¹ 40 metrowe dêby, jesiony i lipy. Zielony dach lasu
tworz¹ korony klonów, wi¹zów, brzóz i olsz. Najni¿sze piêtro
drzewostanu tworz¹ m³ode pokolenia drzew, a tak¿e krzewy
leszczyny i trzmieliny. W poszyciu gr¹du t³oczno jest od bujnych traw, paproci, pokrzyw, skrzypów, turzyc i ró¿nych gatunków bylin. Gr¹d przepe³nia zieleñ, ale zanim na wiosnê
rozwin¹ siê licie drzew i krzewów, nadchodzi najbarwniejszy czas ¿ycia lasów liciastych Puszczy. Rozkwitaj¹
przylaszczki, kokorycze, miodunki, zawilce, czosnek niedwiedzi, gwiazdnice wielkokwiatowe, zdrojówki rutewkowate, jaskry kaszubskie, ³uskiewnik ró¿owy. Tak w³anie wygl¹da³y przed wiekami lasy wiêkszej czêci Europy. Obecnie w
lasach Polski ponad 70 procent drzew stanowi¹ drzewa
iglaste, w Puszczy Bia³owieskiej drzew iglastych jest tylko
30 procent.
Suche tereny puszczy porastaj¹ bory mieszane  wiekowe sosny, wierki, dêby, osiki, brzozy i graby, a w runie wystêpuje rolinnoæ gr¹dowa i borowa jak siódmaczek leny,
borówka czarna i borówka brusznica. Ubogie gleby porasta
w puszczy bór sosnowy i wierkowy. Torfowiska zasiedlaj¹
bory bagienne, z³o¿one z sosen i brzóz, w warstwie runa wystêpuje, m.in. borówka bagienna, bagno zwyczajne, ¿urawina
b³otna i we³nianka pochwowata. Doliny puszczañskich rzek i
strumieni porastaj¹ lasy ³êgowe, gdzie g³ównymi gatunkami
drzew s¹ olsza i jesion, z dominuj¹c¹ w warstwie krzewów
czeremch¹ zwyczajn¹. Na terenach zabagnionych rosn¹ olsy,
w sk³ad których wchodz¹ g³ównie olchy czarne i wierzby.
W puszczy rosn¹ drzewa o niespotykanym gdzie indziej
pokroju, wieku i rozmiarach. Wiek dêbów dochodzi do 500,
sosen do 350, wierków do 300 lat. Najwiêkszy 350-letni
jesion ma 43 metrów wysokoci, najstarsza sosna ma 360 lat,
najwy¿sza 43-metrowa lipa ma w obwodzie 5 metrów, d¹b 43
metrów wysokoci i 7 metrów obwodu. W puszczy wystêpuje 1200 gatunków rolin naczyniowych, wród nich: M

- czerwiec-lipiec 2006 (41/42) -

MEDYK BIA£OSTOCKI

ZWYK£Y
kosaciec syberyjski, orlik pospolity, lilia z³otog³ów, pe³nik
europejski, 12 gatunków storczyków i ponad 3000 gatunków
grzybów.
wiat zwierz¹t Puszczy Bia³owieskiej liczy oko³o 25 tysiêcy gatunków, wród których najliczniejsze s¹ bezkrêgowce (10 tysiêcy, w tym 8,5 tysiêcy owadów). Bogaty jest
wiat p³azów (m.in. ropuchy, traszki, kumak nizinny) i gadów (m. in. ¿ó³w b³otny, jaszczurka ¿yworodna). W puszczy
¿yje 250 gatunków ptaków, wród nich wiele osobliwoci:
jarz¹bki, cietrzewie, krogulce, 9 gatunków sów, m.in. puchacz, sóweczka (zim¹ pojawia siê sowa nie¿na), 8 gatunków dziêcio³ów (wród nich dziêcio³ trójpalczasty), bocian
czarny, mucho³ówka bia³oszyja, strumieniówka. Puszcza jest
jedynym w kraju miejscem gniazdowania gado¿era. W puszczy wystêpuj¹ 54 gatunki ssaków. To wiat ¿ubrów, jeleni,
rysi, wilków, dzików, wydr, bobrów, koszatek, popielic, ryjówek bia³owieskich, smu¿ek (jedne z nielicznych gryzoni
od¿ywiaj¹ce siê wy³¹cznie pokarmem zwierzêcym), rzêsorków rzecznych  jedynych jadowitych ssaków na kontynencie europejskim.
Bia³owieski Park Narodowy chroni tylko 15 procent powierzchni Puszczy Bia³owieskiej. Na pozosta³ym obszarze
prowadzona jest gospodarka lena, wyrêb puszczy trwa.
Przybywa turystów, hoteli, na naszych oczach ostatni¹ w
Europie pierwotn¹ puszczê zamieniamy w gospodarczy las.
Ginie ¿ycie puszczy, ubo¿eje wiat. Grono obroñców
puszczy, a wród nich prof. Simona Kossak, prof. Ludwik
Tomia³ojæ, prof. Tomasz Weso³owski walcz¹ o otoczenie
ca³ej puszczy ochron¹, by nie umar³a i trwa³a w swej wietnoci. Czy zd¹¿ymy?

Fot. Drugie ¿ycie drzewa.

O Puszczy Bia³owiskiej pisali, m.in.: Faliñski Z., Hereniak J.:Zielone gr¹dy i czarne bory Bia³owie¿y, Warszawa,
1977; Walencik J.: Têtno pierwotnej puszczy, Warszawa,
1997; Oko³ów Cz.,Oko³ów G.: Bia³owieski Park Narodowy, Warszawa, 2000; Kossak S.: Saga Puszczy Bia³owieskiej, Warszawa, 2001.
Oprac. Anna Worowska
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WIAT PATRZY
Fragmenty wywiadu z prof. Tomaszem Weso³owskim,
pracownikiem Zak³adu Ekologii Ptaków Uniwersytetu
Wroc³awskiego, prowadz¹cym od 30 lat badania w Puszczy
Bia³owieskiej; opublikowane na ³amach Dzikiego ¿ycia,
nr 12 i 1 2005/06, wywiad przeprowadzi³ Grzegorz Bo¿ek.
(...) Puszczê Bia³owiesk¹ okreli³ Pan mianem ¿ywego
muzeum ewolucji.
T. W.: Tak, poniewa¿ jest to miejsce, gdzie mo¿emy wejæ i
zobaczyæ las ukszta³towany bez udzia³u cz³owieka. W ten
sposób mo¿emy odbyæ wycieczkê w przesz³oæ, zobaczyæ
Europê po okresie lodowcowym, ale jeszcze przed skolonizowaniem jej przez rolników. Wtedy las tak w³anie wygl¹da³. I mo¿emy zobaczyæ wszystkie zale¿noci, które tam
wtedy obowi¹zywa³y. Las ten nazwa³em muzeum ewolucji.
W tropikach znajdziemy jeszcze wielkie obszary lasów zachowuj¹cych cechy pierwotne, podobnie w tajdze, za w
strefie umiarkowanej nie ma ju¿ drugiego takiego miejsca
jak Puszcza Bia³owieska. Zosta³a, niestety, ju¿ tylko ona...
Na czym polega wyj¹tkowoæ Puszczy dla wiata nauki
i kultury?
T. W.: Dla nauki jest to jedyne laboratorium, jest ono niemo¿liwe do zast¹pienia i bezcenne. Jeli kosztuj¹cy miliardy
akcelerator w laboratorium fizycznym zosta³by z jakiego
powodu zniszczony, to jego odtworzenie jest kwesti¹ czasu i
wy³o¿enia kolejnych kilku miliardów.... Jeli stracimy
Puszczê, stracimy j¹ na zawsze.
Piêæ tysiêcy lat temu ten las nie by³ wyj¹tkowy. By³ normalnym lasem, który porasta³ po³owê Europy. Ale teraz, poniewa¿ jest to ostatni fragment takiego lasu, sta³ siê bezcenny. Nie ma pieniêdzy, rodków i technologii, które  gdybymy go zniszczyli  pozwoli³yby nam go odtworzyæ.
Pytany o to, jaki jest po¿ytek z Puszczy Bia³owieskiej dla
kultury, odpowiadam pytaniem, a jaki jest po¿ytek z Wawelu,
Filharmonii Narodowej czy z jêzyka polskiego? Przecie¿ dzisiaj wszyscy powinni mówiæ po angielsku, to by bardzo wiele
uproci³o. Jednak zarówno jêzyk, jak i Wawel stanowi¹ wyznaczniki naszej to¿samoci. Ka¿da spo³ecznoæ  by istnieæ
 musi dzieliæ pewne wartoci i symbole, wyró¿niki podtrzymuj¹ce wspólnotê, rzeczy, z których jako spo³ecznoæ jestemy
dumni. Otó¿ Puszcza Bia³owieska nale¿y do tej samej kategorii. Tyle tylko, ¿e nie jest to twór zrobiony rêk¹ cz³owieka, chocia¿ jest to jednak pomnik. Pomnik pewnego podejcia do
przyrody. Nie zapominajmy bowiem, ¿e Puszcza istnieje tylko
dlatego, ¿e kilkaset lat temu w³adcy Polski, a póniej Rosji,
wiadomie zainwestowali w jej ochronê. Motywy ich dzia³ania
by³y g³ównie presti¿owe (mo¿liwoæ zapolowania na grubego
zwierza), ale i dzisiaj Puszcza mog³aby staæ siê równie¿ elementem presti¿owym dla kraju, moglibymy byæ naprawdê
dumni, ¿e ochronilimy ten wspania³y las. (...)
Dlaczego ca³¹ Puszczê Bia³owiesk¹ trzeba obj¹æ ochron¹?
T. W.: Wa¿ne s¹ kwestie biologiczne. Wszystkie procesy, o
których przed chwil¹ mówi³em, wymagaj¹
M
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odpowiedniej skali przestrzennej, nie mo¿na ich zamkn¹æ w
akwarium, w jakim rezerwacie. Bo jeli wszystko dooko³a
niego zmienimy i zostanie on jedynie wysp¹ zanurzon¹ w
morzu plantacji, to jest to obszar zbyt ma³y, by odpowiednie
procesy przyrodnicze mog³y funkcjonowaæ. Nie zmieci siê
w nim nawet jedna wataha wilków czy jeden area³ rysia. Nawet dla niewielkich ptaków, rezerwat cis³y dostarczy miejsca dla zaledwie 30 par. Tak ma³e populacje nie s¹ w stanie
przetrwaæ w d³u¿szej perspektywie. Podobnie bêdzie z wieloma innymi organizmami, procesami, o których mamy znacznie mniejsz¹ wiedzê. Jeli ochrona ma byæ skuteczna, obszar
ochrony musi byæ dostosowany do skali procesów.
W Bia³owieskim Parku Narodowym chroniony przed ingerencj¹ cz³owieka jest jedynie obszar rezerwatu cis³ego,
ca³a reszta polega na ochronie czynnej, tj. poprawianiu przyrody pi³¹ i siekier¹, dostosowaniu sk³adu gatunkowego do
wymylonych przez cz³owieka norm, wed³ug których wiêkszoæ lasów rezerwatu cis³ego jest niezgodna z siedliskiem. Mówiê to, ¿eby pokazaæ absurdy mylenia i ochrony. Wszêdzie poza rezerwatem cis³ym taka niezgodnoæ z
siedliskiem stanowi podstawê do interwencji. W ramach tzw.
trzebie¿y pónej mo¿na by³o np. wyci¹æ dwustuletnie dêby...
Co spowodowa³o, ¿e pomimo wieloletnich starañ
Puszczy nie uda³o siê obj¹æ pe³n¹ ochron¹?
T. W.: Jest to konsekwencja tego, co dzieje siê w lasach i generalnie w wiêkszoci parków narodowych. A to co tam siê
dzieje, nie ma zbyt wiele wspólnego z ochron¹ przyrody. Jest
to typowa gospodarka lena, tylko trochê mniej intensywna.
Zaprzestanie tych praktyk jest bardzo ³atwe, wymaga tylko
woli politycznej, wydania przez ministra odpowiednich decyzji. Plany urz¹dzania lasu i plany ochrony parków narodowych zatwierdza minister i on jest równie¿ w³adny je zmieniaæ, nie wymaga to zmian w ustawach. Trudne jest jedynie
to, ¿eby ministra przekonaæ, aby chcia³o mu siê to zrobiæ. (...)
Co jest g³ównym grzechem cz³owieka wobec przyrody?
T. W.: Trudno powiedzieæ, bo cz³owiek jest czêci¹ przyrody,
choæ o bardzo silnym wp³ywie na inne jej elementy. Jako biolog
nie mogê powiedzieæ, ¿e cz³owiek jest poza przyrod¹, bo jest to
nieprawda. Jestemy jednym z milionów ¿yj¹cych obecnie gatunków, pod wieloma wzglêdami jednak jakociowo ró¿nym.
Problem polega na tym, ¿e jestemy w stanie wywieraæ nieproporcjonalnie wielki wp³yw na inne gatunki, zmieniaæ sytuacjê
w skali globalnej. Wa¿ne jest, by odpowiedzieæ sobie na pytanie
 jak¹ si³ê tych oddzia³ywañ glob wytrzyma, równie¿ w kontekcie niepodcinania ga³êzi, na której siê siedzi. Presja cz³owieka wzrasta, gdy¿ ci¹gle wzrasta zarówno liczebnoæ ludzi,
jak i konsumpcja przypadaj¹ca na jednego cz³owieka. Tak wiêc
nie doæ, ¿e mamy coraz wiêcej ludzi, to chc¹ oni zu¿ywaæ
coraz wiêcej, a najlepiej tyle, ile w Ameryce.(...)
Czym jest dla Pana dzika przyroda? Czy ma jakie
szczególne znaczenie?
T. W.: Jest wartoci¹ samoistn¹, niezale¿n¹ od jej u¿ytecznoci dla cz³owieka. Poniewa¿ wyrolimy z dzikiej przyrody, jestemy jej potomkami, stosunek do dzikiej przyrody
jest czym podobnym do relacji dzieci wobec rodziców. Podobnie jak rodzicom, przyrodzie nale¿y siê szacunek i, w
miarê potrzeby, opieka, nie za zniszczenie.
Na bardziej egoistycznym poziomie przyroda dostarcza
mi wielu przyjemnoci. Jej poznawanie, próby zrozumienia
zachodz¹cych w niej zjawisk, dostarczaj¹ niesamowitej frajdy intelektualnej, obserwacja przyrody uczy te¿ cierpliwoci
+
i pokory.(...)
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ajnowsza ksi¹¿ka Wies³awa Myliwskiego Traktat
o ³uskaniu fasoli ukaza³a siê w maju tego roku, w 10
lat po poprzedniej, po Widnokrêgu. Nie znajduje
siê na licie najlepiej sprzedawanych ksi¹¿ek, ale mo¿na by³o
us³yszeæ wiele entuzjastycznych opinii na jej temat.
Ta obszerna 400-stronnicowa powieæ to monolog bohatera skierowany do nieznajomego przybysza  bilans jego
ca³ego ¿ycia, od okresu przedwojennego do czasów obecnych. Monolog trwa w trakcie wspólnego ³uskania fasoli 
zwyczaju z dawnych lat, kiedy równoczenie z ³uskaniem
fasoli, w którym uczestniczy³y kobiety i mê¿czyni, dzieci i
starcy, prowadzi³o siê rozmowy na wszystkie mo¿liwe tematy dotycz¹ce zdarzeñ bie¿¹cych i minionych, wszelkich dowiadczeñ i przemyleñ, mêdrkowa³o siê i filozofowa³o.
Kim jest bohater powieci?
To prosty cz³owiek, syn ch³opa
osierocony w czasie wojny, po
okrutnej eksterminacji wsi, w
której mieszka³. Po okresie m³odzieñczych z³udzeñ, przyuczony
do zawodu elektryka w hufcu pracy, po latach tu³aczki na obczynie
powraca do kraju. Wydarzenia ca³ego ¿ycia pcha³y go do jednego
celu. Ten wra¿liwy cz³owiek,
chcia³ byæ i zosta³ muzykiem-saksofonist¹. Przez ca³e ¿ycie granie
na saksofonie by³o dla niego si³¹ napêdow¹ pozwalaj¹c¹ odnaleæ wiarê w sens ¿ycia. Na staroæ, nie mog¹c ju¿ graæ z
powodu zmian reumatycznych, dogl¹da domków letniskowych nad zalewem. W wolnych chwilach, odnawiaj¹c tabliczki z grobów na pobliskim cmentarzu, na którym spoczwaj¹ jego bliscy i s¹siedzi wymordowani przez hitlerowców...
W najnowszej ksi¹¿ce Myliwskiego nic nie jest oczywiste i do koñca rozstrzygniête. Powieæ jest misternie skonstruowana, przeplataj¹ce siê, ró¿noczasowe w¹tki stwarzaj¹
pole do przemyleñ i interpretacji.
Po lekturze pierwszych kilkunastu stron czytelnik mo¿e
odnieæ wra¿enie, ¿e ma do czynienia z nudnym bajaniem
nieciekawego cz³owieka. Tak nie jest. Mimo braku klasycznej fabu³y ksi¹¿kê czyta siê z wielkim zainteresowaniem.
Narrator, u¿ywaj¹c piêknej polszczyzny, snuje swoj¹ opowieæ z wielk¹ kultur¹ literack¹, czêsto przekazuj¹c g³êbokie filozoficzne przemylenia, zmuszaj¹ce czytelnika do odniesienia siê do w³asnych wyobra¿eñ, wra¿liwoci i dowiadczeñ.
Traktat o ³uskaniu fasoli Wies³awa Myliwskiego to
niew¹tpliwie wybitne dzie³o literackie, które mog³o wyjæ
jedynie spod pióra cz³owieka o nieomylnym instynkcie pisarskim, dysponuj¹cego wielkim ¿yciowym dowiadczeniem
i autentyczn¹ m¹droci¹.
Lech Zimnoch
(Autor jest prof.  kierownikiem
Zak³adu Patomorfologii Lekarskiej AMB).
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Z Senatu
Na posiedzeniu 20 czerwca 2006 r. Senat podj¹³ uchwa³y
w sprawach:
+ nadania tytu³u Doctor Honoris Causa prof. dr. hab.
W³adys³wowi Ga³asiñskiemu
+ dodatkowego zatrudnienia jednoosobowych organów
uczelni oraz ich zastêpców
+ powo³ania Komisji Egzaminacyjnej do sprawdzenia
i oceny prac kandydatów na I rok studiów z tzw. star¹
matur¹ w roku akademickim 2006/2007
+ przekszta³cenia Zak³adu Kardiologii Inwazyjnej
w Klinikê Kardiologii Inwazyjnej AMB
+ zatwierdzenia Statutu Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku
+ zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego
+ zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Dzieciêcego Szpitala Klinicznego
Ponadto Senatorowie:
+ pozytywnie zaopiniowali wniosek Dyrektora SPSK-a
w sprawie etapowego outsourcingu us³ug radiologicznych
wiadczonych przez Zak³ad Radiologii AMB.
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu

Nominacje
Prezydent RP Lech Kaczyñski nada³ tytu³
profesorski szeciorgu pracownikom naszej
uczelni. Nominacje profesorskie otrzymali:

Barbara Bieñ
Urodzi³a siê 6 lipca 1951 roku
w Warszawie, w rodzinie lekarskiej. W latach 1969-1975
odby³a studia na Wydziale Lekarskim AM w Bia³ymstoku,
które ukoñczy³a z wyró¿nieniem. Po studiach podjê³a pracê w Zak³adzie Gerontologii
AM w Bia³ymstoku, kierowanym przez prof. dr. hab. Woj-
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ciecha Pêdicha. W 1984 roku, pod jego kierunkiem, obroni³a
pracê doktorsk¹, za w roku 1997 uzyska³a stopieñ doktora
habilitowanego. Nominacjê na profesora nauk medycznych
otrzyma³a 8 czerwca 2006 roku.
Profesor Bieñ w Zak³adzie Gerontologii AMB pracuje na
stanowisku kierownika i ordynatora Oddzia³u Geriatrii. Jest
specjalist¹ w zakresie chorób wewnêtrznych, geriatrii i zdrowia publicznego. W 1988 roku odby³a sta¿ naukowy w Klinice Geriatrii i Opieki D³ugoterminowej Uniwersytetu w Goeteborgu, a w roku 1996 ukoñczy³a Europejsk¹ Akademiê
Medycyny Starzenia w Sion w Szwajcarii.
Wspó³pracowa³a z Uniwersytetem w Sheffield w Wielkiej Brytanii w ramach programu SCOPE nad Systemem
Oceny Ludzi Starszych oraz COPE (Cariers of Older People
in Europe) w ramach IV Programu Ramowego UE, w roku
bie¿¹cym za sfinalizowa³a trzyletni projekt badawczy Eurofamcare (Us³ugi Wspieraj¹ce Opiekunów Rodzinnych Osób
Starych) w ramach V Programu Ramowego UE. Kierowa³a
grantem KBN, efektem którego by³o opracowanie monografii Staroæ pod ochron¹: Opiekunowie Rodzinni Niesprawnych Osób Starych w Polsce. Porównawcze Studium rodowiska Miejskiego i Wiejskiego.
Jest autorem 230 publikacji, w tym 120 prac oryginalnych i 110 doniesieñ zjazdowych.
Profesor dr hab. Barbara Bieñ jest wieloletnim cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, pe³ni¹c w
ostatniej kadencji funkcjê Prezesa Zarz¹du G³ównego, oraz
cz³onkiem International Association of Gerontology (IAG).
Pe³ni funkcjê Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Geriatrii. Jest cz³onkiem Senackiej Komisji ds. Nagród, Odznaczeñ i Wyró¿nieñ oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. Jako cz³onek Rady Programowej
i wyk³adowca wspó³pracuje z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku w Bia³ymstoku. Jest laureatk¹ kilku Nagród Rektora,
za w 1999 roku przez Prezydenta RP odznaczona zosta³a
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Jest mê¿atk¹ i matk¹ dwóch
doros³ych córek.

Ewa Chabielska
Ukoñczy³a Oddzia³ Analityki
Medycznej Wydzia³u Farmaceutycznego
bia³ostockiej
Akademii Medycznej w 1984
roku. W latach 1984-2003 pracowa³a w Zak³adzie Farmakodynamiki. Od 2003 roku jest
kierownikiem Samodzielnej
Pracowni Biofarmacji AMB.
W 1988 roku uzyska³a tytu³ doktora nauk medycznych
w zakresie biologii medycznej, a w roku 2000 tytu³ doktora
habilitowanego nauk farmaceutycznych. Jej praca habilitacyjna, jako szczególnie wa¿na dla nauk farmaceutycznych,
zosta³a wyró¿niona Nagrod¹ Naukow¹ Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 1992-1993 przebywa³a na
stypendium naukowym w Instytucie Badañ Farmakologicznych i Biomedycznych Mario Negri Sud we W³oszech.
G³ówna tematyka jej pracy naukowej obejmuje badania
nad rol¹ uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron w regulacji
procesów hemostazy oraz dotyczy nowych mo¿liwoci M
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terapii chorób zakrzepowo-zatorowych z wykorzystaniem
rekombinowanych bia³ek o w³aciwociach przeciwzakrzepowych i trombolitycznych.
Dorobek naukowy prof. Ewy Chabielskiej obejmuje 13
prac przegl¹dowych i 66 prac oryginalnych.
Za osi¹gniêcia naukowe zosta³a szeciokrotnie nagrodzona Zespo³ow¹ Nagrod¹ Ministra Zdrowia oraz czterokrotnie Zespo³ow¹ Nagrod¹ I stopnia Rektora Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Jest wiceprezesem Bia³ostockiego Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego, cz³onkiem zarz¹du Sekcji
Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.

Ewa Jab³oñska
Ur. 23.05.1956 r., jest absolwentk¹ Oddzia³u Analityki
Medycznej Wydzia³u Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. W 1985
roku rozpoczê³a pracê w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, w Pracowni Immunologii Kliniki Chorób P³uc i Grulicy, a nastêpnie w Zak³adzie
Immunologii.
W 1991 r. otrzyma³a stopieñ doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, a w 1999 r. uzyska³a stopieñ doktora habilitowanego
nauk medycznych w zakresie biologii medycznej  immunologii. 8 czerwca 2006 r. otrzyma³a z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytu³ naukowy profesora nauk medycznych.
Od roku 1999 pe³ni funkcjê kierownika Zak³adu Immunologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Dorobek
naukowy prof. dr hab. Ewy Jab³oñskiej obejmuje 187 publikacji. Wród 100 pozycji pe³notekstowych 35 jest indeksowanych w Current Contens. G³ównym tematem jej zainteresowañ naukowych s¹ mechanizmy odpowiedzi nieswoistej,
ze szczególnym uwzglêdnieniem badañ funkcji neutrofilów
w ró¿nych stanach patologii. Wspó³pracuje z wieloma klinikami i zak³adami AMB.
Profesor dr hab. Ewa Jab³oñska prowadzi wyk³ady i zajêcia fakultatywne z zakresu immunologii oraz serologii grup
krwi dla studentów Wydzia³u Farmaceutycznego. Jest
autork¹ obowi¹zuj¹cego programu nauczania serologii grup
krwi i wraz z zespo³em opracowa³a skrypt do æwiczeñ dla
studentów analityki medycznej.
By³a promotorem trzech przewodów doktorskich oraz
kierownikiem 30 prac magisterskich. Jest opiekunem Studenckiego Ko³a Naukowego przy Zak³adzie Immunologii.
Nale¿y do Polskiego Towarzystwa Immunologii Dowiadczalnej i Klinicznej i od 2001 roku pe³ni funkcjê Prezesa Oddzia³u Bia³ostockiego. W latach 2002-2005 by³a wspó³organizatorem konferencji Wschodnie Spotkania Alergologiczno-Immunologiczne.
Jej zainteresowania pozazawodowe to g³ównie literatura
i muzyka klasyczna oraz ¿eglarstwo i narciarstwo.
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Adam Krêtowski
Specjalista chorób wewnêtrznych, endokrynologii i diabetologii. Od 1991 roku pracuje
w Klinice Endokrynologii,
Diabetologii i Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku. W 2001 roku
uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego. Odby³
sta¿e naukowe w St. Bartholomew's Hospital w Londynie, w
Department of Medicine and Immunology, University of Washington w Seattle oraz w Diabetes Branch, National Institutes of Heath w Bethesdzie, USA. Od lipca 2005 roku przebywa jako Visiting Professor na University of Colorado w
Denver, USA.
Prof. dr hab. Adam Krêtowski jest autorem i wspó³autorem 93 prac opublikowanych w czasopismach naukowych,
siedmiu rozdzia³ów w podrêcznikach oraz 85 doniesieñ prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. G³ówna tematyka jego badañ obejmuje rolê czynników immunologicznych i genetycznych w etiopatogenezie, prognozowaniu i prewencji cukrzycy typu 1 oraz genetyczne pod³o¿e
powik³añ sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycê. Za
osi¹gniêcia naukowe trzykrotnie otrzyma³ Nagrodê Zespo³ow¹ Ministra Zdrowia, nagrodê im. Prof. J.W. Grotta, przyznawan¹ przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne,
nagrodê Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz
stypendia Endocrine Society i Fundacji Nauki Polskiej.
Jest cz³onkiem Steering Committee of European Type 1
Genetic Consortium, recenzentem wielu miêdzynarodowych
czasopism naukowych, m.in. Diabetologii, Diabetes Care,
Diabetic Medicine, Tissue Antigens. Promotorem szeciu
prac doktorskich.

Zofia Mariak
Jest bia³ostoczank¹, ukoñczy³a
Wydzia³ Lekarski AMB. Po
studiach podjê³a pracê w Zak³adzie Histologii i Embriologii, a od 1981 r. pracowa³a na
stanowisku asystenta w Klinice
Okulistyki. Specjalizacjê z
okulistyki, pierwszego stopnia,
uzyska³a w 1982 r., drugiego
stopnia (z wyró¿nieniem)  w
1986 r.
Tematyka jej pracy naukowej pocz¹tkowo wi¹za³a siê z technikami histologicznymi.
Po przejciu do Kliniki Okulistyki zajmowa³a siê rozmaitymi
tematami o profilu klinicznym, du¿o operowa³a. Doktorat
obroni³a w 1982 r. Odby³a kilkanacie szkoleñ w ró¿nych
krajach Europy Zachodniej i w USA (Filadelfia i San Francisco). Aktywnie udziela³a siê równie¿ w dydaktyce. Organizowa³a liczne kursy zawodowe i szkolenia, w tym kursy z
mikrochirurgii oka. Trzykrotnie otrzyma³a nagrodê dydaktyczn¹. W latach 1990-1993 by³a konsultantem M
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wojewódzkim dla ówczesnego województwa suwalskiego.
Od 1995 r. by³a zastêpc¹ kierownika kliniki, a po uzyskaniu
habilitacji, od marca 2001 r., zosta³a kierownikiem Kliniki
Okulistyki, Dorobek naukowy prof. dr hab. Zofii Mariak
obejmuje ³¹cznie 115 publikacji w czasopismach recenzowanych, w tym 16 w czasopismach zagranicznych. Opublikowa³a równie¿ 110 komunikatów zjazdowych, w tym 17 na
zjazdach miêdzynarodowych. Jest tak¿e autork¹ monografii.
Jedenacie razy by³a wyró¿niana nagrod¹ naukow¹ Rektora I
i II stopnia oraz zespo³ow¹ nagrodê naukow¹ Ministra Zdrowia.
Profesor Mariak jest aktywnym cz³onkiem Polskiego
Towarzystwa Okulistycznego, przez dwie kadencje pe³ni³a
funkcjê przewodnicz¹cej Oddzia³u Podlaskiego PTO. Od
wielu lat udziela siê w Zarz¹dzie G³ównym Towarzystwa.
Nale¿y równie¿ do piêciu sekcji Towarzystwa Okulistycznego.

Janusz Popko
Urodzi³ siê 1 listopada 1947 r.
w E³ku, szko³ê podstawow¹ i
redni¹ ukoñczy³ w Augustowie. W latach 1969-1975 odby³
studia na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. W czasie studiów
pracowa³ w kole naukowym
przy Zak³adzie Fizyki Lekarskiej. Po uzyskaniu dyplomu
lekarza i ukoñczeniu sta¿u
podyplomowego rozpocz¹³ pracê w Klinice Ortopedii AMB.
Uzyska³ dwa stopnie specjalizacji z chirurgii urazowo-ortopedycznej i w 1982 roku zosta³ adiunktem w tej klinice.
Stopieñ naukowy doktora nauk medycznych nada³a mu w roku 1977 Rada Wydzia³u Lekarskiego AMB, a stopieñ naukowy doktora habilitowanego uzyska³ w 1992 roku.
W 1989 roku rektor powierzy³ mu zadanie organizacji od
podstaw Kliniki Ortopedii Dzieciêcej. Po oddaniu do u¿ytku
czêci ambulatoryjnej i ³ó¿kowej zosta³ kierownikiem tej jednostki klinicznej. Funkcjê t¹ pe³ni nadal. Kwalifikacje zawodowe doskonali³ w orodkach krajowych i zagranicznych.
Ukoñczy³ kursy ultrasonografii narz¹du ruchu w Austrii w
1989 r. oraz w Niemczech w 2000 r. Odby³ sta¿e kliniczne
w specjalistycznych orodkach ortopedycznych w USA w
1999 r.
Na dorobek naukowy prof. J. Popko sk³ada siê 125 prac,
czêæ z nich zosta³a zarejestrowana przez miêdzynarodowe
systemy bibliograficzne: Current Contens (11 pozycji) i w
Medline (39 pozycji).
Obok dzia³alnoci naukowej i klinicznej prof. Popko
przejawia wysok¹ aktywnoæ w pracy dydaktycznej i organizacyjnej. Bierze udzia³ w nauczaniu ortopedii i traumatologii
na Wydziale Lekarskim oraz na Wydziale Pielêgniarstwa i
Ochrony Zdrowia. Jest promotorem szeciu prac doktorskich
i opiekunem piêciu lekarzy, specjalizuj¹cych siê w zakresie
ortopedii i traumatologii. W latach 1999-2002 pe³ni³ funkcjê
prodziekana Wydzia³u Lekarskiego AMB oraz przewodnicz¹cego Wydzia³owej Komisji Rekrutacyjnej. Wspó³tworzy³ na Politechnice Bia³ostockiej now¹ i zarazem pierwsz¹
w Polsce specjalnoæ o nazwie: in¿ynieria ortopedyczna i
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protetyczna. Uczestniczy w kszta³ceniu in¿ynierów-mechaników, obieraj¹cych t¹ specjalnoæ. Aktywnie pracuje w towarzystwach naukowych. Zorganizowa³ IV Sympozjum
naukowo-szkoleniowe Sekcji Osteoartrologii PTL oraz by³
wspó³organizatorem dwóch sympozjów: In¿ynieria Ortopedyczna i Protetyczna.
Aktualnie jest ekspertem Komitetu Badañ Naukowych
Republiki Czech (GACR) i cz³onkiem Komisji In¿ynierii
Rehabilitacyjnej Polskiej Akademii Nauk. Za osi¹gniêcia
naukowe oraz dydaktyczno-organizacyjne zosta³ odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, nagrod¹ Polskiego Towarzystwa
Histochemików i Cytochemików oraz piêciokrotnie nagrodami Rektora.
Jest ¿onaty, ma 2 córki; Joanna jest architektem, Mariola lekarzem medycyny.

Listy do redakcji
Szanowny Panie Redaktorze,
przykro mi, ale do (bardzo dobrze siê czytaj¹cego) tekstu prof. Dobroñskiego wkrad³ siê bardzo
przykry b³¹d!
A poniewa¿ bywa, ¿e one szybko siê utrwalaj¹ (szczególnie, ¿e profesor specjalizuje siê m. in. w historii wojskowoci)  proszê o zamieszczenie sprostowania.
P³k Stanis³aw D¹bek nie by³ we wrzeniu 1939 roku
obroñc¹ Helu!!
Pu³kownik Mia³ 47 lat kiedy wyznaczono go na dowódcê L¹dowej Obrony Wybrze¿a. Swoj¹ funkcjê obj¹³ dopiero
23 lipca 1939 r.
Tak wiêc pu³kownik D¹bek broni³ m. in. Gdyni, a nastêpnie Kêpy Oksywskiej, gdzie  tu¿ przed kapitulacj¹ 19
wrzenia 1939 roku odebra³ sobie ¿ycie.
Polecam strony:
http://www.gdynia.pl/?co=inf_miejski/panteon_dabek
http://www.mw.mil.pl/index.php?akcja=patron1mps
A bohatersk¹ obron¹ Helu we wrzeniu 1939 roku dowodzi³ kontradmira³ Józef Micha³ Hubert Unrug, i podda³ go
dopiero 1 padziernika 1939 roku.
£¹czê serdeczne pozdrowienia
Tadeusz Zaleski
Sopot
v v v
List od dr. Wac³awa Bodnara, który co roku spêdza letnie
miesi¹ce na Ukrainie, wêdruj¹c po dawnych polskich Kresach. Jego artyku³ Festiwalowe szaleñstwo o polskich ladach i Polakach, którzy przetrwali na tych terenach, zamiecilimy w numerze lutowym Medyka, nr 2/2006.
Oto jestem w Chersoniu w towarzystwie naszych
Rodaków. Przed miesi¹cem zmar³ prezes Towarzystwa
Polaków Chersonia  Boles³aw Dziewszulski, herbu Wczele  cz³owiek bardzo zas³u¿ony, niekwestionowany przywódca naszej spo³ecznoci, powa¿any przez konsulat. Sta³o
siê wielkie nieszczêcie!
Mam przyjemnoæ oznajmiæ, ¿e nasz koció³ odbudowany w stanie surowym, prezentuje siê bardzo korzystnie. Fronton kocio³a zdobi wysoka wie¿a, na której ju¿ zainstalowano
dzwon (oby wiecznie dzwoni³), powiêcony genera³owi Mariuszowi Zaruskiemu.
M
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Druga mi³a wiadomoæ dotyczy s³awnej wsi Busza pod
Janpolem, w której zachowa³y siê relikty dawnych plemion 
Alanów i w której odbywaj¹ siê plenery artystyczne. Uzgodni³em z Okrêgow¹ Izb¹ Lekarsk¹ w Warszawie, ¿e co roku
mo¿e oddelegowaæ szeciu, a nawet omiu lekarzy-artystów
na dwutygodniowe warsztaty artystyczne. Tegoroczne warsztaty bêd¹ trwa³y od 1 do 15 sierpnia i zbiegn¹ siê z Festiwalem Sztuki, którego rozpoczêcie planuje siê na 15 sierpnia.
Organizatorem Festiwalu jest Aleksander Aleksandrowicz
Pirniak.
Od dwóch lat widzê na Ukrainie wielkie zmiany w
zaopatrzeniu i to nie tylko w ¿ywnoæ. Zwracaj¹ uwagê ubiory europejskie, a przede wszystkim niemieckie samochody,
poruszaj¹ce siê po drogach w ca³ym kraju. Widaæ, ¿e elita
Ukraiñców jest utechniczniona i coraz bogatsza. Szkoda
tylko, ¿e odbywa siê to, tak jak u nas, kosztem spo³eczeñstwa.
Niepokoi mnie te¿, ¿e jêzyk polski w kocio³ach katolickich na Ukrainie zaczyna zanikaæ. Odbywa siê to przy akceptacji niektórych ksiê¿y. Podobno w niektórych kocio³ach
grecko-katolickich wprowadza siê jêzyk rosyjski. To zjawisko nie zachodzi oddolnie, niew¹tpliwie jest czêci¹ polityki pañstwa.
Chersoñ, 19.06.2006 r.

Przeczytane
Jako ¿e sezon mamy ogórkowy i powa¿nych
tematów nie za wiele, mo¿na chyba powróciæ do serialu pod tytu³em: podró¿ karetk¹ z
ciê¿ko chorym pacjentem od szpitala do
szpitala. Tym razem pacjentk¹ by³a 84-letnia kobieta, któr¹
karetka wozi³a przez dwie godziny.
Starsza pani mia³a napady padaczkowe, co tak zdezorientowa³o lekarzy dy¿urnych, ¿e ci skierowali j¹ najpierw na
neurologiê, potem na internê (ale to ju¿ w innym szpitalu).
Tam z kolei pacjentka dosta³a kolejnych ataków epilepsji, w
zwi¹zku z czym t¹ sam¹ karetk¹ wróci³a tam, sk¹d przyby³a
 w celu diagnozy infekcji. Dwa szpitale, piêæ wizyt, czyli
taka nasza podlaska, mikroaferalna norma. Ot, dwie kolumny w lokalnej gazecie, wypowiedzi dyrektorów szpitali
(PSK-a i miejskiego), oczywicie pod has³em nic siê nie
sta³o i sprawa przycich³a.
Przycich³a, bo jest gor¹co i nikomu nie chce siê o takich
rzeczach myleæ.
W sumie a¿ dziw, ¿e pacjentka prze¿y³a eskapadê w
takich warunkach. Gdyby nie prze¿y³a  by³by artyku³ na
pierwszej stronie. A tak? Góra dwie kolumienki.
v v v
Nie tak dawno opisywalimy przypadek docenta Hirnlego,
który pad³ ofiar¹, nazwijmy to  uk³adu w SPSK-a. Uk³adu
jednoosobowego, ale dzia³aj¹cego wyj¹tkowo sprawnie. Prowokacja z wrêczeniem ³apówki, b³yskawiczne dzia³ania
prokuratury, która przes³ucha³a wszystkich poza samym zainteresowanym (bo by³a przekonana o jego winie), areszt,
nies³awa. Docent Hirnle ju¿ wie, ¿e zadzieranie z doktorem
S. nie pop³aca. Wprawdzie niedawno kulisy ca³ej spawy wysz³y na jaw (dziêki telewizji TVN i lokalnej prasie), ale jest
to jawnoæ mocno ograniczona. To znaczy  wszyscy ju¿
wiedz¹ o co chodzi, ale akta policyjnej prowokacji wobec
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docenta nadal s¹ przez policjê utajnione, a to nie pozwala
prowadz¹cej sprawê Prokuraturze Apelacyjnej z Krakowa na
podjêcie stosownych dzia³añ.
¯eby by³o mieszniej, doktor S. nie obrazi³ siê jako
szczególnie na nasz wymiar sprawiedliwoci, bowiem chêtnie skorzysta³ z wyroku sadu pracy, który nakazywa³ przywrócenie go do pracy w SPSK-a. I zjawi³ siê w szpitalu, ku
konsternacji prze³o¿onych i ofiary, któr¹ dotknê³a ta obywatelska prowokacja. Wszystkim, którzy ³¹cz¹ go ze spraw¹
docenta Hirnlego grozi procesem.
W tzw. rodowisku medycznym spekuluje siê, ¿e twarda postawa to pochodna znajomoci z osobami z krêgu
w³adzy, którymi chwali³ siê publicznie doktor S. W³adza
swoich nie ciga, co oczywiste. Zwo³aæ konferencjê prasow¹, pokazaæ ludowi niszczarkê  proszê bardzo. Ale
jaka mêtna sprawa z prowincji, nag³aniana przez TVN?
A kogo to obchodzi? Oj, chyba nie o znajomoci tu chodzi,
tylko o totalny brak zainteresowania. Docentowi Hirnle
podpowiadamy: nale¿y wystartowaæ w wyborach samorz¹dowych i z³o¿yæ wniosek o autolustracjê. A potem podnieæ raban, ¿e brak dzia³añ prokuratury to sprawa polityczna. Powinno zadzia³aæ.
v v v
Pewien wysokonak³adowy, odprowadzaj¹cy zyski ze sprzeda¿y za nasz¹ zachodni¹ granicê, dziennik brutalnie zaatakowa³ strajkuj¹cych lekarzy. Opublikowa³ ich zdjêcia,
nazwiska, specjalizacjê i opatrzy³ te dane podpisem: terroryci. Treæ artyku³ nie odbiega³a zreszt¹ od jego tytu³u.
Mo¿na by³o w nim znaleæ np. takie kwiatki: Szef ³ódzkich
terrorystów zarabia krocie i otacza siê luksusem, a mimo to
ma czelnoæ zostawiaæ chore dzieci bez pomocy, itd., itp.
Na koñcu za czytamy: Z terrorystami, którym w dodatku
rz¹d obieca³ miliardy z³otych, trzeba postêpowaæ twardo!
Oni ju¿ pokazali, ¿e nie maj¹ sumieñ, wiêc rozmowa z nimi
nie ma sensu! Czas na radykalne rozwi¹zania!
Jak nale¿y postêpowaæ z tymi, którzy nas wyzywaj¹ od
terrorystów pokaza³ nie tak dawno Zinedine Zidane. On
te¿ uzna³, ¿e rozmowa z takimi ludmi nie ma sensu.
I dosta³ Z³ot¹ Pi³kê.
v v v
Lekarze z Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego zwrócili
siê do ministra Ziobro z prob¹ o wszczêcie ledztwa w
sprawie wyzysku w s³u¿bie zdrowia. Minister wprawdzie
zdziwi³ siê w duchu, ¿e zawracaj¹ mu g³owê czym, co nie
jest doniesieniem na partiê ze s³owem platforma w nazwie,
tudzie¿ hiperwa¿nym tematem doniesieñ sprzed 30 lat Pana
X na Pana Y, ale nie powiedzia³ nie. Wiêc mo¿e jest to
sprawa rozwojowa.
Strajkuj¹cy lekarze stwierdzili w swoim wyst¹pieniu:
Biali niewolnicy zmuszani s¹ do wiadczenia pracy nawet
przez 55 godzin bez przerwy i 300, niekiedy 400 godzin
miesiêcznie. W przeciwnym przypadku spycha siê ich do
szarej strefy.
Spróbujmy przeledziæ tok mylenia twórców zawiadomienia: minister rozpocznie ledztwo przeciwko w³asnemu rz¹dowi, wsadzi za kratki ministra Religê i pominie
milczeniem zawiadomienia o nielegalnych zarobkach
lekarzy. Ale im poka¿emy!. Trzymamy kciuki.
aha
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