
NR 6-9 (89-92) BIAŁYSTOK, czeRwIec-wRzeSIeń 2010 ISSN 1643–2734NR 6-9 (89-92) BIAŁYSTOK, czeRwIec-wRzeSIeń 2010 ISSN 1643–2734NR 02 (106)                   ISSN 1643-2734BIAŁYSTOK, LUTY 2012 

OTWARTE

Euroregionalne Centrum Farmacji 



Medyk Białostocki • nr 89-92 • czerwiec-wrzesień 2010

3

  Oddemonizowanie padaczki  5

  „Święta” choroba Dostojewskiego 7

  Zakłady PAN na UMB 9

  Już bez adrenaliny  10

  Choroby przyzębia i nie tylko  12

  Problem społeczny  

czy temat zastępczy? 13

  Widziałam wiele 15

  OSWOIĆ HIV 17

  Pierwsza pomoc w nagłych  

zachorowaniach 18

  Jak to z defibrylatorem było…  20

  Noc Muzeów u medyków  21

  Burzliwe życie  Profesora 22

  Jubileusz2 24

  Praktyka czyni mistrza 25

  Pisane piórem w żółci maczanym 26

  Lekarze białostoccy w okresach: 

międzywojennym i powojennym 27

  Tyle na razie  29

  Powrót do świetności  

Ogrodu Branickich 30

  Elżbieta zwaną Izabelą 32

  Isabelle, mon amour! 34

  Rozkosze aże do rana  35

  Pic 37

  Miasto w mieście 38

  Na krańcu świata 41

  Wydarzenia i aktualności  42

od redaktoraspis treści

Skład redakcji:
Redaktor naczelny: Lech Chyczewski l Zastępca redaktora naczelnego i kronikarz: Krzysztof 
Worowski l Sekretarz redakcji: Danuta Ślósarska l Redakcja stylistyczna i korekta: 
Beata Jarmuszewska l Członkowie: Magdalena Grassmann, Adam Hermanowicz, Alina Midro, 
Wojciech Sobaniec, Anna Worowska l Współpracownicy: Wojciech Dębek, Jan Pietruski l 
Skład komputerowy: INSATSU Michał Żelezniakowicz l Druk: PRO100 l Projekt strony 
internetowej: Monika Fiedorowicz l Zarządzanie stroną: medyk.umwb.edu.pl: Beata 
Jarmuszewska.
Adres redakcji:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1,
tel. (085) 7485485 (Danuta Ślósarska), e -mail: danka@umwb.edu.pl
e -mail: medyk@umwb.edu.pl, http://www.umwb.edu.pl

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

Materiały do numeru przyjmujemy do dn. 10 każdego miesiąca.

No, cóż!….nie udało się 
Panu Bogu elegancko 
zaprogramować erotyki 
człowieka. Po tym stwier-

dzeniu mój starszy,  doświadczo-
ny kolega zaczął sypać dowodami.  
- No, bo niech pan popatrzy, jak 
strywializowany jest akt poczęcia 
nowej istoty ludzkiej. Nierzadko odbywa się po pijanemu, 
po solidnej libacji, może nawet w krzakach, w nieświado-
mości, dla zaspokojenia prymitywnych rządz. I w dodatku 
ta niefortunna lokalizacja anatomicznych rekwizytów po-
trzebnych do poczęcia!  W tym momencie przypomniałem 
mojemu koledze stwierdzenie śp. prof. Aleksandra Kraw-
czuka, który podczas wykładów z położnictwa mówił do 
nas - studentów: …”poczęcie i narodziny człowieka odbywają 
się między moczem i kałem”... Dosadnie powiedziane. Nic 
dodać, nic ująć. Dawno, dawno temu, jeszcze jako młody 
chłopiec, przysłuchiwałem się dyskusji pań i panów z tzw. 
„towarzystwa” siedzących przy suto zakrapianym stole. Jedna 
z nich snuła refleksje i próbowała bezskutecznie dociekać – 
dlaczego narządy rozrodcze człowieka umiejscowione są w 
tak niefortunnym miejscu? A przecież mogłyby być zloka-
lizowane np. na piersiach!  I gdzie w tej prozie życia  szukać 
liryki, tchnienia ducha, niebiańskich uniesień, złączenia ciał 
i dusz itp.? Czyżby rzeczywiście nie udało się Stwórcy dobrze 
zaprogramować tej sfery życia?  

Gdyby było tak źle, to skąd się biorą te wulkany namięt-
ności, mające swój upust w miłosnej literaturze, piosenkach, 
sztukach teatralnych, filmach, malarstwie, uniesieniach i 
dramatach? Od zarania dziejów, odkąd tylko zachowały się 
ślady ludzkiej twórczości, uczucia między dwojgiem ludzi 
odgrywały wiodący motyw. Od Pieśni nad pieśniami, po 
współczesną, jakże bogatą twórczość miłosną. Prokreacja 
to jedna z najpotężniejszych sił przyrody. Jej siła jest tak 
wielka i nieobliczalna, jak energia atomu, ognia, czy wody w 
rzekach. Może przejawiać, jak każda siła przyrody, zarów-
no działanie dobroczynne, jak i niszczycielskie.  Zapewnia 
ciągłość pokoleń, chociaż jej działaniem nierzadko kieruje 
ślepy, czasami  wręcz okrutny, los.  Okrutny dla jednostki, 
ale nie dla gatunku. Tkwi w prokreacji niepojęta tajemni-
ca. Dlatego jest często trywializowana, jest obiektem kpin 
i żartów. Jak każde zjawisko, które nie jesteśmy w stanie w 
pełni pojąć rozumem, a które chcemy w ten sposób niejako 
obłaskawić. A co do, moim zdaniem jedynie pozornej, niefor-
tunnej topografii anatomicznej organów rozrodczych, to też 
nie zgadzam się z moim kolegą. Częścią centralną systemu 
rozrodczego jest jednak mózg, uważany powszechnie, obok 
serca,  za najszlachetniejszy z narządów człowieka. Jestem 
także przekonany, że anatomiczne usytuowanie aktu poczęcia 
i narodzin człowieka, tak dosadnie określone przez śp. prof. 
Krawczuka, też da się wytłumaczyć. Wszak topografia ta 
stwarza pewną naturalną barierę. Bariery są niezwykle po-
trzebne w tym, co biologia określa, jako dobór naturalny. 

A teraz wytłumaczę się, skąd na mnie, chłopca nie 
pierwszej już młodości, któremu już nie w głowie prokreacja,  
naszły kosmate myśli. Nastroiła mnie do tego treść bieżą-
cego Medyka. Wakacyjny numer jest nabrzmiały nie tylko 
erotyką, ale także jej konsekwencjami. Życzę przyjemnego 
wypoczynku, koniecznie z Medykiem. 
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No, cóż!….nie udało się 
Panu Bogu elegancko 
zaprogramować erotyki 
człowieka. Po tym stwier-

dzeniu mój starszy,  doświadczo-
ny kolega zaczął sypać dowodami.  
- No, bo niech pan popatrzy, jak 
strywializowany jest akt poczęcia 
nowej istoty ludzkiej. Nierzadko odbywa się po pijanemu, 
po solidnej libacji, może nawet w krzakach, w nieświado-
mości, dla zaspokojenia prymitywnych rządz. I w dodatku 
ta niefortunna lokalizacja anatomicznych rekwizytów po-
trzebnych do poczęcia!  W tym momencie przypomniałem 
mojemu koledze stwierdzenie śp. prof. Aleksandra Kraw-
czuka, który podczas wykładów z położnictwa mówił do 
nas - studentów: …”poczęcie i narodziny człowieka odbywają 
się między moczem i kałem”... Dosadnie powiedziane. Nic 
dodać, nic ująć. Dawno, dawno temu, jeszcze jako młody 
chłopiec, przysłuchiwałem się dyskusji pań i panów z tzw. 
„towarzystwa” siedzących przy suto zakrapianym stole. Jedna 
z nich snuła refleksje i próbowała bezskutecznie dociekać – 
dlaczego narządy rozrodcze człowieka umiejscowione są w 
tak niefortunnym miejscu? A przecież mogłyby być zloka-
lizowane np. na piersiach!  I gdzie w tej prozie życia  szukać 
liryki, tchnienia ducha, niebiańskich uniesień, złączenia ciał 
i dusz itp.? Czyżby rzeczywiście nie udało się Stwórcy dobrze 
zaprogramować tej sfery życia?  

Gdyby było tak źle, to skąd się biorą te wulkany namięt-
ności, mające swój upust w miłosnej literaturze, piosenkach, 
sztukach teatralnych, filmach, malarstwie, uniesieniach i 
dramatach? Od zarania dziejów, odkąd tylko zachowały się 
ślady ludzkiej twórczości, uczucia między dwojgiem ludzi 
odgrywały wiodący motyw. Od Pieśni nad pieśniami, po 
współczesną, jakże bogatą twórczość miłosną. Prokreacja 
to jedna z najpotężniejszych sił przyrody. Jej siła jest tak 
wielka i nieobliczalna, jak energia atomu, ognia, czy wody w 
rzekach. Może przejawiać, jak każda siła przyrody, zarów-
no działanie dobroczynne, jak i niszczycielskie.  Zapewnia 
ciągłość pokoleń, chociaż jej działaniem nierzadko kieruje 
ślepy, czasami  wręcz okrutny, los.  Okrutny dla jednostki, 
ale nie dla gatunku. Tkwi w prokreacji niepojęta tajemni-
ca. Dlatego jest często trywializowana, jest obiektem kpin 
i żartów. Jak każde zjawisko, które nie jesteśmy w stanie w 
pełni pojąć rozumem, a które chcemy w ten sposób niejako 
obłaskawić. A co do, moim zdaniem jedynie pozornej, niefor-
tunnej topografii anatomicznej organów rozrodczych, to też 
nie zgadzam się z moim kolegą. Częścią centralną systemu 
rozrodczego jest jednak mózg, uważany powszechnie, obok 
serca,  za najszlachetniejszy z narządów człowieka. Jestem 
także przekonany, że anatomiczne usytuowanie aktu poczęcia 
i narodzin człowieka, tak dosadnie określone przez śp. prof. 
Krawczuka, też da się wytłumaczyć. Wszak topografia ta 
stwarza pewną naturalną barierę. Bariery są niezwykle po-
trzebne w tym, co biologia określa, jako dobór naturalny. 

A teraz wytłumaczę się, skąd na mnie, chłopca nie 
pierwszej już młodości, któremu już nie w głowie prokreacja,  
naszły kosmate myśli. Nastroiła mnie do tego treść bieżą-
cego Medyka. Wakacyjny numer jest nabrzmiały nie tylko 
erotyką, ale także jej konsekwencjami. Życzę przyjemnego 
wypoczynku, koniecznie z Medykiem. 
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wiat jest pełen tajemnic. 
Dopóki nas zadziwia, ma- 
my poczucie sensu życia. 
Zadziwienie jest atrybutem 

młodości i poznawania. Sądzę, że nie 
może być postępu bez zadziwienia. 
Z zadziwienia wynikają nowe osią-
gnięcia i rozwój nauki. Zadziwienie 
jest także jednym z potężnych czynników doprowadzających 
człowieka do Boga. Jeżeli miałbym szukać powiązań między 
nauką a religią, to widziałbym je właśnie w tym wspólnym 
mianowniku. 

Na początku marca odbędzie się kolejne sympozjum poświę-
cone problemom bioetycznym. Tym razem wykłady i debaty będą 
próbą szukania odpowiedzi na �undamentalne pytania� �zy ma-szukania odpowiedzi na �undamentalne pytania� �zy ma-
chiną wszechświata zawiaduje Bóg? �zy nauka potrafi wyjaśnić 
wszystkie tajemnice przyrody? �zy nauka stoi w sprzeczności 
z wiarą? To tylko kilka z wątpliwości, z którymi zmagamy się na 
życiowej drodze. Wspomniane sympozjum pt. Nauka a Wiara, 
organizowane przez Katedrę Teologii UwB i Katedrę Biostruk-
tury Wydziału Lekarskiego UMB w dniach 06 – 08.03.2012 r., 
w Aula Magna pałacu Branickich, siedzibie naszego uniwersytetu, 
zapowiada się interesująco. Mam nadzieję, że starannie dobrani 
wykładowcy o olbrzymim doświadczeniu, specjaliści z dziedzin 
nauk o życiu, a także najznakomitsi teolodzy spełnią oczekiwa-
nia. Wszak spróbujemy zmierzyć się z kardynalnymi pytaniami 
i problemami. Zachęcam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 
Szczegółowy program zamieszczamy na plakatach, także na 
wewnętrznej stronie okładki bieżącego numeru. 

A teraz zejdźmy na niższy poziom zadziwienia. Zawsze 
�ascynowała mnie różnorodność świata – zarówno żywego, 
jak i martwego, także tego, który jest wytworem człowieka. 
Z siedmiu dźwięków gamy i tyluż półtonów, powtarzanych 
w kilku oktawach, muzyk potrafi wyczarować niekończącą się 
liczbę �ascynujących utworów. Z al�abetu naszego języka, a więc 
z 24 liter, tworzy się nieskończoną liczbę utworów literackich. 
Z al�abetu zaledwie czterech zasad powstają twory zwane gena-
mi, których człowiek ma około 30 tys. różniących się od siebie. 
Liczba aminokwasów budujących peptydy i białka to tylko 20 
sztuk. Zdziwienie musi więc wywołać �akt, że z tych cegiełek 
powstaje około 300 tys. różnych białek budujących organizmy 
żywe. Zadziwionych odsyłam do krótkiego artykułu pt. Struktura 
pierwszorzędowa białek. Polecam także, wraz z autorem – przy-
jacielem Medyka i naszej uczelni – pro�. Adamem Dobrońskim, 
jego opis historii północnych dzielnic Białegostoku. Antoniuk, 
Pietrasze, Białostoczek, Wygoda, Bagnówka – to swojskie i mile 
brzmiące nazwy dzielnic naszego miasta. Każda z nich ma swoją 
historię. A wielu z nas ma swoje wspomnienia związane z tymi 
dzielnicami. Moje wspomnienia ze studenckich lat łączą się 
z Wygodą i Pietraszami. Pietrasze to letnie, sobotnio-niedzielne 
wyprawy do okolicznych, pełnych słońca, radości i zdrowia, 
suchych iglastych lasków. Wygoda natomiast była dzielnicą, 
gdzie miejscowi bili obcych, szczególnie studentów. �o prawda 
mnie się nie oberwało, ale kolega, który miał mniej szczęścia, 
mawiał� Wygoda – to tam, gdzie biją. 
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ERASMUS

rogram Erasmus obchodzi 
w tym roku 25 urodziny. Jego 
pierwsza edycja ruszyła 15 
czerwca 1987 r. Główną ideą 

pomysłodawców z Komisji Europej-
skiej było rozwijanie współpracy mię-
dzynarodowej między uczelniami. Swą 
nazwę program otrzymał na cześć ży-
jącego na przełomie wieków XV i XVI 
niderlandzkiego �ilozo�a i  teologa – 
Erazma z Rotterdamu, wielkiego re-
�ormatora nauki i wychowania, autora 
słów� „�złowiek z natury jest dobry, zło 
zaś pochodzi z niewiedzy”. 

25 lat Erasmusa
Obecnie w projekcie uczestniczy 27 

krajów członkowskich UE, cztery kraje 
Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go – Islandia, Liechtenstein, Norwegia 
i Szwajcaria, oraz kraje kandydujące� 
Turcja, �horwacja. Do tej pory udział 
w programie wzięło ponad 22 tysiące 
osób. 

W ramach obchodów rocznico-
wych w Brukseli, pod koniec stycznia 
2012  r., odbyła się kon�erencja po-
święcona ocenie osiągnięć programu. 
Kolejna, na której ogłoszony zostanie 
„Mani�est programu Erasmus”, odbę-

dzie się 9 maja 2012 r. w Kopenhadze. 
Jej organizatorem jest Dania, spra-
wująca w tym półroczu prezydencję 
w UE. W majowym wydarzeniu każdy 
z krajów uczestniczących w programie 
reprezentować będzie dwóch ambasa-
dorów programu Erasmus. W Polsce 
ta zaszczytna �unkcja przypadła dr 
Dianie Dmuchowskiej z Uniwersyte-
tu Medycznego w Białymstoku i dr. 
Ryszardowi Zamorskiemu z Uniwer-
sytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Byd-
goszczy.

W ŚRODĘ 13 MARCA 2012 r. w godz. 17.00 - 19.00 
w Sali Kolumnowej pałacu Branickich  

odbędzie się spotkanie in�ormacyjne dotyczące�

Programu ERASMUS
Zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów UMB 

zainteresowanych wyjazdami na studia i praktyki w programie Erasmus!

P

Diana Dmuchowska na stypendium Erasmusa pojechała w roku akademickim 2005/2006, gdy była na V roku studiów 
medycznych. Wybrała Uniwersytet w Essen. Miała tam zostać pół roku, ale zdecydowała się pobyt przedłużyć o jeszcze pół. 
Decyzję tę zawdzięcza pro�. Anji Eckstein, okulistce, która za�ascynowała ją uprawianą przez siebie dziedziną medycyny. 
To pod jej opieką dr Dmuchowska zaczęła pisać i publikować pierwsze prace naukowe. Dziś pracuje w Klinice Okulistyki 
UMB, ale doktorat rozpoczęła i obroniła w Essen. 

- Moje miejsce na świecie jest w Białymstoku – mówi. Tu się najlepiej czuję i tu widzę swą przyszłość, ale uważam, że 
wiedzę należy zdobywać w r�żnyc� miejscac� świata i na r�żnyc� uczelniac�. Studiowanie za granicą nie jest już dziś luksu- w r�żnyc� miejscac� świata i na r�żnyc� uczelniac�. Studiowanie za granicą nie jest już dziś luksu- i na r�żnyc� uczelniac�. Studiowanie za granicą nie jest już dziś luksu-
sem, ale wręcz naszym obowiązkiem. To szansa na rozw�j duc�owy, intelektualny, otwierająca nam drzwi do lepszego życia. 
Jako jedna z niewielu wykorzystałam możliwości, kt�re stworzyła mi uczelnia, kt�ra podała mi je, że się tak wyrażę, na tacy. 
Wystarczyło tylko c�cieć i wyciągnąć w tym kierunku rękę.

Nie wszyscy jednak chcą. I chociaż o Erasmusie każdy wie, to chętnych z naszej uczelni wciąż jest za mało. Lęk przed 
tym co nowe, niechęć do przemieszczania się i kompleksy okazują się silniejsze. A szkoda, bo żeby wyjechać, trzeba zali-
czyć przynajmniej 1 rok studiów, mieć 3,5 średnią ocen ze wszystkich lat studiów, znać język obcy i mieć ciekawość świata 
i ludzi. To chyba nie tak wiele?

dś.
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Piękny budynek. A pomysł był własny czy 
podpatrzony?
Pomysł budowy Euroregionalnego �en-
trum Farmacji powstał po złożeniu 
raportu przez komisję akredytacyjną, 
która po raz pierwszy zawitała do nas 
w roku 2004. Podczas pierwszej wizy-
tacji zarzucono nam, że �armacja na 
UMB jest „zbyt umedyczniona” i że za 
mały nacisk kładziemy na rozwój nauk 
chemicznych. Raport komisji był dla 
nas impulsem do zastanowienia się, 
jak dopasować naszą przestarzałą bazę 
naukową do nowoczesnych wymogów. 
Wówczas narodził się pomysł budowy 
oddzielnej in�rastruktury. Projekt był 
oryginalny, ponieważ nie było nawet 
skąd zaczerpnąć wzorców.

Taki projekt musiał sporo kosztować.
Pierwsze środki w kwocie 1,5 miliona 
złotych, jakie otrzymaliśmy z programu 
Interreg w ramach współpracy polsko-

-litewskiej, zostały przeznaczone na 
utworzenie Pracowni Analizy Leków. 
Zakupiliśmy siedem nowych aparatów. 
Jednocześnie trwały starania o kolejne 
dotacje. Okazało się, że istnieje moż-
liwość złożenia aplikacji o przyznanie 
pieniędzy z  �unduszu Rozw�j Polski 
Wsc�odniej. Wstępny wniosek złoży-
liśmy w 2006 roku. Ujęliśmy w nim 
potrzebę wybudowania gmachu, który 
mógłby stać się bazą do prowadzenia 
zaawansowanych badań chemicznych 
i analizy instrumentalnej.

Dostaliście państwo tyle środków finan-
sowych, ile było potrzebnych?
Zdobyliśmy pieniądze nie tylko na 
wybudowanie �entrum, ale również 
na aparaturę i remonty. Proszę sobie 
wyobrazić, że w niektórych pomiesz-
czeniach, gdzie mieściły się zakłady 
Wydziału Farmaceutycznego, nigdy 
nie było remontu. W innych był, ale 

może ze trzydzieści lat temu. Dzięki 
pieniądzom unijnym to wszystko się 
zmieniło.

Zastrzyk finansowy wywołał reakcję 
łańcuchową?
Pojawiła się pewna ciągłość, jeden pro-
jekt stawał się wstępem do kolejnych. 
Jesteśmy w  trakcie ciągłego remontu, 
kolejne zakłady przeprowadzają się do 
nowych pomieszczeń, inne są przeno-
szone na czas prac remontowych. Te-
raz musimy jeszcze zwolnić skrzydło 
pałacu, gdzie mieści się Zakład Biolo-
gii. To wymóg konserwatora zabytków.

Awangardowa farmacja

O Euroregionalnym Centrum Farmacji 
oraz nowatorskim podejściu do diagnozowania
i leczenia chorób rozmawiają 
prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska,
dziekan Wydziału Farmaceutycznego UMB,
i Tomasz Dawidziuk.

cd. na str. 6 →
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Wróćmy do samego Centrum. Wybudo-
wano je błyskawicznie. 
Tempo, w jakim powstał budynek, we-
dług mnie nie ma znaczenia. Prawdo-
podobnie, nawet gdyby budynek po-
wstawał dłużej, błędy pojawiłyby się 
w typowych miejscach.
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Mamy najwyższej klasy 
aparaturę do analiz 

c�emicznyc�. Możliwe będą 
niestandardowe oznaczenia 
poziomu lek�w, metabolit�w 

czy wysoce specyficznyc� 
biomarker�w

cd. ze str. 5 →

Laboratorium.

A czy jest pani zadowolona z jakości prac 
budowlanych?
Jestem zadowolona, że udało się wybu-
dować �entrum. Natomiast nie wszyst-
kie rozwiązania techniczne budzą mój 
zachwyt. Dziekanat mamy w wykuszu 
okiennym, gdzie nie ma ani klimatyzacji, 
ani otwieranych okien.

A laboratoria?
Miałam zastrzeżenia po tym, jak zoba-
czyłam, z jakiego materiału wykonane 
są ściany działowe. Zbudowano je z płyt 

gipsowo-kartonowych. Nawet mnie, la-
ikowi w dziedzinie budownictwa, wy-
daje się oczywiste, że takie ściany łatwiej 
uszkodzić.

Co z infrastrukturą techniczną?
Mamy cały szereg specjalistycznych insta-
lacji, w tym gazów technicznych, wyciągi, 
kabiny laminarne, podział odprowadzenia 
ścieków na żrące i organiczne oraz neutra-
lizatory substancji niebezpiecznych w piw-
nicy. Jest to wszystko bardzo nowoczesne 
i zgodne z surowymi wymogami unijnymi.

Kto będzie pracował w nowym Centrum?
Do budynku w całości przeniesiono pięć 
jednostek naukowo-badawczych i dydak-
tycznych. �ztery kolejne otrzymały tutaj 
swoje pomieszczenia. Warto zauważyć, że 
wszystkie zakłady i pracownie znajdujące 
się w tym budynku, w mniejszym lub 
większym stopniu, zajmują się analizą che-
miczną. Pomieszczenia dla �armacji sto-
sowanej, która jest przedmiotem typowo 

zawodowym, obejmują laboratoria i sale 
dydaktyczne oraz aptekę szkoleniową. Jest 
to w pełni �unkcjonalna apteka, w której 
student uczy się, że jego praca nie polega 
wyłącznie na sprzedawaniu leków, ale jest 
również związana z udzielaniem porad 
pacjentom.

Nie wszystkie zakłady zostały przeniesione. 
Czy to znaczy, że zabrakło miejsca?
Zdecydowanie. Na wydziale mamy 28 
jednostek, a do �entrum przeniesiono 
zaledwie jedną trzecią z nich. Z kolei zwol-

niła się powierzchnia w innych budyn-
kach. Jako przykład podam Pracownię 
Biotechnologii, która dotychczas istniała 
prawie wirtualnie, bez własnej bazy. Obec-
nie otrzymała miejsce, dzięki czemu może 
się rozwijać.

A  czy studenci mają tyle miejsca, ile po-
trzebują?
Takich jak teraz pracowni i sali dydak-
tycznych studenci dotychczas nie mieli. 
Jeżeli weźmiemy natomiast pod uwagę, 
czym dysponują wydziały �armacji na 
innych uczelniach, to miejsca mamy 
i tak jeszcze za mało.

Jak było dotychczas?
Studenci, w grupach 17-osobowych, pra-
cowali na jednym, czasem dwóch apa-
ratach. Asystent prowadzący ćwiczenia 
pokazywał, jak działa urządzenie, jak 
należy je obsługiwać i przechodził dalej. 
Obecnie każdy student będzie miał okazję 
nauczyć się korzystania z aparatury. Na 

zajęciach do jednego urządzenia będą 
przydzielane dwie, góra trzy osoby. To jest 
luksus. Studenci po raz pierwszy dostaną 
skomplikowaną i drogą aparaturę do sa-
modzielnego użytku.

Z czego jest pani najbardziej zadowolona?
Jestem dumna, że było możliwe zakupie-
nie najwyższej klasy aparatury do analiz 
chemicznych. Pod tym względem nastał 
XXI wiek. Bez specjalistycznej aparatury, 
która pozwala np. na ocenę ilościową na 
poziomie �emtogramów (10-15 grama), 
nie byłoby realne oznaczanie zawartości 

związków i ich metabolitów w żywym 
organizmie. Materiału biologicznego do 
analizy są zazwyczaj mikroskopijne ilości, 
nie można więc sobie pozwolić na rozcień-
czanie i używanie niedokładnego sprzętu.

To znaczy, że lekarze również na tym sko-
rzystają?
Oczywiście. Możliwe będą niestandardowe 
oznaczenia poziomu leków, metabolitów 
czy wysoce specyficznych biomarkerów. 
Niektóre z tych związków są albo niedo-
stępne do diagnostyki w laboratoriach 
szpitalnych, albo wciąż ich się poszukuje.

W razie czego można do państwa zadzwonić 
z zapytaniem, czy oznaczycie konkretną 
substancję w próbce od pacjenta?
Nie tylko. Dzień po otwarciu �entrum 
odwiedził nas komendant Straży Pożarnej 
z zapytaniem, czy chcielibyśmy z nimi 
współpracować. �zasami, kiedy wybucha 
pożar, strażacy podejrzewają, że jego przy-
czyną jest wyciek substancji chemicznych. 
Nie wiedzą natomiast, co to za substan-
cje. Od ich błyskawicznego oznaczenia 
będzie zależał sposób postępowania na 
miejscu zdarzenia, a więc skuteczność 
walki z pożarem oraz pro�esjonalna pomoc 
poszkodowanym w przypadku zatrucia.
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Skuteczność walki z pożarem, 
kt�rego przyczyną jest wyciek 

substancji c�emicznyc�, 
zależy od błyskawicznego ic� 

oznaczenia. Komendant Straży 
Pożarnej zaproponował nam 

wsp�łpracę 

Sala do ćwiczeń. 

Apteka szkoleniowa.

Co Wydziałowi Farmaceutycznemu przynie-
sie przyszłość?
Otwieramy studia magisterskie na kie-
runku kosmetologia. Będziemy uczyć, 
nazwijmy to w uproszczeniu, bardziej na-
ukowego podejścia do zawodu. �hcemy 
sukcesywnie wzbogacać bazę dydaktyczną 
studiów doktoranckich. �zekamy także 
na uzyskanie uprawnień do habilitowa-
nia w zakresie nauk �armaceutycznych. 
Zamierzamy rozwijać współpracę z in-
nymi ośrodkami naukowymi w Polsce 
i za granicą.

Z którymi ośrodkami naukowymi współpra-
cuje Wydział Farmaceutyczny?
Jeżeli chodzi o Polskę, to w mniejszym 
lub większym stopniu współpracujemy 
z większością ośrodków akademickich. 
Najściślejsza współpraca jest z Gdań-
skim Uniwersytetem Medycznym. 
Mamy bliskie kontakty z uniwersyteta-
mi w Niemczech, Anglii, Hiszpanii oraz 
we Francji. Wymiana myśli naukowej 
z Uniwersytetem w San Pablo w Ma-
drycie osiąga ostatnimi czasy bardzo 
wysoki poziom.

Czego dotyczy ta wymiana?
W tym wypadku koncentrujemy się na 
analizie metabolomicznej. Jest to ocena 
i poszukiwanie w organizmie metabo-
litów, które byłyby charakterystyczne 
dla określonego stanu chorobowego 
lub które pojawiają się wyłącznie po 
podaniu określonych leków. Dotych-
czas zajmowaliśmy się pojedynczymi 
związkami, które stanowiły metabolity 

leków. Natomiast metabolomika, repre-
zentowana przez ośrodek w Hiszpanii, 
dotyczy całego szeregu związków jed-
nocześnie. Są to więc oceny jakościo-
wa i półilościowa, pozwalające tworzyć 
swoisty profil metabolomiczny konkret-
nej jednostki chorobowej na poziomie 
komórkowym.

Czy lekarz, po otrzymaniu wyniku takiej ana-
lizy, będzie wiedział, co dolega pacjentowi?
Mamy taką nadzieję. Wprowadziłoby 
to bez mała rewolucję w diagnostyce. 
�hociaż w tej chwili najważniejsza jest 
personalizacja, ponieważ każdy z nas 
jest trochę inny pod względem metabo-
licznym. Zarówno medycyna persona-
lizowana, jak i �armakologia personali-
zowana pozwolą dopasować terapię do 
indywidualnych potrzeb i aktualnego 
stanu pacjenta.

Będziemy leczyć skuteczniej?
Dotychczas mieliśmy pewne pryncypia 
jakościowe i ilościowe, dotyczące kon-
kretnych substancji lub ich metaboli-
tów. Dzięki badaniom prowadzonym 
w �entrum, uzyskamy wgląd w procesy 
zachodzące w organizmie na poziomie 
komórkowym. Stanie się jasne, czy u kon-
kretnego pacjenta właściwe jest zastoso-
wanie standardowej terapii, czy może 
konieczna jest jakaś jej modyfikacja. Na 
podstawie analizy odpowiedzi metabo-
licznej organizmu, lekarz będzie mógł 
modyfikować dawkę lub zmieniać leki.

Czekamy zatem. To jeszcze poproszę panią 
dziekan o krótkie przesłanie.
Mamy na Wydziale Farmaceutycznym 
wspaniałych ludzi, z którymi znakomicie 
się współpracuje. �hciałabym, aby tak 
pozostało. Nasz wydział w swojej specyfice 
jest zupełnie inny od pozostałych wy-
działów UMB. Różni się nawet od innych 
wydziałów �armaceutycznych w Polsce, 
ponieważ powstawał na bazie Wydzia-
łu Lekarskiego. Na innych uczelniach te 
wydziały były tworzone przez chemików, 
co oznacza, że było im od początku znacz-

nie łatwiej. Poza tym, powstawały dużo 
wcześniej. Natomiast my wyszkolonych 
pracowników naukowych mamy dopie-
ro od piętnastu lat. To najmłodsza kadra 
�armaceutyczna w Polsce, która ciągle ma 
przed sobą duże możliwości. Gdzie indziej 
albo osiągnięto plateau, albo pracownicy 
zaczynają się po prostu starzeć. Wierzę, 
że przed nami dobry czas i sukcesy, a za 
miesiąc będę mogła zakomunikować 
o przyznanych nam uprawnieniach do 
habilitowania doktorantów.

■
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???IN VITRO W SEJMIE

rawicowi publicyści nie mają 
wątpliwości co do tego, że dzie-
ci poczęte w wyniku procedury 
in vitro nie są darem Bożym. 

Pewien hierarcha kościelny porównuje 
je nawet do wytworu doktora Franken-
steina z powieści Mary Shelley. W tej 
nieprzyjemnej atmos�erze członkowie 
Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Nie-
płodności i Wspierania Adopcji „Nasz 
Bocian” po raz kolejny zorganizowali 
w Sejmie RP tzw. wysłuchanie oby-
watelskie. Odbyło się ono 24 stycznia 
2012 r., pod patronatem Wicemarsza-
łek Sejmu RP Wandy Nowickiej z Ru-
chu Palikota. Temat brzmiał� Dzieci 
in vitro w debacie publicznej. Podczas 
spotkania uczestnicy mówili przede 
wszystkim o �ormie i  języku dyskusji 
prowadzonych w mediach, dotyczących 
zapłodnienia in vitro. Zwrócono uwagę 
na to, że o problemie mówi się i pisze 
niemerytoryczne, tylko ideologicznie. 
I to ze sporą dozą negatywnych emocji. 

W debacie brali udział rodzice dzia-
łający w Stowarzyszeniu, przedstawi-
ciele władz państwowych oraz dwaj 
naukowcy z Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku – pro�esorowie Marian 
Szamatowicz i Sławomir Wołczyński. 

Język nienawiści 

Anna Krawczak, wiceprzewodnicząca 
Stowarzyszenia „Nasz Bocian”, zapytana 
o to, co należy zmienić w publicznym 
przekazie, dotyczącym procedury in vitro, 
oraz w sposobie traktowania dzieci, które 
poczęto dzięki tej technice, powiedziała�

- Należy zwr�cić uwagę na język, 
jakim opisujemy ten problem. Dziś jest 
on pełen nienawiści. M�wi się o fabry-
kowaniu dzieci albo o  ic� produkcji. 
W mediac� często doc�odzi do pięt-
nowania rodzic�w, kt�rzy skorzystali 

- Trzeba m�wić i pisać na ten te-
mat, aby społeczeństwo dowiedziało 
się o rzeczywistej skali zjawiska. Każdy 
z nas ma wśr�d swoic� znajomyc� kogoś, 
kogo ten problem dotyczy, a jeśli tego nie 
zauważa, to tylko dlatego, że te osoby 
boją się m�wić o swojej przypadłości – 
zauważyła Krawczak.

RTG okolicy opiniotwórczej

Poszukiwaniami i rozpowszechnianiem 
in�ormacji na temat zapłodnienia poza-
ustrojowego zajmuje się bardzo aktyw-
nie redaktor naczelny portalu �ronda.
pl, Tomasz Terlikowski. Z wykształ-
cenia filozo�, oprócz tego dziennikarz 
i publicysta. Autor sporej liczby ksią-
żek, w tym m.in. takich jak� Tęczowe 
c�rześcijaństwo. Homoseksualna �erezja 
w natarciu (QL�O Warszawa, 2004), 
Moralny totalitaryzm. Bioetyczne dyle-

Wstajemy,Tatuś!

P

Od lewej: prof. Sławomir Wołczyński i prof. Marian Szamatowicz.

z tec�niki zapłodnienia pozaustrojowego, 
oraz do etykietowania ic� dzieci, kt�re 
dzięki temu przyszły na świat. A rze-
czowej publicznej dyskusji wciąż brak.

Anna Krawczak jest matką dwulet-
niego Franka, długo wyczekiwanego 
dziecka, które przyszło na świat dzięki 
technice in vitro. W przeciwieństwie do 
wielu innych rodziców nie wstydzi się 
o tym mówić. Podkreśla, że niepłodność 
jest chorobą, a świadomy człowiek, gdy 
zachoruje, szuka pomocy u specjalistów.

Niepłodność to niemożność zajścia 
w ciążę w okresie minimum dwóch lat, 
pomimo regularnego współżycia bez 
stosowania środków antykoncepcyj-
nych. Problem dotyka już co czwartą 
parę w Polsce. I chociaż z reguły winą za 
brak upragnionego potomstwa obarcza 
się kobietę, to jednak, wg danych WHO, 
problem niepłodności dotyczy w tej 
samej mierze mężczyzn. 

fo
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maty wsp�łczesności (Fronda, Warszawa 
2006) oraz Robienie dzieci. Terlikowski 
śmiało o in vitro (Polwen, 2011). 

Terlikowski w komentarzu z 2 stycz-
nia 2012 r., który jest odpowiedzią na 
artykuł Katarzyny Wiśniewskiej pt. 
„Kościół o «hodowli» in vitro” z Gazety 
Wyborczej napisał�

„Ból i cierpienie dzieci związane 
jest też, o czym warto przypomnieć, nie 
z tym, że ktoś mówi prawdę o technice, 
jaką zostały (bez własnej przecież woli) 
poczęte, ale z samą techniką. Udawanie, 
że jest ona [procedura in vitro - przyp. 
td] czymś dobrym byłoby dokładnie 
tym samym, co udawanie, że gwałt jest 
OK, pod pozorem nie dodawania trau-
my zgwałconym kobietom i nie psucia 
dobrego samopoczucia gwałcicielom” 
(W� Tomasz P. Terlikowski, Nie psuć 
samopoczucia gwałcicielom, czyli logika 
„ Wyborczej”, zaczerpnięte z �ronda.pl).

Kluczowe w  tym tekście wydaje 
się słowo „prawda”, której ujawnienia 
domaga się autor. O ile artykuł K. Wi-
śniewskiej w większości traktował o pu-
blicznym stygmatyzowaniu dzieci z in 
vitro, o tyle redaktor naczelny �rondy.
pl poszedł krok dalej i naświetlił swoją 
prawdę na temat procedury zapłodnie-
nia w szkle�

„Nie jest winą Kościoła, że procedu-
ra in vitro pociąga za sobą ofiary (śred-
nio dwadzieścia na jedno urodzone 
dziecko) – pisze w tym samym artykule. 
– Nie Kościół odpowiada za �akt, że 
do tworzenia ludzi stosuje się metody 
weterynaryjne (a takie się stosuje), i nie 
Kościół ponosi odpowiedzialność za to, 
że dzieci poczęte z in vitro heteroge-
nicznego mają gigantyczne problemy 
z własną biologiczną tożsamością”. 

Nie wiemy, skąd autor czerpie tego 
typu in�ormacje, ponieważ nie podaje 
on źródeł, nie powołuje się na kon-źródeł, nie powołuje się na kon- kon-
kretne badania ani publikacje nauko-
we. Wiemy natomiast, że jego przekaz 
nacechowany jest wrogością, a wręcz 
agresją do tych wszystkich, którzy mają 
czelność myśleć i postępować inaczej.

WC do wynajęcia 

Popularny podróżnik i publicysta, Woj-
ciech �ejrowski, w wolnym czasie �oto-
gra� i pisarz, dawniej naczelny kowboj 
RP, znany był w połowie lat dziewięć-
dziesiątych z prowadzenia programu 
satyrycznego „W� Kwadrans”. Być 
może dzięki temu przypięto mu łatkę 

Anna Krawczak – wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia 
na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji 
„Nasz Bocian”.
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skandalisty. W  jednym z odcinków 
gościł pro�. Mariana Szamatowicza, 
człowieka, który, jako pierwszy w Pol-
sce, przeprowadził procedurę zapłod-
nienia pozaustrojowego. Pro�esor Sza-
matowicz, udzielając dziennikarzowi 
wywiadu, zapewnił widzów, że przy 
procedurach in vitro nie wylewa się 
zarodków, tylko są one mrożone i prę-
dzej czy później znajdują rodziców. 
Zapewniał, że nie dokonuje się selekcji 
pod względem płci czy koloru oczu. 
Pod koniec wywiadu uświadomiony, 
wydawałoby się, dziennikarz, wyra-
ził swoją aprobatę postawy białostoc-
kich naukowców. Zaniepokoiło go 
jedynie to, że kiedyś mogą pojawić się 
lekarze, którzy dla pieniędzy zaczną 
postępować nieetycznie. Na wszel-Na wszel-
ki wypadek nazwał ich „lekarskimi 
chłystkami”.

Kilkanaście lat później, w  roku 
2008, �ejrowski napisał mani�est o in 
vitro, który zamieścił na stronie swojego 
„Dziennika pokładowego” oraz nieza-
leżnego pisma „Bibuła”. Tytuł brzmiał� 
„In vitro – znaczy w szkle”. �zytamy 
w nim� 

„Jeżeli ktoś z Państwa, czytał ostat-
nio w prasie inne opisy procesu IN 
VITRO, jakieś takie bardziej miłe (…) 
niech wie, że były kłamstwem, mani-
pulacją słowami i Waszymi emocjami”. 

W tekście �ejrowski wymienia kil-
ka podpunktów, dotyczących samej 
procedury zapłodnienia pozaustrojo-
wego�

„1. Lekarz �aszeruje kobietę lekami, 
by uzyskać lawinową owulację (…), 
gdyż do zapłodnienia w  probówce 
lekarzowi potrzeba całej gromady ja-
jeczek.

2. Lekarz daje mężczyźnie do po-
oglądania pornole i prosi go, by się 
onanizował w gabinecie (…).

3. Lekarz za pomocą igły wstrzykuje 
plemniki do komórek jajowych (…) 
i zgodnie z Naukami Kościoła (…) na 
świecie pojawia się kilkadziesiąt osób 
(…).

4. (…) lekarz potrzebuje całej gro-
mady embrionów, gdyby pierwszy ze-
staw nie zaszczepił się w łonie matki 
jak należy.

5. Jeżeli w łonie matki przyjmie się 
np. 6 zarodków, to lekarz dokonuje se-
lektywnych aborcji, czyli wydłubuje te 
istoty ludzkie, które wyglądają na słabsze 
(prawo na to pozwala, bo nadmiar em-
brionów to zagrożenie zdrowia matki).

6. Po dokonaniu sztucznego zapłod-
nienia i selekcji (…) lekarz pozostaje 
z lodówką pełną niepotrzebnych osób 
(…), które kiedyś trafią do utylizacji 
czyli do kanalizacji” (Internet� �ttp://
www.bibula.com/?p=4237, fragmenty).

�ejrowski nie podaje źródła, skąd 
czerpał in�ormacje, w związku z tym 

czytelnik nie może ich skon�rontować. 
Pozostaje mu więc tylko odbiór na 
poziomie emocjonalnym. �el został 
osiągnięty.

Strumień miłosierdzia

Arcybiskup Tadeusz Pieronek, który 
jakiś czas wcześniej uznał, że mówie-
nie o wykluczaniu z Kościoła za udział 
w procedurze in vitro jest zgoła przesa-
dzone, zdecydował się zabrać głos w tej 
sprawie. Wywiadu udzielił portalowi 
Onet.pl w 2009 roku. Mówił o tym, że 
każde dziecko jest darem Bożym, nie-
zależnie od tego, jak zostało poczęte. 
Jednak dary mają to do siebie, że ofia-
rowuje się je tylko wybranym osobom 
i nie należy ingerować w to, komu Bóg 
zsyła potomstwo. Według niego twier-
dzenie, że każde małżeństwo ma prawo 
do dziecka, przeczy założeniu, że dary 
otrzymują tylko wybrani. Zdaniem hie-
rarchy, z brakiem potomstwa należy się 
po prostu pogodzić.

W swojej wypowiedzi abp. Piero-
nek porównuje in vitro do tworzenia 
potwora z �ragmentów ludzkich zwłok, 
czym zajmował się �ikcyjny doktor 
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IN VITRO W SEJMIE SZPITALE KLINICZNE

 okazji rocznicy utworzenia kli-
niki, przypadającej 24 stycznia 
2012 roku, Zarząd Oddziału 
Białostockiego Polskiego To-

warzystwa Otolaryngologów �hirurgów 
Głowy i Szyi zorganizował zebranie 
naukowe. Autor wspomnienia miał 
przyjemność przedstawić na nim doko-
nania kliniki i zaprezentować �otografie 
bohaterów, którzy ją tworzyli. 

Pod opieką Mistrza

Klinikę Otolaryngologii AMB otwarto 
12 stycznia 1952 roku. Mieściła się ona 
na pierwszym piętrze budynku przy 
ulicy Sienkiewicza 12. Jej organizato-
rem był dr n. med. Wiktor Hassmann, 
powołany przez ówczesnego ministra 
zdrowia na stanowisko kierownika. 
Doktor W. Hassmann był znakomitym 
lekarzem, bardzo dobrym chirurgiem. 
Ukończył Wydział Lekarski Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, uzyskał specjali-
zację pod kierunkiem pro�esora Jana 
Miodońskiego, kierownika tamtejszej 
Kliniki Otolaryngologii. Pierwszymi 
asystentami w białostockiej klinice byli 
lekarze Zbigniew Berger i Helena Korn, 
a pielęgniarką była Irena Romanowska. 

We wrześniu 1953 r. klinika otrzyma-
ła pomieszczenia na pierwszym piętrze 
w budynku Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. J. Śniadeckiego przy 

Z

Henry Frankenstein w powieści Mary 
Shelley. Wyraża obawę, że z czasem 
ludzie zechcą mieć dzieci z określony-
mi genami, warunkującymi zdolności, 
usposobienie czy wygląd. Uważa to za 
makabryczną, ale realną perspektywę.

- Czymże innym jest literackie wy-
obrażenie Frankensteina, czyli istoty 
powołanej do życia wbrew naturze, jeśli 
nie pierwowzorem in vitro? – zastana-
wia się arcybiskup.

Inny duchowny, którego perso-
naliów źródło nie ujawnia, podczas 
wizyty duszpasterskiej wyjawił głęboko 
skrywany sekret pewnej rodziny. Pięt-
nastoletni wówczas chłopak chorował 
na białaczkę. Rodzice pomyśleli, że do-
brze byłoby zamówić mszę w intencji 
jego zdrowia.

- C�oroba syna to kara za to, że 
poczęliście go w prob�wce – powiedział 
ksiądz, odmawiając jednocześnie od-
prawienia mszy.

Pisał o tym „Tygodnik Ostrołęcki” 
18 października 2011 r. w artykule pod 
tytułem „Ksiądz nie ma wątpliwości. 
�horoba dziecka to kara za in vitro”.

Te lekkomyślne słowa Ojców Ko-
ścioła doczekały się odpowiedzi ojca 
dziecka poczętego metodą in vitro, 
Dariusza Krawczaka. 

- To jest moje „non possumus”, kt�-
re c�cę powiedzieć publicznie i głośno 
w odpowiedzi na słowa biskupa Pieron-
ka, obrażającego nas por�wnaniem do 
„realizacji idei Frankensteina”. To jest 

m�j głos komentujący słowa biskupa 
Nowaka, kt�ry m�wi o Tobie, Synku, że 
przyszedłeś na świat w wyniku morder-
stwa i manipulacji, a Twoje poczęcie było 
niegodne. C�ciałbym też, aby te słowa 
usłyszała Joanna Bątkiewicz-Brożek, pi-
sząca w „Gościu Niedzielnym” o tym, że 
do polskic� poradni genetycznyc� zgła-
szają się dzieci z  in vitro, kt�re umrą 
w najbliższyc� latac�. Mam nadzieję, 
że ta ilość c�rześcijańskiej troski o naszą 
rodzinę i Twoją godność nie popc�nie nas 
kiedyś do decyzji o emigracji. Taki nad-
miar miłości i zainteresowania ze strony 
rodak�w może nam w końcu zaszkodzić. 

Zero przyzwoitości 

Podczas wysłuchania obywatelskiego 
w Sejmie rodzice wiele mówili o swo-
ich uczuciach. O tym, że czują się do-że czują się do-zują się do-
tknięci i poniekąd winni temu, że o ich 
dzieciach mówi się przede wszystkim 
w kontekście metody poczęcia. Uwa-
żają, że stygmatyzacja i podważanie ich 
godności służą temu, aby zepchnąć ich 
na margines życia społecznego. 

- W debacie publicznej zniesione 
zostały granice słownej przyzwoitości. 
Każdy może m�wić i pisać na temat in 
vitro oraz c�oroby, jaką jest niepłod-
ność, co mu się rzewnie podoba i to za 
przyzwoleniem większości – powiedział 
jeden z rodziców.

Przejmująco zabrzmiały słowa 
Krawczaka, opowiadającego o swoim 
dziecku, które publicznie jest nazywa-
ne wybrykiem natury albo produktem 
zamówionym przy ladzie sklepowej�

- Trzy lata temu w tym miejscu sta-
ła moja żona, będąca wtedy w sz�stym 
tygodniu ciąży. Opowiadała o tym, co 
czuła, będąc świadkiem debaty nad 
ustawą o zapłodnieniu in vitro. Dzisiaj 
nasze dziecko ma dwa lata. Na imię mu 
Franek. Franek jest gadatliwy, nie lubi 
bajki o czerwonym kapturku, bo wilk 
zjada w niej babcię, na co dwulatek się 
kategorycznie nie zgadza. Jego idolem 
jest starszy brat. Uwielbia zupę pomido-
rową i placki z jabłkami, a codziennie 
rano budzi mnie słowami: «Wstajemy 
Tatuś!». 

Krawczak nie zamierza się podda-
wać. Będzie walczył o godność swojego 
syna.

- Wstaję, Synku!

 Tomasz Dawidziuk
 Lekarz stażysta.

Dariusz Krawczak – ojciec dwuletniego Franka.

fot. T. D
aw

idziuk
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ul. Wojskowej 13. Liczba łóżek wzrosła 
do 40. Do pracy przybyli nowi, będący 
bezpośrednio po studiach, lekarze. Byli 
to� Leontyna Gromow, Barbara Kono-
pińska, Aleksander Kowalewski, Emilia 
Krochmalska (dyplom AMB nr 1, z wy-
różnieniem) i Mieczysław Omulecki. 

Życie kliniki toczyło się w sali znaj-liniki toczyło się w sali znaj-
dującej się w części środkowej budynku, 
tuż przed salą operacyjną, gdzie były 
odpowiednio oświetlone stanowiska do 
badania chorych. Tutaj przebywał doc. 
dr n. med. Wiktor Hassmann w oto-
czeniu asystentów zasłuchanych w opo-
wiadania mistrza. O godzinie 11.00 
studenci IV roku Wydziału Lekarskiego 
rozpoczynali ćwiczenia. Przychodzili 
również pacjenci do konsultacji. W la-
tach pięćdziesiątych częstymi choroba-
mi były� błonica krtani przebiegająca 
z objawami ostrej duszności, twardziel, 
ozena, usznopochodne powikłania we-
wnątrzczaszkowe i nowotwory.

Dzięki kontaktom naukowym doc. 
Wiktora Hassmanna mogłem wyje-
chać do Kliniki Otolaryngologicznej 
w Brnie oraz Instytutu Mor�ologii �ze-
chosłowackiej Akademii Nauk w Pra-
dze (stypendium Ministerstwa Kultury 
�zechosłowacji). Doktor n. med. Jan 
Pietruski otrzymał stypendium rządu 
�rancuskiego. Wybiegając w przyszłość, 
dr n. med. Elżbieta Hassmann-Poznań-
ska wyjechała do Londynu, w ramach 

stypendium British �ouncil. Doktor 
n. med. Marek Rogowski uzyskał sty-
pendia DAAD i Humboldta, a dr n. 
med. Stanisław Mnich – stypendium 
Humboldta.

W 1962 r. Rada Państwa nadała doc. 
dr. n. med. Wiktorowi Hassmannowi 
tytuł naukowy pro�esora. Pro�esor w tym 
czasie zajmował się operacjami częścio-
wymi raka krtani, leczeniem chirurgicz-
nym porażeń nerwu twarzowego oraz 
wpływem hałasu na narząd słuchu. 

W kwietniu 1963 r. klinika otrzymała 
nową siedzibę na drugim piętrze Pań-
stwowego Szpitala Klinicznego. Liczba 
łóżek wzrosła do 60. Życie kliniki, zgodnie 
z tradycją, nadal toczyło się w sali zabie-
gowej. W nowych warunkach utworzona 
została m.in. pracownia mor�ologiczna, 
gdzie prowadzono badania nad narzą-
dem słuchu i równowagi. Podczas XXVIII 
Zjazdu Towarzystwa Otolaryngologów 
Polskich w Lublinie, w 1971 r., pro�esor 
Wiktor Hassmann został wybrany na pre-
zesa Zarządu Głównego, a na sekretarza 
– autor wspomnienia. Na kolejny zjazd 
towarzystwa w Białymstoku, w roku 1974, 
przyjechało kilkunastu znakomitych wy-
kładowców z zagranicy. Obrady odbywały 
się w Teatrze Dramatycznym im. Aleksan-
dra Węgierki, a bal w Auli Wielkiej pałacu 
Branickich. Zjazdowi przewodniczył pro-
�esor Wiktor Hassmann, sekretarzem był 
doktor Jan Pietruski.

Tematyka badań naukowych asy-
stentów kliniki była zróżnicowana. Za-
stosowanie nowych technik z wykorzy-
staniem izotopów promieniotwórczych, 
elektronowego mikroskopu skaningo-
wego, metod histochemicznych czy 
badania potencjałów komórkowych 
sprawiły, że publikacje nasze ukazywa-że publikacje nasze ukazywa- nasze ukazywa-
ły się w renomowanych czasopismach 
zagranicznych. Klinikę odwiedziło wie-
lu wybitnych chirurgów� pro�. Paule 
Aboulker, Jean Marie Sterkers i �o-
lonna d’Istria z Francji. Pro�esor dr n. 
med. Wiktor Hassmann wyjeżdżał do 
klinik otolaryngologicznych we Freibur-linik otolaryngologicznych we Freibur-
gu i w Würzburgu. W czasie powrotu 
z wakacji uległ wypadkowi drogowemu. 
Umarł w Poznaniu 28 sierpnia 1976 
roku. 

Powstawanie nowych klinik

W tym trudnym okresie nawiązaliśmy 
współpracę z kolegami z klinik war-łpracę z kolegami z klinik war- z kolegami z klinik war-
szawskich, m.in. z pro�. Andrzejem 
Kukwą ze Szpitala �zerniakowskiego 
oraz pro�. Janem Kusiem ze Szpitala Bie-
lańskigo. Spotkania naukowe odbywały 
się m.in. w Białowieży, Łomży, Oborach 
i Zaborowie.

W latach osiemdziesiątych podpi-
saliśmy (razem z pro�. dr hab. Janem 
Skowrońskim, kierownikiem Kliniki 
Ortopedii AMB) umowę o  współ-

60 LAT 
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pracy z  Instytutem Medycznym we 
Lwowie. Spotkaliśmy się z  bardzo 
życzliwym przyjęciem. Mieszkaliśmy 
w apartamencie nr 225, w hotelu Geo-cie nr 225, w hotelu Geo-
rge, gdzie przed laty, w drodze do Ewe-
liny Hańskiej zatrzymał się Honoriusz 
Balzac. Mieliśmy okazję zwiedzić Lwów. 
Widzieliśmy też szpitale niezmienione 
od przedwojnia. Pro�esor Aleksander 
Kicera, ówczesny kierownik lwowskiej 
kliniki, erudyta, autor podręczników, 
oraz pro�esor Mirosław Kruk wielokrot-
nie odwiedzali nasz kraj. Przeważnie 
gościli u nas z okazji zjazdów i kon�e-
rencji naukowych. Nawiązaliśmy także 
współpracę z pro�esorem O. Khorowem 
z Grodna, który specjalizował się w chi-
rurgii ucha. Kilkakrotnie organizowali-
śmy wspólne spotkania naukowe.

Sukcesywnie pracownicy kliniki 
zostawali ordynatorami w szpitalach 
wojewódzkich. Byli to doktorzy nauk 
medycznych� Zbigniew Berger, Maciej 
Filipowski, Bogdan Łazarczyk i Marek 
Pyd.

Do osiągnięć kliniki w tamtym okre-
sie należy zaliczyć organizację X Dni 
Otolaryngologii Dziecięcej w Augu-
stowie w 1993 r. Uczestnicy kon�erencji 
do dzisiaj wspominają miłą atmos�erę 
oraz walory uzdrowiska. W nawiązaniu 
do tradycji, pro�. dr hab. Elżbieta Has-
smann-Poznańska otworzyła w 1995 
roku Klinikę Otolaryngologii Dziecięcej 
w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu 
Klinicznym. Pierwszy pacjent został 
przyjęty 1 września 1995 r.

Duża aktywność naukowa zespołu 
jest widoczna podczas kon�erencji oraz 
przejawia się w licznych publikacjach. 
Według danych Biblioteki Głównej 
UMB, pracownicy tej kliniki są auto-, pracownicy tej kliniki są auto-
rami ponad 480 prac. 

W  latach dziewięćdziesiątych dr 
hab. Ewa Olszewska i autor wspomnie-
nia pojechali na szkolenie do Kliniki 
Otolaryngologicznej w Johns Hopkins 
Hospital w Baltimore (Maryland, USA), 
na zaproszenie jej kierownika pro�eso-
ra �harlesa W. �ummingsa. Pro�esor 
�ummings jest autorem najlepszego 
pięciotomowego podręcznika otolaryn-
gologii, który otrzymaliśmy od niego 
w darze. Współpraca z pro�. dr. hab. 
Lechem �hyczewskim w dziedzinie 
biologii molekularnej umożliwiła roz-
wój badań nad perlakiem (dr hab. Ewa 
Olszewska). Doktor hab. n. med. Ire-
neusz Rzewnicki rozwinął diagnostykę 
zaburzeń narządu równowagi i jest w tej 

dziedzinie autorytetem. Doktor Ewa Po-
pko zasłużyła się w dziedzinie chirurgii 
plastycznej, a doktor Bogdan Łazar-
czyk – w chirurgicznym leczeniu zatok 
obocznych nosa metodą endoskopową. 
Do ważnych wydarzeń należy zaliczyć 
XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Oto-
laryngologów �hirurgów Głowy i Szyi 
w Mikołajkach w 2002 roku, w którym 
uczestniczyło wielu wybitnych gości 
z zagranicy. Jego przewodniczącym był 
autor opracowania, a sekretarzem dr n. 
med. Jarosław Łuczaj. W tym samym 
roku gościliśmy w klinice pro�esora Ja-
coba Sade z Izraela, wybitnego znawcę 
w dziedzinach patofizjologii i chirurgii 
narządu słuchu.

Patrząc z perspektywy 

W 2003 roku, po 27 latach prowadzenia 
Kliniki Otolaryngologii, przekazałem 
swoje obowiązki pro�. dr. hab. Markowi 
Rogowskiemu. Teraz mam przyjemność 
obserwować rozwój naszej firmy z per-
spektywy. Do znaczących jej osiągnięć 
można zaliczyć wprowadzenie progra-wprowadzenie progra-
mu wszczepów wewnątrzślimakowych, 
rozwój chirurgii nosa i zatok oraz pod-
stawy czaszki. Należy wspomnieć w tym 
miejscu o nowoczesnym wyposażeniu 
sali operacyjnej. Odwołam się też do 
danych Biblioteki Głównej uczelni. 
W okresie sześćdziesięciu lat ukazało 
się ponad 850 publikacji pracowników 
kliniki.

W roku 2009 pro�. dr hab. Bożena 
Kosztyła-Hojna zorganizowała Zakład 
Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii 
UMB. Zakład mieści się na trzecim pię-
trze w budynku Wydziału Nauk o Zdro-
wiu przy ul. Szpitalnej 37. Ma nowo-
czesne, dobrze wyposażone pracownie. 
W bieżącym roku studenci tego kierun-
ku rozpoczynają studia magisterskie. 
Pracownicy zakładu opublikowali 17 
prac.

Oczywiście, podobnie jak w innych 
dziedzinach, obserwujemy zmianę po-
koleniową. W zebraniu jubileuszowym 
otolaryngologów białostockich uczest-
niczyło 31 osób, w tym 15 rezydentów. 
Były to m.in. lekarki� Maria Poznańska, 
wnuczka pro�esora Wiktora Hassman-
na, i Gerta Berger, córka doktora Zbi- córka doktora Zbi-ka doktora Zbi-
gniewa Bergera.

Stanisław Chodynicki
Prof. dr hab. n. med., emerytowany kierownik

 Kliniki Otolaryngologii UMB.

ntybiotyki są specyficzną gru-
pą leków. Wypisując je pacjen-
tom, przyczyniamy się niejako 
do występowania oporności 

bakterii na antybiotyki. Tymczasem 
z badań przeprowadzonych w Polsce 
wynika, że około 60 – 90 proc. pacjen-
tów z zakażeniem układu oddechowe-
go opuszcza gabinet lekarski z receptą 
na antybiotyk. Według tych danych, 
Polska jest na 9 miejscu w Europie 
pod względem spożycia antybiotyków 
na jednego mieszkańca, a dopiero na 
15., jeśli chodzi o wydatki na ochronę 
zdrowia. Statystycznie każdego dnia 

w Polsce 20 na 1000 osób przyjmuje an-
tybiotyk. Są kraje, takie jak Grecja czy 
Włochy, które wyprzedzają nas w tych 
statystykach, ale są też kraje, takie jak 
Holandia, gdzie spożycie antybiotyków 
jest dwukrotnie mniejsze niż w Polsce. 
Od kilku lat nasz kraj włączył się do 
działań, mających na celu ograniczenie 
nadmiernego stosowania antybioty-
ków. Przykładem jest �unkcjonowanie 
od 2004 roku Narodowego Programu 
Ochrony Antybiotyków, w  ramach 
którego powstały m.in.� Rekomendacje 

Zanim weźmiesz antybiotyk 

Polska jest na 9 miejscu 
w Europie pod względem 
spożycia antybiotyk�w na 

jednego mieszkańca i dopiero 
na 15., jeśli c�odzi o wydatki na 

oc�ronę zdrowia 

A

cd. ze str. 11 →
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Zanim weźmiesz antybiotyk 
postępowania w pozaszpitalnyc� zaka-
żeniac� układu oddec�owego (dostępne 
on-line). 

Od kilku lat, podobnie jak inne 
kraje, obchodzimy Europejski Dzień 
Wiedzy o Antybiotykach. Działania 
edukacyjne skierowane są do lekarzy 
i pacjentów. Być może ich e�ektem jest 
utrzymywanie się spożycia antybio-
tyków w Polsce w ostatnich latach na 
tym samym poziomie. Brak wzrostu 
wydaje się nam na początek już drob-
nym sukcesem. 

W ubiegłym roku, 19 listopada, w ra-
mach tej imprezy odbyła się w Białym-
stoku, już po raz czwarty, kon�erencja pn. 
„Racjonalna antybiotykoterapia w dobie 
narastającej antybiotykooporności”. Tym 
razem jej główne przesłanie było trochę 
inne od tych, które przyświecało spotka-
niom w ubiegłych latach. Jako organiza-
torom, chodzi nam przede wszystkim 
o to, aby promować racjonalne decy-
zje, czyli sięganie po antybiotyki tylko 
wówczas, gdy istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że ich zastosowanie będzie 
korzystne. Organizatorami kon�erencji 
byli� Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, 
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicz-
nej i Immunologii In�ekcyjnej, Zakład 
Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa 
Środowiskowego oraz Departament 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku. Wykłady wygłosili� dr 
hab. Sławomir �hlabicz, mgr Jadwiga 
Jaworowska, dr Maciej Kondrusik, dr 
hab. Robert Mróz, pro�. Elżbieta Ołdak, 
dr Paweł Sacha, pro�. Anna Wasilewska. 
Prezentacje dotyczyły antybiotykoterapii 
różnych zakażeń, zarówno w popula-
cji dziecięcej jak i u osób dorosłych, 
a także diagnostyki mikrobiologicznej, 
interpretacji wyników lekowrażliwości 
drobnoustrojów. 

Kon�erencja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem lekarzy, a liczne pyta-
nia do wykładowców świadczą o zapo-
trzebowaniu na takie spotkania. 

Tymczasem sezon na in�ekcję się 
rozpoczął. Leczmy się w miarę moż-
liwości bez stosowania antybiotyków. 
Być może przekonają nas wyniki za-
kończonego niedawno dużego między-
narodowego badania GRA�E (rando-

Hasła z ostatnich lat:
•	 Przeziębienie,	grypa	–	zdrowiej	bez	antybiotyków
•	 Antybiotyki	niekoniecznie,	nie	zawsze,	nie	na	wszystko	
•	 Antybiotyki	–	zachowaj	ostrożność	

Uczestnicy konferencji.

mizowane badanie z podwójnie ślepą 
próbą), które nie wykazały przewagi 
antybiotyku (amoksycylina 3x1,0) nad 
placebo w leczeniu osób zgłaszających 
się do lekarza rodzinnego z powodu 
ostrego kaszlu.

Sławomir Chlabicz
Dr hab. n. med., kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej

i Pielęgniarstwa Środowiskowego UMB.
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FELIETON

urek Owsiak zorganizował po raz 
kolejny – dwudziesty – imprezę 
charytatywną dla chorych dzieci 
i kobiet ciężarnych cierpiących 

na cukrzycę. I chwała mu za to. Sam 
mam w domu kilkanaście czerwonych 
serduszek, zakupionych w ubiegłych la-
tach. Jego akcję popierają przedstawicie-
le wszystkich szczebli władzy. W końcu 
dzieci i przyszłe matki to temat chwytli-
wy, a i rządowi, pod przykrywką stycz-
niowych imprez, łatwiej ukryć własne 
zaniedbania. 

Ludzie dobrej woli, wrzucając dat-
ki do puszek wolontariuszy, wykazują 
oczywiście szlachetność i empatię, ale 
jednocześnie dają sygnał rządzącym, 
że rozumieją trudną sytuację fi nanso-rozumieją trudną sytuację finanso-
wą kraju, w którym brakuje pieniędzy 
dla potrzebujących. Nie zastanawiają 
się jednak nad tym, że działając w ten 
sposób, zwalniają urzędników pań-
stwowych z obowiązków. A przecież 
zapewnienie opieki lekarskiej obywa-
telom jest powinnością rządu. �zyż 
nie mam racji? 

Politycy uczyli nas przez lata, że 
każdy przyzwoity człowiek powinien 
popierać akcję Owsiaka. Sami zaś, wy-
korzystując w tym celu media, starają 
się, pod płaszczykiem tego charyta-
tywnego wydarzenia, ukryć niewywią-
zywanie się z obowiązków wobec spo-
łeczeństwa. �hodzi mi między innymi 
o brak realizacji postanowień zapisu 
o obowiązku zapewnienia obywatelom 
opieki zdrowotnej, którą – jakby nie 
patrzeć – gwarantuje nam Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak wyglądają realia? Za �atalną or-
ganizację pracy władzy odpowiedzial-

CHAOS
ność ponoszą najczęściej obywatele. 
Tym razem winą obarczono lekarzy. 
W nowym roku 2012 rządzący wymy-
ślili, że będą ich karać za niepoprawnie 
wypisane recepty. A przecież nie ma 
takiej możliwości, aby w jakimkolwiek 
państwie prawa wprowadzony z dnia na 
dzień nowy przepis zaczął natychmiast 
�unkcjonować. Tym bardziej jeśli ustawa 
o re�undacji leków była, jak to miało 
miejsce w tym przypadku, niedopra-
cowana czy wręcz pisana na kolanie. 

Nie będę przytaczał komentarzy, któ-
re pojawiły się w związku z tą sytuacją 
w mediach, nie wspomnę też o prote-mediach, nie wspomnę też o prote-
stach lekarzy i �armaceutów, bo i po co? 
Ustawodawcy i tak to wiedzą, tylko – co 
muszę przyznać ze zmartwieniem – w ża-
den sposób nie wpływa to negatywnie na 
ich samopoczucie. Niestety, jak dotąd, 
ani jeden z ministrów zdrowia – jedni 
byli na Miodowej dłużej, inni krócej – nie 
opracował i nie wdrożył logicznego, na 
miarę 40-milionowego społeczeństwa, 
systemu opieki zdrowotnej. Było wiele 
projektów i obietnic, ale wkrótce o nich 
zapominano. Nie można przecież kon-
tynuować re�ormy lecznictwa, której tak 
naprawdę nie zaczęto. Jedynymi próbami 
ratowania gigantycznie rosnących za-
dłużeń są działania doraźne, czyli pry-
watyzacja niektórych szpitali i ZOZ-ów. 
Skończyły się bowiem czasy dobrego 
wujka, który spłacał wszelkie długi.

Każdemu z nas, myślącemu człowie-
kowi, trudno pojąć, dlaczego przez 20 lat 
nie opracowano wieloletniego programu 
i nie wykorzystano w tym celu doświad-
czenia innych krajów UE, w których 
system opieki medycznej �unkcjonuje 
dobrze. Myślę tu np. o Francji, Niem-

czech, Danii, Belgii czy Włoszech. �zy 
my, Polacy, musimy jak zwykle starać się 
wymyślić coś lepszego od innych? Od-ć coś lepszego od innych? Od- od innych? Od-
powiadam� MUSIMY! I dlatego skutki 
mamy takie, jakie mamy. A jakie?

W styczniu tego roku wprowadzo-
no nowe przepisy, ale jednocześnie nie 
określono dokładnie daty ich wejścia 
w życie. Nie podano też terminu, od 
którego poprzednie zarządzenie straciło 
moc. W ten sposób ustawy nałożyły 
się na siebie, powstał zamęt i nikt nie 
wiedział, jak załatwić nawet najprostszą 
sprawę. �haos spowodował zamiesza-
nie.

�zy tak trudno zrozumieć, że prze-
pisy powinny być jasne i dla wszystkich 
zrozumiałe? Jeśli się tak nie stanie, to 
nie pomogą nawet ogromne środki 
finansowe przeznaczone na medycy- przeznaczone na medycy-
nę ratunkową, helikoptery, lądowiska 
w szpitalach itd. Pytam więc� kiedy 
wprowadzi się zrozumiałe przepisy, 
pro�esjonalne procedury wdrażania ich 
w życie i czy wreszcie poznamy plan 
działania rządu w kwestii ochrony zdro-
wia na najbliższe lata?

W świecie chaosu pozostaje jeszcze 
jedno ważne pytanie, na które nie tylko 
ja chciałbym usłyszeć odpowiedź� dla-
czego nie rozwinięto i nie wdrożono 
w całym kraju śląskiego systemu kart 
elektronicznych, dobrze sprawdzają-
cego się tam od dziesięciu lat, takiego 
właśnie, jaki działa we wspomnianych 
krajach Unii Europejskiej?

Jan Pietruski
Doc. dr hab. med., emerytowany pracownik

 Kliniki Otolaryngologii UMB,
członek honorowy Światowej Unii Lekarzy Pisarzy.

J
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iedy 25 lat temu Jerzy Sarosiek 
(wówczas dr hab. n. med.) wy-
jeżdżał na stypendium do New 
York Medical �ollege w USA, 

nawet mu przez myśl nie przeszło, że do 
Polski nie wróci. Nie wiedział też, że już 
nigdy nie będzie leczył pacjentów. Życie 
napisało mu inny scenariusz. Został na-
ukowcem w USA.

To nie było jego pierwsze stypen-
dium w Stanach. �ztery lata wcześniej 
był również w Nowym Jorku. 

- Tym razem też myślałem, pewnie tak 
jak każdy stypendysta, że pojadę, nauczę 
się czegoś nowego, a potem przeniosę to 
na polskie realia – opowiada. 

Niestety, wydarzyło się coś nieocze-
kiwanego, co zmieniło jego plany. Pod 
koniec kwietnia doszło do awarii elek-
trowni w �zarnobylu. 

- Radioaktywność, kt�ra pojawiła się 
po tym wybuc�u, wywołała w USA wielką 
sensację, ale i wielki niepok�j – opowiada 
pro�. Sarosiek. - Publikacje, kt�re się tu 
ukazywały, informowały, że promienio-
wanie jest olbrzymie i zagraża szczeg�lnie 
dzieciom. Podjąłem decyzję: jeśli tylko 
rząd Polski na to pozwoli, sprowadzę do 
Stan�w żonę z dziećmi. Na jakiś czas tylko, 
do c�wili aż radioaktywność osłabnie.

I co dziwne, żona pro�. Sarosieka 
dostała zgodę na wyjazd (wówczas była 
potrzebna zgoda władz polskich, by otrzy-
mać paszport) i amerykańską wizę. Wcze-
sną jesienią 1986 roku pani Irena z trójką 
dzieci� 8,5- letnim Konradem, 6,5-letnim 
Krzyszto�em i 5-letnią Aleksandrą przyle-
cieli do Nowego Jorku. Jak opowiada nasz 
bohater, przyjazd dzieci do Stanów był 
ważny również z innego powodu� 

- Moje dzieci – cała tr�jka – miały 
poważne c�oroby oczu. Co gorsza, nie 
były one w Białymstoku właściwie leczo-
ne. Specjaliści amerykańscy, do kt�ryc� 
od razu po przyjeździe zaprowadziłem 
dzieci, ocenili, że potrzebują one bardzo 
dynamicznej terapii, żeby nadrobić za-

Wylądował w Teksasie

niedbania. Muszę dodać, że c�rka miała 
w Polsce, w Lublinie, operację i widzenie 
w jednym oku się poprawiło, ale w drugim 
się pogorszyło. W USA lekarze powiedzieli, 
że musi przejść kolejne operacje. Młodszy 
syn miał tak zaawansowaną c�orobę, że 
prawie stracił już wzrok w jednym oku.

Po usłyszeniu takiej diagnozy, pań-
stwo Sarosiek podjęli decyzję, że nie 
wrócą do Polski, dopóki nie wyleczą 
dzieci. A dopiero po pięciu latach lekarze 
stwierdzili, że zrobili już wszystko, co 
było w ich mocy. Wtedy Sarosiekowie 
znów stanęli przed decyzją� zostać w Sta-
nach czy wracać do Polski.

- Ja byłem otwarty na powr�t – opo-
wiada nasz bohater. - Miałem �abilitację 
i możliwości robienia kariery naukowej 
w Polsce. Pociec�y jednak nie c�ciały 
o tym słyszeć. 

Rzucone na głęboką wodę

Przyznaje, że je rozumiał. 
- Kiedy przyjec�aliśmy do Stan�w, 

dzieci poszły do szkoły, każde do innej 

klasy, w kt�rej nikt nie m�wił po pol-
sku – opowiada. - Amerykańskie dzieci, 
słysząc, jak one m�wią po angielsku, 
śmiały się z ic� wymowy. A one ogrom-
nie się tym stresowały, wracały do domu 
z b�lami żołądka na tle nerwowym. 
Doszliśmy do wniosku, że gdy wr�cimy 
do Polski po pięciu latac�, znowu zafun-
dujemy im ten sam stres.

Ponadto pro�. Sarosiek przyznaje, że 
poziom edukacji w Polsce jest znacznie 
wyższy niż w USA. Obawiał się, że cała 
trójka będzie miała problemy w szkole. 

- One w Stanac� były szczęśliwe: 
uczyły się bardzo dobrze, świetnie się 
tam czuły, miały przyjaci�ł – mówi. - 
Uznałem, że byłoby to nie w porządku, 
gdybym ze względu na swoje ambicje 
zawodowe naraził je na kolejne piekło 
adaptacyjne. Dlatego też podjęliśmy de-
cyzję: zostajemy.

Przyznaje, że sam również, im dłu-
żej był w Stanach, tym lepiej odnajdy-
wał się w tym środowisku. Po trzech 
latach pobytu na stypendium w NYM�, 
Jerzy Sarosiek otrzymał propozycję ob-

Prof. Jerzy Sarosiek z rodziną.

K

cd. na str. 16 →
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jęcia stanowiska kierownika laborato-
rium gastrologicznego w University o� 
Virginia i tytuł „Associate Pro�essor o� 
Medicine” (tytuł pro�esora zwyczajnego 
„Pro�essor o� Medicine” otrzymał osiem 
lat później w 1997 roku). Na uczelnię 
tę przyjechał z Australii dr Barry Mar-
shall, który opracowywał właśnie nową 
koncepcję etiologii choroby wrzodowej 
żołądka. Uważał, że chorobę tę wywo-
łuje bakteria Helicobacter pylori. 

- Barry Mars�all zajął się aspektem 
badań klinicznyc� tej c�oroby – opo-
wiada. - Ja zaś prowadziłem badania 
laboratoryjne nad tą bakterią. Już 
wcześniej przez wiele lat zajmowałem 
się badaniem mec�anizm�w obronnyc�, 
kt�re zapobiegają uszkodzeniu przez 
leki aspirynopodobne śluz�wki przewo-
du pokarmowego, szczeg�lnie żołądka. 
Uznałem, że to bardzo prawdopodobne, 
że bakteria, jako dodatkowy czynnik, 
może mieć udział w powstawaniu wrzo-
d�w. Opublikowaliśmy z dr. Barrym 
Mars�allem wiele prac na ten temat. 
Jedna z najciekawszyc� ukazała się 
w American Journal of Gastroentero-
logy1. 

Barry Marshall udowodnił swo-
ją koncepcję i  wrócił do Australii. 
W 2005 roku za badania nad chorobą 
wrzodową żołądka otrzymał Nagrodę 
Nobla. Z kolei dr Sarosiek, po dzie-
sięciu latach pracy na University o� 
Virginia, dostał intratną propozycję 
pracy na University o� Kansas Medical 
�enter. Tam przez kolejne dziesięć 
lat pracował jako kierownik badań 
naukowych i  jako mentor szkolący 
początkujących gastrologów. Trzy lata 
temu pojawiła się kolejna propozycja – 
etat zastępcy dyrektora ds. naukowych 
w Departamencie �horób Wewnętrz-
nych i kierownika Laboratorium Me-
dycyny Molekularnej w Texas Tech 
University Health Sciences �enter, 
PLF School o� Medicine w El Paso. 
Sarosiek zajmuje się tam kształceniem 
asystentów, którzy obejmują kliniczne 
etaty na teksańskim uniwersytecie, 
pomaga im w badaniach naukowych, 
opracowywaniu nowych koncepcji 
naukowych, pisaniu i wdrażaniu gran-
tów. Kształci też rezydentów – uczy ich 
m.in., jak prowadzić badania naukowe. 
W swoim laboratorium zatrudnia też 
lekarzy z Polski. 

Życie bez luksusów

Nigdy nie nostryfikował dyplomu. 
- Uważałem, że jeśli będę się no-

stryfikował, nie będę m�gł się skupić 
na badaniac� naukowyc� – tłumaczy. 
– Mogłem badać pacjent�w w zakresie 
naszyc� badań i  to mi wystarczało. 
Ponadto na nostryfikację poświęcił-
bym bardzo dużo czasu, a ja musiałem 
pracować, żeby zapewnić byt mojej 
rodzinie. 

Przyznaje, że przez pierwsze lata 
– szczególnie, kiedy jeszcze otrzymy-
wał pensję stypendysty – jego rodzina 
żyła bardzo skromnie. Tym bardziej że 
żona, pracująca w Polsce jako gineko- w Polsce jako gineko-
log, przez pierwsze trzy lata nie mogła 
w Stanach podjąć pracy.

- Na początku naszego pobytu, kiedy 
dzieci przyc�odziły ze szkoły z b�lami 
żołądka, a następnego dnia wstawały 
i  szły do szkoły, zastanawialiśmy się 
z żoną, dlaczego się nie buntują – opo-
wiada. - Bunt przyszedł po miesiącu. 

Co się okazało? Przez pierwszy miesiąc 
codziennie na lunc� w szkole było coś 
innego, nowego, atrakcyjnego. Kiedy 
im się to już „przejadło”, c�ciały rzu-
cić szkołę. W domu nie było nas stać 
na luksusy, moje pobory były bardzo 
skromne, żyliśmy poniżej standardu. 

Sytuacja państwa Sarosieków po-
prawiła się w 1989 roku, kiedy pani 
Irena mogła pójść do pracy. Wybra-
ła podobną ścieżkę kariery co mąż 
– zajęła się badaniami naukowymi 
w gastrologii. 

Pro�esor Sarosiek podkreśla, że po 
przyjeździe do Stanów wiele rzeczy go 
zaskoczyło – m.in. komputery oraz 
aparatura w laboratorium. 

- Ale to, co było naszą ogromną 
siłą, to edukacja uzyskana w Polsce. 
Akademii Medycznej w Białymstoku za-
wdzięczam wiedzę, a także umiejętność 
analitycznego i krytycznego myślenia – 
mówi zdecydowanie. 

Solidne podstawy

Pro�esor Sarosiek pochodzi z okolic 
Sokółki. Jak podkreśla, nie miał pro-
blemów z nauką na studiach, w dużej 
mierze dzięki edukacji wyniesionej z li-li-
ceum ogólnokształcącego w Sokółce.

- Miałem tam doskonałyc� profeso-
r�w – wspomina. - Część z nic� przyby-
ła po wojnie z Wilna, gdzie wykładali na 
uczelniac� wyższyc�. Niekt�rzy z nic� 
mieli nawet doktoraty. Wypracowali 
znakomity spos�b uczenia. Dostanie 
się na Akademię Medyczną nie było 
problemem. Na studiac� miałem też 
bardzo dobre stopnie i, co było w�wczas 
dla mnie bardzo ważne, dostawałem 
1000 zł stypendium naukowego, a  to 
był duży zastrzyk finansowy.

Jak mówi, od początku studiów 
�ascynowały go badania naukowe. 

- Profesorowie: Juliusz Popowicz, 
Krzysztof Zwierz i Andrzej Gindzieński 
– to byli moi liderzy, myśliciele, kt�rzy 
rozbudzili we mnie ogromne zamiłowa-
nie do badań naukowyc� – wspomina.

Po skończeniu studiów, pro�. Beata 
Bogdanikowa zaproponowała mu pracę 
w Instytucie �horób Wewnętrznych 
(i była również promotorem jego pra-
cy doktorskiej). Specjalizację zrobił 
w Klinice Reumatologii u pro�. Kry-
styny Bernackiej. Jednocześnie współ-ół-
pracował też naukowo z Kliniką Ga-ł też naukowo z Kliniką Ga- też naukowo z Kliniką Ga-
stroenterologii, kierowaną przez pro�. 
Antoniego Gabryelewicza. 

W pracy poznał też przyszłą żonę. 
- Byłem adiunktem, a żona student-

ką – opowiada. - W Ameryce taki zwią-
zek byłby niedopuszczalny, asystent nie 
może wc�odzić w związki emocjonalne 
ze swoją studentką. A w Polsce było na to 
cic�e przyzwolenie. Można powiedzieć, 
że to był pozytywny aspekt komunizmu.

W czasie studiów Jerzy Sarosiek an-
gażował się w teatr studencki, ćwiczył 
judo, był też skoczkiem spadochrono-
wym i pilotem szybowców w Aeroklu-
bie Białostockim. Wykonał 86 skoków 
spadochronowych. 

Akademii Medycznej 
w Białymstoku zawdzięczam 
wiedzę, a także umiejętność 
analitycznego i krytycznego 

myślenia

1  American Journal of Gastroenterology, tom 86 (Nr 6) str. 729-54, 1991.

cd. ze str. 15 →



17MEDYK BIAŁOSTOCKI • NR 1062012 Luty

- Kiedy oświadczyłem się mojej żo-
nie, usłyszałem, że owszem wyjdzie za 
mnie, ale pod warunkiem że więcej nie 
będę skakać – wspomina z uśmiechem. 
- Powiedziała, że od tej pory ona będzie 
moim spadoc�ronem, a ona może funk-
cjonować tylko na ziemi. 

Rodzinnie w medycynie

Jerzy Sarosiek ma 66 lat, ale energii i za-
pału więcej niż niejeden młody nauko-
wiec. Jak mówi, chce pracować i uczyć 
studentów, tak długo, dopóki starczy 
mu sił. Póki co pisze artykuły (ma po-
nad 110 publikacji zamieszczonych 
w czasopismach, ponad 20 rozdziałów 
w książkach i ponad 200 prezentacji 
badań naukowych), udziela się w ko-
mitecie naukowym Światowej Organi-
zacji ds. Badań Przełyku (OESO). Ma 
dwa patenty zatwierdzone przez urząd 
patentowy USA. �ieszy się, że dzieci – 
cała trójka – mają związek z medycyną. 
Najstarszy syn Konrad ukończył studia 
medyczne i jest chirurgiem. Młodszy 
syn Krzyszto� jest absolwentem gene-
tycznej biologii molekularnej na Uni-
versity o� Florida. Teraz kształci się na 
studiach podoktoranckich na Harvard 
University. 

- Zajmuje się badaniami nad rakiem, 
czyli robi to, o czym ja zawsze marzyłem 
– opowiada nasz bohater. 

Najmłodsza z jego dzieci, Aleksan-
dra, skończyła prawo na University o� 
Southern �ali�ornia. 

- Stwierdziła, że w naszej rodzinie 
jest tylu doktor�w, że oni będą potrze-
bowali prawnika. I zajęła się zagadnie-
niami błędu w sztuce lekarskiej – mówi. 

Katarzyna Malinowska-Olczyk
Rzecznik prasowy USK w Białymstoku.

 Sprostowanie 

 W numerze MB 1/2012, w artyku-
le „Pod klonowym liściem”, autorstwa 
Katarzyny Malinowskiej-Olczyk, po-
daliśmy błędną nazwę cyklu. Bardzo 
przepraszamy za pomyłkę i zamieszanie 
Autorkę i P.T. �zytelników. Wyjaśniamy, 
że w powyżej serii „Z dyplomem UMB 
w świat” będą przedstawiane sylwet-
ki abiturientów UMB, którzy szukali 
szczęścia poza Polską, ale również i tych, 
którzy swoją przyszłość budowali w na-
szym kraju. 

Redakcja

POŻEGNANIE

ro�esor Andrzej Szczeklik zmarł 
3 lutego 2012 roku, po krótkiej 
walce z chorobą, w zaciszu Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicz-

nego w Krakowie. W lipcu skończyłby 
74 lata.

Wszyscy jesteśmy Jego 
uczniami

Lekarzom nie trzeba przedstawiać pro�. 
Andrzeja Szczeklika ani tym bardziej jego 
osiągnięć naukowych. Wszyscy mieliśmy 
nieraz okazję czerpać z jego wiedzy i do-
świadczenia, których ukoronowaniem 
był między innymi pierwszy w Polsce, 
multimedialny, regularnie aktualizowany 
podręcznik interny. Nie ma chyba takiego 
lekarza, który nie znałby książki pt. C�o-
roby wewnętrzne, autorstwa Pro�esora. 
Wielu ma ją na swojej półce lub chociaż 
w miniaturowej wersji w kieszeni �artucha. 
Takie było założenie. �hodziło przecież o  
dostępność do najnowszych in�ormacji 
o chorobach wewnętrznych i szybką moż-
liwość skon�rontowania wiedzy.

Jednak jak twierdził pro�. Szczeklik, 
chociaż wiedza jest ważna, najważniejsze 
są dobro i zdrowie drugiego człowieka. 
Zdrowie, które pacjent z ogromnym za-
u�aniem powierza swojemu lekarzowi 
i którego odzyskanie jest wypadkową 
sprawnie zebranego przez lekarza wywia-
du, jego praktycznych umiejętności oraz 
cech indywidualnych, takich jak zdol-
ność słuchania i wykazywania empatii.

 Pro�esor Szczeklik uczył nas nie tyl-
ko interny. Mówił i pokazywał na wła-
snym przykładzie, jak zachować wrażli-
wość i nie dać się „znieczulić”, wykonując 
zawód, w którym na co dzień obcuje się 
z nieszczęściem.

Pamięć, która przetrwa

Już starożytni Egipcjanie wierzyli, że 
aby zyskać upragnioną nieśmiertelność, 
należało za wszelką cenę sprawić, aby 

Nie wszystek umrę

imię zmarłego pozostawało w pamięci 
kolejnych pokoleń. Stąd wielkie grobowce 
wykute w skałach, piramidy, malowidła 
ścienne i hierogli�y, które opisywały życie 
zmarłych królów znad Nilu. Na ścianach 
kamiennych nekropolii wyryto ich imio-
na, a ci, którzy je odczytali i przekazali 
współczesnym, przyczynili się do wiecz-
nego życia starożytnych władców.

Pro�esor Szczeklik, niczym Horacy, 
postawił sobie pomnik trwalszy niż ze 
spiżu, tylko że jego pomnikiem jest in-
terna. W obliczu pustki, jaka powstała 
w tamten lutowy dzień, nie pozostaje 
nic innego, jak tylko podziękować Panu 
Pro�esorowi za wszystko, co nam przeka-
zał. Za to, że otworzył oczy szerokiemu 
gronu naukowców i klinicystów na �akt, 
że prawdziwym lekarzem może zostać 
wyłącznie ktoś, kto wie, co to znaczy 
człowieczeństwo. Tego powinniśmy się 
nauczyć od pro�. Andrzeja Szczeklika.

Tomasz Dawidziuk
Lekarz stażysta.

Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik 
(1938 – 2012). 
Źródło: Internet: www.google.pl/imgres?q
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ierwszego spotkania z poezją 
Szymborskiej nie pamiętam. 
Prawdopodobnie nastąpiło ono 
jeszcze w dzieciństwie. W pa-

mięć zapadła mi za to przeprowadzona 
w jednej ze szkół podstawowych lekcja 
pokazowa. Zajęcia dotyczyły wiersza pod 
tytułem Cebula. Uczniowie otrzymali do 
rąk cebulę. Mogli jej dotykać, wąchać ją 
i obierać. Niektórzy próbowali podgryzać 
warzywo. Następnie opisywali jego wygląd. 
W oparach charakterystycznego zapachu 
interpretacja wiersza dokonywała się sama. 
Wyostrzone zmysły sprawiały, że trudny 
z pozoru utwór nagle stawał się zrozu-
miały. Wszystko jasne! Przecież chodzi 
o ludzką naturę, sprzeczną, tajemniczą 
i przez to niezwykle ciekawą... Co innego 
cebula. / Ona nie ma wnętrzności. / Jest sobą 
na wskroś cebula, / do stopnia cebuliczności. 

Prostota i delikatność

Prostota i delikatność w opisywaniu świa-
ta to cechy poezji Wisławy Szymborskiej. 
Jej twórczość przynosi ukojenie. Uczucia, 
jakie pojawiają się w czasie lektury, naj-
pełniej chyba opisuje �ragment wiersza 
Nic dwa razy� „jakby róża przez otwarte 
wpadła okno”. 

Wisława Szymborska kochała ludzi. 
Obserwowała ich z sympatią, ale umiar-
kowaną. Kochała życie, choć była to mi-
łość pozbawiona złudzeń. Miała potrzebę 
dystansu. Do siebie i świata. W prosty 
sposób pisała o rzeczach trudnych. 

Szymborska była damą. Elegancka, 
skromna starsza pani, przebywając w oto-
czeniu przyjaciół, co chwila wybucha-
ła śmiechem niczym nastolatka. Kiedy 
czytała swoje wiersze, spuszczała wzrok 
i w zamyśleniu odwracała głowę... W jej 
oczach pojawiał się smutek. 

Wisława Szymborska zmarła 1 lutego 
2012 r. w Krakowie. Miała 89 lat. W kro-
nice Gimnazjum Sióstr Urszulanek przy 
ulicy Starowiślnej w Krakowie, do którego 
w latach 1936 – 1937 uczęszczała, zacho-
wał się niemalże proroczy zapis� „Będzie 

Dama hultajka
  Wspomnienie o Wisławie Szymborskiej

sławną autorką w rodzaju Marka Twa-
ina albo Makuszyńskiego. (...) Dostanie 
w przyszłości Nagrodę Nobla”.

Mała płotka

Rok 1996. Prorocze słowa nauczycielki się 
spełniają. Wisława Szymborska otrzymuje 
Nagrodę Nobla. �zesław Miłosz dzwoni 
do niej z gratulacjami. Poetka skromnie 
oświadcza� „Mój Nobel jest jak mała płot-
ka przy wielkim szczupaku”. Na co Miłosz 
jej odpowiada� „Przestań gadać głupoty.
(...) Ty jesteś naprawdę niezarozumiała. 
I to jest wspaniałe”. „Bo ja nie mam po-
wodu” – mówi ze śmiechem Szymborska.

Była szczerze zakłopotana przyznaną 
jej nagrodą. Nazwała ją żartobliwie „tra-
gedią sztokholmską”. Zainteresowanie 
mediów peszyło Szymborską. Pragnęła 
pozostać sobą, nie chciała być celebrytką.

Kolacyjki i loteryjki

Szymborska lubiła podróżować. Ubó-
stwiała �otogra�ować się pod tablicami 
ze śmiesznymi nazwami miejscowości. 
Z nieskrywaną przyjemnością zapozowała 
przed tablicą z napisem „Hultajka”. 

Poetka bardzo dbała o swych przyja-
ciół. Z każdej zagranicznej podróży przy-
woziła im prezenty. Upominki tworzyła 
również sama. Miały �ormę gazetowych 
kolaży, składających się ze słów i z wyra-
żeń określających obdarowywaną osobę 
– jej charakter, pasje, marzenia. 

Wierna swoim małym dziwactwom, 
organizowała dla bliskich znajomych „ko-
lacyjki” kończące się „loteryjką”, w trakcie 
której goście losowali z kapelusza �anty. 
Były to zazwyczaj kiczowate bibeloty, 
obiekty zachwytu poetki. Pisarz Jerzy 
Pilch podsumował owe zainteresowanie 
noblistki słowami� „Kto czyta Ojców Ko-
ścioła i zna się na filozofii, ten ma prawo 
do kiczu”.

Wisławę Szymborską pochowano na 
�mentarzu Rakowickim w Krakowie. 
Uroczystości miały charakter świecki, bo 
tak zażyczyła sobie w pozostawionym 
testamencie. Urna z prochami poetki zo-
stała złożona do rodzinnego grobowca 
przy dźwiękach utworu Elli Fitzgerald, 
jej ukochanej artystki. 

Katarzyna Karpacz
Doktorantka na Wydziale Filologicznym UwB,

studentka psychologii na NWSP.

Wisława Szymborska (1923 – 2012). 
Źródło: Internet: Wikimedia Commons.
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zień Świętego Walentego, przy-
padający na 14 lutego, jest nie 
tylko świętem zakochanych, ale 
także Dniem Osób �horych na 

Padaczkę.
Dziś już wiemy, że padaczka jest cho-

robą przewlekłą o złożonej i różnorodnej 
etiologii. �harakteryzuje się występowa-
niem nieprowokowanych napadów pa-
daczkowych – stereotypowych epizodów 
o nagłym początku, w czasie których mogą 
występować zaburzenia świadomości, za-
chowania, emocji i  czynności ruchowych, 
czuciowych lub wegetatywnych. Przez 
wieki padaczka utożsamiana była z klątwą 
bogów, uważano ją za chorobę zakaźną 
lub umysłową. 

Gdy przeanalizujemy historię świata, 
odnajdziemy w niej dyktatorów, przywód-
ców, carów, polityków, filozo�ów, pisarzy 
i muzyków dotkniętych tą chorobą. Wśród 
nich był Sokrates, jeden z największych 
filozo�ów greckich. 

Coś ty zrobił, Sokratesie

Gdy przyszedł na świat w 469 p.n.e. w Ate-
nach, nikt się nie spodziewał, że zostanie 
jedną z najbardziej tajemniczych postaci 
w całej historii filozofii. Był synem kamie-
niarza So�roniskosa i akuszerki Fainare-
te. �ałe życie spędził w Atenach, tam też 
założył rodzinę. Jego żoną była Ksanty-
pa, z którą miał trzech synów. Sokratesa 
można było spotkać na ulicach miasta, 
gdzie nauczał i prowadził dysputy z przy-
padkowymi ludźmi.

Brał udział w kilku bitwach podczas 
wojen peloponeskich, w których wyka-
zał się odwagą, wytrzymałością fizyczną 
i psychiczną. Jednak nie to spowodowało, 
że zapisał się na kartach historii. Mimo 
że nie pozostawił po sobie żadnej książki, 
wywarł ogromny wpływ na rozwój myśli 
filozoficznej. Dlaczego? 

Sokrates nie pisał, tylko rozmawiał. 
Jego sposób konwersacji polegał na wy-
dobywaniu wiedzy od „zwykłych” ludzi. 
W czasie pogawędki zmuszał rozmówcę 
do dostrzeżenia niedoskonałości w swoim 

Tajemnica Sokratesa 
schemacie myślenia. Innym sposobem 
prowadzenia dialogu była metoda, nazwa-
na „sokratyczną ironią”. Nic więc dziw-
nego, że uliczne dyskusje były przyczyną 
rosnącej niechęci do filozo�a� „... Niełatwo 
znajdziecie drugiego takiego, któryby tak, 
śmiech powiedzieć, jak bąk z ręki boga 
puszczony, siadał miastu na kark; ono 
niby koń wielki i rasowy, ale taki duży, że 
gnuśnieje i potrzebuje jakiegoś żądła, żeby 
go obudziło”.

Dodatkowo filozo� wierzył w absolut-
ne dobro i zło. �nota według niego była 

dobrem bezwzględnym i najwyższym� 
„�zyż nie wstydzisz się dbać o pieniądze, 
sławę, zaszczyty, a nie o rozum, prawdę 
i o to, by dusza stała się najlepsza?” oraz 
wiedzą� „Jest to jedno i to samo wiedzieć, 
co jest sprawiedliwe i być sprawiedliwym”. 
Zło natomiast, wedle jego opinii, było 
wyrazem niewiedzy i niewystarczającego 
poznania dobra. 

Sokrates, jako pierwszy, wyróżnił do-
bra moralne. Był pierwszym reprezentan-
tem moralizmu� „Pożytek zależny jest od 
dobra, tylko to, co dobre jest naprawdę 
pożyteczne”. Dodatkowo zajmował się 
aspektem duszy� „Dobro własnej duszy 
jest dla każdego rzeczą najważniejszą, 
ważniejszą niż zdrowie i powodzenie, 
ważniejszą nawet niż życie i ważniejszą 
niż wszelkie sprawy publiczne”. Podejście 
do swojej wiedzy i przekonań Sokrates 
zawarł w jednym zdaniu „Wiem, że nic 
nie wiem” (łac. Scio me ni�il scire lub scio 
me nescire). 

Sokrates nie należał do ludzi pięknych 
ciałem� „Był mały i gruby, miał wyłupiaste 
oczy i zadarty nos, jednak jego mądrość 
przerastała współczesnych mu �ilozo-
�ów”. Mądrość ta stała się przyczyną jego 
śmierci. Gdy miał 70 lat, został postawio-
ny przed trybunałem. Zarzuty, które mu 
postawiono, dotyczyły „niewyznawania 
bogów, których uznaje państwo, a wyzna-
wania bogów, których nie wyznaje pań-
stwo oraz psucie młodzieży”. W roku 399 
p.n.e. został skazany na karę śmierci przez 
wypicie cykuty. 

2400 lat później

�o było przyczyną tego, że zaczęto zasta-
nawiać się nad możliwością występowania 
padaczki u Sokratesa? 

Otóż niektóre tajemnicze wypowie-
dzi filozo�a zaintrygowały badaczy i stały 
się tematem ich dyskusji. Szczególne 
zainteresowanie w tej kwestii wykazali 
Osamu Muramoto i  Walter G. Englert. 
Wykorzystując najnowocześniejsze me-
tody badawcze, naukowcy poddali ana-
lizie antyczną literaturę, mając nadzieję, 
że znajdą w niej dowody, potwierdzające 
hipotezę o chorobie filozo�a. Badano zapi-
ski Platona oraz cztery pisma Kseno�onta, 
które szczegółowo opisywały zachowanie 
i wypowiedzi Sokratesa. Badacze skupili 
się przede wszystkim na opisach, które 

„Zaczęło się to, gdy byłem 
dzieckiem, to jest głos, a kiedy 

m�wi do mnie to odciąga mnie 
od tego, co robiłem” 

  Sokrates

Sokrates (469 p.n.e. – 399 p.n.e.). 
Źródło: Internet: Polski Portal Kultury
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mogłyby sugerować unikalny neuro-
logiczny i psychiatryczny stan filozo�a. 
W tym celu korzystali z zapisów w języ-
ku angielskim i z oryginalnych tekstów 
greckich.

Początku choroby u Sokratesa można 
doszukiwać się już w okresie jego dzie-
ciństwa. Filozo� doświadczał okresowych 
wizyt głosów, które nazywał „znakami 
bożymi”, „znakami duchowymi”, „moją 
proroczą mocą” lub „Dimon” z języka 
greckiego. Filozo� opisuje te doświadczenia 
następująco� „Zaczęło się to, gdy byłem 
dzieckiem, to jest głos, a kiedy mówi do 
mnie to odciąga mnie od tego, co robiłem” 
(Apology 31d).

Te dziwne akustyczne zjawiska poja-
wiały się u niego nieoczekiwanie i nieza-
leżnie od woli. Najczęściej był to krótki 
głos, który zabraniał inicjowania określo-
nych czynności. Pomimo że głosy były 
epizodami subiektywnymi, odnaleziono 
również obiektywne opisy niezwykłych 
zachowań, utrwalonych przez przyjaciół 
filozo�a.

„«Sokrates jest tutaj, ale stoi u sąsiada 
na ganku. Stoi tam i nie chce przyjść mimo, 
iż go wołałem kilkukrotnie». «Dziwne» 
– odpowiedział Agaton. «Wróć i przypro-
wadź go z powrotem». Aristodamus za-
trzymał go. «Nie, nie! – powiedział. Zostaw 
go w spokoju. To jeden z jego nawyków� 
tak jak teraz i później stoi tak bez ruchu. 
Jestem pewien, że przyjdzie w najbliższym 
czasie, więc nie przeszkadzaj mu, niech tak 
będzie»” (Sympozjum 175a-b).

Wyżej przytoczony �ragment dotyczy 
spotkania Sokratesa z Agatonem i Aristo-
damusem przed uroczystą kolacją. Nie jest 
to jedyny opis takiego zachowania filozo�a. 

Analizując literaturę antyczną, bada-
cze znaleźli dowody na to, że od okresu 
dzieciństwa, poprzez całe swoje dorosłe 
życie, Sokrates doświadczał krótkich, 
stereotypowych głosów, które były naj-
prawdopodobniej napadami częściowymi 

prostymi padaczki skroniowej. Epizody te 
były najczęściej powiązane z rozpoczę-
ciem działań lub wykonaniem pewnych 
czynności, takich jak� mówienie, stanie czy 
chodzenie. Poprzedzał je okres zmieszania 
i niepamięci wstecznej. Według badaczy, 
towarzyszący temu amnestyczny okres 
mógł być krótkim, częściowym złożo-
nym napadem po napadzie częściowym 
prostym. 

Nie znaleziono natomiast żadnych 
dowodów na wystąpienie wtórnie uogól-
nionych napadów padaczkowych oraz na 
postępujący spadek �unkcji poznawczych 
u Sokratesa. W związku z tym przypuszczać 
można, że padaczka skroniowa w tym przy-
padku miała przebieg łagodny i stabilny.

Dlaczego więc dopiero 2400 lat po 
śmierci wielkiego filozo�a postawiono takie 
rozpoznanie? Głównym powodem jest to, 
że ówczesne pojęcie padaczki obejmowało 
tylko objawy związane z napadami uogól-
nionymi. I chociaż Hipokrates, rówieśnik 
Sokratesa, napisał pracę naukową na temat 
padaczki, zatytułowaną Święta C�oroba, to 
nie rozważał tam istnienia bezdrgawkowej 
postaci padaczki.

Skroniowa postać padaczki zatwier-
dzona została po raz pierwszy dopiero 
w XIX wieku. Natomiast rozpoznanie 
łagodnej postaci skroniowej padaczki 
u pacjentów, mających jedynie napady 
częściowe i złożone proste, stało się moż-
liwe wówczas, gdy badanie EEG stało się 
rutynowym narzędziem diagnostycznym.

Wyniki badania przedstawione przez 
Osamu Muramoto i  Waltera G. Englerta 
ukazują, że znajomość nowoczesnej epi-
leptologii może pomóc zrozumieć niektóre 
zachowania postaci historycznych.

Agnieszka Ponurkiewicz 
Lek., Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku.

Wojciech Sobaniec
Prof. dr hab., kierownik 

Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UMB.

 numerze 1/2012 MB uka-
zał się artykuł pt. „Vincent 
van Gogh”, autorstwa dr 
Beaty Olchowik i  pro�. 

Wojciecha Sobańca, dotyczący proble-
mów natury psychicznej artysty. �o w tej 
kwestii 27 lat temu pisał pro�. Lucjan Ko-
rzeniowski, kierownik Kliniki Psychiatrii 
AMB w latach 1954-1969, przywołuje pro�. 
Krzyszto� Worowski. 

Pro�esor Lucjan Korzeniowski w arty-
kule pt. W sprawie psyc�opatologii ekspresji 
malarskiej (Psychiatr. Pol., 1985; 19; 7-10) 
pisze, co następuje� 

„Pragnę zaznaczyć, że wiele naszych 
Klinik, wśród nich ta, której jestem kie-
rownikiem interesuje się psychopatologią 
ekspresji artystycznej. W Paryżu istnieje 
Towarzystwo badań nad taką ekspresją i, 
będąc członkiem tegoż towarzystwa, do-
starczyłem swego czasu na zjazd w Bruk-
seli pracę nad psychopatologią działania 
psylocybiny. Wymieniam również ze 
wspomnianym Towarzystwem prace sta-
nowiące kreacje pacjentów. �hciałem rów-
nież zaznaczyć, że uwagi zawarte w tym 
artykule są jedynie pobieżnym szkicem 
pewnych wybranych a nielicznych za-
gadnień z omawianej dziedziny i liczę na 
to, że staną się one zachętą do dalszych 
opracowań. Na zakończenie pozwolę sobie 
podać pewne sugestie, odnoszące się do 
cierpienia psychicznego Van Gogha. Jak 
wiadomo, istnieje różnica zapatrywań, 
co do diagnozy tego cierpienia. Zdaje się 
nie ulegać wątpliwości, że miewał on ataki 
drgawek z utratą przytomności, stąd nie-
którzy wnioskują, że cierpiał na padaczkę. 
Przemawiały za tym do pewnego stopnia 
charakter jego obrazów. Drobiazgowość 
partytury malarskiej, skłonność do punk-
tacji i szczegółowości. Z drugiej strony ży-
ciorys Van Gogha zawiera epizody mające 
charakter schizo�reniczny, uwieńczone, 
jak wiadomo, odcięciem własnego ucha 
i wręczeniem go przyjacielowi. Nie ulega 
wątpliwości, że Van Gogh miewał stany 
urojeniowe zbliżone do schizo�renicznych. 
Zagadnienie właściwego rozpoznania cier-
pienia Van Gogha zajmowało mnie od 
dawna. W moich badaniach nad padaczką 
«skroniową» zdaje się znalazłem jego roz-
wiązanie. Badania te zgodne w wynikach 

O chorobie 
Van Gogha

WObraz przedstawia śmierć Sokratesa w więzieniu ateńskim („Śmierć 
Sokratesa”, J. L. David, 1787, Nowy Jork, Metropolitan Museum of Art).
Źródło: Internet: Historia Sztuki: bank ilustracji.
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z badaniami Panda, Statera i innych po-
twierdzają możliwość powstania u epi-
leptyków takich zaburzeń psychicznych, 
które tylko z trudem można odróżnić od 
schizo�renii. Psychozy takie nazywamy 
schizo�renopodobnymi psychozami pa-
daczkowymi. Otóż wydaje się mnie, że 
o taką właśnie chorobę chodziło u Van 
Gogha, a jej podobieństwo do schizo�renii 
sugerowało niektórym badaczom rozpo-
znanie schizo�renii nie zaś padaczki” .

Tyszkiewicz M. w artykule pt. Uwagi do 
artykułu Prof. Lucjana Korzeniowskiego pt. 
«W sprawie psyc�opatologii ekspresji malar-
skiej» (Psychiatr. Pol., 1985; 19; 82-83) pisze� 

„W omawianym artykule autor podaje 
jak gdyby zręby typizacji prac plastycznych 
tworzonych przez chorych otępiałych, 
poddawanych lub poddających się działa-
niu środków odurzających, w szczególno-
ści jednak interesuje go twórczość chorych 
na schizo�renię. �zytając artykuł, można 
przypuszczać, że studiował on wiele prac 
plastycznych chorych na schizo�renię, gdyż 
nie tylko dostrzega bogactwo i różnorod-
ność wyrazu występujące u tych autorów, 
ale także stawia bardzo istotne pytanie, 
mianowicie� «czy nie tworzą się jeszcze 
u nich całkiem nowe i nieznane ludziom 
zdrowym e�ekty?». Jak wynika z artykułu, 
autor brał udział w pracach Światowego 
Towarzystwa Psychopatologii Ekspery-
mentalnej i już na zjeździe w Brukseli re-
prezentował polskie osiągnięcia w zakresie 
badań nad psychopatologią ekspresji na 
�orum międzynarodowym. Interesujące 
i tra�ne w ocenie wydają się być sugestie 
autora, dotyczące istoty choroby na któ-
re cierpiał Van Gogh, a których odbicia 
można dopatrywać się w zmianach stylu 
tworzenia tego artysty. Stanowi on również 
cenny przyczynek do licznych badań psy-
chologicznych i kulturowych nad twórczo-
ścią tego artysty. W sumie artykuł pro�. L. 
Korzeniowskiego stanowi cenną pozycję 
wczesnego okresu rozwoju psychopato-
logii ekspresji w Polsce i należy zaliczyć 
go do pionierów z zakresu tej dziedziny 
w naszym kraju”. 

Pro�. L. Korzeniowski zajmował się tak-
że teorią psychoanalizy. Własne opinie o tej 
teorii zamieścił w artykule pt. Zarys krytycz-
nego ujęcia teorii Freuda (Postępy Wiedzy 
Medycznej, 1955, 1, 71-92 i w przedmowie 
do drugiego wydania w przekładzie pol-
skim dzieła Z. Freuda pt. Wstęp do psyc�o-
analizy, Warszawa, PWN 1982, s. 26-49).
     

Oprac. Krzysztof Worowski
Prof. dr hab., emerytowany kierownik Zakładu Analizy 

Instrumentalnej UMB.

iczba różnych aminokwasów bu-
dujących peptydy i białka wynosi 
20. Występują one w tych związ-
kach w różnej liczbie i w różnej 

kolejności. W przypadku występowania 
tylko po jednym z tych aminokwasów 
obliczenie liczby możliwych kombi-
nacji jest możliwe, dzięki posłużeniu 
się silnią wyrażoną symbolem n! = 1 
· 2 · 3 ... · n, np. 4! (czytaj� 4 silnia) = 
1 · 2 · 3 · 4 = 24 możliwości. Wynika 
z tego, że peptyd, składający się z czte-
rech różnych aminokwasów, posiada 
24 izomery sekwencyjne. Wszystkie 
one zawierają te same aminokwasy, ale 
różnią się właściwościami i kolejnością 

Struktura pierwszorzędowa
 białka

                  Liczba różnych

    
aminokwasów     peptydów/białek

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
6
24
120
720
5 040
40 320
362 880
3 628 800
39 916 800
470 001 600
6 227 020 800
87 178 291 200
1 307 674 368 000
20 922 789 888 000
355 687 428 096 000
6 402 373 705 728 000
121 645 100 408 832 000
2 432 902 008 176 640 000

ich ułożenia w cząsteczce. Syntetyzując 
peptyd złożony z 4 różnych aminokwa-
sów, mamy 1/24 szansy, że otrzymany 
związek będzie identyczny z żądanym. 
Im większa jest liczba różnych amino-
kwasów w peptydzie, tym większa staje 
się liczba możliwych kombinacji. Z 20 
różnych aminokwasów można otrzymać 
2 432 902 008 176 640 000 (czytaj� 2 
tryliony 432 biliardy 902 biliony 8 mi-
liardów 176 milionów 640 tysięcy) róż-
nych peptydów. W cząsteczkach białek 
występuje o wiele więcej niż po jednym 
z wymienionych aminokwasów, co po 
wielokroć zwiększa możliwość istnienia 
olbrzymiej liczby różnych białek. 

L

cd. na str. 22 →
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   9! 
p = ————————— = 1520 izomerów     
         sekwencyjnych1! · 1! · 2! · 2! · 3!

W cząsteczkach peptydów i białek nie-
które aminokwasy powtarzają się kilka 
razy. Liczbę /p/ możliwych kombinacji 
oblicza się wówczas ze wzoru: 

   n!
 p = ——————

     x! · y! · z!

w którym� n! – wyraża liczbę wszyst-
kich aminokwasów w cząsteczce; x!, y!, 
z! – oznaczają liczby powtarzających się 
identycznych reszt aminokwasowych. 
Na przykład 9-peptyd zbudowany z 1 
reszty Gli, 1 reszty Ser, 2 reszt Arg, 2 
reszt Fen i 3 reszt Pro posiada�    

Izomery sekwencyjne stanowią nie 
tylko prostą modyfikację struktury, ale 
różnią się między sobą właściwościa-
mi fizykochemicznymi, chemicznymi 
i biologicznymi. Jest prawidłowością, 
że zmiana kolejności reszt aminokwa-
sowych w łańcuchu pociąga za sobą 
modyfikację właściwości peptydu czy 
białka, podobnie jak przestawienie liter 
w słowach zmienia ich znaczenie.

W  łańcuchu polipeptydowym 
każdy z 20 aminokwasów może wy-
stępować w dowolnej liczbie i w do-
wolnej pozycji. Obliczenia wskazują, 
że w najmniejszej cząsteczce białka, 
zawierającej 100 reszt aminokwaso-
wych, zbudowanych z 20 reszt różnych 
aminokwasów, może być ułożonych na 
10130 sposobów wiele rodzajów białek. 

W organizmie człowieka występuje 
tylko ich niewielka liczba, która jest za-
leżna od liczby kodujących je genów i róż-
nych kombinacji ułożenia aminokwasów.

Skład i sekwencja aminokwasów 
w cząsteczce białka w chwili powstania 
zależą wyłącznie od sekwencji nukle-
otydów w genie kodującym określone 
białko. Komórki organizmu człowieka 
posiadają około 30 000 genów. Jest za-
sadą, że jeden gen koduje jedno białko, 
zatem syntetyzują one w sumie około 
30 000 różnych białek. W wyniku wtór-
nej modyfikacji reszt aminokwasowych, 
tworzenia struktury II-, III- i IV-rzędo-
wej, dołączania składników nieamino-
kwasowych oraz częściowej degradacji 
proteolitycznej, liczba różnych białek 
wzrasta 10-krotnie, tj. do 300 000.

   Anna Worowska 
Dr n. med., Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji UMB.

Urodził się w Warszawie 19 
maja 1883 r., jako syn Andrze-
ja i Lucyny z Wartołowskich. 
Medycynę studiował na Uni-

wersytecie Lwowskim. Dyplom dok-
tora wszechnauk lekarskich uzyskał 
17 maja 1913 r.

Pracę zawodową rozpoczął w Ostro-
wi Mazowieckiej. Początkowo pracował 
w lecznictwie otwartym, nieco później, 
w roku 1919, objął stanowisko lekarza 
powiatowego. Z racji sprawowania tej 
�unkcji zasiadał w komisji badającej 
poborowych. 

W 1921 r. przyjechał do Białego-
stoku, gdzie rok później powierzono 
mu stanowisko komisarza rządowego 
Kasy �horych. Do jego obowiązków 
należało między innymi zorganizowa-
nie siedemnastu oddziałów kas cho-
rych w województwach� białostockim, 
lubelskim i poleskim. Dość szybko 
Szaykowski zaangażował się w życie 
społeczno-polityczne miasta. Jego ar-
tykuły, w których ujawniał poglądy 
lewicowe, a nawet chadeckie, drukowa- a nawet chadeckie, drukowa-
no w prasie białostockiej, m.in. w Ży-
ciu Robotniczym. Andrzej Lechowski 
w artykule „Kłopoty pewnego doktora”, 
który ukazał się w Gazecie Wyborczej 
z 24-27 grudnia 2009 r., napisał� „Z �u-
rią atakował żydowskich �abrykantów. 

Lekarze białostoccy
w okresach: międzywojennym i powojennym

Wacław 
Szaykowski
(1883 – 1961)

Dostało się �ytronowi, Polakowi czy 
Szpirze.(…) Szaykowski jak mało kto 
z białostockiego światka, ściągał na 
siebie wściekłość politycznych konku-
rentów. Pisano, że «siedzi w redakcji 
taki śmierdziel i wypisuje rozmaite 
paszkwile i insynuacje, tryskające śliną 
żmijową na wsze strony». Nawoływano 
do bojkotu «wydzielin umysłowych 
tego pluskwiaka publicystycznego»”.

W roku 1924 Szaykowski, będąc  
już wdowcem wychowującym dwóch 
synów z poprzedniego związku, ożenił 

U

cd. ze str. 21 →
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się z dr Bertą Schnaider, wdową po 
niemieckim oficerze Adolfie Kajzerze. 
Niebawem włączył się do prowadzo-
nej przez nią akcji świadomego ma-
cierzyństwa „Kropla Mleka”, o czym 
pisaliśmy w  poprzednim numerze 
Medyka Białostockiego, w biografii dr 
B. Szaykowskiej.

Po wypowiedzeniu przez pracodaw-
cę umowy o pracę w Kasie �horych 
w Białymstoku, Szaykowski w roku 
1930 objął posadę Inspektora Okręgo-
wego Związku Kas �horych. Równo-
cześnie pozostał na stanowisku naczel-
nego lekarza Przychodni Pediatrycznej 
Kasy �horych przy ul. Warszawskiej 1, 
które piastował od czasu jej założenia 
w roku 1922. 

Przed wybuchem drugiej wojny 
światowej, po przeprowadzonej po-
wszechnej mobilizacji, która objęła 
również wielu lekarzy, dr W. Szaykow-
ski dostał rozkaz zorganizowania szpi-
tala wojennego nr 303 w Białymstoku. 
Wezwany do Sokółki, do kierującego 
sprawami mobilizacji sanitariatu ko-
mendanta, otrzymał instrukcję mobi-
lizacyjną wraz z wykazem zestawów 
przeznaczonych dla szpitala wojennego. 
Po powrocie do Białegostoku przystąpił 
do organizowania tego szpitala, którego 
komenda mieściła się w gimnazjum im. 
Anny Jabłonowskiej przy ul. Mickie-
wicza.

Proces urządzania szpitala, gro-
madzenia różnorodnego sprzętu i ma-
teriału sanitarnego był trudny. Z dużą 
pomocą tworzącemu się szpitalowi 
przyszło społeczeństwo Białegostoku. 
Na apel dr W. Szaykowskiego miesz-a apel dr W. Szaykowskiego miesz-
kańcy dostarczali potrzebny sprzęt, 
przynosili kołdry i bieliznę poście-

lową. Dzięki ofiarnej pomocy całego 
personelu oraz energii i zapobiegliwo-
ści kpt. dr. W. Szaykowskiego, szpital 
wojenny urządzono bardzo szybko. 
Po 10 września, kiedy sytuacja na 
�roncie uległa znacznemu pogorsze-
niu, otrzymano rozkaz nakazujący 
ewakuację szpitala. Wyznaczono dro-
gę w kierunku Wołkowyska. W tym 
celu przydzielony został zaimprowi-
zowany pociąg sanitarny, w którym 
umieszczono 550 rannych. Na ko-
mendanta tego pociągu wyznaczono 
dr. W. Szaykowskiego.

W czasie okupacji niemieckiej wielu 
pracowników służby zdrowia – lekarzy 
i pielęgniarek, współpracowało z ru-
chem oporu oraz pomagało ludności 
żydowskiej, za co groziła kara utraty 
wolności lub śmierć. Niektórzy spo-
śród aresztowanych lekarzy pracowali 
w szpitalu więziennym, niosąc pomoc 
współwięźniom i walcząc z szalejącą 
epidemią ty�usu plamistego. Wśród 
nich byli doktorzy Wacław Szaykowski 
i Irena Białówna.

Po wojnie dr W. Szaykowski włączył 
się do akcji odbudowy Białegostoku, 
a głównie zniszczonych działaniami 
wojennymi placówek służby zdrowia. 
W październiku 1946 r. Naczelnik Wy-
działu Zdrowia Urzędu Wojewódz-
kiego i Zarząd Okręgu P�K posta-
nowili utworzyć Lekarskie Pogotowie 
Ratunkowe, które z kolei, przy współ-tóre z kolei, przy współ-
udziale Ubezpieczalni Społecznej, zor-
ganizowało Miejską Stację Pogotowia 
Ratunkowego. Z czasem została ona 
przekształcona w Wojewódzką Stację 
Pogotowia Ratunkowego. Organiza-
cja i rozwój białostockiego pogotowia 
to przede wszystkim zasługa lekarzy� 
Wacława Szaykowskiego, Jerzego Go-
łońskiego i Witolda Stasiewicza. Pierw-
szym dyrektorem tej placówki został dr 
W. Szaykowski. 

W trudnych powojennych latach, gdy 
brakowało kadry medycznej, naturalnym 
zjawiskiem była praca lekarzy na kilku 
etatach i w różnych miejscach. W notatce 
z 25 maja 1950 r., skierowanej do Wy-
działu Zdrowia Urzędu Wojewódzkie-
go w Białymstoku, Wacław Szaykowski 
in�ormował, że w Wydziale Zdrowia 
pracuje od godz. 8.00 do 13.00 w Okrę-
gowej Inspekcji Pracy od 11.00 do 13.00, 
zaś od godz. 13.00 do 16.00 pracuje jako 
dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego.

W 1952 r. w Białymstoku powstała 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna, której pierwszym dyrek-
torem został dr Marian Poznański. Tu 
w 1954 r. na stanowisku kierownika 
Działu Sanitarno-Epidemiologicznego 
pracę podjął dr Szaykowski. W opinii 
przełożonego dr Szaykowski „jest całko-
wicie oddany sprawie podniesienia sta-
nu sanitarno-epidemiologicznego woj. 
białostockiego. Jest niezmordowanym 
inicjatorem i organizatorem wszelkich 
akcji profilaktycznych”.

Doktor Wacław Szaykowski zakoń-
czył swoją działalność zawodową wraz 
z przejściem na emeryturę w wieku 
75 lat. Zmarł w 1961 r. Pochowany 
został na �mentarzu Miejskim w Bia-
łymstoku.

Mieczysław Sopek
Dr n. med., były wieloletni pracownik

 Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB.

Magdalena Szkudlarek
Dr n. med., adiunkt Zakładu

 Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB.
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alisz na zawsze już będzie koja-
rzył się z Adamem Asnykiem. 
To właśnie od tego starego 
grodu, otoczonego ramionami 

Prosny, wśr�d alei kasztanowyc� c�łodu, 
poeta czerpał tc�nienie pierwszej ży-
cia wiosny. Jego imieniem nazwano też 
Szkołę Kaliską – I Liceum Ogólnokształ-
cące w Kaliszu. Przez lata mówiono 
jednak, że Asnyk – jak jego mistrz Sło-
wacki – nie zostawił po sobie dziedzica.

Ale uczniów było i  jest wielu. 
A wśród nich Aleksander Braude. �o 
prawda urodził się w Mińsku, ale za 
swoje miasto rodzinne uważał Kalisz. 
Tu mieszkali jego rodzice, tu dorastał, 
odnosił pierwsze sukcesy, przeżywał 
pierwszą miłość. Ukończył Państwowe 
Gimnazjum im. Adama Asnyka, a po 
studiach lekarskich, podjętych w Po-
znaniu, a ukończonych na Uniwersy-
tecie Józe�a Piłsudskiego w Warszawie, 
na staż lekarski wrócił do Kalisza. Nie-
stety, wybuch wojny przerwał rozpo-
czętą przez niego praktykę lekarską 
w szpitalu im. Przemysława II. 

To był ostatni dłuższy pobyt Alek-
sandra w tym mieście. 

Tęsknił. Gdy miał 75 lat, wydał 
książkę Nigdy dość się nie umiera, 
a w niej, w opowiadaniu Powr�t II – 
starość i młodość, zamieścił wiersz� 

Bo my, ASNYKOWCY
w budzie nauczani

BEATA JARMUSZEWSKA

    

Jeszcze w marcu 1991 roku, mając lat 
76, przyjechał na II Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Stowarzyszenia Wy-
chowanków Gimnazjum i  Liceum 
im. A. Asnyka. Potem systematycz-
nie wysyłał kartki z życzeniami i po-
zdrowieniami kolegom i koleżankom 
ze stowarzyszenia. Ostatnie przesłał 
w 1998 roku.

I choć życie z nami grało, 
To porażki my będziemy 

mieli za nic.

Wybuchła II wojna światowa. Personel 
szpitala im. Przemysława II ewakuował 
się do Łodzi, a wraz z nim i Aleksander. 
Stamtąd pieszo (!) lekarz-poeta zmierzał 
w kierunku Warszawy. Został jednak 
schwytany w �zersku. Niemcy umieścili 
go w prowizorycznie zorganizowanym 
szpitalu dla jeńców polskich w Grójcu, 
w którym przez ponad miesiąc pełnił 

obowiązki lekarza. Następnie przenie-
śli go do pracy w szpitalu zakaźnym 
w Radomiu. 

Z kolei jego matka i siostra jesz-
cze w sierpniu tego roku wyjechały 
do miejscowości Równe, należącej do 
Związku Radzieckiego. �hcąc do nich 
dołączyć, w listopadzie 1939 roku Alek-
sander przekroczył nielegalnie linię 
demarkacyjną. Na krótko zatrudnił 
się w szpitalu w Równem, ale szybko 
przeniesiono go do Korca, a następnie 
wywieziono do Kraju Krasnodarskiego. 
Wywózka ta ocaliła mu życie, ponieważ 
w sierpniu 1942 roku Niemcy zajęli 
tereny radzieckie. Bestialsko mordo-
wali mieszkańców okupowanych ziem. 
W ten sposób zginęły jego matka i sio-
stra. Ta wiadomość spowodowała, że 
Aleksander wstąpił, być może z chęci 
zemsty, w szeregi Armii �zerwonej. 
Jego oddział jednak odcięto, a on zo-
stał ranny. Wywieziono go do Tbilisi, 
a następnie do Andrejewki do obwodu 
orenburskiego. Pracował tam jako le-
karz w szpitalu i  inspektor sanitarny. 
Do działań wojennych przyłączył się 
ponownie w maju 1943 roku. Wstąpił 
wówczas do I Dywizji im. Tadeusza 
Kościuszki. Łączył działania konspi-
racyjne z  praktyką lekarską. Został 
lekarzem w samodzielnym batalionie 
medyczno-sanitarnym. Gdy dywizja 
podeszła pod Berlin i zakończyła swoją 
misję, Aleksander nie zrezygnował ze 
służby w wojsku. Pracował jako lekarz 

Przyc�odzę tu pijany i na Kalisz c�ory.
Za mną samotność, starość, groza
              i śmierć kroczy,
Tu więc c�cę po raz ostatni, spojrzeć
                      w twoje oczy
I jeszcze palcem dotknąć stopy 
                   mojej Flory. 

K
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w �ormacjach wojskowych, m.in. w puł-
ku lotniczym i Wojskowym Szpitalu 
Okręgowym. Ukończył nawet specjali-
zację z organizacji i taktyki wojskowej 
służby zdrowia. Awansował do stopnia 
pułkownika.

Dopiero w 1949 roku zamieszkał 
na stałe we Wrocławiu, gdzie pracował 
do momentu przejścia na emeryturę.

Młodość jak bumerang 
wraca pośród wspomnień, 

Szkolnych przygód, fajnych 
czasów i przyjaciół,

Aleksander przyszedł na świat 2 czerw-
ca 1915 roku, jako syn Bernarda i Ma-
rii z domu Bok. Ojciec był doktorem 
filozofii i ekonomii politycznej. Zmarł 
wcześnie, bo w 1917 roku, na białacz-
kę szpikową. Matka, po przerwanych 
studiach polonistycznych, ukończyła 
biologię w Zurychu. W ich domu wielką 
wartość miała książka, czytali wszy-
scy – rodzice, siostra Julia i oczywiście 
Aleksander. To właśnie tutaj ukształ-
towało się zainteresowanie literaturą 
przyszłego lekarza-pisarza. 

Pierwsze kroki na polu literackim 
stawiał on już w gimnazjum. Został 

współredaktorem działu literackiego 
w piśmie szkolnym „Sztubak”. Tłuma-
czył dzieła Owidiusza, Lukrecjusza, 
Wergiliusza. Pierwszy swój wiersz Sło-
wo napisał i opublikował już w 1931 
roku. Miał wtedy zaledwie 16 lat. Za-
chęcony sukcesem, szybko wydawał 
następne� Fraszka, Do Tomasza, Mgła, 
Pociąg, Matematyka, Moment, Mojżesz, 
Objawienie, Sonecik, Treny wic�rowe, 
Trzciny. Żaden numer szkolnego pi-
sma nie mógł wyjść bez wiersza jego 
autorstwa. A podpisywał się różnie� A. 
Braude, Al. Braude, A. B., Al., Al�red 
Zabiński, Azet. 

Lubił organizować także posiedze-
nia redakcji w swoim mieszkaniu przy 
alei Józefiny 19. Oleś – jak nazywał go 
najbliższy kolega Tadeusz Pniewski – 
„potrafił stworzyć niezwykle miłą i nie-
zapomnianą atmos�erę”. A chętnych 
na takie spotkania nie brakowało. 
Aleksander był prymusem klasowym, 
dlatego koleżanki i koledzy traktowali 
go jako mentalnego przywódcę. 

Do „Sztubaka” Aleksander pisał 
przez dłuższy czas, potem sporadycznie 
publikował wiersze i artykuły w „Ga-
zecie Kaliskiej” i  „Ziemi Kaliskiej”. 
W 1978 roku zdobył nawet, już jako 
dojrzały twórca – miał 63 lata, nagrodę 
za opowiadania Akta sprawy.

Prawdę powiedziawszy jednak, już 
„po maturze służbę muzom zamienił 
na służbę Eskulapowi” (Tadeusz Pniew-
ski). I od tamtej pory był lekarzem, 
który od czasu do czasu sięgał po pióro 
i przelewał myśli na papier. 

Których nie da się 
zapomnieć.

Jednak to środowiska Asnykowców 
i Kalisza ukształtowały w pełni osobo-
wość Aleksandra i miały decydujący 
wpływ na jego życie. Stale korespon-
dował on z Tadeuszem Pniewskim – 
listy te znajdują się dziś w zbiorach 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Wciąż też wspominał o swoim 
ulubionym nauczycielu, dr. Edwardzie 
Wendem – wieloletnim proboszczu 
parafii ewangelickiej w Kaliszu. Pastor 
Wende był synem znanego księgarza 
i wydawcy warszawskiego. Poeta cenił 
jego elokwencję i oczytanie oraz war-
tości moralne i etyczne, jakie przeka-
zywał. 

Gdy Aleksander osiągnął 75 lat, 
wspominał coraz częściej swój „czas 

Bo my, ASNYKOWCY w budzie
     nauczani
I c�oć życie z nami grało,
To porażki my będziemy mieli za nic.
Młodość jak bumerang wraca pośr�d 
wspomnień,
Szkolnyc� przyg�d, fajnyc� czas�w 
                               i przyjaci�ł,
Kt�ryc� nie da się zapomnieć.

dzieciństwa i starości, czas kaliski i kra-
snodarski, czas walki i zwątpienia, czas 
kochania. A zwłaszcza czas umierania”. 
Wszystko to połączył w jedno w po-
wieści Nigdy dość się nie umiera. . Ale 
jak mawiał Asnykowiec, prawnik Al-
�red Dreszer, „za wspomnienia płaci 
się obolem, / Aby to dawne znów stało 
się bliskie…” (Pokłon kaliskim dniom).

Aleksander Braude – uczeń szkoły 
kaliskiej – zmarł 5 lipca 1998 roku. 
Dokładnie 170 lat po śmierci Adama 
Asnyka, patrona tej szkoły. Na cześć 
wielkiego mistrza i jego wychowanka 
rozbrzmiewa pieśń Asnykowców�

Po nich lutnię przejmują następni. 
■
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oczątek roku 2012 (jak ten czas 
leci!) upływa w Polsce pod zna-
kiem zawirowań, związanych 
z opieką zdrowotną oraz Wiel-

ką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To 
taka świecka tradycja III RP. Jak tylko 
wyleczysz kaca po sylwestrze, to ocze-
kują od ciebie, że wrzucisz monetę na 
ratowanie np. chorych dzieci, a na-
stępnie wysłuchasz burzliwej dyskusji 
o podpisywaniu umów z NFZ-etem 
i nowej liście leków re�undowanych. 
I w  jednym, i w drugim przypadku 
większość zainteresowanych świetnie 
się bawi, ale tylko Orkiestra Owsia-
ka pozostawia po sobie jakąś wartość 
dodaną. 

Z �aktu, że uznani specjaliści od wy-
padków lotniczych, e�ektu cieplarnianego 
oraz przyczyn globalnego kryzysu eko-
nomicznego (tj. wszyscy bez wyjątku 
polscy dziennikarze) przerzucą się na 
temat re�undacji leków, wyniknie tyle, 
że nasłuchamy się kolejnej porcji głupot. 
Ten stek bzdur odsłoni, któryś już raz, 
bezdenną ignorancję – pożal się Boże! – 
ekspertów od wszystkiego, ale też niewie-
le zmieni w naszym codziennym życiu. 
Będzie nadal tak, jak jest – o czym od 
czasu do czasu przypomina nam Kuba 

Sienkiewicz, lider zespołu „Elektryczne 
Gitary” i jednocześnie nasz kolega po 
�achu.

I nie chodzi nawet o to, że owo to-
warzystwo żurnalistów nie chce wypo-
wiedzieć jakiejś konstruktywnej myśli. 
Ależ chce i to bardzo, tylko nie umie. 
Lata całe staczania się w tabloidyza-
cję i upraszczania treści spowodowały, 
że kiedy nawet jakiś ekspert próbuje 
w audycji wytłumaczyć, choćby w ogól-
nych zarysach, na czym polega problem, 
szybko zostaje zagoniony przez czuj-
nego prowadzącego dziennikarza do 
zagrody. Natychmiast pojawiają się py-
tania tego typu� Kto jest winny? Kopacz 
czy Arłukowicz? To dowód tylko na 
arogancję władzy czy już jest to kolejna 
katastro�a państwa polskiego? 

I tak dalej, i tak dalej. I tylko temat, 
który mógłby okazać się ciekawy, tj. 
jakim cudem uchwalona dawno temu 
ustawa mogła tyle odczekać w ciszy 
i wybuchnąć dopiero tuż przed święta-
mi, nikogo nie interesuje. Ważniejsze 
okazały się wybory i rozważania, poja-
wiające się po tysiąc razy dziennie we 
wszystkich mediach� czy słynny Pan 
Paprykarz pogrąży Tuska, czy nie? �zy 
TVN jest stacją niemiecką, czy już tro-
chę spolszczoną? Potem było wycinanie 
Schetyny i jego ludzi, bunt ziobrystów, 
rozważania o Wodziance, która u Woje-
wódzkiego całowała tego (t�u!) satanistę 
Nergala itd. No jak tu zajmować się 
takimi bzdetami, jak leki re�undowane?

Trzeba jednak uczciwie przyznać, 
że opozycja tym razem stanęła na wy-
sokości zadania i nawet nie próbowała 
udawać, że ma jakiś pomysł. Ba! Nawet 
nie starała się nas przekonać, że trochę 
rozumie z tego, co się dzieje. „My jeste-
śmy od Smoleńska i od krzyża w Sejmie, 
nas w to nie mieszajcie”– zdawali się 
mówić liderzy największych klubów 
opozycyjnych. Niby jakaś kon�erencja 
była, wniosek o odwołanie też, ale to 
tylko taka gra pozorów, żeby głupio nie 
wyglądało. Niestety, premier i minister 
zdrowia koncertowo się podkładają. 
Wygląda wręcz na to, że chodzą po Sej-
mie i proszą� „Weź tą moją przewagę 
w sondażach, proszę, weź”. A opozycja 
dumnie odwraca głowę i mówi� „Nie! 
O Smoleńsku i krzyżu możemy mówić 
w nieskończoność, ale takie przyziemne 
sprawy, jak leczenie, zostawiamy wam. 
Nie mamy o tym pojęcia”. 

W e�ekcie po całej burzy nie pozo-
stanie nic. Sprawa na jakiś czas zostanie 
zaklajstrowana. Marszałek Ewa Kopacz 
niebawem wyjdzie z podziemia, a pro-
blemy jak były, tak pozostaną. Trupów 
nikt nie policzy, bo to wymaga wysiłku. 
A po co, skoro można zaprosić do stu-
dia Brudzińskiego i Palikota, i znowu 
będzie się coś działo. Panowie się po-
naparzają, słupki oglądalności wzrosną, 
�orsa do kasy wpłynie, a do tematu, 
o którym dziś głośno, wrócimy za rok. 
Jak co roku!

■

Świecka 
tradycja
 III RP

Doktor
ADAM HERMANOWICZ
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nach wiejskich te zmiany dokonywały się 
wolniej, gdyż wiele zależało od przebiegu 
dróg oraz odległości od pałacu i rynku. 
W styczniu 1832 roku wieś Białostoczek 
miała 367 wiernych wyznania rzymsko-
katolickiego, Pietrasze – 36, Pieczurki 
z karczmą Zieloną – 112, Bagnówka – 
174. Sporadycznie tylko pojawiali się tu 
wyznawcy mojżeszowi. 

Znaczenia nabrała Wielka Droga 
łącząca Białystok z Grodnem, a przez 
tę stolicę guberni zyskały i inne mia-
sta, położone przy drogach wiodących 
w kierunku wileńskim. Odnotowano 
nawet przejazdy carów i dostojników 
z dworu petersburskiego, częste prze-
marsze wojsk. W latach trzydziestych 
XIX stulecia zaczął się rozwój przemy-
słowego Supraśla, z czasem zyskał on 
miano atrakcyjnego miejsca na letni 
wypoczynek. Również powiatowa So-
kółka stworzyła warunki okoliczności do 
zagęszczania ruchu pojazdów, a i w Wa-
silkowie przemysł zagościł na dobre. 
Z myślą o przejezdnych �unkcjonowała 
karczma Wygoda, z czasem znaleźli się 
chętni do osiedlenia, pojawili się wozacy, 
przybywali także włókiennicy. Nadal 
jednak północne pery�eria białostockie 
ustępowały pod względem atrakcyjności 
terenom południowym i zachodnim. 

Przełom nastąpił po uruchomieniu 
linii kolejowych, najpierw przez Grodno 
i Wilno do Petersburga (1862 r.), a na-
stępnie przez Wołkowysk i Baranowicze 
do Moskwy (1886 r.). O tej pierwszej 
wiemy więcej i doceniamy jej znaczenie, 
bo w drugą stronę zapewnia do dziś po-
łączenie z Warszawą. Okazać się jednak 
miało, że do gwałtownego rozwoju prze-
mysłu bardziej przyczyniała się Kolej 
Poleska, z dworcem o tej samej nazwie 
(późniejszy Fabryczny). Z czasem roz-
winęła się i sieć torów postojowych oraz 
przeładunkowych, zbudowano odnogi 
(„wietki”), a wzdłuż linii kolejowej po-
prowadzono dwie ważne ulice� Poleską 
oraz dzisiejszą Towarową.

Białystok północny

ADAM 
CZESŁAW DOBROŃSKI
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????????????miasta naszego regionu

Powyższy tytuł stanowi zagadkę 
łatwą do rozszyfrowania, cho-
dzi oczywiście o Puńsk (Pun-
skas), miasteczko położone 

malowniczo wśród wzgórz i jezior Su-
walszczyzny. Z jednego z nich – z Ju-
dialis (Meldzine) wypływa rzeczka Pu-
nia. Puńsk jest siedzibą nadgranicznej 
gminy, zamieszkałej w 80 proc. przez 
ludność narodowości litewskiej, bro-
niącej swej tożsamości, dbałej o kul-
turę, dumnej z osiągnięć przodków. 
Różnie kształtowały się relacje pol-
sko-litewskie po obu stronach granicy. 
Obecnie granicy nie ma, ale niektóre 
problemy pozostały.

Być mniejszością

Ilu Litwinów żyje na Suwalszczyź-
nie? Od kilku lat powtarza się, że nie 
więcej niż 10 tysięcy, poza Puńskiem 
głównie w rejonie Sejn i w parafii Smo-
lany. Jacy są? Uchodzą za upartych, 
na pewno pracowitych, dbałych o ku-
linaria, skłonnych do śpiewów chó-
ralnych, uzdolnionych artystycznie, 
czego dowodem są chociażby piękne 
rzeźby w drewnie. 

Turystom polecić należy przejście 
szlakiem „Zielona Ruta” od Jeglińca, 
przez Puńsk, Trakiszki, Przystawańce, 
Widugiery, Żegary, do Sejn. W sto-
licy polskich Litwinów Puńsku trze-
ba zwiedzić Muzeum Etnograficzne 
(skansen), „Starą plebanię”, kościół 
pod wezwaniem Wniebowstąpienia 
Najświętszej Panny Marii z 1881 r., 
cmentarz z kapliczkami. Jest tu wiele 
miejsc, z których roztaczają się ładne 
widoki, są zakątki o niepowtarzalnej 
aurze. Wprawne oko dojrzy symbole 
litewskie: konną Pogoń, słupy Giedy-
mina, krzyż Witolda. Litwini to ka-
tolicy, często napotyka się krzyże, wi-
zerunki Matki Bożej Ostrobramskiej, 
świątków. 

W rodzimym języku uczy się 
młodzież, wydawane są podręczniki 

i książki. Szczęśliwie, Litwini w Pol-
sce nie stali się zakładnikami sytuacji 
naszych rodaków w Republice Litew-
skiej, ale chciałoby się, żeby obie spo-
łeczności korzystały z identycznych 
wolności, do czego zobowiązuje rów-
nież uczestnictwo w zjednoczonej Eu-
ropie. Nie słychać, żeby mieszkańcy 
Puńska i okolic włączali się aktyw-
nie w polskie boje polityczne, dbają 
natomiast o samorząd lokalny, mają 
swego wójta.

zawiłe początki

Pomińmy opisy toporków kamiennych 
z okresu kultury ceramiki sznurowej 
i licznych śladów z epoki brązu. In-
tryguje zaś wspomniany już Jegliniec, 
grodzisko uwiecznione w XIX wie-
ku przez Aleksandra Połujańskiego. 
Uchodziło wówczas za litewskie, a ko-
jarzono je z nazwiskiem „fantastycz-
nej Egle”, której właściwym miesz-
kaniem było jezioro. Archeolodzy 
odkryli na grodzisku bruki kamienne, 
liczne przedmioty po mieszkańcach, 
w tym i krzyżyki, świadczące o postę-
pach chrystianizacji. Przypuszcza się, 
że był to kompleks osadniczy z wie-
ków V – VI, zniszczony dopiero pod 
koniec XIII wieku. Jeśli tak, to trzeba 
go wiązać przede wszystkim z bytno-
ścią walecznych Jadźwingów, którzy 
jednak ostatecznie ulegli Krzyżakom. 
W następnych dziesięcioleciach tereny 
porastała Puszcza Merecka, ta przy-
ciągała nielicznych osadników. 

Zmiana nastąpiła dopiero na prze-
łomie wieków XIV/XV, kiedy to, po za-
warciu unii w Krewie, nadciągać poczęli 

Stolica polskich

Litwinów

adaM czeSłaW 
doBrońSkI

Dom Kultury Litewskiej w Puńsku.

cd. na str. 30 

ozostaniemy w Białymstoku, ale 
tym razem polecam przegląd 
historyczny dzielnic północ-
nych, też o wyrazistym dawniej 

obliczu, choć mniej eksponowanym, 
bez podziwianych zabytków i zapamię-
tanych na wieki wydarzeń. Tereny te 
szybko zatracają swoją tożsamość, wsku-
tek wprowadzania osiedli i przemysłu, 
zmiany siatki ulic. Smuci, że zabrakło 
tu patriotów lokalnych (wyjątkiem jest 
Ryszard Malinowski), nie ukazały się 
wspomnienia, albumy. Może uda się 
jednak odwrócić złe tendencje do zama-
zywania przeszłości Antoniuka, Pietrasz, 
Białostoczka, Wygody, Bagnówki. 

Bojarzy, chłopi, 
mieszczanie 

Dobra sobolewskie Jana Klemensa Bra-
nickiego składały się z czterech wsi bo-
jarskich� Bagnówki, Pieczurek, Pietrasz, 
Skorup. Około 1770 roku Pieczurki li-
czyły tylko 12 gospodarstw, ale tu znaj-
dowała się cegielnia produkująca także 
dachówki. Bagnówka miała więcej, bo 23 
gospodarstwa i obszerny budynek rewi-
zora, a ponadto browar. Przy drodze zaś 
z Bagnówki do Białegostoku ulokowano 
hodowlę królików, na ogrodzonym polu 
porośniętym osikami i brzozami. Jeszcze 
więcej gospodarstw, bo 29, składało się 
na wieś Skorupy. Bliska odległość od 
pałacu i miasta sprawiała, że osiedla-
li się tu rzemieślnicy, nawet mieszkał 
kredencarz dworski. Pietrasze to tylko 
4 gospodarstwa, ale z kucharzem od 
Branickich.

Dawni Bojarzy, jak na ludzi zbroj-
nych przystało, nie odrabiali pańsz-
czyzny, musieli jednak składać daniny� 
od zbóż i owoców po grzyby, oddawali 
także mięso, nabiał, miód. Niektórzy 
z nich, co też było zgodne z tradycją, 
zasilali szeregi służby magnackiej, ima-
li się rzemiosła, gotowi byli świadczyć 

jeszcze inne �unkcje na zapleczu dworu. 
Przypomnijmy, że Białystoczek (tak 

się pierwej pisało), czyli obecny Biało-
stoczek, liczył 47 gospodarstw, zobo-
wiązanych do odrabiania pańszczyzny, 
również dostarczania danin (sporo dro-
biu), wykonywania stróży i „gwałtów” 
(prac nagłych), a nawet naprawiania 
przęseł parkanu zwierzyńca, w którym 
hodowano dzikie zwierzęta. Bojarzy 
mogli się przyznawać do zaszczytniej-
szych koneksji i powoływać na honor. 
�o bardziej przedsiębiorczy, a niezbyt 
zasobni gospodarze z Białystoczka (Bia-
łegostoczka) starali się jak najszybciej 
opuścić wieś i szukać szczęścia poza 
rodzimą zagrodą. Mało ich obchodziło, 
że Białystoczek, jako wieś Białystok, był 
„od zawsze”, podobnie jak i Stara Wieś 
(Starosielce).

Wciąż poza miastem

Miasto Białystok po III rozbiorze sta-
ło się stolicą departamentu w zaborze 
pruskim, a po 1809 roku stolicą obwodu 
w Rosji. Władze Białegostoku zaczęły 
wykorzystywać okazje, by zwiększać 
liczbę mieszkańców i budynków oraz 
rozwijać miasto gospodarczo. Na tere-

MIASTA NASZEGO REGIONU
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Obrazki sprzed wieku

Skierujmy wzrok na mapę, na północne 
obszary wielkiego Białegostoku. �horoszcz 
została całkowicie przeobrażona za sprawą 
Moesów, stała się perłą włókienniczą biało-
stockiego okręgu przemysłowego. Miastecz-
ko oddziaływało i na okoliczne wsie (przy-
kładem Dzikie), plat�ormy konne ze stacji 
Starosielce i Białystok przywoziły surowce, 
a w drugą stronę zabierały gotowe wyro-
by. Skorzystał z tego i rolniczy Antoniuk, 
przybywało tu przede wszystkim wozaków, 
siano więc coraz więcej owsa, a i korzystano 
z okazji, by dostarczać do miasta owoce 
(sady) oraz warzywa. W stronę �abrycznego 
Dobrzyniewa powstawały zaczątki Anto-
niuka Fabrycznego (�abryka �ommichau 
i inne), czemu sprzyjały bliskość rzeki Białki 
i kolei. A jak przemysł włókienniczy, to rów-
nież osadnictwo niemieckie, czego śladem 
są pozostałości cmentarza ewangelickiego 
(ul. Produkcyjna). 

Odmienny charakter miały Dziesięciny. 
�hyba najbardziej prawdopodobnie brzmi 
hipoteza, że nazwa wzięła się od rosyjskiej 
miary powierzchni (dziesięcina skarbowa 
= 1,09 ha). Tak zwani wysłużeni żołnierze 
rosyjscy, gdy po kilkunastu latach (za cara 
Mikołaja I po 25 latach) wracali w rodzinne 
strony, to mieli prawo do „kawałka” zie-
mi, najczęściej właśnie do dziesięciny. Nie 
były to prawdziwe gospodarstwa rolne, ale 
wystarczało na posadowienie chatki, a ich 
właściciele dorabiali w mieście. 

Białostoczek (wieś Białystok) kurczył 
się powierzchniowo, a bieg torów spra-
wił, że ostatecznie nazwa ta oznaczać 
zaczęła jedynie tereny trójkąta, między 
Magistralą Warszawsko-Petersburską 
i Koleją Poleską oraz od północy – Szo-
są Obwodową. Zwracam uwagę na to, 
że cały Białystok miał już na przełomie 
wieków XIX i XX obwodnicę w postaci 
szos obwodowych; wymienionej pół-
nocnej – z przedłużeniem do Zielonej, 
i południowej (Mikołaja Kopernika) – 

z przedłużeniem w postaci szos� Zwierzy-
nieckiej, pod Krzywą, Wschodniej. Miał 
i inne szosy wychodzące z miasta, często 
z bardzo starą metryką, między innymi 
do� Żółtek (na �horoszcz – Zambrów), 
Jeżewa (przez Starosielce), Baranowicz. 
A wracając do Białostoczka, to domów 
przybywało między torami i Białką, 
zaś kolonie rolne sięgały hen, hen pod 
Pietrasze, znane wówczas z dorodnych 
lasów, wzgórz, hodowców bydła i kóz, 
poligonu wojskowego.

Wygoda od lat osiemdziesiątych XIX 
wieku zyskała cztery nowe wyróżniki. 
Pierwszym była już kilka razy wymie-
niana Kolej Poleska z dworcem, co za-
chęciło do inwestycji przedsiębiorców 
różnych nacji i wyznań. Na pewno też 
miało wpływ na lokalizację dużego kom-
pleksu koszarowego z zapleczem. I wy-
różnik czwarty, smętny, to cmentarze� 
katolicki (�arny) od 1886 r., mojżeszo-
wy od 1890 r., prawosławny od 1882 r., 
ewangelicki od 1890 r. �iągnęły więc ku 

Wygodzie kondukty, ale w rejon dworca 
Poleskiego dojeżdżał i tramwaj konny 
(konna). Najspokojniej było nadal na 
rolniczej Bagnówce. 

Tragiczna pamiątka 

Trwała kontro�ensywa wojsk Józe�a Pił-
sudskiego, rozpoczęta znad Wieprza, 
dywizje bolszewickie uchodziły w panice. 
Z Drohiczyna – przez Bielsk Podlaski – 
do Białegostoku pospieszały bataliony 

1. pułku 1. Dywizji Piechoty Legionów. 
W Białymstoku – siedzibie Tymczaso-
wego Komitetu Rewolucyjnej Polski 
(TKRP) – władze bolszewickie starały się 
zastraszyć ludność cywilną. Przeprowa-
dzano aresztowania osób podejrzanych 
o działania kontrrewolucyjne, a spe-
cjalny trybunał wydawał wyroki, które 
nie podlegały apelacji. Jeden z kolejarzy 
polskich widział, 20 sierpnia 1920 roku, 
jak przygnano 16 skazańców w rejon 
wiaduktu nad torami szlaku do Grodna. 
Po zejściu z nasypu szosy obwodowej, 
kazano im kopać groby. Następnie ofiary 
białostockiej �zerezwyczajki rozstrzela-
no i pogrzebano. 

�harakterystyczny był skład osobo-
wy ofiar. Wśród nich znaleźli się m.in.� 
ksiądz Ryszard Knobelsdor�, trzech 
policjantów i  trzech ziemian, dwóch 
nieznanych o�icerów wojsk polskich 
i hallerczyk, działacz związkowy, Żyd 
Icko Firer, Tatar książę Akim Podolski, 
�ryzjer białostocki, działacz związkowy. 
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Fabryka na Antoniuku, 1897 r.

Pomnik - kaplica 16 pomordowanych 
przy Szosie Obwodowej. Zdjęcie 
z przedwojnia, o czym świadczy fakt,
że ksiądz odprawia mszę na górze.
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W sumie cztery wyznania i narodowo-
ści, różne stany. �zy była to zemsta za 
przegraną pod Warszawą, czy może za 
słabsze, niż oczekiwano, poparcie bia-
łostoczan dla TKRP, pod przewodnic-
twem Feliksa Dzierżyńskiego i Juliana 
Marchlewskiego?

3 maja 1931 roku odbyła się okazała 
uroczystość odsłonięcia pomnika, pro-
jektu Rudol�a Macury’ego, na miejscu 
zbrodni. W następnych latach odbywały 
się tu coroczne ceremonie. Pomnik znisz-
czyli w 1939 roku okupanci sowieccy, ale 
udało się ocalić krzyż. Stał on na cmen-
tarzu �arnym do 1990 roku, kiedy wrócił 
na swoje miejsce. �ały pomnik odre-
staurowano w nieco zmienionej scenerii. 

W dwudziestoleciu 
międzywojennym

Raz jeszcze dokonajmy symbolicznego 
przepatrzenia północnych okrain Bia-
łegostoku, ale tym razem co�niemy się 
w czasie tylko o siedemdziesiąt kilka 
lat. Antoniuk (także Fabryczny) znaj-
dował się od 1919 roku w granicach 
miasta. Przybył tu cmentarz św. Rocha 
(od 1925 r.), otwierano nieduże zakła-
dy i warsztaty, dobrą opinią cieszyła 
się Szkoła Przemysłowo-Rzemieślnicza 
(zmieniała swą nazwę), a najnowszym 
nabytkiem oświatowym stała się Szkoła 
Powszechna nr 7 im. Marszałka J. Pił-
sudskiego przy ul. Wiatrakowej. �ała 
dzielnica uchodziła za spokojną, na 
północy (przykładem ul. Dziesięciny) 
�unkcjonowały wciąż gospodarstwa rol-
niczo-ogrodowe, a życie tętniło bliżej 
dworca kolejowego (ul. �horoszczańska). 

O Białostoczku godzinami opowia-
dał mi Ryszard Malinowski. Zamożniejsi 
mieszkali przy Kozłowej, Sitarskiej i ulicy 
Białostoczek, proletariat dominował przy 
Trochimowskiej (Przytorowa) i Płockiej, 
ciężko się żyło na Brazylce (Węglowa, 
Wąska), a ul. Sokólska wyprowadzała 
na rozległe pola i łąki, na których pa-
sły się stada krów. Utrzymał się niemal 
wyłącznie polski (katolicki) charakter 
osadnictwa. Przetrwało i wiele starych 
nazw� Zliszki (pod Pietraszami), Stu-
dzieńczyna (tu obecnie jest elektrocie-
płownia), Naddawki (zagony przy rzece), 
Wygon (przedłużenie ul. Sokólskiej). 
Białka bliżej „torów sokolskich” zachwy-
cała czystością wody i dużą głębokością. 
Latem spragnionych wypoczynku wabiła 
ładna plaża, a zimą rąbano tu lód.

Na Pietrasze chodzono na grzyby 
i jagody, a zimą na narty. Było też tu pole 
dla szybowców i mówiono, że w czasie 
I wojny światowej lądowały na nim nie-
mieckie zeppeliny (sterowce). �zęsto 
widać było na Pietraszach ćwiczących 
żołnierzy z pobliskiego 42. pułku pie-
choty oraz białostockich harcerzy. Stali, 
niezbyt liczni mieszkańcy utrzymywa-
li się bardziej z hodowli niż uprawy 
ziemi. Złośliwi mówili, że to idealne 
miejsce na wypędzanie okowity. Doły 

przygotowane na zbiorniki z paliwem 
wykorzystali okupanci niemieccy na 
przełomie czerwca i lipca 1941 roku, dla 
przeprowadzenia masowych egzekucji 
Żydów.

Wygoda stała, jak i poprzednio, 
żołnierzami, osobami żyjącymi z pracy 
na kolei, drobnymi przedsiębiorcami. 
Nowością były osiedla (spółdzielcze) 
i kolonie mieszkaniowe. Zapełniały się 
grobami cmentarze. Na ewangelickim 
znajdowały się kwatery znakomitych 
rodów �abrykanckich (m.in. Hasba-
chów) i groby żołnierzy niemieckich 
z I wojny światowej, łącznie z okazałym 
mauzoleum. Na katolickim �arnym 
najcenniejsze nagrobki stały wokół 
kaplicy, tu pochowano i założyciela 
nekropolii ks. Wilhelma Szwarca. Na 
pobliskim zaś cmentarzu żydowskim 
zwracał uwagę wysoki obelisk (jest 
i obecnie), upamiętniający ofiary po-
gromu białostockiego z czerwca 1906 
roku. �mentarz prawosławny zyskał 
na początku XX wieku ładną cerkiew 
neobarokową. 

I jeszcze słówko o �olwarku Zaci-
sze oraz wsi Pieczurki, gdzie corocznie 
urządzano uroczyste dożynki. O Ba-
gnówce zaś mawiano, że leży tam, gdzie 
najwcześniej wschodzi słońce nad Bia-
łymstokiem. 

 
Po wojnie

Nowa granica wschodnia sprawiła, że 
Kolej Poleska stała się kolejką do Zubek 
Białostockich. Nad dworcem Poleskim 

ciążyły dwie tragedie� wywózki na wschód 
ofiar NKWD i białostockich Żydów do 
obozów zagłady. W pierwszych latach po 
wojnie te stosunkowo niewiele zniszczo-
ne dzielnice zapewniały dach nad głową 
i wyżywienie. Socjalizm miał zwyciężyć 
po wybudowaniu kombinatu w Fastach 
(rozruch w 1955 r.), a nowoczesność ko-
jarzono z wyburzaniem domów i stawia-
niem bloków. Tak padły dawne� Antoniuk, 
Białostoczek, Wygoda. Dalej na północ 
w latach siedemdziesiątych stworzono 
dzielnicę przemysłową, a kierunek wska-
zywały wysokie kominy wspomnianej 
elektrociepłowni. Długo na odkrycie 
musiały czekać Bagnówka i Jaroszówka. 
Obecnie więcej się mówi i pisze o prze-
biegających w tamtych stronach arteriach 
komunikacyjnych niż o życiu mieszkań-
ców. �zęść z nich zdołała zachować swe 
zagrody, tyle że już nie z drewnianymi 
domkami i krówkami na przystodolu. 
Panta rhei!

Autor jest prof. dr. hab. – pracuje na Wydziale Historyczno-
Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa przy 
ul. Antoniukowskiej, 1930 r.
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WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI 

lekarz stażysta w Dziecięcym Szpitalu 
Klinicznym w Białymstoku. Od 1991 
roku pracuje w III Klinice �horób Dzie-
ci AMB (obecnie Klinika Pediatrii, Ga-
stroenterologii i Alergologii Dziecięcej 
UMB). Jest specjalistą chorób dzieci. 
W 1996 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk medycznych w zakresie 
medycyny, a w 2003 roku – stopień 
naukowy doktora habilitowanego w za-
kresie medycyny – pediatrii, gastroen-
terologii. 

Jest autorem lub współautorem 
115 publikacji naukowych i 128 ko-
munikatów zjazdowych. Jego dorobek 
naukowy dotyczy głównie problema-
tyki hepatologicznej. Jest promotorem 
5 zakończonych prac doktorskich i 2 
prac magisterskich. 

Pro�esor dr hab. Dariusz Marek 
Lebensztejn był członkiem Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa He-
patologicznego (PTH) w latach 1998 
– 2001 i 2007 – 2010, a od 2010 roku 
jest członkiem Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Gastroente-
rologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 
(PTGHiŻD). Jest również członkiem 
z wyboru EASL (European Association 
�or the Study o� the Liver) i ESPGHAN 
(European Society o� Pediatric Gas-
troenterology, Hepatology and Nu-
trition). Jest członkiem Komitetów 
Naukowych czasopism� „World Journal 
o� Gastroenterology”, „Experimental 
& �linical Hepatology” i „Pediatria 
Współczesna”, „Gastroenterologia, 
Hepatologia i  Żywienie Dziecka”. 
Wielokrotnie otrzymywał nagrody 
naukowe i dydaktyczne JM Rektora 
UMB oraz kilkakrotnie nagrody na 
ogólnopolskich zjazdach naukowych� 
PTH i PTGHIŻD. 

W  2007 roku został powołany 
przez dyrektora �entrum Egzaminów 
Medycznych na członka Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie� 
pediatria, a w 2008 roku – na członka 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 
do przeprowadzenia Lekarskiego Egza-
minu Państwowego (LEP) i Lekarsko-
-Dentystycznego Egzaminu Państwo-
wego (LDEP).

W 2008 roku został wybrany do 
pełnienia �unkcji prodziekana Wydzia-
łu Lekarskiego z Oddziałem Stomato-
logii i Oddziałem Nauczania w Języku 
Angielskim UMB na lata 2008–2012. 
Od 2009 roku jest również przewod-

Z Senatu 

Na posiedzeniu Senatu 20.12.2011 r. 
podjęto uchwały w sprawach� 

• zatwierdzenia Regulaminu Wyborów 
do Kolegium Elektorów, jednooso-
bowych organów, przedstawicieli 
do organów kolegialnych oraz osób 
pełniących inne �unkcje z wyboru na 
Uniwersytecie Medycznym w Bia-
łymstoku, oraz Kalendarza Wyborów 
na kadencję 2012 – 2016,

•	 zgodności zmian w  Regulaminie 
Samorządu Studentów Uniwersy-
tetu Medycznego w  Białymstoku 
ze statutem uczelni i ustawą – Pra-
wo o szkolnictwie wyższym,

•	 zgodności zmian w  Regulaminie 
Samorządu Doktorantów Uniwer-
sytetu Medycznego w Białymstoku 
ze statutem uczelni i ustawą – Pra-
wo o szkolnictwie wyższym.

Krystyna Dyszkiewicz 
Kierownik Rektoratu UMB.

Nominacje

W roku 2011 nominacje na pro�esora 
nauk medycznych otrzymali doktorzy 
habilitowani� Dariusz Marek Lebensz-
tejn i Anna Stasiak-Barmuta.

Dariusz Marek Lebensztejn, ur. w 1965 
roku w Białymstoku. Po ukończeniu 
AMB w roku 1989, rozpoczął pracę jako 

niczącym Wydziałowej Komisji Re-
krutacyjnej na Wydziale Lekarskim 
z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem 
Nauczania w Języku Angielskim.

Anna Stasiak-Barmuta, studia na 
Wydziale Lekarskim AMB ukończyła 
w roku 1979. Jest specjalistą w zakre-
sie pediatrii i laboratoryjnej immuno-
logii medycznej. Od 1979 do 1980 r. 
pracowała jako asystent w  Klinice 
Psychiatrii AMB. W  latach 1980 – 
1991 była starszym asystentem w Za-
kładzie Immunopatologii Instytutu 
�horób Zakaźnych i Pasożytniczych 
Akademii Medycznej w Warszawie. 
Od 1991 do 2008 r. pracowała w Za-
kładzie Alergologii Dziecięcej AMB 
na stanowisku adiunkta, a jednocze-
śnie w okresie od 1999 do 2008 roku 
była lekarzem w Poradni Immuno-
logicznej i kierownikiem Pracowni 
�ytometrii Przepływowej Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 
Od 2008 r. pełni �unkcję kierowni-
ka Zakładu Immunologii Klinicznej 
UMB. 

Stopień naukowy doktora nauk 
medycznych w  zakresie medycyny 
uzyskała w roku 1992, na podstawie 
rozprawy doktorskiej pt. „Immuno-
rekonstrukcyjny wpływ wyciągów 
grasicy cielęcej podawanych chorym 
z zaburzeniami ilości i �unkcji popu-
lacji lim�ocytów grasiczozależnych”. 
W roku 2005 otrzymała stopień dok-
tora habilitowanego nauk medycznych 
na podstawie dorobku naukowego 
i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wybra-
ne aspekty aktywności biologicznej 
lim�ocytów T i komórek NK w astmie 
nieatopowej”. Pro�esor Stasiak-Bar-
muta jest autorką i/lub współautorką 
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147 prac oryginalnych, opublikowa-
nych w czasopismach recenzowanych 
(punktacja Impact Factor wg Listy 
Filadelfijskiej – 57 799; punktacja wg 
KBN – 9935) oraz 152 komunikatów 
zjazdowych przedstawianych na kon-
�erencjach krajowych i międzynaro-
dowych. Jest promotorem 3 rozpraw 
doktorskich i recenzentem 7 rozpraw 
doktorskich.

Za swój dorobek naukowy została 
trzykrotnie uhonorowana nagrodą 
zespołową I stopnia Ministra Zdrowia, 
dwunastokrotnie nagrodą zespołową 
I stopnia Jego Magnificencji Rektora 
Akademii Medycznej/Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku.

Informujemy

Zarząd �hóru Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku ma zaszczyt za-
prosić wszystkich jego byłych i obec-
nych �złonków na uroczyste obchody 
jubileuszu 60-lecia działalności ar-
tystycznej zespołu, które odbędą się 
w dniach 18-19 maja 2012 roku w Bia-
łymstoku.

Zwracamy się również z gorącą 
prośbą o powiadomienie wszystkich 
�hórzystów, z którymi posiadają Pań-
stwo kontakt o zbliżającym się jubi-
leuszu.

Tylko raz na pięć lat mamy wy-
jątkową okazję do podsumowań 
i wspomnień tych niezapomnianych 
lat, wypełnionych wspólnym muzy-
kowaniem. Mamy więc nadzieję, że 
w jak najliczniejszym gronie Przyjaciół 
dane nam będzie wspólnie jeszcze raz 
zaśpiewać ulubioną „Kołysankę”.

Szczegółowe in�ormacje dotyczące 
rejestracji dostępne są pod adresem� 
�ttp://c�or.umb.edu.pl/

Listy do redakcji 

W nawiązaniu do artykułu z „Medy-
ka Białostockiego” z listopada 2011 r. 
o otwarciu Muzeum Historii Medycyny, 
chciałbym poin�ormować, iż historia 

gromadzenia zbiorów związanych z �ar-
macją i medycyną w Białymstoku sięga 
przynajmniej 50. lat XX wieku.

Mgr �armacji Irena Kallaur, kierow-
niczka apteki przy ul. Wesołej, dała po-
czątek gromadzenia zbiorów �armaceu-
tycznych, a przy szkole pielęgniarskiej 
przy ul. Ogrodowej dyrektor Muzeum 
Wojska Polskiego w B-stoku, płk Z. 
Kosztyła założył izbę pamięci narodo-
wej. Eksponaty pochodziły z Muzeum 
Wojska i z ofiar pracowników białostoc-
kiej służby zdrowia. Ja, po parokrotnym 
objeździe województwa białostockiego, 
w latach 1965-73, i zebraniu sporej ilo-
ści eksponatów ofiarowanych mi przez 
pracowników służby zdrowia oraz ludzi 
związanych ze służbą zdrowia, poku-
siłem się wyeksponować dość bogaty 
zbiór w świetlicy i holu Międzyzakła-
dowej Przychodni Przemysłowej przy 
�abryce sklejek w Białymstoku, z pomo-
cą personelu przychodni. Były to� stary 
sprzęt medyczny, aparatura medyczna, 
materiały polskie, rosyjskie, niemieckie, 
umundurowania polskich sił zbrojnych 
na zachodzie i wschodzie, dokumenty 
wojskowe, odznaczenia.

�zęścią swych eksponatów uzupeł- 
niłem zbiór przy szkole pielęgniarskiej, 
a następnie ekspozycję przy studium 
wojskowym Akademii Medycznej 
w B- stoku. Ekspozycje z przychodni 
były prezentowane w Muzeum Wojska 
w B-stoku, w Dyrekcji PSK oraz z okazji 
zdobycia I miejsca przez służbę zdrowia 
Bielsk Podlaski. Na przestrzeni 15 lat 
ekspozycję w Przychodni w Dojlidach 
odwiedziło ponad 5000 osób. Byli m.in.� 
wiceminister zdrowia Grenda, rektor 
AMB pro�. Wiśniewski, dziekan AMB 
pro�. Gabryelewicz, wice-burmistrz 
miasta Białystok, wojewodowie łódzki 

i krakowski, przedstawiciele Uniwersytetu 
w  Białymstoku, lekarz wojewódzki, 
przedstawiciele prasy miejscowej 
i stołecznej oraz goście z Francji i Niemiec.

W otoczeniu eksponatów odbyły 
się 2 posiedzenia� pierwsze dotyczy-
ło upamiętnienia udziału pracowni-
ków białostockiej służby zdrowia w II 
wojnie światowej (wydano książkę 
w 1985 r.), drugie posiedzenie doty-
czyło upamiętnienia ofiar poniesionych 
przez białostocką służbę zdrowia w II 
wojnie, poprzez odsłonięcie pomnika 
„GŁAZ”, które miało miejsce 1 wrze-
śnia 1980 r. Oba posiedzenia odbyły się 
pod przewodnictwem prezesa Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego Pro�. Piotra 
Boronia.

20 listopada 1980 r. złożyłem wi-
zytę Rektorowi AMB, pro�. dr Jerzemu 
Łebkowskiemu, w sprawie organizacji 
muzeum służby zdrowia, który zadekla-
rował mi, iż sprawę rozważy i da znać do 
końca sierpnia 1981 r. Nie otrzymałem 
odpowiedzi.

Nie pamiętam, co było dalej, chyba 
przez medyków warszawskich wiado-
mość o zbiorach dotarła do Szczecina, do 
kierownika Katedry Historii Medycyny 
tamtejszej AM, płk. pro�. dr. med. Tade-
usza Brzezińskiego, który przejął nasze 
zbiory w 1991 r., wywożąc je dwukrotnie 
samochodem typu combi i ciężarówką.

W moim posiadaniu pozostało wiele 
pamiątek, m.in. preparaty histologicz-
ne mojego ojca z Moskiewskiego Uni-
wersytetu z 1907 r. (mogę przekazać 2 
szkiełka muzeum historycznemu UMB) 
oraz znak medycyny moskiewskiego 
uniwersytetu do s�otogra�owania.

Józef Kużmiński 
Lekarz emerytowany.

Podziękowanie
W imieniu pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku i władz uczelni, serdecznie dziękuję Państwu Barbarze i Waldemarowi 
Niklińskim za przekazanie w darze niezwykle cennego woluminu z roku 1888 
pt. Słownik Lekarz�w Polskic�, autorstwa Stanisława Kośmińskiego. Pozycja ta 
przyczyniła się do wzbogacenia naszych zbiorów, a także jest cennym źródłem 
do badań historycznych. 

Danuta Dąbrowska-Charytoniuk
p.o. Dyrektor Biblioteki Głównej UMB.


