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Nasz pa³ac i jego otoczenie piêknieje. Wreszcie doczekalimy siê z³otego Gryfa, który od
dwóch dni zwieñcza bramê wjazdow¹. To
nie nasza zas³uga, brama i dziedziniec wjazdowy bowiem, jak równie¿ park, nale¿¹ do
magistratu. To efekt starañ w³adz miasta. Muszê przyznaæ, ¿e brama po
starannych zabiegach restauracyjnych, z dynamicznym Gryfem zrywaj¹cym siê do lotu, w pe³ni harmonizuje z konsekwentnie odnawian¹, staraniem uczelnianych w³adz, bry³¹ pa³acu.
Magdalena Grassmann swój kolejny artyku³ powiêcony historii
pa³acu Branickich (Czekaj¹c na z³otego Gryfa) koñczy s³owami:
Miejmy nadziejê, ¿e powrót z³otego Gryfa na bramê wjazdow¹ bêdzie
symbolicznym znakiem dla przysz³oci pa³acu Ja chcia³bym rozszerzyæ te nadzieje tak¿e na w³aciciela pa³acu  nasz¹ szacown¹ Alma
Mater.
A bie¿¹ce sprawy uczelniane? Te nie id¹ le. Wskazuj¹ na to fakty.
Fakty, które zawarte s¹ w trzech wywiadach, zamieszczonych w bie¿¹cym numerze Medyka. Wraz z nowym rokiem akademickim redakcja
przepyta³a decydentów na okolicznoæ dokonañ i planów dotycz¹cych
naszej uczelni. Tym razem pytania skierowalimy nie tylko do rektora, ale
równie¿ prorektora ds. nauki i dyrektora SPSK.
Co siê buduje, to widaæ go³ym okiem. Rektor, w rozmowie z Danut¹
lósarsk¹, wspomina o rych³ym wyst¹pieniu z wnioskiem o nadanie
naszej uczelni statusu uniwersytetu medycznego. To efekt pracy i starañ
ca³ej spo³ecznoci akademickiej. Równie¿ efektem starañ nas wszystkich
jest wysoka pozycja dwóch wydzia³ów AMB w rankingu Ministerstwa
Szkolnictwa Wy¿szego i Nauki. Pierwsze miejsce wydzia³u lekarskiego
i trzecie wydzia³u farmacji w rankingu uczelni medycznych mo¿e byæ powodem do dumy.
Dyrektor Poniatowski te¿ ma powód do dumy. W czasie swojego,
doæ krótkiego jeszcze okresu dzia³alnoci, zredukowa³ d³ug szpitala do
zera! A to zakrawa prawie na cud.
Niew¹tpliwym powodem do dumy jest Centrum Medycyny
Dowiadczalnej, którego otwarcie jest starannie przygotowywane i nast¹pi dwa dni po uroczystoci inauguracji roku akademickiego. O szczegó³ach tej unikalnej w skali kraju instytucji nasi czytelnicy mog¹ dowiedzieæ siê z wywiadu przeprowadzonego z prorektorem Jackiem Nikliñskim. O centrum traktuje tak¿e artyku³ Inwestycja na miarê XXI wieku
autorstwa Magdaleny Zaron-Teperek. Nikliñski jest nie tylko, wespó³ z
rektorem Górskim, g³ównym pomys³odawc¹ idei budowy nowoczesnego
eksperymentalnego zaplecza, z którego wszyscy skorzystamy. Jest równie¿ organizatorem tej najnowszej placówki AMB. Natomiast Magdalena
jest wysokiej klasy specjalist¹ naukowo-technicznym ds. badañ na zwierzêtach. Zdecydowa³a siê porzuciæ Warszawê i pracowaæ u nas. Traktuje
to jako ¿yciowe wyzwanie. Przyci¹gnê³a j¹ do Bia³egostoku perspektywa
organizowania od podstaw Centrum i praca w doskonale zaplanowanej i
pobudowanej jednostce. Jednostce, która spe³nia wysokie wymagania
stawiane prze Uniê Europejsk¹ i Federacjê Europejskich Towarzystw
Naukowych ds. Zwierz¹t Laboratoryjnych (FELASA). Wywiad z Magdalen¹ zamiecimy w nastêpnym numerze Medyka. W nastêpnym numerze wydrukujemy równie¿ artyku³ przybli¿aj¹cy problemy eksperymentu na zwierzêtach, autorstwa Anny Passini i Katarzyny Kisiel
 dwóch konsultantek ds. hodowli zwierz¹t, które zatrudnione s¹ w Centrum.
Czy mamy powód do dumy, wkraczaj¹c w nowy rok akademicki?
Mylê, ¿e tak. Postêp zosta³ dokonany. W mojej ocenie nasze w³adze,
przy pomocy ca³ej spo³ecznoci akademickiej, stara³y siê wykorzystaæ dla
dobra uczelni wszelkie nowe mo¿liwoci, jakie pojawia³y siê na horyzoncie. Czy dotychczasowe osi¹gniêcia nas zadawalaj¹? Mylê, ¿e nie. Utrzymanie tego co ju¿ zdobylimy wymaga wytê¿onej pracy. Osi¹gniêcie dalszego postêpu wymaga intensyfikacji wspólnego wysi³ku. Noblesse
oblige. Czy staæ nas na dalsze zmagania? Odpowiadam zdecydowanie
twierdz¹co. Upowa¿nia mnie do tego niema³a rzesza prê¿nych, zaskakuj¹co m¹drych i odwa¿nych, zdeterminowanych i oddanych nauce i
uczelni m³odych ludzi, którzy s¹
wród nas. Pomagaj¹c im, pomagamy sobie i uczelni.
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Inwestycja na miarê

XXI wieku

S

pe³ni³y siê marzenia pomys³odawców oraz eksperymentatorów! Hodowla zwierz¹t laboratoryjnych oraz
badania eksperymentalne na zwierzêtach laboratoryjnych odbywaæ siê bêd¹ w obiekcie spe³niaj¹cym najwy¿sze wiatowe wymagania. Centrum Medycyny Dowiadczalnej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, które powsta³o
dziêki zaanga¿owaniu dwóch naszych profesorów: prof. dr.
hab. Jacka Nikliñskiego  prorektora ds. nauki i prof. dr. hab.
Lecha Chyczewskiego, a tak¿e przy du¿ym wsparciu rektora
prof. dr. hab. Jana Górskiego, jest jednym z najnowoczeniejszych obiektów w Polsce.
Budynek Centrum Medycyny Dowiadczalnej spe³nia
wszystkie kryteria prawne dotycz¹ce tego typu instytucji.
Plany architektoniczne zwierzêtarni konsultowane by³y z
w³osk¹ firm¹ specjalizuj¹c¹ siê w budowie tego typu jednostek, a tak¿e z polskimi firmami architektonicznymi. Pomieszczenia dla zwierz¹t wykonano tak, aby zapewniæ im
w³aciwe warunki. Dzia³ano zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 marca 2006 r. w
sprawie szczegó³owych warunków utrzymania zwierz¹t laboratoryjnych w jednostkach dowiadczalnych, jednostkach
hodowlanych i u dostawców oraz zgodnie z dyrektyw¹ Unii
Europejskiej 86/609/EEC z 24.09.1986 r. wraz z aneksami, w
sprawie ujednolicania praw, regulacji i decyzji administracyjnych pañstw cz³onkowskich, dotycz¹cych ochrony zwierz¹t
u¿ywanych do eksperymentów i innych celów naukowych.

Fot. Klatki w systemie IVC.

Centrum Medycyny Dowiadczalnej zajmuje powierzchniê 1514 m22. Obiekt posiada wydzielon¹ czêæ hodowlan¹,
eksperymentaln¹, kwarantannê oraz pomieszczenia gospodarcze. Pomieszczenia dla zwierz¹t s¹ cile izolowane od
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Fot. Autoklaw przelotowy.

czêci ogólnie dostêpnej. Wstêp do Centrum maj¹ tylko
upowa¿nione osoby. Przestrzeñ hodowlana i dowiadczalna
s¹ chronione barier¹ sanitarno-higieniczn¹. Barierê tworz¹
urz¹dzenia przelotowe takie jak: luzy osobowe i towarowe,
okna podawcze dla zwierz¹t oraz autoklawy i maty dezynfekcyjne. W Centrum zastosowano podzia³ na strefê czyst¹ oraz
brudn¹, oddzielon¹ systemem luz. Zaprojektowany bezkolizyjny uk³ad czystych i brudnych korytarzy zapewnia utrzymanie bardzo wysokich warunków zoohigienicznych.
Centrum Medycyny Dowiadczalnej posiada 10 pomieszczeñ hodowlanych, ka¿de z nich o
powierzchni 19,70 m2 oraz 7 pomieszczeñ dla
zwierz¹t bior¹cych udzia³ w dowiadczeniu
 ka¿de o powierzchni 14,70 m2. W pomieszczeniach hodowlanych dla zwierz¹t mo¿e jednorazowo przebywaæ 4000 szczurów lub 18000
myszy. Oprócz pomieszczeñ dowiadczalnych i
hodowlanych Centrum posiada ca³kowicie wyposa¿one dwie sale operacyjne, 3 pokoje kwarantanny dla zwierz¹t, a tak¿e liczne laboratoria
przystosowane do prowadzenia badañ naukowych. Oddzielne miejsce przeznaczone jest do
magazynowania sprzêtu hodowlanego, paszy,
ció³ki oraz odpadów medycznych i hodowlanych. Zmywalnia wyposa¿ona jest w automatyczny system mycia butelek, system myj¹cy
rega³y oraz klatki hodowlane. W sterylizatorni
znajduj¹ siê dwa przelotowe autoklawy. Sterylizacji podlega ca³y sprzêt hodowlany a tak¿e
woda do picia dla zwierz¹t i ció³ka.
Wszystkie pomieszczenia dla zwierz¹t, pokoje laboratoryjne oraz sale operacyjne s¹ klimatyzowane (sta³y pomiar
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Od mieszania, herbata
nie staje siê s³odsza
Z Jego Magnificencj¹ Rektorem AMB,
prof. Janem Górskim, rozmawia Danuta lósarska.

Co siê mówi na temat
przysz³oci nauki polskiej
na konferencjach rektorów?
Nastrój wród rektorów jest minorowy, bo i atmosfera wokó³
nauki nie jest dobra. Nak³ady na badania naukowe w naszym
kraju, o czym powszechnie wiadomo, s¹ niskie i nie zanosi siê
na poprawê. Odnoszê jednak wra¿enie, ¿e stan badañ naukowych w Polsce jest nieco lepszy ani¿eli siê powszechnie s¹dzi, a ju¿ na pewno jest nieproporcjonalnie lepszy ni¿ mo¿na
by s¹dziæ po wielkoci przeznaczanych na badania rodków
finansowych. To zas³uga badaczy.
Premier Jaros³aw Kaczyñski w swoim exposé
zapowiedzia³ ca³kowit¹ przebudowê nauki polskiej.
Pan premier nie sprecyzowa³ jednak co mia³ na myli. By³y
to tylko rzucone has³a. W ka¿dym exposé premierów brzmi¹
optymistyczne nuty, jeli chodzi o stosunek w³adzy do badañ
naukowych i do badaczy, tylko ¿e realia potem okazuj¹ siê
inne. Poczekamy i zobaczymy. Oby by³o lepiej.
Premier mówi³, ¿e zamierza zlikwidowaæ skanseny
naukowe, maj¹c na myli anachroniczne instytuty
badawcze. Uzasadnia³, ¿e nawet ma³e pieni¹dze na
naukê mo¿na wydawaæ sensowniej.
Trudno powiedzieæ, które instytuty pan premier mia³ na myli. Byæ mo¿e instytuty resortowe, a byæ mo¿e równie¿ niektóre instytuty Polskiej Akademii Nauk. Wiele instytutów
jest krytykowanych za niewspó³miernie niskie efekty naukowe i wdro¿eniowe, w stosunku do nak³adów. Twierdzi siê te¿,
¿e pieni¹dze na badania s¹ efektywniej wydawane w szko³ach wy¿szych. Na razie jednak wokó³ tego tematu jest cisza.
Zastanawiaj¹ce s¹ natomiast inne propozycje rz¹du, np. propozycja powo³ania Narodowego Centrum Badañ Naukowych. Jego zadaniem mia³oby byæ, miêdzy innymi, przyznawanie na zasadach konkursowych rodków finansowych na
badania. I proszê zobaczyæ co siê dzieje, jakie zataczamy ko³o. Najpierw by³ Komitet Badañ Naukowych, a gdy ju¿ rodowisko naukowe go zaakceptowa³o postanowiono zlikwidowaæ tê instytucjê i w³¹czono j¹ do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Nowy rz¹d rozparcelowa³ to ministerstwo, a
pion nauki zosta³ w³¹czony do nowo utworzonego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Teraz ponownie decydenci chc¹ wydzielaæ dzia³ nauki z ministerstwa, tworz¹c
Centrum, czyli jest to powrót niemal do tego co ju¿ by³o. A
mówi siê, ¿e od samego mieszania herbata nie staje siê s³odsza.
Czy pomys³y rz¹du nie zagra¿aj¹ przypadkiem
uczelniom medycznym?
Mylê, ¿e nie. Uczelnie medyczne maj¹ bardzo mocn¹ pozycjê naukow¹. Proszê popatrzeæ na wyniki ostatniego rankin-
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gu. Niemal wszystkie wydzia³y lekarskie i farmaceutyczne
znalaz³y siê w pierwszej grupie.
Jakie rozwi¹zania uzdrowi³yby sytuacjê w nauce?
To bardzo z³o¿ony problem. Przede wszystkim nale¿y zwiêkszyæ nak³ady na badania. Obecne s¹ samobójczo niskie. Nale¿a³oby przyjrzeæ siê celowoci wydatków. Na pewno nale¿y przeznaczyæ znacznie wiêksz¹ czêæ rodków na granty
indywidualne. Mówi siê te¿, ¿e nak³ady na prace statutowe i
w³asne w uczelniach powinny, w wiêkszym ni¿ obecnie stopniu, zale¿eæ od pozycji naukowej. Podnosi siê te¿ sprawê
braku zale¿noci pomiêdzy wysokoci¹ poborów a wynikami
w pracy.
Wielokrotnie mówi³ pan o przekszta³ceniu bia³ostockiej
akademii medycznej w uniwersytet medyczny.
Jak bliskie s¹ to plany?
Mylê, ¿e ze stosownym wnioskiem wyst¹pimy jeszcze w
tym roku kalendarzowym. Aby utworzyæ tzw. uniwersytet
przymiotnikowy (np. medyczny) uczelnia musi dysponowaæ
szecioma uprawnieniami do nadawania stopnia doktora nauk. Nasza uczelnia w tej chwili posiada piêæ takich uprawnieñ. Ostatni, szósty, wniosek o nadawanie stopnia doktora
nauk stomatologicznych ju¿ z³o¿ylimy i z tego co wiem zosta³ on pozytywnie zaopiniowany przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego i Nauki. Decyzjê podejmuje Centralna
Komisja ds. Stopni i Tytu³ów Naukowych. Nasz wniosek
spe³nia wszystkie wymagane warunki. Mam wiêc nadziejê,
¿e organ ten podejmie pozytywn¹ decyzjê. Byæ mo¿e ju¿ w
listopadzie. Po jej otrzymaniu senat uczelni podejmie uchwa³ê w tej sprawie. Zmiana nazwy wi¹¿e siê ze zmian¹ statusu
uczelni, czyli w³aciwie z powo³aniem nowej uczelni. Mo¿e
to nast¹piæ jedynie moc¹ ustawy sejmowej.
Z tego co wiem, do ministra zdrowia trafi³y ju¿ wnioski
z uczelni medycznych z Poznania, Katowic i Warszawy.
Czemu ma s³u¿yæ zmiana nazwy?
S³owo akademia w nazwie uczelni wy¿szej przesta³o byæ
jednoznaczne. Tworzy siê dzisiaj akademie: sportu, biznesu,
tañca, a najbardziej karykaturalnym przyk³adem u¿ycia tego
s³owa jest znana nam Akademia Policyjna. Sprawa sprecyzowania nazewnictwa sta³a siê wiêc niezmiernie wa¿na. Poza
tym, aby mieæ status akademii wystarczy posiadaæ dwa
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk, uniwersytet
przymiotnikowy wymaga, o czym ju¿ wspomina³em, szeciu
uprawnieñ. S³owo uniwersytet w nazwie podnosi presti¿
uczelni.
Wynik ostatniej oceny parametrycznej uczelni
wy¿szych, przeprowadzony przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego jest chyba dla pana, jako
rektora tej uczelni, powodem do dumy?
Dla wszystkich cz³onków spo³ecznoci naszej uczelni. Oba
nasze wydzia³y znalaz³y siê w najwy¿szej, pierwszej grupie.
Wydzia³ lekarski z oddzia³em stomatologii zaj¹³ pierwsze
miejsce sporód wydzia³ów lekarskich w kraju. Wydzia³ farmaceutyczny zaj¹³ za trzecie miejsce. Spadek wydzia³u farmaceutycznego z pierwszej pozycji w poprzednim
M
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rankingu na obecn¹ trzeci¹, wiadczy tylko o tym, ¿e w innych uczelniach przez te cztery lata nie pró¿nowano.
Panie rektorze, nie ma pan takiego wra¿enia, ¿e nawet
jeli uczelnie z ma³ych orodków osi¹gaj¹ sukces,
to i tak ci z du¿ych aglomeracji patrz¹ na nie
z przymru¿eniem oka?
Ostatnio, prezes Wydzia³u Nauk Medycznych PAN, gratuluj¹c mi, powiedzia³: Ho, ho, nie myla³em, ¿e jestecie tacy
dobrzy.
W Polsce panuje jeszcze przekonanie, ¿e to co dobre musi byæ koniecznie w centrum, a przecie¿ na wiecie ró¿nie z
tym bywa. W Anglii nikt nie mówi o uniwersytecie w Londynie, tylko o uniwersytetach w Cambridge i Oxfordzie.
Czy tegoroczny sukces uczelni prze³o¿y siê na konkretne
finanse?
Na pewno ³atwiej nam bêdzie staraæ siê o rodki finansowe,
bo zawsze w rozmowie z decydentami mo¿emy argumentowaæ, ¿e jestemy bardzo dobrzy.
Przed nami wybory, kandydaci na radnych lubi¹ w tym
czasie sk³adaæ obietnice, czego pan oczekuje od w³adz
samorz¹dowych?
Nasza uczelnia robi bardzo du¿o dla miasta i dla regionu.
Jestemy najwiêkszym pracodawc¹, zatrudniamy oko³o 3700
osób. Dysponujemy najwiêksz¹ i najnowoczeniejsz¹ baz¹ szpitaln¹, doskona³¹ kadr¹ medyczn¹, diagnozujemy i leczymy dziesi¹tki tysiêcy osób. Wspó³praca z samorz¹dem województwa i
miasta uk³ada siê bardzo dobrze. Oczekiwalibymy od Urzêdu
Marsza³kowskiego wiêkszej pomocy w pozyskiwaniu rodków unijnych. Liczymy te¿ na u³atwianie nam korzystania z
bazy szpitalnej województwa. Od obu samorz¹dów oczekiwalibymy wiêkszej pomocy w zakupie unikalnego wyposa¿enia,
które mog³oby s³u¿yæ pacjentom miasta i województwa.
Jakie pan rektor ma plany na ten rok akademicki?
Skala roku jest zbyt krótka dla realizacji zamierzeñ. S¹ to w
wiêkszoci bowiem plany wieloletnie. Przede wszystkim
nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, by utrzymaæ obecn¹ pozycjê. W przysz³ym roku planujemy ukoñczenie remontu pa³acu, budowê nowego l¹dowiska dla helikopterów i utworzenie
Laboratorium Analizy Leków. Bêdziemy kontynuowaæ budowê kliniki rehabilitacji, kliniki chirurgii szczêkowej, kliniki
neonatologii, przebudowê kliniki ginekologicznej i kliniki
rozrodczoci, kliniki endokrynologii ginekologicznej, przebudowê holu i niektórych ci¹gów komunikacyjnych w PSK-a.
Podjêlimy decyzjê o budowie gmachu dla Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia. W ostatnich latach przybywa³o
nam studentów, ale nie przyrasta³o metrów kwadratowych.
Na wykonanie projektu budynku otrzymalimy ju¿ milion
z³otych z Ministerstwa Zdrowia, a to zapowiada siê optymistycznie, bo na ogó³ minister nie koñczy dotacji na sporz¹dzeniu projektu. Liczymy, ¿e w przysz³ym roku podpisze nam
finansowanie tytu³u inwestycyjnego i w ci¹gu trzech lat wydzia³ ten otrzyma swoje nowe, nowoczesne lokum.
Du¿o tego. Nie jest pan ju¿ zmêczony rektorowaniem?
Jeszcze nie, bo to co ju¿ uda³o nam siê osi¹gn¹æ wiadczy o
skutecznoci dzia³añ. Proszê popatrzeæ. Czasy s¹ nie³atwe. A
my zdobylimy bardzo wysok¹ pozycjê naukow¹, oddalimy
do u¿ytku szpitalny oddzia³ ratunkowy, zbudowalimy Centrum Medycyny Dowiadczalnej, udaje nam siê pozyskiwaæ
rodki finansowe na kolejne inwestycje. Ciesz¹ mnie nawet rusztowania na pa³acu, nie przeszkadzaj¹ kurz i odg³osy remontu.
Odpoczywa pan w ogóle?
+
[Cisza]. [miech]. Ale mi pani zadaje pytania...
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Inwestycja na miarê...
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cd. ze str. 4.

temperatury i wilgotnoci). Pokoje dla zwierz¹t s¹ wyposa¿one w najwy¿szej jakoci specjalistyczny sprzêt hodowlany. Wentylowane klatki IVC, klatki z filtrem umo¿liwiaj¹ utrzymanie zwierz¹t w najwy¿szych rygorach sanitarnych.

Fot. Okno podawcze odzielaj¹ce strefê.

Warunki zoohigieniczne w pokojach dla zwierz¹t zapewniaj¹ optymalne warunki do ich hodowli oraz utrzymywania. S¹
to:
+ owietlenie 12 godz., wiat³o regulowane automatycznie,
natê¿enie na wysokoci 1 m  300 lx a na wysokoci 2 m
ok. 700 lx. Dodatkowo w pokojach zainstalowano lampy
emituj¹ce wiat³o czerwone umo¿liwiaj¹ce pracê w ciemnoci;
+ natê¿enie ha³asu  max 30dB;
+ wilgotnoæ 50-60%;
+ temperatura powietrza 22 °C;
+ wymiana powietrza 15 razy w ci¹gu godziny.
Zarówno czêæ hodowlana jak i czêæ eksperymentalna,
dziêki zainstalowaniu systemu kamer podgl¹dowych, objête
s¹ sta³ym nadzorem.
Wszystkie pomieszczenia Centrum Medycyny Dowiadczalnej, sprzêt hodowlany oraz woda do picia bêd¹ objête
monitoringiem mikrobiologicznym. Sta³a kontrola warunków rodowiska zapewni wysoki poziom hodowli zwierz¹t.
Do Centrum Medycyny Dowiadczalnej bêd¹ sprowadzane zwierzêta z certyfikowanych jednostek hodowlanych,
które stanowiæ bêd¹ stado macierzyste o potwierdzonym statusie zdrowotnoci  Specific pathogen free  wolne od specyficznych patogenów. Praca ze zwierzêtami o wysokiej kategorii zdrowotnej, ujednoliconymi pod wzglêdem genetycznym (zwierzêta wsobne) lub te¿ ze zwierzêtami ze stad niekrewniaczych, utrzymywanych w pomieszczeniach objêtych
wysokim re¿imem sanitarnym, pozwoli na uzyskiwanie powtarzalnych i wiarygodnych wyników oraz wyeliminowanie
negatywnego wp³ywu rodowiska na eksperyment.
Badania z udzia³em zwierz¹t laboratoryjnych bêd¹ prowadzone nadal. Wynika to z jednej strony z rozwoju badañ
medycznych, z potrzeby wyjaniania wielu nieznanych M
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mechanizmów fizjologicznych, z drugiej za strony z uwarunkowañ prawnych. Istniej¹ regulacje prawne dotycz¹ce wykonywania np. badañ substancji czynnych zawartych w produktach
farmaceutycznych, medycznych i weterynaryjnych, pestycydów, dodatków do
¿ywnoci. Badania te s¹ wymagane dla
celów rejestracji lub licencjonowania
wymienionych produktów.
Centrum Medycyny Dowiadczalnej bêdzie ubiega³o siê o pozyskanie
certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP  Good Laboratory Practice) w zakresie badañ toksycznoci
(B  metody oznaczania toksycznoci i
innych skutków zdrowotnoci), o których mowa w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z 21 listopada 2005 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie metod
przeprowadzania badañ w³aciwoci
fizykochemicznych, toksycznoci i ekotoksycznoci substancji i preparatów
chemicznych (Dz. U. Nr 251, poz.
2119).
Celem wdro¿enia systemu GLP w
badaniach laboratoryjnych jest zapewnienie wysokiej jakoci i wiarygodnoci
wyników badañ. Badania bêd¹ planowane, przeprowadzane, monitorowane, zapisywane, archiwizowane, a tak¿e
trzeba bêdzie z nich sk³adaæ sprawozdanie. Porównywalna jakoæ wyników
stanowi podstawê do wzajemnego
uznawania badañ wród krajów cz³onkowskich OECD (Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju). Wród
krajów zrzeszonych w OECD s¹ pañstwa nale¿¹ce do Unii Europejskiej oraz
inne, takie jak: Norwegia, Szwajcaria,
Nowa Zelandia, USA, Kanada, Japonia,
Australia oraz Korea. Dziêki akceptowaniu wyników badañ wykonywanych
w systemie GLP, Centrum Medycyny
Dowiadczalnej stanie siê wysokiej rangi partnerem dla przemys³u chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego w Polsce, Europie i na ca³ym
wiecie.
Akademia Medyczna, decyduj¹c
siê na budowê Centrum Medycyny
Dowiadczalnej, zrobi³a wielki krok w
przysz³oæ, krok na miarê XXI wieku.

Magdalena Zaron-Teperek
(Autorka jest specjalist¹
naukowo-technicznym ds. badañ
na zwierzêtach w Centrum
Medycyny Dowiadczalnej).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
cz³onkiem europejskiego programu EURY I

F

(European Young Investigator Award).

undacja na rzecz Nauki Polskiej, najwiêksza w Polsce pozabud¿etowa instytucja
wspieraj¹ca naukê, do³¹czy³a w tym roku do grona organizacji uczestnicz¹cych w
presti¿owym programie EURYI (European Young Investigator Award)  Europejska
Nagroda dla M³odego Naukowca.
Nagroda EURYI zosta³a stworzona w 2003 r. z inicjatywy European Heads of Research Councils (EuroHORCs) i we wspó³pracy z European Science Foundation (ESF),
z myl¹ o istotnym wk³adzie w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem Nagrody jest zachêcenie wyj¹tkowo uzdolnionych, m³odych uczonych z ca³ego wiata do
pracy na rzecz rozwoju naukowego Europy, a tym samym wspomaganie rozwoju m³odego pokolenia wybitnych europejskich naukowców. Nagroda, przyznawana corocznie
25 wyró¿niaj¹cym siê m³odym uczonym, których prace badawcze maj¹ zasiêg miêdzynarodowy, ma na celu finansowanie ich projektów badawczych, tak aby mogli oni w
pe³ni oddaæ siê niezale¿nej pracy naukowej lub te¿ w razie potrzeby, stworzyæ samodzielny zespó³ naukowy.
W tegorocznej edycji nagrody, obok FNP, bierze udzia³ 20 czo³owych europejskich
organizacji finansuj¹cych naukê. Nagroda umo¿liwia 5-letnie finansowanie zwyciêskiego projektu badawczego. Ca³kowita jej wartoæ mo¿e wynosiæ do 1 250 000 euro, wyp³acanych w rocznych ratach. Konkurs adresowany jest do m³odych naukowców (28
lat, po doktoracie, z mo¿liwoci¹ uwzglêdnienia uzasadnionych przerw w karierze naukowej). Jednym z g³ównych za³o¿eñ programu jest warunek, ¿e laureaci po otrzymaniu
nagrody powiêc¹ siê wy³¹cznie nagrodzonemu projektowi.
Fundacja, jako pierwsza polska instytucja finansuj¹ca naukê, do³¹czy³a do grona
organizacji zrzeszonych w programie EURYI, daj¹c tym samym mo¿liwoæ ubiegania
siê wybitnym, m³odym naukowcom z ca³ego wiata o presti¿ow¹ nagrodê, która umo¿liwia realizacjê projektu badawczego w jednym z polskich orodków naukowych. Rola
Fundacji w programie polega na przeprowadzeniu pierwszego etapu selekcji kandydatów, zamierzaj¹cych realizowaæ swoje badania w Polsce. Nastêpnie wyselekcjonowane
przez FNP kandydatury zostan¹ przekazane do European Science Foundation organizacji, która dokonuje ostatecznego wyboru laureatów. Przy ocenie kandydatów do nagrody najistotniejsze s¹ nastêpuj¹ce kryteria: jakoæ prowadzonych przez kandydata badañ,
prze³omowy charakter projektu oraz jego potencja³ w kontekcie wzmocnienia pozycji
europejskich badañ na forum wiatowym.
Konkurs o Nagrodê EURYI w 2006 roku zostanie og³oszony 1 wrzenia, a wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ do 30 listopada 2006 w FNP. Lista laureatów obecnej edycji
programu zostanie og³oszona na prze³omie sierpnia i wrzenia 2007 r. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce EURYI s¹ dostêpne na stronie www.fnp.org.pl. Profesor Maciej
¯ylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, komentuje przyst¹pienie FNP do programu EURYI:
Jestemy dumni z faktu, ¿e w³anie Fundacji uda³o siê przyst¹piæ do programu.
Jest to dowód zaufania okazany FNP przez tak renomowane europejskie instytucje naukowe, jak, EuroHORCs czy European Science Foundation. W tym roku, dziêki EURYI,
o pracê w Polsce bêd¹ mogli siê staraæ najzdolniejsi wiatowi naukowcy, w tym tak¿e
Polacy. Jednak¿e czeka nas du¿o pracy zwi¹zanej z upowszechnianiem zasad i celów
programu. Nie ukrywam, ¿e bardzo liczê na wspó³pracê z polskimi uczonymi w tym zakresie. Chodzi o to, aby namówiæ m³odych zdolnych ludzi, z którymi wszyscy naukowcy pracuj¹cy na uczelniach i w instytutach, maj¹ szerokie kontakty, do powrotu lub te¿
przyjazdu do Polski w celu realizacji projektu. Musimy wspólnie przekonaæ potencjalnych kandydatów, ¿e realizacja nagrodzonego projektu w Polsce wi¹¿e siê nie tylko z
godnymi warunkami finansowymi, ale daje im tak¿e szerokie mo¿liwoci rozwoju.
W polskich orodkach naukowych pracuj¹ m³odzi, utalentowani ludzie w ostatnich 15
latach liczba doktorantów wzros³a w naszym kraju przesz³o szeciokrotnie. Jest to niezwykle wa¿ny argument dla kogo, kto w ramach programu EURYI od podstaw bêdzie
budowaæ swój zespó³ naukowy. Liczê na to, ¿e podejmuj¹c wspólny wysi³ek uda nam
siê osi¹gn¹æ sukces w tym programie.
Zespó³ ds. Informacji i Promocji FNP
El¿bieta Marczuk, tel.: (22) 845 95 27
Magdalena Zuberek, tel.: (22) 845 95 20
email: elzbieta.marczuk@fnp.org.pl
email: magdalena.zuberek@fnp.org.pl
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Niemo¿liwe
jest mo¿liwe
Z prof. dr. hab. Jackiem Nikliñskim,
prorektorem ds. nauki AMB,
rozmawia Danuta lósarska.

Kiedy piêæ lat temu zosta³ pan
prorektorem ds. nauki mia³ pan
zapewne du¿o planów?
Postanowi³em wprowadziæ w uczelni
wiele nowych rzeczy, ale jednym z
g³ównych moich pomys³ów by³o stworzenie odpowiednich warunków do badañ eksperymentalnych. Realizacja tego
przedsiêwziêcia nie udawa³a siê w
uczelni przez wiele lat, a badania by³y
prowadzone w nienajlepszych warunkach.
W jakich?
By³y to pojedyncze pokoje w poszczególnych zak³adach, zwierzêta sprowadzano z ró¿nych róde³. Na nich eksperymentowano, ale hodowla zwierz¹t laboratoryjnych w zasadzie nie istnia³a.
Krótko mówi¹c, by³y to warunki odbiegaj¹ce od tych, które przewiduj¹ normy
europejskie.
Czy Centrum Medycyny
Dowiadczalnej to inicjatywa
naprawdê nieodzowna?
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Od wielu lat sugerowano, ¿e w momencie wejcia Polski do Unii Europejskiej
warunki prowadzenia badañ eksperymentalnych na zwierzêtach bêd¹ restrykcyjne. Dyrektywy i rozporz¹dzenia
Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Ochrony rodowiska ju¿ od trzech lat precyzyjnie
okrelaj¹ warunki jakie powinny byæ
zapewnione w hodowli zwierz¹t laboratoryjnych i okrelaj¹ standardy w jakich
mog¹ odbywaæ siê eksperymenty na
zwierzêtach. Uczelnia, która nie dysponowa³aby odpowiednim zapleczem, nie
mia³aby mo¿liwoci prowadzenia badañ.
Ile jest takich orodków w Polsce?
Kilka. S¹ na przyk³ad tego typu placówki w Katowicach, w Warszawie, a ostatnio powsta³a tak¿e placówka w Gdañsku. Jednak w chwili obecnej jedyne
sprawdzone rozwi¹zania technologiczne i logistyczne istniej¹ w krajach Europy Zachodniej i w USA. Pozwalaj¹ one

uzyskaæ stosowne miêdzynarodowe
akredytacje.
Rozumiem, ¿e bia³ostockie
Centrum jest najnowoczeniejsz¹
placówk¹ tego typu w Polsce?
Zastosowalimy rozwi¹zania, które obowi¹zuj¹ w renomowanych placówkach
badawczych w Europie. Pierwotna koncepcja, któr¹ opracowalimy, przy du¿ym wsparciu rektora Górskiego, z prof.
Lechem Chyczewskim, prof. W³odzimierzem Buczko, prof. Janin¹ Moniuszko-Jakoniuk, doc. Mari¹ Winnick¹ i in¿ynierami: Ryszardem Kuczyñskim i
Romualdem Jerulankiem by³a wielokrotnie modyfikowana. Nie by³o odpowiedniego wzorca w Polsce, dlatego konieczne by³o poszukiwanie w³aciwych
rozwi¹zañ. Konsultacji zasiêgnêlimy w
orodkach w Niemczech, w Hiszpanii,
we W³oszech.
Z jakich róde³ pochodzi³y pieni¹dze
na inwestycjê?
Podczas jednej z wizyt w Ministerstwie
Nauki nieoczekiwanie dowiedzia³em
siê, ¿e s¹ szanse uzyskania celowej dotacji na budowê zwierzêtarni. W po³owie 2003 roku z³o¿ylimy wiêc projekt
i wniosek o wdro¿enie inwestycji. Wymaga³o to setek rozmów, wyjazdów,
pism motywuj¹cych nasz zamiar. Pod
koniec 2003 roku, w listopadzie, otrzymalimy informacjê, ¿e Ministerstwo
Nauki jest w stanie przeznaczyæ na ten
cel 3 miliony z³otych, ale pod dwoma
warunkami. Zostalimy zobowi¹zani,
aby w ci¹gu miesi¹ca dostarczyæ do
Ministerstwa decyzjê o warunkach zabudowy oraz w ci¹gu dwóch miesiêcy
projekt zabudowy, zatwierdzony przez
Urz¹d Miejski w Bia³ymstoku. To by³y
warunki w zasadzie niemo¿liwe do
spe³nienia. Nie by³o przypadku w Polsce, aby w tak krótkim czasie przeprowadziæ tego typu procedury.
To ju¿ w takim razie jest
precedens.
Uda³o nam siê tego dokonaæ tylko dziêki dobrej woli pracowników Urzêdu
Miejskiego w Bia³ymstoku, dziêki firmie Anatex, która perfekcyjnie wywi¹za³a siê z realizacji trudnego i pionierskiego przedsiêwziêcia oraz dziêki
pomocy konsultantów z Hiszpanii i
W³och, a tak¿e z Polski. W sylwestra
2003 roku otrzymalimy decyzjê o warunkach zabudowy, a w marcu zatwierdzono projekt budowy, skutkiem czego
na pocz¹tku 2004 roku przysz³a z Ministerstwa Nauki zgoda na budowê
Centrum Medycyny Dowiadczalnej.
Zaledwie po dwu i pó³ roku od M
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z³o¿enia wniosku, Centrum nie tylko zosta³o wybudowane, ale rozpoczê³o swoje funkcjonowanie.
Trzy miliony z Ministerstwa Nauki to
chyba za ma³a suma jak na tak¹
inwestycjê?
Oczywicie, rodki finansowe by³y za
ma³e. Kalkulacje by³y robione w oparciu o ceny, które obowi¹zywa³y w roku
2002, a od tamtego czasu ceny artyku³ów budowlanych wzros³y, wzrós³ te¿
koszt robocizny. Poniewa¿ funduszy
brakowa³o nawet na budowê, nie mówi¹c ju¿ o wyposa¿eniu, zaczêlimy ubiegaæ siê o rodki unijne w ramach zintegrowanego programu rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Po wielu trudach uda³o nam siê uzyskaæ 3, 5 miliona
z³otych na doposa¿enie placówki, przy
czym warunkiem by³ wk³ad w³asny w
wysokoci 20 procent. Te rodki zrefundowa³o nam Ministerstwo Zdrowia.
Jaki bêdzie koszt utrzymania
Centrum?
Tak¹ analizê bêdziemy mogli wykonaæ
dopiero po roku funkcjonowania placówki. W tym roku Ministerstwo Nauki
pozytywnie zaopiniowa³o nasz projekt
SPUB (dotycz¹cy utrzymania i funkcjonowania specjalnego urz¹dzenia
badawczego) i przez kilka lat bêdziemy
otrzymywali wsparcie finansowe. W
tym roku na dzia³alnoæ placówki otrzymalimy 700 tysiêcy z³otych.
Czy Centrum bêdzie zarabiaæ
na siebie?
Centrum jest dostêpne przede wszystkim dla naszej uczelni, ale nie tylko. Z
tego co ju¿ wiem, bêd¹ z niego chcieli
korzystaæ naukowcy z Wydzia³u Biologii Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Planujemy tak¿e udostêpniæ placówkê innym
orodkom naukowym z Polski i z zagranicy. Chcemy równie¿ umo¿liwiæ
korzystanie z niej firmom farmaceutycznym. Zale¿y nam na tym, abymy
wszyscy mieli z tego korzyci.
Jakie wyzwania stoj¹ teraz
przed panem?
Mam pewne marzenia [miech], ale na
razie skoncentrujê siê nad tym, aby Centrum uzyska³o najwa¿niejsze akredytacje miêdzynarodowe, uzyska³o status Centrum Doskona³oci, jak równie¿
otrzyma³o akredytacjê GLP (Good Laboratory Practice), co pozwoli³oby mu
byæ orodkiem referencyjnym w Unii
Europejskiej. I to jest jedno z moich
marzeñ, a o innych porozmawiamy w
niedalekiej przysz³oci.
+

Bilans

NA ZERO
Rozmowa

z dr.

Bogus³awem Poniatowskim,
dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Szpitala
Klinicznego w Bia³ymstoku.

Co siê zmieni³o w SPSK-a od czasu,
kiedy dwa lata temu obj¹³ pan
stanowisko dyrektora?
Najwa¿niejszym naszym osi¹gniêciem
jest redukcja zad³u¿enia. Prawdopodobnie w listopadzie lub w grudniu bilans
szpitala wyjdzie na zero. Niepewna
sytuacja i wisz¹ce nad nami d³ugi
znacznie utrudnia³y nam pracê. To, co
osi¹gnêlimy nie jest jednak jedynie
moj¹ zas³ug¹. To by³a ciê¿ka praca
ca³ego zespo³u szpitala. Du¿¹ rolê odegrali kierownicy klinik, którzy musieli
staæ siê menad¿erami. Sprawdzalimy
realizacjê kontraktów i staralimy siê
ich przestrzegaæ. Wprowadzilimy monitorowanie wykonanych procedur.
Bardzo wa¿ne dla szpitala by³o zawarcie kontraktu na rok 2005. Po uzgodnieniu z rektorem, zdecydowalimy siê
obni¿yæ cenê 1 punktu, ale za to zakontraktowalimy wiêksz¹ iloæ procedur.
Najprostsz¹ drog¹ do uzyskania
dodatkowych pieniêdzy jest zazwyczaj
redukcja etatów, ale my tego nie zrobilimy. Skupilimy siê na racjonalizacji
pracy i, jak pokaza³y ostatnie miesi¹ce,
uzyskujemy dodatnie wyniki finansowe. Tego dawno nie by³o.
Do innych naszych osi¹gniêæ nale¿y rozbudowa szpitala. Trwa ca³kowita modernizacja kliniki ginekologii i
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neonetologii. To du¿e przedsiêwziêcie.
W planach mamy te¿ utworzenie zak³adu elektrofizjologii serca, a tak¿e
przeniesienie i rozbudowê kliniki hematologii oraz wzbogacenie jej o bazê
do przeszczepów szpiku. Natomiast
nabycie drugiego sto³u angiograficznego pozwoli³o nam na lepsze wykorzystanie kontraktu z NFZ. Innym projektem jest utworzenie, odpowiadaj¹cego standardom, l¹dowiska dla mig³owca. W tym celu z³o¿ylimy ju¿
konieczne projekty, które oczekuj¹ na
akceptacjê.
W rozmowie z Medykiem
w padzierniku 2004 roku mówi³
pan o wspólnych inwestycjach
dwóch szpitali klinicznych.
Co z tych projektów zosta³o
wprowadzone w ¿ycie?
Mamy wspóln¹ kuchniê i sto³ówkê,
które prowadzi firma z zewn¹trz. Dziêki temu zmniejszylimy koszty, a jednoczenie podnielimy jakoæ wiadczonych us³ug. Mielimy plany wspólnej sterylizatorni i apteki jednak nie zosta³y one zrealizowane. Wspólna apteka bêdzie trudna do realizacji ze wzglêdu na inn¹ specyfikê u¿ywanych leków, a sterylizatornia jest wci¹¿ w sferze naszych planów. Wspólna baza
diagnostyczna dla obu szpitali M
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by³aby ciekawym rozwi¹zaniem i mog³aby obni¿yæ koszty ich funkcjonowania. Wymaga to jednak unowoczenienia bazy sprzêtowej. Obecnie, dziêki wpuszczeniu firm zewnêtrznych,
które wiadcz¹ wysoce specjalistyczne
us³ugi w zakresie badañ obrazowych jakoæ naszych us³ug
diagnos-

tycznych wzros³a i
uzyskalimy spadek cen badañ. Czas oczekiwania pacjentów na
badania skróci³ siê do 24 godzin,
skróceniu uleg³ te¿ czas hospitalizacji.
Jest to tak¿e du¿a oszczêdnoæ.
Utworzenie Szpitalnego Oddzia³u
Ratunkowego w PSK jest du¿ym
osi¹gniêciem. Jak zosta³y
rozwi¹zane pocz¹tkowe problemy
zwi¹zane z finansowaniem tego
oddzia³u. Czy rodki, jakie obecnie
przeznacza NFZ s¹ wystarczaj¹ce?
Kwestia zbyt niskiej stawki na funkcjonowanie SOR-u wci¹¿ istnieje.
Mimo ¿e jest to jeden z najlepszych
i najnowoczeniejszych tego typu oddzia³ów w kraju, to jest on finansowany poni¿ej kosztów w³asnych. Rycza³t
przekazywany przez NFZ pokrywa jedynie 50 procent rodków potrzebnych
na funkcjonowanie takiej jednostki.
Nale¿y podkreliæ ¿e jest to jedyny
oddzia³ ratunkowy na Podlasiu, posiadaj¹cy pe³ne zaplecze w postaci klinik
i sprzêtu. Sam oddzia³ dysponuje ponadto doskona³¹ aparatur¹. Posiadamy
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³ó¿ka z aparatur¹ do intensywnej terapii, hemodializy czy kontrpulsacji aortalnej. wiadczymy us³ugi na najwy¿szym poziomie.
W Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym
trwa proces komputeryzacji
szpitala. Jak ta sprawa
przedstawia siê
w SPSK-a?
Gdybymy ten cel
uznali za priorytet
prawdopodobnie by³oby to ju¿ dokonane.
My jednak skupilimy
siê przede wszystkim na
odd³u¿eniu szpitala i to
nam siê ju¿ praktycznie
uda³o. Z³o¿ylimy te¿ w
celu uzyskania funduszy
strukturalnych odpowiednie
projekty na komputeryzacjê
szpitala. Znajduj¹ siê one na
licie rezerwowej. Rozwa¿amy decyzjê o dokonaniu tego ze rodków w³asnych.
Ca³y proces zaplanowalimy
na cztery etapy.
Etap pierwszy
zostanie
zrealizowany
do koñca
roku. Resztê planujemy dokoñczyæ w 2007 roku.
Wprowadzenie jednolitego systemu
komputerowego w szpitalu, po³¹czenie
go z laboratoriami i pracowniami diagnostycznymi i aptek¹ pozwoli nam zracjonalizowaæ gospodarkê lekami, monitorowaæ czas hospitalizacji i proces
diagnostyczny pacjentów. Bêdziemy w
stanie oceniæ wykorzystanie poszczególnych sprzêtów medycznych. To wszystko wp³ynie na obni¿anie kosztów i
weryfikacjê wykonywanych badañ.
Obecnie te¿ prowadzimy takie monitorowanie, tylko ¿e wyniki sp³ywaj¹ z
oko³o piêciotygodniowym opónieniem. Komputeryzacja umo¿liwi nam
sprawdzanie wykonania kontraktów z
NFZ, u³atwi pracê kierownikom klinik,
którzy na bie¿¹co bêd¹ wiedzieli jaka
czêæ kontraktu zosta³a zrealizowana, a
ile jeszcze pozosta³o do wykonania.
Przez te lata poczynilimy olbrzymie
postêpy, ale wci¹¿ czeka nas wiele pracy.
¯yczê dalszych tak spektakularnych
sukcesów i dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³: Adam Hermanowicz

Przy
D

ziekanat  to jednostka organizacyjna uczelni powo³ana do
obs³ugi studentów i pracowników wydzia³u, planowania, organizowania i kontroli dzia³alnoci dydaktyczno-naukowej. Dziekanat realizuje
zadania wynikaj¹ce ze statutu uczelni,
planów i programów studiów, regulaminu studiów, aktów prawnych o szkolnictwie wy¿szym oraz zarz¹dzeñ prze³o¿onych. Dziekanat to miejsce, przez
które przewijaj¹ siê setki studentów
dziennie, miejsce, w którym student powinien znaleæ pomoc w za³atwieniu
najtrudniejszych spraw.
Jednak czy zawsze pracownicy
dziekanatu zawsze wychodz¹ naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów? Co mo¿na zrobiæ, aby usprawniæ
pracê dziekanatu, podnieæ jakoæ obs³ugi studentów i pracowników wydzia³u?
Lew To³stoj napisa³ kiedy: niewa¿na jest iloæ wiadomoci, lecz ich jakoæ. Mo¿na wiedzieæ bardzo wiele, nie
wiedz¹c tego, co najpotrzebniejsze. W
zwi¹zku z tym postanowilimy dokonaæ oceny jakoci obs³ugi Dziekanatu
Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia AMB.
Sporz¹dzilimy ankietê, której
przeprowadzenie pozwoli³oby nam poznaæ opiniê na temat pracy czêci administracyjnej Wydzia³u Pielêgniarstwa
i Ochrony Zdrowia. O ocenê poprosilimy absolwentów z kierunków: pielêgniarstwo, po³o¿nictwo, fizjoterapia,
zdrowie publiczne (specjalnoæ dietetyka, ratownictwo medyczne), którzy
mieli ju¿ zdane wszystkie egzaminy i
odebrali wiêkszoæ dokumentów. Ka¿dy problem absolwenci oceniali w
skali od 1 do 5 punktów.
Absolwenci mieli równie¿ okazjê
do przekazania nam wielu innych
uwag. Wiêkszoæ ankietowanych jednoznacznie podkrela³a, ¿e w minionym roku akademickim pracownicy
dziekanatu byli mili, chêtni do pomocy.
W poprzednich latach nie zawsze tak
by³o. Respondenci zasugerowali tak¿e
potrzebê otwierania dziekanatu w M
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jazny dziekanat
soboty i niedziele, motywuj¹c to tym, ¿e
osoby studiuj¹ce zaocznie nie zawsze
mog¹ za³atwiæ sprawy studenckie w ci¹gu tygodnia.

Fot. Pracownicy dziekanatu.

Uzyskane informacje jednoznacznie
wskazuj¹, ¿e studenci wydzia³u s¹ zadowoleni z pracy dziekanatu. Jest to dla
nas bardzo buduj¹ce. Oczywicie, zgodnie z tym, co pisa³ Wac³aw
Hryniewicz, wybitny polski
teolog: o tym, kim jestemy,
decyduje jakoæ naszych
zwi¹zków z innymi. Nadal
musimy wiêc podnosiæ poziom wiadczonych us³ug,
tak by ka¿da osoba, która
trafi do dziekanatu wysz³a
z niego usatysfakcjonowana.
Niew¹tpliwie, zas³ugê w
pozytywnej ocenie funkcjonowania najm³odszego na
uczelni dziekanatu maj¹ jego pracownicy. To w³anie
panie: Ania, Kasia, Emilka
oraz pan Pawe³ s³u¿¹ zawsze
rad¹ i pomoc¹ studentom, i
pracownikom.

W imieniu w³adz dziekañskich
dziêkujemy im za kompetencje, ¿yczliwoæ, a czasem tylko za umiech.

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).
S³awomir J. Terlikowski
(Autor jest dr. hab., prodziekanem
Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia AMB, adiunktem
w Zak³adzie Pielêgniarstwa
Po³o¿niczo-Ginekologicznego AMB).

W oparciu o analizê udzielonych odpowiedzi wyliczono redni¹ ocen:
Ocena merytoryczna jakoci obs³ugi w dziekanacie:
+ zasób wiedzy w zakresie problemów zwi¹zanych z
kierunkami studiów  4,1;
+ wszechstronnoæ dzia³añ pracowników (czy ka¿da z osób
udziela informacji na ka¿dy temat, czy zadania s¹
podzielone)  3,9;
+ komunikatywnoæ  jasnoæ i zrozumia³oæ udzielanych
odpowiedzi  4,1;
+ udzielanie przez pracowników dziekanatu wyczerpuj¹cych dpowiedzi na zadawane pytania  4,0;
+ sprawnoæ obs³ugi (szybkoæ)  4,03;
+ sprawnoæ w odnajdywaniu i wystawianiu dokumentów 
4,0;
+ wykazywanie przez pracowników, w³asnej inicjatywy,
chêci pomocy studentom w za³atwianiu ich spraw  4,0.
Ocena postrzegania przez absolwentów terminowoci w
za³atwianiu spraw:
+ d³ugoæ oczekiwania na za³atwianie spraw typu uzyskania
jakie dokumentu  3,9;
+ czêstoci odsy³ania studentów bez za³atwienia spraw 
4,0.
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Ocena przestrzegania czasu pracy dziekanatu (jego
godzin otwarcia i zamkniêcia):
+ przestrzegane s¹ godziny otwarcia i zamkniêcia  4,6;
+ obs³ugiwania petenta przed koñcem dnia pracy w
dziekanacie  4,2.
Ocena porz¹dku panuj¹cego w dziekanacie:
+ estetyka i wystrój dziekanatu  4,3;
+ porz¹dek w dokumentacji  4,0;
+ czystoæ  4,6;
+ wygl¹d zewnêtrzny pracowników  4,7.
Ocena kultury osobistej pracowników dziekanatu:
+ powitanie, po¿egnanie, zwroty grzecznociowe  4,6;
+ umiech, mimika twarzy  4,0;
+ uprzejmoæ  4,0;
+ ¿yczliwoæ  4,0;
+ reagowanie na problemy  4,3;
+ chêæ niesienia pomocy  4,7;
+ okazywanie zniecierpliwienia  3,2;
+ u¿ywane s³ownictwo, sposób wypowiadania siê  4,3.
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Testujemy

nowe
bazy

W

pierwszych dniach padziernika uruchomimy testy trzech
nowych baz elektronicznych.

SCIENCE  z rocznikami od 1997 roku. Baza dodatkowo zawiera pe³ne teksty
artyku³ów cytowanych w Science, a opublikowanych w innych czasopismach naukowych i znajduj¹cych siê na tej samej
platformie (ok. 760 tytu³ów).
NATURE PUBLISHING GROUP
 baza obejmuje ok. 40 tytu³ów czasopism
tego wydawcy:
+ Nature  IF 29,273
+ Nature 1950-1986 Archive
+ Nature 1987-1996 Archive
+ News@nature.com
+ Nature Biotechnology  IF 22,738
+ Nature Cell Biology  IF 19,717
+ Nature Chemical Biology
+ Nature Genetics  IF 25,797
+ Nature Immunology  IF 27,011
+ Nature Materials  IF 15,941
+ Nature Medicine  IF 28,878
+ Nature Methods  IF 6,741
+ Nature Nanotechnology
+ Nature Neuroscience  IF 15,456
+ Nature Photonics
+ Nature Physics
+ Nature Protocols  IF 7,325
+ Nature Structural and Molecular
Biology  IF 12,190
+ Nature Research Journals Archive
Collection
+ Nature Reviews Cancer  IF 31,694
+ Nature Reviews Drug Discovery
 IF 18,775
+ Nature Reviews Genetics  IF 19,211

- 12 -

+ Nature Reviews Immunology
 IF 30,458
+ Nature Reviews Molecular Cell
Biology  IF 29,852
+ Nature Reviews Neuroscience
 IF 20,951
+ Nature Reviews Microbiology
 IF 13,989
+ Nature Clinical Practice
Cardiovascular Medicine
+ Nature Clinical Practice
Endocrinology & Metabolism
+ Nature Clinical Practice
Gastroenterology & Hepatology
+ Nature Clinical Practice Nephrology
+ Nature Clinical Practice Neurology
+ Nature Clinical Practice Oncology
+ Nature Clinical Practice Rheumatology
+ Nature Clinical Practice Urology
+ British Dental Journal  IF 0,658
+ British Journal of Cancer  IF 4,115
+ British Journal of Pharmacology
 IF 2,777
+ Bone Marrow Transplantation
 IF 2,643
+ Cancer Gene Therapy  IF 3,000
+ Cell Death and Differentiation
 IF 7,785
+ Cell Research  IF 2,161
+ Clinical Pharmacology & Therapeutics
 IF 7,526
+ Evidence Based Dentistry
+ EMBO Journal  IF 10,053
+ EMBO reports  IF 7,663
+ European Journal of Clinical Nutrition
 IF 2,163
+ European Journal of Human Genetics
 IF 3,251
+ Eye  IF 1,867
+ Gene Therapy  IF 4,836
+ Genes and Immunity  IF 3,779
+ Heredity  IF 2,166
+ Immunology and Cell Biology
 IF 1,854
+ International Journal of Impotence
Research  IF 2,186
+ International Journal of Obesity
 IF 4,482
+ Journal of Cerebral
Blood Flow & Metabolism  IF 4,786
+ Journal of Exposure
Analysis & Environmental
Epidemiology
+ Journal of Human Hypertension
 IF 2,405
+ Journal of Investigative Dermatology
 IF 4,406
+ Journal of Perinatology  IF 1,784
+ Kidney International  IF 4,927
+ Laboratory Investigation  IF 3,859
+ Leukemia  IF 6,612
+ Modern Pathology  IF 3,426

+
+
+
+
+

Molecular Psychiatry  IF 9,335
Molecular Therapy  IF 5,443
Neuropsychopharmacology  IF 5,369
Oncogene and Oncogene Reviews
The Pharmacogenomics Journal
 IF 3,989
+ Prostate Cancer and Prostatic Diseases
 IF 1,143
+ Spinal Cord  IF 1,067
+ Vital

ANNUAL REVIEWS  pakiet Biomedical Sciences Suite. Baza zawiera 21 tytu³ów czasopism o wysokim wskaniku IF:
+ Annual Reviews of Biochemistry
 IF 33,456
+ Annual Reviews of Biomedical
Engineering  IF 6,457
+ Annual Reviews of Biophysics and
Biomolecular Structure  IF 16,175
+ Annual Reviews of Cell and
Developmental Biology  23,690
+ Annual Reviews of Clinical
Psychology (NEW SERIES)
+ Annual Reviews of Ecology,
Evolution, and Systematics  IF 10,104
+ Annual Reviews of Entomology
 IF 9,326
+ Annual Reviews of Genetics
 IF 13,959
+ Annual Reviews of Genomics and
Human Genetics  IF 10,094
+ Annual Reviews of Immunology
 IF 47,400
+ Annual Reviews of Medicine
 IF 10,383
+ Annual Reviews of Microbiology
 IF 13,412
+ Annual Reviews of Neuroscience
 IF 24,184
+ Annual Reviews of Nutrition
 IF 8,605
+ Annual Reviews of Pathology:
Mechanisms of Disease
(NEW SERIES)
+ Annual Reviews of Pharmacology
and Toxicology  IF 19,833
+ Annual Reviews of Physiology
 IF 13,359
+ Annual Reviews of Phytopathology
 IF 7,605
+ Annual Reviews of Plant Biology
 IF 17,784
+ Annual Reviews of Psychology
 IF 17,780
+ Annual Reviews of Public Health
 IF 3,674
Testy wymienionych baz bêd¹ aktywne do koñca padziernika 2006 roku.
Danuta D¹browska-Charytoniuk
p.o. Dyrektor Biblioteki G³ównej AMB
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PIELÊGNIARKA
JAKO MUZA
Ka¿dy moment ludzkiego ¿ycia ma w sobie poezjê, wytwarza j¹.
Poezja  to jest przejêcie siê chwil¹.
Stanis³aw Leopold Brzozowski

J

eszcze do niedawna termin twórca, by³ zarezerwowany wy³¹cznie dla wielkich artystów, naukowców i wynalazców. Dzisiaj nie trzeba byæ Czes³awem Mi³oszem, Wis³aw¹
Szymborsk¹ by tworzyæ.
Konkurs literacki pt. Pielêgniarka
przyjaciel cz³owieka, zorganizowany
przez Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
jest tego dowodem. Mia³ on za zadanie
popularyzacjê zawodu pielêgniarki, zainicjowanie prozdrowotnego mylenia i
postêpowania u dzieci. Jednoczenie
pos³u¿y³ do stworzenia p³yty-CD cegie³ki, której dochód ze sprzeda¿y by³
przekazywany Towarzystwu Chorych
Hospicjum w Bia³ymstoku.
Poezja dzieciêca stosunkowo póno
sta³a siê przedmiotem badañ i analiz.
Stwierdzono, ¿e zdolnoci literackie
wykazuje oko³o 20 procent uczniów, ale
wskutek nieodpowiednich oddzia³ywañ
dydaktycznych u po³owy z nich nigdy
nie zostaj¹ one ujawnione.
Poezja dzieciêca jest zawsze odzwierciedleniem ¿ycia dziecka i jego
emocji. Johann Wolfgang Goethe napisa³: Kto poetê chce zrozumieæ, musi
pojechaæ do jego kraju. Chc¹c zrozumieæ przekaz dziecka, trzeba rozumieæ
samo dziecko. Trzeba z nim rozmawiaæ,
s³uchaæ go, obcowaæ z nim, uczestniczyæ w zabawie. Utwory najm³odszych
dzieci s¹ spontaniczne i ¿ywio³owe. Ich
literackie próby skupiaj¹ siê na opisywaniu przedmiotów i wydarzeñ. Przed-

szkolaki fascynuj¹ siê g³ównie dwiêkiem s³ów. Dla nich uk³adanie wierszyków jest naturaln¹ czynnoci¹, która
wyra¿a stan ich ducha: radoæ, smutek,
ciekawoæ, zdziwienie. Tworz¹ spontanicznie, czêsto w trakcie zabawy i ju¿
po kilku chwilach nie pamiêtaj¹ swojego utworu.
wiat jest tak wielki i bogaty, a ¿ycie tak pe³ne ró¿norodnoci, ¿e nigdy
nie brak okazji do wierszy  pisa³ kiedy
Goethe. Potwierdzeniem tego jest fakt,
¿e ju¿ nawet dzieci z m³odszych klas
szkolnych szukaj¹ w poezji podobieñstwa do wiata zewnêtrznego, ale ukazanego w nowy nieznany sposób.
Ania Stepaniuk (lat 10) w taki oto
sposób opisa³a pielegniarkê.
Pielêgniarka jest jak mrówka,
Jest zawsze tam, gdzie boli g³ówka
Jest jak pszczó³ka pracowita,
Gdzie potrzebna, tam zawsze zawita.
Jest jak ma³y duszek dobry,
Wszystkim mówi dzi dzieñ dobry,
Jest jak pluszowy mi.
Pobawi siê mo¿e z nami dzi?
Zawsze rano wstaje,
Wszystkiemu daje radê.
Wraz z wiekiem wzrastaj¹ tak¿e
wymagania dzieci wzglêdem poezji. Im
dziecko jest starsze, tym czêciej ich
utwory przybieraj¹ postaæ opowiadania.
Charakteryzuje je barwna i ¿ywa narracja, du¿y zasób s³ownictwa i okreleñ.
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Magda Bykowska, ze Szko³y Podstawowej w Jacowlanach, w³anie tak
napisa³a o pracy pielêgniarki:
(...) Pielêgniarka powinna byæ
bardzo mi³a wobec ma³ych pacjentów.
(...) Pielêgniarka nie powinna krzyczeæ,
tylko spokojnie wyt³umaczyæ tak, aby
dziecko nie p³aka³o, tylko spokojnie
s³ucha³o i by³o ju¿ grzeczne. Trzeba byæ
mi³ym dla pacjenta piêciolatka. (...)
Jeli dziecko chce np. iæ umyæ rêce i
poprosi pielêgniarkê  to pielêgniarka,
jeli jest przyjacielem pacjenta, powinna to dziecko zaprowadziæ do ³azienki.
Jest jak pluszowy mi.
Pobawi siê mo¿e z nami dzi?
Pacjent nie mo¿e robiæ z pielêgniarki s³u¿¹cej, bo to bêdzie wiadczy³o, ¿e
jest le wychowany. Pielêgniarka nawet
jeli jest do pomocy, to nie jest na
rozkazy. Pielêgniarka powinna byæ dla
pacjenta ¿yczliwa, tak samo jak dziecko
dla pielêgniarki. (...)
Starsze dzieci staraj¹ siê w swojej
twórczoci poetyckiej stosowaæ rymy i
odpowiednio dobieraæ s³owa. Przywi¹zuj¹ wiêksz¹ wagê do estetycznych funkcji jêzyka. Pisz¹ najczêciej pod wp³ywem ró¿nych emocji: radoci, oburzenia, niepokoju itp. Pojawia siê u nich
pragnienie, aby napisane dzie³o zosta³o
wybrane do gazetki szkolnej, zajê³o
czo³owe miejsce w konkursie literackim, recytatorskim itp. W tym okresie
potrafi¹ podchodziæ do swojej twórczoci samokrytycznie i porównywaæ j¹ z
utworami kolegów. Czêstym zjawiskiem jest po¿yczanie tekstu lub tematyki od innych autorów.
Dwunastoletnia Kasia D¹browska
napisa³a wiersz zatytu³owany Nasza
siostra
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Chocia¿ ci¹gle jest zajêta,
zawsze chodzi umiechniêta.
Drzwi otwiera i zamyka,
Bo kto zawsze o co pyta.
Ja zapyta³ o ból brzucha,
Kasia o swêdzenie ucha,
Ma³y Piotru katar ³apie,
A Agatkê wci¹¿ co drapie.
Zosia palec skaleczy³a,
Magda z przodu z¹b wybi³a,
Marcin z Maækiem zaganiani
Uderzyli siê g³owami.
Robert z II e
Wymiotuje jak co zje,
Rafa³ skraca³ sobie drogê,
A¿ wykrêci³ lew¹ nogê,
Andrzej skaka³ przez przeszkodê
I roztrzaska³ sobie brodê,
Bartek chcia³ na rêkach stan¹æ
Swój podbródek sobie rani¹c.
Pielêgniarka z naszej szko³y
nie ma ¿adnej wolnej chwili,
Wiêc was proszê moi drodzy b¹dmy
dla niej bardzo mili.




Ewa Grzybek opisa³a historiê, w
której ona i jej rodzina byli bohaterami:

Wed³ug Pila Bosmansa: s³owo jest
czym wiêcej ni¿ tym, co mówisz i tym,
co piszesz. S³owo jest tym, czym jeste.
Wyranie odzwierciedla to twórczoæ
starszej m³odzie¿y. Zdolnoci literackie
w tej grupie wiekowej maj¹ charakter
ekspresyjny, przejawiaj¹cy siê wra¿liwoci¹ emocjonaln¹, nadmiernym odczuwaniem nastrojów, dostrzeganiem
wartoci i stanów psychicznych opisywanych postaci, dynamizmem w dzia³aniu. Ich wiersze, opowiadania, wzbogacone s¹ w³asnymi przemyleniami, os¹dami, wyobra¿eniami.
Joanna Stelmaszuk (lat 14), stworzy³a Rymowankê o pielêgniarkach:

Nigdy nie zapomnê tego dnia
05.09.1994 roku. Mia³am wtedy piêæ
lat, czarne jak wêgiel w³osy, a oczy piwne. By³am ubrana w jasnoniebiesk¹ sukniê w drobne kwiatuszki.
 Dzieci jedziemy do babci Jadzi!
 krzyknê³a mama.
 Hura, hura...!  wykrzyknê³y moje
dwie siostry.
Ja zaraz siê spakowa³am i by³am
gotowa do drogi. Tata razem z nami pojecha³ kupiæ wodê mineraln¹ i kawê dla
babci. Na wiat³ach zatrzymalimy siê,
nic nie podejrzewaj¹c. Nagle moja starsza siostra krzyknê³a:
 Tato! Uwa¿aj! Jedzie ciê¿arówka!
 O, mój Bo¿e!  krzyknê³a mama.
I buch... Zderzylimy siê. Ciê¿arówka wyjecha³a zza skrzy¿owania tak
szybko i gwa³townie, ¿e nic ju¿ tata nie
móg³ zrobiæ. Samochód wióz³ du¿¹ iloæ
wêgla. Mia³ niebiesk¹ zarysowan¹ przyczepê. Jego przednie szyby by³y brudne
i trochê pêkniête. Gdy by³am nieprzytomna, poczu³am jak mama przytuli³a
mnie. Po chwili nadesz³a pomoc, ale jaka, tego nie wiedzia³am. Szybko kto
obanda¿owa³ moj¹ g³owê i co twardego po³o¿y³ na lew¹ nogê.
 Jeszcze trochê Ma³a  mówi³a do
mnie jaka pani.
Po trzech godzinach obudzi³am siê
w szpitalu. Zaczê³am p³akaæ.
 Co siê sta³o ?  zapyta³a mama.
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Gdzie jestem?
W szpitalu. Ju¿ wszystko dobrze.
¯eby nie pielêgniarka, nie wiem co
by siê z tob¹ sta³o kochanie
 powiedzia³a mama.
 Chcia³abym porozmawiaæ z t¹
pielêgniark¹.
 No, dobrze.
 Dzieñ dobry  powiedzia³a pani.
 Dzieñ dobry. Czy to Pani mi
pomog³a?  zapyta³am.
 Tak. Proszê nie mów do mnie
pani, jestem Iza.(...)
Umiechnê³a siê do mnie i posz³a.
Pamiêtam, ¿e mia³a bia³y, w czarne paski fartuszek i bia³¹ czapkê. Przypominam jej niebieskie oczy, czerwone usta,
w³osy zawiniête w kok. Chodzi³a w czarnych rajstopach i kremowych pantoflach. W stosunku do mnie i innych pacjentów by³a przyjacielsko nastawiona,
mi³a, opiekuñcza i bezinteresowna.
 To jest moja przyjació³ka
 pomyla³am....

Nie odmówi Ci pomocy,
Zawsze czujna nawet w nocy.
Gdy Ciê swêdzi, piecze, boli,
Ona zaraz to ukoi.
Maci, kremy i pigu³ki
Jej ju¿ znane recepturki.
Wie, jak zastrzyk zrobiæ w pupê,
Aby nie pad³ u niej trupem.
Wie gdy tabletkê Ci podaæ,
Aby ¿ycie uratowaæ
Ok³ad zrobi tak wspania³y,
Byæ przestaniesz obola³y.
A szczepionkê tak Ci wk³uje,
¯e jej nawet nie poczujesz.
Skrêcisz kostkê, nos po³amiesz,
Co przykrego ci siê stanie...
Przychod! W skromne drzwi jej pukaj.
Ona zaraz Ciê wys³ucha.
Co doradzi, co pomo¿e
Zawsze pomoc niesie szczodrze!

Czy ju¿ wiesz kolego drogi
O kim mówiê w wierszu moim?
Wiesz, ¿e w szpitalu pracuje,
Chorymi siê opiekuje?
W szkole gdy j¹ spotykasz tak¿e
Dobroæ serca Ci ka¿e.
Te¿ w przychodniach, gabinetach
Obowi¹zków ma od metra.
Ta osoba dobrze znana
To pielêgniarka kochana
Czytaj¹c wiersze i opowiadania
dzieci, pielêgniarki mog¹ znaleæ w
nich ciekawe informacje. Mog¹ lepiej
zrozumieæ zachowania ma³ych podopiecznych w szpitalu i wyjæ naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.
Magdalena Rusi³owicz, pacjentka
oddzia³u pediatrycznego tak podsumowa³a pracê pielêgniarki:
Pielêgniarka  niby proste s³owo, a
tyle znaczy. Niektórym kojarzy siê ono z
jakim nieprzyjemnym badaniem, czy
zwyczajnie  bia³ym fartuchem i czepkiem.
Mnie pielêgniarka kojarzy siê z
osob¹, która codziennie czuwa nade
mn¹, nad moim ³ó¿kiem w szpitalu.
Przynosi mi termometr, tabletki, wykonuje zastrzyki, pod³¹cza mi kroplówki
 ale nie tylko.
(...) Pielêgniarki wszystkimi si³ami
staraj¹ siê umilaæ nam pobyt w szpitalu.
Dbaj¹, aby by³o czysto w naszych salach, aby leki by³y na czas podane, przygotowuj¹ psychicznie do trudnych
badañ, dbaj¹ o spo¿ycie posi³ku. Tworz¹ wokó³ nas domow¹ atmosferê,
pomagaj¹ w adaptacji do nowego rodowiska szpitalnego, dbaj¹ o nasze bezpieczeñstwo. S¹ czu³e, cierpliwe, wra¿liwe na nasz ból i cierpienie. Jednak
ich trud nie zawsze jest przez nas doceniany. Czêsto nie umiemy wydusiæ z siebie s³owa dziêkujê za ich starania.
One jednak nie gniewaj¹ siê za to, lecz
przeciwnie  ogarniaj¹ nas coraz wiêksz¹ czu³oci¹  jak dobry przyjaciel. (...)
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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ZADZIWIENIE

M

a oko³o 20 lat. Pochodzi z Sudanu, mieszka na
sta³e w Chartumie. Swój kraj opuci³ po raz pierwszy. Nigdy wczeniej nie by³ w Europie. Tarik jest
studentem, przyjecha³ na miesi¹c do Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku By³ on jednym z
blisko trzydziestu zagranicznych studentów, którzy w te
wakacje przyjechali na wymianê naukow¹. Bia³ostocka
uczelnia medyczna goci³a
te¿ m.in. m³odzie¿ z Serbii i
Czarnogóry, Hiszpanii, Turcji, Egiptu, S³owenii i Bu³garii.
Tarik  jak sam opowiada
 prze¿y³ tu szok kulturowy.
W jego kraju bowiem wszystko wygl¹da inaczej.

 Dziwi¹ mnie ludzie, tacy
odmienni od tych, których na
Fot. Tarik w laboratorium.
co dzieñ spotykam w Sudanie.
Te ró¿nice s¹ tak wielkie, ¿e
nawet nie potrafiê dok³adnie okreliæ, na czym polegaj¹.
Oczywicie, kolor skóry to podstawowa rzecz, któr¹ siê dostrzega. Ale istota tkwi w odmiennociach kulturowych. I religijnych.
Jednak zdziwiony nowym otoczeniem, ludmi i kultur¹
by³ nie tylko Tarik. Ró¿nice odczu³am na w³asnej skórze, gdy
wyci¹gnê³am do Sudañczyka rêkê na przywitanie. Gwa³townie siê cofn¹³ i wyt³umaczy³, ¿e nie mo¿e kobiecie ucisn¹æ
rêki. Dlaczego?
 Zabrania mi tego moja wiara. Muzu³manie nie mog¹ dotykaæ obcych kobiet. Jest to dopuszczalne tylko w bliskich
relacjach rodzinnych oraz miêdzy osobami tej samej p³ci.
 W takim razie co bêdzie w przysz³oci?  zapyta³am. Jako
lekarz wci¹¿ bêdziesz natrafia³ na tak¹ barierê.

 Nie. Nie jest to problemem w kontaktach s³u¿bowych. Oczywicie, ¿e najlepiej w Sudanie jest widziane, jeli kobiety-pacjentki s¹ leczone przez kobiety-lekarki. Ale jeli nie ma
innego wyboru  trudno.
Tarik na co dzieñ przebywa³ w Zak³adzie
Biologii Molekularnej AMB. Kierownik zak³adu, prof. Lech Chyczewski, uwzglêdni³
probê sudañskiego studenta i udostêpni³ mu
taras zak³adu na codzienne modlitwy. Podobnie
by³o z ³azienk¹. Islam nakazuje swoim wyznawcom, by przed modlitw¹ dokonali ablucji.
Po kilku dniach nikogo w Zak³adzie Biologii
Molekularnej nie dziwi³o ju¿, ¿e Tarik k¹pie siê
w ci¹gu dnia.

 Rzeczywicie, w Polsce restrykcyjne praktykowanie islamu jest bardzo trudne. Zgodnie z
nakazami mojej wiary muszê siê modliæ piêæ
razy dziennie, zale¿nie od pozycji s³oñca. A
przecie¿ ró¿nica czasu miêdzy Polsk¹ a Sudanem jest spora, w zwi¹zku z tym wypada mi
siê te¿ modliæ w nocy. Mieszkam jednak sam w
pokoju, wiêc nikomu nie przeszkadzam.
Tarik jest bardzo zdziwiony ma³¹ liczebnoci¹ polskich
rodzin. Jego, w Sudanie  sk³ada siê a¿ z dziesiêciu osób. Ma
czterech braci i trzy siostry. Przyznaje, ¿e woli sudañskie,
wielopokoleniowe rodziny. £atwiej jest o zrozumienie. I
cz³owiek nie czuje siê taki samotny, jak, na przyk³ad, w polskich domach, gdzie mieszka czasem tylko bezdzietne ma³¿eñstwo.
Tarik spêdzi³ w Bia³ymstoku dwa tygodnie. Jego pobyt
wypad³ w czasie lipcowych upa³ów, na które wszyscy stali
mieszkañcy naszego regionu bardzo narzekali.
Tarik siê nie skar¿y³.
 Wysoka temperatura to chyba jedyna rzecz, któr¹ w waszym
kraju przyjmujê bez zastrze¿eñ! Akurat ponad
trzydziestostopniowe upa³y, które Polacy nazywaj¹ upa³ami, u nas s¹ w zimie. Latem w Sudanie jest o wiele, wiele cieplej ni¿ w najgorêtsze dni roku w Polsce.
Dwa tygodnie to krótko, ale jednego Tarik
jest pewien: Europa, i Polska  nie przypad³y
mu do gustu. Têskni³ do swojej kultury i tradycji, do rodziny, do kraju. By³ jednak niezmiernie wdziêczny ca³ej ekipie z Zak³adu Biologii
Molekularnej AMB za przekazan¹ wiedzê, a
tak¿e za ¿yczliwoæ i pomoc w radzeniu sobie
z kulturowymi barierami.

Fot. Tarik w towarzystwie pracowników Zakladu Biologii Molekularnej AMB.
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Agnieszka Kamiñska
(Autorka jest dziennikarka Radia Bia³ystok).
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Rozpiewani medycy

Obywa
pos³a

S

zesnacie chórów z Polski, Niemiec, Rosji i Wêgier prezentowa³o siê w tym roku na 41. Miêdzynarodowym Festiwalu Chóralnym
w Miêdzyzdrojach. Chóry piewa³y w
dwóch konkursach: Muzyki Wspó³czesnej, który odby³ siê w zabytkowym budynku Miêdzynarodowego
Domu Kultury oraz Musica Sacra
 w kociele pod wezwaniem w. Piotra, czyli w jednym z najlepszych pod

Florydy w Tampa  USA) przyzna³o
Chórowi AMB: Z³oty Dyplom w kategorii muzyka wspó³czesna, Bursztynow¹ Aureolê wiêtego Piotra w kategorii Musica Sacra oraz G³ówn¹
Nagrodê Parafii Rzymskokatolickiej
 ceramiczn¹ ikonê w. Piotra, wykonan¹ w warsztacie Gra¿yny Kamieñskiej w Szczecinie.
Profesor Bo¿enna Sawicka, dyrygent Chóru Akademii Medycznej Bia-

Damianem
Raczkowskim,
Z

pos³em na Sejm RP
z ramienia
Platformy
Obywatelskiej

Fot. Wystêp Chóru AMB na 41. Miêdzynarodowym Festiwalu Chóralnym
w Miêdzyzdrojach.

wzglêdem akustyki miejsc w Polsce.
Dyrektorem artystycznym konkursu
by³ dziekan Akademii Muzycznej w
Poznaniu, Filia w Szczecinie, prof. Dariusz Dyczewski.
Jury w sk³adzie prof. Benedykt
B³oñski (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski), prof. Jerzy Kurcz (Akademia
Muzyczna w Krakowie), dr Richard
Zieliñski (Uniwersytet Po³udniowej
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rozmawia

³ymstoku, otrzyma³a za wybitne osi¹gniêcia artystyczne nagrodê dla Najlepszego Dyrygenta.
Podczas koncertu fina³owego
wszystkie chóry, pod batut¹ Bo¿enny
Sawickiej zapiewa³y Gaude Mater
Polonia.
Hanna Zaj¹czkiewicz
prezes Chóru AMB

Danuta lósarska.
Jest pan dumny z tego, ¿e pochodzi
pan z Bia³ostocczyzny?
Tak, bo jest to piêkne miejsce, w którym znakomicie mi siê ¿yje. Urodzi³em
siê i wychowa³em w Choroszczy. Tam
spêdzi³em dzieciñstwo, mam piêkne
wspomnienia. Na Bia³ostocczynie M
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telskie mylenie
Raczkowskiego
odnalaz³em szczêcie. Na pewnym etapie swojego ¿ycia rozwa¿a³em nawet
przeniesienie do Warszawy, myla³em
te¿ o pozostaniu w Nowym Jorku albo
Pary¿u, ale w koñcu doszed³em do
wniosku, ¿e takiego kontaktu z natur¹
nie dowiadczê nigdzie na wiecie.
Uwa¿a pan, ¿e urokliwe zak¹tki,
piêkne lasy to wystarczaj¹ce
argumenty, aby m³odzi,
wykszta³ceni ludzie nie opuszczali
tego regionu?
Niestety nie. Dla m³odych ludzi, którzy
rozpoczynaj¹ samodzielne ¿ycie, inne
rzeczy s¹ priorytetami.
A co mo¿emy w naszym regionie
zaproponowaæ m³odym ludziom,
oprócz wie¿ego powietrza?
Chyba niewiele, a nawet na pewno niewiele. Wielu moich przyjació³, znajomych, którzy tu ukoñczyli studia wyjecha³o do pracy za granicê. To, co siê u
nas dzisiaj dzieje na rynku pracy, to
efekt wielkiego opónienia gospodarczego naszego regionu. Z danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego
wynika, ¿e aby dogoniæ pod wzglêdem
infrastruktury, kanalizacji, stanu i sieci
dróg, po³¹czeñ kolejowych województwo mazowieckie lub województwa zachodnie, potrzebujemy kilkunastu lat.
Od czasu transformacji minê³o ju¿
szesnacie d³ugich lat i co?
I niewiele zosta³o zrobione. Mamy ma³¹
si³ê przebicia. Województwo podlaskie
w sejmie reprezentuje tylko 14 pos³ów,
podczas gdy mazowieckie  62, l¹skie
 oko³o 50, wielkopolskie blisko 40 pos³ów. W pracach nad bud¿etem ci pos³owie jednocz¹ siê, tworz¹ grupy nacisku
na rz¹d i s¹ w stanie przeg³osowaæ wiêkszoæ pomys³ów dotycz¹cych inwestycji w swoich regionach. Uzyskuj¹ po
sto, dwiecie milionów, podczas gdy
nam uda³o siê w tym roku otrzymaæ tylko pó³tora miliona z³otych na dofinansowanie odrestaurowania obiektów sakralnych w Supralu.

Ale odrestaurowanie obiektów
sakralnych nie jest chyba
najpilniejsz¹ potrzeb¹ naszego
regionu, a ju¿ na pewno nie
powstrzyma exodusu m³odych ludzi?
To prawda, m³odym ludziom potrzebne
s¹ miejsca pracy. W naszym regionie
jak na razie brakuje du¿ych inwestycji.
Mam nadziejê, ¿e niebawem nasze po³o¿enie geograficzne bêdzie dzia³a³o na
nasz¹ korzyæ. Kontakty z s¹siadami:
Litw¹ i Bia³orusi¹, oraz szlak tranzytowy, który przebiega przez nasze tereny
bêd¹ sprzyja³y wymianie handlowej,
powstawaniu inwestycji, a co za tym
idzie tworzeniu siê miejsc pracy.
Do tego czasu mo¿emy zostaæ
regionem, w którym zamieszkuj¹
g³ównie starzy ludzie?
Mamy oko³o 50 tysiêcy studentów i dopóki bêdziemy orodkiem akademickim, to nam nie grozi.
M³odzi ludzie s¹ ju¿ tak zniechêceni,
¿e nawet im siê nie chce chodziæ na
wybory?
I w ten sposób zgadzaj¹ siê na trwanie
w sytuacji bez perspektyw. Dopóki mylenie obywatelskie nie zacznie dominowaæ w naszych umys³ach, dopóty nie
bêdzie nam dobrze. Musimy siê nauczyæ dbaæ o swój dom.
Czy zosta³ pan politykiem, dlatego ¿e
nie móg³ pan znaleæ zatrudnienia?
Moi rodzice nie s¹ ludmi zamo¿nymi
 tata pracowa³ fizycznie, a mama by³a
pielêgniark¹  ale nauczyli mnie samodzielnoci i odpowiedzialnoci. Bêd¹c
na studiach, za³o¿y³em firmê, która bardzo dobrze prosperowa³a. W ten sposób
powoli zarabia³em na kupno mieszkania
i samochodu. Politykiem natomiast zosta³em dlatego, ¿e ju¿ nie mog³em d³u¿ej patrzeæ na to jak pracuj¹ miejscowi
dzia³acze. Stwierdzi³em, ¿e moim obowi¹zkiem jest ich wymieniæ, bo nie
chcê, aby decydowali o moim ¿yciu.
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Marek Hermanowicz

Przeszczepianie
komórek,
tkanek
i narz¹dów
cz. I

P

odstawê prawn¹ sprzyjaj¹c¹ rozwojowi polskiej transplantologii
da³a ustawa z dnia 26.10.1995 r.
o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów (Dz. U. Nr 138,
poz. 682 z pón. zm.).
Ustawa ta wraz z szeregiem rozporz¹dzeñ wykonawczych Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej reguluje pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narz¹dów pochodz¹cych ze zw³ok
(ex mortuo) lub od ¿ywego cz³owieka
(ex vivo). Jej przepisy za nie dotycz¹
pobierania i przeszczepiania komórek
rozrodczych i gonad, tkanek embrionalnych i p³odowych oraz narz¹dów rozrodczych i ich czêci, a tak¿e pobierania, przechowywania, przetaczania i
dystrybucji krwi.
M
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Przeszczep ex mortuo
W myl art. 2 i 4 ustawy komórki,
tkanki i narz¹dy mog¹ byæ pobierane ze
zw³ok ludzkich w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych, je¿eli osoba zmar³a nie wyrazi³a za ¿ycia sprzeciwu. Jest to tzw.
zgoda domniemana (system opting out),
w której brak wyra¿onego za ¿ycia
sprzeciwu traktuje siê jako zgodê. W
przypadku ma³oletniego lub innej osoby, która nie ma pe³nej zdolnoci do
czynnoci prawnych, sprzeciw  za ich
¿ycia  mo¿e wyraziæ przedstawiciel
ustawowy. Ma³oletni powy¿ej lat szesnastu mo¿e wyraziæ sprzeciw samodzielnie.

W myl art. 2 i 4 ustawy
komórki, tkanki i narz¹dy
mog¹ byæ pobierane ze zw³ok
ludzkich w celach
diagnostycznych, leczniczych,
naukowych i dydaktycznych,
je¿eli osoba zmar³a nie
wyrazi³a za ¿ycia sprzeciwu.
Jest to tzw. zgoda domniemana
(system opting out), w której brak
wyra¿onego za ¿ycia sprzeciwu
traktuje siê jako zgodê.

Zgodnie z art. 5 ustawy sprzeciw
mo¿e byæ wyra¿ony w formie: wpisu w
centralnym rejestrze zg³oszonych sprzeciwów, prowadzonym przez Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw
Transplantacji POLTRANSPLANT z
siedzib¹ w Warszawie, owiadczenia
pisemnego zaopatrzonego we w³asnorêczny podpis oraz owiadczenia ustnego, z³o¿onego w chwili przyjêcia do
szpitala lub w czasie pobytu w szpitalu
w obecnoci, co najmniej, dwóch
wiadków.
Sprzeciw przedstawiciela ustawowego osoby ma³oletniej lub innej osoby,
która nie ma pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych, mo¿e byæ wyra¿ony
tak¿e w formie owiadczenia pisemnego z³o¿onego w chwili przyjêcia tych
osób do szpitala lub w czasie ich pobytu w szpitalu.
Sposób ustalania istnienia sprzeciwu reguluje rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
1.10.1996 r. w sprawie centralnego rejestru zg³oszonych sprzeciwów na po-
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branie komórek, tkanek i narz¹dów,
sposobu rejestracji sprzeciwów oraz
sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w
formie owiadczeñ (Dz. U. z 1996 r., Nr
124, poz. 588). Na mocy § 7 i 8 rozporz¹dzenia, za istnienie sprzeciwu
uznaje siê: owiadczenie w formie zapisu dokonanego w dokumentacji medycznej i powiadczonego w³asnorêcznym podpisem pacjenta lub owiadczenie, stanowi¹ce odrêbny dokument z
w³asnorêcznym podpisem pacjenta.
Mo¿e ono znajdowaæ siê przy osobie
zmar³ej lub byæ dostarczone przez osobê trzeci¹.
Te same zasady stosuje siê odpowiednio do pisemnego owiadczenia
z³o¿onego przez przedstawiciela ustawowego.
Z kolei istnienie sprzeciwu w formie owiadczenia ustnego, z³o¿onego w
chwili przyjêcia do szpitala lub w czasie
pobytu w szpitalu pacjenta, ustala siê
poprzez z³o¿enie w dokumentacji medycznej osoby wyra¿aj¹cej sprzeciw
pisemnego owiadczenia dwóch wiadków, potwierdzaj¹cych ten fakt.
Sprzeciw w formie pisemnego lub
ustnego owiadczenia, z³o¿onego tak¿e
w obecnoci co najmniej dwóch wiadków, mo¿e byæ cofniêty w ka¿dej
chwili.
Lekarz, który nie stwierdzi sprzeciwu osób uprawnionych, mo¿e pobraæ ze
zw³ok komórki tkanki lub narz¹dy bez
uzyskiwania zgody rodziny zmar³ego, a

Zgodnie z art. 5 ustawy sprzeciw
mo¿e byæ wyra¿ony w formie:
wpisu w centralnym rejestrze
zg³oszonych sprzeciwów,
prowadzonym przez Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjne
do Spraw Transplantacji
POLTRANSPLANT z siedzib¹
w Warszawie, owiadczenia
pisemnego zaopatrzonego we
w³asnorêczny podpis oraz
owiadczenia ustnego, z³o¿onego
w chwili przyjêcia do szpitala
lub w czasie pobytu w szpitalu
w obecnoci, co najmniej,
dwóch wiadków.
nawet bez jej wiedzy. Jednak¿e obowi¹zkiem lekarza jest nadanie zw³okom, po zabiegu pobrania, nale¿ytego
wygl¹du zewnêtrznego (art. 8 ustawy).

Zgodnie z art. 6 ustawy, je¿eli zachodzi podejrzenie, ¿e zgon nast¹pi³ w
wyniku czynu zabronionego pod grob¹
kary, pobrania komórek, tkanek i narz¹dów mo¿na dokonaæ po uzyskaniu od
w³aciwego prokuratora informacji, ¿e
nie wyra¿a sprzeciwu wobec zamiaru
pobrania komórek, tkanek i narz¹dów.
W przypadku gdy postêpowanie jest
prowadzone przeciwko nieletniemu
konieczne jest poznanie stanowiska s¹du rodzinnego.
Kierownik jednostki organizacyjnej
s³u¿by zdrowia, w której ma nast¹piæ
pobranie albo lekarz przez niego upowa¿niony kieruje na pimie wyst¹pienie
o zgodê do prokuratora, prowadz¹cego
postêpowania przygotowawcze. Jeli
nie zosta³o ono wszczête, w³aciwym
prokuratorem jest prokurator rejonowy,
w którego rejonie zosta³ pope³niony
czyn powoduj¹cy mieræ, albo w którego
rejonie nast¹pi³ zgon, a gdy i to nie jest
wiadome  prokurator, w którego rejonie zosta³y odnalezione zw³oki. W pilnych przypadkach wyst¹pienie mo¿e
byæ przekazane faksem, jego treæ mo¿e
byæ podana telefonicznie, telegraficznie
lub w inny sposób. Wymogi formalne
takiego wyst¹pienia okrela rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30.12.1996 r. w sprawie
sposobu i trybu uzyskiwania informacji
od prokuratora lub stanowiska s¹du
rodzinnego o niewyra¿eniu sprzeciwu
na pobranie ze zw³ok komórek, tkanek i
narz¹dów (Dz. U. z 1997 r., Nr 6, poz.
37).
Pobranie komórek, tkanek i narz¹dów do przeszczepienia jest dopuszczalne po stwierdzeniu trwa³ego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu  mierci mózgowej, której kryteria
zosta³y ustalone w komunikacie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
29.10.1996 r. (Dz. Urz. MZiOS Nr 13,
poz. 36). mieræ mózgow¹ stwierdza
jednomylnie na podstawie tych kryteriów komisja z³o¿ona z trzech lekarzy,
w tym co najmniej jednego specjalisty
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz jednego specjalisty w
dziedzinie neurologii lub neurochirurgii. Lekarze ci s¹ powo³ywani przez
kierownika zak³adu opieki zdrowotnej i
nie mog¹ oni braæ udzia³u w postêpowaniu obejmuj¹cym przeszczepienie komórek, tkanek i narz¹dów od osoby
zmar³ej, u której dana komisja stwierdzi³a mieræ mózgow¹ (art. 7 ustawy).
(Autor jest aplikantem adwokackim).
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VII

Milcz¹ce
KONFERENCJA
Chromatograficzna ANIO£Y
W
ybór tematu Chromatografia i techniki pokrewne a
zdrowie cz³owieka na konferencjê zorganizowan¹, w dniach 10-13 wrzenia, przez Zak³ad Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej AMB
2006 roku nie by³ przypadkowy
Techniki chromatograficzne i metody im pokrewne, z uwzglêdnieniem
przygotowania próbek, zajmuj¹ wiod¹ce miejsce w aplikacjach farmaceutycznych i biomedycznych oraz w ocenie jakoci ¿ywnoci i stanu naszego rodowiska naturalnego. W³anie sprzê¿one
techniki separacyjne w po³¹czeniu z
miniaturyzacj¹ i opracowaniem nowych
metodyk oraz procedur analitycznych
determinuj¹ zakres wykonywanych oznaczeñ na poziomie ladów czy subultraladów. Jednoczenie wskazuj¹ one
kierunki badañ we wspó³czesnej chemii

Fot. Wyk³ad prof. E. Skrzydlewskiej.

analitycznej, coraz bardziej docenianej
przez inne dyscypliny. Dlatego te¿
celem konferencji by³o podsumowanie
osi¹gniêæ ostatnich lat w zakresie teorii
i praktyki metod separacyjnych.
Program konferencji by³ ró¿norodny i obejmowa³ zagadnienia znajduj¹ce
siê w szeroko rozumianym krêgu zainteresowañ wspó³czesnej chromatografii
i technik jej pokrewnych. W ramach

konferencji odby³o siê 6 sesji plenarnych, w ramach których wyg³oszono
32 wyk³ady oraz odby³y siê 4 sesje posterowe, w których przedstawiono wyniki badañ w postaci 109 doniesieñ.
Tematy g³ównych sesji plenarnych to
w kolejnoci prezentowania: Techniki
³¹czone Art. & Science, Teoria a nowe
podejcie do separacji, Analiza farmaceutyczna i biomedyczna, GC i techniki
³¹czone, Techniki elektromigracyjne,
Analiza ¿ywnoci i ekoanalityka.
Najwiêksze zainteresowanie uczestników i zaproszonych goci wzbudzi³a sesja, dotycz¹ca analizy farmaceutycznej i biomedycznej. W konferencji
udzia³ wziê³o 203 uczestników, w tym
17 naukowców z zagranicy.
W ramach konferencji zorganizowano równie¿, ciesz¹ce siê wyj¹tkowo
du¿ym zainteresowaniem, warsztaty
szkoleniowe nt.
Przygotowanie
próbek biologicznych do analizy metod¹ chromatografii cieczowej oraz
Porównanie efektywnoci rozdzielania próbek biologicznych przy u¿yciu ró¿nych systemów HPLC, w
ramach których
przedstawiono szereg interesuj¹cych
wyk³adów
oraz
przeprowadzono
zajêcia praktyczne. VII Konferencji Chromatograficznej towarzyszy³a, odbywaj¹ca siê po raz
pierwszy, w ramach europejskiego programu CEEPUS II, Miêdzynarodowa
Szko³a Letnia Metod Separacyjnych.
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El¿bieta Skrzydlewska
(Autorka jest prof., kierownikiem
Zak³adu Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej AMB).

Miêdzynarodowa
Konferencja:

 Wiedzieæ wiêcej

o zespole Retta.
Gdañsk 2006

W

iedzieæ wiêcej o zespole Retta, pod takim
has³em Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespo³em Retta (OSPOZR) oraz Rett Syndrome Europe (RSE) Association zorganizowali w Gdañsku, w dniach 1-2
wrzenia 2006 roku, Europejsk¹ Konferencjê Naukow¹  Sympozjum. Konferencji towarzyszy³ zjazd cz³onków Europejskiej Organizacji Zespo³u Retta
 Rett Syndrom Europe: http://www.rettsyndrome.com//. Wa¿nym gociem
konferencji by³a znana na ca³ym wiecie Kathy Hunter z USA, matka dziewczynki z zespo³em Retta  za³o¿ycielka
prê¿nej organizacji amerykañskiej International Rett Syndrome Association
(Miêdzynarodowej Federacji Zespo³u
Retta) (http://www.rettsyndrome.org//).

Integracyjne spotkanie
Na konferencjê przyjechali naukowcy zajmuj¹cy siê badaniami nad zespo³em Retta (RTT), genetycy kliniczni,
terapeuci, psychologowie i pedagodzy.
Przybyli oni z Belgii, Francji, Niemiec,
Estonii, Wielkiej Brytanii i ze Szwecji.
Do Gdañska przyjechali tak¿e wiele
osób z ró¿nych orodków z Polski.
Wród nich byli dowiadczeni praktycy,
a tak¿e m³odzi lekarze i studenci medycyny.
M
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Szczególny charakter spotkaniu nadawa³a obecnoæ rodziców dziewczynek z zespo³em Retta. Przyjechali z ró¿nych zak¹tków wiata: z Polski, z Wielkiej Brytanii, Szkocji, Francji, W³och,
Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii,
USA a tak¿e ze S³owacji i Chorwacji.
Nierzadko towarzyszy³y im chore córki,
inne ich dzieci, a tak¿e babcie i opiekunki.

Naznaczone odmiennoci¹
 Dziewczynki z zespo³em Retta nie mówi¹, nie gestykuluj¹, czasem mog¹ chodziæ, a czasem nigdy siê tego nie naucz¹
 przypomina³a dr Alison Kerr  pediatra i neurolog dzieciêcy z Uniwersytetu
w Glasgow, autorka znakomitej ksi¹¿ki
o zespole Retta, która w ci¹gu lat 19822006 pozna³a ponad tysi¹c dziewczynek
z tym schorzeniem.  One spogl¹daj¹
na nas swoim charakterystycznym intensywnym wzrokiem, który mo¿e byæ
czasem jedynym kontaktem ze wiatem,
niezwyk³¹ form¹ komunikacji intelektualnej i emocjonalnej. S¹ bardzo piêkne z
tymi, zadziwionymi wielkimi oczami
 mówi³a.
Ze wzglêdu na urodê i ujmuj¹ce usposobienie, dziewczynki czêsto nazywane s¹ milcz¹cymi anio³ami. Nie wiemy jak du¿o dziewczynki rozumiej¹, ale
wiemy, ¿e mog¹ i chc¹ siê komunikowaæ z innymi. Jest to wa¿ne w
postêpowaniu rewalidacyjnym i dzia³aniach wychowawczych. Po diagnozie
czêsto pozostawia siê rodziców samych.
Odbiera siê im wszelk¹ nadziejê, ¿e
bêdzie lepiej. Gerard Nguyen z Pary¿a,
podkrela³, jak trudna jest rola rodziców
w wieloletniej opiece nad dziewczynkami. Mówi³ o przemianach psychologicznych, jakim podlegaj¹ rodzice, o ich
oczekiwaniach i formach walki w sprawie prowadzenia badañ nad t¹ chorob¹.
Podkrela³, ¿e potrzebny jest aktywny
udzia³ rodziców tych dzieci w polityce
spo³ecznej Francji.
Nocne krzyki, zaburzenia snu, napady drgawkowe czy zatrzymywanie
oddechu czêsto s¹ nieprawid³owo interpretowane i uznawane za padaczkê.
Przez wiele lat leczy siê je zupe³nie niepotrzebnie, a przecie¿  jak akcentowa³
dr Eric Smeets z Belgii  s¹ jednym z
elementów z³o¿onej patologii schorzenia i wynikaj¹ z zaburzeñ funkcji pnia
mózgu.
 Krêgos³up siê wykrzywi. Oddech bêdzie coraz szybszy, a¿ do jego zatrzymy-
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wania i znowu od nowa. Napadowo.
Odruch Valsalwy mo¿na demonstrowaæ
przy ka¿dym spotkaniu z dzieckiem. Powietrze jest ³apczywie po³ykane a¿ do
granic mo¿liwoci nadymania siê brzucha. Stopy s¹ zimne i zaczerwienione.
To efekt zaburzeñ równowagi pomiêdzy
uk³adem parasympatycznym a sympatycznym  wyjania³a dr Ingegerd Witt
Egerström z Rett Center z Frösön w
Szwecji, nastêpczyni legendarnego ju¿
prof. Bengta Hagberga, najwiêkszego
znawcy i ponownego odkrywcy
(w 1983 roku) zespo³u Retta.

na jednej z omiu wysp CpG. Jeli jest to
mutacja zmiany sensu odczytu (missense), to powstaje zmienione bia³ko.
Mo¿e te¿ powstawaæ kodon stop, blokuj¹cy odczyt informacji i wówczas bia³ko
bêdzie skrócone. Wariantów zmian jest
znacznie wiêcej, a ka¿da z nich prowadzi do zaburzeñ funkcji bia³ka a¿ do
jej utraty w³¹cznie. Mutacje obserwowane s¹ najczêciej w 3. lub 4.
eksonie genu. W zale¿noci od miejsca
po³o¿enia mog¹ albo wp³ywaæ na strukturê domeny MBD, za pomoc¹ której
bia³ko przylega do zmetylowanego
DNA promotora innego genu albo na
strukturê domeny TRD, za pomoc¹, której ³¹czy siê ono z innymi bia³kami.
Wraz z nimi modeluje chromatynê, powoduj¹c jej silne skrêcenie, oraz blokuje dostêp do informacji genetycznej
ró¿nych genów. W ten sposób bia³ko
MeCP2 uczestniczy w wyciszaniu podleg³ych sobie transkrypcji i czekaj¹cych
na odkrycie jeszcze genów. Wiemy, ¿e
wp³ywa na gen BDNF zwi¹zany z plastycznoci¹ neuronaln¹ i gen zwi¹zany
z dzia³aniem glukokortykoidów w stresie.

Opieka

Fot. Dziewczynka z zespo³em Retta.

Gen MECP2
Ogromny postêp badañ nad zespo³em Retta odnotowuje siê od 1999 r.,
kiedy to w Houston odkryto gen
MECP2. Doktor Laurent Villard z
Francji przypomnia³ nam o tym odkryciu i jego konsekwencjach. Zespó³ Retta
zwi¹zany jest z uszkodzeniem pojedynczego genu po³o¿onego na chromosomie X w locus geni q28. Gen ten nosi
nazwê MECP2. Bia³ko produkowane
przez MECP2 jest bia³kiem transkrypcyjnym, bior¹cym udzia³ w procesie
uciszania genów i to genów dzia³aj¹cych g³ównie w mózgowiu podczas
jego wczesnego rozwoju. Mutacje w
obrêbie MECP2 bardzo czêsto nale¿¹
do mutacji punktowych, wówczas dochodzi do zamiany jednego nukleotydu,
najczêciej cytozyny (C) na tyminê (T),

Dynamika zaburzeñ w zespole
Retta zmienia siê wraz z wiekiem. Efekty daru uczenia siê mog¹ byæ widoczne,
ale pogarszanie siê funkcji motorycznych i skolioza uniemo¿liwiaj¹ poruszanie siê. Utrzymanie choæ odrobiny
samodzielnoci nie jest mo¿liwe, jak
wskazywa³a prof. Tiina Talvik z Tartu.
Catherina Senez, terapeuta metody
Bobath, na podstawie swoich dwudziestoletnich dowiadczeñ w pracy z
dziewczynkami chorymi na zespó³
Retta, mówi³a jak nale¿y indywidualizowaæ dietê oraz poznawaæ sposób
po³ykania i prze³ykania. T³umaczy³a jak
nale¿y radziæ sobie z nieprawid³owym
tempem oddychania u chorych, z refluksem ¿o³¹dkowo-jelitowym i z zaparciami.
Märith Bergstrom-Isacsson ze
Szwecji przedstawia³a wyniki swoich
badañ, w których analizowa³a wp³yw
muzyki i terapii wibroakustycznej (VT)
na OUN, przy wykorzystaniu metody
neurofizjologicznej, stosowanej w
Szwedzkim Centrum Retta w Ostersund, u osób z zespo³em Retta. Zauwa¿y³a, ¿e okrelona muzyka wywiera
pozytywny wp³yw na chore dziewczynki. Powoduje zwiêkszenie napiêcia w
uk³adzie parasympatycznym,
M

- sierpieñ-wrzesieñ 2006 (43/44) -

MEDYK BIA£OSTOCKI
wzrost mo¿liwoci moduluj¹cych ze
strony pnia mózgu, odnonie kontrolowania czynnoci autonomicznych
uk³adu nerwowego, zaburzonego w zespole Retta.
Program dwudniowej konferencji
obejmowa³ sesje wyk³adowe, spotkania
rodziców i ich córek z zespo³ami konsultuj¹cych lekarzy. Wród konsultantów byli: Allison Kerr z Anglii, Ingegerd Witt Engerström ze Szwecji, Eric
Smeets z Belgii, prof. Alina Midro,
prof. Hanna Jaklewicz i dr Mazur. Odbywa³y siê równie¿ specjalne warsztaty
psychologiczne dla rodziców i specjalne zajêcia dla rodzeñstwa dziewczynek
z zespo³em Retta. Kathy Hunter, przewodnicz¹ca IRSA z USA promowa³a
swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê nt. zespo³u
Retta.
Poruszy³a nas obserwacja niezwyk³ej wiêzi, jak¹ by³o widaæ pomiêdzy
dziewczynkami i ich ojcami. W czasie
konsultacji bardzo czêsto mo¿na by³o

zumieæ siê podczas konsultacji z
lekarzami.

Rettmonstrum
Aby dowiedzieæ siê wiêcej o zespole Retta trzeba pos³uchaæ wyk³adów,
skorzystaæ z konsultacji medycznych,
skonfrontowaæ informacje otrzymane
od polskich lekarzy z wiedz¹ specjalistów europejskich. Warto wspó³pracowaæ z organizacjami zrzeszaj¹cymi rodziny i maj¹cymi tego typu problem,
upowszechniaæ wiadomoci na temat
zespo³u Retta, podnosiæ wiadomoæ
spo³eczn¹. Trzeba walczyæ o równe
prawa dzieci naznaczonych odmiennoci¹, ich godne wychowanie, w³aciw¹
opiekê medyczn¹ i paramedyczn¹.
Nale¿y wspomóc naukowców w zdobywaniu rodków na badania naukowe.
Rodzice najczêciej pozostaj¹ sami
z trudnymi problemami. Lekarze rozk³adaj¹ rêce: To genetyczne, Nic nie

same. Obowi¹zkiem lekarzy winno byæ
przeciwstawienie siê pog³êbianiu poszczególnych zaburzeñ. To trudna interdyscyplinarna i wielospecjalistyczna
walka o ujarzmienie wielu objawów
nazywana jest przez cierpi¹cych rodziców RETTMONSTRUM.
Zespól Retta jest zaburzeniem wielouk³adowym i bardzo z³o¿onym. Leczenie obejmuje ³agodzenie tylko niektórych objawów klinicznych. Ka¿dy
okres ¿ycia wprowadza nowe problemy
i nale¿a³o by je umieæ rozwi¹zywaæ.
Rettmonstrum winno byæ opanowywane przez neurologów, pediatrów,
gastroenterologów, chirurgów, endokrynologów, ortopedów, psychiatrów
itd.

Ruletka
RETTMONSTRUM... to zespó³
objawów, z którymi mog¹ siê spotkaæ
rodziny ka¿dego z nas. Mutacje MECP2

Fot. Z sali obrad.

us³yszeæ, ¿e dziewczynki uwielbiaj¹
byæ w centrum uwagi, ¿e czuj¹ siê ma³ymi gwiazdami, lubi¹ otaczaæ siê ludmi, ale szczególnie dobrze czuj¹ siê w
ramionach swoich tatusiów.
W czasie przerw oraz spotkañ integracyjnych s³ychaæ by³o dyskusje pomiêdzy rodzicami pacjentek. Nikt nikogo siê nie wstydzi³. Dziêki pomocy studentów gdañskiej AM, zwerbowanych
przez dr Jolantê Bariery, bardzo szybko
pokonano barierê jêzykow¹. Studenci w
ujmuj¹cy sposób pe³nili rolê t³umaczy
miêdzy rodzicami oraz pomagali poro-

mo¿emy pomoc. Aktualnie trwa walka
rodziców i niewielkiej garstki lekarzy
zwi¹zanych ze Stowarzyszeniem
(OSPOZR), przeciwko powszechnej
postawie bezradnoci i niewiedzy.
W Polsce obecnie jest zarejestrowanych 200 dziewczynek z zespo³em
Retta, a powinno byæ, jak wynika z
czêstoci jego wystêpowania (od 1:5
tysiêcy do 1:15 tysiêcy urodzeñ) dwa
tysi¹ce. Dziewczynki z zespo³em Retta,
po diagnozie, która przede wszystkim
jest stawiana na podstawie obrazu klinicznego, nie mog¹ byæ pozostawione
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powstaj¹ wci¹¿ od nowa i niezwykle
rzadko wystêpuj¹ rodzinnie. Nie mo¿na
przewidzieæ, kogo dotknie ruletka
zmian informacji genetycznej. Ka¿dy z
nas jest zdeterminowany genetycznie i
ka¿dy z nas ma ró¿ne przypad³oci tej
determinacji. Nie zawsze pamiêtamy,
czy nie zawsze wiemy, ¿e informacja
genetyczna jest wydobywana poprzez
oddzia³ywania rodowiskowe, zarówno
te z najbli¿szego otoczenia siedliska
genów w j¹drze komórkowym czy w
mitochondriach, ale tak¿e poprzez funkcje ca³ego organizmu czy poprzez, M
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najogólniej mówi¹c, dzia³ania rodowiskowe naszego otoczenia. Znaj¹c przyczynê w b³êdzie zapisu genetycznego,
oczekujemy kontrolowanego wyciszania nieprawid³owego
zapisu genetycznego. To, na ile jestemy w stanie doprowadziæ do wyciszania nieprawid³owego zapisu genetycznego
czy te¿ zablokowania jego niepo¿¹danego dzia³ania wymaga
dalszych badañ. Na to nie odpowiedzia³y jeszcze pracownie

Historia mego udzia³u

w walce
Z RAKIEM
Cz. II.

Z

Fot. Dziewczynka z zespo³em Retta.

naukowców. Jeli zaakceptujemy wysi³ki naukowców,
wspieraj¹c ekonomicznie ich dzia³ania, byæ mo¿e wczeniej
dziewczynki z RTT doczekaj¹ siê lepszej opieki i leczenia.
Stowarzyszenie Rett Syndrome Europe zajê³o siê poszukiwaniem rodków finansowych na badania oraz naukowców,
którzy podjêliby siê trudu rozwi¹zania zagadek tego
schorzenia. Yvone Milne, przewodnicz¹ca organizacji Euro
Rett Syndrome, podkrela³a, jak wielkie znaczenie ma efektywnoæ opieki medycznej, paramedycznej, systemowej,
wspó³praca na poziomie europejskim w zakresie zdobywania
wiedzy o przyczynach powstawania poszczególnych zaburzeñ i poszukiwaniu sposobów ich leczenia. Konferencja
wykaza³a, ¿e: Jeli jestemy razem przysz³oæ wydaje siê nam
janiejsza, a dzisiejszy wiat lepszy.

Alina T. Midro
(Autorka jest prof., kierownikiem
Zak³adu Genetyki Klinicznej AMB).
Aneta Lebiedziñska
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anim przejdê do dalszego opowiadania, muszê siê
cofn¹æ trochê i opisaæ pewne wydarzenia z ¿ycia
dr. Egyuda, które dope³niaj¹ obraz walki z rakiem w
Ameryce.
Zaczê³o siê od tego, ¿e na pocz¹tku lat 60-tych prof.
Albert Szent-Gyorgyi zaprosi³ Laszlo do swego laboratorium
pod Bostonem do pomocy w wyjanieniu podstawowego
problemu w biochemii raka. Mój wêgierski kolega w³anie
uzyska³ doktorat z chemii w Anglii, w której znalaz³ siê jako
uchodca polityczny po powstaniu wêgierskim w 1956 roku.
Profesor da³ mu proste, aczkolwiek bardzo wa¿ne zadanie,
mia³ wykazaæ jaka jest ró¿nica w sk³adzie chemicznym miêdzy komórk¹ zdrow¹ a nowotworow¹. Choæ takie pytanie
wydawaæ siê mo¿e naiwnym, doprowadzi³o jednak do bardzo ciekawego odkrycia. U¿ywaj¹c metodê analizy spektralnej wyci¹gów z takich tkanek, Laszlo wykaza³, ¿e w zdrowej
tkance znajduje siê zwi¹zek o charakterystycznej budowie
ketoaldehydu, którego nie ma w nowotworze. Wkrótce nie
tylko zidentyfikowa³ on ten zwi¹zek jako metyloglyoksal
(MG), ale i dokona³ jego syntezy. Jeli tak jest, to jaki jest
wp³yw MG na rozwój nowotworu u dowiadczalnego zwierzêcia  rzuci³ nastêpne pytanie Albert?
Do badañ u¿yto myszy z wszczepionymi dootrzewnowo
komórkami nowotworowymi typu ascitis sarcoma, a nastêpnie wstrzykniêto roztwór metyloglyoksalu, który ca³kowicie
zahamowa³ wzrost tych komórek. Wyniki tych dowiadczeñ
zosta³y szybko przyjête do druku i opublikowane w 1968 roku w najbardziej presti¿owym amerykañskim pimie naukowym Science. Niestety podanie MG do¿ylnie w tym samym uk³adzie dowiadczalnym nie da³o ¿adnego skutku, co
zniechêci³o prof. Szent-Gyorgyi'ego do dalszych badañ,
szczególnie, ¿e utraci³ on w³anie poparcie finansowe amerykañskich fundacji rz¹dowych, i Laszlo musia³ odejæ.

W piwnicy swego domu
Laszlo nie da³ jednak za wygran¹ i w piwnicy swego domu kontynuowa³ wieczorami badania nad MG, a w dzieñ pracowa³ jako rzenik. W miêdzyczasie okaza³o siê, ¿e MG dlatego nie dzia³a do¿ylnie, bo we krwi znajduj¹ siê dwa
enzymy, metyloglyoksalaza I i II, które skutecznie rozk³adaj¹ ten zwi¹zek. W zwi¹zku z tym Laszlo zsyntetyzowa³ szereg pochodnych MG, które nie by³y substratem dla metyloglyoksalaz, i co wa¿niejsze, wykazywa³y dzia³anie przeciwnowotworowe u dowiadczalnych zwierz¹t.
Gdy pozna³em dr. Egyuda by³ on zatrudniony w firmie
Cell Research Inc., której szefem by³ cz³owiek
M
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wynajduj¹cy i finansuj¹cy takie osoby jak Laszlo, w oczekiwaniu, ¿e zarobi na nich miliony dolarów. Pan Friedman by³
przekonany, ¿e po opatentowaniu zwi¹zków MG zsyntetyzowanych przez Laszlo, znajdzie ³atwo kupca w postaci jakiej
du¿ej i bogatej firmy farmaceutycznej. W czasie jednej z naszych rozmów wyrazi³em w¹tpliwoæ, czy to siê da tak szybko zrobiæ bez zainwestowania du¿ych pieniêdzy, których on
zreszt¹ nie mia³, na dalsze badania laboratoryjne i przedkliniczne?
Tak czy inaczej, najpierw trzeba by³o otrzymaæ ocenê
amerykañskiego Narodowego Instytutu Rakowego (NCI) o
skutecznoci pochodnych MG w standardowych warunkach
hodowli komórkowej. Wyniki by³y zupe³nie rewelacyjne
 zwi¹zki te przewy¿sza³y swoj¹ aktywnoci¹ w stosunku do
komórek rakowych wszystkie inne zwi¹zki jakie w tym momencie by³y badane przez NCI! By³ tylko jeden problem
 zgodnie z protoko³em NCI dla ka¿dego badanego zwi¹zku
trzeba by³o oznaczyæ toksycznoæ dla zdrowych komórek.
Okaza³o siê, ¿e w zakresie stê¿eñ terapeutycznych pochodne
MG nie wykaza³y ¿adnej toksycznoci. Wydawa³oby siê, ¿e
to dobra wiadomoæ, ale nie dla NCI. W licie do dr. Egyuda
stwierdzono, ¿e brak toksycznoci pochodnych MG w stosunku do komórek normalnych uniemo¿liwia zaklasyfikowanie ich jako leku przeciwrakowego. Gdyby nie to, ¿e sam
czyta³em ten list, to nigdy bym nie uwierzy³, ¿e taka bzdura
mo¿e wyjæ od instytucji, której zadaniem jest walka z rakiem.
Wkrótce postanowilimy napisaæ artyku³ przegl¹dowy
na temat mechanizmu obronnego komórek rakowych przeciw ich immunologicznemu rozpoznaniu i zniszczeniu. Idea
jak¹ przedstawilimy by³a pokrótce nastêpuj¹ca.
Wiadomo by³o od dawna, dziêki obserwacjom takich
amerykañskich badaczy jak Harold Dworak oraz Leo Zacharski wraz z jego polskimi wspó³pracownikami, ¿e komórki nowotworowe gromadz¹ na powierzchni ich b³on bia³ko
maj¹ce cechy stabilizowanej fibryny. W zwi¹zku z tym wyda³o siê logicznym, ¿e zahamowanie tworzenia siê fibryny
mo¿e sprzyjaæ skutecznoci terapii przeciwnowotworowej.
Nie wdaj¹c siê w szczegó³y, mo¿na tylko stwierdziæ, ¿e we
wstêpnych badaniach klinicznych zahamowanie dzia³ania
trombiny lub jej powstawania nie da³o oczekiwanych wyników. To chyba spowodowa³o, ¿e dr Dworak, obecnie kierownik Zak³adu Patologii w Harvard Medical School, zaprzesta³ wiele lat temu badañ nad rol¹ fibryny w raku. Natomiast prof. Zacharski zaatakowa³ ten problem od drugiej
strony, a mianowicie fibrynolizy. Za³o¿enie by³o takie, ¿e
jeli nie mo¿na zatrzymaæ tworzenia siê fibryny, to mo¿e uda
siê j¹ usun¹æ z powierzchni b³on komórek nowotworowych.
Jednak i takie podejcie nie dawa³o zadawalaj¹cych rezultatów. Ponadto przeciwko aktywacji fibrynolizy wiadczy fakt,
¿e komórki nowotworowe, szczególnie w raku prostaty, produkuj¹ du¿e iloci tkankowego aktywatora plazminogenu
(tPA), który jednak nie prowadzi do powstania aktywnej
plazminy. Ten fakt sta³ siê dla nas podstaw¹ przypuszczeñ, ¿e
fibryna w raku jest szczególnie oporna na fibrynolizê, co zreszt¹ by³o udokumentowane pracami, opublikowanymi
uprzednio przez Ryszarda Farbiszewskiego, Krzysztofa
Worowskiego i ich wspó³pracowników z AM w Bia³ymstoku.
W artykule po³¹czylimy te fakty z naszymi obserwacjami
powstawania nierozpuszczalnego polimeru fibrynogenu w
wyniku wymiany dwusiarczkowej katalizowanej grupami
sulfhydrylowymi, pojawiaj¹cymi siê na powierzchni b³on
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komórek nowotworowych. Jak wykazalimy uprzednio, taki
polimer jest ca³kowicie oporny na fibrynolityczn¹ degradacjê, prawdopodobnie na skutek niedostêpnoci tPA i innych aktywatorów do plazminogenu, ukrytego we wnêtrzu
zmodyfikowanej cz¹steczki fibrynogenu. W zwi¹zku z tym,
¿e metyloglyoksal i jego pochodne blokuj¹ grupy sulhydrylowe, zaproponowalimy, ¿e w³anie taka reakcja jest podstaw¹ ich przeciwrakowego dzia³ania. Artyku³ nasz zosta³ opublikowany w roku 1991 w Medical Hypotheses (Vol.36;
pp.336-340). Dzi wiemy, ¿e to by³a niekompletna hipoteza,
ale o tym póniej.

Fot. Dr hab. Bogus³aw Lipiñski.

Bomba pêk³a
Fakt istnienia na powierzchni b³on komórkowych fibrynopodobnego materia³u, który nie jest degradowany przez
naturalny proces fibrynolityczny, nic nie mówi o tym dlaczego ma to sprzyjaæ rozwojowi nowotworów. W tym samym czasie pojawi³o siê szereg prac z kliniki prof. Rosenberga w Waszyngtonie, na temat znaczenia komórkowego uk³adu odpornociowego w zwalczaniu komórek nowotworowych. Okaza³o siê, ¿e aktywowane komórki ¿erne (tzw. Natural Killer  NK cells) bardzo skutecznie niszcz¹ komórki
nowotworowe in vitro. Oczywicie atakuj¹ one tylko te komórki, które maj¹ antygeny obce a wiêc takie, które siê
ujawniaj¹ w procesie transformacji nowotworowej. Niestety,
wstrzykniecie nawet bardzo du¿ej liczby autologicznych in
vitro aktywowanych komórek NK do pacjenta rakowego by³o praktycznie bezskuteczne. Laszlo i ja t³umaczylimy ten
fakt istnieniem na powierzchni b³on komórek nowotworowych otoczki fibrynowej opornej na fibrynolizê, która to
zas³ania antygeny nowotworowe i w ten sposób przedstawia
je komórkom NK jako w³asne. W zwi¹zku z tym wyda³o
siê nam, ¿e dr Rosenberg powinien siê zainteresowaæ takim
pomys³em, który potencjalnie móg³ rozwi¹zaæ zagadkê ma³ej
skutecznoci jego metody, która zreszt¹ by³a bardzo krytycznie oceniana przez innych amerykañskich onkologów. M
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Uzyskanie widzenia u Rosenberga
zajê³o sporo czasu, a¿ wreszcie w roku
2000 Laszlo dopi¹³ celu i zjawi³ siê w
jego waszyngtoñskiej klinice z plikiem
materia³ów naukowych. Doktor Rosenberg najpierw uwa¿nie wys³ucha³ tego
co Laszlo mia³ do powiedzenia i pobie¿nie przejrza³ przedstawion¹ mu dokumentacjê. Wygl¹da³o na to, ¿e bardzo
go zaintrygowa³a nasza idea i nie muszê dodaæ, jak bardzo ucieszy³o to Laszlo. Po prawie godzinnej rozmowie
bomba pêk³a. Profesor Rosenberg potwierdzi³, ¿e rzeczywicie jest to bardzo
ciekawa idea, a nawet, jak doda³, nadaj¹ca siê na Nobla, ale niestety on jest
bardzo zajêty, ci¹gle musi pisaæ podania o granty i nie ma czasu. Goodby and
good luck  rzuci³ na odchodne.
Laszlo wróci³ do Bostonu za³amany, lecz jak zwykle ten stan nie trwa³
d³ugo. Postanowi³ zaatakowaæ armiê
amerykañsk¹, która jak siê okaza³o daje
pieni¹dze nie tylko na rozwijanie nowych metod zabijania ludzi, ale równie¿ na wojnê z rakiem. Tym razem Laszo wys³a³ podanie o grant z firmy Cell
Research Inc., w której podówczas by³
kierownikiem badañ naukowych. Dla
wyjanienia podajê, ¿e rz¹d amerykañski finansuje nie tylko naukê w orodkach akademickich, ale równie¿ w prywatnych jednostkach badawczych. A¿eby zd¹¿yæ przed up³ywem wyznaczonego terminu postanowiono, ¿e Laszlo
poleci rano samolotem do Waszyngtonu, aby przed godzin¹ 16-t¹ dostarczyæ osobicie podanie o grant. Na lotnisku wynaj¹³ samochód i uda³ siê w
kierunku miasta, kiedy to niespodziewanie jego samochód zosta³ uderzony z
ty³u przez ciê¿arówkê. Na szczêcie nic
siê nie sta³o kierowcy, ale zrobi³o siê
straszne zamieszanie. Przyjecha³a policja, spisywano protoko³y etc., co zajê³o
bardzo du¿o czasu. W koñcu dr Egyud
zjawi³ siê w kwaterze armii z piêtnastominutowym opónieniem. Wprawdzie
przyjêto podanie, ale od razu zaznaczono, ¿e mo¿e nie byæ ono rozpatrywane
z powodu przekroczenia terminu dostarczenia. W rezultacie tak te¿ siê sta³o, mimo ¿e Laszlo interweniowa³, dokumentuj¹c to raportem policji drogowej. Nic nie pomog³o. Biurokracja, a
szczególnie wojskowa, jest wszêdzie
taka sama.
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
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TOWARZYSTWO

w

T

owarzystwo Lekarskie w Tarnowie jest jednym z najstarszych w Polsce. W ubieg³ym
roku (20-23 maja 2005 r.) obchodzilimy 135 lat jego dzia³alnoci.

ta³cone zosta³o w tarnowsk¹ sekcjê Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich i dzia³a³o do wybuchu I wojny wiatowej. W
zwi¹zku z tym, ¿e w czasie wojny wielu
tarnowskich lekarzy zosta³o zmobilizo-

Pierwsze na terenie miasta Tarnowa
stowarzyszenie naukowe lekarzy pod
nazw¹ Kó³ko Lekarskie zosta³o za³o¿one 20 stycznia 1870 roku. Jego inicjatorem, organizatorem i pierwszym prezesem by³ dr Józef Cyryl Starkel
 ówczesny lekarz miejski Tarnowa,
cz³owiek o du¿ej wiedzy humanistycznej, przyrodniczej i lekarskiej, gor¹cy
patriota, niezmordowany organizator
¿ycia naukowego i publicznej s³u¿by
zdrowia w Tarnowie. Obok prowadzonych szerokich dzia³añ przeciwepidemicznych i owiatowo-zdrowotnych na
Ziemi Tarnowskiej, zwróci³ tak¿e uwagê na piln¹ potrzebê powo³ania stowarzyszenia lekarzy w Galicji. Pisa³ o tym
ju¿ w roku 1862, w pi¹tym numerze
Przegl¹du Lekarskiego.
Towarzystwo Lekarskie w Krakowie powsta³o w 1866 roku, a rok póniej powsta³o Towarzystwo Lekarzy
Galicyjskich z siedzib¹ we Lwowie. Zaraz po utworzeniu Kó³ka Lekarskiego
w Tarnowie, dr Starkel zwróci³ siê do
zarz¹du Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z propozycj¹ nawi¹zania
wspó³pracy. Wkrótce Kó³ko przeksz-

wanych i skierowanych do szpitali wojskowych, dzia³alnoæ towarzystwa zosta³a zawieszona.
Tu¿ po odzyskaniu niepodleg³oci,
z inicjatywy dr. Jerzego Bujalskiego,
ówczesnego dyrektora szpitala powszechnego, w maju 1919 roku zorganizowano w Tarnowie ogólnokrajowy
zjazd dyrektorów szpitali z Galicji Zachodniej. Opracowano wówczas zasady
organizacji szpitalnictwa w odrodzonej
Polsce. W 1921 roku dr Bujalski zosta³
powo³any na stanowisko wiceministra,
a trzy lata póniej zosta³ ministrem
zdrowia.
Pod koniec 1919 roku Towarzystwo Lekarzy Galicyjskich zosta³o rozwi¹zane, a jego dzia³alnoæ przejê³y
izby lekarskie, które obok spraw zawodowych rodowiska lekarskiego dba³y
tak¿e o postêp nauk medycznych. W
czasie II wojny wiatowej wiat lekarski Tarnowa dozna³ szczególnie ciê¿kich strat z r¹k okupanta niemieckiego.
Po II wojnie wiatowej zlikwidowano
izby lekarskie i dopiero w 1951 roku
rz¹d PRL wyrazi³ zgodê na reaktywowanie Polskiego Towarzystwa Lekar-
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LEKARSKIE

Ta r n o w i e

cy, i pomimo utraty statusu województwa dzia³a nadal w jego dawnym
obszarze. Obecnie Oddzia³ liczy 1050
cz³onków i prowadzi systematyczn¹
dzia³alnoæ naukowo-szkoleniow¹ organizowan¹ w formie zebrañ, sympozjów i konferencji z udzia³em wybitnych wyk³adowców  specjalistów z
ró¿nych dziedzin medycyny i z ró¿nych
uczelni medycznych w Polsce.
Wartym podkrelenia jest udzia³
naszego oddzia³u w organizacji Krajowych Kongresów Ekologicznych
EKO-MED, które s¹ wa¿nym wydarzeniem naukowym w kraju. Wspó³pracujemy z licznymi towarzystwami specjalistycznymi. Staramy siê, aby nasza
dzia³alnoæ przyczynia³a siê do pog³êbiania i aktualizowania wiedzy

skiego. W 1952 roku z inicjatywy dr. zdrowia, a tak¿e w komisjach egzamiStanis³awa Ksyka, ordynatora oddzia³u nacyjnych na I stopieñ specjalizacji.
dzieciêcego powsta³o w Tarnowie Ko³o
W 1982 roku przewodnicz¹cym
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, oddzia³u zosta³ dr Mieczys³aw Nowaktóre dzia³a³o w ramach Krakowskiego kowski, który kontynuuj¹c dzia³alnoæ
Oddzia³u Wojewódzkiego. Pierwszym naukowo-szkoleniow¹ dba³ równoczeprezesem ko³a zosta³ dr Tadeusz Kru- nie o o¿ywienie ¿ycia towarzyskiego
kar, dyrektor szpitala. Jego zas³ug¹ by³o wród cz³onków ko³a. W 1986 roku z
rozwiniêcie dzia³alnoci naukowo-szkoleniowej. Na zebrania zapraszani byli profesorowie klinik krakowskich.
Doktor Krukara uzyska³
zgodê na prowadzenie w
tarnowskim szpitalu podstawowych specjalizacji na I
stopieñ.
W 1970 roku przypad³a
100. rocznica powstania
Kó³ka Lekarskiego w Tarnowie. Z rocznym opónieniem tj. 22 maja 1971 r.
odby³a siê uroczystoæ jubileuszowa z udzia³em przedstawicieli w³adz i wiata nauki. W Przegl¹dzie Lekarskim nr 5 z 1971 r., który na
stronie tytu³owej nosi³ specjalny nadruk: W 100-lecie
Towarzystwa Lekarskiego w
Tarnowie, opublikowano siedem ciekawych artyku³ów
cz³onków tarnowskiego ko³a.
W 1973 roku przewod- Fot. 135 lat powo³ania Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie.
nicz¹cym ko³a zosta³ dr Stefan S³owiñski, który wykaza³ siê du¿¹ sprawnoci¹ organi- okazji 150-lecia szpitala powszechnego medycznej lekarzy i zapewnia³a im
zatorsk¹. W zwi¹zku z nowym po- w Tarnowie, Zarz¹d Oddzia³u PTL zor- zdobywanie punktów edukacyjnych.
dzia³em administracyjnym kraju i ganizowa³ uroczyst¹ sesjê naukowo-hiDzia³alnoæ naszego oddzia³u jest
powstaniem w 1975 roku wojewódz- storyczn¹. W roku 1989 dr Nowako- wysoko oceniania przez Zarz¹d G³ótwa tarnowskiego, Ko³o Polskiego To- wski w³¹czy³ siê aktywnie w prace nad wny, czego wyrazem jest wyró¿nienie
warzystwa Lekarskiego w Tarnowie reaktywowaniem izb lekarskich w Pol- wielu naszych cz³onków odznaczeniami
zosta³o przekszta³cone w Oddzia³ Wo- sce, przyczyniaj¹c siê do powo³ania Towarzystwa: Zas³u¿ony dla Poskiejewódzki. W jego sk³ad wesz³y ko³a: w samodzielnej Izby Lekarskiej w Tar- go Towarzystwa Lekarskiego i Bene
Bochni, Brzesku, D¹browie Tarnow- nowie.
Meritus oraz najwy¿szym odznaczeskiej i Dêbicy.
W czerwcu 1991 roku wybrano niem Gloria Medicinae.
Oprócz aktywnej dzia³alnoci nau- nowy zarz¹d i od tego czasu, ju¿
kowo-szkoleniowej, przedstawiciele za- czwart¹ kadencjê, mam zaszczyt pe³niæ
Antoni Sydor
rz¹du uczestniczyli w komisjach kon- funkcjê przewodnicz¹cego. Oddzia³
(Autor jest dr. med., absolwentem AMB,
kursowych na obsadzanie stanowisk nasz obejmuje nadal ko³a w Bochni,
ordynatorem Oddzia³u Nefrologicznego
kierowniczych w placówkach s³u¿by Brzesku, D¹browie Tarnowskiej i DêbiSzpitala Wojewódzkiego w Tarnowie).
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Jedz cytryny
C

ytryna to ma³e drzewo rosn¹ce u
podnó¿a Himalajów, uprawiane
obecnie w USA, Hiszpanii, Grecji, Argentynie, Brazylii i we W³oszech.
Pod wzglêdem produkcji zajmuje drugie,
po pomarañczy s³odkiej, miejsce wród
cytrusów. Owocem s¹ ¿ó³te jagody o spiczastej koñcówce i rednicy oko³o 4 centymetrów. Drzewo kwitnie i owocuje
przez ca³y rok. U niektórych odmian, w
ró¿nych fazach dojrza³oci, rosn¹ jednoczenie kwiaty i owoce.

cytrynowego wzmacnia nasz uk³ad immunologiczny i stanowi znakomit¹ ochronê przed infekcjami. Cytryny zaleca siê
pacjentom choruj¹cym na nadcinienie,
reumatyzm, na schorzenia w¹troby i pêcherzyka ¿ó³ciowego (sok cytrynowy
zmieszany z wod¹ i oliw¹ z oliwek ma
zdolnoci rozpuszczaj¹ce z³ogi w pêcherzyku ¿ó³ciowym). Cytryna wskazana
jest równie¿ w nie¿ytach ¿o³¹dka, powsta³ych w wyniku zbyt ma³ej zawartoci
kwasu solnego w soku ¿o³¹dkowym. Re-

Sto gram cytryny zawiera: 0,8 g bia³ka, 3,2 g wêglowodanów, 5,2 g b³onnika,
160 mg potasu, 110 mg wapnia, 50 mg
witaminy C, 21 mg fosforu, 12 mg magnezu, 6 mg sodu, 0,4 m ¿elaza, 0,1 mg
cynku, 0,05 mg witaminy B1, 0,04 mg
witaminy B2, 0,2 mg witaminy B3 oraz
0,11 mg witaminy B6.
Spo¿ywanie cytryn w du¿ych ilociach, b¹d regularne wypijanie soku

guluje ona i obni¿a poziom cholesterolu,
chroni przed mia¿d¿yc¹ i chorob¹ wieñcow¹. Jej spo¿ywanie spowalnia krzepniêcie krwi, niedopuszczaj¹c tym samym
do tworzenia siê zakrzepów, dziêki czemu zmniejsza siê ryzyko zawa³u i udaru
mózgu. Sok z cytryny, ze wzglêdu na
spor¹ zawartoæ kwasu cytrynowego,
wykorzystywany jest równie¿ w profilaktyce kamicy moczanowej. Podobnie jak
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inne owoce cytrusowe, cytryny zawieraj¹
terpeny, czyli substancje pobudzaj¹ce organizm do produkcji enzymów, które
chroni¹ zdrowe komórki przed uszkodzeniem przez substancje rakotwórcze.
Cytryna dodaje organizmowi energii,
pobudza przemianê materii, pomaga pozbyæ siê zwi¹zków toksycznych. Poprzez
witaminê C zawart¹ w soku, dzia³a antyoksydacyjnie, zmiataj¹c reaktywne formy tlenu, których nadmierna generacja
jest przyczyn¹ wielu chorób. Wspomniana witamina C wp³ywa na wytwarzanie i
trwa³oæ kolagenu, u³atwia gojenie siê
ran, z³amañ, hamuje zasinienie skóry i
powstawanie krwotoków. Podnosi odpornoæ wobec zaka¿enia, aktywuje system
immunologiczny oraz dzia³a antywirusowo. Bardzo interesuj¹cy jest fakt, ¿e sok
z cytryny dzia³a na tyle silnie, ¿e jako jedyny rodzaj ¿ywnoci niszczy pa³eczki
Salmonella. Roger Short w badaniach in
vitro stwierdzi³, ¿e 10-procentowy roztwór soku z cytryny skutecznie niszczy
wirusa HIV. Nale¿y pamiêtaæ jednak, ¿e
s¹ to dopiero badania wstêpne.
Cytryna znalaz³a szerokie zastosowanie w kosmetologii. Ze wzglêdu na
swoje w³aciwoci antyseptyczne, wybielaj¹ce, zmiêkczaj¹ce i wyg³adzaj¹ce
stanowi bazê wielu kosmetyków. Leczy
siê ni¹ stany zapalne skóry, opryszczki,
tr¹dzik i ³upie¿. Wyci¹g z cytryny ma
w³aciwoci z³uszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce, dlatego czêsto bywa sk³adnikiem maseczek i pilingów. Sok z cytryny, bêd¹cy
dodatkiem do balsamów, szamponów i
p³ukanek, to niezbêdny sk³adnik do pielêgnacji przet³uszczaj¹cych siê w³osów.
Olejek cytrynowy stanowi sk³adnik dezodorantów, wód do cia³a i perfum. Bardzo
czêsto jest on u¿ywany w aromaterapii.
Robert Kranc
(Autor jest mgr. analityki medycznej,
wspó³pracuje z Klinik¹
Obserwacyjno-Zakan¹ AMB).
Magdalena Rogalska
(Autorka jest mgr. analityki medycznej w
Klinice Obserwacyjno-Zakanej AMB).
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Niby banalna
szczoteczka
do zêbów

¯

ycie ka¿dego z nas wype³nione
jest czynnociami, które wykonujemy, stosuj¹c przedmioty codziennego u¿ytku. Do takich zwyk³ych
czynnoci zaliczyæ mo¿emy porann¹
oraz wieczorn¹ toaletê, w tym czyszczenie zêbów. Pomijaj¹c niechêæ do czyszczenia (szczotkowania zêbów), przejawian¹ g³ównie przez dzieci, nale¿a³oby
zadaæ pytanie  czy rzeczywicie czyszczenie zêbów jest czynnoci¹ nieod³¹cznie zwi¹zan¹ z rozwojem cywilizacji?
Badania archeologiczne dowodz¹
dba³oci o higienê jamy ustnej ju¿ w
czasach staro¿ytnych (oko³o 3000
p.n.e). Za praojca szczoteczki do zêbów mo¿na uznaæ ¿ujkê  kawa³ki rolin ¿utych po to, aby oczyciæ zêby z
resztek pokarmowych. Do tego celu
najczêciej wykorzystywano ga³¹zki
drzewa Salvadora pevscica, które zawieraj¹ kwas taninowy i wodorowêglan
sodu. Kawa³ki tej roliny moczono
przez dobê a¿ do rozwarstwienia w³ókien i uformowania siê, na koñcu odciêtego fragmentu roliny, swoistego pêdzla lub szczotki. Po u¿yciu rozwarstwiony koniec odcinano i ga³¹zkê ponownie moczono w wodzie. Takie
szczotki by³y sprzêtem jednorazowego
u¿ytku.
Prace archeologiczne wykaza³y, ¿e
tego typu przedmioty higieny osobistej
stosowane by³y ju¿ w staro¿ytnym
Egipcie, a do dzi wykorzystywane s¹
przez plemiona Afryki równikowej,
aborygenów australijskich oraz przez
plemiona papuaskie z centralnych regionów Papui  w Nowej Gwinei.
Zgodnie z opini¹ archeologów nale¿y przyj¹æ, ¿e wynalazcami szczoteczki
do mycia zêbów, w dzisiejszym tego
znaczeniu, s¹ Chiñczycy. Badania
wskazuj¹, ¿e wynalezienie (opracowanie?) szczoteczki do zêbów o wspó³czesnym kszta³cie mia³o miejsce w XV
wieku. Pierwsze  chiñskie  szczoteczki mia³y uchwyt wykonywany z drewna lub czêciej z koci cielêcej, g³ó-

wka szczoteczki za by³a tworzona z
naturalnego w³osia. Jak wykaza³y
szczegó³owe badania, najczêciej wykorzystywano w³osy (szczecinê) z karku dzikiej wini azjatyckiej.
W Europie szczoteczka do czyszczenia zêbów pojawi³a siê w wieku
XVII, we Francji. Za europejskiego ojca
szczoteczki uwa¿a siê jednak Williama
Addisa, Anglika, który zaprezentowa³ swój wyrób w 1780 roku.
Addis stosowa³ surowce analogiczne do stosowanych w Chinach. Uchwyt szczoteczki by³
wykonywany z krowiej koci,
a g³ówkê robiono z w³osia krowiego ogona lub z sierci dzikiej wini azjatyckiej, które
umieszczano w ma³ych otworkach wywierconych w koci i
mocowanych cienkimi drucikami.
Praktyka wykaza³a, ¿e koæ jest
wystarczaj¹co wytrzyma³ym materia³em, natomiast w³osie ulega
szybkiemu zu¿yciu. W ramach poszukiwania bardziej wytrzyma³ych
materia³ów przeprowadzono eksperymenty równie¿ z w³osiem z ogona koñskiego oraz z w³osiem borsuka, jednak szybko okaza³o siê, ¿e s¹
to surowce zupe³nie nieodpowiednie.
W³osie koñskie jest zbyt twarde i prowadzi³o do kaleczenia dzi¹se³, natomiast w³osie borsuka okaza³o siê zbyt
delikatne. Nale¿y przy tym stwierdziæ,
¿e w³osie borsucze nie okaza³o siê ca³kiem bezu¿yteczne w dziedzinie higieniczno-kosmetycznej, liczne bowiem
grono mê¿czyzn do dzi stosuje pêdzle
do golenia wykonane w³anie z w³osia
borsuka. Podobno s¹ one najlepsze.
W krótkim czasie Addis i jego potomni rozpoczêli produkcjê szczoteczek
na skalê masow¹, i stali siê producentami najlepszych szczoteczek, a tak¿e co
istotne, stali siê ludmi majêtnymi.
W drugiej po³owie XIX wieku
szczoteczka do mycia zêbów emigrowa³a do Ameryki, a prawa patentowe do
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niej uzyska³ w 1857 roku, HD. Wadsworth.
Produkcjê szczoteczek do zêbów,
wykonanych z naturalnego w³osia i maj¹cych uchwyt z koci, na skalê masow¹
rozpoczêto pod koniec XIX wieku.
Istotne zmiany zasz³y wraz z rozwojem
przemys³u chemicznego. W roku 1937
Wallace H. Carothers z laboratoriów Du
Pont'a wynalaz³ nylon, który natychmiast znalaz³ zastosowanie w szczoteczkach do zêbów, wypieraj¹c naturalne w³osie. Ten ca³kowicie sztuczny produkt, wykonany z plastiku zyska³ reklamow¹ nazwê Magicznej szczoteczki
dr. West'a.
O ile z jednej strony mo¿emy podziwiaæ postêp technologiczny dotycz¹cy
szczoteczki do zêbów (trwaj¹cy do
dzi), to a¿ trudno uwierzyæ, ¿e do czasu
II wojny wiatowej, zwyczaj mycia zêbów z u¿yciem szczoteczki nie by³ zjawiskiem powszechnym w USA. Badania wykaza³y, ¿e do zwyczaju
mycia zêbów przyczyni³a siê armia. Przydzia³y,
w sk³ad których wchodzi³y m.in. myd³o, szczoteczka do zêbów oraz pasta do mycia zêbów oraz
wprowadzenie przepisów
reguluj¹cych czynnoci higieniczne ¿o³nierzy wcielanych do wojska
wymusi³y konkretne czynnoci.
Kszta³t i funkcjonalnoæ
szczoteczki zosta³y udoskonalone
na przestrzeni lat. Obecnie produkowane szczoteczki maj¹ ró¿ne
wielkoci uchwytów i g³ówek,
dostosowane do poszczególnych
grup wiekowych. W ostatnich latach propagowane s¹ specjalne
szczoteczki silikonowe dla niemowl¹t.
D³ugoæ uchwytu standardowej szczoteczki dla osoby
doros³ej wynosi 15-17 cm, natomiast szczoteczki dzieciêcej
11-13 cm. Ogólne zasady zak³adaj¹, ¿e czêæ pracuj¹ca
g³ówki powinna obejmowaæ
trzy s¹siaduj¹ce ze sob¹ zêby.
Ogólnie, w zale¿noci od
kszta³tu g³ówki, wyró¿nia siê
trzy profile czêci pracuj¹cej:
wklês³y, prosty oraz piramidalny. W³osie charakteryzuje siê
trzema stopniami twardoci, a wynika
to z gruboci w³ókien u¿ytych do budowy szczoteczki. Poszczególne typy
szczoteczek charakteryzuj¹ siê budow¹
g³ówki  ró¿na iloæ pêczków M
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w³ókien w szerokoci i d³ugoci g³ówki
jak te¿ kszta³t ca³ej szczoteczki oraz
elastycznoæ czêci szczoteczki stanowi¹cej po³¹czenie g³ówki i uchwytu.
O tym jak bogata jest oferta handlowa firm produkuj¹cych szczoteczki wie
ka¿dy, natomiast statystyki wykazuj¹,
¿e od 1963 do 1998 roku opatentowano
3000 wzorów szczoteczek do zêbów.
Trudno jest powiedzieæ czy monotonia szczotkowania zêbów czy te¿
wrodzone lenistwo, sk³oni³o badaczy
do opracowania szczoteczki dla leniwych, tj. szczoteczki z napêdem elektrycznym. Wiadomo, ¿e prekursorem
by³a szczoteczka opracowana w roku
1939 w Szwajcarii, jednak jej wymiary
oraz zdecydowana nieporêcznoæ
wstrzyma³y na pewien czas rozwój tego
typu urz¹dzeñ. Szczoteczkê elektryczn¹, stosunkowo wygodn¹ w u¿yciu, opracowano w roku 1960 (Squibb), jednak dopiero opracowanie szczoteczki
bezprzewodowej w roku 1961 sta³o siê
przyczynkiem do dalszego rozwoju w
tej dziedziny. W roku 1987 w sprzeda¿y
znalaz³a siê szczoteczka z g³ówk¹ wykonuj¹ca ruchy rotacyjne. Obecnie
sprzedawane szczoteczki elektryczne
charakteryzuj¹ siê skomplikowan¹ motoryk¹ g³ówki, maj¹c¹ od 4000 do
20 000 obrotów na minutê.
Poza rozwojem klasycznych szczoteczek do zêbów, nale¿y podkreliæ dynamiczny rozwój szczoteczek o przeznaczeniach specjalistycznych np. do
mycia protez oraz aparatów ortodontycznych.
Zgodnie z opini¹ specjalistów powinno siê u¿ywaæ na zmianê dwóch
szczoteczek (pozwala to na dok³adne
wyschniêcie szczoteczki pomiêdzy kolejnymi zastosowaniami), jak i te¿ konieczna jest wymiana szczoteczek przynajmniej raz na kwarta³.
O tym, ¿e szczoteczka do czyszczenia zêbów nie jest rzecz¹ banaln¹
wiadcz¹ wyniki sonda¿u przeprowadzonego w roku 2003. Za najwa¿niejszy wynalazek cywilizacji uznano
w³anie szczoteczkê.
Oczywicie sama szczoteczka aczkolwiek bardzo wa¿na to jeszcze nie
wszystko, potrzeba jeszcze pasty do zêbów  ale o tym nastêpnym razem.
Edyta Bielecka-Moñko
(Autorka jest doktorantk¹ AMB).
Wojciech J. £ebkowski
(Autor jest dr. hab. n. med., adiunktem
w Klinice Neurochirurgii AMB).
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Czekaj¹c na

Z£OTEGO
GRYFA
Magdalena Grassmann

P

a³ac Branickich  chluba mieszkañców grodu nad Bia³¹, licznie
odwiedzany przez turystów oraz
szkolne wycieczki to tak¿e obiekt, wokó³ którego od ponad 50 lat toczy siê
 z mniejszym lub wiêkszym natê¿eniem  spór o zagospodarowanie.

Powsta³y z popio³ów
Spalony w 1944 roku pa³ac doæ
szybko, decyzj¹ ówczesnych w³adz,
zacz¹³ byæ rekonstruowany. By³o to du¿e przedsiêwziêcie, zwa¿aj¹c na siêga-

nych latach pa³ac zyska³ prowizoryczny
dach, systematycznie odbudowywano
zniszczone mury. G³ównym architektem by³ in¿. Stanis³aw Bukowski. Prace
prowadzono w latach 1945-1962. Co
pewien czas pa³ac odkrywa³ swoje sekrety np. podczas robót w lewym skrzydle natrafiono na dawny poziom pod³óg
z p³yt ceramicznych w mieszcz¹cych siê
tutaj pierwotnie kuchniach hetmañskich, za w pó³nocnej cianie tego¿
skrzyd³a odkryto wnêki okienne z polichromi¹ imituj¹c¹ rysunek okien. Odbudowa mia³a przywróciæ dawny

Fot. Czêciowo zniszczona rzeba sfinksa w pa³acowym ogrodzie, fot. W. Paszowski,
1946 r.

j¹ce 70 procent zniszczenia. W tamtych
czasach w³adzy zale¿a³o na szybkim i
spektakularnym sukcesie. Prace rozpoczêto w 1945 roku od odgruzowania
obiektu. Zabezpieczono wówczas uratowane z wojennej po¿ogi rzeby, podstemplowano resztki cian. W kolej-

XVIII-wieczny blask. Pos³u¿ono siê
m.in. rysunkami z Gabinetu Rycin
Królewskich, prywatnymi zbiorami
wieloletniego badacza pa³acu Jana
Glinki, a tak¿e nieszczêsn¹ rycin¹
Rentza.

M
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Z³y doradca
Tempo prac by³o bardzo szybkie,
co odbi³o siê niekorzystnie na ich jakoci oraz udokumentowaniu. By³a to doskona³a okazja do przeprowadzenia
gruntownych badañ, co postulowa³
wówczas dr Jan Glinka. Jednak do tego
potrzebny by³ czas, a tego nie posiadano
zbyt wiele. Brakowa³o te¿ dog³êbnej
kwerendy archiwalnej. Popiech okaza³
siê z³ym doradc¹. Jak ju¿ wspomnia³am
przy odbudowie pa³acu pos³u¿ono siê
m.in. pochodz¹c¹ z oko³o 1750 roku
rycin¹ Rentza przedstawiaj¹c¹ elewacjê
ogrodow¹ rezydencji. Wed³ug wspó³czesnego badacza dziejów pa³acu Branickich  ksiêdza Jana Niecieckiego
 paradoks polega³ na tym, ¿e w³anie
po 1750 roku nast¹pi³o nasilenie prac
prowadzonych przez hetmana. Rycina
przedstawia wiêc przypadkowo uchwycon¹ fazê przebudowy pa³acu. Opieranie siê na niej przy odbudowie rezydencji w XX wieku doprowadzi³o do kilku
b³êdów. Burzono zabytek aby ocaliæ iluzjê. Zmieniono m.in. balustradê otaczaj¹c¹ górny taras ogrodowy. Przez co
dzi mo¿emy ogl¹daæ balustradê wzorowan¹ na tymczasowej XVIII-wiecznej z
ryciny Rentza. Natomiast ocala³e fragmenty oryginalnego barokowego ogrodzenia przeniesione zosta³y na dach pa³acu gdzie s³u¿¹ jako attyki.
Oprócz odbudowy samego pa³acu
zadbano tak¿e o czêciow¹ rekonstrukcjê ogrodu. Projekt wykona³ w koñcu
lat 50-tych prof. Gerard Cio³ek. Odtworzono ogród górny wraz z omioma parterami. Prace w ogrodzie dolnym sprowadzi³y siê tylko do uporz¹dkowania

go. Nie przywrócono te¿ w pe³ni dawnego wystroju rzebiarskiego. Odbudowano natomiast pawilon Toskañski i
W³oski. W kolejce czeka jeszcze pawilon pod Or³em, pawilon Chiñski oraz
fontanny. Pod koniec lat 90-tych za³o-

Ku wietlanej przysz³oci
Profesor Jan Zachwatowicz powiedzia³ kiedy, ¿e istnieje w Bia³ymstoku
zabytek o wartociach przewy¿szaj¹cych wszystkie inne barokowe budowle

Fot. Elewacja ogrodowa wg XVIII-wiecznej ryciny Rentza.

¿ono cztery bukszpanowe partery w
ogrodzie górnym. Kolejne dwa czekaj¹
na rekonstrukcjê. Niestety nigdy ju¿ nie
ujrzymy ogrodów hetmañskich w pe³nej
krasie z XVIII-wieku, z geometrycznymi boskietami, szemrz¹cymi kaskadami, piewaj¹cymi s³owikami, niespotykan¹ iloci¹ rzeb wród pomarañczowych drzewek. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e w przysz³oci bêdziemy mogli podziwiaæ chocia¿ odtworzon¹ namiastkê
z tamtych lat.

Fot. Odbudowa pa³acu Branickich.
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w kraju. Mia³ na myli pa³ac Branickich. Co dzi pozosta³o z jego dawnej
wietnoci? Przede wszystkim mo¿emy
byæ wdziêczni Stanis³awowi Bukowskiemu i ówczesnemu konserwatorowi
W³adys³awowi Paszkowskiemu, ¿e pa³ac odbudowano. Nie oby³o siê co prawda bez kilku pomy³ek ale za to nie dopuszczono np. do realizacji barbarzyñskiego pomys³u poprowadzenia ci¹gu
komunikacyjnego miêdzy dziedziñcem
g³ównym a bram¹ wjazdow¹. Wiek XXI
przyniós³ nowe nadzieje. Od kilku lat
trwaj¹ remonty. W tym roku, dziêki
uzyskanym funduszom unijnym, mo¿liwy jest generalny remont elewacji ogrodowej pa³acu. Zewnêtrzna szata rezydencji jest coraz bli¿sza XVIII-wiecznemu idea³owi. Istniej¹ te¿ projekty odtworzenia czêci elementów ogrodowych. Warto pomyleæ o rekonstrukcji
niektórych pomieszczeñ, do których zachowa³y siê szczegó³owe opisy i ikonografia. Podlaski Wersal w pe³nym stopniu zas³uguje na przywrócenie mu chocia¿ czêci dawnej wietnoci. Miejmy
nadziejê, ¿e powrót z³otego Gryfa na
bramê wjazdow¹ bêdzie symbolicznym
znakiem dla przysz³oci pa³acu.
(Autorka jest historykiem,
pracownikiem
Biblioteki G³ównej AMB).
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Zamierzch³e czasy

Adam Dobroñski

Grodno
W POWIACIE
SENTYMENTALNEJ
Gdy mylê o Grodnie, to jego niekonsekwentna, zm¹cona uroda wydaje mi siê jakim dziwacznym palimpsestem. Wieki pisa³y na tem
samem miejscu wci¹¿ inn¹ formu³ê piêkna, z kolei
zamazuj¹c poprzednie. A¿ je wszystkie ile mo¿noci dzieñ przedostatni zatar³, by siê tu rozeprzeæ
brzydot¹ i brudem ubogiej nowoczesnej ulicy.
wiat wschodu i wiat zachodu ciera³ siê, zwalcza³ i nawzajem zazêbia³ na tem miejscu...
(Zofia Niedzia³kowska, 1926).

S³owianie zwykli wyprowadzaæ nazwê Grodna od s³ów
grod lub horod, a Litwini od Gartas vel Gardas i to
ju¿ wskazuje na pograniczu jakich terenów wyrós³ ten
orodek nadniemeñski. Od kiedy by³ znany? Na pewno od
1116 roku, ale archeolodzy maj¹ du¿o wczeniejsze propozycje. Zostawmy jednak te spory chronologiczne, gród pada³
ofiar¹ po¿arów i wrogich wojsk (Tatarów w 1241 roku?),
podnosi³ siê jednak z kolejnych kataklizmów, bo le¿a³ na
wa¿nych szlakach handlowych, by³ obiektem zainteresowañ
ksi¹¿¹t ruskich, litewskich, mazowieckich. Zabiega³ o Grodno W³adys³aw Jagie³³o, toczy³ w tej mierze spór z ksiêciem
Witoldem, co dawa³o okazjê do interwencji krzy¿ackich.
Pe³ne prawa miejskie (magdeburskie) zyska³o Grodno w
1444 r. wraz z herbem (jeleniem w. Huberta z krzy¿em
miêdzy rogami) oraz przywilejami. Zatroszczy³a siê o to miasto m.in. królowa Bona, przywileje ponawia³ i jej syn, Zygmunt August.
Wielkim dobrodziejem Grodna okaza³ siê Stefan Batory,
który tu ustanowi³ g³ówny sk³ad soli dla terenów Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego, wspiera³ jezuitów (koció³ i kolegium). Za jego te¿ spraw¹ zaczêto przebudowywaæ dawny
zamek (Stary), przy rynku stan¹³ pa³ac zwany batorówk¹,
brzegi rzeki po³¹czy³ most uznawany za jeden z najpiêkniejszych w Rzeczypospolitej. Batory upodoba³ sobie
gród nadniemeñski, przyjmowa³ w nim pos³ów, decydowa³ o
wa¿nych sprawach pañstwowych. Przyjecha³ po raz ostatni w
1585 roku, by planowaæ wyprawê na Moskwê; zmar³ jednak
12 grudnia.
Czêstym gociem w Grodnie bywa³ król W³adys³aw IV
Waza. Na budowê kocio³ów i klasztorów ³o¿y³o wielu
innych w³adców. Ju¿ w latach 20. XVIII wieku miasto posiada³o wodoci¹g, okaza³e siedziby wznosili magnaci, z woli
Augusta III wyrós³ na skarpie nadniemieñskie Nowy Zamek.
Pod koniec tego¿ stulecia reformator Antoni Tyzenhauz, podskarbi litewski, rozbudowa³ poblisk¹ Horodnicê (manufaktury), w miecie postawi³ pa³ac, nie zapomnia³ nawet o balecie
i teatrze.
Grodno przedrozbiorowe to jedno z wiêkszych miast,
miejsce odbywania sejmów, kwitn¹ce gospodarczo, s³ynne
dziêki istniej¹cym szko³om i wi¹tyniom, odwiedzane przez
goci z daleka, podziwiane, choæ i bied w nim nie brakowa³o.
Niestety, tu w³anie podpisano traktat przes¹dzaj¹cy o II
rozbiorze (Sejm Niemy). W 1794 r. sam Tadeusz Kociuszko
próbowa³ w Grodnie wzmocniæ ducha powstañczego, rok
póniej wygnany król Stanis³aw August Poniatowski têsknie
spogl¹da³ z wysokiego brzegu Niemna ku Warszawie i Bia³emustokowi tak¿e, bo tam zostawi³ siostrê Izabellê Branick¹.
W Grodnie nieszczêsny monarcha, uprzednio zap³akawszy,
podpisa³ abdykacjê.

Stolica guberni

P

W 1802 roku Grodno awansowa³o na centrum guberni,
do której w 1843 roku w³¹czono równie¿ obwód bia³ostocki
z Bielskiem Podlaskim i Sokó³k¹. Miasto powoli przybiera³o
obcy wygl¹d, zapominano o wczeniejszych tradycjach, o
pobycie tu w 1812 roku u³anów ks. Józefa Poniatowskiego,
o powstañcach z lat 1830-1831 i 1863-1864. A jednak polskoæ nie skapitulowa³a ca³kowicie, symbolizowa³a j¹ Eliza
Orzeszkowa  ... s³awna na wiat ca³y ¿ycie swe wród M
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iêkno natury z legendarnym Niemnem, kilkanacie
wieków dumnej historii, ulubione miejsce pobytu
królów, pisarzy, malarzy, aktorów, ludzi nauki; miasto
sto³eczne, bo od 1678 roku z co trzecim sejmem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wspania³e zabytki i tak mo¿na
wymieniaæ d³u¿ej w tonie chwalebnym. Na co czarnowidz
móg³by odpowiedzieæ kilkoma inwektywami.

MEDYK BIA£OSTOCKI
szaroty partykularza spêdzi³a, odtwarzaj¹c jak nikt inny w
cudownych swych powieciach nasz¹ Litwê kochan¹ i lasy
nasze pe³ne tajemnic tragicznych, i ³¹ki nadniemeñskie
kwieciem ró¿nobarwnym ubrane i dworki szlacheckie, i chaty rybackie, w których takie per³y ducha jak Cham siê znajduj¹ (...) i na zapomniane groby mêczenników rzuci³a wieniec wspania³y z niewiêdn¹cych kwiatów w ostatnim swym
utworze Gloria Victis (1912 r.).
Polskoæ to tak¿e okoliczne dworki ziemiañskie i zacianki drobnoszlacheckie, nieliczna inteligencja miejska,
kocio³y. Gorzej rzecz siê mia³a z jêzykiem polskim, zwanym
przez korespondenta ¿argonem, pozostaj¹cym w dalekim
tylko pokrewieñstwie z mow¹ rodaków z Królestwa Polskiego, w dodatku rzadko s³yszalnym na ulicach.
Pisano, ¿e ówczesne Grodno to miasto czynowników i
wojskowych, a w przysz³oci  forteca pierwszorzêdna.
Narzekano: pod ciemn¹ jak¹ gwiazd¹ le¿y widocznie nasza
biedna miecina, nic dobrego, nic radosnego znaleæ nie mo¿na w jej dziejach,
¿aden te¿ promyk janiej¹cy nie rozwietla szarzyzny obecnego jej ¿ycia.
A jednak nie by³o a¿ tak le, miasto sta³o
siê wêz³em kolejowym, poprawia³ siê
stan gospodarki komunalnej, przybywa³o okaza³ych kamienic. Wed³ug danych
spisu powszechnego 1897 roku stolica
guberni liczy³a wraz z wojskiem skoszarowanym niemal 47 tys. osób, a fabryczny i handlowy Bia³ystok mia³ wówczas
ju¿ ponad 66 tys. mieszkañców. Po odliczeniu wojska najwiêcej by³o w Grodnie ¯ydów (62-64 procent), Bia³orusinów tylko 5-7 procent, a Polaków 16-18
procent.

Wojna
W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku grodzieñskie pu³ki piechoty: 76. im. Ludwika Narbutta i 81. Strzelców Grodzieñskich im. Króla Stefana Batorego, ponadto 29. pu³k
artylerii lekkiej i inne mniejsze pododdzia³y wyjecha³y transportami kolejowymi w rejon Piotrkowa Trybunalskiego.
Drugi rzut Grupy Grodzieñskiej zdo³a³ dostaæ siê do oblê¿onego Lwowa, natomiast w miecie nad Niemnem pozosta³y jednostki wartownicze, szkolne, kwatermistrzowskie.
Kiedy zbli¿y³o siê niebezpieczeñstwo w postaci sowieckich
kolumn pancernych do tych skromnych si³ wojskowych do³¹czyli harcerze i gimnazjalici, rezerwici z wojny 1920 r. To
oni, 20-21 wrzenia, stanêli w obronie Grodna. Na stanowisku pozosta³ wiceprezydent Roman Sawicki.
Pierwszy dzieñ walk niespodziewanie zakoñczy³ siê
efektownym sukcesem zbrojnych grup polskich. Dowódcy

Dwudziestolecie
Fot. Zamek w Grodnie.

A¿ do kwietnia 1919 roku Grodno
znajdowa³o siê pod okupacj¹ niemieck¹,
a w dniu 21 lipca 1920 roku wkroczy³y do miasta oddzia³y
bolszewickie. Dopiero dwa miesi¹ce póniej wróci³y tu wojska polskie, a od 1 marca 1921 r. Grodno wraz z powiatem
wchodzi³o w sk³ad woj. bia³ostockiego, co niektórzy postrzegali jako odwet za d³ug¹ przynale¿noæ Bia³egostoku do guberni grodzieñskiej. By³ to powiat kresowy z siln¹ obecnoci¹ mniejszoci narodowych. Grodno d³ugo jeszcze sta³o
mocniej od stolicy województwa w sferze kultury, mia³o
przecie¿ sta³y teatr, zasobn¹ bibliotekê, archiwum. Mia³o nawet ZOO, ³adne parki, urocze zau³ki. Przede wszystkim
nadal zachwyca³o swym po³o¿eniem i wspania³ymi zabytkami. Do najbardziej klasowych zaliczyæ trzeba: cerkiew na
Ko³o¿y z po³owy XII wieku, wspomniany ju¿ klasztor i koció³ jezuitów (fara, obecnie katedra, konsekracja odby³a siê w
obecnoci króla Augusta II i cara Piotra I!), taki sam kompleks bernardynów (m.in. z ofiar z³o¿onych przez rycerzy
wracaj¹cych spod Smoleñska), franciszkanów (za Niemnem)
i brygidek (fundacji znanego w Bia³ymstoku marsza³ka wielkiego litewskiego Krzysztofa Wiesio³owskiego), cerkiew i
klasztor bazylianek (jeszcze nie tak dawno muzeum ateizmu), Stary i Nowy Zamek. Sta³a wówczas w Grodnie i stara
fara witoldowa, u¿ywana przez wojsko, a wysadzona w latach 60. XX wieku przez pirotechników z Moskwy.
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sowieccy pope³nili b³¹d, wprowadzaj¹c czo³gi w ciasne ulice
ródmiecia, gdzie broni¹ bardzo skuteczn¹ okaza³y siê butelki z p³ynami zapalaj¹cymi, granaty, nie mówi¹c o nielicznych dzia³kach i karabinach maszynowych. £¹cznie zniszczono
kilkanacie pojazdów pancernych wroga i st³umiono przejawy wewnêtrznej rebelii. Noc¹ do Grodna dotar³y posi³ki,
g³ównie rezerwowe pu³ki kawalerii, nie zdo³ano jednak skoordynowaæ dowodzenia. Nowe zwi¹zki pancerne i artyleriê
podci¹gnêli równie¿ agresorzy i tym samym jeszcze bardziej
powiêkszyli sw¹ przewagê. W tej sytuacji obroñcy rozpoczêli
przed po³udniem 21 wrzenia odwrót na Ho¿ê i Sopoækinie.
Zwyciêzcy przyst¹pili do represji. Opowiadano o 13-letnim ch³opcu przytroczonym sznurami do czo³gu (¿ywa tarcza), o cia³ach harcerzy pok³utych bagnetami, wybitej kompanii piechurów na Psiej Górce. Po zajêciu miasta mia³y za
miejsce egzekucje. Jeden z takich grobów odkryto w 1992 r.
na skarpie nadniemeñskiej. Okupacja sowiecka to tak¿e dzia³alnoæ NKWD, aresztowania, wywózki na Sybir, wzmo¿ona
walka z kocio³em, grabie¿ maj¹tku, pogorszenie warunków
¿ycia. Okupanci niemieccy po czerwcu 1941 roku w pierwszej kolejnoci dokonali zag³ady ¯ydów, potem nasilali terror
przeciwko ludnoci chrzecijañskiej, zw³aszcza potencjalnym (i rzeczywistym) inspiratorom polskiego oporu. M
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Miejscem masowych straceñ, w tym i
konspiratorów z Armii Krajowej oraz
osób prowadz¹cych tajne nauczanie,
by³y forty w Naumowiczach. W 1991 r.
stan¹³ tam na wzgórzu krzy¿, a na
cmentarzu w Grodnie ustawiono bia³ostocki Krzy¿ Katyñski.

Trudna polskoæ
W 1988 roku powsta³o w Grodnie
Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe im. A. Mickiewicza, które
utorowa³o drogê Zwi¹zkowi Polaków
na Bia³orusi, temu obecnie podzielonemu na zwalczaj¹ce siê frakcje. Prezes
Tadeusz Gawin w dziesiêæ lat póniej
napisa³: Bylimy miesznym tworem z
wielkimi ambicjami i bez ¿adnego
zaplecza.... W tamtym czasie miejscowy Polak, kiedy zobaczy³ zbli¿aj¹cego siê nieznajomego, przechodzi³ w
rozmowie na rosyjski, którym zreszt¹
pos³ugiwa³ siê sprawniej ni¿ jêzykiem
ojczystym. Nic w tym dziwnego, skoro
ostatni¹ szko³ê polsk¹ w Grodnie
zamkniêto w 1948 roku, dzieci zaganiano przymusowo do pionierów, a m³odzie¿ do Komsomo³u. Do kocio³a
mog³y chodziæ babcie z wnuczkami w
wieku przedszkolnym, ksi¹dz pojawia³
siê g³ównie na pogrzebach, teksty
pieni modlitewnych przepisywano w
zeszytach ruskimi bukwami. A jednoczenie w niektórych domach
mówi³o siê tylko po polsku, nawet
zegary chodzi³y wed³ug czasu warszawskiego. Towarzysze radzieccy
zwykli z kpin¹ pytaæ: A kakoj ty
Polak. Dowodzono, ¿e Polacy, to tylko
Bia³orusini, którzy z ciemnoty i pod
wp³ywem janie panów przeszli na
katolicyzm, za Bia³orusini to w zasadzie peryferyjni Rosjanie, bo istnia³
przecie¿ niegdy jeden naród staroruski
(starorosyjski). Tak uczono i w szko³ach, w podrêcznikach szkolnych by³
zapis o polskiej okupacji zachodniej
Bia³orusi do wrzenia 1939 r.
Jest wiele innych w¹tków do przypomnienia i dyskusji. I jest miasto
Grodno, które wci¹¿ zapisuje nowe karty w swej historii.

(Autor jest prof. dr. hab.
 pracuje na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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Przeznaczenie

O

nic nie b³agaj, bo pró¿ne
marzenia, by cz³owiek
uszed³ swego przeznaczenia. Tymi s³owy upomniany zostaje król
Kreon, bohater tragedii Sofoklesa Antygona. Staro¿ytni Grecy mieli bardzo silne przewiadczenie, ¿e wszystko we
wszechwiecie, a wiêc tak¿e ka¿dy jednostkowy los ludzki, zmierza w cile
okrelonym kierunku, aby osi¹gn¹æ z góry wyznaczony cel. I daremne s¹ usi³owania cz³owieka, aby nad
swój los kszta³towaæ  cokolwiek cz³owiek zamierzy, cokolwiek bêdzie chcia³ osi¹gn¹æ
b¹d czegokolwiek bêdzie
chcia³ unikn¹æ, i tak zrealizowane zostanie to i tylko
to, co by³o mu przeznaczone. Nawet bogowie podlegaj¹ prawu przeznaczenia.
Ta wiara w przeznaczenie mo¿e mieæ tak¿e
racjonalne uzasadnienie. Je¿eli bowiem wiat
jest zorganizowany wedle
sta³ego ³adu i porz¹dku, a wiêc wszystko
w nim ma sw¹ przyczynê i te same przyczyny w tych samych warunkach te same
powoduj¹ skutki, to znaj¹c stan wyjciowy, mo¿na z logiczn¹ koniecznoci¹
przewidzieæ stan koñcowy. Francuski
fizyk Pierre de Laplace, ¿yj¹cy na prze³omie osiemnastego i dziewiêtnastego
wieku, twierdzi³, ¿e gdyby istnia³a istota
znaj¹ca po³o¿enie i kierunek ruchu wszystkich elementarnych sk³adników wszechwiata, to mog³aby ona obliczyæ ich usytuowanie w dowolnym momencie, a wiêc
mog³aby opisaæ ca³¹ przesz³oæ i przewidzieæ ca³¹ przysz³oæ wszechwiata. Fizycy do dzi nie dali bezwzglêdnej odpowiedzi na pytanie, czy wiat jest tak
skonstruowany, ¿e gdyby ów demon
Laplace'a istnia³, to by³by wszechwiedz¹cy. Ale ci, którzy wierz¹ w jedynego Boga, stworzyciela nieba i ziemi, w¹tpliwoci nie maj¹  wszechmog¹cy Bóg, stwarzaj¹c wiat, przes¹dzi³ o wszystkim, co

by³o, jest i bêdzie. Niektórzy chrzecijanie uznali nawet, ¿e Bóg stwarzaj¹c ka¿dego cz³owieka, z góry przeznacza go
albo na zbawienie, albo na potêpienie.
Przecie¿ gdyby zbawienie zale¿a³o od
cz³owieka, to tym samym Bóg o czym
by nie wiedzia³ i co by³oby odeñ niezale¿ne.
Wiara w przeznaczenie bardzo mocno zakorzeniona jest w potocznym odbiorze wiata. Jak¿e wielu ludzi naprawdê wierzy w jasnowidzenie, chodzi do
wró¿ki, stawia horoskopy  wszystko po
to, by poznaæ przysz³oæ. A chcemy poznaæ przysz³oæ, wierz¹c zarazem, ¿e nie
mo¿na od niej uciec  przecie¿ powiadamy, ¿e co ma wisieæ, to nie utonie, a
gdy co siê stanie, to uznajemy, ¿e widocznie tak byæ musia³o. Pe³ni jestemy
sprzecznoci  wierzymy w przeznaczenie i zarazem robimy wszystko, aby je
zmieniæ, gdy s¹dzimy, ¿e jest dla nas
niekorzystne. Nawet najgorêcej
wierz¹cy cz³owiek, naprawdê
przekonany, ¿e nic siê nie dzieje bez woli Boga, który wszystko zaplanowa³ i ustali³, nie
zdaje siê biernie na tê wolê;
wiêc gdy na przyk³ad zachoruje,
to nie mówi sobie, ¿e Bóg tak
chcia³ i nale¿y spokojnie
czekaæ na rozwój wypadków, lecz biegnie do lekarza, by ten go wyleczy³.
Ale na jakiej podstawie twierdzimy, ¿e jeli
Bóg zsy³a na nas chorobê,
to dlatego, abymy siê z niej wyleczyæ starali, a nie dlatego, abymy na
ni¹ zmarli? Przecie¿ skoro wszystko jest
z góry ustalone i nasze przeznaczenie nas
nie ominie, to ¿adnych dzia³añ podejmowaæ nie musimy. Jeli mamy wyzdrowieæ z tej oto choroby, to leczenie jest
niepotrzebne; a jeli na tê chorobê w³anie umrzeæ mamy, to leczenie na nic siê
nie zda. Jednak nikt o zdrowych zmys³ach tego rozumowania na serio nie
przeprowadza, choæ czêsto siê zdarza, ¿e
tak mylimy w chwilach za³amania i rezygnacji. Deklaratywnie uznajemy, ¿e
Bóg wszystko ustali³ i przewidzia³; w
praktyce ¿ycia codziennego robimy
wszystko, co mo¿liwe, by jednak wysz³o
na nasze. Czy nie jest to aby wyraz braku
zaufania do Pana Boga?
(Autor jest prof. filozofii,
kierownikiem Zak³adu Bioetyki
i Antropologii Filozoficznej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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Kolekcja
zabytków
farmaceutycznych

P

ocz¹tków muzealnictwa farmaceutycznego w Bia³ymstoku dopatrywaæ siê mo¿na w uchwale Oddzia³u
Bia³ostockiego PTFarm-u, kiedy to 20 kwietnia 1967
r. na zebraniu inauguracyjnym Sekcji Historii Farmacji z
udzia³em dr. farm. W³odzimierza Witolda G³owackiego pad³
projekt za³o¿enia placówki, gromadz¹cej zabytki zwi¹zane z
farmacj¹. Pierwszym miejscem gromadzenia tych zabytków
by³a apteka Wojewódzkiego Szpitala im. J. niadeckiego
w Bia³ymstoku. Opiekê nad nimi obj¹³ kierownik tej apteki,
a zarazem pierwszy przewodnicz¹cy Sekcji Historii Farmacji
 mgr Andrzej Nurzyñski (zm. w 1998 r.). Nastêpnym etapem
by³o przeniesienie w 1971 roku zbiorów do Apteki Spo³ecznej nr 4 w Bia³ymstoku przy ul. Weso³ej 18. Apteka ta
w 1973 r. otrzyma³a patronat prof. B. Koskowskiego Opiekê
nad zbiorami Oddzia³ PTFarm zleci³ kierowniczce apteki
a zarazem kolejnej przewodnicz¹cej Sekcji Historii Farm.
 mgr Irenie Ka³³aur. Na gromadzenie zbiorów, dziêki ¿yczliwoci Bia³ostockiego Zarz¹du Aptek, przeznaczone zosta³o
jedno apteczne pomieszczenie, które nazwane zosta³o Izb¹
Pamiêci. Na oficjalne otwarcie Izby w A. S. nr 005-04
przysz³o czekaæ doæ d³ugo, bo 15 lat; nast¹pi³o ono 22 czerwca 1986 r.
Czasy bezporedniego nadzoru Sekcji Historii Farmacji
nad muzealiami (1967-1991) by³y okresem pozyskiwania
eksponatów. Wspomnieæ wypada, ¿e w okresie poprzedzaj¹cym dzia³alnoæ Sekcji Historii Farmacji, mianowicie w roku
1956, dr Stanis³aw Proñ, organizuj¹cy w tym czasie Muzeum
w Krakowie, przeprowadzi³ na Bia³ostocczynie kwerendê.
Podczas tej kwerendy pozyska³ on w miejscowych aptekach
szereg cennych zabytków kultury farmaceutycznej, o czym
mówi³ podczas zebrania naukowego PTFarm 2 lipca 1956 r.
Tak wiêc najcenniejsze zabytki farmacji Bia³ostocczyzny,
ocala³e z wojennej po¿ogi i po ciosie dla aptekarstwa, jakim
by³o upañstwowienie aptek, znajduj¹ siê w³anie w Krakowie.
Gromadzenie pozosta³ych muzealiów odbywa³o siê
g³ównie na podstawie ankiety, opracowanej przez Sekcjê w
latach 1971, 1973 i 1985. Dziêki wskazówkom uzyskanym
z aptek, pozyskano eksponaty pochodz¹ce z dwudziestu
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aptek województwa bia³ostockiego (sprzed reformy z 1975
r.). By³y to apteki z: Bia³egostoku, Choroszczy, Czarnej
Bia³ostockiej, Goni¹dza, Grajewa, Hajnówki, Janowa, Kleszczel, Knyszyna, Kolna, Kunicy, £ysych, Moniek, Prostek,
Ryna, Sejn, Siemiatycz, Sokó³ki, Stawisk i Wasilkowa. Do
pozyskana tych zabytków przys³u¿y³a siê wielce inspektor
Dzia³u Aptek PZF CEFARM  mgr Helena Bujwid. Istotn¹
czêæ stanowi³y te¿ dary od miejscowych farmaceutów.
Zachowane w zbiorach zabytki pochodz¹ przewa¿nie z II po³owy XIX w. i I po³owy XX w. Najznaczniejsz¹ grupê stanowi¹ naczynia do surowców i leków. S¹ to puszki porcelanowe i blaszane, s³oiki i flaszki. Kilka z nich pochodzi z fabryki fajansu i porcelany w Æmielowie i Chodzie¿y. S¹
równie¿ stare infuzorki cynowe i prasy do wyciskania soków,
przyrz¹dy z zakresu fizyki farmaceutycznej i hydrodynamiki
z II po³owy XIX wieku i I po³owy XX wieku, m.in. polarymetr i mikroskopy. Pokan¹ czêæ zbiorów stanowi¹: przyrz¹d do otwierania kapsu³ek z miechem, modzierze i modzierzyki, sita, s¹czki, tygle, wagi i odwa¿niki z ¿elaza, mosi¹dzu, niklu, wagi z rogu tzw. palcówki. Jedna z wag produkcji Steinbucha z Wiednia z 1930 r. zwieñczona jest
mosiê¿nym or³em. Ponadto s¹ ³y¿eczki i szalki rogowe,
destylatory i, pamiêtaj¹cy czasy carskie, m³ynek do zió³. Technika destylowania reprezentowana jest przez alembiki sporz¹dzone z ró¿nych materia³ów: blachy miedzianej, cyny i
mosi¹dzu. Technikê wytrawiania reprezentuje perkolator na
¿elaznym statywie. Nieliczne meble to: dwa rega³y z izby
ekspedycyjnej, szafka na leki silnie dzia³aj¹ce, cztery lo¿e
i stó³ laboratoryjny, które przekazane zosta³y w ró¿nym czasie Izbie Pamiêci przez BZA i PZF Cefarm. W zbiorach
znajduje siê interesuj¹ca kolekcja leków w oryginalnych opakowaniach z firm krajowych i zagranicznych oraz bogaty
ksiêgozbiór. Na uwagê zas³uguje album, prezentuj¹cy
unikalne zdjêcia, nieistniej¹cych ju¿ czêstokroæ, aptek i ich
wyposa¿enia. Jest to dar autora zdjêæ  mgr. Mariana
Dobkowskiego  inspektora ds. aptek BZA (zm. 1979 r.).
W zbiorach s¹ równie¿ pami¹tki po zmar³ych farmaceutach
Bia³ostocczyzny.
W okresie istnienia Izby Pamiêci rozpoczêta zosta³a
wspó³praca z Muzeum w Tykocinie  Oddzia³em Muzeum
Okrêgowego w Bia³ymstoku (obecnie Muzeum Podlaskie).
Kierowniczka muzeum, mgr Ewa Cywiñska, w 1978 r. po raz
pierwszy zwróci³a siê do Sekcji Historii Farmacji O/PTFarm
w Bia³ymstoku z propozycj¹ organizowania wspólnych wystaw. Propozycja ta da³a efekt w postaci wystawy zatytu³owanej Wród pami¹tek po prowizorach farmacji, otwartej 17 lipca 1983 r. w sali Muzeum w Tykocinie. Muzeum
by³o w posiadaniu oryginalnych mebli aptecznych z okresu
miêdzywojennego, za Izba wypo¿yczy³a spor¹ iloæ wyposa¿enia aptecznego. Wystawa spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych i z uznaniem donosi³y o niej miejscowe media, na przyk³ad 25 czerwca 1987 r. w lokalnej rozg³oni Polskiego Radia nadano audycjê pod tym samym tytu³em. Eksponaty z tej wystawy wypo¿yczy³o Muzeum w
£om¿y (16.09.1983 r.) oraz Muzeum Ziemi Mr¹gowskiej
w Mr¹gowie  Oddzia³ Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
(22.10. 1985 r.).
W 1991 r. PZF Cefarm zrezygnowa³o z czêci powierzchni lokalu apteki 05-004 i, w zwi¹zku z tym, Polskie
Towarzystwo Farmaceutyczne stanê³o przed koniecznoci¹
znalezienia pomieszczenia dla zbiorów. Pismem z 9 kwietnia
1991 roku wyst¹pi³o do rektora Akademii Medycznej M
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w Bia³ymstoku  prof. Andrzeja Kaliciñskiego z prob¹ o
przyjêcie zbiorów w depozyt, z przeznaczeniem na utworzenie Gabinetu Historii Farmacji. Proba zosta³a przyjêta.
Mimo uzgodnieñ, przez cztery lata zbiory le¿a³y spakowane
w magazynach Akademii.
Dopiero w 1993 r., kiedy rektorem AMB zosta³ prof. Jan
Górski, problem znalaz³ zrozumienie. Uchwa³¹ Senatu nr
26 z 16 maja 1994 r. powo³ana zosta³a Pracownia Historii
Medycyny i Farmacji, podporz¹dkowana merytorycznie i organizacyjnie Dyrektorowi Biblioteki G³ównej AMB. Dziesi¹tego czerwca 1995 r rektor AMB prof. Jan Górski i mgr
Irena Ka³³aur dokonali oficjalnego otwarcia pracowni. Pracownia otrzyma³a dwuizbowe lokum na drugim piêtrze
gmachu ówczesnego Collegium Pedagogicum. W okresie od
1 stycznia 1997 do 1 kwietnia 1998 zbiorami Pracowni opiekowa³ siê mgr filozofii Robert Tomczak, oddelegowany ze

Fot. Farmaceutyczne zbiory muzealne w pomieszczeniach Collegium Pedagogicum (obecnie Collegium Primum) w latach
1995-2003.

Studium Filozofii i Psychologii AMB. Od strony prawnej
Towarzystwo przekaza³o Akademii zbiory na zasadzie umowy u¿yczenia, co zosta³o sfinalizowane 17 lutego 1997 r.
W myl tej umowy Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
jest nadal w³acicielem przedmiotu u¿yczenia, którym jest
wyposa¿enie izby muzealnej Pracowni Historii Medycyny
i Farmacji. Dwudziestego siódmego listopada 1997 r. Senat
AMB podj¹³ uchwa³ê nr 35/97 o utworzeniu Samodzielnej
Pracowni Historii Medycyny i Farmacji. Na tej podstawie
rektor Akademii wyda³ zarz¹dzenie nr 20/97 w sprawie utworzenia Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji.
Pierwotnym planem by³o mianowanie kierownikiem Samodzielnej Pracowni wyk³adowcy historii medycyny  prof.
Micha³a Ma³ofiejewa, co jednak nie powiod³o siê z powodu
jego nag³ej choroby i mierci. Pierwszego padziernika 2000
r. kierownikiem Pracowni zosta³ dr hab. med. Andrzej Litorowicz, zatrudniony w Zak³adzie Patologii Ci¹¿y AMB,
któremu powierzono tak¿e prowadzenie wyk³adów z historii
medycyny. Docent Litorowicz w dalszym ci¹gu przeprowadza egzaminy doktoranckie z historii medycyny i historii
farmacji.
Na bazie Samodzielnej Pracowni odbywaj¹ siê wyk³ady
z historii farmacji, które w latach 1986-1994 i 1998-2002
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prowadzi³ dr n. farm. Stefan Rostafiñski, a po nim do chwili
obecnej  dr n. farm. El¿bieta Rutkowska z Zak³adu Farmacji Stosowanej AMB (doktorat nauk farmaceutycznych z
zakresu historii farmacji w 2001 r.). Doktor E. Rutkowska ma
w zakresie swych obowi¹zków m.in. opiekê nad zbiorami
muzealnymi Pracowni.
Warta odnotowania jest dzia³alnoæ wystawiennicza
Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji, podejmowana wspólnie z Muzeum w Tykocinie  Oddzia³em
Muzeum Podlaskiego w Bia³ymstoku. Jest to kontynuacja
wspó³pracy z Muzeum, podjêtej jeszcze przez mgr Irenê
Ka³³aur w latach osiemdziesi¹tych. Trzydziestego czerwca
2002 r. w salach Domu Talmudycznego Muzeum w Tykocinie otwarta zosta³a, wspólnie zorganizowana, wystawa
Dawne Laboratorium Apteczne. Ekspozycja trwa³a oko³o
roku i cieszy³a siê zainteresowaniem tak zwiedzaj¹cych, jak
równie¿ lokalnych mediów: prasy, radia i telewizji. Jako
organizatorki wymieniane by³y mgr Ewa Wroczyñska z Muzeum w Tykocinie oraz mgr Irena Ka³³aur i dr El¿bieta
Rutkowska.
Jako kolejny etap w dzia³alnoci Pracowni i ekspozycji
jej zbiorów przyj¹æ nale¿y 15 grudnia 2003 r., kiedy to w stylowym lokalu, na parterze prawego skrzyd³a pa³acu Branickich, otwarta zosta³a sta³a wystawa Tajemnice dawnych
aptek. Uroczystoæ otwarcia by³a uwieñczeniem starañ
kolejnych prezesów Oddzia³u PTFarm  dr. Stefana Rostafiñskiego, prof. Marii Borawskiej i prof. Jerzego Pa³ki,
bêd¹cego zarazem dziekanem Wydzia³u Farmaceutycznego
AMB, mgr Ireny Ka³³aur  przewodnicz¹cej Sekcji H.F,
dr El¿biety Rutkowskiej, a przede wszystkim wyrazem dobrej woli rektora AMB  prof Jana Górskiego, którego
Towarzystwo uhonorowa³o Medalem De Pharmacia Bene
Meritis im. I. £ukasiewicza.
Pracownia i jej zbiory zainspirowa³y autorkê programów
telewizyjnych Beatê Hy¿y-Czo³piñsk¹ do realizacji filmu
Magowie dawnych aptek. Zbiory s³u¿¹ te¿ w celach dydaktycznych studentom farmacji i s³uchaczom Studium Farmaceutyczego, jak równie¿ udostêpniane s¹, po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym, wszystkim chêtnym do ich
obejrzenia. Zwiedzanie wystawy Tajemnice dawnych
aptek znajdowa³o siê w programie Podlaskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki w latach 2004, 2005 i niedawno  w maju
2006 r. Wystawa jest równie¿ udostêpniana uczniom szkó³
rednich w ramach organizowanych przez AMB Dni
Otwartych.
Ostatnio ukaza³o siê opracowanie Muzea i zbiory aptekarskie w Polsce autorstwa Jana Majewskiego (Wyd Kontekst Poznañ 2006). Jak pisze recenzent ksi¹¿ki, prof.
A. Kijas: Ksi¹¿ka omawia obiekty gromadz¹ce i upowszechniaj¹ce wiedzê o aptekach  muzea, ekspozycje farmaceutyczne, zabytkowe apteki. Jest tak¿e ho³dem dla wszystkich,
którzy uchronili te cenne pami¹tki przed rozproszeniem
i zniszczeniem, których zas³ugi dla rozwoju muzealnictwa
farmaceutycznego s¹ niepodwa¿alne. W ksi¹¿ce tej osiem
stron, opatrzonych barwnymi ilustracjami, powiêconych jest
kolekcji zabytków farmaceutycznych w Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji AMB.
Irena Ka³³aur, Stefan Rostafiñski, El¿bieta Rutkowska
(Autorzy s¹ pracownikami naukowymi Sekcji Historii
Farmacji Oddz. PTFarm w Bia³ymstoku,
Zak³adu Farmacji Stosowanej AMB).
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JÓZEF
JASIÑSKI
lekarz i antropolog
epoki mickiewiczowskiej

P

ocz¹tki zainteresowañ antropologi¹ w Polsce siêgaj¹ XV wieku i
wi¹¿¹ siê z Janem z G³ogowa
 profesorem Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wród innych pionierów antropologii wymieniæ nale¿y: Jana de Novo
Domo, Szymona z £owicza i Andrzeja z
Kobylina. W XVIII i XIX wieku
antropologi¹ zajmowali siê, pracuj¹cy na Uniwersytecie Wileñskim, Józef G³uchowski, Micha³
Homolicki i Jêdrzej niadecki.
W 1818 roku ukaza³a siê pierwsza polska monografia pt. Antropologia o w³aciwociach
cz³owieka fizycznych i moralnych autorstwa Józefa Jasiñskiego.
Józef Jasiñski urodzony w
drugiej po³owie XVIII wieku,
pochodzi³ z rodziny rolniczej, z
okolic Grodna. Pocz¹tkowo
kszta³ci³ siê w Królewskiej
Szkole Lekarskiej w Grodnie, a
po jej przeniesieniu do Wilna i
utworzeniu Wydzia³u Lekarskiego  na tamtejszym uniwersytecie. Zetkn¹³ siê wówczas z
przyrodnikami i medykami:
Emanuelem Gilibertem, Janem
Jerzym Forsterem (uczestnik II
wyprawy J. Cooka dooko³a wiata), Jêdrzejem niadeckim,
Stanis³awem Jundzi³³em. Po
uzyskaniu w 1789 roku tytu³u
doktora filozofii w zakresie
medycyny i chirurgii, Jasiñski
zaj¹³ siê praktyk¹ lekarsk¹. Kilka
lat pracowa³ w charakterze lekarza
domowego u Józefa Obuchowicza, podwojewody nowogródzkiego. Po mierci
swego chlebodawcy zamieszka³ w
Nowogródku, gdzie mia³ stycznoæ,

jako lekarz, z rodzicami Adama Mickiewicza, a zw³aszcza z jego ojcem,
adwokatem Miko³ajem Mickiewiczem.
Józef Jasiñski by³ cz³onkiem Wileñskiego Towarzystwa Medycznego. Prowadzi³ równie¿ dzia³alnoæ filantropijn¹.

Zmar³ 22 IX 1833 roku w Nowogródku i spocz¹³ na miejscowym cmentarzu.
Dzie³o Antropologia o w³aciwociach cz³owieka fizycznych i moralnych zosta³o opracowane przez Józefa
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Jasiñskiego w 1810 roku, wydane za,
przez wileñskiego ksiêgarza Józefa
Zawadzkiego, w 1818 roku. Ksi¹¿ka
sk³ada siê z trzech czêci i 25 rozdzia³ów wraz z przypisami. Przy opracowywaniu swego dzie³a Jasiñski opar³
siê g³ównie na literaturze polskiej oraz
w³asnych przemyleniach. Zawiera
ono bardzo oryginalny, jak na owe
czasy, zarys wiedzy o cz³owieku.
Autor porówna³ w niej organizm
cz³owieka i zwierzêcia.
Jasiñski pisa³ m.in.: W³asnoæ
¿ycia organicznego fizyczna wi¹¿e
cz³owieka z ziemi¹, na której
mieszkaj¹c konieczn¹ ma potrzebê
do ³¹czenia siê ze spo³ecznoci¹
ludzk¹, w której siê rodzi, ¿yje,
doskonali siê i dla nieodbitych
potrzeb zostawaæ w niej musi. St¹d
wypada uwa¿aæ po³o¿enie cz³owieka
naturalne, naprzód w zwi¹zku ze
wiatem fizycznym, po wtóre w
zwi¹zku ze wiatem moralnym...
¯ycie zatem cz³owieka fizyczne,
niczym nie jest, tylko procesem
organicznym z warunków wewnêtrznych i zewnêtrznych misternie
z³o¿onym, którego organizm utrzymuje siê przychodem materii po¿ywnej i odchodem tej¿e materii, lecz z
po¿ywnoci wyzutej.
Pojawienie siê podrêcznika antropologii w jêzyku polskim, zwa¿ywszy na fakt, ¿e najstarsza na
wiecie katedra antropologii powsta³a dopiero w 1850 roku w Pary¿u,
wiadczy o wysokim poziomie ówczesnej myli polskiej.
Joanna Kruszewska
(Autorka jest asystentem w Zak³adzie
Analizy Instrumentalnej AMB).
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Z Kantem
przez Królewiec

I

mmanuel Kant jest najbardziej znan¹ postaci¹ w dziejach Uniwersytetu Królewieckiego (1544-1944).
D³ugie ¿ycie Kanta (1724-1804) mia³o
przebieg prosty i jednostajny, koncentrowa³o siê na pracy dydaktycznej,
naukowej i pisarskiej.
Kant by³ cz³owiekiem wszechstronnie wykszta³conym, zna³, dziêki ksi¹¿kom i czasopismom, nowoci naukowe
i kulturalne Europy. Nie za³o¿y³ rodziny. Urodzi³ siê w Królewcu, w Królewcu prze¿y³ i zakoñczy³ ¿ycie. Nie
skorzysta³ z propozycji pracy na Uniwersytetach w Erlangen, Halle, Jenie.
Nie odbywa³ tak¿e dalekich podró¿y
 najd³u¿sz¹ odby³ do Go³dapi, odleg³ej
od Królewca o 143 km. Ten fakt upamiêtnia pomnik stoj¹cy w tym miecie,
przy ul. Lipowej.
Królewiec by³ miastem po³o¿onym
na wyspie i po obu brzegach Prego³y,
po³¹czonym siedmioma mostami. Do
zabytków nale¿a³ zamek, katedra, muzeum bursztynu i gmachy uniwersytetu.
Miasto odwiedza³o wielu uczonych,
pisarzy, poetów, polityków. Jednym z
nich by³ Leonhard Euler, szwajcarski

matematyk i fizyk. U³o¿y³
on w roku 1759 s³ynne zadanie o mostach Królewca.
Postawi³ mianowicie pytanie, czy mo¿na po siedmiu
mostach, ³¹cz¹cych dzielnice miasta z wysp¹ na
Pregole odbyæ spacer w
ten sposób, by przejæ kolejno przez wszystkie mosty, nie przechodz¹c po
¿adnym z nich wiêcej ni¿
jeden raz. Czytelnicy Medyka Bia³ostockiego podejm¹ zapewne próbê rozwi¹zania tej zagadki.
Z Królewcem, z racji
studiów lub dzia³alnoci,
zwi¹zanych by³o wielu Polaków. Wspó³organizatorem Uniwersytetu Królewieckiego by³ Abraham
Kulwieæ  rodem z Wilna.
W Królewcu przebywa³
dwukrotnie Jan Kochanowski. W latach 1551-1552 by³ studentem uniwersytetu, a w roku M

Fot. Tablica upamiêtniaj¹ca pobyt Kanta w Goldapii.

Fot. Królewiec.
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Za prawdê
na stos
Micha³a Serveta
¿ycie powiêcone nauce

Fot. Immanuel Kant.

1556 goci³ na dworze ksiêcia Albrechta i tu napisa³ hymn Czego chcesz od
nas Panie. W roku 1552 przebywa³ w
Królewcu £ukasz Górnicki, póniejszy
starosta tykociñski. Ignacy Onacewicz,
urodzony w Ma³ej Brzostowicy w
powiecie Wo³kowyskim, po studiach w
Królewcu w latach 1803-1805, by³
przez kilka lat nauczycielem Gimnazjum w Bia³ymstoku, póniej filomat¹ i profesorem Uniwersytetu Wileñskiego. W latach 1820-1823 na Uniwersytecie Królewieckim studiowa³, urodzony w Grabowie na Ziemi £om¿yñskiej, Antoni Waga  zoolog, autor
podrêcznika Historia naturalna. Na
Uniwersytecie Królewieckim w latach
1859-1864 odby³ studia Wojciech
Kêtrzyñski, póniejszy dyrektor Biblioteki Ossoliñskich we Lwowie. Studentem Uniwersytetu Królewieckiego
(1868-1869) i asystentem Zak³adu Fizjologii (1873-1876) tego uniwersytetu
by³ Albert Adamkiewicz, znany z opisania reakcji barwnej na tryptofan. W
Królewcu przebywa³ przez pewien czas
Jan Czeczot, poeta, filomata, przyjaciel
Adama Mickiewicza, autor wiersza
Prz¹niczka, z wersem Poszed³ do
Królewca m³odzieniec z wicin¹, do którego muzykê skomponowa³ Moniuszko. W latach 1887-1890 profesorem
nauk medycznych Uniwersytetu Królewieckiego by³ chirurg Jan Mikulicz-Radecki.
Anna Worowska
(Autorka jest dr. n. med.,
pracownikiem Kliniki Chirurgii
Naczyñ i Transplantacji AMB).

Tak wiêc nie tylko powietrze ale mieszanina powietrza
z krwi¹ jest przesuwana z p³uc do serca przez ¿y³ê p³ucn¹.
Zatem do zmieszania dochodzi w p³ucach. P³uca nadaj¹
upowietrznionej krwi czerwono-¿ó³ty kolor, nie serce
Chistianismi Restitutio. 1553

M

iêdzynarodowy Kongres Servetañski, który odbêdzie siê
20-21 padziernika 2006 roku w Barcelonie, jest okazj¹ do przybli¿enia tragicznej postaci wielkiego
lekarza i kontrowersyjnego teologa,
Hiszpana  Micha³a Serveta (Michael
Servetus; Miguel Serveto 1511-1553).
W spotkaniu udzia³ bior¹ Polacy. Marian Hillar jest przewodnicz¹cym Servetus International Society i moderatorem sesji kongresowych, Bogdan
Dembiñski za wyst¹pi z odczytem na
temat zwi¹zków Serveta ze staro¿ytn¹
filozofi¹ greck¹.

¯ywot uczonego
Micha³ Servet urodzi³ siê w 1511
roku w miejscowoci Villanueva de
Sijena, nale¿¹cej do aragoñskiej prowincji Huesca w Hiszpanii. Zdoby³ gruntowne wykszta³cenie. Pozna³ dog³êbnie
grekê, ³acinê i hebrajski. Od 14. roku
¿ycia studiowa³ nauki filozoficzne i teologiczne pod bokiem uczonego fran-
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Fot. Miguel Serveto (1511-1553).

ciszkanina, Juan'a Quintana. Z woli ojca
pojecha³ studiowaæ prawo na uniwersytecie w Tuluzie. W roku 1529 m³ody
jurysta zosta³ wezwany przez Quintana,
który jako spowiednik cesarza Karola V
udawa³ siê na koronacjê swojego M

- 37 -

MEDYK BIA£OSTOCKI
protektora do Bolonii. Tam Servet zetkn¹³ siê z luksusem dworu papieskiego.
W latach 1532-38 Micha³ Servet
studiowa³ matematykê i medycynê w
Pary¿u z przerw¹ na pracê korektorsk¹
w s³ynnym domu wydawniczym Treschela w Lyonie, która zaowocowa³a
wspó³czesn¹ edycj¹ Geografii Ptolemeusza (1535). Studiuj¹c na Sorbonie,
czêsto asystowa³ Hansowi Guntherowi
przy sekcjach, a efektem tego by³o obalenie pogl¹du Galena, ¿e krew napowietrza siê w sercu. Micha³ Servet
wskaza³ na p³uca jako miejsca wymiany
gazowej i pierwszy og³osi³ te spostrze¿enia drukiem. Wkrótce, za ³¹czenie
astrologii z teologi¹ popad³ w konflikt z
parysk¹ administracj¹.
Od 1540 roku by³ osobistym lekarzem Pierre'a Palmiera, arcybiskupa
Vienne  jednej z najstarszych galijskich stolic biskupich. Tam, u boku
mo¿nego i wiat³ego ksiêcia Kocio³a,
znalaz³ azyl na 12 lat. W roku 1542
wyda³ nowsz¹ wersjê Geografii Ptolemeusza. W trzy lata póniej nawi¹za³
kontakty listowne z Janem Kalwinem,
które doprowadzi³y Serveta do zguby.

O mierci
27 padziernika 1553 roku w
Genewie, z wyroku Jana Kalwina,
Micha³ Servet zgin¹³ na stosie. Poprawiaj¹c teologiê Kalwina i wysy³aj¹c mu
swoje uwagi narazi³ siê na jego nie³askê. W licie do Vireta, lozañskiego
kaznodziei, Kalwin kipia³ z gniewu,
zarzekaj¹c siê, ¿e gdy Servet dostanie
siê w jego rêce nie wyjdzie z nich ¿ywy.
Przyczynkiem do spalenia Serveta
by³o przeciwstawienie siê w g³onych
pracach De Trinitatis Erroribus (1531),
Dialogorum de Trinitate Libri Duo
(1532) oraz Christianismi Restitutio,
dogmatowi o istnieniu jedynego Boga
w trzech osobach. Prace te Servet wyda³
anonimowo w 1553 roku. Kalwin odar³
je jednak z anonimowoci, wskazuj¹c
inkwizycji hiszpañskiego uczonego jako autora. Servet trafi³ do wiêzienia w
Vienne. Uciekaj¹c stamt¹d, trafi³ do Genewy, licz¹c na uzyskanie tam azylu.
Niestety, Genewa by³a w tamtych czasach sercem kalwinizmu.
Oponenci protestantyzmu chêtnie
demitologizuj¹ i odbr¹zawiaj¹ sylwetki
przywódców reformacji. Wtedy na ogó³
zapominaj¹ o historii Serveta, o spaleniu na stosie, na rzymskim placu di
Fiori, w 1600 roku dominikanina, filo-
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Fot. Karta tytu³owa Christianismi Restitutio (1553).

zofa Giordana Bruno. Tego mê¿nego
zakonnika stracono, miêdzy innymi, za
trwanie przy pogl¹dach Kopernikañskich i g³oszenie, ¿e oprócz uk³adu
s³onecznego istnieje wiêksza liczba
uk³adów planetarnych. A to uto¿samiono z panteizmem, a wiêc heretyckim pogl¹dem g³osz¹cym, ¿e Bogiem
jest wszystko.

Przeciw postêpowi
mieræ Serveta przynios³a cywilizacji europejskiej stratê dotkliw¹, tym
bardziej ¿e by³ on wietnym lekarzem
i wybitnym naukowcem epoki renesansu. Na kartach swojego kontrowersyjnego traktatu antytrynitarnego pt.
O Przywróceniu Chrzecijañstwa
(Christianismi Restitutio) po raz pierwszy opisa³ w³aciwie kr¹¿enie ma³e
tj. obieg p³ucny krwi (1553), co niezale¿nie odkry³ i poda³ do wiadomoci
w³oski anatom Realdo Colombo w 1559
roku. Ju¿ w 1568 roku ostatnie
z dzie³ Serveta doczeka³o siê polskiego

przek³adu. Orygina³ zosta³ dostarczony
przez osobistego lekarza królowej Bony, Giorgio Biandrata. Gregorius Paulus (Grzegorz Pawe³) przet³umaczy³
czêæ rozdzia³ów dzie³a i wyda³ w
ariañskiej drukarni w Piñczowie pt:
Okazanie Antychrysta y iego Królestwa ze znaków iego wlasnych w slowie
bozym opisanych, których tu szeædziesi¹t.
Jego wiekopomne odkrycie i s³awa
praktyki lekarskiej nie zatrzyma³y
protestanckich zabójców. Równie
dobrze Servet móg³ zgin¹æ z rêki
inkwizycji. Zastanawiaj¹ce jest ilu
mistrzów duchowoci z zapa³kami
odebra³o ¿ycie takim Prometeuszom jak
Servet?
Gdy rozjaniali place miast p³on¹cymi stosami, fundowali ludzkoci ca³e
lata trwania w b³êdach w zakresie nauk
cis³ych.
Andrzej Wincewicz
(Autor jest doktorantem
w Zak³adzie Patomorfologii
Lekarskiej AMB).
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Stanis³aw

Lege¿yñski
L

ekarz medycyny, lekarz weterynarii, mikrobiolog. Urodzi³ siê 2
wrzenia 1895 roku we Lwowie.
Syn Wiktora, lekarza miejskiego we
Lwowie i Marii z Michalskich. Rodzina
Lege¿yñskich by³a znana z g³êbokich
patriotycznych i kulturalnych tradycji.
W roku 1912 Stanis³aw Lege¿yñski zda³
maturê i rozpocz¹³ studia na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza, które ukoñczy³ w 1923 roku. W
miêdzyczasie (lata 1916-1920) s³u¿y³
w armii austriackiej i armii polskiej. Powierzono mu funkcjê bakteriologa, którego zadaniem by³o zwalczanie chorób
epidemicznych. Po uzyskaniu dyplomu
odby³ wielomiesiêczne sta¿e naukowe
we Francji i Danii. W roku 1926 ukoñczy³ Akademiê Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie i od tego roku prowadzi³ wyk³ady z bakteriologii i higieny w

Tajnego Wydzia³u Lekarskiego w Wilnie i pracowa³ w laboratoriach szpitali
wileñskich. W latach 1946-1952 kierowa³ Zak³adem Bakteriologii Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W roku 1952 przyby³ do Bia³egostoku i zorganizowa³ Zak³ad Mikrobiologii Lekarskiej w nowo utworzonej
Akademii Medycznej. Zak³ad otrzyma³
tymczasowe pomieszczenia w budynku
filii PZH w Bia³ymstoku, przy ul. Legionowej 14. W 1954 roku zak³ad przeniesiono do nowych pomieszczeñ w
gmachu Collegium Universum, przy
ul. Mickiewicza 2c.
Profesor Lege¿yñski stara³ siê zaszczepiæ, na gruncie bia³ostockim, tradycje wielkich polskich uniwersytetów:
Wilna, Lwowa i Krakowa. Mimo
skromnych warunków prowadzi³ intensywn¹ dzia³alnoæ dydaktyczn¹, nauko-

Fot. Wizyta pracowników AMB w Instytucie Medycznym w Grodnie.

tej¿e Akademii. W roku 1928 habilitowa³ siê, a w 1930 roku uzyska³ tytu³
profesora. W latach 1938-1939 by³
kierownikiem Zak³adu Mikrobiologii
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W okresie okupacji by³ profesorem

w¹ i diagnostyczn¹. Praca w zak³adzie
trwa³a do pónych godzin wieczornych,
nie wy³¹czaj¹c niedziel i dni wi¹tecznych. Profesor czuwa³ osobicie
nad wszystkim, by³ oddany zak³adowi
bez reszty. Dla asystentów praca pod
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Fot. Profesor Lege¿yñski z psem Barym na
spacerze.

jego kierunkiem by³a prawdziw¹ szko³¹
¿ycia. Surowe i wymagaj¹ce podejcie
do pracy oraz bezwzglêdna uczciwoæ
sprawia³y, ¿e Profesor odbierany by³ jako cz³owiek nieprzystêpny i osch³y. Nie
mia³ jednak w sobie nic z ksi¹¿kowego
mola. Na gruncie towarzyskim, znany
by³ z dowcipu. By³ wspania³ym gawêdziarzem, cechowa³a go ¿yczliwoæ i
wspania³omylnoæ. Charakteryzowa³
go sprê¿ysty krok, zwinne ruchy, m³oda
sylwetka, m³odzieñczy g³os. I tak¹ postaæ zachowa³ w pamiêci ka¿dy student,
asystent, wspó³pracownik. Naukowe
zainteresowania Profesora dotyczy³y
brucelozy, nosacizny, wcieklizny i
kleszczowego zapalenia mózgu oraz
chemioterapii grulicy i epidemiologii
zaka¿eñ gronkowcowych.
Profesor ogromn¹ wagê przywi¹zywa³ do wyk³adów. Przygotowywa³ je w
skupieniu, z rozwag¹ i niezwykle starannie. Sala wyk³adowa, gdy stawa³ za
katedr¹, by³a zawsze wype³niona po
brzegi, a studenci s³uchali jego wyk³adu
zafascynowani. Pos³ugiwa³ siê piêkn¹
polszczyzn¹, sugestywnie, przystêpnie
przekazywa³ podstawowe wiadomoci i
takie, których student nie móg³ znaleæ
w ¿adnym podrêczniku. W wyk³adach
uczestniczyli tak¿e asystenci.
Profesor osobicie prowadzi³ zajêcia laboratoryjne ze studentami. By³y
one prowadzone tak, aby nikt nie M
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móg³ mieæ w¹tpliwoci, ¿e zdobywa
umiejêtnoci, które bêd¹ mu zawsze
potrzebne.
Wielu lekarzy wspomina do dzi
wyniesione z zak³adu Profesora wra¿enia, wielu pamiêta do dzi ka¿de pytanie zadane na egzaminie z mikrobiologii lekarskiej, egzaminie, który nie
tylko by³ sprawdzianem wiadomoci,
lecz przede wszystkim by³ intelektualnym prze¿yciem.
Profesorowi Lege¿yñskiemu bliskie by³y problemy m³odzie¿y, jej postawy etyczno-moralnej oraz zdrowia.
Jako rektor AMB (1955-1959) wspiera³
inicjatywy studenckie m.in. popiera³
powo³anie studenckiego miesiêcznika
Medyk Bia³ostocki. By³ pierwszym
redaktorem naczelnym Roczników Akademii Medycznej w Bia³ymstoku (1955-1956). Zainicjowa³ wspó³pracê naukow¹ AMB z Instytutem Medycznym
w Grodnie.
Pozostawi³ po sobie ponad 70 prac
naukowych. By³ autorem rozdzia³ów:
Bruceloza, Wcieklizna i Nauka o zaka¿eniu, w kolejnych tomach podrêcznika Ostre choroby zakane (red.
S. Wszelaki, 1954-1956) i rozdzia³u
Wcieklizna w podrêczniku Terapia
wspó³czesna (red. B. Z³otnicki, 1961).
Kierowa³ Zak³adem Mikrobiologii
AMB krótko, byæ mo¿e stawia³ sobie
i innym wysokie wymagania, st¹d te¿
nie pozyska³ sta³ych wspó³pracowników i nie pozostawi³ wychowanka
 nastêpcy. Jedynym wspó³pracownikiem, kontynuuj¹cym mikrobiologiczn¹ tematykê badawcz¹, ale ju¿ poza
zak³adem, by³ prof. Czes³aw Je¿yna,
zarazem autor biografii Profesora
(Ci, którzy odeszli, Wyd. AMB, 1990,
s. 37).
Po przejciu na emeryturê, w latach
1966-1968, prof. S. Lege¿yñski prowadzi³ wyk³ady z propedeutyki medycyny
i by³ kierownikiem Pracowni Mikrobiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu M.
Sk³odowskiej-Curie w Bia³ymstoku.
Od 1968 do 1970 roku pracowa³ w laboratorium Dzieciêcego Orodka Chorób P³uc w Rabce. Profesor nie za³o¿y³
rodziny. Utrzymywa³ bliskie kontakty z
bratem Micha³em.
Zmar³ 3 sierpnia 1970 roku w Rabce. Pochowany zosta³ w Zakopanem na
cmentarzu przy ul. Nowotarskiej.
Krzysztof Worowski
(Autor jest prof.,
kierownikiem Zak³adu
Analizy Instrumentalnej AMB).

- 40 -

¯ E G N A J

Ksiê¿e Infu³acie
W

iadomym by³o, ¿e to siê stanie. Ciê¿ka, postêpuj¹ca
choroba czyni³a swoje. Ale
nie dopuszczalimy do siebie tej myli.
Wydawa³o siê, ¿e jest niemiertelny.
wiadczy³ o tym jego charakter, zadziwiaj¹ca aktywnoæ, realizowana poprzez mi³oæ i s³u¿bê Bogu, Ojczynie
i drugiemu cz³owiekowi.

Fot. Ksi¹dz Stanis³aw.

Decyzje Pana s¹ jednak trudne do
przewidzenia. W lipcowy s³oneczny
poranek przez lasy i doliny pop³ynê³y z
sygnaturki supraskiej dwiêki dzwonka.
Ksiêdza Stanis³awa Piotrowskiego wezwa³ przed swoje oblicze Bóg Wszechmog¹cy.
By³ synem tej ziemi, Podlasiakiem.
Urodzi³ siê 23.10.1921r. w Supralu.
Wzrasta³ w atmosferze przedwojennego, kresowego miasteczka. Mieszka³
w drewnianym, zadbanym domu, przy
 do dzisiaj  wybrukowanej uliczce, w
otoczeniu starej jab³oni i studni z ko³owrotem. Dom rodzinny ukszta³towa³
jego postawê, postawê m³odego Polaka,
patrioty i przysz³ego ksiêdza. Czêsto

wraca³ do korzeni w swoich doskona³ych, porywaj¹cych homiliach.
Harcerskie biwaki w Zielonej, piesze i rowerowe wycieczki po puszczy
Knyszyñskiej, pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej w Wilnie i Czêstochowie by³y dope³nieniem jego ¿ycia.
Ksi¹dz Stanis³aw zda³ ma³¹ maturê
w Seminarium Ksiê¿y Salezjanów. Gdy
zaczê³a siê wojna uczestniczy³
na ochotnika w kampanii
wrzeniowej, s³u¿¹c w 42.
Pu³ku Piechoty. Potem dosta³
siê do niewoli. Po uwolnieniu,
za pierwszych sowietów, pracowa³ jako wychowawca w
Sierociñcu Ksiê¿y Salezjanów
w Supralu. To wtedy zdobywa³ swoje dowiadczenia ekumeniczne, uczy³ siê tolerancji
dla ludzi innej wiary i narodowoci. Uratowa³, miêdzy
innymi, kilkoro dzieci narodowoci ¿ydowskiej.
Podj¹³ równie¿ dzia³alnoæ w Szarych Szeregach,
wspó³pracowa³ z komendantem tutejszych formacji Ryszardem Kaczorowskim. Ojczyzna wezwa³a go do s³u¿by
w szeregach Armii Krajowej.
Posesja przy ul. 11 Listopada
w Supralu by³a doskona³ym
miejscem pracy konspiracyjnej. Kilkaset metrów dalej zaczyna³y siê lasy
³¹cz¹ce siê z kompleksem puszczy Bia³owieskiej i Augustowskiej, które ci¹gnê³y siê równie¿ w rejony Grodna i
Wilna. Powierzano mu bardzo odpowiedzialne misje, zbiera³ informacje wojskowe, broñ, leki, by³ kurierem. W okolicach Wasilkowa wspólnie z siostr¹
(pani¹ Waszkiel) prowadzi³ tajne nauczanie. Dzia³alnoæ tê przyp³aci³ aresztowaniem i wywiezieniem do Ostaszkowa. Podobnie jak ksi¹dz Peszkowski,
przekona³ siê osobicie jaka jest prawda, zobaczy³ gehennê Polaków na
Wschodzie. O tym czego dowiadczy³
pisa³ potem wielokrotnie w swoich M
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wspomnieniach, gdy by³ ju¿ kapelanem
Sybiraków.
Po powrocie z obozu w 1946 roku
zdecydowa³ o swojej przysz³oci. Wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Bia³ymstoku. Kaplica seminaryjna mieci³a siê wtedy na Bojarach,
u Braciszków. Szereg razy, jako m³ody
ch³opak, bywa³em tam na mszy.
wiêcenia kap³añskie ksi¹dz Stanis³aw przyj¹³ 10.06.1951 roku. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na
którym studiowa³ uzyska³ te¿ stopieñ
doktora.
W latach piêædziesi¹tych by³ prefektem oraz duszpasterzem akademickim. W tych trudnych czasach stalinizmu naucza³ nas  w prokatedrze
 religii, przysposabia³ do komunii i
ministrantury. Dialog kap³ana i ministranta przy o³tarzu odbywa³ siê po ³acinie: ... Dominus vobiscum Et cum
spiritu tuo... sursum corda...
Od 1961 roku, przez nastêpne czterdziestolecie pracowa³ nieprzerwanie w
Archidiecezjalnym Wy¿szym Seminarium Duchownym, jako profesor dogmatyk, prefekt, prorektor i wreszcie rektor. Prawie dwadziecia lat kierowa³
Instytutem Teologiczno-Pastoralnym.
Jego wiedza i autorytet spowodowa³y,
¿e sprawowa³ funkcjê promotora I Synodu Archidiecezji Bia³ostockiej.
Jako rektorowi przysz³o mu dzia³aæ
w nie³atwych czasach. Seminarium zosta³o wyrzucone od Braciszków, rozproszeni alumni tu³ali siê po ró¿nych
miejscach Bia³egostoku. Wrogoæ i arogancja ówczesnej w³adzy przejawia³y
siê równie¿ inwigilacj¹ ksiê¿y, a tak¿e
poborem kleryków ze studiów do wojska. W ten sposób przerwali na okres
s³u¿by naukê alumni: ?Klimaszewski,
?Wydra, ?¯ukowski, S³awoj G³ód i
wielu innych.
Jak w tej sytuacji radzi³ sobie JM
Rektor ksi¹dz Stanis³aw?
Podo³a³ i tym k³opotom. Jako syn
ziemi podlaskiej, z której wyrós³
doskonale zna³ tutejszych ludzi, rozumia³ ich troski, k³opoty i aspiracje. W
kontaktach z nomenklatur¹ u¿ywa³
argumentów racjonalnych, oczywistych. Powodowa³o to jeli nie akceptacjê, to przynajmniej szacunek i refleksjê z drugiej strony. Jednoczenie jawi³
siê jako cz³owiek wielkiego taktu i kultury. Dope³nieniem tego by³a ogromna
gocinnoæ ksiêdza Stanis³awa. Jego
dom i plebania by³y zawsze otwarte dla
wszystkich, którzy tego potrzebowali.
Garnê³a siê do niego m³odzie¿. Trudno

nie wspomnieæ takich osób jak: Basia
i Wieka Zarzyckie, Danusia Waszkiel,
czy najm³odsza Ania Waszkielówna
 wspania³a studentka, harcerka i ¿eglarka. Wyje¿d¿a³ równie¿ z braci¹ studenck¹ w góry, do Czorsztyna, gdzie
msza polowa by³a nierozerwaln¹ czêci¹ tych spotkañ.
Z przychylnoci¹ i gocinnoci¹
ksiêdza spotykalimy siê na ka¿dym
kroku. Udziela³ nam rad, lubów, celebrowa³ okolicznociowe msze, wspiera³
porywaj¹cymi kazaniami. Nigdy nie
odmówi³ pomocy. By³ prawdziwym
duszpasterzem.
Jeszcze niedawno, w zimowy wieczór, jad¹c saniami przez onie¿one lasy
puszczañskie, zboczy³em na podwórko
ukochanego Wujka. Przyj¹³ nas tradycyjnie  na piêtrze drewnianego domku.
Poczêstowa³ gor¹c¹ herbat¹, kaw¹ i
doskona³ym ciastem. Konie wyprzêgniêto i napojono. W tej serdecznej
atmosferze pop³ynê³y wspomnienia. Na
koniec, odprowadzi³ nas, przy dwiêkach janczarów, na obrze¿a puszczy.
Tak jak przed laty.
Do koñca by³ tytanem pracy. Dzieñ
zaczyna³ o godz. 6.00 wczesn¹ msz¹
porann¹, a koñczy³ pónym brewiarzem. Pozostawi³ po sobie liczne publikacje i opracowania. Wspominamy
go jako doskona³ego kaznodziejê. Jego
porywaj¹ce kazania na uroczystociach
kocielno-narodowych krzepi³y ducha
w ciê¿kich czasach stalinizmu, stanie
wojennym i póniej w okresie transformacji, kiedy wiele razy stawialimy
sobie pytanie dok¹d zmierzasz Ojczyzno nasza?.
W homilii powiêconej restauracji
i ods³oniêciu obrazu Matki Boskiej w
Parku Akademickim mówi³:
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Przez szesnacie lat w Magazynie
Polskiego Radia Bia³ystok rozbrzmiewa³ jego znajomy g³os. Prowadzi³ rozwa¿ania i komentowa³ czytanie biblijne
 Rozpoznaæ g³os Pana. By³ wspó³redaktorem archidiecezjalnego miesiêcznika Czas Mi³osierdzia.

Tylko w ostatnim dziesiêcioleciu
opublikowa³ czternacie ksi¹¿ek, w których rozwija³ kult Matki Boskiej,
omawia³ kanony wiary ludzi tu ¿yj¹cych  swojaków. W dowód uznania
zosta³ uhonorowany licznymi godnociami, m.in.: kanonika generalnego Metropolitarnej Bazyliki Wileñskiej, pra³ata tej¿e kapitu³y oraz protonotariusza
(infu³ata) apostolskiego. Unika³ odznaczeñ, w szufladzie biurka przechowujê
odznakê Przyjaciel dziecka, której nie
odebra³ przez zwyk³¹, ludzk¹ skromnoæ. Natomiast bardzo sobie ceni³ M
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krzy¿ harcerski, gdy¿ s³owa na nim
zamieszczone Ojczyzna, nauka i cnota by³y jego drogowskazem.
W testamencie napisa³ m. in. Stara³em siê s³u¿yæ Bogu i Ojczynie jak
umia³em. Nie gromadzi³em w swoim
¿yciu skarbów. Dziêkujê wszystkim,
których Opatrznoæ postawi³a na mojej
drodze ¿yciowej. Szczególnie kap³anom, moim studentom, wychowankom
i przyjacio³om, których zawsze ceni³em
i lubi³em.

Niektórzy ludzie odchodz¹,
umieraj¹, ale mimo to pozostaj¹
w nas ¿ywi. Pozostaj¹ nie tylko
w pamiêci, dziêki której mo¿na
odtworzyæ ró¿ne zdarzenia z ich
¿ycia i nasze kontakty z nimi,
ale pozostaj¹ w nas w szczególny sposób. Maj¹ swe miejsce w
naszych pogl¹dach, przekonaniach, w sposobie wartociowania ró¿nych spraw ¿ycia, co
sprawia, ¿e nieraz bardziej lub
mniej identyfikujemy siê z nimi
w sferze wartoci przez nich
uznawanych.
Tak, przed laty, napisa³ ks. Stanis³aw.
W starym kociele Farnym, w
miejscu gdzie przed laty by³ katechet¹,
udziela³ lubów i prowadzi³ nauczanie
akademickie, 13 lipca 2006 roku zosta³a wystawiona trumna ksiêdza
Stanis³awa. W katedrze odby³y siê
uroczystoci po¿egnalne, celebrowane
przez biskupów, wychowanków ksiêdza Piotrowskiego. Kondukt ¿a³obny
wyruszy³ na miejsce ostatecznego
spoczynku. Na cmentarz w Supralu.
Na trasie ¿egna³y go z³ote ³any
zbó¿, na s³onecznym niebosk³onie
rozdzwoni³ siê skowronek. W Krasnem,
u m³yna, zaszumia³a wierzba p³acz¹ca,
pochyli³y siê strzeliste sosny, przyjació³ki z tamtych lat.
Szumi, szumi las
Partyzancki las
A w tym lesie Polska
Wolna Polska, ¿yje w nas.
Wojciech Sobaniec
(Autor jest prof.  kierownikiem
Kliniki Neurologii i Rehabilitacji
Dzieciêcej AMB).
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Neurolodzy
wileñscy
w latach 1918-1939
cz. 5.

Zofia
Bojarczyk-Czy¿ewska
(1902-1972)

U

rodzi³a siê w Mitawie na £otwie
w rodzinie inteligenckiej. W latach 1924-1929 studiowa³a na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego. Absolutorium uzyska³a
w 1929 r., a dyplom doktora wszechnauk lekarskich w roku 1931. Wtedy te¿
podjê³a pracê w Klinice Psychiatrycznej
u prof. Rafa³a Radziwi³³owicza. Po po³¹czeniu klinik: psychiatrycznej i neurologicznej w 1933 r., zosta³a pracownikiem Kliniki Chorób Nerwowych i
Umys³owych, któr¹ kierowa³ prof. Maksymilian Rose. Wraz z zespo³em pracowników bra³a udzia³ m.in. w pracach
Polskiego Instytutu Badañ Mózgu, który by³ czêci¹ kliniki. Z tego okresu pochodzi jej publikacja Obraz komórkowy kory mózgowej zwierz¹t domowych
i dziko ¿yj¹cych, wydana przez Krakowsk¹ Akademiê Umiejêtnoci w 1934 r.
Od lutego do padziernika 1939 r.
pracowa³a na stanowisku ordynatora w
Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy. Potem powróci³a do Wilna. W la-

tach 1941-45 by³a ordynatorem w Miejskim Szpitalu Neurologicznym. Jej szefem by³a doc. J. Hurynowicz.
W padzierniku 1945 r. Zofia Bojarczyk-Czy¿ewska, za dzia³alnoæ w
Armii Krajowej, zosta³a aresztowana i
zes³ana do obozu na Kaukazie. Wróci³a
stamt¹d w po³owie 1946 roku. W tym
samym roku, w ramach repatriacji,
przenios³a siê do S³upska, gdzie pracowa³a jako neurolog w Ubezpieczalni
Spo³ecznej. Po roku, z inicjatywy prof.
J. Hurynowicz, przeprowadzi³a siê wraz
z rodzin¹ do Torunia i podjê³a pracê, jako starszy asystent, w Katedrze Neurofizjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. W maju 1948 r. zaczê³a pracowaæ w Szpitalu Miejskim w Toruniu.
Zorganizowa³a tam oddzia³ neurologiczny i by³a jego pierwszym ordynatorem. Stanowisko ordynatora pe³ni³a do
kwietnia 1972 r., czyli do czasu przejcia na emeryturê. Przez wiele lat Profesor pracowa³a równie¿ w przychodni
PKP. By³a bardzo oddana swojej pracy.
Pod jej kierunkiem wielu lekarzy uzyska³o specjalizacjê z neurologii. Zmar³a
w listopadzie 1972 roku. Pochowano j¹
na Cmentarzu Parafialnym w. Jana
przy ul. Ga³czyñskiego w Toruniu.
Za swoj¹ dzia³alnoæ Profesor zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
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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Po wodach

NIEMNA
Przyjacio³om:
Zbyszkowi Ostrowskiemu
i Czekowi Wydrzyckiemu
 wyprawê tê dedykujemy

W

êdruj¹c po wschodnich kresach obecnej Rzeczypospolitej, z sentymentem spogl¹dam na Bia³oru.
Wspominam widoczne z nadgranicznych pagórków miejsca, które sztucznie poprzecina³y postanowienia
traktatów w Ja³cie i w Poczdamie. Przy okazji ró¿nych wyjazdów, m.in. pielgrzymki do Wilna, wielokrotnie odwiedza³em nadgraniczne miejscowoci: Brzostowicê, Lipsk Murowany, Czortek, Wolkuszek i ¿yj¹c¹ tam Poloniê. Patrzy³em
na miejsca, w których granice podzieli³y domy, zagrody,
cmentarze, a przede wszystkim narody. To samo spotka³o
równie¿ Kana³ Augustowski (dzi o randze zabytku, objêtego
opiek¹ UNESCO), budowlê, która w osiemnastym stuleciu
po³¹czy³a Wis³ê z Niemnem.
Podczas jednej z wypraw na pojezierze suwalsko-augustowskie spotka³em Zbyszka Ostrowskiego  ¿eglarza i mojego przyjaciela. Wieczorami przy ognisku snu³ têskne wspomnienia o czasach dzieciñstwa w Grodnie, w miecie le¿¹cym

Gdzie modra rzeka niesie wody swe,
Tam s³oñca blask ujrza³em pierwszy raz.
Nad brzegiem jej spêdzi³em tyle chwil,
¯e dzi bez rzeki smutno mi.
Tam ka¿dy dzieñ to skarb, dzi mój jedyny skarb.
Choæ czas jak rzeka, jak rzeka p³ynie,
Unosz¹c w przesz³oæ tamte dni.
S³owa, które w 1965 roku Czes³aw Niemen wypiewa³
w klubie Herkulesy.

nad Niemnem. Mówi³ o repatriacji do Bia³egostoku, o przeniesieniu do Gdañska, w którym zamieszka³, ukoñczy³ studia
i powiêci³ siê rozwojowi polskiej gospodarki morskiej.
W tamtych latach marzylimy, ¿e przyjd¹ czasy, kiedy
run¹ szlabany graniczne i do Polski z Grodna bêdzie mo¿na
sp³yn¹æ bez k³opotów. Tak jak przed laty, gdy luzowa³y sp³awiaj¹ce zbo¿e tratwy z flisakami oraz p³ynê³y statki turystyczne i holowniki.
Spotka³em równie¿ innego swojaka, bie¿eñca Czes³awa
Wydrzyckiego, barda polskiej piosenki, kompozytora i poetê.
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Pochodzi³ on z Wasiliszek ko³o Nowogródka. Przez dziesi¹tki lat piewa³ o mi³oci, prawdzie i piêknie. Przybra³ nawet
pseudonim artystyczny, który wi¹za³ go z miejscem urodzenia  Niemen.
Od wojny, przez ponad piêædziesi¹t lat, luzy kana³u po
stronie bia³oruskiej by³y niszczone, nikt tamtêdy nie sp³ywa³.
Gospodarzami rozlewisk by³y bobry, ³osie i wilki. Ostatnio
Bia³orusini wyremontowali i zrekonstruowali zniszczony odcinek kana³u. Wodniacy ju¿ kilkakrotnie sp³ynêli nim od strony polskiej.
Razem ze wietnym wodniakiem i mistrzem fotografii,
Jurkiem Fedorowiczem, postanowilimy zorganizowaæ wyprawê ³odzi¹ kano, ale od strony bia³oruskiej. Aby uzyskaæ
zgodê naszych s¹siadów musielimy odbyæ wiele wizyt w
Konsulacie Bia³oruskim przy ulicy Elektrycznej w Bia³ymstoku. Problemy zwi¹zane z uzyskaniem wiz, transportem
sprzêtu przez granicê i odpraw¹ graniczno-celn¹ na kanale
siê piêtrzy³y. Ostatecznie kazano nam z³o¿yæ stosowne podanie w jêzyku rosyjskim, które w terminie nieokrelonym

mia³o byæ rozpatrzone, ale a¿ w stolicy  w Miñsku. W tej sytuacji musielimy poprosiæ o pomoc naszego przyjaciela,
pu³kownika Mariana Pogodê, dowódcê Podlaskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej. Negocjacje p³k. Pogody ze s³u¿bami
bia³oruskimi dotyczy³y ustalenia warunków odprawy granicznej w miejscowoci Kurzyniec. Termin przejcia i tak
nam kilkakrotnie przesuwano. Ostatecznie w po³owie lipca
wyruszylimy na wyprawê.
Kolejne problemy wyst¹pi³y na granicy w Kunicy. Zawrócono nas z powodu podejrzenia o to, ¿e kajak-kano wieziemy na sprzeda¿. Nastêpna odprawa czeka³a nas w Bobrownikach. Wród licznych samochodów nale¿¹cych do
handlarzy alkoholem, papierosami, benzyn¹, demonstrowalimy siê nietypowo i podejrzanie. Odprawa trwa³a ca³e popo³udnie. Potem znajomi wyt³umaczyli nam, ¿e to nasza wina,
bo nie u¿ylimy w stosunku do celników argumentów powszechnie sprawdzonych i wykorzystywanych od pokoleñ.
W koñcu pónym popo³udniem ruszylimy do Grodna.
Minêlimy Brzostowicê, któr¹ przed laty odwiedza³em z
dawnym jej w³acicielem  hrabi¹ So³tanem, przejechalimy
rzekê wis³ocz, urokliw¹ Indurê i wieczorem dotarlimy do
miasta.
Na prawym brzegu rzeki zwodowalimy ³ód. Pierwsz¹
noc spêdzilimy ugoszczeni przez ma³¿eñstwo Bia³orusinów.
Nastêpnego dnia o siódmej rano, po smacznym turystycznym
niadaniu ruszylimy dalej. Niemen tego ranka by³ piêkny.
Snuj¹ce siê po nim mg³y okala³y mosty i malownicz¹ panoramê Grodna na skarpie. Kolorowe kocio³y, drewniana, M
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kresowa zabudowa i stary zamek dope³nia³y scenerii. Rzeka
przep³ywaj¹ca przez miasto by³a p³ytka i kapryna. Wystaj¹ce z dna kamienie powodowa³y, ¿e trzeba by³o p³yn¹æ ostro¿nie, zwracaj¹c uwagê na przekosy i oznakowane tykami tory
wodne i mielizny.
¯egnalimy Grodno niesieni zmiennym nurtem, który
prowadzi³ wodê na pó³noc w stronê Kana³u Augustowskiego,
Czarnej Hañczy i dalej przez Druskieniki, Kowno do Ba³tyku.
Brzegi Niemna zdobi³y bindugi, na przemian z p³yciznami i rozlewiskami, wiklinowe zarola i zieleñ lasów. Towarzyszy³y nam ptaki, czaple stoj¹ce na p³yciznach, zrywaj¹ce
siê dzikie kaczki. Z góry nasz¹ wyprawê obserwowa³ jastrz¹b rybo³ów.
Na wysokich skarpach, wród sosen i wiekowych, kwitn¹cych lip przycupnê³y przygarbione chatynki, kryte strzech¹, malowane zielon¹ farb¹ i jak nic pamiêtaj¹ce czasy
Bohatyrowiczów. Obok widoczny by³ stary wironek  spichlerz z kutymi drzwiami i charakterystycznym wêg³em. Pochylone p³oty, stare ule i resztki ogrodów z drzewami wini,
jab³oni i dzikich lubaszek przywo³ywa³y atmosferê tamtych
lat. Przy ka¿dej posesji, na brzegu rzeki, sta³y, poruszane
wios³em pychowym i dr¹¿one z pnia, czó³na. Wci¹¿ s³u¿¹ do
³owienia ryb i przeprawy na drug¹ stronê.
Nasze kontakty ze spadkobiercami czasów i idei Mickiewicza, Zana, Orzeszkowej zaczê³y siê tam na Niemnie.
Jeszcze na rzece, przed wejciem do kana³u i luzy Niemnowo, przyp³yn¹³ do nas niewielki statek rzeczny Wêdrowiec, prowadzony przez trzech matrosów. Kresow¹, piewn¹ mow¹ przedstawili siê nam:
 Jestemy rodzin¹ Ptaszyñskich, od kilku pokoleñ, od przedwojennych czasów p³ywamy po Niemnie.
Oni równie¿ zmierzali do kana³u. Podczas wspólnego
biwakowania, przy kocio³ku z zup¹ rybn¹-uch¹, podlewanego krzepk¹ samodzie³k¹, pop³ynê³y nocne rodaków rozmowy. Nasi nowi znajomi wspominali powojenny okres re-

presji, kiedy znaczna czêæ Polaków repatriowa³a przez
Kunicê do Polski. Opowiadali o nauczaniu w szko³ach radzieckich, o zamykaniu wi¹tyñ, o czasach stalinizmu, o
s³u¿bie wojskowej na Syberii, w Krasnej Armii. Mówili, ¿e
ju¿ musz¹ tam ¿yæ, ale marz¹ by nast¹pi³y czasy, kiedy nie
bêdzie granic, a ich statek pop³ynie bez problemów z Grodna do Augustowa.
Wojciech Sobaniec
(Autor jest prof.  kierownikiem Kliniki
Neurologii i Rehabilitacji Dzieciêcej AMB).
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Informujemy

Na posiedzeniu Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Histoi Cytochemików (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, 14 wrzenia 2006 r.) prof. dr hab.
n. med. Lech Chyczewski
zosta³ wybrany do pe³nienia funkcji redaktora naczelnego czasopisma Folia Histochemica et Cytobiologica. Zak³ad KliniczFot. Prof. dr hab. n. med.
nej Biologii Molekularnej
Lech Chyczewski
AMB sta³ siê siedzib¹ redakcji. Przez ostatnie siedemnacie lat redaktorem naczelnym pisma by³ prof. dr hab.
Jan Litwin z Collegium Medicum UJ wraz z prof. dr hab.
Barbar¹ Biliñsk¹ z Instytutu Zoologii UJ.
Czasopismo Folia Histochemica et Cytobiologica powsta³o w roku 1963 pt. Folia Histochemica et Cytochemica
jako oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików. Pismo od pocz¹tku wydawane by³o jako miêdzynarodowy, anglojêzyczny kwartalnik, powiêcony szybko
rozwijaj¹cej siê wówczas dziedzinie histo- i cytochemii.
W 1984 roku profil pisma zosta³ poszerzony o szerok¹
dziedzinê biologii komórki i wówczas odpowiednio zosta³
zmieniony tytu³ periodyku.
Folia Histochemica et Cytobiologica wydawana jest jako kwartalnik, jeden tom w roku, przez Polskie Towarzystwo
Histo- i Cytochemików oraz Fundacjê Biologii Komórki
i Biologii Molekularnej. Pismo powsta³o z inicjatywy prof.
dr. hab. n. med. Henryka Godlewskiego. Profesor urodzi³ siê
we Lwowie w 1914 roku. W roku 1945 ukoñczy³ Wydzia³
Lekarski Uniwersytetu Jagielloñskiego. Profesor H. Godlewski mia³ zwi¹zek z nasz¹ uczelni¹. W latach 1950-1951 by³
kierownikiem Zak³adu Histologii i Embriologii Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku. W roku 1961 powo³a³ on Polskie
Towarzystwo Histochemików i Cytobiologów, i by³ jego
pierwszym przewodnicz¹cym.
Krzysztof Worowski

M

- sierpieñ-wrzesieñ 2006 (43/44) -

MEDYK BIA£OSTOCKI
v

v

v
W dniach 13-15 wrzenia
2006 w £odzi odby³ siê 12.
Zjazd Polskiego Towarzystwa
Chirurgów Dzieciêcych. Walne
Zgromadzenie wybra³o nowe
w³adze PTChD, które bêd¹ pe³niæ swe funkcje w latach 2009-2012. Prezesem Elektem PTChD
zosta³ dr hab. Wojciech Dêbek,
kierownik Kliniki Chirurgii
Dzieciêcej AMB. Kontrkandydatem by³ prof. dr hab. Andrzej
Fot. Dr hab.
Wojciech Dêbek.
Jankowski z Poznania. Po raz
pierwszy tê zaszczytn¹ funkcjê
powierzono bia³ostockiemu chirurgowi dzieciêcemu.

Listy do redakcji
Szanowny Panie Redaktorze,
W lipcowym numerze Medyka Bia³ostockiego dostrzeg³em ciekaw¹ dyskusjê dotycz¹c¹ antykoncepcji.
Postanowi³em napisaæ do Pañstwa, poniewa¿ zamieszczony tekst wymaga komentarza.
Zdaniem Redakcji treæ ksi¹¿ki dr Magdaleny Szymañskiej Bioetyka Pocz¹tków ¯ycia, której fragmenty s¹ cytowane, nie jest zgodna z wiedz¹ medyczn¹, ale wyrazem Jej
prywatnych pogl¹dów.
W pierwszej czêci artyku³u Antykoncepcja na trzy g³osy zamieszczono fragmenty kwietniowego numeru Medyka Bia³ostockiego, zawieraj¹ce cytaty z ksi¹¿ki dr M. Szymañskiej, które zdaniem Redakcji s¹ przedmiotem kpin studentów. Zagadnienia planowania rodziny obejmuj¹ nie tylko
wiedzê medyczn¹, zawieraj¹ równie¿ kontekst psychologiczny, spo³eczny i etyczny, których uwzglêdnienia w nauczaniu m³odych kadr medycznych Redakcja wydaje siê nie
doceniaæ. Faktem jest, ¿e u kobiet stosuj¹cych antykoncepcjê
hormonaln¹ czêciej dochodzi do zachorowañ na raka szyjki
macicy, u którego podstaw le¿y zaka¿enie przenoszone drog¹
p³ciow¹. Mo¿liwe, ¿e zale¿y to te¿ od zwiêkszonej liczby
partnerów seksualnych kobiet stosuj¹cych antykoncepcjê.
Mechanizm dzia³ania rodków antykoncepcyjnych, zw³aszcza wewn¹trzmacicznych, polega m.in. na utrudnieniu zagnie¿d¿enia embrionu w b³onie luzowej macicy, co powoduje jego mieræ.
Wy¿ej wymienione fakty, na których opieraj¹ siê cytowane fragmenty tekstu ksi¹¿ki, powinny byæ przyswojone
przez studentów kszta³c¹cych w pañstwowych uczelniach,
i to niezale¿nie od ich wyznania, co budzi takie zaniepokojenie Redakcji. Nie jest to wiedza prywatna, jak Pañstwo sugerujecie, ale obecna w podrêcznikach, bêd¹ca w zgodzie z
niezmiennymi od czasów Hipokratesa zasadami deontologii
lekarskiej.
Przedmiotem kpin studentów jest te¿, zdaniem Redakcji,
stwierdzenie zawarte w ksi¹¿ce, ¿e: ginekolog nie powinien,
a nawet nie wolno mu, wiadomie uszkadzaæ wa¿nej ¿yciowo funkcji jak¹ jest rozrodczoæ. Tymczasem Kodeks Karny
przewiduje sankcjê za uszkodzenie czyjego cia³a, w tym
zdolnoci p³odzenia.
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W nawi¹zaniu do wypowiedzi Pana Profesora Mariana
Szamatowicza chcia³bym przypomnieæ pewne wydarzenie
z przesz³oci.
Na egzaminie praktycznym do I stopnia specjalizacji,
który przeprowadzono w AM w Bia³ymstoku Prof. Marian
Szamatowicz poleci³ dr Magdalenie Szymañskiej wykonaæ
ubezp³odnienie kobiety. Ze wzglêdu na osobiste pogl¹dy, powo³uj¹c siê na klauzulê sumienia, Dr M. Szymañska nie
chcia³a tej operacji wykonaæ, ale Pan Profesor by³ nieugiêty
i nie zmieni³ decyzji. Za niewykonanie tej operacji obni¿ono
ocenê z egzaminu. Polskie prawo nie pozwala na ubezp³odnienie kogokolwiek. Zakaz ten by³ te¿, jak pisze Redakcja,
przedmiotem ¿artów studenckich. Podczas egzaminu teoretycznego dr M. Szymañska zosta³a przez Pana Profesora
szczegó³owo przepytana z antykoncepcji.
Pogl¹dy dr M. Szymañskiej Pan Profesor okrela jako
konserwatywne i ultrakatolickie i z pewnoci¹ prywatne,
a wiêc niedopuszczalne. Pogl¹dy te¿ prywatne, ale za to lewicowe i ultraliberalne s¹ jak najbardziej w porz¹dku i mog¹
byæ swobodnie przekazywane m³odym studentom, a tak¿e
wymuszane na m³odych lekarzach, o czym wiadczy choæby
przyk³ad egzaminu specjalizacyjnego.
Pan Profesor przytacza w swojej wypowiedzi znany dokument Deklaracja Praw Cz³owieka sk¹d cytuje fragment,
dotycz¹cy prawa do decydowania o liczbie dzieci i odstêpach
miêdzy nimi. Z deklaracji tej nie wynika jednak, w jaki sposób jednostki te prawa mog¹ realizowaæ. Zdaniem Pana Profesora tylko przy pomocy antykoncepcji. Jest to sprzeczne
z ogólnie przyjêtymi zasadami poradnictwa w zakresie planowania rodziny. Poradnictwo to nie powinno byæ dyrektywne, powinno uwzglêdniaæ wed³ug fachowej literatury
¿yczenia pacjentki, wywiad chorobowy, ogólny stan zdrowia i koniecznoæ prewencji chorób przenoszonych drog¹
p³ciow¹. Tymczasem w cytowanej wypowiedzi widoczne
jest preferowanie antykoncepcji hormonalnej, traktowanej
pierwszoplanowo i z wyboru. Jest to na pewno zgodne
z interesem producentów tych preparatów, ale niekoniecznie
z potrzebami ich potencjalnych u¿ytkowników. Pan Profesor
nie ma racji, pisz¹c, ¿e jedynym sposobem na ograniczenie
zjawiska aborcji jest skuteczna antykoncepcja. S³u¿ê w razie
potrzeby dowodami pochodz¹cymi z opracowañ wiatowej
Organizacji Zdrowia, ¿e w wielu krajach za zwiêkszeniem
dostêpnoci i czêstoci stosowania antykoncepcji idzie nie
spadek, ale wzrost czêstoci aborcji.
Nie mogê zgodziæ siê z tez¹ koñcz¹c¹ wyst¹pienie Prof.
S³awomira Wo³czyñskiego, który pisze na ten sam temat, ¿e
...ka¿da kobieta musi mieæ prawo wyboru czy zajæ w ci¹¿ê,
czy zrobiæ wszystko aby ci¹¿y nie by³o.... Ci¹¿a nie jest a¿
tak ciê¿k¹ chorob¹, by robiæ przeciwko niej wszystko.
Chyba nie tak powinnimy uczyæ i wychowywaæ studentów
medycyny...
Porównanie antykoncepcji z pomidorami, którego dokona³ Pan Prof. Wo³czyñski jest nietrafne. Gdyby spo¿ywanie pomidorów ³¹czy³o siê z takimi samymi niebezpieczeñstwami dla zdrowia jak stosowanie rodków antykoncepcyjnych z pewnoci¹ wydawane by³yby na podstawie recepty.
Podsumowuj¹c chcia³bym stwierdziæ, ¿e tekst redakcyjny zamieszczony w czêci studenckiej kwietniowego numeru
Medyka Bia³ostockiego, którego fragmenty przedstawiono
w numerze lipcowym trudno zaakceptowaæ. Przedmiotem
¿artów staj¹ siê powa¿ne zagadnienia kszta³cenia i wychowania przysz³ych lekarzy.
M
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Zamieszczone w lipcowym numerze wypowiedzi Panów
Profesorów sugeruj¹ czytelnikowi Medyka Bia³ostockiego,
¿e tylko Ich pogl¹dy s¹ s³uszne i takich samych oczekuj¹ od
studentów i m³odych lekarzy. Perypetie dr Magdaleny Szymañskiej zwi¹zane z egzaminem specjalizacyjnym wiadcz¹
o tym, ¿e studenci i m³odzi lekarze bia³ostockiej AM powinni te sugestie powa¿nie braæ pod uwagê, je¿eli chc¹ pomylnie przebrn¹æ przez egzaminy studenckie i w przysz³oci
specjalizacyjne.
Prof. dr hab. med. Bogdan Chazan
Szpital Ginekologiczno-Po³o¿niczy
im. w. Rodziny
w Warszawie
Przepraszamy
W poprzednim numerze Medyka (nr 8-9/2006)
omy³kowo pozbawilimy prof. Jana Stasiewicza funkcji
prezesa Okrêgowej Izby Lekarskiej w Bia³ymstoku, a
powo³alimy na ni¹ doc. Jana Pietruskiego. Za pomy³kê Pana
Profesora serdecznie przepraszamy, a Panu doc. Pietruskiemu ¿yczymy samych sukcesów zawodowych.
v v v
Bardzo serdecznie przepraszamy równie¿ Pana Jacka
Sochackiego za b³¹d w nazwisku, który wkrad³ siê nam
w poprzednim numerze pisma.
Przeczytane
Jak zapewnia³ nie tak dawno Minister
Zdrowia, jeszcze w tym roku pracownicy
s³u¿by zdrowia mieli otrzymaæ 30-procentowe podwy¿ki p³ac. Obietnice by³y chyba
szczere, tylko co z tego? Strajki siê zakoñczy³y i o podwy¿kach w tej wysokoci lekarze i pielêgniarki nie maj¹ co
marzyæ albo raczej mog¹ tylko pomarzyæ. Jak przekonuje
bowiem rzecznik prasowy podlaskiego NFZ: Do koñca roku
zostaje nam tylko kwarta³ i to logiczne, ¿e nie mo¿emy teraz
dawaæ takiej sumy, o jakiej rozmawialimy wczeniej,
30-procentowe podwy¿ki s¹ mo¿liwe dopiero od stycznia.
¯eby jednak lekarzom w g³owach siê nie poprzewraca³o
dodaje: Oczywicie nie ka¿dy dostanie tyle od razu. To szefowie szpitali bêd¹ dzieliæ pieni¹dze.
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sokó³ce, Marek Chojnowski komentuje sprawê nastêpuj¹co: M¹drzy ludzie usiedli, wymylili jaki wzór matematyczny i na tej podstawie
podzielili pieni¹dze. Mia³o byæ trzydzieci procent dla wszystkich. Ja dostanê niewiele ponad dwadziecia i wiem, ¿e to
za ma³o.
O ile z matematyk¹, jak widaæ, u pana Dyrektora jest
wszystko w porz¹dku, o tyle logika ju¿ szwankuje. A szkoda, bo w tym wypadku przyda³aby siê bardziej.
v v v
O tym, ¿e ma³o jest w naszym kraju dobrych dyrektorów
szpitali, nie trzeba chyba przekonywaæ. S¹ jednak takie
placówki, w których ani personel, ani prze³o¿eni nie mog¹ siê
dyrektora nachwaliæ. Taki prê¿ny dyrektor trafi³ siê na przyk³ad w Knurowie. Micha³ Ekkert, 32-letni lekarz, jest
pupilem za³ogi i lokalnych samorz¹dowców. Czego siê nie
dotknie  odnosi sukces. Podobnie zreszt¹ jak dyrektor szpi-
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tala w Piekarach l¹skich. Rzecznik tamtejszego Urzêdu
Miejskiego wylicza: Wyp³aci³ zaleg³e podwy¿ki i nie
mielimy strajku. Zdoby³ dla szpitala certyfikat ISO. Dyrektor szpitala w Rudzie l¹skiej te¿ budzi podziw. To fachowiec pe³n¹ gêb¹. Podobnie jak ten z Tarnowskich Gór.
Jeli siê jednak komu wydaje, ¿e obok wysypu dobrych
bramkarzy doczekalimy siê obecnie obfitoci dobrych menagerów w s³u¿bie zdrowia, to siê grubo myli. Dyrektorem
szpitali we wszystkich wy¿ej wymienionych miejscowociach jest jedna i ta sama osoba. Micha³ Ekkert w³anie.
To taka polska odpowied na Supermana. Dyrektor
Ekkert potrafi siê b³yskawicznie przemieszczaæ pomiêdzy
wszystkimi szpitalami, ze wszystkim daje sobie radê i praktycznie nie ma osób, które w¹tpi³yby w jego kompetencje.
Potrafi znaleæ czas prawie na wszystko. Prawie, bo jak sam
przyznaje nie ma go dla ¿ony. Ale z tym problemem nie móg³
sobie poradziæ przecie¿ tak¿e Superman.
W dziejach ludzkoci by³ jednak tylko jeden przypadek cz³owieka, który umia³ wszystkim dogodziæ. By³ to
Chuck Norris.
v v v
W Bydgoszczy ogrodnik podaj¹cy siê za lekarza wy³udza pieni¹dze od zdesperowanych ludzi znajduj¹cych siê
w ostatnim stadium choroby nowotworowej. Ka¿e im wchodziæ do drewnianej klatki oplecionej drucikami i pod³¹cza
pr¹d. Prokuratura nie uznaje tego za czyn karalny, gdy¿ na
podstawie opinii bieg³ego elektryka stwierdzi³a, ¿e dwunastowoltowe napiêcie nie jest szkodliwe dla zdrowia.
Znachor z Bydgoszczy wyjania zasady dzia³ania swego
wynalazku nastêpuj¹co: Pacjent jest rdzeniem, a dooko³a
wytwarza siê pole elektromagnetyczne, które przenika do
miêni i koci. Moc tego pola zabija z³e komórki, na przyk³ad
rakowe. Natomiast dobre komórki, odpornociowe, zwiêkszaj¹ swój potencja³. Dziêki temu cz³owiek wychodzi ca³kowicie zdrowy i bardziej odporny. Nowotwór to tylko
grzyb, ³atwo siê go pozbyæ.
S¹ wprawdzie i tacy, którzy zjad³szy zêby na walce z tym
grzybem maj¹ na ten temat inne zdanie (lekarze onkologii),
ale zdaniem prokuratury bieg³ym w tym wypadku powinien
byæ elektryk, a nie onkolog. Ciê¿ko chorzy ludzie zaniedbuj¹cy leczenie konwencjonalne to w koñcu nie jest dowód na
przestêpstwo.
Gdyby ogrodnik z Bydgoszczy pod³¹czy³ do swojej
klatki pr¹d o wiêkszym napiêciu  reakcja prokuratury
by³aby pewnie natychmiastowa. Gdyby dodatkowo pod³¹czy³ instalacjê nieprawid³owo  mo¿na by by³o liczyæ na
interwencjê ministra Wassermana, wyj¹tkowo uczulonego na tak¹ fuszerkê. Ale pr¹d o mocy baterii  paluszka? Litoci, przecie¿ ka¿de dziecko wie, ¿e to nie szkodzi.
v v v
W tym roku rekordowa liczba chêtnych przyst¹pi³a do
egzaminów wstêpnych na Akademiê Medyczn¹ w Bia³ymstoku. Na jedno miejsce na wydzia³ach: lekarskim i farmacji
ubiega³o siê ponad dziesiêæ osób. Na stomatologii  a¿ 15!
W³odarze uczelni zacieraj¹ rêce, wychodz¹ z za³o¿enia,
¿e taka konkurencja prze³o¿y siê na wy¿szy poziom studiów.
Ten zreszt¹ i tak by³ wysoki, bo m³odzie¿ to my mamy zdoln¹ i bystr¹.
Chocia¿ akurat aby dojæ do wniosku, ¿e lepiej wyje¿d¿aæ do pracy w Wielkiej Brytanii jako lekarz, ni¿ 
powiedzmy  spawacz nie trzeba wielkiego geniusza.
aha
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