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bluewiktoria [czy można się modlić za zmarłych pacjentów]

Tak wyglądał wieczór, w którym odbyła się moja pierwsza reanimacja. Było cicho 
i spokojnie, tylko w jednej sali kłębiłam się z lekarzami i pielęgniarkami zaraz po tym, 
jak zrobiłam sprint, goniąc doktora anestezjologa, który mógłby być moim ojcem.

Było cicho i spokojnie, a ja patrzyłam jak dusza ulatuje z ciała. Znowu. Słyszałam 
trzask żeber, czułam, jak mostek coraz bardziej zapada się pod moim naciskiem. 
Widziałam najszybszą intubację świata, widziałam wahanie w oczach lekarza pro-
wadzącego i reanimujących - kończymy? Dajemy odejść? Widziałam łzy w oczach 
personelu, kiedy pacjent zaczął ukazywać znamiona śmierci.

Po reanimacji zostały mi odciski na palcach od uciskania worka ambu. Pewnie na 
scrubsie została mi krew, nie wiem, nie patrzyłam.

Wracałam do domu z płaczem, ale nie dlatego, że umarł człowiek. Dlatego, że nie 
wiedziałam, jak się zachować. W trakcie najdłuższych minut mojego życia przeka-
zywałam adrenalinę, podpinałam sprzęty do prądu, zmieniałam spoconych lekarzy 
w resuscytacji. Ale po wszystkim - nie wiedziałam, co czuć i co myśleć.

Wracałam do domu i powtarzałam sobie: „to nie mój pacjent, to nie mój pacjent”. 
A gdyby był mój? Czy można się modlić za zmarłych pacjentów? 
#medycyna

jerzysliwa Taki juz los człowieka że umiera wcześniej niż pozniej, czasem trzeba (co 
przychodzi z doswiadczeniem, które jednak można do celu przemyśleń pożyczyć od 
starszych stażem lekarzy) zakceptować, że nie mieliśmy szans na dzień dzisiejszy 
bardziej pomóc. I tyle. Mamy pomagać, jak sie nie da, to idziemy dalej, bo ktoś na-
stępny już tu i teraz potrzebuje pomocy. Just give a fu.. about what matters - next life.

_mlewicka Czytam i się rozklejam… taka strata, ktorą ciężko przyporządkować i na-
wet określić, czy ma się do niej prawo.

vokkkun Kto się urodził, ten musi umrzeć... Chodząc na dyżury z anestezjo, kilka 
(a raczej większość) nieudanych reanimacji za mną, nie każdemu możemy pomóc, 
przypadek? Nieszczęśliwy splot wypadków? Wola Boga? Różnie się to tłumaczy, ale 
chyba najważniejsze - nie myśleć o tym po wyjściu ze szpitala i, jeśli ma sie z tym 
problem, szukać pomocy u psychologów i nie wstydzić się tego.

Wpis z Instagrama Wiktorii Izdebskiej, studentki V roku kierunku lekarskiego
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W  oczekiwaniu na 
wiosnę (ta przyszła 
wyjątkowo wcześnie, 
w lutym) i koniec pan-
demii, do Wspólnoty 
Akademickiej UMB 
dotarła radosna wia-
domość o  kolejnym 
sukcesie absolwentów 
Uczelni na Lekarsko-
-Dentystycznym Egza-
minie Końcowym.  Od 
kilku lat przyzwyczaili 

nas do czołowych lokat. Podobnie zakończyła się 
obecna, wiosenna edycja 2022. Nasi wychowan-
kowie zajęli I miejsce wśród absolwentów zdają-
cych LDEK, którzy ukończyli studia w  ostatnich 
2 latach i  II miejsce wśród tych, którzy zdawali 
ponad 2 lata temu. Średnia punktów, którą osią-
gnęli podczas ostatniego egzaminu absolwenci 
naszej Alma Mater wyniosła odpowiednio 168,29 
pkt. i 164,86 pkt. Serdeczne gratulacje absolwen-
tom i  wykładowcom! Ten sukces pięknie buduje 
markę Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
i wpisuje się w założenia przyjęte w strategii roz-
woju Uczelni.

Z determinacją i zaangażowaniem pracują nie 
tylko studenci i  absolwenci, ale także naukow-
cy. Ministerstwo Zdrowia udostępniło na porta-
lu www.pacjent.gov.pl  test online przewidują-
cy, jak ciężko chory pacjent może przechorować 
covid-19. Merytorycznie kalkulator opracowali 
badacze z  Uniwersytetu Medycznego w  Białym-
stoku. Zawiera on pytanie o płeć, wiek i wagę. Po 
wypełnieniu danych, otrzymujemy informację, 
w  jakim stopniu jesteśmy narażeni na trudny 
przebieg covid-19 w  porównaniu do 20-letniej 
kobiety i  20-letniego mężczyzny o  prawidłowej 

masie ciała. Naukowcy z  UMB, na podstawie da-
nych medycznych zebranych od ponad tysiąca 
polskich pacjentów z  różnych ośrodków klinicz-
nych w kraju, opracowali proste narzędzie, które 
każdemu pozwoli porównać poziom swojego za-
grożenia ciężką postacią covid-19. Wyniki dotyczą 
osób niezaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2 
oraz tych, które nie przeszły zakażenia SARS-
-CoV-2. Kolejnym krokiem będzie szybki test ge-
netyczny opracowany w Białymstoku, który powi-
nien być dostępny w połowie roku. Dzięki niemu 
dowiemy się, czy mamy genetyczne predyspozy-
cje do ciężkiego przechorowania covid-19.

W tym wydaniu „Medyka Białostockiego” pre-
zentujemy kalendarium podsumowujące minio-
ny, 2021 r. Okazuje się, że mimo zmagań z  pan-
demią, wcale nie był taki zły. Widać ogrom pracy 
i rezultaty, jakie przyniosła ona w dydaktyce, ba-
daniach naukowych i chociażby patentach. 

Po raz pierwszy w  historii UMB przychody 
z  komercjalizacji badań naukowych i  usług ba-
dawczych osiągnęły pułap 1 miliona złotych. 
Uczelnia zarejestrowała także 10 patentów opra-
cowanych przez zespoły naukowców z  UMB - 
w tym jeden europejski. 

W  ostatnim czasie formalnie zacieśniła się 
także współpraca Alma Mater z  Politechniką 
Białostocką. Władze UMB podpisały porozumie-
nie w  sprawie rozwijania sztucznej inteligencji 
w medycynie. Być może wspólnymi siłami uda się 
stworzyć nowy kierunek studiów: bioinformatykę. 

Studentom życzę powodzenia podczas sesji 
egzaminacyjnej, a wszystkim Państwu - szybkiego 
powrotu do normalności. Zapraszam do lektury 
najnowszego „Medyka Białostockiego”. 

Marcin Tomkiel



UMB w 2021 r. 

• Rok akademicki 2021/2022 roz-
poczęło 1680 osób, 78 osób na stu-
diach anglojęzycznych i 49 w Szkole 
Doktorskiej; 
• Na UMB studiuje prawie 6 tys. osób 
z 30 krajów; 
• 735 publikacji naukowych z  UMB 
znalazło się w bazie Web of Science, 
ich łączny wskaźnik Impact Factor 
- 3506,969;
• Liczba prac z  punktacją MEiN – 1 
494, łączna punktacja– 103845 pkt. 
MEiN;
• Advances in Medical Science - 
3,287 IF (najwięcej w historii); 
• 13 naukowców otrzymało tytuł pro-
fesora, a UMB nadał 7 stopni doktora 
habilitowanego i  70 stopni doktora 
w dziedzinie nauk medycznych i na-
uk o zdrowiu;
• 125 mln zł pozyskali z  zewnętrz-
nych grantów naukowych naukowcy 
z UMB; 
• Złożono 289 projektów statutowych 
UMB;
• Realizowano 13 projektów dofinan-
sowanych ze środków Unii Europej-
skiej na ogólną kwotę 292 mln zł;
• Urząd Patentowy udzielił 10 paten-
tów na wynalazki opracowane przez 
zespoły naukowców UMB. Mamy też 
jeden nowy patent europejski;
• Przychody z komercjalizacji badań 
naukowych i usług badawczych UMB 
w 2021 roku osiągnęły pułap 1 milio-
na złotych;
• W  szpitalu USK udzielono 180 tys. 
ambulatoryjnych porad specjali-
stycznych, 50 tys. pacjentów leczono 
w szpitalu, a 38 tys. osób przewinęło 
się przez SOR;
• W  szpitalu dziecięcym hospitali-
zowano prawie 21 tys. pacjentów, 
przyjęto ponad 172 tys. pacjentów 
w poradniach;
• Uczelniana strona www zanotowała 
10,7 mln odsłon; 
• W  mediach ukazało się ponad 33 
tys. artykułów, wzmianek, komenta-
rzy i opinii dotyczących UMB;
• 490 informacji opublikowaliśmy 
w  mediach społecznościowych Me-
dyka Białostockiego, które dotarły do 
969 tys. unikalnych użytkowników;
• Muzeum Historii Medycyny i  Far-
macji UMB odwiedziło 13 tys. 
turystów;
• ponad 161 tys. próbek przeba-
danych na obecność SARS-CoV-2 
w uczelnianych laboratoriach.

Prof. Jerzy Robert Ładny w Ra-
dzie ds. Covid-19

Premier Mateusz Morawiecki po-
wołał organ pomocniczy – Radę ds. 
Covid-19. W  jej skład wchodzą spe-
cjaliści z  różnych dziedzin medycy-
ny i nauk społeczno-ekonomicznych. 

Prof. Ładny jest konsultantem 
krajowym w  dziedzinie medycyny 
ratunkowej, ale też kierownikiem 
Kliniki Medycyny Ratunkowej UMB.

Do głównych zadań Rady ds. Co-
vid-19 będzie należało dokonywanie 
analiz bieżącej sytuacji zdrowotnej, 
ale także gospodarczej i  społecznej 
w kraju. Rada będzie także przedsta-
wiała propozycje działań w zakresie 
walki z pandemią.

Technotalenty

Dr Jolanta Koszelew (Przewodni-
cząca Rady Uczelni) i  Marcin Tom-
kiel (Rzecznik UMB oraz Redaktor 

Naczelny „Medyka 
Białostockiego”) 

znaleźli się we 
władzach Fun-
dacji Techno-
talenty, która 
wspiera w  roz-

woju w  sektorze 
wysokich tech-

n o - logii i  branży kre-
atywnej utalentowane młode osoby 
z Podlasia. 

Dr Koszelew zo-
stała powołana do 
Rady Fundacji, 
zaś Marcin Tom-
kiel do jej zarzą-
du, na stanowi-
sko wiceprezesa. 

Nagrody Ministra Zdrowia 

Dziewięciu nauczycieli akademic-
kich UMB odebrało nagrody Mini-
stra Zdrowia za osiągnięcia w latach 
2019-2020. Nagrody wręczyli wice-
minister Piotr Bromber oraz Rektor 
UMB prof. Adam Krętowski.

Nagrodę zespołową za znaczą-
ce osiągnięcia w  zakresie działalno-
ści naukowej odebrali: prof. dr hab. 
Barbara Mroczko; dr hab. Marta Łu-
kaszewicz-Zając; dr n. med. Agniesz-
ka Kulczyńska-Przybik; prof. dr hab. 
Piotr Lewczuk; dr hab. Wojciech 
Jelski; dr n. med. Monika Gudow-
ska-Sawczuk; dr n. med. Monika 
Zajkowska.

Nagrodę indywidualną za znaczą-
ce osiągnięcia w  zakresie działalno-
ści dydaktycznej Minister Zdrowia 
przyznał dr hab. Jolancie Lewko.

Nagrodę indywidualną za znaczą-
ce osiągnięcia w  zakresie działalno-
ści organizacyjnej odebrał: prof. dr 
hab. Wojciech Miltyk.

Prof. dr hab. Zofia Mariak, wielo-
letnia kierownik Kliniki Okulistyki 
UMB w dowód uznania za zasługi na 
rzecz organizacji lecznictwa w  dzie-
dzinie okulistyki regionu Podlasia 
otrzymała z  rąk ministra honorowe 
wyróżnienie.

Stomatologia najlepsza 
Po raz kolejny czołowe miejsca na 

Lekarsko-Dentystycznym Egzami-
nie Końcowym uzyskali absolwen-
ci UMB. W  wiosennej edycji LDEK-
-u  2022 zajęli I  miejsce wśród ab-
solwentów zdających LDEK, którzy 
ukończyli studia w ostatnich 2 latach 
i  II miejsce wśród tych, którzy zda-
wali ponad dwa lata temu. Lekarsko-
-Dentystyczny Egzamin Końcowy to 
polski egzamin medyczny, do które-
go przystępują lekarze dentyści, ko-
nieczny do uzyskania pełnego prawa 
wykonywania zawodu lekarza denty-
sty. Do egzaminu w lutym br. przystą-
piły w  całym kraju 1293 osoby, uzy-
skując średnio 156,7 punktu. 
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Niedługo minie dziesięć lat 
od momentu powstania Cen-
trum Badań Innowacyjnych 
UMB. To ono zapoczątkowało 
erę „cyfrowej” medycyny na na-
szej Uczelni. Już wtedy wiadomo 
było, że nowoczesna medycyna 
nie jest w  stanie funkcjonować 
bez wsparcia informatyków, 
statystyków czy specjalistów 
z  zakresu wielkoskalowej ana-
lizy danych. Choć na UMB od 
kilku lat prowadzone są studia 
z  zakresu biostatystyki (WNoZ), 
były studia doktoranckie do-
tyczące m.in. bioinformatyki 
(w  ramach projektu KNOW), 
to nadal brakuje specjalistów 
z tych dziedzin. 

Dlatego podpisane 21 stycz-
nia porozumienie o  współpra-
cy z Politechniką wiąże się z tak 
dużymi nadziejami. 

Umowa obejmuje współpra-
cę w  zakresie kształcenia, wy-
mianę nauczycieli akademic-
kich i pracowników naukowych 
w  celu prowadzenia wykładów, 
seminariów itp. oraz wymianę 
studentów i  doktorantów. Po-
nadto możliwe będzie wzajem-
ne świadczenie usług w  zakre-
sie udostępniania laboratoriów 
oraz wykorzystania aparatury 
badawczej, wspólne organizo-
wanie seminariów, konferencji 
lub kursów specjalistycznych.

UMB chce mocno postawić 
na rozwój technik informa-
tycznych w  medycynie. Z  resz-
tą uczelnie już współpracu-
ją w  tym względzie, np. przy 
projekcie Strategmed (doty-
czy nowatorskiej diagnostyki 
w  raku płuca), a  ostatnio naj-
głośniejszym medialnie tema-
tem jest sztuczna inteligencja 
w medycynie. 

– To, co łączy nasze uczelnie, 
to bardzo aktywna współpraca 
przy wykorzystaniu sztucznej 
inteligencji w  medycynie. To 
nasze marzenie, by nasz region 

stał się takim zagłębiem tworze-
nia nowych rozwiązań sztucznej 
inteligencji, szczególnie w  me-
dycynie. Nasza aktywna współ-
praca z  wybitnymi fachowcami 
w  tej dziedzinie z  Politechniki 
Białostockiej jest tego bardzo 
dobrym zaczynem. - powiedział 
podczas spotkania prof. Marcin 
Moniuszko, Prorektor ds. Nauki 
i Rozwoju UMB. 

Rektor Politechniki dr hab. 
inż. Marta Kosior-Kazberuk: 
- Podpisywane porozumienie 
jest jedynie sformalizowaniem 
współpracy obu uczelni, któ-
ra w  wielu obszarach ma już 
miejsce od wielu lat. Uniwer-
sytet Medyczny w  Białymstoku 
to znakomita uczelnia, jedna 
z najlepszych w kraju, o ogrom-
nej rozpoznawalności. Jestem 
przekonana, że współpraca 
z  Politechniką Białostocką po-
może jeszcze wzmocnić ten 
potencjał, pomoże spojrzeć na 
możliwości obu uczelni z  róż-
nych perspektyw,  a  to może 
zaowocować nowymi formami 
współpracy, nowymi projektami 
przynoszącymi korzyści uczel-
niom i naszemu regionowi.

Na aspekty dydaktyczne 
umowy uwagę zwrócił prof. 
Adrian Chabowski, Prorektor 
ds. Kształcenia UMB: - Mam 

nadzieję na bardzo owocną 
współpracę z  naszymi kolega-
mi z  Politechniki Białostockiej, 
szczególnie w  zakresie infor-
matyki, nauki programowania, 
analizy danych wielkoskalo-
wych. W tych obszarach chcemy 
tworzyć nowe kierunki kształ-
cenia. Będziemy rozwijać naszą 
biostatystykę, ale chcemy stwo-
rzyć nowy kierunek – bioinfor-
matykę.  Wydaje się nieuniknio-
ne stworzenie grupy naprawdę 
wysoko wyspecjalizowanych lu-
dzi, którzy tworzyliby podstawy 
do powstania nowych algoryt-
mów związanych z  medycyną 
spersonalizowana, z  medycyną 
wysokiej jakości, ze sztuczną 
inteligencją i  chcemy to stwo-
rzyć tutaj,  na Podlasiu, właśnie 
we współpracy z  Politechniką 
Białostocką.

Umowę w  Centrum Nowo-
czesnego Kształcenia Politech-
niki Białostockiej podpisali 
Rektor PB dr hab. inż. Marta Ko-
sior-Kazberuk oraz Prorektor 
ds. Nauki i  Rozwoju UMB prof. 
Marcin Moniuszko. Umowa jest 
bezterminowa. 

bdc

Jak lekarz z inżynierem
UMB podpisała z Politechniką Białostocką umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej, 
licząc na rozwój dziedzin związanych z bioinformatyką. PB widzi w porozumieniu szansę 
na wsparcie rozwijanej przez siebie inżynierii biomedycznej. 

Podpisanie umowy o współpracy. Na zdjęciu Rektor PB dr hab. inż. 
Marta Ko sior-Kazberuk oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB 
prof. Marcin Moniuszko, fot. Wojciech Więcko
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Badanie jest realizowane 
w  ramach grantu przyznanego 
przez Agencję Badań Medycz-
nych z kwietnia 2020 r. Liderem 
projektu jest Uniwersytet Me-
dyczny w  Białymstoku, ale ba-
dania prowadzone są we współ-
pracy z  ośrodkami z  Warszawy, 
Bydgoszczy, Bytomia, Poznania, 
Tych i Kielc. Kliniczną część ba-
dania nadzorował prof. Robert 
Flisiak, zaś analizą danych za-
jął się zespół dr hab. Mirosła-
wa Kwaśniewskiego (oraz firma 
ImageneMe). Badaniem objęto 
ok. 1,5 tys. pacjentów o  różnym 
przebiegu choroby - od lżejsze-
go po najcięższy, zakończony 
pobytem w  szpitalu albo zgo-
nem (naukowcy zwracali uwagę 
także na choroby współistnie-
jące, m.in. nowotwory, choroby 
układu sercowo-naczyniowego 
czy choroby metaboliczne).

Odkrycie
Jak duże nadzieje wiąże się 

z  tym odkryciem niech świad-
czy fakt, że ogłoszono je na kon-
ferencji prasowej w  obecności 
Ministra Zdrowia Adama Nie-
dzielskiego oraz Prezesa Agen-
cji Badań Medycznych dr hab. 
Radosława Sierpińskiego. Spo-
tkanie z mediami odbyło się 13 
stycznia w  Aula Magna Pałacu 
Branickich. 

- Dzisiaj mamy szczególną 
chwilę, szczególny dzień. Dzień 
ważny dla całej nauki polskiej, 
ale przede wszystkim dzień bar-
dzo ważny dla systemu opieki 
medycznej, dla zdrowia Pola-
ków. Udało nam się zidentyfiko-
wać (...) bardzo ważny element 
ryzyka jeśli chodzi o  zachoro-
wania na covid, to jest element 
ryzyka związany ze strukturą 
genetyczną – powiedział mini-
ster Niedzielski.

I dodał: - Do tej pory uznawa-
liśmy, że głównymi czynnikami 

ryzyka ciężkiego przebiegu cho-
roby są: podeszły wiek, otyłość 
czy też płeć. Naukowcom uda-
ło się zidentyfikować czwarty 
czynnik, a więc konkretny gen. 

Odkrycie to ma na razie tyl-
ko wymiar naukowy. W planach 
jest – na jego podstawie – przy-
gotowanie specjalnych testów 
genetycznych, które pozwolą 
szybko identyfikować obciążo-
nych większym ryzykiem pa-
cjentów. Wiele wskazuje na to, 
że test ten byłby podobny do 
obecnego testu PCR. W  opty-
mistycznych planach byłby on 

gotowy do końca pierwszego 
półrocza 2022 r. 

Komercjalizację odkrycia za-
powiedział podczas konferencji 
prezes ABM dr hab. Radosław 
Sierpiński. Najpierw jednak 
muszą się zakończyć kwestie 
związane z  ochroną prawną 
wyników badań, zdobycie od-
powiednich patentów, ale też 
uzyskanie niezbędnych certyfi-
katów, m.in. Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych. 

Radosław Siepiński: - Po to, 
żeby to zostało w  Polsce, że-
by to odkrycie przełożyło się 

Tajemnica chromosomu 3
Wariant genetyczny, który jest związany z  chromosomem 3 może odpowiadać za dwu-
krotny wzrost ryzyka ciężkiego przebiegu covid-19 u osób zakażonych – to jeden z wyni-
ków badań naukowców z UMB, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni pa-
cjenci chorują bardzo ciężko, a inni bezobjawowo? 

Ustalenia naukowców z UMB budzą ogromne nadzieje. W spotka-
niu uczestniczyli dr hab. Radosław Sierpiński, prezes ABM (z lewej) 
oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski 

Informacja o wynikach badań naukowców z UMB trafiła na czo-
łówki serwisów informacyjnych w całej Polsce. Dane zaprezentował 
prof. Marcin Moniuszko, fot. Wojciech Więcko  
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bezpośrednio na konkretne te-
sty, które zostaną wdrożone 
w ciągu kilku miesięcy do syste-
mu ochrony zdrowia. 

W  pierwszej kolejności te-
sty mają trafić do Szpitalnych 

Oddziałów Ratunkowych. Nie 
wyklucza się, że trafią też do 
komercyjnej sprzedaży w  skle-
pach (jak popularne testy an-
tygenowe), jednak priorytetem 
będzie zaopatrzenie szpitali. 

Tajemnica chromosomu 3
Odkryty wariant genetyczny 

chromosomu 3 posiada 14 proc. 
Polaków. W  Europie odsetek 
ten wynosi średnio 8-9 proc., 
ale w  Azji Południowej (Indie) 
- 27 proc. Za to w Azji Wschod-
niej czy w  Ameryce Łacińskiej 
– tylko niewielki promil miesz-
kańców posiada ten ryzykowny 
wariant.

Co jest równie ważne, ziden-
tyfikowany czynnik genetyczny 
jest „mocnym numerem cztery” 
na liście czynników ryzyka cięż-
kiego przebiegu covid-19 - po 
zaawansowanym wieku, otyło-
ści, płci męskiej, ale przed cho-
robami współistniejącymi.

- Śmiem twierdzić, że jeśli 
chodzi o badania, w których ba-
dane było tło genetyczne, jeżeli 
chodzi o  covid-19, żadne inne 
badanie w  świecie nie ma tak 
dokładnie opisanego czynnika 
klinicznego (…) To, co wyróżnia 
nasze badanie spośród innych 
inicjatyw na świecie, to połą-
czenie niezwykle dokładnego 
opisu klinicznego ze zbada-
niem wszystkich 20 tys. genów 
pacjentów z  covid-19 z  choro-
bą o  różnym stopniu ciężkości 
– podkreślił prof. Marcin Mo-
niuszko, który kieruje realizo-
wanym grantem badawczym.

Zastosowano w tym celu tzw. peł-
noeksomowe sekwencjonowanie 

DNA (w skrócie WES - whole exom 
sequencing). 

Prof. Moniuszko: - Najważ-
niejszym czynnikiem [ryzyka] 
jest zaawansowany wiek, nie-
stety nie tylko otyłość, ale też 

nadwaga. Każdy kolejny kilo-
gram sprawia, że ryzyko cięż-
kiego przebiegu covid-19 nie-
stety wzrasta (…). Natomiast to 
niechlubne czwarte miejsce zaj-
muje ów czynnik genetyczny. 

Jak dodał prof. Moniusz-
ko, choroby współistniejące 
mają znaczenie, ale sam fakt 
ich wystąpienia nie jest aż 
tak istotny jak kwestia profilu 
genetycznego. 

W  ramach tego opracowa-
nia naukowego powstał nawet 
specjalny „kalkulator” ryzyka 

ciężkiego przebiegu covid-19. 
Ministerstwo Zdrowia udostęp-
niło go już na portalu www.pa-
cjent.gov.pl. Punktem odnie-
sienia jest 20-letnia kobieta 
i  20-letni mężczyzna o  prawi-
dłowej masie ciała.

bdc

Kalkulator ciężkiego przebiegu covid-19
To prosta aplikacja opracowana przez naukowców z  UMB 

(we współpracy z  firmą Imagine.Me). Podając podstawowe da-
ne o sobie (wiek, płeć, mas ciała), możemy sprawdzić, jak może 
u nas przebiegać choroba SARS-CoV-2. Badanie jest anonimo-
we, na żadnym jego etapie nie podajemy danych osobistych.

Kalkulator został opracowany na podstawie danych medycz-
nych zebranych od 1133 polskich pacjentów (grant Agencji Ba-
dań Medycznych). Punktem odniesienia jest 20-letnia kobieta 
i 20-letni mężczyzna z prawidłową masą ciała. 

Jak już wiadomo, zagrożenie ciężkim przebiegiem koro-
nawirusa rośnie wraz z  wiekiem i  masą ciała. Jest też wyższe 
u  mężczyzn i  może być wyższe w  przypadku pogorszenia się 
stanu zdrowia z powodu innych chorób współistniejących. 

Trzeba pamiętać, że wynik tej analizy nie zastępuje konsul-
tacji lekarskiej. 

Zidentyfikowany czynnik genetyczny jest „mocnym 
numerem cztery” na liście czynników ryzyka 
ciężkiego przebiegu covid-19 - po zaawansowanym 
wieku, otyłości, płci męskiej, ale przed chorobami 
współistniejącymi
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UMB-Sorbonne Université 

UMB podpisał umowę o  współpracy z  Sorbonne 
Université, w ramach której przeprowadzony zosta-
nie doktorat cotutelle lek. Krzysztofa Drygalskiego. 
Umowa zawarta pomiędzy Szkołą Doktorską UMB 
a  l’École Doctorale 394 Physiologie, Physiopatholo-
gie et Thérapeutique oznacza, że praca doktorska pi-
sana jest pod opieką dwóch promotorów: polskiego 
i  francuskiego, a  doktorat łączony powstaje równo-
cześnie na dwóch uniwersytetach. Po stronie UMB 
promotorami są: prof. Adam Krętowski i dr Katarzy-
na Siewko, a po stronie Sorbony - dr Isabelle Dugail 
(światowej sławy ekspertka w obszarze metabolizmu 
energetycznego, insulinooporności i  remodelingu 
tkanki tłuszczowej). 

Praca doktorska pt. „Wpływ macierzy zewnątrz-
komórkowej i jej remodelingu na metabolizm tkan-
ki tłuszczowej w  patogenezie insulinooporności 
i  cukrzycy typu 2” finansowana jest w  ramach Dia-
mentowego Grantu 2019 i  przez ostatnie dwa la-
ta była realizowana w  Centrum Badań Klinicznych 
UMB. 

Umowa cotutelle, podobnie jak codirection, jest 
jedną z  form współprowadzenia przewodu dok-
torskiego przez różne uczelnie. Stwarza wyjątko-
wą okazję, by podnieść rangę swojej rozprawy dok-
torskiej, pracować w  ramach międzynarodowych 
grup badawczych oraz zdobyć podwójny dyplom, co 
może być szczególnie ważne dla dalszego rozwoju 
naukowego.

farmaceutycznych, medycznych, nauk o  zdrowiu, 
inżynierii biomedycznej, technologii żywności i ży-
wienia, weterynarii i  nauk chemicznych. Zgodnie 
z  ostatnim wykazem MEiN, czasopismu przyznano 
100 pkt (pismo jest także indeksowane m.in. w Web 
of Science (Clarivate Analytics) i SCOPUS).

Karetka od Siepomaga 
Fundacja Siepomaga, we współpracy z  darczyń-

cą z  USA, przekazała Uniwersyteckiemu Szpitalowi 
Klinicznemu w Białymstoku ambulans reanimacyj-
ny z aparaturą ECMO - pierwszy tego typu pojazd na 
Podlasiu. 

Pojazd często parkuje przy głównym wejściu do 
szpitala. Można rozpoznać go po charakterystycz-
nych żółtych elementach odblaskowych, ale też 
dzięki naklejkom z logo Fundacji Siepomaga.

O  jego wyjątkowości stanowi jego wyposażenie, 
czyli aparatura ECMO. To tzw. płucoserce, które za-
stępuje pracę tych narządów w przypadku ich skraj-
nej niewydolności. Samo urządzenie jest przenośne, 
czyli może być wykorzystywane przy transporcie 
pacjentów, ale można je też wykorzystać stacjonar-
nie do ratowania życia pacjentów w  szpitalu (także 
w przypadku pacjentów z koronawirusem). 

Jest to jeden z  najnowocześniejszych ambulan-
sów tego typu w  Polsce i  pierwszy mobilny zespół 
ECMO w województwie podlaskim. 
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Dr hab. Michał Tomczyk redaktorem 
naczelnym

Dr hab. Michał Tomczyk (kierownik Zakładu Far-
makognozji) ponownie został nominowany na sta-
nowisko redaktora naczelnego czasopisma Acta 
Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. Decyzję 
podjął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego, a funkcja będzie pełniona w latach 
2022-2023.

Czasopismo jest tematycznym dwumiesięczni-
kiem publikującym prace naukowe z dyscyplin nauk 
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Długi COVID, znany również 
jako zespół po ostrym COVID-19 
(PASC - Postacute Sequelae of 
SARS-CoV-2 lub tzw. Long-CO-
VID) jest to stan charaktery-
zujący się długo utrzymujący-
mi się objawami po ustąpieniu 
ostrej infekcji SARS-CoV-2. Ob-
jawy te często dotyczą układu 
oddechowego, mięśniowo-sz-
kieletowego, nerwowego, 
a  nawet pokarmowego. 
Ta szeroka reakcja ogól-
noustrojowa i  niejasno-
ści związane z  chorobą 
skłoniły naukowców do 
wskazania osób o  wyż-
szym ryzyku i opracowa-
nia skutecznych metod 
jej leczenia.

W  badaniu naukow-
ców z  Uniwersytetu Wa-
szyngtońskiego, Insty-
tutu Biologii Systemów 
(ISB) i  Szwedzkiego 
Centrum Medycznego 
w  Seattle zidentyfikowa-
no cztery czynniki ryzy-
ka rozwoju long-COVID. 
Wyniki badania opubli-
kowano w  prestiżowym 
czasopiśmie Cell. Współ-
autorką publikacji jest 
Gladys Wojciechowska, dokto-
rantka UMB.

W  ramach badania naukow-
cy przeprowadzili analizę ob-
serwacyjną 309 pacjentów 
w  wieku 18-89 lat przez okres 
2-3 miesięcy po zdiagnozowa-
niu COVID-19. Spośród tych pa-
cjentów 71 proc. było hospitali-
zowanych, a pozostali byli lecze-
ni ambulatoryjnie.

Następnie wykonano analizy 
próbek krwi i  wymazów z  nosa 
pacjentów. Dzięki temu ziden-
tyfikowano cztery czynniki ry-
zyka obecne w  momencie dia-
gnozy COVID-19, przewidujące 
wystąpienie long-COVID: cu-
krzyca typu 2, ilość kopii RNA 

wirusa SARSCoV-2, wiremia wi-
rusa EpsteinaBarr, specyficzne 
autoprzeciwciała.

Jak te wskaźniki mogą sy-
gnalizować długi okres COVID? 
Pacjenci, którzy mieli wysoki 
poziom RNA SARS-CoV-2 we 
krwi na wczesnym etapie infek-
cji (mieli wyższe miano wirusa) 
byli bardziej narażeni na rozwój 

długotrwałych objawów COVID. 
Wyższy poziom wiremii zo-
stał powiązany z  cięższym CO-
VID-19 i zwiększonym ryzykiem 
śmierci. Pacjenci z  autoprze-
ciwciałami związanymi z  cho-
robami, takimi jak reumatoidal-
ne zapalenie stawów i  toczeń, 
w  których organizm omyłkowo 
atakuje własne tkanki, byli rów-
nież bardziej narażeni na dia-
gnozę long-COVID. To właśnie 
autoprzeciwciała są najsilniej-
szym czynnikiem ryzyka rozwo-
ju long-COVID. 

Co ciekawe, jednym z  czyn-
ników ryzyka jest reaktywa-
cja wirusa EBV (powodującego 
m.in. mononukleozę zakaźną), 

który, jak się szacuje, zaraża 
95% zdrowej populacji we wcze-
snych latach życia, ale często 
pozostaje uśpiony. Naukowcy 
stwierdzili, że ta reaktywacja 
zostaje prawdopodobnie wy-
wołana przez dysregulację im-
munologiczną podczas infekcji 
COVID-19.

Identyfikacja tych czterech 
głównych czynników 
ryzyka może pomóc 
naukowcom w  opra-
cowaniu terapii, któ-
re pomogą ludziom 
z  long-COVID-19. Po-
trzebne będą jednak 
dalsze badania, aby je 
potwierdzić.

Gladys Wojciechow-
ska pochodzi z  Indone-
zji. W  ramach Między-
narodowych Interdy-
scyplinarnych Studiów 
Doktoranckich, pod 
opieką promotora prof. 
Adama Krętowskiego 
i opiekuna pomocnicze-
go dr Łukasza Szczer-
bińskiego, realizuje pro-
jekt pt. “Predicting Type 
2 Diabetes Mellitus re-
mission after bariatric 

surgery, with the use of machi-
ne learning approaches”. 

Opr. bdc

Prestiżowa publikacja doktorantki UMB
Gladys Wojciechowska, doktorantka UMB (projekt ImPRESS) została współautorką publi-
kacji w renomowanym czasopiśmie Cell (41 IF, 200 pkt. MEiN). Artykuł dotyczył wskazania 
przyczyn większego ryzyka długo utrzymujących się objawów koronawirusa już po jego 
przechorowaniu. 
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Gladys Wojciechowska
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W  związku z  wprowadze-
niem nowej perspektywy, po-
za przeniesieniem koordynacji 
Programu z  Działu Spraw Stu-
denckich do Działu Współpracy 
Międzynarodowej, nastąpić mu-
siało kilka zmian w zakresie Re-
gulaminu wyjazdów w  ramach 
Programu Erasmus+. Obecnie 
możliwe są m.in. wyjazdy osób 
o  statusie post doc, wyjazdy 
do niemal wszystkich krajów 
świata, a  także wyjazdy studen-
tów, doktorantów, absolwentów 
i  osób o  statusie post doc na 
praktyki krótkoterminowe, co 
nie było wcześniej możliwe. 

Z  tych zmian najbardziej 
powinni cieszyć się studen-
ci, którzy teraz podczas jedne-
go okresu wakacyjnego, mogą 
zrealizować zarówno prakty-
kę obowiązkową, jak również 

skorzystać z  możliwości wyjaz-
du na praktykę nieobowiązkową 
w ramach Programu Erasmus+. 

W  dniu 07.02.2022 r. zorga-
nizowane zostało pierwsze spo-
tkanie informacyjne, na którym 
przekazane zostały wszystkie 
informacje o  procedurach, re-
krutacjach oraz dokumentach 
niezbędnych do wzięcia udzia-
łu we wszystkich rodzajach 
mobilności. W  ramach Progra-
mu Erasmus+ można aktual-
nie wyjeżdżać w  następujących 
kategoriach: 

• studenci i doktoranci – wy-
jazdy na studia,

• studenci, doktoranci, absol-
wenci oraz osoby o statusie post 
doc – wyjazdy na praktyki,

• pracownicy uczelni – wyjaz-
dy w celach szkoleniowych,

• nauczyciele akade-
miccy – wyjazdy w  celach 
dydaktycznych. 

Obecnie prowadzone są 
dwie rekrutacje. Rekrutacja na 
wyjazdy na praktyki trwa do 

01.03.2022 r., natomiast rekru-
tacja na wyjazdy na studia trwa 
do 31.03.2022 r. Do tego czasu 
należy złożyć wszystkie wyma-
gane dokumenty, po czym zo-
stanie powołana Uczelniana Ko-
misja Programu Erasmus+, któ-
ra zdecyduje o  tym, kto będzie 
miał szansę doświadczyć zalet 
wymiany zagranicznej. 

Nowe Biuro Programu Era-
smus+ mieści się w  pokoju nr 
209, na pierwszym piętrze pra-
wego skrzydła Pałacu Branic-
kich. Z  chęcią odpowiemy na 
wszelkie pytania i  objaśnimy 
niejasności. Można się z  nami 
skontaktować drogą mailową, 
poprzez wysłanie wiadomo-
ści na adres: erasmus@umb.
edu.pl oraz pod numerem tele-
fonu 85 686 53 37. Zachęcamy 
również do zgłaszania propo-
zycji zawarcia nowych umów 
międzyinstytucjonalnych. 

Joanna Zadykowicz, 
Biuro Programu Erasmus+

Erasmus+ już w Dziale Współpracy Międzynarodowej
Od roku akademickiego 2021/22 obsługę Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Medycz-
nym w Białymstoku przejął Dział Współpracy Międzynarodowej. Sam program realizowa-
ny jest według zasad nowej perspektywy na lata 2021-2027. 

Uniwersytecki Szpital Kli-
niczny w  Białymstoku otrzy-
mał akredytację potwierdza-
jącą, iż spełnia wysokie nor-
my jakości dotyczące leczenia 
chorych. Dla pacjentów to gwa-
rancja bezpiecznego leczenia.

Minister Zdrowia przyznał 
USK akredytację na trzy lata. 
Szpital od dawna przygotowy-
wał się do tej zewnętrznej oce-
ny. Podczas trzydniowej kontro-
li placówka – jednostki przy ul. 
Skłodowskiej oraz przy ul Żura-
wiej - została dokładnie „prze-
świetlona”  przez zespół wizyta-
torów z  Centrum Monitorowa-
nia Jakości w Ochronie Zdrowia 
(CMJ). Oceniali oni wszystkie 
najważniejsze aspekty, które 
wpływają na poziom świadczeń 
i  bezpieczeństwo pacjentów 

oraz ich zgodność z  obowiązu-
jącymi w  Europie standardami. 
Oceniany był m.in. sposób pro-
wadzenia opieki nad pacjentem, 
przestrzeganie praw pacjenta, 
prawidłowość stosowanych za-
biegów, znieczulenia, farmako-
terapia, raportowanie zakażeń 
szpitalnych czy też zarządzanie 
informacją. 

- Bardzo się cieszę z  otrzy-
mania certyfikatu. Nie jest on 
jednak dla mnie zaskoczeniem, 
bo widzę codziennie ciężką 
pracę naszych pracowników, 
ich zaangażowanie i  oddanie 
pacjentom -  skomentował dr 
hab. Jan Kochanowicz, dyrektor 
szpitala. – Jesteśmy szczególnie 
dumni z otrzymania certyfikatu 
akredytacyjnego w  czasie trwa-
nia pandemii. Jesteśmy bowiem 

szpitalem, który w  ostatnim 
czasie leczy najwięcej na Podla-
siu pacjentów zakażonych koro-
nawirusem. Przy tak ogromnym 
obciążeniu udało nam się rów-
nież przygotować do akredyta-
cji, dlatego ten certyfikat cieszy 
podwójnie. 

Posiadanie akredytacji 
to prestiż, ale też nieznacz-
ne zwiększenie kontraktu na 
świadczenia w  ramach umów 
z  NFZ. Obecnie w  Polsce tylko 
178 szpitali posiada akredyta-
cję. USK już po raz drugi ubie-
gał się o certyfikat. W 2019 roku 
niestety nie otrzymał akredyta-
cji. Wtedy zabrakło dosłownie 
kilku punktów. 

km

Szpital USK z certyfikatem
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Dotychczas takie urządzenia 
wprowadzane były przeznaczy-
niowo – przez żyły. Umieszcza-
ne były w pobliżu serca. W tym 
nowym urządzeniu cały układ 
jest lokowany poza sercem – za-
szywany jest w loży międzymię-
śniowej. W  Polsce takich urzą-
dzeń wszczepiono już ok. 600. 
Już wiadomo, że ta metoda daje 
mniej powikłań. Ma jednak wa-
dę – jest bardzo droga, kosztuje 
ok. 80 tys. zł. Od dwóch lat jest 
jednak refundowana przez NFZ.

- Ta metoda leczenia zale-
cana jest u  pacjentów z  niewy-
dolnością serca, zagrożonych 
nagłym zgonem – tłumaczy dr 
Robert Sawicki, kierownik Pra-
cowni Elektrofizjologii w  USK 
w  Białymstoku. – Jest zalecana 
dla młodych pacjentów, nieob-
ciążonych innymi chorobami. 
To jest, można powiedzieć, ta-
ka polisa na życie. Jest to układ 
monitorujący pracę serca. 
W  momencie, gdy uzna, że po-
jawiła się groźna arytmia, która 
może zatrzymać serce, włącza 
defibrylator. I ratuje życie.

Pierwszym pacjentem, któ-
remu wszczepiono to urzą-
dzenie był 30-letni mężczyzna 
z kardiomiopatią. 

- Wcześniej funkcjonowałem 
jak każdy zdrowy człowiek, ale 
z dnia na dzień przyszło mi się 
zmagać z chorobą. I jest ciężko – 
opowiada Rafał Mielnicki. - Tra-
ciłem siły. Wcześniej wchodzi-
łem na piąte piętro bez żadnego 
zmęczenia. Teraz dojdę do dru-
giego piętra i  muszę odpocząć, 
uspokoić oddech. Mam problem 
ze spaniem. Brakuje powietrza. 
Kombinuję jak się ułożyć, śpię 
przy otwartym oknie.

Do zabiegu pacjent jest przy-
gotowywany podobnie jak do 
innych operacji. Poddawany 
jest narkozie. Następnie lekarze 

rysują anatomiczne szczegóły, 
by móc precyzyjnie, dokładnie 
w danym miejscu wstawić urzą-
dzenie. Następnie implantują 
defibrylator w  loży międzymię-
śniowej, zaś elektrodę umiesz-
czają w okolicy przymostkowej. 

- Następnie sprawdzamy 
skuteczność urządzenia. Ro-
bimy test defibrylacji, czyli na 
stole operacyjnym sprawdzamy, 
czy implantowany system prze-
rywa zatrzymania krążenia, tak 
jak to w życiu może mieć miej-
sce – tłumaczy dr hab. Michał 
Lewandowski z  Narodowego 
Instytutu Kardiologii w  War-
szawie, który towarzyszył bia-
łostockim lekarzom podczas 
pierwszego zabiegu. – Po ope-
racji pacjent ma ze sobą rodzaj 
„karetki reanimacyjnej” czy 
strażnika, który bez profesjo-
nalnego zespołu medycznego 
ma za zadanie uratować życie 
chorego. Chorzy, którzy mają 
podwyższone ryzyko zatrzyma-
nia krążenia, funkcjonując w ży-
ciu bez takiego urządzenia, żyją 
trochę na zasadzie rosyjskiej 
ruletki. Jeśli dojdzie do zatrzy-
mania krążenia, mogą tego nie 
przeżyć. Musi być ktoś, kto roz-
pozna zatrzymanie i rozpocznie 

akcję resuscytacyjną. Urządze-
nie jest cały czas z  pacjentem 
i  przejmuje funkcje zespołu 
reanimacyjnego. 

Zabieg trwa około godziny. 
Chory musi zostać w  szpita-
lu na obserwacji na około do-
bę. Po kilku tygodniach od za-
biegu będzie mógł wrócić do 
pracy czy innych codziennych 
aktywności. 

km

Kardiowerter jak anioł stróż
Po raz pierwszy na Podlasiu kardiolodzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bia-
łymstoku wszczepili pacjentowi podskórny kardiowerter-defibrylator. To taki elektro-
niczny „anioł stróż”, który zainterweniuje w  przypadku wystąpienia groźnej dla życia 
arytmii komorowej. 
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Kardiowerter to swoisty „anioł stróż”, który zainterweniuje w przy-
padku wystąpienia groźnej dla życia sytacji, fot. Katarzyna 
Malinowska-Olczyk



12

M
E

D
Y

K
 B
IA
Ł
O
S
T
O
C
K
I

Za pomocą bronchoskopu 
specjalna sonda wprowadzana 
jest do drzewa oskrzelowego. 
Może ona na żądanie być schło-
dzona do bardzo niskich tempe-
ratur. Powoduje to przyklejanie 
się zimnej sondy do tkanki guza 
w  kilka sekund. Taki zabieg, po 
raz pierwszy na Podlasiu, miał 
miejsce 28 stycznia w II Klinice 
Chorób Płuc i Gruźlicy USK pod 
okiem dr hab. Jarosława Pieroga 
z  Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego w Szczecinie.

Dotychczas w  diagnostyce 
nowotworów płuc w  większości 
polskich ośrodków wykonywa-
no bronchofiberoskopię i  po-
bierano wycinek guza za po-
mocą szczypczyków. Zabieg taki 
mógł być stosowany wyłącznie 
w  celach diagnostycznych, bez 

możliwości udrożnienia zatka-
nego przez guz oskrzela. Wadą 
takiego postępowania była nie 
zawsze satysfakcjonująca ilość 
i  jakość materiału do badania, 
a  także większe ryzyko krwa-
wienia. Korzystając z nowej me-
tody, ryzyko wystąpienia wspo-
mnianych zdarzeń niepożąda-
nych jest znacząco mniejsze.

Do pionierskiego zabiegu 
zakwalifikowano trzech pacjen-
tów - dwóch do leczenia palia-
tywnego, trzeciego do diagno-
styki guza z  trudno dostępnym 
umiejscowieniem. Jest to począ-
tek nowego rozdziału w rozwoju 
pulmonologii podlaskiej, któ-
ry otwiera drzwi do szybszego 
i skuteczniejszego leczenia oraz 
diagnozowania nowotworów 
płuc.
Opr. mt

Kriobiopsja w nowotworach płuc 
Kriobiopsja to nowoczesna procedura przydatna w  dia-
gnostyce i paliatywnym leczeniu nowotworów płuc. Działa 
trochę jak przyklejanie języka do sopla lodu.

W  czwartek 28 września 
1939 r. gen. Tadeusz 

Kutrzeba i  gen. Johannes Bla-
skowitz na terenie fabryki Ško-
da na Okęciu podpisali akt kapi-
tulacji Warszawy. 

3 października 1939 r. woj-
ska niemieckie wkraczają do 
miasta. Rozpoczyna się narasta-
jący stopniowo terror okupacyj-
ny. Celem Niemców jest prze-
kształcenie narodu polskiego 
w  naród niewolników pracują-
cych na rzecz III Rzeszy. Polacy 
pozbawiani są wszystkich praw, 
mają liczne ograniczenia, za 
przekroczenie których grozi ka-
ra śmierci lub obóz koncentra-
cyjny Auschwitz albo Majdanek. 
Zamknięte są instytucje kul-
tury, wyższe uczelnie i  szkoły 
średnie, biblioteki. Ludzie tracą 
pracę, nie mają środków do ży-
cia. Na ulicach Warszawy orga-
nizowane są łapanki. Areszto-
wani trafiają do katowni Gesta-
po na Pawiaku i  w  Alei Szucha. 
Mają miejsce uliczne egzekucje 
Polaków, po czym ukazują się 
czerwone plakaty z listami ska-
zanych. Rodacy w  miejscu eg-
zekucji kładą kwiaty, zapalają 
znicze. Mieszkańcy Warszawy 
zobowiązani są mieć przy sobie 
karty rozpoznawcze (w  miejsce 
dowodów osobistych) i zaświad-
czenia o  zatrudnieniu. Dużo 
budynków jest zniszczonych, 
a  wypalone grożą zawaleniem, 
dochodzi do katastrof budow-
lanych. Są ofiary wśród ludzi. 
W  wielu mieszkaniach brakuje 
okien, drzwi, a  nawet ścian. Na 
placach miasta utworzono tym-
czasowe cmentarze. Zniszczo-
ny jest transport. Pojawiają się 
wozy konne i riksze. W urucho-
mionych z  czasem tramwajach, 
wyznaczone są miejsca tylko 
dla Niemców. 

Z  kilkudziesięciu kin czyn-
nych przed wojną, zostało kilka-
naście z programem propagan-
dowym lub frywolnym. Władze 
podziemnego państwa zniechę-
cały mieszkańców Warszawy do 
odwiedzania kin. Rozpowszech-
niano rysunki z podpisem: „Tyl-
ko świnie siedzą kinie”, rozpyla-
no gaz łzawiący lub rozlewano 
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farbę na ubrania kinomanów. 
Większość teatrów zamknięto. 
Kilka działających prezentowa-
ło repertuar zgodny z  niemiec-
ką instrukcją. Wiele aktorek 
podejmuje pracę kelnerek. Po-
pularna była kawiarnia „U  Ak-
torek” w pałacyku przy ul. Pięk-
nej 12. Działały liczne teatry 
w  warunkach konspiracyjnych, 
wystawiano sztuki w  mieszka-
niach prywatnych z  niewielką 
widownią. Znane były Pastorał-
ki w  reżyserii Leona Schillera 
grane przez podopieczne sióstr 
zakonnych przy ul. Modlińskiej 
257 (Białołęka). Wielu miesz-
kańców traci pracę. 

Profesorowie Uniwersytetu 
Warszawskiego podejmują się 
pracy fizycznej. Rektor UW zo-
staje nocnym stróżem. Woźnym 
jest Czesław Miłosz. Brakuje 
żywności. Pracujący otrzymu-
ją niewystarczające przydziały 
podstawowych artykułów żyw-
nościowych na kartki. Rozwija 
się handel uliczny. Zarząd mia-
sta przejmują Niemcy. 

27 października 1939 r., zo-
staje aresztowany Prezydent 
Stefan Starzyński. Wielu działa-
czy społecznych i  politycznych 
Niemcy mordują w Palmirach. 

W warunkach terroru, na za-
sadach konspiracyjnych, two-
rzone są organizacje wojskowe, 
sądownicze, rozpoczyna prace 
szkolnictwo średnie i  wyższe, 
powstają komplety. Działa Taj-
na Organizacja Nauczycielska. 
Rada Główna Opiekuńcza or-
ganizuje pomoc dla najbardziej 
potrzebujących. Harcerze przyj-
mują nazwę Szarych Szeregów, 
uczestniczą w  akcjach małego 
sabotażu. W  tajnych drukar-
niach powstają liczne pisma 
o  tematyce wolnościowej. Po 
pewnym czasie wielu warsza-
wiaków znajduje prace w agen-
dach miejskich, w Elektrowni. 

Z  uwagi na brak lekarzy, 
Niemcy zgadzają się na zda-
wanie końcowych egzaminów 
do 6 maja 1940 r. ostatniemu 
rocznikowi studiów lekarskich 
(wyłącznie osobom pochodze-
nia aryjskiego). Zaświadczenie 
o  uprawnieniach zawodowych 
lekarzy wydaje Okręgowa Izba 
Zdrowia kierowana prze Niem-
ców. Studenci niższych lat po-
dejmują się pracy w  szpitalach 
na etatach sanitariuszy, noszo-
wych lub jako felczerzy. 

Jedną z  pilnych potrzeb jest 
konieczność kształcenia leka-
rzy. Dr Marian Koczwara tworzy 
komplety biologiczne, realizują-
ce program pierwszych lat na-
uczania medycyny. Słuchacze 
kompletów zostają następnie 
studentami Studium Medycz-
nego, które zostaje przekształ-
cone w  Tajny Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Powołany zostaje Wydział Far-
maceutyczny i  Akademia Sto-
matologii UW. Doc. Jan Zaorski 
organizuje studia wyższe pod 
nazwą Kursy Zawodowe dla Po-
mocniczego Personelu Medycz-
nego. W  warszawskim getcie 
profesor J. Zweibaum urucha-
mia studia lekarskie pod szyl-
dem Kursów Przysposobienia 
Sanitarnego do Walki z  Epi-
demiami. Prof. L. Hirszfeld 
z  asystentami prowadzi wykła-
dy dokształcające dla lekarzy 
i dentystów. 

Należy podkreślić, że praca 
i nauka w warunkach okupowa-
nej Warszawy była niezwykle 
trudna i  pełna zagrożeń, częste 
łapanki na ulicach miasta, kon-
trolne wizytacje władz niemiec-
kich w  szkole, aresztowanie 
dyrektora J. Zaorskiego i  nie-
których studentów (Zuzanna Ci-
chy-Kraśnicka). Studenci często 
łączą naukę z konspiracją. 

Tak o  tych czasach pisał 

dawny student Szkoły Zaorskie-
go, Tadeusz Dzierżykray-Ro-
galski, pseudonimy: „Mściwój”, 
„Dzier”, w  dniach Powstania 
Warszawskiego: „Jakie to te-
raz dalekie te moje całe studia, 
utrudnione nawałem obowiąz-
ków, zajęć konspiracyjnych 
i walki o życie”. Rekrutacja stu-
dentów odbywa się za pośred-
nictwem nauczycieli szkół śred-
nich oraz samych studentów. 
Szkoła Zaorskiego, istniejąca 
oficjalnie, ogłaszała nabór, wy-
wieszając ogłoszenie na bramie 
przy Krakowskim Przedmie-
ściu 26/28. Przyjęcie poprze-
dzane było egzaminem wstęp-
nym, który przeprowadzali 
profesorowie. 

Przy zachowaniu pełnej 
konspiracji powstaje Uniwer-
sytetu Ziem Zachodnich. Więk-
szość wykładowców stanowili 
profesorowie Uniwersytetu Po-
znańskiego. Zajęcia odbywały 
się w  grupach liczących około 
6 osób, często w  mieszkaniach 
studentów. Zazwyczaj ktoś z ro-
dziny studenta troszczył się 
o bezpieczeństwo. 

Trudną sytuację opisuje 
Franciszek Chmielewski. Pod-
czas wykładu w  mieszkaniu na 
rogu Wilczej i  Marszałkowskiej 
nadeszła wiadomość o przepro-
wadzonej przez Niemców ła-
pance. Na polecenie wykładow-
cy słuchacze rozbiegli się po są-
siednich mieszkaniach, a  sam 
profesor przygotowywał się do 
badania pacjentki. Po krótkim 
czasie można było powrócić 
do przerwanych zajęć. Tym ra-
zem Niemcy ograniczyli się do 
zatrzymywania ludzi na ulicy. 
Irena Ćwiertnia-Sitowska od-
notowuje w  swoim pamiętniku: 
„z powodu łapanek wielokrotnie 
nie mogłam dojechać na zajęcia 
na Pradze”. 

W  prawej górnej części 

Życie codzienne uczestników tajnego 
nauczania w okupowanej Warszawie
Motto: Do dziś uważam, że największą zasługą Polaków w  czasie okupacji był nie czyn 
zbrojny, ale tajne nauczanie. Maria Iwaszkiewicz
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pomnika poświęconego nauczy-
cielom tajnego nauczania, któ-
ry znajduje się Parku Czarto-
ryskich w  Warszawie, znajduje 
się okienko ze znakiem Polski 
Walczącej. Symbolizuje okno 
z  kwiatem w  wazoniku, które 
często było znakiem dla studen-
tów, że miejsce spotkania jest 
wolne od Niemców. Studenci 
opłacali czesne w wysokości 60 
zł. (Szkoła Zaorskiego). Czasami, 
ze względu na trudną sytuację 
materialną, byli zwalniani z  te-
go obowiązku. Nieliczni otrzy-
mywali stypendia. Wynagrodze-
nie profesora wynosiło 200 zł. 
Pewnego wsparcia finansowego 
udzielał Departament Oświa-
ty i  Kultury, Delegatury Rządu 
na Kraj (fundusz gen. Włady-
sława Sikorskiego). Brakowało 
podręczników, a  te, które poja-
wiały się na rynku, były drogie. 
Studenci korzystali z  notatek, 
wydawano skrypty. Kalina Ko-
perska opisuje przygotowanie 
skryptów z  chemii i  farmako-
logii. Poza autorami: prof. Sta-
nisławem Przyłęckim i  Jerzym 
Modrakowskim, zatrudnionych 
było szereg osób. Przy wydaniu 
skryptu korzystano z  drukarni 
pracującej zwykle na rzecz oku-
panta. Niemcy nieznający języ-
ka polskiego brali udział przy 
składaniu skryptu. Wszystko od-
bywało się z pomocą kierownika 
drukarni, którym był Polak. Na-
kład wynosił 350 egzemplarzy.

Wykładowcy anatomii przy-
nosili na komplety niektóre 
narządy. Ćwiczenia z  anato-
mii patologicznej odbywały się 
w  prosektorium Szpitala Prze-
mienienia Pańskiego na Pra-
dze, kierowanym przez dr Ja-
ninę Dąbrowską. W  Szpitalu 
Wolskim podobne zajęcia pro-
wadziła dr Stefania Chodkow-
ska nazywana przez studentów 
Mamą. Wśród młodzieży na-
wiązywały się więzy przyjaź-
ni i  sympatii, a  także wspólne 
przygotowania do egzaminów 
oraz prace naukowe. Młodzi lu-
dzie próbowali również ode-
rwać się na chwilę od codzien-
ności okupacyjnej. 

Jedna ze studentek opisuje 

wypad poza miasto, gdzie nie 
było Niemców, kilkuosobowej 
grupy kolegów. Posiłek przygo-
towano z  dostępnych na rynku 
artykułów. Z  okazji świąt, imie-
nin, wykładowcy otrzymywa-
li kwiaty i  drobne upominki. 
Studenci często spotykali się 
z  tragicznymi wydarzeniami, 
śmiercią kolegów i  egzekucja-
mi ulicznymi: nieopodal Szpi-
tala Ujazdowskiego, przy ul. 
Pięknej; w pobliżu Szpitala Wol-
skiego, przy ul. Połockiej i  Gór-
czewskiej. Zuzanna Cichy-Krze-
śnicka z  bólem wspomina roz-
strzelanie więźniów ubranych 
w papierowe worki na rogu Alei 
Jerozolimskich i  ul. Marszał-
kowskiej (naprzeciw obecnej 
Rotundy). Zamordowany zo-
stał przez Niemców prof. Ste-
fan Kopeć z  synem, był dyrek-
torem ds. naukowych w  Szkole 
Zaorskiego. 

Panuje pogląd, że ponad 80 
proc. uczących się w Szkole Za-
orskiego była w  konspiracji 
(Tadeusz Grigo). Studentki roz-
nosiły Biuletyn Informacyjny, 
uczestniczyły w  kursach sani-
tarnych, pełniły rolę łączniczek. 
Janina Bauer-Gellert była łącz-
niczką KG AK. Studenci koń-
czyli podchorążówki, uczest-
niczyli w  zbrojnych akcjach. 
Wykładowcy w  swoich wspo-
mnieniach podkreślają duży 
zapał młodych ludzi do nauki 
i  solidne przygotowanie do eg-
zaminów. Nie stosowano taryfy 
ulgowej (Marian Skarżewski). 
Wyniki egzaminów zapisywa-
ne były w  sposób zaszyfrowy-
wany, przechowywane z  nara-
żeniem życia. Po wojnie na ich 
podstawie profesorowie wyda-
wali zaświadczenia umożliwia-
jące studentom kontynuowanie 
studiów. 

Na terenie Warszawy odby-
wały się zajęcia na 17 tajnych 
wydziałach wyższych uczel-
ni. Po zaliczeniu 2 lat studiów, 
młodzież była kierowana na 
zajęcia kliniczne do warszaw-
skich szpitali. Jest szereg rela-
cji z  pracy w  Szpitalu Przemie-
nienia Pańskiego na Pradze, 
Dzieciątka Jezus, Maltańskiego 

i  Ujazdowskiego, gdzie mło-
dzież spotykała się z dużą życz-
liwością ze strony lekarzy i pie-
lęgniarek. Było dużo chorych 
z  ranami postrzałowymi, ropo-
wicami, gruźlicą. 

W  nauczaniu brało udział 
kilkuset wykładowców. Wielu 
z  nich cieszyło się dużą popu-
larnością wśród studentów. Na-
leżeli do nich np. prof. Franci-
szek Czubalski, fizjolog, który 
miał ciekawe wykłady. Na egza-
min należało przyjść odpowied-
nio ubranym: studentki ubie-
rały się na niebiesko, a  studen-
tów obowiązywał garnitur. Prof. 
Edward Loth, ortopeda i anatom 
wykłady ilustrował kolorowymi 
rysunkami, opowiadał anegdoty, 
był więźniem Pawiaka i  szefem 
służby zdrowia na Mokotowie. 
Zginął z  żoną i  córką podczas 
Powstania. Prof. Jerzy Modra-
kowski, farmakolog, znakomi-
ty wykładowca - zginął podczas 
Powstania. Prof. Witold Orłow-
ski, nestor internistów polskich, 
wielki autorytet - prowadził na-
uczanie kliniczne. Prof. Adam 
Wrzosek, dziekan Wydziału Le-
karskiego UZZ, znakomity orga-
nizator - był wielkim przyjacie-
lem młodzieży. Prof. Janusz Zey-
land, pediatra - specjalizował 
się w  leczeniu gruźlicy. Został 
zamordowany przez Niemców 
5 sierpnia 1944 r. Tajne studia 
w Warszawie zostały przerwane 
wybuchem Powstania Warszaw-
skiego. Uczestnicy brali czynny 
udział w  walce zbrojnej, nie-
sieniu pomocy rannym żołnie-
rzom i  ludności cywilnej. Kon-
tynuowali nauczanie w  miej-
scowościach podwarszawskich. 
Bardzo wielu poległo. 

Prof. Stanisław Chodynicki, 
emerytowany kierownik 
Kliniki Laryngologii
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B2021 rok obfitował w  wiele zdarzeń związanych z  pandemią koronawirusa. Niemniej 
społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uczestniczyła w wielu 
wydarzeniach, które pozwoliły choć na kilka momentów przypomnieć o normalności. 

Kronika UMB 2021 r.

STYCZEŃ
Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku pozyskał z Agen-
cji Badań Medycznych 10 mln zł 
na utworzenie Ośrodka Wspar-
cia Badań Klinicznych.

4
Tytuł profesora nauk me-

dycznych i  nauk o  zdrowiu 
otrzymali: dr hab. Agniesz-
ka Błachnio-Zabielska, dr hab. 
Adam Hermanowicz, dr hab. 
Sławomir Ławicki, dr hab. Anna 
Moniuszko-Malinowska, dr hab. 
Ewa Sierko.

5
Dr hab. Tomasz Łysoń, kie-

rownik Zakładu Neurologii 
Inwazyjnej wraz z  zespołem 
Kliniki Neurochirurgii USK 
w  Białymstoku zajął 5. miejsce 
w konkursie „Złoty Skalpel”. Ze-
spół opracował nowy sposób 
operowania kręgosłupa, pole-
gający na usuwaniu części dys-
ku szyjnego za pomocą cienkiej 

elektrody. Nowoczesna meto-
da pomaga chorym cierpiącym 
na bóle szyi i  głowy związane 
z  dyskopatią szyjną i  chorobą 
zwyrodnieniową we wczesnym 
stadium.

Urząd Patentowy RP udzie-
lił patentu „Sposób wykrywania 
porodu przedwczesnego”. Auto-
rami są naukowcy z  UMB: prof. 
Piotr Laudański, dr hab. Karol 
Charkiewicz, mgr inż. Joanna 
Gościk, mgr Joanna Teul, prof. 
Wojciech Miltyk, mgr inż. Bar-
bara Liżewska.

15
Urząd Patentowy RP udzie-

lił dwóch patentów: „Sposób 
oznaczania wrażliwości tka-
nek na insulinę oraz sposób 
identyfikacji insulinooporno-
ści i/lub określania predyspo-
zycji do zaburzenia z  nią zwią-
zanego” i  „Sposób oznaczania 
wrażliwości tkanek na insuli-
nę oraz sposób identyfikacji 

insulinooporności i  określania 
predyspozycji do zaburzenia 
z  nią związanego”. Autorami są 
naukowcy z  UMB: prof. Monika 
Karczewska-Kupczewska, prof. 
Marek Strączkowski.

19
Ahsan Hameed, stypendy-

sta UMB z  programu Maria 
Skłodowska-Curie COFUND 
i  początkujący badacz z  pro-
jektu ImPRESS finansowane-
go w  ramach Programu Ramo-
wego Unii Europejskiej Hory-
zont 2020, został wyznaczony 
na eksperta ewaluatora w  Mar-
tí i  Franquès COFUND Docto-
ral Fellowships Program (MFP), 
University of Rovira i  Virgili, 
Hiszpania.

22

Klinika Onkologii i  Hema-
tologii Dziecięcej otrzymała 
nowoczesny sprzęt szpitalny 
o  wartości ponad 188 tys. zł. Za 
pieniądze przekazane przez 
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Styczeń - wraz z rozpoczęciem 2021 r. student Mateusz Grochowski 
objął funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP.

fundację DKMS białostocka 
fundacja „Pomóż Im” kupiła 16 
nowoczesnych łóżek.

24
Zmarł prof. Franciszek Ko-

kot, doctor honoris causa 
UMB, wybitny nauczyciel wie-
lu pokoleń lekarzy, klinicysta 
w  zakresie chorób wewnętrz-
nych i  współtwórca polskiej 
nefrologii. 

27
Prof. Ewa Olszewska z Klini-

ki Otolaryngologii została po-
wołana na 5-letnią kadencję ja-
ko zastępca redaktora czasopi-
sma Journal of Otolaryngology 
Head and Neck Surgery (100 pkt 
MEiN, IF 2,175).

28
Dr hab. Małgorzata Pawiń-

ska, dr Inga Kamińska, dr Jo-
anna Łapińska-Antończuk 
z  Zakładu Stomatologii Zinte-
growanej, dr Ewa Stokowska 
z Samodzielnej Pracowni Gero-
stomatologii oraz pracownicy 
Uniwersytetu Medycznego im. 
K. Marcinkowskiego w  Pozna-
niu pod kierownictwem dr hab. 
Elżbiety Paszyńskiej rozpoczęli 
realizację pojektu „Caries-pre-
venting effect of a hydroxyapati-
te-toothpaste in adults” („Zapo-
bieganie próchnicy u dorosłych 
poprzez hydroksyapatyty (pa-
sty)”. Projekt o  wartości ponad 
400 tys. zł, realizowany jest we 
współpracy z  firmą DR. KURT 
WOLFF GMBH & CO. KG, produ-
centem pasty do zębów zawie-
rającej hydroksyapatyt (alterna-
tywę fluoru).

28
Zmarła dr Maria Irena Alek-

sandrowicz-Bukin, związa-
na z  UMB od 1979 r. Pracowała 
w  Zakładzie Genetyki Klinicz-
nej, Zakładzie Anatomii Pra-
widłowej Człowieka, a  następ-
nie w  Zakładzie Immunologii 
(2003-2011).

LUTY

1
Dr hab. Alicja Rydzew-

ska-Rosołowska z  II Kliniki 

Nefrologii z  Oddziałem Lecze-
nia Nadciśnienia Tętniczego 
i  Pododdziałem Dializotera-
pii, jako jedyny przedstawiciel 
z  Polski, została wybrana do 
udziału w  międzynarodowym 
projekcie The Nephrology So-
cial Media Collective (NSMC).

2
Agencja Badań Medycznych 

przyznała 9.5 mln zł na projekt 
badawczy „Ocena wpływu met-
forminy na płodność pacjentek 
leczonych jodem-131 z  powodu 
raka brodawkowatego tarczycy”, 
którego kierownikiem jest dr 
hab. Agnieszka Adamska z  Kli-
niki Endokrynologii, Diabetolo-
gii i Chorób Wewnętrznych.

Stowarzyszenie „Pro Salu-
te” zwyciężyło w  konkursie Ini-
cjatywa Społeczna Roku 2019 
w kategorii Edukacja i Sport, za 
inicjatywę „Uniwersytet Zdro-
wego Seniora i Uniwersytet Pro-
filaktyki Psychogeriatrycznej”. 
Uzyskało również wyróżnienie 
w  kategorii Budowanie wspól-
noty lokalnej, za inicjatywę „Za-
czarujmy patio”.

4
Zmarł mgr Henryk Grześ, 

specjalista mikrobiolog, starszy 
asystent w  Laboratorium Mi-
krobiologicznym USK, dokto-
rant UMB.

5
Na UMB odbyła się promo-

cja międzynarodowego projektu 
JoinUs-4-Health. Projekt reali-
zowany będzie do 31.12.2023 r. 
przez konsorcjum powstałe na 

bazie białostockich uczelni, or-
ganizacji pozarządowych i  firm 
oraz partnerów z zagranicy.

9
Zmarł dr Waldemar Janusz 

Szwaykowski, absolwent UMB 
z  1955 r. Były kierownik Zakła-
du Radiologii, pracownik Zakła-
du Anatomii Prawidłowej Czło-
wieka oraz członek Komplekso-
wej Ekspedycji Jaćwieskiej.

11
Tytuł profesora nauk me-

dycznych i  nauk o  zdrowiu 
otrzymali: dr hab. Piotr Myśli-
wiec i dr hab. Sławomir Szajda.

12
Absolwenci kierunku lekar-

sko-dentystycznego, którzy po 
raz pierwszy przystępowali do 
Lekarsko-Dentystycznego Eg-
zaminu Końcowego zdali je-
go wiosenną edycję najlepiej 
w Polsce.

Urząd Patentowy RP udzielił 
trzech patentów: 

„Nowe pochodne sulfona-
midowe 5-fenylo-7-metylo-pi-
razolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b]
[1,2,4]triazyny, sposób ich wy-
twarzania, ich zastosowania 
oraz kompozycja farmaceu-
tyczna je zawierająca”. Autora-
mi są naukowcy z  UMB: prof. 
Anna Bielawska, prof. Krzysztof 
Bielawski, mgr Wojciech Szy-
manowski, a  także: dr hab. Ma-
riusz Mojzych z  Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w  Siedlcach i  dr n. med. 
Katarzyna Kotwica-Mojzych 
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z  Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie.

„Chiralne pochodne sulfo-
namidowe 5-fenylo-7-metylo-
-pirazolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b]
[1,2,4]triazyny, sposób ich wy-
twarzania, ich zastosowania 
oraz kompozycja farmaceutycz-
na zawierająca chiralną sul-
fonamidową pochodną 5-fe-
nylo-7-metylo-pirazolo[4,3-e]
tetrazolo[4,5-b][1,2,4]triazyny”. 
Autorami są naukowcy z  UMB: 
prof. Anna Bielawska, prof. 
Krzysztof Bielawski, a  także: dr 
hab. Mariusz Mojzych z  Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w  Siedlcach i  dr n. 
med. Katarzyna Kotwica-Moj-
zych z Uniwersytetu Medyczne-
go w Lublinie.

„Nowe L-prolinowe sulfona-
midowe pochodne zawierające 
układ pirazolo[4,3-e]tetrazo-
lo[4,5-b][1,2,4]triazyny, sposób 
ich wytwarzania, ich zastoso-
wania oraz kompozycja farma-
ceutyczna je zawierająca”. Auto-
rami są naukowcy z  UMB: prof. 
Anna Bielawska, prof. Krzysztof 
Bielawski, prof. Dariusz Paw-
lak, dr Justyna Magdalena Her-
manowicz, dr hab. Anna Tan-
kiewicz-Kwedlo, mgr Anna 
Szymanowska, a  także: dr hab. 
Mariusz Mojzych z  Uniwersyte-
tu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w  Siedlcach i  dr n. med. 
Katarzyna Kotwica-Mojzych 
z  Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie.

18
Mgr inż. Mateusz Cieśluk, 

doktorant w  Zakładzie Mikro-
biologii Lekarskiej i  Inżynierii 
Nanobiomedycznej zdobył sty-
pendium Naukowej Fundacji 
Polpharmy w  wysokości 10 tys. 
zł.

19
Zmarła Bożena Prystrom, 

związana z UMB od 1984 r. Była 
pracownikiem Sekcji Inwenta-
ryzacji, zaś w  latach 1992-2020 
- Działu Płac.

UMB podpisał umowę 
o  współpracy z  Samodzielnym 
Publicznym Psychiatrycznym 

Zakładem Opieki Zdrowot-
nej im dr. Stanisława Deresza 
w Choroszczy.

Prof. Artur Bossowski, kie-
rownik Kliniki Pediatrii, En-
dokrynologii, Diabetologii z Po-
doddziałem Kardiologii znalazł 
się w  Radzie Merytorycznej 
kampanii TeleSerce.

20 
Zmarł prof. Mieczysław Cho-

rąży - nestor krajowej onkolo-
gii, specjalizujący się w biologii 
nowotworów, powstaniec war-
szawski, społecznik, nauczyciel 
i  autorytet dla kilku pokoleń 
lekarzy, doktor honoris causa 
UMB.

Pracownia symulacyjna Za-
kładu Propedeutyki Stomato-
logii Centrum Symulacji Me-
dycznej UMB pozyskała nowy 
sprzęt - Simodont Dental Tra-
iner zakupiony w  ramach pro-
jektu „Wdrożenie programu 
rozwoju Uniwersytetu Medycz-
nego w  Białymstoku z  wyko-
rzystaniem Centrum Symulacji 
Medycznej”, Program Opera-
cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
Oś priorytetowa V. Wsparcie 
dla obszaru zdrowia, działanie 
5.3 Wysoka jakość kształcenia 
na kierunkach medycznych, 
współfinansowanego przez UE.

22
Tytuł naukowy profesora na-

uk medycznych i  nauk o  zdro-
wiu otrzymali: dr hab. Paweł 
Knapp i  dr hab. Hady Razak 
Hady.

25
Absolwenci UMB, którzy 

przystąpili do Lekarskiego Eg-
zaminu Końcowego uzyskali 3 
najlepszy wynik w Polsce.

Kierunek położnictwo uzy-
skał pozytywną ocenę Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej.

26
Uruchomiono anglojęzycz-

ną wersję wyszukiwarki kon-
taktów UMB. Zadanie zostało 
zrealizowane w  ramach pro-
jektu pt. „Welcome to Medical 

University of Bialystok. Roz-
wój potencjału instytucjonal-
nego Uniwersytetu Medyczne-
go w  Białymstoku kluczowym 
etapem wdrożenia strategii 
umiędzynarodowienia”.

MARZEC
Położnictwo, studia pierw-

szego i  drugiego stopnia, uzy-
skało akredytację Krajowej Ra-
dy Akredytacyjnej Szkół Pielę-
gniarek i  Położnych. Certyfikat 
Akredytacyjny został przyznany 
na 5 lat. 

5
W  Euroregionalnym Cen-

trum Farmacji odbyła się se-
sja naukowo-sprawozdawcza 
uczestników Międzynarodo-
wych Studiów Doktoranckich 
w  Dziedzinie Nauk Medycz-
nych i  Nauk Farmaceutycznych 
na Wydziale Farmaceutycznym 
z Odziałem Medycyny Laborato-
ryjnej UMB.

9-10
Wizytacja ekspertów Uni-

wersyteckiej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia na Kierunku Lekar-
skim na UMB. Poziom kształce-
nia na kierunku lekarskim Ko-
misja oceniła wyróżniająco.

10
Prof. Robert Flisiak został 

wybrany jedną z trzech najbar-
dziej wpływowych osób w  pol-
skiej medycynie i  systemie 
ochrony zdrowia według ran-
kingu portalu Puls Medycyny.

16
Webinarium „Wpływ nowo-

czesnych technologii informa-
tycznych oraz procesów glo-
balizacyjnych na mowę, język 
i komunikację pokolenia Z”. Or-
ganizatorzy: Zakład Fonoaudio-
logii Klinicznej i Logopedii oraz 
Zakład Socjologii Polityki i Bez-
pieczeństwa Instytutu Socjolo-
gii Uniwersytetu w Białymstoku.

17
Prof. Adam Krętowski, Rek-

tor UMB powołał kierowni-
ka i  koordynatorów projek-
tu IDUB11: prof. Marcina Mo-
niuszko do pełnienia funkcji 
kierownika oraz prof. Adriana 
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Chabowskiego do pełnienia 
funkcji koordynatora ds. roz-
woju kształcenia kadry bio-
informatyczno-biostatystycz-
nej, w  tym utworzenia studiów 
o  profilu bioinformatycznym 
na UMB; prof. Janusza Dzięcioła 
do pełnienia funkcji koordyna-
tora ds. biobankowania mate-
riału biologicznego; prof. Annę 
Moniuszko-Malinowską do peł-
nienia funkcji koordynatora ds. 
zarządzania projektami, współ-
pracy ze środowiskiem bioin-
formatycznym oraz wymiany 
akademickiej; prof. Karola Ka-
mińskiego do pełnienia funkcji 
koordynatora ds. przygotowania 
i  zarządzania szczegółowymi 
projektami wykorzystującymi 
bazę danych osób/pacjentów 
będących uczestnikami badań 
kohortowych, w  tym badania 
Białystok PLUS; dr. hab. Micha-
ła Ciborowskiego do pełnienia 
funkcji koordynatora ds. zarzą-
dzania projektami, współpracy 
ze środowiskiem bioinforma-
tycznym oraz organizacji ba-
dań metabolomicznych i  pro-
teomicznych; dr hab. Joannę 
Reszeć do pełnienia funkcji 
koordynatora ds. biobankowa-
nia onkologicznego i  tworze-
nia bazy klinicznej pacjentów 
onkologicznych; dr Magdalenę 
Niemirę do pełnienia funkcji 
koordynatora ds. organizacji 
badań genomowych i współpra-
cy ze środowiskiem bioinfor-
matycznym; dr Łukasza Szczer-
bińskiego do pełnienia funkcji 
koordynatora ds. przygotowa-
nia i  zarządzania szczegółowy-
mi projektami w  zakresie cho-
rób metabolicznych i prewencji 
chorób cywilizacyjnych.

22
Ukończono prace związane 

z  montażem elementów sys-
temu oznakowania kampusu 
UMB. System składa się z  68 
zewnętrznych pylonów i  2 511 
wewnętrznych tablic informa-
cyjnych. Zadanie obejmowało 
kompleksowe oznakowanie bu-
dynków, pomieszczeń, sal dy-
daktycznych zlokalizowanych 
na terenie kampusu Uczel-
ni, a  także głównych ciągów 

komunikacyjnych w  językach: 
polskim i  angielskim. UMB ja-
ko pierwsza uczelnia w  regio-
nie zyskała tak kompleksowo 
oznakowany kampus. Zadanie 
zrealizowały: Dział Współpra-
cy Międzynarodowej, Muzeum 
Historii Medycyny i  Farmacji, 
Dział Administracyjno-Gospo-
darczy i  Usług oraz Biuro Pro-
mocji i  Rekrutacji. Projekt pn. 
„System dwujęzycznego ozna-
kowania kampusu Uniwersyte-
tu Medycznego w  Białymstoku 
oraz warsztaty międzykulturo-
we dla pracowników elemen-
tami realizacji strategii umię-
dzynarodowienia Uczelni” zre-
alizowano w  ramach programu 
„Welcome to Poland” Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej 
(NAWA).

29
Na pierwszym posiedzeniu 

Zgromadzenia Ogólnego Pol-
skiej Sieci Badań Klinicznych 
prof. Adam Krętowski, Rektor 
UMB został desygnowany do 
Zgromadzenia Ogólnego, a  tak-
że Rady Sieci.

KWIECIEŃ
Naukowcy z  UMB pod kie-

rownictwem prof. Karola Ka-
mińskiego, kierownika Zakładu 
Medycyny Populacyjnej i  Pre-
wencji Chorób Cywilizacyjnych 
rozpoczęli badania pacjentów 
z  kardiomiopatią przerostową 
pod kątem skuteczności leków 
z  grupy przeciwcukrzycowych 
SGLT-2. Liderem badań jest 
Agencja Badań Medycznych we 

współpracy z partnerami zagra-
nicznymi: Institute of Clinical 
Medicine, Internal Medicine, 
University of Eastern Finland 
w  Kuopio oraz Department of 
Cardiology, VU Univsersity Me-
dical Center w Amsterdamie.

1
UMB zawarł umowę dwu-

stronną ze szwajcarskim przed-
siębiorstwem BIOKONOPIA SA. 
Koordynatorem współpracy ze 
strony Uczelni została prof. Elż-
bieta Skrzydlewska, kierownik 
Zakładu Chemii Nieorganicznej 
i Analitycznej.

Studenci UMB: Aleksandra 
Jakimczuk z  VI roku farmacji 
i Cezary Pawlukianiec z V roku 
kierunku lekarskiego otrzymali 
jednorazowe stypendium Mini-
stra Zdrowia za znaczące osią-
gnięcia naukowe w  wysokości 
16 tys. zł.

5
Rozpoczęły się prace budow-

lane Centrum Prewencji i  Me-
dycyny Spersonalizowanej oraz 
Centrum Genomu.

6
Tytuł naukowy profesora na-

uk medycznych i  nauk o  zdro-
wiu otrzymała dr hab. Bożena 
Mikołuć.

7
W  ramach Światowego Dnia 

Cukrzycy odbył się panel dys-
kusyjny poświęcony tematyce 
cukrzycy. Organizatorzy: IFM-
SA Białystok i  Fundacja Miś 

Marzec - W laboratoriach UMB w próbkach od pacjentów znale-
ziono aż 12 różnych mutacji koronawirusa. Informacja ta obiegła 
media w całej Polsce.
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w Fartuchu.

13
UMB rozpoczął realizację 

projektu „Pilotażowy projekt 
dotyczący rozwoju współpracy 
w  zakresie B+R między bizne-
sem i  uczelniami”, który otrzy-
mał dofinansowanie ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Projekt realizowany przez kon-
sorcjum: UMB, UwB, Instytut 
Innowacji i Technologii PB, Bia-
łostocki Park Naukowo-Techno-
logiczny, Klaster Obróbki Me-
tali, Fundacja Regionalny Eko-
system Innowacji.

Urząd Patentowy RP udzie-
lił patentu „Sposób diagnozo-
wania boreliozowego zapalenia 
stawów, sposób różnicowego 
diagnozowania boreliozowego 
zapalenia stawów oraz zasto-
sowania lizofosfatydyloetano-
loaminy jako biomarkera”. Au-
torami są naukowcy z  UMB: dr 
hab. Wojciech  Łuczaj, prof. An-
na Moniuszko-Malinowska, dr 
Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz, 
prof. Elżbieta Skrzydlewska. 
Polski patent opracowany został 
we współpracy z Uniwersytetem 
w Aveiro, Portugalia.

14
UMB był organizatorem kon-

sultacji dotyczących zagospo-
darowania dziedzińca honoro-
wego Pałacu Branickich. Na za-
proszenie Rektora UMB udział 
w dyskusji wzięli m.in.: Podlaski 
Wojewódzki Konserwator Za-
bytków prof. Małgorzata Daj-
nowicz, Dariusz Stankiewicz - 
Miejski Konserwator Zabytków, 
architekci: dziekan Wydziału 
Architektury Politechniki Bia-
łostockiej dr hab. Aleksander 
Asanowicz, Krzysztof Górnicki 
- architekt z  uznanej na świe-
cie pracowni Foster + Partners, 
dr Magdalena Muskała - kie-
rownik Muzeum Historii Medy-
cyny i  Farmacji UMB, Barbara 
Tomecka - prezes TOnZ, o./Bia-
łystok, ksiądz dr Jan Nieciec-
ki - historyk sztuki i  znawca 
dziejów rezydencji Branickich, 

Andrzej Lechowski oraz przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego 
i Urzędu Marszałkowskiego.

15
Stowarzyszenie „Pro Salute” 

zakupiło nowy  sprzęt rehabili-
tacyjny o  wartości 24 tys. zł do 
Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej.

Zmarł lek. Józef Jan Kuź-
miński, absolwent UMB z  1956 
r., powstaniec warszawski, kie-
rownik Przychodni Przemysło-
wej przy Zakładzie Przemysłu 
Sklejek w Białymstoku (do 1991 
r.), pasjonat historii medycyny, 
darczyńca Muzeum UMB.

20
Konferencja „Aktualne wy-

zwania laboratorium mikro-
obiologicznego w  dobie zwięk-
szającej się lekooporności” 
– w  formie online. Organiza-
tor: Zakład Diagnostyki Mikro-
biologicznej i  Immunologii 
Infekcyjnej.

23
Muzeum UMB zakończyło 

prace nad wystawą multime-
dialną w  Aula Nobilium w  ra-
mach programu „Społeczna Od-
powiedzialność Nauki” finanso-
wanego przez Ministra Edukacji 
i  Nauki. Opracowano bazę ab-
solwentów UMB oraz przygoto-
wano multimedialną wystawę 
poświęconą dziedzictwu akade-
mickiemu. Ponadto Muzeum we 
współpracy z  Działem Współ-
pracy Międzynarodowej przygo-
towało dwie polsko-angielskie 

aplikacje multimedialne do Au-
la Nobilium. Zadanie sfinanso-
wano ze środków NAWA w  ra-
mach programu International 
Alumni.

24
I  Konferencja Studenckich 

Kół Naukowych Wydziału Nauk 
o Zdrowiu UMB.

29
Stopień naukowy dokto-

ra habilitowanego w  dziedzi-
nie nauk medycznych i  nauk 
o  zdrowiu w  dyscyplinie nauki 
farmaceutyczne otrzymali: dr 
Anna Gromotowicz-Popław-
ska i  dr Bartłomiej Grzegorz 
Kałaska.

MAJ
W  maju i  czerwcu studen-

ci III roku kierunku techniki 
dentystyczne oraz V roku kie-
runku lekarsko-dentystycznego 
uczestniczyli w wizytach studyj-
nych w  centrum protetyczno-
-edukacyjnym firmy Zirkonza-
hn w  Piasecznie. Wyjazd został 
zrealizowany w ramach projek-
tu pn. „Zintegrowany Program 
Kształcenia z  wykorzystaniem 
innowacyjnych metod w  zespo-
le stomatologicznym” współfi-
nansowanego przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w  ramach POWER 2014-2020. 
Opiekunem grup była mgr An-
na Kropiwnicka.

Dr Mateusz Maciejczyk zo-
stał laureatem nagrody Young 

Kwiecień - A gdyby pod dziedzińcem Pałacu Branickich zbudować 
centrum dydaktyczne? Na zaproszenie Rektora prof. Adama Krę-
towskiego dyskutowali na ten temat historycy, architekci, ale też 
osoby odpowiedzialne za zabytki.
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Investigator Award 2020 czaso-
pisma Biomedicines. W ramach 
nagrody otrzymał stypendium 
naukowe w  wysokości 1 000 
franków szwajcarskich.

1
Minister Zdrowia ponownie 

powołał prof. Teresę Sierpińską 
do pełnienia funkcji konsultan-
ta krajowego w  dziedzinie pro-
tetyki na okres 5 lat. Pani Profe-
sor pełni tę funkcję od 2016 r.

7
Prof. Maciej Szmitkowski zo-

stał powołany przez Ministra 
Zdrowia  na przedstawiciela 
Polski do europejskiej grupy ro-
boczej w ramach Health Securi-
ty Committy (HSC) - do udziału 
w  pracach dotyczących szyb-
kich testów antygenowych oraz 
aktualizacji nowej procedury 
wspólnego wykazu RAT (Rapid 
Antygen Tests).

Studencki Przegląd Okuli-
stycznych Przypadków Klinicz-
nych „Zobacz Chorobę” – w for-
mie online. Organizatorzy: SKN 
przy Klinice Okulistyki oraz 
SKN przy Klinice Okulistyki 
Dziecięcej z  Ośrodkiem Lecze-
nia Zeza.

7-13
Muzeum UMB wzięło udział 

w  międzynarodowej akcji „Mu-
seum Week”.

9
UMB uczestniczył w 24. Pik-

niku Naukowym Polskiego Ra-
dia i  Centrum Nauki Kopernik. 
W  tzw. wirtualnych namiotach, 
w  Strefie Zdrowia dostępne 
były filmowe produkcje UMB: 
„Sprawdź jakość wody z kranu”, 
„Promieniowanie wokół nas”, 
„Środowisko a żywność”, „Rado-
we dziewczyny”.

10
Projekt pt. „Wrota UMB są 

zawsze otwarte. Wsparcie roz-
woju Welcome Centre i  po-
tencjału uczelni do obsłu-
gi zagranicznych studentów 
i  naukowców” otrzymał dofi-
nansowanie z  NAWA w  wyso-
kości 399 320,34 zł. Projekt zo-
stał przygotowany przez Dział 

Współpracy Międzynarodowej 
w  ścisłej współpracy z  prof. To-
maszem Hryszko, pełnomoc-
nikiem rektora ds. współpracy 
międzynarodowej.

13
Walne Zebranie Sprawoz-

dawczo-Wyborcze Polskiego 
Towarzystwa Metabolomiczne-
go. Podczas spotkania wybrano 
nowe władze Towarzystwa na 
lata 2021-2025. Na prezesa za-
rządu wybrano dr hab. Michała 
Ciborowskiego z  Centrum Ba-
dań Klinicznych (CBK) UMB, 
a  skarbnikiem została mgr Pa-
trycja Mojsak z CBK UMB.

Studenci z  koła naukowe-
go Republika Wolnej Myśli im. 
Giordano Bruno posadzili dąb 
pamięci Stanisławy Leszczyń-
skiej, położnej i  więźniarki 
niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau. Drzewko ro-
śnie przy Zakładzie Zintegrowa-
nej Opieki Medycznej.

15
XII Noc Muzeów na UMB 

online pod hasłem: „Poza szla-
kiem, czyli tajemnice Pałacu 
Branickich”.

15-16
W  trakcie Zgromadzenia 

Delegatów IFMSA-Poland Pre-
zydent o. Białystok Mariola 
Piekarska, studentka V roku 
kierunku lekarskiego została 
wybrana na Prezydenta Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia 

Studentów Medycyny IFMSA-
-Poland 2021/2022.

17
Zmarła Magdalena Chom-

ko, studentka III roku 
pielęgniarstwa.

Projekt pn. „Wszystkie drogi 
prowadzą na UMB. Nowocze-
sne narzędzia rozwoju promo-
cji zagranicznej i wykorzystanie 
technologii IT w  budowie po-
tencjału Uczelni” otrzymał 388 
310,59 zł dofinansowania z NA-
WA w  ramach ostatniego na-
boru do programu „Welcome to 
Poland”. Projekt przygotowany 
przez Dział Współpracy Między-
narodowej w  ścisłej współpra-
cy z  pełnomocnikiem rektora 
ds. współpracy międzynarodo-
wej prof. Tomaszem Hryszko. 
Termin realizacji projektu: 
1.06.2021-31.05.2023 r.

18
Zmarł lek. Krzysztof Boh-

dan Hordyński, absolwent 
UMB z  1959 roku, asystent Kli-
niki Okulistycznej w  latach 
1959-1963.

20
Stopień naukowy dokto-

ra habilitowanego w  dziedzi-
nie nauk medycznych i  nauk 
o  zdrowiu w  dyscyplinie nauki 
medyczne otrzymała dr Justyna 
Dunaj.

Spotkanie online „Jak nie 
pogubić się w  rekrutacji?”. Or-
ganizator: Biuro Promocji 
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Maj - Jubileusz 10 lat istnienia obchodziło uczelniane Muzeum. 
To wyjątkowa na mapie Białegostoku jednostka, która w krótkim 
czasie stała się niemal głównym punktem na mapie turystycznej 
miasta.
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i Rekrutacji UMB.

Drugie wydarzenie z  cyklu 
Cukrzyca - Niezakaźna Pan-
demia pod tytułem „Żywienie 
w  cukrzycy” w  formie online. 
Organizatorzy: IFMSA Białystok 
i Fundacja Miś w Fartuchu.

21-22
15. edycja konferencji “Bialy-

stok International Medical 
Congress for Young Scientists” 
w formie online.

22
Podczas XXVI Walnego Zgro-

madzenia Delegatów Polskiego 
Towarzystwa Studentów Far-
macji odbyły się wybory do Za-
rządu Głównego. Wśród nowo 
wybranych władz znaleźli się 
studenci UMB. Wiceprzewodni-
czącym ds. PR wybrany został 
Jakub Kowalczyk, a rzecznikiem 
- Dominik Wiszniewski. 

22-23
Akademickie Mistrzostwa 

Polski w Lekkiej Atletyce w Biel-
sko-Białej. Aleksandra Kiryluk 
w  biegu na 100 m przez płotki 
ustanowiła nowy rekord życio-
wy (13.76 s.) i uzyskała 5. miejsce 
w klasyfikacji generalnej oraz 1. 
w  klasyfikacji uczelni medycz-
nych. Radosław Pomian oraz 
Jakub Kaliszewski w  biegu na 
110 metrów przez płotki zajęli 6. 
i 7. miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej oraz 1. i  2. w  klasyfikacji 
uczelni medycznych. W konkur-
sie skoku w  dal Gabriela Mie-
lech zajęła 6. miejsce w klasyfi-
kacji UMED. W  rywalizacji ko-
biet na bieżni Barbara Skrzypko 
i Kinga Kozłowska na dystansie 
1500 m zajęły 9. i  11. miejsce 
w klasyfikacji UMED. Marek Ol-
szyński w  biegu mężczyzn na 
1500 m zajął 2. miejsce klasyfi-
kacji UMED. Dwie damskie szta-
fety 4x100 m (w  składzie: Ur-
szula Pejko, Barbara Skrzypko, 
Gabriela Mielech, Aleksandra 
Kiryluk oraz: Angelika Antoniak, 
Magdalena Olszewska, Anna 
Bernatowicz, Kinga Kozłowska) 
zajęły 4. i  7. miejsce w  klasyfi-
kacji UMED. W biegu na 800 m 
Barbara Skrzypko i  Kinga Ko-
złowska zajęły kolejno 8. i  12. 

miejsce w  klasyfikacji uczelni 
medycznych. W konkursie rzutu 
oszczepem Angelika Antoniak 
zdobyła brązowy medal w  kla-
syfikacji generalnej AMP oraz 
złoty w „medykach”. W konkur-
sie skoku wzwyż Anna Berna-
towicz zdobyła srebrny medal 
w „medykach”, zajmując 6. miej-
sce w  klasyfikacji generalnej. 
W  biegu na 100 m Jakub Kali-
szewski uzyskał 4. wynik wśród 
„medyków”. W  biegu 400 m 
przez płotki Radosław Pomian 
zajął 3. miejsce w  klasyfikacji 
UMED. Marek Olszyński w  bie-
gu na 3000 m zajął 3. miejsce 
w  klasyfikacji UMED. Magdale-
na Olszewska w  konkursie rzu-
tu dyskiem uzyskała 3. miejsce 
w  klasyfikacji generalnej oraz 
1. wśród „medyków”. Zdobyte 
punkty przez żeńską część re-
prezentacji zapewniły 4. miej-
sce w  klasyfikacji drużynowej 
wśród uczeni medycznych.

23
Prof. Elżbieta Krajewska-Ku-

łak laureatką IX edycji Nagro-
dy im. Jana Rodowicza „Ano-
dy” w  kategorii za całokształt 
dokonań.

24-25
Konferencja „Pandemia Co-

vid-19 - koniec początku czy 
początek końca?” w  formie on-
line. Organizator konferencji: 
Komisja Nauk o  Życiu, Oddział 
Polskiej Akademii Nauk w Olsz-
tynie i w Białymstoku z siedzibą 
w  Olsztynie. Współorganizator: 
UMB.

26-28
Dzień Otwarty Uniwersyte-

tu Medycznego w  Białymstoku 
- online. Studio Dnia Otwartego 
zostało przygotowane w  Cen-
trum Symulacji Medycznej.

27-29
XVII Zjazd Polskiego Towa-

rzystwa Immunologii Doświad-
czalnej i  Klinicznej - online. 
Wydarzenie zostało objęte pa-
tronatem Rektora UMB prof. 
Adama Krętowskiego. Zjazd zo-
stał zorganizowany przez Za-
rząd PSECI oraz Oddział Bia-
łostocki. Przewodniczącymi 

komitetu organizacyjnego zo-
stali: prof. Ewa Jabłońska oraz 
prof. Marcin Moniuszko.

27-29
XXII Zjazd Naukowy Pol-

skiego Towarzystwa Diabetolo-
gicznego. Podczas zjazdu prof. 
Irina Kowalska została wybra-
na nowym prezesem elektem 
Polskiego Towarzystwa Diabe-
tologicznego na kadencję 2023-
2027. Dr hab. Edyta Adamska-
-Patruno z  CBK została laure-
atką I  nagrody im. Kazimierza 
Funka za najlepszą publikację 
w dziedzinie diabetologii i cho-
rób metabolicznych za rok 2020 
pt. „The Impact of FTO Genetic 
Variants on Obesity and Its Me-
tabolic Consequences is Depen-
dent on Daily Macronutrient In-
take” opublikowaną w Nutrients 
w 2020 r.

29.05-1.06
Mistrzostwa Polski Uczelni 

Medycznych w  Futsalu. Druży-
na kobiet w składzie: Astrid Re-
fsnes, Stine Johannessen, Han-
ne Haldorsen, Eline Grondahl, 
Jenny Sone, Maria Maeland, 
Marcelina Pęczyńska, Klaudia 
Jasek, Zuzanna Rakoczy, Eme-
lie Glanvik, Aida Jalali, Iwona 
Zalewska zajęła III miejsce. Ze-
spół mężczyzn w składzie: Filip 
Borys, Łukasz Wojciechowski, 
Wojciech Bogdański, Jakub Lu-
berecki, Maciej Dymek, Patryk 
Perlejewski, Mateusz Grochow-
ski, Michał Marciniak, Monta-
ser Ghozzi, Safillah Shakibani, 
Adam Malesiński, Omran Sa-
mar, Adam Zenouzzi zajął IV 
miejsce. Klaudia Jasek zdoby-
ła nagrodę  indywidualną MVP 
(Most Valuable Player) turnieju.

31
Jubileusz X-lecia Muzeum 

Historii Medycyny i  Farmacji 
UMB.

CZERWIEC
UMB awansował na 21 miej-

sce w  rankingu Uczelni Aka-
demickich fundacji Perspekty-
wy. Według zestawienia UMB 
jest najlepszą uczelnią wyższą 
w Polsce Wschodniej.
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2
Zmarli: prof. Tadeusz Woj-

ciech Łapiński, wieloletni pra-
cownik Kliniki Chorób Zakaź-
nych i  Hepatologii, pracownik 
Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej oraz je-
go żona dr Małgorzata Micha-
lewicz, wieloletnia pracow-
nica USK, przedstawicielka 
Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

5
W TVP3 Białystok został wy-

emitowany odcinek programu 
„Świadkowie czasu” pt. „Z Białe-
gostoku do Faras”, poświęcony 
prof. Tadeuszowi Dzierżykray-
-Rogalskiemu, pierwszemu kie-
rownikowi Zakładu Anatomii 
Prawidłowej Człowieka UMB, 
a także pierwszemu dziekanowi 
Wydziału Lekarskiego UMB.

Na Zjeździe sprawozdawczo-
-wyborczym Doktoranckiego 
Forum Uczelni Medycznych do 
zarządu organizacji na kaden-
cję 2021/2022 wybrana została 
doktorantka UMB mgr Aleksan-
dra Starosz.

8-10
28. edycja Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej „Interna-
tional Student Congress Of (bio)
Medical Sciences” w Groningen, 
Holandia. Adrian Janucik, stu-
dent biostatystyki zaprezento-
wał w  pulmonologicznej sesji 
ustnej pracę pt. „A comparative 
analysis of mesenchymal stem 
cell (MSC)-mediated regulation 
of eosinophilic and neutrophi-
lic experimental asthma” i  zo-
stał jej zwycięzcą. Po konferen-
cji, jako jedyna osoba z  Polski, 
odbył on staż naukowy „Iscoms 
Research Fellowship” na Uni-
versity Medical Center Gronin-
gen, którego tematem była ana-
liza danych wielkoskalowych, 
w  tym wypadku metagenomu. 
Staż zakończył się prezentacją 
pracy pt. “Effect of gluten-free 
diet on the antibiotic resistan-
ce genes load in the human 
gut” we współpracy i pod opieką 
Sanzhima Garmaeva z  Univer-
sity of Groningen.

9
Sinemyiz Atalay, doktorant-

ka UMB z  projektu ImPRESS 
została laureatką prestiżowego 
Programu START 2021 Fundacji 
na Rzecz Nauki Polskiej.

11
Wernisaż wystawy „Pionier-

ki – Kobiety w edukacji i nauce” 
z  panelem dyskusyjnym pod 
przewodnictwem prof. Małgo-
rzaty Dajnowicz. Organizator 
wystawy: Instytut Studiów Ko-
biecych; współorganizator: Mu-
zeum UMB. Miejsce: dziedziniec 
paradny Pałacu Branickich.

Trzecia sesja naukowo-spra-
wozdawcza doktorantów i  spo-
tkanie konsorcjum projektu 
ImPRESS.

11-12
Akademickie Mistrzostwa 

Polski w  biegach przełajowych 
w  Supraślu. Studentka UMB 
Barbara Skrzypko wywalczyła 
wicemistrzostwo Polski na dy-
stansie 3 km. Uzyskany wynik 
pozwolił na zwycięstwo w  kla-
syfikacji uczelni medycznych. 
Marek Olszyński na dystansie 
4,5 km zajął 2. miejsce w klasy-
fikacji „medyków”. Na tym sa-
mym dystansie Marek Olszyń-
ski, Dawid Kopciewski i  Michał 
Lachowicz zajęli drużynowo 
3. miejsce w  kategorii „medy-
ków”. Kinga Zujko na dystansie 
6 km uplasowała się na 2. miej-
scu wśród studentów uczelni 
medycznych.

12
Turniej Piłki Nożnej UMB.

14
Sesja naukowo-sprawozdaw-

cza Doktorantów Międzysek-
torowych Studiów Doktoranc-
kich, zrealizowana w  ramach 
projektu pt. „Krajowe Między-
sektorowe Studia Doktoranckie 
na Uniwersytecie Medycznym 
w  Białymstoku” współfinanso-
wanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w  ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020.

16
Minister Zdrowia Adam Nie-

dzielski podczas konferencji 
prasowej w  Olsztynie zapre-
zentował plan usprawnienia se-
kwencjonowania wirusa SARS-
-Cov-2. Konferencja odbyła się 
z  udziałem ekspertów z  Akade-
mickiego Ośrodka Diagnostyki 
Patomorfologicznej i  Genetycz-
no-Molekularnej: prof. Janu-
szem Dzięciołem i  dr hab. Ra-
dosławem Charkiewiczem.

Rozpoczęto prace remonto-
we auli wykładowej w UDSK.

W Klinice Onkologii i Hema-
tologii Dziecięcej zamontowano 
Dzwon Zwycięzcy – symbol za-
kończenia leczenia onkologicz-
nego w Klinice. Dzwon ufundo-
wała organizacja Era Nowych 
Kobiet.

17
Tytuł naukowy profesora na-

uk ścisłych i  przyrodniczych 
w  dyscyplinie nauk chemicz-
nych otrzymała dr hab. Marta 
Eliza Płońska-Brzezińska.

18
Spotkanie prof. Adriana 

Chabowskiego, Prorektora ds. 
Kształcenia z  absolwentami 
Uczelni z 2020 r., którzy aktyw-
nie działali w Samorządzie Stu-
dentów UMB. Podziękowania 
otrzymali: Mateusz Grochowski, 
Bartosz Jechanowski, Katarzy-
na Konończuk, Barbara Pilat, 
Agnieszka Senderowska, Agata 
Świderska, Adrianna Zańko, Pa-
trycja Zapolska.

Pogoda z  uzdrowiska Su-
praśl. Dr Magdalena Muska-
ła, kierownik Muzeum UMB na 
antenie Polskiego Radia, Cztery 
Pory Roku.

22
Sebastian Kotowski, student 

I roku kierunku logopedia z fo-
noaudiologią zdobył Grand Prix 
VIII Konkursu Literackiego 
im. Anny Markowej, za utwory 
poetyckie pt.: ludzie też kangu-
ry; kurki w kranie cię zadziobią; 
pożegnanie.
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23
Wizyta Ambasador Kanady 

Leslie Scanlon na UMB. Spotka-
nie dotyczyło studiów English 
Division.

Dr Michał Burdukiewicz 
z CBK otrzymał Stypendium dla 
Wybitnych Młodych Naukow-
ców Ministra Edukacji i Nauki.

24
Wręczono Statuetki Zaufa-

nia Złoty Otis 2021. Prof. Ida Te-
resa Kinalska, doktor honoris 
causa UMB, kierownik Kliniki 
Endokrynologii, Diabetologii 
i  Chorób Wewnętrznych UMB 
(1980-2003) odznaczona została 
za dorobek życia w  medycynie. 
W  kategorii lekarz-społecznik 
odznaczony został dr Tadeusz 
Borowski-Beszta, absolwent 
kierunku lekarskiego z 1960 r.

Stopień naukowy dokto-
ra habilitowanego w  dziedzi-
nie nauk medycznych i  nauk 
o  zdrowiu w  dyscyplinie nauki 
medyczne otrzymała dr Domi-
nika Giżycka.

Dr Mateusz Maciejczyk z Za-
kładu Higieny, Epidemiolo-
gii i  Ergonomii zajął 4. miej-
sce w  konkursie Supertalenty 
w Medycynie 2021.

24-26
Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Nadciśnienia Tętniczego. Lau-
reatkami w Konkursie dla mło-
dych naukowców zostały: Kata-
rzyna Czajkowska oraz Klaudy-
na Noiszewska.

25
Wizyta Ministra Zdrowia 

Adama Niedzielskiego na UMB. 
Minister wręczył prof. Annie 
Wasilewskiej, Dyrektor UDSK 
symboliczny czek na kwotę 35,8 
mln zł na remont i  rozbudowę 
szpitala.

28
Rozpoczęły się prace kon-

serwatorskie i  restauratorskie 
związane z  remontem westy-
bulu głównego, klatki schodo-
wej oraz pomieszczeń na I pię-
trze Pałacu Branickich (d. pokój 

bilardowy i  przedpokój Pokoi 
Chińskich). Dwóm ostatnim 
przywrócono XVIII-wieczną 
kolorystykę. 

30
W  rankingu Journal Cita-

tion Reports czasopismo UMB 
„Advances in Medical Sciences” 
otrzymało wskaźnik Impact 
Factor 3,287. Jest to najwyższy 
IF w historii czasopisma.

28.06-2.07
Międzynarodowa Szkoła Let-

nia pn. „Dyskurs naukowy i no-
woczesne technologie badaw-
cze a sukces naukowy”, w której 
uczestniczyli doktoranci mię-
dzynarodowych studiów dokto-
ranckich w dziedzinie nauk me-
dycznych i  nauk farmaceutycz-
nych. Wydarzenie odbyło się 
w  ramach projektu: „Interdy-
scyplinarne, międzynarodowe 
studia doktoranckie w  zakresie 
biologii medycznej i  nauk far-
maceutycznych na Uniwersyte-
cie Medycznym w Białymstoku”. 
W  ramach wydarzenia w  Za-
kładzie Biotechnologii gościł 
światowej sławy chemik, prof. 
Roman Lesyk z  Narodowego 
Uniwersytetu Medycznego we 
Lwowie.

LIPIEC
Rozpoczął się projekt „Prze-

budowa i  rozbudowa istnieją-
cego budynku UDSK w Białym-
stoku”. Jest to autorski wnio-
sek inwestycyjny szpitala, który 
pozyskał akceptację ministra 
zdrowia oraz niezbędne środki 
finansowe z  Unii Europejskiej 
(POiŚ) i budżetu państwa o war-
tości blisko 36 mln zł przezna-
czone na prace budowalne oraz 
zakup aparatury medycznej.

Studenci: Michał Głowac-
ki i Michał Witkoś z UMB  zdo-
byli drugie miejsce na Akade-
mickich Mistrzostwach Polski 
w  siatkówce plażowej. W  klasy-
fikacji uczelni medycznych wy-
walczyli złoto.

1
UMB zawarł umowę trój-

stronną z  University of Coli-
ma i  Wojskowym Instytutem 

Medycznym w Warszawie.

2
UMB zawarł bezterminową 

umowę bilateralną z  Uzhhorod 
National University, Ukraina.

UMB zawarł porozumienie 
o współpracy z University of Gu-
elph, Kanada.

9
W ramach konkursu Agencji 

Badań Medycznych dot. dzia-
łalności badawczo-rozwojowej 
w  zakresie niekomercyjnych 
badań klinicznych w  obszarze 
chorób rzadkich, projekt pt.: 
„Randomizowane badanie kli-
niczne oceniające wpływ de-
smopresyny na ilość powikłań 
krwotocznych po biopsji nerki 
STOP BLEED”, którego kierow-
nikiem jest dr hab. Alicja Ry-
dzewska-Rosołowska z  II Klini-
ki Nefrologii z  Oddziałem Le-
czenia Nadciśnienia Tętniczego 
i  Pododdziałem Dializoterapii 
otrzymał finansowanie w wyso-
kości 5 485 644,05 zł.

21
Urząd Patentowy RP udzie-

lił patentu „Ekstrakt z  grzyba 
poliporoidalnego, kompozycja 
zawierająca taki ekstrakt oraz 
jego zastosowanie”. Autorami 
są naukowcy z  UMB: prof. Ha-
lina Car, dr Anna Sadowska, dr 
Mateusz Maciejczyk, dr hab. 
Arkadiusz Surażyński, a  także: 
prof. inż. Sławomir Bakier, dr 
Ewa Zapora, Marek Wołkowycki 
z Politechniki Białostockiej.

23
W  ramach projektu „Wszyst-

kie drogi prowadzą na UMB. 
Nowoczesne narzędzia roz-
woju promocji zagranicznej 
i  wykorzystanie technologii IT 
w  budowie potencjału Uczel-
ni” finansowanego przez NAWA 
w  ramach Programu Welcome 
to Poland został uruchomiony 
profil UMB w  globalnej wyszu-
kiwarce KEYSTONE zawiera-
jącej informacje o  uczelniach 
i  oferowanych kierunkach stu-
diów z całego świata.

Dr Agnieszka Dudzik, 
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kierownik Studium Języków 
Obcych otrzymała nominację na 
drugą kadencję na stanowisku 
członka zarządu Stowarzysze-
nia IATEFL (International As-
sociation of Teachers of English 
as a Foreign Language) w grupie 
tematycznej English for Speci-
fic Purposes SIG (Język angiel-
ski dla celów specjalistycznych).

26
Urząd Patentowy RP udzielił 

patentu „Układ do badania stop-
nia zmętnienia płynów w  wa-
runkach dynamicznych oraz 
sposób badania stopnia zmęt-
nienia płynów w  warunkach 
dynamicznych”. Autorami są 
naukowcy z UMB: dr hab. Tade-
usz Porowski, prof. Anna Wasi-
lewska, a także naukowcy z Uni-
wersytetu w  Białymstoku: prof. 
Krzysztof Szymański, dr hab. 
Andrzej Andrejczuk i  mgr Łu-
kasz Łabieniec.

27
Chirurdzy z  Kliniki Chi-

rurgii Naczyń i  Transplanta-
cji uratowali życie 63-letniemu 
mężczyźnie z  rozwarstwieniem 
aorty, wszczepiąjąc stentgraft 
nowej generacji – Castor. To 
drugi taki zabieg w Polsce.

28
Sekretarz Stanu w  Kancela-

rii Prezydenta RP Andrzej De-
ra, w  imieniu Prezydenta RP, 
wręczył ordery i  odznaczenia 
państwowe przyznane osobom 
zasłużonym w  służbie państwu 
i  społeczeństwu. Wśród od-
znaczonych znalazło się 8 na-
uczycieli akademickich z  UMB. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi w  działalności na rzecz 
ochrony zdrowia i  za osiągnię-
cia w  dziedzinie nauk medycz-
nych uhonorowani zostali: prof. 
Adrian Chabowski - Prorektor 
ds. Kształcenia; prof. Marcin 
Moniuszko - Prorektor ds. Na-
uki i Rozwoju; prof. Janusz Dzię-
cioł - Prorektor ds. Klinicznych 
i  Szkolenia Zawodowego; prof. 
Irina Kowalska - Dziekan Wy-
działu Lekarskiego z  Oddzia-
łem Stomatologii i  Oddziałem 
Nauczania w Języku Angielskim 

i  Dziekan Kolegium Nauk Me-
dycznych; prof. Wojciech Miltyk 
- Dziekan Wydziału Farmaceu-
tycznego z  Oddziałem Medy-
cyny Laboratoryjnej i  Dziekan 
Kolegium Nauk Farmaceutycz-
nych; prof. Sławomir Terlikow-
ski - Dziekan Wydziału Nauk 
o  Zdrowiu i  Dziekan Kolegium 
Nauk o  Zdrowiu; prof. Elżbieta 
Krajewska-Kułak - Prodziekan 
ds. Ewaluacji i  Nauki Wydziału 
Nauk o  Zdrowiu; prof. Elżbieta 
Skrzydlewska - kierownik Za-
kładu Chemii Nieorganicznej 
i Analitycznej.

SIERPIEŃ
Rozpoczęły się prace re-

montowo-budowlane Ośrodka 
Przeciwdziałania Zdrowotnym 
i  Społecznym Skutkom Proce-
su Starzenia w  Collegium Flo-
ridum (dawna Oranżeria J.K. 
Branickiego).

2
Zmarła prof. Elżbieta Ołdak, 

od 1979 r. związana z UMB. By-
ła pracownikiem Zakładu Pro-
pedeutyki Pediatrii, Instytutu 
Pediatrii AMB, kierownikiem 
Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej 
Dzieci (1994-2019). 

4
Wizyta Ministra Zdrowia 

Adama Niedzielskiego na UMB.

7
Tytuł profesora nauk spo-

łecznych w  dyscyplinie nauki 
prawne otrzymał dr hab. Adam 
Górski.

19
Prof. Wojciech Miltyk, Dzie-

kan Wydziału Farmaceutyczne-
go z Oddziałem Medycyny Labo-
ratoryjnej i  Dziekan Kolegium 
Nauk Farmaceutycznych został 
wybrany na wiceprzewodni-
czącego Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego. 

27
Muzeum UMB odwiedziła 

Paulina Dzierżykray-Rogalska 
- córka prof. Tadeusza Dzierży-
kray-Rogalskiego wraz mężem. 
Państwo Dzierżykray-Rogalscy 
przekazali do Muzeum kolejne 

pamiątki po Profesorze.

Muzeum Historii Medycyny 
i Farmacji UMB znalazło się na 
liście Ministra Edukacji i Nauki 
w programie „Poznaj Polskę”.

29
Mistrzostwa Polski Age-Gro-

up w Triathlonie w Białymstoku. 
Kinga Zujko, absolwentka kie-
runku lekarskiego została wice-
mistrzynią Polski w Triathlonie 
na dystansie olimpijskim w ka-
tegorii kobiety 25 lat.

Na zawodach rozgrywanych 
w Mrągowie na dystansie 1/8 IM 
W, (dystans 1/8 to 475 metrów 
pływania, 22.5 kilometrów ro-
werem i 5.250 km biegu) 1. miej-
sce wśród wszystkich kobiet za-
jęła studentka III roku kierunku 
lekarskiego Kinga Kozłowska.

WRZESIEŃ
Absolwenci kierunku lekar-

sko-dentystycznego w jesiennej 
edycji Lekarsko-Dentystyczne-
go Egzaminu Końcowego zajęli 
I  miejsce wśród absolwentów 
zdających LDEK.

Prof. Dariusz Lebensztejn, 
kierownik Kliniki Pediatrii, 
Gastroenterologii, Hepatolo-
gii, Żywienia i  Alergologii zo-
stał ponownie powołany do 
Rady Naukowej Instytutu „Po-
mnik-Centrum Zdrowia Dziec-
ka” w  Warszawie na kadencję 
2021-2024.

Absolwenci kierunku lekar-
skiego w  jesiennej edycji Le-
karskiego Egzaminu Końcowe-
go 2021 zajęli II miejsce wśród 
absolwentów zdających LEK po 
raz pierwszy. Najlepiej w Polsce 
LEK zdał absolwent UMB Kon-
rad Trzciński, który zdobył 187 
punktów, co dało wynik 95,9 %. 
Konrad Trzciński ukończył stu-
dia w 2021 r. z najwyższym wy-
nikiem na roku.

UMB został po raz pierwszy 
w historii sklasyfikowany w pre-
stiżowym rankingu „Times Hi-
gher Education World Univer-
sity Ranking”. Uczelnia została 
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spozycjonowana w  przedziale 
1001-1200 miejsca, co stanowi 3 
wynik w kraju. W kategorii Cli-
nical and Health UMB spozy-
cjonowany został w  przedziale 
601+.

Naukowcy z  UMB w  konsor-
cjum otrzymali grant na bada-
nia fake newsów w  Internecie. 
Znaczącą rolę w badaniach ode-
gra Zakład Medycyny Populacyj-
nej i  Prewencji Chorób Cywili-
zacyjnych pod kierownictwem 
prof. dr hab. Karola Kamińskie-
go. Efektem grantu przyznane-
go przez Narodowe Centrum 
Badań i  Rozwoju będzie m.in. 
automatyczny klasyfikator nie-
wiarygodnych treści. Wartość 
dofinansowania projektu „Info-
Tester” wyniosła 7 898 438, 23 
zł.

2-4
VI Zjazd Polskiego Towa-

rzystwa Medycyny Paliatywnej. 
Współorganizator: Zakład Me-
dycyny Paliatywnej.

2-5
28. Ogólnopolska Konfe-

rencja Redaktorów Czasopism 
Akademickich i  Portali. Or-
ganizator: Medyk Białostocki. 
Konferencję dofinansowano 
z  programu „Społeczna odpo-
wiedzialność nauki” Ministra 
Edukacji i  Nauki - w  kwocie 34 
250 zł.

6-7
Na kampusie UwB odbyło się 

Konwersatorium Spektometrii 
Atomowej. Jednym z  organiza-
torów był UMB.

8
Na UMB odbył się Dzień 

Świadomości Dystrofii Mięśnio-
wej, na którym podsumowano II 
Edycję Dorocznej Edukacyjno-
-Charytatywnej Ogólnopolskiej 
Akcji „Tulipany Mocy”. Jedno-
cześnie zainaugurowano trze-
cią edycję akcji. Przed budyn-
kiem Centrum Dydaktyczno-
-Naukowego WNoZ zasadzono 
50 tulipanów. 

Konferencja naukowo-szko-
leniowa „Choroby Rzadkie 

- Wybrane aspekty opieki pa-
cjentów wentylowanych me-
chanicznie - wyzwania dla Ze-
społów Respiratoroterapii Do-
mowej”. Organizatorzy: WNoZ, 
Stowarzyszenie „Pro Salute”, Za-
kład Zintegrowanej Opieki Me-
dycznej, Klinika Rehabilitacji 
Dziecięcej, Zakład Podstawowej 
Opieki Medycznej, Polskie Cen-
trum Edukacji.

9-10
Na UMB odbyły się Warsz-

taty Inspektorów Ochrony Da-
nych uczelni członkowskich 
i  stowarzyszonych Konferencji 
Rektorów Akademickich Uczel-
ni Medycznych.

10
Dr hab. Robert Milewski 

z  Zakładu Statystyki i  Informa-
tyki Medycznej na Wielkiej Ga-
li Światowego Dnia Społeczeń-
stwa Informacyjnego i  40-lecia 
Polskiego Towarzystwa Infor-
matycznego w  Filharmonii Na-
rodowej został odznaczony 
Srebrną Odznaką PTI.

Prof. Urszula Łebkowska, 
kierownik Zakładu Radiolo-
gii została Członkiem Hono-
rowym Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego.

15
Na UMB odbyło się wyjaz-

dowe posiedzenie Rady Agencji 
Badań Medycznych.

UMB odwiedzili prof. Alek-
sander Pułyk, kierownik 

Katedry Neurorehabilitacji 
i  Psychologii Klinicznej i  prof. 
Michał Heczko, Prodziekan Wy-
działu Medycznego z Uzhhorod 
National University, Ukraina.

15-18
Podczas XXIV Zjazdu Pol-

skiego Towarzystwa Neurolo-
gicznego w  Warszawie, prof. 
Alina Kułakowska, zastępca 
Kierownika Kliniki Neurologii 
została wybrana prezesem elek-
tem PTN.

70. Jubileuszowy Kongres 
Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich w  Toruniu. W  trakcie 
Kongresu prof. Henryk Dadan 
został wybrany Honorowym 
Członkiem TChP, a  prof. Hady 
Razak Hady - Członkiem Za-
rządu Sekcji Chirurgii Meta-
bolicznej i  Bariatrycznej TChP. 
Podczas Kongresu wyróżniono 
także pracę pt.: „Postępowanie 
w nieszczelności żołądka po la-
paroskopowej rękawowej resek-
cji  w  doświadczeniu własnym” 
autorstwa: Pauliny Głuszyńskiej, 
Inny Diemieszczyk, Aleksandra 
Łukaszewicza, Piotra Gołaszew-
skiego, Patrycji Pawłuszewicz 
oraz Hady’ego Razaka Hady’ego 
z UMB.

16
Dr Karolina Pietrowska z La-

boratorium Metabolomiki CBK 
UMB zdobyła grant w wysokości 
46 tys. zł na projekt „Metabolo-
mika ciała szklistego oparta na 
LC-MS – badania wstępne” w ra-
mach konkursu Narodowego 
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Centrum Nauki (NCN) MINIA-
TURA 5.

European Patent Office 
udzielił patentu „Extract from 
polyporoid fungi, composition 
containing that extract and its 
applications”. Autorami patentu 
są naukowcy z UMB: prof. Halina 
Car, dr Anna Sadowska, dr Ma-
teusz Maciejczyk, dr hab. Arka-
diusz Surażyński, a  także: prof. 
dr hab. inż. Sławomir Bakier, dr 
Ewa Zapora, Marek Wołkowycki 
z Politechniki Białostockiej.

UMB odwiedziła Ambasa-
dor Irlandii w  Polsce Emer 
O’Connell. Ambasador spotka-
ła się z  władzami Wydziału Le-
karskiego: prof. Iriną Kowalską 
i prof. Tomaszem Hryszko.

17
Prof. Robert Flisiak, kierow-

nik Kliniki Chorób Zakaźnych 
i  Hepatologii został ponownie 
wybrany przez Walne Zebranie 
członków Polskiego Towarzy-
stwa Epidemiologów i  Lekarzy 
Chorób Zakaźnych do pełnienia 
funkcji prezesa Zarządu Głów-
nego w kadencji 2021-2024.

Prof. Marcin Moniuszko, 
Prorektor ds. Nauki i  Rozwoju, 
kierownik Kliniki Alergologii 
i  Chorób Wewnętrznych został 
wybrany wiceprezydentem Pol-
skiego Towarzystwa Alergolo-
gicznego w kadencji 2021-2024.

19
Europejskie Dni Dziedzic-

twa na UMB. W ramach obcho-
dów odbył się wykład dr Anny 
Serwickiej-Kapały pt. „Powideł-
ka, tynktury, miody, czyli sma-
ki z  dawnej apteki. Dziedzic-
two medyczne w  Białymstoku”. 
Wydarzenie dofinansowano 
z  programu „Społeczna odpo-
wiedzialność nauki” Ministra 
Edukacji i  Nauki. Organizator: 
Muzeum UMB.

22.09-2.10
Podczas XXV Międzynaro-

dowego Kongresu Polskiego 
Towarzystwa Kardiologiczne-
go przyznano Nagrodę za Pu-
blikację Naukową 2020. Otrzy-
mali ją m.in. naukowcy z  UMB: 

Remigiusz Kazimierczyk, Piotr 
Szumowski, Dorota Jurgilewicz, 
Marcin Hładuński, Małgorzata 
Knapp, Bożena Sobkowicz, Ja-
nusz Myśliwiec, Włodzimierz J. 
Musiał, Karol A. Kamiński. Na-
grodzona praca pt. „Prognostic 
role of PET/MRI hybrid imaging 
in patients with pulmonary ar-
terial hypertension” została 
opublikowana w  prestiżowym 
brytyjskim czasopiśmie Heart 
(wskaźnik Impact Factor 5.994).

25
70-lecie Studenckiego Cen-

trum Radiowego „Radiosupeł”. 
Podczas uroczystości w  Aula 
Magna odbył się koncert „Usta 
milczą, dusza śpiewa....” oraz po-
kaz filmu „Dwa dni, jedna noc”. 

28
Zmarła mgr Krystyna Ku-

bala, dyrektor Biblioteki UMB 
(1982-1991) oraz przewodni-
cząca Zarządu Okręgowego Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich Województwa Białostoc-
kiego (1974-1979).

29.09-1.10
V Międzynarodowy Kon-

gres Naukowy „Stan badań nad 
wielokulturowym dziedzic-
twem dawnej Rzeczypospoli-
tej”. Współorganizator: Muzeum 
UMB.

29.09-2.10
Podczas XIV Międzynarodo-

wego Kongresu Polskiego Towa-
rzystwa Alergologicznego dr Ka-
mil Grubczak, adiunkt w Zakła-
dzie Medycyny Regeneracyjnej 

i  Immunoregulacji zwyciężył 
w  konkursie na grant nauko-
wo badawczy PTA w  wysokości 
25 tys. zł. Temat nagrodzonego 
projektu to  „Ocena dynamicz-
nych zmian profilu metabolo-
micznego u pacjentów z alergią 
na jad owadów błonkoskrzyd-
łych poddanych immunoterapii 
swoistej”. 

PAŹDZIERNIK
Prof. Bożena Mikołuć z Klini-

ki Pediatrii, Reumatologii, Im-
munologii i Chorób Metabolicz-
nych Kości została wybrana na 
Przewodniczącą Polskiego To-
warzystwa Fenyloketonurii.

UMB po raz pierwszy w  hi-
storii został zakwalifikowany do 
głównego rankingu US – News 
Best Global Universities Ran-
kings. W  tym roku UMB został 
sklasyfikowany w  następują-
cych kategoriach: 1688 miej-
sce w  rankingu ogólnym; 742 
miejsce w  kategorii Clinical 
Medicine; 578 miejsce w  ran-
kingu uczelni europejskich; 
34 miejsce w  rankingu uczelni 
polskich.

1
Rozpoczęły się prace bu-

dowlane Centrum Biobankowa-
nia i  Banku Tkanek i  Komórek 
UMB. 

4
Rozpoczęła się realizacja 

dwujęzycznego wirtualnego 
spaceru po kampusie UMB, jest 
to efekt projektu „Wrota UMB 
są zawsze otwarte. Wsparcie 

Październik - Rozpoczęła się budowa uczelnianego biobanku (na 
zapleczu Collegium Pathologicum). W ogóle cały 2021 rok inwesty-
cyjnie dla UMB był bardzo udany.
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rozwoju Welcome Centre i  po-
tencjału uczelni do obsługi za-
granicznych studentów i  na-
ukowców” finansowanego przez 
NAWA w  ramach programu 
Welcome to Poland.

5
Uroczysta inauguracja no-

wego roku akademickiego na 
Uniwersytecie Zdrowego Senio-
ra UMB. Rok akademicki rozpo-
częło 50 studentów.

8
W  Aula Magna odbyło się 

uroczyste wręczenie dyplomów 
absolwentom kierunku lekar-
skiego i  lekarsko-dentystyczne-
go rocznika 2021. Studia ukoń-
czyły 264 osoby – 190 lekarzy 
i 74 lekarzy-dentystów.

Uroczysta inauguracja ro-
ku akademickiego 2021/2022 
na UMB. Wykład inauguracyjny 
wygłosiła prof. Maria Siemio-
now, światowej sławy chirurg 
i transplantolog z Uniwersytetu 
Illinois w Chicago. Wśród gości 
zaproszonych na inaugurację 
byli: m. in. Andrzej Dera, Mini-
ster z Kancelarii Prezydenta RP 
oraz Wiceminister Zdrowia, ab-
solwent UMB, Waldemar Kra-
ska. Podczas uroczystości, za 
zasługi w  działalności na rzecz 
ochrony zdrowia publiczne-
go Złotym Krzyżem Zasługi od-
znaczeni zostali: prof. Sławomir 
Pancewicz, dr hab. Jan Kochano-
wicz, dr n. med. Sławomir Cza-
ban oraz pośmiertnie - prof. Ta-
deusz Wojciech Łapiński. Z ini-
cjatywy Wojewody Podlaskiego, 
na wniosek kierownictwa Wo-
jewódzkiego Szpitala w  Łomży, 
Złoty Krzyż Zasługi otrzymała 
prof. Joanna Zajkowska. Srebr-
nym Krzyżem Zasługi odzna-
czeni zostali: prof. Wojciech 
Naumnik, dr hab. Marzena 
Wojewódzka-Żelezniakowicz. 

8-9
XIII Konferencja „Aktualno-

ści w  kardiologii interwencyj-
nej”. Partnerem merytorycznym 
konferencji była Klinika Kar-
diologii Inwazyjnej UMB. Wyda-
rzenie objął patronatem hono-
rowym prof. Adam Krętowski, 

Rektor UMB.

11
UMB zakwalifikował się do 

rankingów: U-Multirank 2021 
instytucjonalny oraz U-Multi-
rank 2021 by subject.

14-16
Konferencja naukowa „Kom-

pleksowa Ekspedycja Jaćwieska. 
Fenomen wielodyscyplinarnych 
badań nad Jaćwieżą”. W  komi-
tecie organizacyjnym konfe-
rencji była dr Magdalena Mu-
skała z  Samodzielnej Pracowni 
Historii Medycyny i  Farmacji 
i Muzeum UMB. Dr Muskała wy-
głosiła referat pt. „Udział Aka-
demii Medycznej w  Białymsto-
ku w Kompleksowej Ekspedycji 
Jaćwieskiej. Ludzie i materiały”. 
Miejsce: Augustów.

16
„Welcome to Bialystok - I In-

ternational Sightseeing Day” – 
wydarzenie integracyjne dla ca-
łej społeczności UMB. Wydarze-
nie finansowane przez NAWA 
w  ramach Programu Welcome 
to Poland (2020).

20
UMB wprowadził MLegity-

mację, czyli elektroniczne legi-
tymacje studenckie.

21-23
Podczas XXV Sympozjum 

Sekcji Kardiologii Eksperymen-
talnej Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego dwie przed-
stawicielki UMB zdobyły na-
grody główne. Dr Natalia Mar-
cińczyk z  Zakładu Biofarmacji 
zdobyła główną nagrodę w kon-
kursie na najlepszą prezenta-
cję plakatową badań własnych. 
Tytuł prezentacji: „Użyteczność 
płytkowo-śródbłonkowej czą-
steczki adhezji komórkowej 1 
(PECAM-1) w  ocenie aktywacji 
płytek krwi”. Mgr Anna Krzy-
żewska, doktorantka z  Zakładu 
Fizjologii i  Patofizjologii Do-
świadczalnej zdobyła główną 
nagrodę w  konkursie na naj-
lepszą prezentację ustną ba-
dań własnych. Tytuł prezenta-
cji: „Ocena wpływu chronicz-
nego podania kannabidiolu 
na wybrane markery stanu 

zapalnego i przebudowy w płu-
cach u szczurów w modelu nad-
ciśnienia płucnego indukowa-
nego monokrotaliną”.

26
Pierwsze posiedzenie nowej 

kadencji Rady Naukowej Naro-
dowego Instytutu Kardiologii 
w  Warszawie. Wśród powoła-
nych członków Rady znalazł się 
prof. Karol Kamiński, Prodzie-
kan Kolegium Nauk Medycz-
nych UMB.

27
Trzy projekty badawczo-roz-

wojowe otrzymały finansowanie 
w  konkursie Pilotażowy pro-
jekt dotyczący rozwoju współ-
pracy w  zakresie B+R między 
biznesem i  uczelniami: zespół 
badawczy Zakładu Biotechno-
logii Żywności w  składzie: dr 
hab. Anna Witkowska, dr Iwo-
na Mirończuk-Chodakowska, 
mgr Karolina Kujawowicz oraz 
studenci dietetyki (członko-
wie Koła Naukowego) realiza-
cja projektu „Produkt spożyw-
czy do prewencji niedożywie-
nia wśród ludzi starszych”; dr 
Emilia Szymańska z  Zakładu 
Farmacji Stosowanej Wydzia-
łu Farmaceutycznego - projekt 
„Badania rozwojowe nad inno-
wacyjnym systemem dostarcza-
nia leku na błonę śluzową jamy 
ustnej”; dr Mateusz Maciejczyk 
z  Zakładu Higieny, Epidemiolo-
gii i Ergonomii wraz z zespołem 
badawczym (prof. Małgorzata 
Żendzian-Piotrowska, prof. An-
na Zalewska, Małgorzata Gry-
ciuk, Kacper Mil, Miłosz Neste-
rowicz i  Cezary Pawlukianiec) 
- na realizację projektu pt. „Re-
pozycjonowanie znanego leku 
przeciwbólowego i  przeciwza-
palnego – potwierdzenie dzia-
łania antyglikacyjnego i  prze-
ciwcukrzycowego w  badaniach 
przedklinicznych na modelu 
zwierzęcym”.

28
Stopień naukowy dokto-

ra habilitowanego w  dziedzi-
nie nauk medycznych i  nauk 
o  zdrowiu w  dyscyplinie nauki 
medyczne otrzymała dr Natalia 
Wawrusiewicz-Kurylonek.
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Ogłoszono zwycięzców kon-
kursu Runda T organizowanego 
przez Fundację Technotalenty. 
W kategorii Science wygrał pro-
jekt badaczy zespołu naukow-
ców z  UMB w  składzie: mgr 
Marlena Tynecka, Adrian Janu-
cik, prof. Marcin Moniuszko, 
mgr Alicja Walewska i  dr hab. 
Andrzej Eljaszewicz. Nagrodzo-
nym projektem jest: „Makro-
potencjał mikropęcherzyków 
- optymalizacja pozyskiwania 
preparatu pochodzącego z  me-
zen-chymalnych komórek ma-
cierzystych jako potencjalnej 
strategii terapeutycznej w  le-
czeniu przewlekłych chorób 
dróg oddechowych”.

Zebranie naukowe Oddzia-
łu Białostockiego Polskiego To-
warzystwa Nauk Żywieniowych. 
Wykład pt.: „Oleje CBD i CBG ja-
ko suplementy diety” wygłosiła 
prof. Maria Borawska z Zakładu 
Bromatologii.

29
W  Aula Magna odbyła się 

uroczystość dyplomatorium 
rocznika 2020 z kierunku lekar-
skiego i  lekarsko-dentystyczne-
go, która z  powodu pandemii 
została przełożona na 2021 r.

W Sali Senatu odbyło się ko-
lejne spotkanie z  cyklu comie-
sięcznych spotkań doktoran-
tów zatrudnionych w  projekcie 
ImPRESS „Międzynarodowe, 
interdyscyplinarne studia dok-
toranckie w  zakresie biologii 
medycznej oraz biostatysty-
ki. Szkolenia w  zakresie ba-
dań opartych na technologiach 
wielkoskalowych i biostatystyce 
oraz wsparcie kariery młodych 
naukowców poprzez mobilność 
międzynarodową i  międzysek-
torową” współfinansowanych ze 
środków Ministerstwa Edukacji 
i  Nauki i  Programu Ramowe-
go Unii Europejskiej w zakresie 
badań naukowych i  innowacji 
Horyzont 2020 w  ramach dzia-
łań Marii Skłodowskiej-Curie 
COFUND.

Listopad
Prof. Robert Mróz, kierownik 

II Kliniki Chorób Płuc i  Gruź-
licy, decyzją Ministra Zdrowia, 
został powołany na członka Ra-
dy Naukowej Instytutu Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Warszawie.

Naukowcy z UMB znaleźli się 
na liście TOP 2% najlepszych 
naukowców według indeksu 
bibliograficznego. W  zestawie-
niu obejmującym całość karie-
ry znaleźli się: prof. Elżbieta 
Skrzydlewska - kierownik Za-
kładu Chemii Nieorganicznej 
i  Analitycznej, prof. Robert Fli-
siak - kierownik Kliniki Chorób 
Zakaźnych i  Hepatologii, prof. 
Jan Braszko z  Zakładu Farma-
kologii Klinicznej, prof. Mał-
gorzata Brzóska - kierownik 
Zakładu Toksykologii. W  zesta-
wieniu za 2020 r. znaleźli się: 
dr hab. Piotr Lewczuk z Zakładu 
Diagnostyki Chorób Neurozwy-
rodnieniowych, dr hab. Michał 
Tomczyk - kierownik Zakładu 
Farmakognozji, prof. Katarzyna 
Winnicka - kierownik Zakładu 
Farmacji Stosowanej, prof. An-
na Zalewska - kierownik Zakła-
du Stomatologii Zachowawczej.

5
Minister Zdrowia powołał 

prof. Macieja Szmitkowskie-
go z  Zakładu Diagnostyki Bio-
chemicznej na członka Zespo-
łu ds. opracowania projektu 
strategii rozwoju medycyny 
laboratoryjnej.

8-10
Podczas Kongresu „Europe 

Biobank Week 2021” został wy-
różniony plakat autorstwa dr 
Anny Michalskiej-Falkowskiej 

pt.: „Partnership between Uni-
versity and industry as a  trig-
ger for the implementation of 
precision oncology into clinical 
practice” (Współpraca pomię-
dzy uczelnią a przemysłem jako 
czynnik napędzający wdrożenie 
onkologii precyzyjnej do prak-
tyki klinicznej).

13
Akcja profilaktyczna „Zdro-

wie pod kontrolą”. Organizator: 
IFMSA o. Białystok, miejsce: 
Atrium Biała.

16
Urząd Patentowy RP udzie-

lił patentu „Dwuniciowy kwas 
nukleinowy do wyciszania eks-
presji genu kodującego biał-
ko PRODH/POX i  jego zasto-
sowania, wektor ekspresyjny, 
komórka gospodarza, klon ko-
mórkowy, kompozycja farma-
ceutyczna, sposób in vitro wy-
ciszania ekspresji genu ko-
dującego białko PRODH/POX, 
jednoniciowy kwas nukleinowy 
do wyciszania ekspresji genu 
kodującego białko PRODH/POX 
i  jego zastosowania”. Autorami 
są naukowcy z  UMB: prof. Je-
rzy Pałka, dr Ilona Ościłowska, 
dr hab. Arkadiusz Surażyński, 
prof. Wojciech Miltyk, prof. Na-
fis Rahman.

17
Naukowcy z UMB uzyskali fi-

nansowanie swoich badań w ra-
mach konkursu MINIATURA 
5 organizowanego przez NCN: 
dr Piotr Andrzej Szoka z Zakła-
du Farmakologii zdobył 49 995 
zł na realizację działania na-
ukowego pt. „Wpływ aerozolu 
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emitowanego przez alternatyw-
ne systemy dostarczające niko-
tynę (papierosy elektroniczne, 
IQOS) na funkcje ludzkich mo-
nocytów – rola modyfikacji epi-
genetycznych”; dr Marta Brucz-
ko-Goralewska z  Zakładu Bio-
chemii Lekarskiej otrzymała 49 
500 zł na realizację działania 
naukowego pt. „Ocena ekspresji 
galektyn w  tętniaku aorty pier-
siowej”; dr Diana Dmuchowska 
z  Kliniki Okulistyki pozyskała 
34 320 zł na realizację działa-
nia naukowego pt. „Biologicz-
na wewnątrzosobnicza zmien-
ność profilu metabolomicznego 
ludzkiego płynu komorowego – 
badania wstępne”.

18
Europejski Dzień Dziedzic-

twa Akademickiego w  Muzeum 
UMB.

II Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa pt. „Jesień Immuno-
logiczna”. Mgr Alicja Walewska, 
doktoranta z Zakładu Medycyny 
Regeneracyjnej i  Immunoregu-
lacji zdobyła 1. miejsce spośród 
prezentacji ustnych, temat: „Za-
palenie alergiczne płuc wywo-
łane ekstraktem roztocza kurzu 
domowego ogranicza liczeb-
ność komórek macierzystych 
w obrębie płuc.” Sylwia Księżak, 
studentka III roku kierunku le-
karskiego oraz członkini SKN 
przy Zakładzie Medycyny Rege-
neracyjnej i  Immunoregulacji 
zdobyła 3. miejsce spośród pre-
zentacji ustnych, temat: „Aktyw-
ność przeciwzapalna nowych 
monokarbonylowych analogów 
kurkuminy opartych na struk-
turze pseudopeletieryny” na 
podstawie pracy oryginalnej, 
której była współautorem.

21
XII edycja cyklu Muzyka Mi-

strzów Baroku. Chór UMB i  or-
kiestra Zespołu Muzyki Daw-
nej „Dilletto” pod kierownic-
twem dr hab. Anny Moniuszko 
przedstawili dzieło Henry’ego 
Purcell’a  „Hail, Bright Cecilia” 
w Aula Magna UMB.

23
UMB odwiedził 

Ambasador Japo-
nii w  Polsce Miyaji-
ma Akio. Ambasa-
dor zwiedził Pałac 
Branickich i  spotkał 
się z władzami dzie-
kańskimi Wydziału 
Lekarskiego.

26
Naukowcy z UMB 

otrzymali finanso-
wanie swoich badań 
w  dwóch konkur-
sach NCN. Łącznie 
to ponad 3,2 mln zł. 
W  konkursie OPUS 
21: prof. Barbara 
Malinowska, kierow-
nik Zakładu Fizjologii i  Patofi-
zjologii Doświadczalnej wraz 
ze współpracownikami: dr Mar-
tą Baranowską-Kuczko oraz dr 
Anną Pędzińską-Betiuk zdo-
była 2 115 480 zł na realizację 
projektu pt. „Nowe skojarzone 
terapie w  leczeniu nadciśnie-
nia płucnego ukierunkowane 
na blokowanie obwodowych re-
ceptorów kannabinoidowych 
CB1 plus hamowanie iNOS lub 
pobudzanie AMPK”. Dr Łukasz 
Kuźma otrzymał 698 450 zł na 
realizację projektu pt. „Krótko- 
i  długoterminowe skutki zdro-
wotne zanieczyszczenia po-
wietrza w  Polsce Wschodniej”. 
W  konkursie PRELUDIUM 20: 
lek. Gabriela Milewska (Soko-
łowska) z CBK, zdobyła 209 992 
zł na realizację projektu pt. „Po-
datność mięśniaków macicy na 
leczenie hormonalne w  zależ-
ności od ich podtypu genetycz-
nego”. Mgr inż. Mateusz Cieśluk 
z  Zakładu Mikrobiologii Lekar-
skiej i  Inżynierii Nanobiome-
dycznej pozyskał 209 920 zł na 
realizację projektu pt. „Czy lep-
kosprężystość macierzy poza-
komórkowej może wpływać na 
skuteczność cytostatyków prze-
ciw glejakom zarodkowym?”.

29.11-5.12
Konferencja ONCO-week 

2021 w  formie online, pod ho-
norowym patronatem Rektora 
UMB.

30
UMB zawarł umowę bilate-

ralną z  meksykańską uczelnią 
– Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo, UAEH.

Naukowcy z  UMB otrzyma-
li finansowanie swoich badań 
w  konkursie na działanie na-
ukowe MINIATURA 5 z  NCN: 
dr Julita Szulimowska z  Zakła-
du Stomatologii Zachowawczej 
zdobyła 49 500 zł na realizację 
działania naukowego pt. „Ana-
liza porównawcza ślinowych 
cytokin, chemokin i  czynników 
wzrostu u  dzieci z  przewlekłą 
chorobą nerek w  zależności od 
stopnia niewydolności nerek 
oraz zaburzeń czynności se-
krecyjnej gruczołów ślinowych 
– badania wstępne”; dr Sylwia 
Joanna Chmielewska z  Zakła-
du Mikrobiologii Lekarskiej 
i  Inżynierii Nanobiomedycz-
nej otrzymała 49 999 zł na re-
alizację działania naukowego 
pt. „Genomiczna i  transkrypto-
miczna charakterystyka szcze-
pów Klebsiella pneumoniae 
NDM-1 opornych na kolistynę 
w  odpowiedzi na cerageninę 
CSA-44”; dr inż. Piotr Deptuła 
z  Zakładu Mikrobiologii Lekar-
skiej i  Inżynierii Nanobiome-
dycznej otrzymał 49 995 zł na 
realizację działania naukowego 
pt. „Mechanobiologia bioptatów 
tkanek z  zapalenia wyrostka 
robaczkowego”.
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Grudzień - Chór UMB, po dziesięciu latach 
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GRUDZIEŃ
Uzyskano przedłużenie do-

stępu do aplikacji do przeglą-
dania e-czasopism BrowZine. 
Działanie było możliwe dzięki 
dofinansowaniu projektu pn. 
„Wszystkie drogi prowadzą na 
UMB. Nowoczesne narzędzia 
rozwoju promocji zagranicznej 
i  wykorzystanie technologii IT 
w  budowie potencjału Uczel-
ni” finansowanego przez NAWA 
w  ramach Programu Welcome 
to Poland (2020).

Dr Olga Koper-Lenkiewicz 
i dr Joanna Kamińska z Zakładu 
Laboratoryjnej Diagnostyki Kli-
nicznej odbyły zagraniczny staż 
szkoleniowy w  laboratorium 
naukowym Uniwersytetu Me-
dycznego w  Greifswaldzie (Re-
search Laboratory, Department 
of Obstetrics and Gynecology, 
University of Greifswald, Niem-
cy) w  ramach programu ERA-
SMUS Plus.

Prof. Ludmiła Marcinowicz 
z  Zakładu Położnictwa, Gine-
kologii i  Opieki Położniczo-Gi-
nekologicznej odbyła wizytę 
na Uniwersytecie Medycznym 
w Novym Sadzie, Serbia. Celem 
wyjazdu było omówienie z prof. 
Draganą Milutinovic z  Zakła-
du Pielęgniarstwa projektu ba-
dawczego na temat satysfak-
cji z  życia polskich i  serbskich 
pielęgniarek.

1
UMB podpisał umowę bilate-

ralną z  uczelnią z  Kazachstanu 
– Karaganda Medical University.

Dr Magdalena Muskała, kie-
rownik Samodzielnej Pracow-
ni i Muzeum Historii Medycyny 
i Farmacji UMB została powoła-
na do Rady Naukowej nowo po-
wstałego Centrum Historii Poli-
techniki Białostockiej.

3
Zgromadzenie Ogólne Pol-

skiej Akademii Nauk dokonało 
wyboru członków rzeczywistych 
i  członków korespondentów 
PAN oraz członków Akademii 
Młodych Uczonych PAN. Z UMB 

członkiem korespondentem 
została wybrana prof. Irina Ko-
walska, a do Akademii Młodych 
Uczonych PAN - dr Ewelina 
Piktel.

6
Międzynarodowe Akademic-

kie Mistrzostwa Województwa 
Podlaskiego w  Pływaniu Ko-
biet i  Mężczyzn. Reprezentanci 
UMB zajęli 3. miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej. Na 3. miejscu 
w  klasyfikacji indywidualnej 
znaleźli się Valeria Ortiz i  Mi-
kołaj Szaryński. Sztafety: kobiet 
w  składzie: Anita Hajduk, Kata-
rzyna Giedzicz, Paulina Janiak 
i Julia Żekało i mężczyzn w skła-
dzie: Mikołaj Szaryński, Michał 
Piskor, Antoni Nosalik i  Arthur 
Uszyński zdobyły srebrne me-
dale. Studenci UMB odnieśli 
również sukcesy indywidualne: 
Valeria Ortiz – 1. miejsce 50 m 
stylem dowolnym i  2. miejsce 
100 m stylem zmiennym; Kata-
rzyna Giedzicz – 1. miejsce 50 
m stylem motylkowym; Julia 
Żekało – 1. miejsce 50 m stylem 
grzbietowym; Anita Hajduk – 2. 
miejsce 50 m stylem klasycz-
nym i  2. miejsce 100 m stylem 
zmiennym; Mikołaj Szaryński – 
2. miejsce 50 m stylem klasycz-
nym i  2. miejsce 100 m stylem 
zmiennym; Ola Jakowicka - 3. 
miejsce 50 m stylem grzbieto-
wym; Michał Piskor – 3. miejsce 
50 m stylem motylkowym.

7
Muzeum Historii Medycy-

ny i  Farmacji UMB otrzymało 

wyróżnienia w  dwóch katego-
riach Konkursu Stowarzysze-
nia Muzealników Polskich Od-
działu Podlaskiego – „Podlaski 
Laur Muzealny 2020”: w  kate-
gorii wystawienniczej za wy-
stawę plenerową „Od Akade-
mii Lekarskiej do Uniwersytetu 
Medycznego. Dziedzictwo me-
dyczne w  Białymstoku”, drugie 
wyróżnienie za wydarzenie po-
zawystawiennicze „Aula Nobi-
lium Uniwersytetu Medycznego 
w  Białymstoku czyli dawny po-
kój królewski w  Pałacu Branic-
kich w Białymstoku”.

8
UMB podpisał umowę 

o  współpracy z  Wojewódzką 
Stacją Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Białymstoku.

9
USK otrzymał od Ministra 

Zdrowia Certyfikat Akredyta-
cyjny potwierdzający spełnienie 
standardów akredytacyjnych 
dla leczenia szpitalnego.

10
Promocja albumu prof. Mar-

ka Konarzewskiego i dr Janusza 
Kupryjanowicza pt. „Ścieżkami 
Puszczy Knyszyńskiej”, miejsce: 
Aula Magna UMB.

11
XX Międzynarodowe Warsz-

taty Kardiologiczne Wschód-
-Zachód. Organizator: Katedra 
i Klinika Kardiologii.

Grudzień - Symboliczne przecięcie wstęgi na otwarciu wyremon-
towanej auli w szpitalu dziecięcym (prof. Anna Wasilewska i prof. 
Adam Krętowski). Niedługo cały szpital przejdzie wielką metamor-
fozę, ponieważ trwają tam ogromne prace remontowe.
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14
UMB otrzymał dofinansowa-

nie na projekt pn. „Stworzenie 
najwyższej jakości zbioru da-
nych opartych na kohortowych 
badaniach populacyjnych” 
w ramach programu NAWA pn. 
„Wspólne projekty badawcze 
NAWA pomiędzy Rzeczpospoli-
tą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec”. Projekt ma charakter 
międzynarodowy i będzie reali-
zowany we współpracy z  wie-
loletnim niemieckim partne-
rem UMB - University Medicine 
Greifswald. Kierownikiem pro-
jektu został prof. Karol Kamiń-
ski, Prodziekan ds. Ewaluacji 
i  Nauki Wydziału Lekarskiego, 
kierownik Zakładu Medycyny 
Populacyjnej i  Prewencji Cho-
rób Cywilizacyjnych. 

Ministerstwo Edukacji i  Na-
uki rozstrzygnęło II konkurs 
w  ramach programu Doskona-
ła Nauka/Społeczna Odpowie-
dzialność Nauki. Trzy projekty 
UMB otrzymały finansowanie 
na łączną kwotę 167 900 zł w ra-
mach modułu Społeczna Odpo-
wiedzialność Nauki - Populary-
zacja Nauki i  Promocja Sportu. 
Projekt UMB to My – Opowiem 
Ci swoją historię uzyskał dofi-
nansowanie w wysokości 67900 
zł, Teraz już wiem – cykl filmów 
edukacyjnych uzyskał dofinan-
sowanie 60000 zł, a  40000 zł 
wsparty został projekt Biologia 
i Chemia po akademicku.

Tytuł profesora nauk me-
dycznych i  nauk o  zdrowiu 
otrzymała dr hab. Zyta Beata 
Wojszel.

Mgr Karolina Nowak, dokto-
rantka z  Zakładu Immunologii 
otrzymała stypendium Europe-
an Federation of Immunologi-
cal Societies and Immunology 
Letters (EFIS-IL) na 3-miesięcz-
ny staż naukowy w University of 
Ljubljana na Słowenii. 

16
Premiera płyty „Ta Świę-

ta Noc” w  wykonaniu Chóru 
UMB pod dyrekcją dr hab. Anny 

Moniuszko.

Stopień naukowy dokto-
ra habilitowanego w  dziedzi-
nie nauk medycznych i  nauk 
o  zdrowiu w  dyscyplinie nauki 
medyczne uzyskały: dr Maria 
Tomasiak-Łozowska i  dr Beata 
Żelazowska-Rutkowska.

17
Na Sali Senatu oraz w  for-

mule online odbył się Speed 
dating z  Horyzontem Europa. 
Wydarzenie zorganizowano 
dzięki współpracy Działu Roz-
woju i  Ewaluacji UMB z  Regio-
nalnym Punktem Kontaktowym 
Programów Badawczych UE 
w Białymstoku.

18
UMB zawarł umowę bilate-

ralną z  Hacettepe University 
z  Turcji. Umowa została zawar-
ta na okres 5 lat z  możliwością 
dalszego przedłużenia.

W Aula Magna odbył się uro-
czysty benefis prof. Zofii Mariak 
– wieloletniej kierownik Kliniki 
Okulistyki UMB (2000-2021).

19
Akademickie Mistrzostwa 

Województwa Podlaskiego 
w  biegach długich. Studentka 
UMB Kinga Kozłowska zajęła 
drugie miejsce w biegu na 1500 
m ustanawiając nowy rekord 
życiowy.

20
Uroczyście otwarto nową au-

lę wykładową w UDSK.

21
UMB podpisał porozumienie 

o współpracy badawczej, dydak-
tycznej i  wdrożeniowej z  Siecią 
Badawczą Łukasiewicz.

Zmarł Jerzy Zienowicz-Lesz-
kiewicz-Olpiński, technik foto-
graf UMB w  latach 1974-2007, 
trener lekkiej atletyki.

W  Piwnicach Pałacu Bra-
nickich odbyły się badania 
skaningowe najstarszego po-
mieszczenia w  Białymstoku – 
alkierza. Przeprowadziła je dr 
Joanna Pawłowicz z  Pracowni 

Skaningu Laserowego i  BIM 
Instytutu Geodezji i  Budow-
nictwa Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w  Olsztynie. 
Towarzyszyli jej prof. Givi Ga-
vardashvili z  Gruzińskiego 
Uniwersytetu Technicznego, dr 
Magdalena Muskała z  Muzeum 
UMB i  dr Janusz Krentowski 
z Politechniki Białostockiej.

24
Zmarła dr Zofia Hołowień-

ko, związana z  UMB w  latach 
1955-1986. Pracowała w  Kate-
drze i  Klinice Chorób Dzieci 
AMB, pełniła funkcję kierow-
nika Zakładu Propedeutyki Pe-
diatrii, a  następnie kierownika 
II Kliniki Chorób Dzieci Insty-
tutu Pediatrii AMB. Była prze-
wodniczącą Oddziału Białostoc-
kiego Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego.

27
NAWA dofinansowała pro-

jekt UMB złożony w  ramach 
konkursu „Solidarni z  Białoru-
sią - Solidarni z  Naukowcami”. 
Projekt pn. „Aktywność fizycz-
na oraz strategie radzenia sobie 
w  czasie pandemii COVID-19 
wśród studentów kierunków 
medycznych i  niemedycz-
nych po obu stronach granicy 
wschodniej w kontekście dyna-
micznych zmian sytuacji epide-
miologicznej” realizowany od 
1.03.2022r. do 28.02.2023r.

29
Prof. Hady Razak Hady z ze-

społem chirurgów I  Kliniki 
Chirurgii Ogólnej i Endokryno-
logicznej USK wykonał po raz 
pierwszy w regionie nowatorską 
operację uwolnienia więzadła 
łukowatego pośrodkowego me-
todą laparoskopową.

Opracował zespół 
Muzeum Historii Medycyny 
i Farmacji UMB 
oraz Dział Promocji 
i Rekrutacji UMB.
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