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¯ycie jest zbyt krótkie i cenne, by je spêdziæ byle jak.
(E. J.)

Czas dobrej jakoci
Drodzy Czytelnicy!
Jakoæ to wskanik, kryterium wartoci. We wspó³czesnym wiecie w najwy¿szej cenie jest dobra jakoæ ¿ycia,
pracy, wytworów umys³ów i r¹k ludzkich.
Wy¿sza jakoæ to wiêksza satysfakcja
i moralna, i bardzo czêsto finansowa.
Naszym staraniom o wejcie do Unii
Europejskiej towarzysz¹ pytania o jakoæ
polskiej gospodarki, kultury, nauki, kszta³cenia. Przy zakupie towarów, obok ceny,
bierzemy najczêciej pod uwagê produkty
znanych, renomowanych firm, gwarantuj¹cych wysok¹ ich jakoæ. Kiedy decydujemy siê podj¹æ studia wy¿sze, staramy
siê dostaæ na uczelniê ciesz¹c¹ siê wysok¹
jakoci¹ kszta³cenia. Ocenie jakoci kszta³cenia s³u¿¹ komisje akredytacyjne

i rankingi szkó³ wy¿szych. Coraz trudniej
bêdzie uchroniæ siê przed likwidacj¹ byle
jakim uczelniom. Coraz czêciej trac¹
i bêd¹ traciæ pracê byle jacy pracownicy,
nauczyciele akademiccy, naukowcy,
a miejsca w uczelniach byle jacy studenci..
Jak kto s³usznie powiedzia³, nale¿y
rozwijaæ siê nie tylko wszerz jak i w g³¹b.
Uruchamiaj¹c nowe kierunki studiów
musimy zadbaæ o zapewnienie im wysokiej
jakoci kszta³cenia. To od nas, od naszej
wiedzy, zaanga¿owania i poczucia odpowiedzialnoci w du¿ej mierze zale¿y jakoæ
naszej pracy i pozycja naszej Uczelni.
Niech cud ¿ycia, ¿ycia odpowiedzialnego, prowadzi nas do cudu Zmartwychwstania.

dr n. hum. Eugeniusz Janowicz

dr n. hum. Eugeniusz Janowicz
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Doktoraty Honoris Causa

Obchody Miêdzynarodowego Dnia Zdrowia
Dnia 6 kwietnia 2001 roku o godzinie 12:00 w Sali Wyk³adowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy odby³y siê
uroczystoci zwi¹zane w Miêdzynarodowym Dniem Zdrowia. Oprócz wyst¹pienia Rektora Akademii Medycznej im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, prof. dr hab. n. med. Jana Domaniewskiego oraz wyst¹pieñ okolicznociowych
zaproszonych goci, zas³u¿onym pracownikom Uczelni wrêczono odznaczenia pañstwowe i resortowe a tak¿e, po raz
drugi w historii Akademii, przyznano Medal za zas³ugi dla Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Obchody uwietni³o nadanie a¿ dwóch tytu³ów Doktora Honoris Causa: profesorowi Jean Natali z Francji oraz prof.
zw. dr hab. n. med. Bogdanowi Romañskiemu z Bydgoszczy. Uroczystoci Miêdzynarodowego Dnia Zdrowia, jak zawsze
ubarwione wystêpem chóru naszej Akademii, zakoñczy³y niezwykle interesuj¹ce wyk³ady inauguracyjne oraz promocja
doktorów nauk medycznych.

Wyst¹pienie JM Rektora
z okazji Miêdzynarodowego Dnia Zdrowia
6 kwietnia 2001 r.

Rozpoczynaj¹c dzisiejsze Uroczyste
Posiedzenia Senatu Akademii Medycznej
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
powiêcone uczczeniu Miêdzynarodowego Dnia Zdrowia:
- witam serdecznie Pana Prof. dra
JEAN NATALI
- gor¹co witam Pana Prof. zw. dra hab.
BOGDANA ROMAÑSKIEGO oraz Jego
Rodzinê
- uprzejmie witam Parlamentarzystów
naszego Regionu
- witam serdecznie Pana Józefa Bogackiego, Wojewodê Kujawsko-Pomorskiego
- gor¹co witam Jego Ekscelencjê
Ksiêdza Biskupa Bogdana Wojtusia
- uprzejmie witam Pani¹ Lucynê
Andrysiak, Przewodnicz¹c¹ Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- serdecznie witam Pani¹ Felicjê
Gwiñciñsk¹, Przewodnicz¹c¹ Rady
Miasta Bydgoszczy
- gor¹co witam Pana Romana
Jasiakiewicza, Prezydenta Miasta Bydgoszczy
- uprzejmie witam Pana Bogdana
Majora, Przewodnicz¹cego Rady Miasta
Torunia
- serdecznie witam Pana Zdzislawa
Boæka, Wiceprezydenta Miasta Torunia
- gor¹co witam Pana Kazimierza
Krasowskiego, Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu Bydgoskiego oraz Pana
Romualda Kosieniaka, Wicestarostê
Bydgoskiego
- uprzejmie witam Pana Podinspektora
Jana Albrechciñskiego, Komendanta
Wojewódzkiego Policji
- serdecznie witam Pana P³k. Dra
Czeslawa Kamrowskiego, Szefa S³u¿by
Zdrowia
Pomorskiego
Okrêgu
Wojskowego
- gor¹co witam Rektorów Wy¿szych
Uczelni Regionu:
· Prof. dra hab. Jana Kopcewicza, Jego
Magnificencjê Rektora Uniwersytetu

Miko³aja Kopernika w Toruniu
· Prof. dra hab. Andrzeja Micha³a de
Tchorzewskiego, Jego Magnificencjê
Rektora Akademii Bydgoskiej
· Prof. dra hab. Jerzego Kaszubê, Jego
Magnificencjê Rektora Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy
· Prof. dra hab. Janusza Semprucha,
Jego Magnificencjê Rektora Akademii
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
- uprzejmie witam przedstawicieli
w³adz Izb Lekarskich i Pielêgniarskich
Regionu oraz Kujawsko-Pomorskiej
Regionalnej Kasy Chorych
- serdecznie witam:
· przedstawicieli duchowieñstwa,
towarzystw naukowych i placówek
kulturalnych
· przedstawicieli jednostek s³u¿by
zdrowia oraz zak³adów pracy i instytucji
Regionu
· przedstawicieli wojska, policji i
prokuratury · przedstawicieli lokalnej
prasy, radia i telewizji
- gor¹co witam wszystkich obecnych niech mi bêdzie wolno wyraziæ
wdziêcznoæ za przybycie w tym
szczególnym dniu w mury Akademii
Medycznej w Bydgoszczy i uwietnienie
naszej Uroczystoci.
Szanowni Pañstwo,
Sta³o siê ju¿ w naszej Uczelni
Tradycj¹, ¿e z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Zdrowia spotykamy siê na
Uroczystym Posiedzeniu Senatu, aby
podsumowaæ miniony rok, wyraziæ
wdziêcznoæ wszystkim, którzy swoj¹
prac¹ tworz¹ rzeczywistoæ polskiej
s³u¿by zdrowia i uhonorowaæ najlepszych
- tych, których praca i dzia³alnoæ
zas³uguj¹ na najwy¿sze laury.
Z g³êbi serca dziêkujê Pañstwu za
codzienne oddanie i powiêcenie; ¿yczê,
aby wszystko co robicie dawa³o
satysfakcjê i radoæ. Wierzê, ¿e nawet
nie³atwa sytuacja, w jakiej przychodzi
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Wam pracowaæ, nie przys³ania wartoci,
które dla ludzi w bia³ych fartuchach s¹
najwa¿niejsze: dobra Chorego i szacunku
dla Jego Osoby.
¯yczê Pañstwu wiele zdrowia, licznych osi¹gniêæ i wszelkiej pomylnoci,
zarówno w ¿yciu osobistym, jak i zawodowym.
Ze swojej strony obiecujê, ¿e nadal
czyniæ bêdziemy wszystko, aby zapewniæ
Pañstwu godne warunki pracy i przyczyniaæ siê do podniesienia presti¿u
Waszych zawodów.
Szanowni Pañstwo,
Z prawdziw¹ dum¹ pragnê poinformowaæ, ¿e Akademia Medyczna w Bydgoszczy postrzegana jest przez w³adze
Resortu jako najdynamiczniej rozwijaj¹ca
siê uczelnia medyczna w Polsce. Mylê,
¿e w calej pe³ni zas³u¿ylimy na to miano,
o czym niech wiadcz¹ nastêpuj¹ce fakty ...
Zaledwie przed rokiem otwieralimy
Klinikê Transplantologii i Chirurgii
Ogólnej, a ju¿ dzi orodek ten zajmuje
pierwsze miejsce w kraju pod wzglêdem
liczby przeszczepów nerek od dawców
rodzinnych.
W maju ubieg³ego roku pierwszych
pacjentów operowano w Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej, który
obecnie przekszta³camy w Katedrê
i Klinikê Chirurgii Plastycznej.
W czerwcu minionego roku uruchomilimy Katedrê i Klinikê Endokrynologii
i Diabetologii, a jesieni¹ powo³alimy
Katedrê i Klinikê Geriatrii.
Przeci¹gnê³a siê niestety budowa jej
siedziby, ale ju¿ w tym kwartale oddamy
j¹ pod zagospodarowanie.
Jesieni¹ na bazie Regionalnego
Centrum Onkologii powo³alimy Katedrê
Onkologii z Zak³adem Onkologii Zachowawczej i Zak³adem Onkologii Zabiegowej.
Aby w³¹czyæ siê w ogólnokrajowy
program organizowania zintegrowanych
systemów ratownictwa, utworzylimy
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i Zak³ad Genoterapii. O tym, jak wielkie znaczenie ma we
wspó³czesnej medycynie terapia genowa, nikogo nie trzeba przekonywaæ,
a powo³anie takiej
jednostki w bydgoskiej Akademii Medycznej niech wiadczy o tym, jak bardzo pragniemy sprostaæ naukowym wyzwaniom wspó³czeWyst¹pienie JM Rektora prof. zw. dr hab. n. med. Jana Domaniewskiego
snoci.
Katedrê Medycyny Ratunkowej i Katastrof.
Poza systematycznym poszerzaniem
Ponadto, w najbli¿szych miesi¹cach,
bazy klinicznej, olbrzymi nacisk k³ado nowoczesnego obiektu na terenie
dziemy na rozwój kadry oraz dzia³alnoæ
Szpitala Klinicznego przeniesione
naukow¹.
zostan¹, funkcjonuj¹ce dot¹d na bazie
Kierownictwo Resortu Zdrowia wproobcej, Katedra i Klinika Pediatrii,
wadzi³o nowy algorytm dla uczelni
Hematologii i Onkologii; Katedra i Klimedycznych w oparciu o ocenê rozwoju
nika Pediatrii, Alergologii i Gastroentekadry i wyników naukowych, wed³ug
rologii oraz Katedra i Klinika Chirurgii
którego uzyskalimy najwy¿sz¹ ocenê ze
Dzieciêcej.
wszystkich Akademii Medycznych, obok
Powo³alimy tak¿e Katedrê i Klinikê
Centrum Kszta³cenia Podyplomowego.
Chirurgii Dzieciêcej i Traumatologii,
Szanowni Pañstwo,
której siedzib¹ jest Wojewódzki Szpital
Za chwilê stan¹ przed nami Ci
Dzieciêcy w Toruniu. To ju¿ czwarta
pracownicy ochrony zdrowia, których
jednostka naszej Uczelni dzia³aj¹ca na
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz
bazie toruñskich placówek s³u¿by zdroMinister Edukacji Narodowej uhonorowia, z którymi wspó³pracê - podobnie jak
wali wysokimi odznaczeniami - serdecznie
ze szpitalami bydgoskimi - bardzo wysoko
Im gratulujemy i ¿yczymy, aby w przyszsobie cenimy, dziêkuj¹c wszystkim ich
³oci byli równie doceniani za swoj¹ pracê.
Dyrektorom za ¿yczliwoæ i wspó³dziaPo raz drugi wrêczymy Medal za
³anie z Akademi¹.
zas³ugi dla Akademii Medycznej im.
Oprócz Klinik, powstaj¹ te¿ w naszej
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, który
Uczelni nowe zak³ady, czego dowodem
Kapitu³a Medalu przyznaje Osobom
niech bêdzie utworzona w³anie Katedra
szczególnie zas³u¿onym dla naszej Uczelni.

Nadamy tak¿e kolejne ju¿ w historii
Tytu³y Doktora Honoris Causa Akademii
Medycznej w Bydgoszczy. Otrzymaj¹ je
Prof. dr Jean Natali - wiatowej stawy
francuski chirurg naczyniowy, Kawaler
Legii Honorowej, któremu medycyna
zawdziêcza pionierskie operacje oraz
liczne publikacje naukowe. Drug¹ Osob¹,
uhonorowan¹ tym zaszczytnym Tytu³em
jest Prof. zw. dr hab. Bogdan Romañski,
którego zas³ug dla alergologii polskiej
oraz powstania i rozwoju naszej Uczelni
nie sposób przeceniæ. Przez wiele lat
kierowa³ On Katedr¹ i Klinik¹ Alergologii
i Chorób Wewnêtrznych Akademii
Medycznej w Bydgoszczy, wypromowa³
licznych specjalistów alergologów i doktorów nauk medycznych, a Jego
Uczniowie zdobywaj¹ kolejne stopnie
naukowe. Obydwu uczonym gratulujê Ich
¿yciowego dorobku oraz uznania jakie
znalaz³ on w oczach wielu gremiów.
Gratulacje kierujê te¿ do ponad 60-ciu
doktorów nauk medycznych, którzy
zostan¹ promowani podczas dzisiejszej
Uroczystoci. Jestecie Drogie Kole¿anki
i Koledzy przysz³oci¹ polskiej medycyny
i wierzymy, ¿e nie zawiedziecie, ani
swoich Mistrzów, ani chorych, których
¿ycie odda w Wasze rêce.
Szanowni Pañstwo,
Pracownicy Ochrony Zdrowia,
Niech wszystko co dobre stanie siê
Waszym udzia³em, ¯yczê Wam ¯yczliwoci Losu, Mi³oci Bliskich i Oddania
Przyjació³. Niech spe³niaj¹ siê Wasze
pragnienia, a ¿ycie - choæby czasami
- uk³ada siê po Waszej myli.
JM Rektor
prof. zw. dr hab. n. med. Jan Domaniewski
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Laudacja prof. Mackiewicza
Prof. Jean Natali urodzi³ siê w 1921
roku w Pary¿u i z tym miastem zwi¹za³ siê
poprzez szko³ê redni¹, a nastêpnie studia
medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Paryskiego w latach 1940-1947.
Po studiach pracowa³ jako asystent
(intern) szpitali paryskich pod okiem
znakomitych chirurgów paryskich Profesorów Mondora, Padovani, Patela,
Seneque i Sicarda.
Podczas rezydentury w roku 1950
wspó³pracowa³ z Orodkiem Dowiadczalnym Naczyniowych Szpitali Paryskich
(Laboratoire de Recherches Vasculaires de
Hospitaux de Paris). Wspó³pracowa³ i bra³
udzia³ w pracach dowiadczalnych i klinicznych Jacques Qudot, który w roku
1950 dokona³ pierwszego na wiecie
przeszczepu aortalnoudowego w zespole
Leriche a wykorzystuj¹c têtnice pobrane
ze zw³ok. Profesor Natali znalaz³ siê

w samym centrum rodz¹cej siê chirurgii
naczyniowej. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e Francji
zawdziêczamy znakomitych chirurgów 
twórców chirurgii naczyniowej jak Rene
Leriche a i Rene Fontaine, a nastêpnie
pierwszy przeszczep ¿ylny w mia¿d¿ycy
têtnic wykonany przez Kunlina oraz
pierwsz¹ operacjê têtniaka aorty brzusznej
dokonan¹ przez Charlesa Duborta. Te pionierskie operacje by³y wykonane w latach
piêædziesi¹tych w Pary¿u i zrodzi³y now¹
dyscyplinê chirurgii naczyniowej, któr¹
w latach nastêpnych rozwinêli chirurdzy
amerykañscy, pocz¹tek jednak zawdziêczamy Francji, chirurgom paryskim,
a wród nich Profesorowi Jean Natali.
Chirurgia rozwidlenia aorty by³a
tematem eksperymentalnej i klinicznej
pracy doktorskiej w roku 1952. Tytu³
doktora medycyny obroni³ na Wydziale
Lekarskim Uniwer-sytetu Paryskiego.
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Praca zosta³a nagrodzona z³otym medalem. Pocz¹wszy od roku 1960 prof. Jean
Natali jako w pe³ni uformowany chirurg
by³ asystentem, a nastêpnie adiunktem
-ordynatorem (chef de service) w szpitalach paryskich. Równoczenie zajmowa³
siê pracami dowiadczalnymi w Instytucie
Narodowym Higieny (L Institut National
d Hygiene) wspólnie z Profesorem
L. Bugnordem.
W latach 1961-1970 by³ docentem
(prof. agrege) Wydzia³u Lekarskiego
Uniwersytetu Paryskiego, a od 1977 do
1987 profesorem Szpitala Uniwersyteckiego Pitie-Salpetriere, szpitala,
w którym kierowa³ Klinik¹ Chirurgii
Naczyniowej, w której szkoli³a siê
znaczna czêæ chirurgów naczyniowych
Francji oraz chirurgów z innych krajów
Europy, Afryki i Ameryki.
Profesor Natali w roku 1972 zosta³
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cz³onkiem Akademii Chirurgicznej
Francji (L`Academie Francaise de
Chirurgie), w roku 1976 zosta³ prezydentem Kolegium Francuskiego Chirurgii
Naczyniowej (College Francais de
Chirurgie Vasculaire) i przez 10 lat
kierowa³ szkoleniem chirurgów naczyniowych Francji. W ci¹gu 10 lat ponad
200 chirurgów z Francji i z zagranicy
bra³o udzia³ w wyk³adach i szkoleniach
powy¿szego Kolegium i otrzyma³o
dyplomy  certyfikaty ukoñczenia studiów
podyplomowych.
Sporód wielu chirurgów z Europy
szkolili siê równie¿ chirurdzy z Polski
w ramach stypendium Ministerstwa
Zdrowia i Rz¹du Francuskiego.
W roku 1984 zosta³ cz³onkiem honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich,
tytu³u które nadaje Towarzystwo za wybitne zas³ugi dla rozwoju nauk i wspó³pracy z Polsk¹.
W roku 1989 w Rzymie zosta³ cz³onkiem Honorowym Miêdzynarodowego
Towarzystwa Angiologicznego, a w roku
1990 cz³onkiem British Society Vascular
Surgery. Jest cz³onkiem licznych towarzystw zagranicznych w tym od 1956 r.
Towarzystwa Europejskiego Chirurgii
Sercowo-Naczyniowej (Societe Europeenne de Chirurgie Cardio-Vasculaire),
w tym Towarzystwie by³ delegatem
Francji przez 20 lat.
Prof. J. Natali od roku 1993 jest
cz³onkiem Academii Nationale de
Medicine.
W roku 1999 zosta³ odznaczony Legi¹
Honorow¹.
Prof. J. Natali w ci¹gu d³ugiego
aktywnego ¿ycia chirurga i naukowca
zajmowa³ siê wszystkimi dzia³ami
chirurgii naczyniowej. Zas³ugi dla chirurgii rozwidlenia aorty by³y wspominane,
nastêpnym dzia³em, w którym ma szczególne zas³ugi jest chirurgia têtnic
szyjnych, gdzie by³ równie¿ jednym
z prekursorów w Europie i mia³ ogromne
dowiadczenie oparte o operacjê 5000 cho-

rych w latach 19711987 pozwoli³o na
ustalenie oryginalnej
klasyfikacji wskazañ
i techniki operacyjnej przyjêtej przez
chirurgów naczyniowych Europy.
Monografia wydana wspólnie z prof.
Thevenet z Montpellieer by³a oparta
na doskona³ej wspó³pracy miêdzy neurologami a chirurgami. Prof. Mackiewicz odczytuje decyzjê o nadaniu tytu³u Doktora
Monografia by³a Honoris Causa prof. Natali
ród³em wiedzy dla chirurgów naczynioTowarzystwa Angiologicznego.
wych ca³ego wiata. Znakomite prace
Prof. Natali uczestniczy³ w konfeprof. Natali, które og³osi³ wspólnie
rencjach i zjazdach organizowanych
z swoim uczniem prof. E. Kieffer o têtw Bydgoszczy w roku 1980  Konferencja
niakach piersiowo-brzusznych dotykaj¹
powiêcona Zawodowym Chorobom
jednego z najtrudniejszych problemów
Naczyñ,, w 1984 Zjazd Sekcji Klatki
chirurgii naczyniowej lat ostatnich.
Piersiowej, Serca i Naczyñ TChP oraz
W sumie prof. J. Natali og³osi³ ponad
w 1999 r. 59 Zjazd TChP w Bydgoszczy.
300 prac w pimiennictwie francuskim
Prof. J. Natali odwiedza³ Polskê te¿
i zagranicznym oraz napisa³ 5 monografii
w roku 1979 podczas Europejskiego
dotycz¹cych chirurgii naczyniowej
Kongresu Chirurgii Serca i Naczyñ
w oparciu o w³asne dowiadczenie.
w Warszawie, organizowanego przez Prof.
Oceniaj¹c dorobek naukowy prof. J.
J. Nielubowicza oraz Kongresu PolskoNatali nale¿y stwierdziæ, ¿e Jego praca,
Francuskiego Towarzystwa Angiolodowiadczenie da³y podwaliny pod
gicznego w Pu³tusku w roku 1994. Te
rozwój wiatowy chirurgii naczyniowej,
liczne obustronne wizyty wiadcz¹
która obecnie w pocz¹tkach XXI wieku
o wspó³pracy oraz przyjani i sympatii
wchodzi w nowe mo¿liwoci terapeuchirurgów obu narodów.
tyczne bior¹c pod uwagê dynamiczny
Reasumuj¹c zarówno dorobek naurozwój chirurgii endowaskularnej.
kowy daj¹cy podwaliny pod rozwój chiChcia³bym teraz podkreliæ zwi¹zki
rurgii naczyniowej w drugiej po³owie XX
prof. J. Natali z nasz¹ uczelni¹, z chirurgi¹
wieku jak i zwi¹zki z Polsk¹ owocuj¹ce
bydgosk¹. W Klinice pod kierownictwem
dwustronnymi kontaktami naukowymi,
Prof. Jean Natali w latach 1979/80 szkoli³
szkoleniem chirurgów i przyjani miêdzy
siê prof. Zygmunt Mackiewicz, w latach
dwoma narodami uzasadniaj¹ w pe³ni
1985/87 prof. Arkadiusz Jawieñ, asystenci
nadanie przez Senat AM w Bydgoszczy
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej
prof. Jean Natali, jednemu z najwybitnieji Naczyñ co roku wyje¿d¿aj¹ na szkolenie
szych chirurgów Francji tytu³u doktora
do Francji (dr W. Jundzi³³, dr W. Hrynhonoris causa Akademii Medycznej im.
cewicz, doc. S. Molski, dr M. Thews),
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz
w tym jest równie¿ zas³uga prof. J. Natali
aktywnego cz³onka Polsko-Francuskiego

Doktoraty Honoris Causa

Wyk³ad prof. Jean Natali
W pierwszych s³owach pragnê podziêkowaæ i powitaæ Jego Magnificencjê
Rektora i cz³onków Senatu oraz powiedzieæ, ¿e czujê siê zaszczycony
uhonorowaniem mnie tytu³em Doktora
Honoris Causa.
Nie wiem czy zas³ugujê na wyró¿nienie, ale pragnê powiedzieæ, ¿e ta
uroczystoæ sprawia mi ogromn¹ radoæ.
Z jednej strony dlatego, ¿e ma miejsce
w Polsce oraz dlatego, ¿e dla ka¿dego
Francuza s³owo Polska ma szczególne
znaczenie.

Urodzi³em siê w czasach, gdy Polska
na nowo sta³a siê wolnym krajem, po
wielu latach niewoli pod zaborami, a wiêc
uroczystoæ ta przypomina trochê
jubileusz. S³owo jubileusz pochodzi od
hebrajskiego s³owa yobhel  róg, jest
publiczn¹ uroczystoci¹, któr¹ wiêtuje siê
co 50 lat. W religii katolickiej odpust
zupe³ny tak¿e przypada co 50 lat lub
z kilku rzadkich okazji, jak na przyk³ad
rocznica mierci Chrystusa.
W chirurgii naczyniowej wiêtuje siê
za³o¿enie Europejskiego Towarzystwa
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Chirurgii Sercowo-Naczyniowej (Societe
Europeane de Chirurgie Cardio-Vascuilare)
oraz rok lud dwa lata przed dat¹
wszystkich wa¿nych pierwszych zabiegów naczyniowych. Dla mojej skromnej
osoby jest to rok, w którym przeprowadzi³em mój pierwszy zabieg, pierwsze
zespolenie w chirurgii naczyniowej.
Wk³ad pracy lekarzy, naukowców
wszystkich dziedzin w ci¹gu stuleci
ukszta³towa³ dziedzinê chirurgii naczyniowej.
W moim wyst¹pieniu nie bêdê
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przypomina³ imion wszystkich tych,
którzy maj¹ du¿e zas³ugi w rozwoju
chirurgii naczyniowej, ponieli ogromny
wysi³ek na rzecz poznania anatomii
i fizjologii uk³adu naczyniowego: Galen,
Wesaliusz, Michel Servet, William
Harvey, John Hunter, Rudolf Virchow, .....
Dzisiaj chcia³bym po prostu opowiedzieæ Pañstwu o trzech sporód nich,
którzy s¹ twórcami wspó³czesnej chirurgii
naczyniowej: Ambroise Pare, Rudolf
Matas i Alexis Carrel.
Ambroise Pare (1510-1587) urodzi³ siê
w zachodniej czêci Francji w 1510 roku.
Podstawowe nauki pobiera³ u golibrody,
a nastêpnie przebywa³ 3 lata w Pary¿u
w Hotel-Dieu. Od 1536 do 1546 roku
zdoby³ ogromne dowiadczenie w chirurgii wojskowej, a swoj¹ s³awê zawdziêcza wprowadzeniu podwi¹zania  metody
leczenia z wyboru krwotoków naczyñ, jak
równie¿ przeprowadzaniu amputacji,
zamiast palenia tkanek przy pomocy
wrz¹cego oleju lub ¿elaza rozgrzanego do
czerwonoci. Jego pokorê i wiarê dobrze
odzwierciedla jego s³ynne powiedzenie:
Ja dba³em, a Bóg to wyleczy³, Pare
wprowadzi³ tak¿e pierwsze zaciski
têtnicze, ostre narzêdzia zakrzywione na
koñcu, które pocz¹tkowo s³u¿y³y do
usuwania kul. Pare zmodyfikowa³ narzêdzia, by mo¿na by³o chwyciæ uszkodzone
naczynie, a tak¿e podwi¹zaæ je. Pare
zawdziêcza sw¹ s³awê wprowadzeniu
jednego z pierwszych zabiegów chirurgii
naczyniowej  podwi¹zania.
Mija³y wieki. Oczywicie, przeprowadzano wtedy zabiegi na naczyniach. Trzy
wieki póniej Amerykanin portugalskiego
pochodzenia, Rudolf Matas (1860-1957)
za³o¿y³ pierwszy szew na naczyniu. Matas
urodzi³ siê na plantacji w Luizjanie,
studiowa³ na Wydziale Lekarskim
w Luizjanie, który obecnie nazywa siê
Uniwersytetem Tulane. By³ poliglot¹,
biegle w³ada³ jêzykiem angielskim,
francuskim oraz kataloñskim i dlatego te¿
móg³ kontynuowaæ studia w Europie,
w Pary¿u i Barcelonie. W 1888 roku
przeprowadzi³ s³ynny zabieg zszycia jamy
têtniaka w przypadku pourazowego
têtniaka têtnicy ramiennej, który krwawi³
pomimo wykonania podwi¹zania tej
têtnicy powy¿ej i poni¿ej têtniaka. Istot¹
tego zabiegu jest otwarcie têtniaka
i zaszycie têtnic pobocznych wewn¹trz
niego za pomoc¹ cienkiego szwu. Zabieg
opisany przez Matasa by³ pierwszym
w historii za³o¿eniem szwu na naczyniu.
Kilka lat póniej chirurgia naczyniowa
dokona³a kolejnego postêpu za spraw¹
Alexisa Carrel (1873-1944), który za³o¿y³
pierwsze zespolenie naczyniowe. Urodzony w Lyonie, we Francji, Alexis Carrel

ukoñczy³ studia medyczne w swoim
rodzinnym miecie i w wieku 29 lat opisa³
w 1902 roku prost¹ technikê wykonywania zespoleñ naczyñ w Lyor Medical,
nazywaj¹c j¹ operacyjn¹ technik¹
zespoleñ naczyniowych i przeszczepiania trzewi. Ten m³ody rezydent ucz¹c siê
chirurgii wyjecha³ z Francji na kilka lat
do Kanady i Stanów Zjednoczonych
w 1904 roku. Tam udoskonala³ swoj¹
technikê, wspó³pracuj¹c z fizjologiem
i chirurgiem amerykañskim Guthrie. Praca
dowiadczalna Carrela przynios³a mu
powszechny rozg³os, a w 1912 roku
otrzyma³ Nagrodê Nobla.
Chcia³bym teraz opowiedzieæ Pañstwu
o chirurgach, którzy umo¿liwili mi zostanie chirurgiem naczyniowym oraz o tych,
z którymi pracowa³em. S¹ wród nich
ludzie, których zna³em osobicie, którzy
mnie uczyli i którym wiele zawdziêczam.
Pierwszym z nich jest Rene Leriche
(1879-1955). Rene Leriche pochodzi³
z Lyonu i podobnie jak Alexis Carrel
ukoñczy³ studia w Lyonie. Bardzo wczenie zainteresowa³ siê uszkodzeniami
têtnic, a sta³ siê s³awny w roku 1923
dziêki opisowi szczególnego schorzenia:
niedro¿noci czêci koñcowej aorty brzusznej, obecnie nazywanego zespo³em
Leriche`a. By zwolennikiem sympatektomii w leczeniu uszkodzeñ niedro¿nych
têtnic. Jego s³ynne zdanie zapowiedzia³o
now¹ metodê leczenia uszkodzonych
têtnic, kiedy stwierdzi³, ¿e idealnym
sposobem leczenia nieprawid³owej têtnicy
jest zast¹pienie niedro¿nego fragmentu
przez graft naczyniowy. Pracowa³
w klinice w Stasbourgu. W dokumencie
z 1937 roku mo¿ecie zobaczyæ zespó³ z jego
szko³y wraz z wielkimi chirurgami, którzy
przynieli chlubê chirurgii naczyniowej:
widzimy tu Fontaine`a, Michaela de
Bakey z Texasu, który wspó³pracowa³
z nim przez rok, Kunlina, o którym zaraz
opowiem i wreszcie Joao Cid Dos Santos.
Jacques Oudot (1913-1953) urodzi³ siê
w ma³ym miasteczku Dammaries-LesLys, pomiêdzy Pary¿em a Fontainebleau,
gdzie znajdowa³ siê las ze ska³ami wygl¹daj¹cymi jak drabina. Jacques Oudot
studiowa³ najpierw farmacjê i chemiê.
Nastêpnie postanowi³ studiowaæ medycynê i zosta³ rezydentem na chirurgii
w 1945 roku. W 1947 roku wyjecha³
do Stanów Zjednoczonych i pracowa³
u Grossa w Bostonie nad mo¿liwoci¹
zast¹pienia ludzkich têtnic homograftami.
Wróci³ do Francji w 1949 roku i wtedy
mia³em szczêcie pracowaæ z nim jako
m³ody rezydent w jego laboratorium przy
dowiadczeniach z dziedziny chirurgii
aorty na psach.
Najpierw wywo³alimy przewlek³¹
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niedro¿noæ rozdwojenia aorty, a nastêpnie badalimy skutki gwa³townego
przemijaj¹cego zamkniêcia aorty poni¿ej
odejcia têtnic nerkowych. W koñcu
naprawilimy i zrekonstruowalimy
rozdwojenie aorty zak³adaj¹c homografty.
14 listopada 1950 roku mia³ miejsce
pierwszy w wiecie zabieg zast¹pienia
zakrzepowo zmienionego rozdwojenia
aorty przez inn¹ zachowan¹ têtnicê. Kilka
miesiêcy póniej, w czasie gdy dosz³o
u tego samego pacjenta do zamkniêcia
zachowanej têtnicy biodrowej z utrzymuj¹cym siê niedokrwieniem na poziomie
czêci dalszej koñczyny prawej, za³o¿ono
mu drugi homograft pochodz¹cy z têtnicy
biodrowej zewnêtrznej lewej do têtnicy
biodrowej zewnêtrznej prawej. Wykonalimy w ten sposób pierwszy zabieg
skrzy¿owanego pomostowania pomiêdzy
dwoma uk³adami naczyñ prawej i lewej
koñczyny dolnej. Niestety, Jacques Oudot
zgin¹³ w wypadku samochodowym, maj¹c
zaledwie 40 lat w 1953 roku, ale zd¹¿y³
zoperowaæ 11 pacjentów z niedro¿nym
rozdwojeniem aorty, sporód których
4 zmar³o, a u 7 zabieg siê powiód³.
Jacques Oudot jest znany tak¿e z innego
powodu  uwielbia³ chodziæ po górach
i w 1950 roku jako chirurg uczestniczy³
we francuskiej wyprawie na Anapurnê.
Leczy³ Herzoga i Lachenala z powodu
powa¿nych odmro¿eñ na wysokoci 6
tysiecy metrów dotêtniczymi wstrzykniêciami acetylocholiny, które pozwoli³y na ograniczenie uszkodzeñ tkanek
i w koñcu uratowa³ im ¿ycie.
Chcia³bym teraz opowiedzieæ Pañstwu
o bardzo skromnym cz³owieku, który
opracowa³ jedn¹ z metod operacji, obecnie
najczêciej wykonywanych na wiecie.
Mylê o Jeanie Kunlinie (1904-1991).
Urodzi³ siê niedaleko Strasbourga we
francuskiej czêci Alzacji. Jean Kunlin
studiowa³ medycynê w Strasbourgu,
a nastêpnie zosta³ rezydentem u Leriche`a
w 1930 roku i kierownikiem laboratorium
badawczego w 1935 roku. Wspó³pracowa³
ze swoim prze³o¿onym w Kolegium Francuskim w Pary¿u, a po wojnie w Szpitalu
Amerykañskim (Hospital Americain)
w Pary¿u.
A oto historia pierwszego ¿ylnego
autograftu wykonanego na koñczynie
dolnej w 1948 roku. Pacjentem by³ 54letni mê¿czyzna, który cierpia³ z powodu
zakrzepicy têtnicy udowej i u którego
uprzednio ju¿ wykonano sympatektomiê
w odcinku lêdwiowym, wyciêto têtnicê,
przeprowadzono amputacjê palucha, ale
zgorzel rozprzestrzenia³a siê na pozosta³e
palce koñczyny dolnej. Trzeciego czerwca
1948 roku Kunlin Wypreparowa³ 36centymetrowy odcinek ¿y³y odpiszcze-
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lowej, a poniewa¿ dawne blizny utrudnia³y mu bezporedni dostêp do têtnicy,
wykona³ zespolenie w czêci bli¿szej
i dalszej pomiêdzy têtnic¹ udow¹ a têtnic¹
podkolanow¹ za pomoc¹ odwrotnie
za³o¿onej ¿y³y odpiszczelowej. Pomys³
zespolenia koniec do boku przedstawia³
gruntown¹ zmianê, gdy¿ nale¿a³o tak¿e
zachowaæ ga³êzie têtnicze pomiêdzy
zespoleniami. Wynik by³ fantastyczny,
owrzodzenia zablini³y siê w ci¹gu dwóch
tygodni, ból ust¹pi³, a pacjent móg³ znowu
chodziæ.
Kunlin przeprowadzi³ ten zabieg pod
nieobecnoæ swojego prze³o¿onego, a kiedy
ten wróci³, wypowiedzia³ zastanawiaj¹c¹
myl: Ale to wygl¹da, jakby mia³o byæ
w porz¹dku .... W 1951 roku Kunlin
wszczepi³ 17 ¿ylnych graftów, które nazywamy po francusku pomostowaniem
od francuskiego s³owa pont  most.
U jednego z jego pierwszych pacjentów
graft utrzyma siê 27 lat, jak zaobserwowa³
i og³osi³ w 1975 roku Kunlin. Chirurdzy
amerykañscy szybko zdali sobie sprawê
z nastêpstw tej rewolucyjnej metody
i opublikowali wiele opisów podobnych
przypadków, co spowodowa³o, ¿e nazwisko Kunlin stopniowo uleg³o zapomnieniu. Byæ mo¿e sta³o siê tak dlatego, ¿e
Kunlin nie potrafi³ sam siê chwaliæ, a tak¿e
poniewa¿ by³ przekonany, ¿e opublikowanie tych prac nie wystarczy, je¿eli nie
bêdzie siê praktykowaæ. Jeszcze d³ugo
póniej kontynuowa³ swoj¹ pracê jako
chirurg naczyniowy w Szpitalu im. Focha
w Pary¿u, a tu¿ przed mierci¹ pracowa³
tak¿e w laboratorium.
Charles Dubost (1914-1991). Kilka
miesiêcy po pierwszym zabiegu przeprowadzonym przez Oudota, 29 marca 1951
roku Charles Dubost, chirurg w Szpitalu
Broussais w Pary¿u wykona³ pierwszy
zabieg usuniêcia têtniaka aorty brzusznej
i zast¹pienia go 11-centymetrowym
odcinkiem aorty piersiowej zachowanej
jako homograft.
Charles Dubost nie porzuci³ zupe³nie
chirurgii naczyniowej, ale okaza³ siê równie¿ utalentowanym kardiochirurgiem,
szczególnie w dziedzinie zabiegów naprawczych zastawek i technik rewaskularyzacji miênia sercowego.
Georges Arnulf (1904-1994). Urodzi³
siê w Sabaudii we Francji, studiowa³ na
Wydziale Lekarskim w Lyonie, a swoj¹
karierê rozpocz¹³ jako chirurg i badacz
istotnych zagadnieñ z zakresu chirurgii
naczyñ wieñcowych. To on wykona³ pierwsz¹ koronografiê z zastosowaniem
acetylocholiny. Bada³ tak¿e zachowanie
siê miênia sercowego podczas niedokrwienia i wprowadzi³ usuniêcie splotów

nerwowych oko³o- i nadaortalnych
w leczeniu niewydolnoci wieñcowej.
Niestety, nie pracowa³ w uznanym
centrum kliniczno-uniwersyteckim i nie
móg³ w zwi¹zku z tym zastosowaæ
w praktyce wszystkich wyników swoich
prac dowiadczalnych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e du¿o energii
wk³ada³ w pracê w Europejskim Towarzystwie Chirurgii Sercowo-Naczyniowej,
w którym pe³ni³ funkcjê sekretarza. By³
równie¿ redaktorem Journal of Cardiovascular Surgery.
Pod koniec ¿ycia odszed³ na emeryturê, ale nigdy nie opuci³ ¿adnego
Kongresu Europejskiego Towarzystwa
Chirurgii Sercowo-Naczyniowej i przyczyni³ siê znacznie do rozwoju tego
Towarzystwa.
Teraz pragnê opowiedzieæ wam o dwóch
mê¿czyznach, ojcu i synu: ojciec to Reynaldo
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Dos Santos (1881-1968), a syn Joao Cid
Dos Santos (1907-1975). Ojciec, którego
ma³o zna³em, w 1929 roku wykona³ pierwsz¹ angiografiê aorty brzusznej i jej
odga³êzieñ oraz têtnic koñczyn dolnych.
Dobrze zna³em natomiast syna, Joao Cid
Dos Santos, chirurga z Lizbony, który
czêsto przyje¿d¿a³ do Pary¿a. Spe³nia³ on
dwa warunki przyzwalaj¹ce na dokonanie
postêpu w rekonstrukcyjnej chirurgii
naczyniowej. Z jednej strony interesowa³
siê rozwojem angiografii, a z drugiej 
mo¿liwoci¹ zapobiegania zakrzepom
przy u¿yciu heparyny. W 1947 roku wykona³ pierwszy zabieg wyciêcia skrzepu
i b³ony wewnêtrznej têtnicy zakoñczony
sukcesem, przy u¿yciu prostego narzêdzia,
ocznej szpatu³ki, dziêki której usun¹³
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z niedro¿nej têtnicy nie tylko czêæ b³ony
wewnêtrznej, ale tak¿e rodkowej. Móg³
wiêc wnioskowaæ, ¿e nienaruszona b³ona
wewnêtrzna nie by³a w ogóle potrzebna,
by utrzymaæ dro¿noæ têtnicy, a heparyna
zapobieg³a zakrzepicy. Trzydzieci cztery
lata póniej wyciêcie skrzepu i b³ony
wewnêtrznej têtnicy sta³o siê najczêciej
stosowan¹ technik¹ w chirurgii naczyniowej. Ponadto Joao Cid Dos Santos by³
cz³owiekiem o wyj¹tkowej charyzmie,
niestrudzonym pracownikiem, dynamicznym nauczycielem i wielkim humanist¹,
Jak J. B. Kinmonth s³usznie stwierdzi³,
Joao Cid Dos Santos by³ d¿entelmenem
starej daty, o ogromnej wiedzy, jaka mieli
przed nim Harvey, Hunter, Newton,
Lavoisier i Franklin.
W latach 1953-1055, po mierci
Jacquesa Oudota przebywa³em w ró¿nych
miejscach w Europie.
W 1953 roku w Szwecji pracowa³em na Oddziale Chirurgii Naczyniowej
w Sztokholmie pod kierownictwem
Clarence`a Crafoorda, który wykona³
pierwszy zabieg naprawczy koarktacji
aorty piersiowej. W 1944 roku, 19 i 31
padziernika operowa³ koarktacjê aorty
u 12-letniego ch³opca, a kilkanacie dni
póniej u 37-letniego mê¿czyzny. W ka¿dym z tych przypadków naprawia³ aortê
przez za³o¿enie zespolenia koniec do
koñca przy u¿yciu techniki triangulacji
Carrela. Zabiegi powiod³y siê u tych
pacjentów po kilku przejciowych epizodach zaka¿enia dróg oddechowych.
Mam wspania³e wspomnienia dotycz¹ce letnich miesiêcy 1953 roku i 1954
roku ze starego szpitala Karolinska, gdzie
znajdowa³a siê ogromna sala operacyjna,
na której operowa³y 4 zespo³y chirurgów.
W okresie od 1953 do 1956 roku kilka
razy przekracza³em kana³ La Manche,
a brytyjscy chirurdzy z Londynu zawsze
serdecznie mnie przyjmowali.
Charles Rob pracowa³ w Szpitalu
wiêtej Marii i jako pierwszy opublikowa³
w czasopimie Lancet w 1954 roku
sposób chirurgicznego leczenia naczyñ
szyjnych. Wraz z Eastcottem i Pickeringiem operowa³ 66-letni¹ kobietê, która
przeby³a 33 epizody przejciowej lepoty
naczyniopochodnej. Angiografia uwidoczni³a prawie ca³kowity zakrzep têtnicy
szyjnej wewnêtrznej lewej, a 19 maja 1954
roku zoperowano pacjentkê stosuj¹c
umiarkowane och³odzenie do 28°C poprzez zewnêtrzne oziêbienie. Charles Rob
usun¹³ rozdwojenie szyjne i wykona³
zespolenie koniec do koñca têtnicy szyjnej
wspólnej z têtnic¹ szyjn¹ wewnêtrzn¹.
Nastêpne operacje by³y ca³kowicie satysfakcjonuj¹ce i 27 lat po tym zabiegu
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pacjentka nie zg³asza³a skarg oprócz
ladowych zaburzeñ kr¹¿enia mózgowego. Charles Rob w 1957 roku wyjecha³
z Londynu do Rochester w Nowym Jorku
i mia³em okazjê widywaæ go kilka razy
na jego oddziale w Nowym Jorku.
John Kinmonth z Londynu. Pozna³em
go, kiedy by profesorem chirurgii w Szpitalu wiêtego Tomasza. Interesowa³ siê
wszystkimi aspektami chirurgii naczyniowej, w³¹czaj¹c w to kardiochirurgiê.
Przede wszystkim zajmowa³ siê problemami kr¹¿enia ch³onnego, sta³ siê niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie
chorób naczyñ limfatycznych i w leczeniu
chorób uk³adu ch³onnego. Opublikowa³
równie¿ wspania³¹ pracê o naczyniach
limfatycznych.
Frank Cockett zas³u¿y³ siê wród chirurgów naczyniowych, poniewa¿ interesowa³ siê problemami naczyñ ¿ylnych,
którymi nie zajmowa³a siê wiêkszoæ
chirurgów naczyniowych. Od jego nazwiska nazwano zespó³  zwê¿enie i niedro¿noæ ¿y³y biodrowej lewej z zastojem
¿ylnym w koñczynie dolnej lewej, jak
równie¿ w ¿y³ach ³¹cz¹cych podudzia
prowadz¹ce do nawracaj¹cych owrzodzeñ
w czêci dolnej podudzi.
Peter Martin by³ chirurgiem i ¿eglarzem, podobnie jak Kinmonth i Cockett.
Jego najwiêksz¹ pasj¹ by³a chirurgia
têtnicy udowej g³êbokiej.
Edmondo Malam nale¿a³ do tych chirurgów, którzy 50 lat temu za³o¿yli Europejskie Towarzystwo Chirurgii SercowoNaczyniowej. Zajmowa³ siê wszystkimi
aspektami chirurgii naczyniowej. Napisa³
dzie³o dotycz¹ce ca³ej chirurgii naczyniowej, ale interesowa³ siê szczególnie
zmianami dysplastycznymi naczyñ. Zaproponowa³ oryginaln¹ klasyfikacjê malformacji naczyniowych i udowodni³, ¿e
stosuj¹c jednoczenie leczenie chirurgiczne i metody zachowawcze mo¿na
polepszyæ stan zmian chorobowych, które
bywaj¹ niezmiernie grone, zarówno jeli
chodzi o prze¿ywalnoæ, jak i funkcjê.
Na koniec chcia³bym wspomnieæ
o dwóch amerykañskich chirurgach, od
których siê uczy³em. Jednym z nich jest
Michael de Bakey, który przed wojn¹,
w 1937 roku pracowa³ z Lerichem
w Strasbourgu. Po wojnie, w latach 19411945 dokona³ przegl¹du wszystkich ran
naczyñ, które obserwowa³ jako lekarz
wojsk amerykañskich. Na 2471 ran têtnic
za³o¿y³ tylko 81 szwów z odsetkiem
amputacji 36 %. Opublikowanie jego
wyników doprowadzi³o do uznania za
standard natychmiastowych interwencji
chirurgicznych w przypadku ran wojennych, które praktykowano podczas wojny

w Korei, czêsto stosuj¹c szwy i grafty
têtnicze. De Bakey by³ bez w¹tpienia
pierwszym, który dokona³ usuniêcia b³ony
wewnêtrznej z têtnicy szyjnej wewnêtrznej w 1952 roku, ale póniej opublikowa³ wyniki swoich obserwacji. On
te¿ rozpocz¹³ stosowanie graftów têtniczych, najpierw allograftów wed³ug metody
opracowanej przez Oudota, a nastêpnie
graftów z tworzyw sztucznych, szczególnie z dakronu i teflonu. De Bakey
opublikowa³ swoje wyj¹tkowo wa¿ne
innowacje dotycz¹ce wskazañ, materia³u
i ich zastosowania prawie we wszystkich
miejscach w organizmie.
W 1963 roku mia³em ogromne szczêcie spotkaæ chirurga, Thomasa Fogarty`ego, który w³anie wynalaz³ sondê
z balonikiem.
Do tego czasu zatory usuwano na
otwartym lub zamkniêtym naczyniu,
³¹cz¹c ma³o skutecznie metodê manualn¹
z odsysaniem i u¿yciem metalowych
narzêdzi. Wprowadzenie balonikowania
do usuwania zatorów pozwoli³o na zwiêkszeniu dostêpu, usuwanie zaawansowanych zatorów oraz przeprowadzenie
tego zabiegu w znieczuleniu miejscowym,
co spowodowa³o zmniejszenie miertelnoci z 50 % do 20 %. Wród pacjentów,
którzy prze¿yli, uda³o siê uratowaæ 90 %
chorych koñczyn.
Nie mogê odmówiæ przyjemnoci
wspomnienia zaprzyjanionego ze mn¹
prof. Jana Nielubowicza, który by³ jednym
z twórców Europejskiego Towarzystwa
Sercowo-Naczyniowego.
Prof. Nielubowicz by³ znany z prac
dotycz¹cych leczenia chorób uk³adu
limfatycznego, a szczególnie z operacji
zespoleñ ch³onno-¿ylnych, które zaproponowa³ wspólnie z Waldemarem Olszewskim.
Na koniec tych wspomnieñ o chirurgach naczyniowych, których mia³em
przyjemnoæ poznaæ i o tych sporód nich,
z którymi bezporednio pracowa³em, nie
mogê powstrzymaæ siê od przypomnienia
s³ów napisanych przez Rene Leriche`a:
Wszystko, co moglimy zrobiæ, zrobilimy dziêki wiedzy, któr¹ przekazali nam
nasi poprzednicy. Stworzylimy z tego
punkt wyjcia, z którego wyruszamy, aby
dotrzeæ jeszcze dalej i wy¿ej.
Peter Maurer z Monachium powiedzia³
tak¿e: Je¿eli wzrok nasz siêga daleko to
dlatego, ¿e siedzimy na ramionach
olbrzyma.
Na koniec myl waszego poety Adama
Mickiewicza, który w swoim dziele o polskich pielgrzymach napisa³: Aby przygotowaæ siê na nadejcie przysz³oci, nale¿y
cofn¹æ siê mylami w przesz³oæ, podo7

bnie jak cz³owiek, który siê przygotowuje,
aby przeskoczyæ przez rów, musi siê
cofn¹æ do ty³u, aby wykonaæ lepszy skok.
A teraz, jeli pozwolicie, wykonamy
nasz skok i chcia³bym pokazaæ wam kilka
zdjêæ, aby zobrazowaæ, czego dokona³a
chirurgia naczyniowa w 2001 roku.
Chirurgia naczyniowa mog³a siê
rozwin¹æ tylko dziêki fantastycznemu
rozwojowi metod obrazowania. Arteriografia od czasów Dos Santosa sta³a siê
niezwykle precyzyjna. Uzupe³niaj¹ tê metodê tomografia komputerowa i rezonans
magnetyczny. Dwa lata temu nasz wybitny
kolega, Profesor Jean-Daniel Dicard
pokaza³ wam, co by³o mo¿liwe do osi¹gniêcia. Ograniczê siê wiêc do pokazania
kilku zdjêæ, które mo¿ecie dzisiaj otrzymaæ: arteriografii, tomografii komputerowej zwyk³ej i spiralnej, rezonansu
magnetycznego.
Balon, którego u¿y³ Fogarty 38 lat
temu sta³ siê metod¹ z wyboru w rozszerzaniu zwê¿onych uszkodzonych têtnic
nie tylko w koñczynach, ale tak¿e
w têtnicach szyjnych i wieñcowych.
W leczeniu têtniaków wykorzystuje siê
wszystkie metody ródnaczyniowe, szczególnie skuteczne w leczeniu têtniaków
aorty, do leczenia których trzeba by³o
kiedy wykonaæ laparotomiê. Aby uzyskaæ podobny wynik, dysponujemy tak¿e
chirurgi¹ laparoskopow¹, z zastosowaniem toru wizyjnego. I wreszcie jestemy
na pocz¹tku drogi do stworzenia operuj¹cego robota, który bêdzie obs³ugiwany
przez cz³owieka na odleg³oæ metod¹
telechirurgii.
Wnioski:
Kto móg³by sobie wyobraziæ 50 lat
temu, ¿e dzisiaj bêdê móg³ przedstawiæ
wam te zdjêcia? Nikt. Przysz³oæ jest
nieprzewidywalna. To wszystko pokaza³em wam nie przez dumê, ale przez
skromnoæ.
Nawet, jeli metody diagnostyczne
i lecznicze staj¹ siê coraz bardziej
dok³adne i bezpieczne, nawet, jeli granice
wyleczenia stopniowo siê przesun¹,
dzia³alnoæ lekarza zawsze bêdzie opiera³a
siê na zbieraniu wywiadu, analizie, podejmowaniu decyzji i dzia³aniu. Rozwój
techniki i informatyki, ekonomii, który
prowadzi do dehumanizacji zawodu
lekarza nie jest potrzebny.
Nie nale¿y zapominaæ, ¿e wszystko, co
robimy, ma byæ dla cz³owieka, cz³owieka
chorego, który zawsze oczekuje od swojego lekarza zarówno uwagi, wys³uchania
i pocieszenia, jak i wiedzy.
prof. Jean Natali
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Doktoraty Honoris Causa

Laudacja prof. Dziedziczki
Wasza Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie, Drogi Panie Profesorze
Romañski, Dostojni Gocie, Szanowni
Pañstwo,
Urodzony w II Rzeczypospolitej prof.
Romañski mia³ wielkie trudnoci, jak sam
stwierdza, z ustaleniem tzw. korzeni,
poniewa¿ od urodzenia a¿ do wieku
dojrza³ego ¿ycie zmusza³o Jego rodzinê
do wêdrowania z miejsca na miejsce
zarówno przed wojn¹, jak i w czasie jej
trwania i po wojnie. Na d³u¿ej zadomowi³
siê w Gdañsku, gdzie skoñczy³ studia
lekarskie, zdoby³ specjalizacje z chorób
wewnêtrznych i alergologii, uzyska³
doktorat i habilitacjê, ale w pe³ni dojrza³¹
dzia³alnoæ zawodow¹ osi¹gn¹³ w marokañskim miecie Meknesie i ostatecznie
w Bydgoszczy.
Z prof. Romañskim zetkn¹³em siê po
raz pierwszy jako student III roku
Akademii Medycznej w Gdañsku. Prof.
Romañski by³ wtedy adiunktem I Kliniki
Chorób Wewnêtrznych Akademii
Medycznej w Gdañsku i prowadzi³ zajêcia
z moj¹ grup¹ studenck¹. Wtedy oczywicie nie wiedzia³em jeszcze, ¿e nasze
drogi ¿yciowe ponownie siê zejd¹.
Kiedy po latach, w 1971 r, na progu
gabinetu lekarskiego I Oddzia³u Chorób
Wewnêtrznych Szpitala Ogólnego nr 1
w Bydgoszczy stan¹³ ju¿ docent B.
Romañski, nasz skromny, bo 3 osobowy
zespó³ pracowników, podniecony tym
faktem uwiadomi³ sobie, ¿e oto nadchodzi czas zmian, a byæ mo¿e i szansa
rozwoju naukowego. Tak siê rzeczywicie
sta³o i ju¿ w po³owie lat 70, za spraw¹
naszego nowego szefa, moglimy siê
poszczyciæ, wprawdzie bardzo skromnym
jeszcze, ale ju¿ widocznym dorobkiem
naukowym i pierwszymi doktoratami,
których promotorem by³ doc. B.
Romañski.
By³em jednym z tych dwóch pierwszych doktorantów prof. Romañskiego
i nie ni³o mi siê nawet, ¿e oto po up³ywie
æwieræwiecza bêdê w bydgoskiej Alma
Mater promotorem swojego promotora
i opiekuna naukowego. Muszê wyznaæ tu
ze wzruszeniem, ¿e obecna uroczystoæ
jest dla mnie wydarzeniem niezwyk³ym
i ogromnie zaszczytnym. Mam dzisiaj
wiadomoæ, ¿e przez blisko 30 lat by³em
uczniem i wspó³pracownikiem cz³owieka
wielkiego formatu, uczonego, humanisty
i filozofa, wiadkiem i uczestnikiem
wydarzeñ, które po Jego przybyciu do
Bydgoszczy dokonywa³y siê z Jego
inicjatywy i z Jego wybitnym udzia³em.
Wraz z przybyciem prof. Romañ-

skiego do Bydgoszczy, rozpoczê³a siê
w naszym miecie
batalia o powo³anie
samodzielnej Akademii Medycznej.
Od samego pocz¹tku
prof. Romañski, zabiega³ intensywnie
o stworzenie warunków lokalowych Prof. Dziedziczko odczytuje decyzjê o nadaniu tytu³u Doktora
Honoris Causa prof. Romañskiemu
i kadrowych dla
powo³ania Zespo³u Nauczania Klinibia³¹ plam¹ na mapie alergologicznej
cznego, podwalin przysz³ej samodzielnej
Europy. W Pary¿u, spotkania i wspó³Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
praca z takimi ludmi nauki, jak prof.
W pierwszych latach dzia³alnoci
Dubois de Montreynaud, prof. Halpernem
zawodowej i naukowej w Bydgoszczy
i dr Ky, umo¿liwi³y profesorowi poznanie
jako kierownik Oddzia³u Klinicznego
metodologii produkcji szczepionek
Chorób Wewnêtrznych profesor wproprzeciwalergicznych, badañ immunolowadzi³ zwyczaj odbywania z zespo³em
gicznych i badañ czynnociowych uk³adu
swoich wspó³pracowników posiedzeñ o
oddechowego. Przy okazji korzysta³
charakterze naukowo-filozoficznym.
równie¿ obficie z mo¿liwoci poznawania
Pamiêtam, jak czyta³ nam kolejne
uroków Pary¿a, uczestniczenia w jego
rozdzia³y ksi¹¿ki laureata nagrody Nobla,
¿yciu kulturalnym i towarzyskim.
uczonego i filozofa, Jacques Monoda
W Szwajcarii prof. Romañski spotka³
Przypadek czy koniecznoæ i dyskusje
siê we Fryburgu z ojcem profesorem
nad ich treci¹, z których wynika³o, ¿e
Bocheñskim. Osobowoæ Ojca Bocheñwszystkie tajemnice otaczaj¹cej nas
skiego, wiatowej s³awy filozofa, logika,
rzeczywistoci mo¿na wyjaniæ na
politologa, profesora kilku uniwersytetów,
zasadzie nieustannego wspó³dzia³ania
autora licznych ksi¹¿ek i publikacji,
przypadku i koniecznoci.
wywar³a na prof. Romañskim niezatarte
Poniewa¿ prof. Romañski by³ uczniem
wra¿enie. Dziêki Ojcu Bocheñskiemu
Prof. Mariana Górskiego kierownika
mo¿liwe by³o odbycie kilkumiesiêcznego
I Kliniki Chorób Wewnêtrznych AM
sta¿u w Klinice Uniwersyteckiej Chorób
w Gdañsku, czêsto wspomina³ swojego
Wewnêtrznych w Lozannie.
nauczyciela zawodu i wychowawcê,
Prof. Romañski pamiêta³ dobrze s³owa
którego maksym¹ by³o twierdzenie, ¿e od
prof. W³odzimierza Mozo³owskiego,
lenistwa tylko g³upie myli przychodz¹ do
patrioty i wielkiego autorytetu moralnego,
g³owy, i ¿e nie nale¿y rozpieszczaæ ludzi
¿e naszym obowi¹zkiem jest zdobywaæ
pochwa³ami. Nie by³o wiêc lekko, jak
wiedzê zagranic¹, aby póniej wykorzywyznaje prof. Romañski. Ale po obronie
stywaæ j¹ w kraju, a zw³aszcza wychopierwszych doktoratów, których promowywaæ nowe kadry naukowe, dla przysz³ej
torem by³ doc. Romañski, prof. Górski
niepodleg³ej Polski. Ta myl sprawi³a, ¿e
stwierdzi³ ¿artobliwie, ¿e oto doczeka³ siê
prof. Romañski wraca³ do kraju, chocia¿
naukowych wnuków. Mo¿na wiêc przypowroty rozczarowywa³y i by³y powody
j¹æ, ¿e prof. Górski traktowa³ swego
oraz liczne okazje by pozostaæ zagranic¹.
ucznia jak swojego naukowego syna. Po
Skorzysta³ z jednej z takich okazji po
latach, równie¿ prof. Romañski doczeka³
otrzymaniu propozycji pracy w Maroku.
siê swoich naukowych wnuków.
Wspólnie z ¿on¹ spêdzi³ tam 3 lata
W swojej drodze do rozwoju zawodopracuj¹c jako ordynator w Szpitalu im.
wego i naukowego prof. Romañski
Mohammeda V w Meknesie.
spotyka³ licznych ¿yczliwych sobie ludzi
Po powrocie profesora do Polski,
o wielkich nazwiskach. Wród nich byli
Rektor AM w Gdañsku prof. Górski, na
tacy uczeni jak Pasteur Vallery-Radot,
polecenie Ministra Zdrowia, zapropownuk Ludwika Pasteura, dziêki któremu
nowa³ prof. Romañskiemu objêcie
mo¿liwe by³o zg³êbianie wiedzy w dziedzstanowiska kierownika Zespo³u Nauinie alergologii i oddychanie szczególn¹
czania Klinicznego w Bydgoszczy. Rektor
atmosfer¹ prawdziwej nauki w Pary¿u.
ostrzega³ jednoczenie, ¿e misja mo¿e nie
¯egnaj¹c siê serdecznie z prof. Romañbyæ ³atwa, poniewa¿ o Bydgoszczy
skim, Pasteur Vallery-Radot wyrazi³
ró¿nie mówi¹, ale dla z³agodzenia
nadziejê, ¿e jego pierwszy uczeñ z Polski
surowej oceny Bydgoszczy doda³
do³o¿y starañ, aby kraj ten przesta³ byæ
jednoczenie, ¿e skoro prof. Romañski
8
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nie ul¹k³ siê Arabów to i Bydgoszczy siê
nie przestraszy.
Pocz¹tkowo wyprawê do Bydgoszczy
prof. Romañski traktowa³ jako epizod
w swoim ¿yciu. Wkrótce okaza³o siê
jednak, ¿e to trwa³y rozdzia³ Jego ¿ycia.
Doæ szybko zrozumia³, ¿e podwaliny
nauczania akademickiego nale¿a³o
organizowaæ od podstaw. Wi¹za³o siê to
z budowaniem bazy lokalowej, redagowaniem autorskiego programu nauczania, tworzeniem kadry nauczycieli
akademickich.
Przy sprzyjaj¹cym klimacie i ¿yczliwoci w³adz uda³o siê osi¹gn¹æ ten cel i
powo³aæ Zespó³ Nauczania Klinicznego,
a nastêpnie Filiê AMG w Bydgoszczy. Od
tego czasu prof. Romañski móg³ zaj¹³ siê
organizowaniem w³asnego warsztatu
pracy i podj¹æ dzia³ania na rzecz rozwoju
alergologii w Polsce. Zespó³ pracowników póniejszej kliniki zosta³ powiêkszony, praca badawcza rozpoczêta od
zadañ najprostszych, powsta³a Przychodnia Alergologiczna i ksi¹¿ka profesora
Alergologia dla internistów, pierwszy
podrêcznik dla lekarzy specjalizuj¹cych
siê w alergologii, wznawiany póniej
kilkakrotnie. Póniejsze nieco powstanie
ró¿nych pracowni rozszerzy³o znacznie
zakres mo¿liwoci badawczych Kliniki.
Mimo problemów zwi¹zanych z trudnym okresem pocz¹tku lat 80-ch,
powszechnie znanych, w Bydgoszczy
z inicjatywy Prof. Romañskiego powsta³o
w 1982 r Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Jego Prezesem zosta³ prof.
Romañski, a siedzib¹ ZG przez pierwsze
2 kadencje by³a Bydgoszcz.
Przy okazji jednego z wa¿nych
Kongresów PTA, utalentowany poeta
prof. Jerzy Ro¿niecki napisa³ taki oto
wiersz na czeæ Profesora Bogdana
Romañskiego, za³o¿yciela i pierwszego
prezesa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz jego ekipy, przed
ponownym wyborem:
Wybornie siê o nas troszczy³
Zarz¹d G³ówny  ten z Bydgoszczy.
A dzia³aj¹c wed³ug planu
Przestrzegali racji stanu,
Poruszyli wszystkie dzwonki
Aby w kraju mieæ szczepionki.
Same blaski  ¿adne cienie
Zas³u¿yli siê w terenie.
Czy z oddali, czy w pobli¿u
On przysparza nam presti¿u.
Wzorem jest doskona³oci
Na Parnasie czêsto goci
Nam dodaje te¿ otuchy
Wykaza³, ¿e karaluchy
Te¿ uczuleñ s¹ przyczyn¹
Jak roztocze z aspiryn¹.
Dla Zachodu za i Wschodu
Obwieci³ teoriê wrzodu.

Udowodni³ gastroskopem
Co alergen robi z ch³opem,
Który nañ siê raz uczuli,
Nie oszczêdzi krwawieñ, bóli.
I jedyna wtedy racja
To desensybilizacja.
Pytam wiêc szanowne quorum
Co to mater est wyborum
Krzycz narodzie chrzecijañski
Niechaj ¿yje nam Romañski.
W przekonaniu prof. Romañskiego
miasto Bydgoszcz w pe³ni zas³u¿y³o
na w³asn¹ uczelniê lekarsk¹, poniewa¿
zaistnia³y warunki do jej powo³ania.
W 1984 r, uchwa³¹ Sejmu powo³ano
w Bydgoszczy Akademiê Medyczn¹,
nazywan¹ ¿artobliwie BAM, wy³¹cznie
z funduszów lokalnych. Jej pierwszym
Rektorem zosta³ prof. Jan Domaniewski,
a prorektorem ds. nauki prof. Romañski.
Klinika prof. Romañskiego przekszta³ci³a siê w Katedrê i Klinikê Alergologii
i Chorób Wewnêtrznych i przetrwa³a do
dnia dzisiejszego. W 1999 r, w 45-lecie
swojej pracy prof. Romañski w swoich
Wspomnieniach i refleksjach jubileuszowych pisa³: ...Klinika uzyska³a
w koñcu 1998 roku standard w pe³ni
europejski i uznanie pacjentów, wyra¿one
w 1999 r. przyznan¹ jej nagrod¹ w postaci
Z³otego Stetoskopu! Cieszê siê, ¿e
w takim stanie, przeka¿ê j¹ za rok swemu
nastêpcy.
W swoim ¿yciu prof. Romañski zawsze
uznawa³ okrelone wartoci, w tym zasady
religii katolickiej, polskie tradycje
patriotyczne i inteligenckie, bo tak zosta³
wychowany. Utrwali³ w pamiêci radê
swego ojca, ¿e tylko to ma wartoæ co jest
w g³owie, a ca³a reszta siê nie liczy, bo w
ka¿dej chwili mo¿na j¹ utraciæ. Uzna³,
w oparciu o w³asne zdobyte dowiadczenie, ¿e dodatkow¹ wartoci¹, której te¿
nie mo¿na utraciæ, jest to co ciekawego
i piêknego cz³owiek w ¿yciu widzia³
i prze¿y³.
Splot przypadków i koniecznoci
sprawi³, ¿e pasj¹ ¿ycia i celem nadrzêdnym prof. Romañskiego sta³a siê
alergologia. Przypadek zaprowadzi³
profesora do Bydgoszczy, spowodowa³
koniecznoæ budowania podwalin uczelni
lekarskiej, na³o¿y³ obowi¹zki profesorskie, w tym na rzecz kszta³cenia
i rozwoju m³odej kadry naukowej,
specjalistów internistów i alergologów.
Z tego zadania profesor wywi¹za³ siê
znakomicie.
Pracy naukowej powiêca³ prof.
Romañski du¿o czasu, g³ównie dlatego,
¿e sprawia³a mu ona przyjemnoæ, ale
zawsze uwa¿a³, ¿e ma ona sens i wartoæ,
gdy przynosi praktyczne korzyci.
Los swój ocenia profesor jako ³askawy
dla siebie, poniewa¿ spotka³ na swej
9

drodze ¿yciowej wspania³ych nauczycieli
i licznych przyjació³. Swoje pensum
¿yciowe wykona³ rzetelnie w dziedzinie
naukowej, zawodowej i rodzinnej,
zrealizowa³ swoje g³ówne cele ¿yciowe,
a dziêki temu ¿ycie to z pewnoci¹ by³o
sensowne.
Od Francuzów nauczy³ siê umiejêtnoci radowania siê ¿yciem. Ceni³ sobie
zawsze towarzystwo ludzi z poczuciem
humoru. Swoim uczniom wpaja³ zasadê
¿e w pracy nale¿y byæ bardzo solidnym
i powa¿nym, po pracy natomiast
relaksowaæ siê radonie. Od ludzi
wschodu przej¹³ zasadê unikania niepotrzebnego popiechu, powstrzymywania
siê od udzia³u w walce o nowe stanowiska
i zaszczyty, po to by unikn¹æ zbêdnych
stresów.
Prof. Romañski wyznaje z pokor¹, ¿e
jego styl ¿ycia nigdy nie by³ ascetyczny
i nie nazbyt higieniczny. W czasach
kawalerskich grywa³ z sukcesami
w brydgea lub szachy. Lubi³ siê bawiæ
w mi³ym towarzystwie w lokalach
rozrywkowych, nie unikaj¹c zabawy
nawet jako stateczny ma³¿onek. Przyznaje
szczerze, ¿e niestety, pali papierosy,
a palenie sprawia Mu przyjemnoæ
i u³atwia mylenie. W chwilach szczególnie radosnych i satysfakcjonuj¹cych
delektuje siê dobrym cygarem.
Kiedy w Budapeszcie, po wyk³adzie
powiêconym chorobie wieñcowej
i zaletom leku interkordin Polfa, w czasie
wytwornej kolacji prof. Romañski zapali³
grube cygaro. Wtedy znany profesor,
farmakolog, któremu lekarze zabraniali
wszystkiego, powiedzia³ z przera¿eniem
po tym co mówi³ pan o chorobie
wieñcowej, takie cygaro?, a profesor
Romañski odpowiedzia³ spokojnie od
czasu gdy przyjmujê trzy razy dziennie
intenkordin Polfa, nie wiem co to
naczynia wieñcowe. Wyznanie to przyjêto
radonie, a Polfa zawar³a kontrakt na
sprzeda¿ leku w Rumunii.
Prof. Romañski wyznaje, ¿e przestrzegaj¹c zaleceñ prof. Mozo³owskiego
praktykowa³ od¿ywianie urozmaicone,
zawsze lubi³ mocn¹ kawê i wytrawne
trunki, a zw³aszcza dobre wina. ¯artowa³
nawet, ¿e wed³ug badaczy amerykañskich,
krew myszy pij¹cych Cabernet Sauvignon
ma dwukrotnie wiêksz¹ zdolnoæ
unieszkodliwiania wolnych rodników
tlenowych ni¿ krew myszy abstynentów,
a takie doniesienia bardzo poprawia³y
samopoczucie profesora.
Poza medycyn¹ i alergologi¹ prof.
Romañski rysuje i maluje, najchêtniej
portrety, a swoje prace eksponowa³ na
wystawach prac amatorskich. Do pasji
Profesora od wczesnej m³odoci nale¿a³y
historia i kolekcjonowanie figurek
cynowych, w wiêkszoci w³asnorêcznie
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malowanych, przedstawiaj¹cych modelowe postacie ró¿nych formacji wojskowych od czasów staro¿ytnych do 1815 r.
W 1996 r., z okazji 650-lecia miasta
Bydgoszczy, w bydgoskim Muzeum
Tradycji Pomorskiego Okrêgu Wojskowego profesor mia³ wielk¹ wystawê
cynowych ¿o³nierzy historycznych
z w³asnej kolekcji, ilustruj¹c¹ sceny
z czasów Potopu szwedzkiego, i by³
autorem artyku³u pt. Czarodziejski wiat
figurek cynowych. W rok póniej
zobrazowa³ oblê¿enie Ko³obrzegu przez
wojska Napoleona w ramach ekspozycji
Mazurek D¹browskiego.
Profesor nale¿y do Stowarzyszenia
Mi³oników Dawnej Broni i Barwy
w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
Interesuje siê literatur¹, zw³aszcza klasyk¹
polsk¹ i francusk¹, a tak¿e filozofi¹,
g³ównie egzystencjalistyczn¹, i posiada
bogaty prywatny ksiêgozbiór w tej
dziedzinie. Prof. Romañski uwielbia
Sienkiewicza dlatego, ¿e ¿aden z wielkich
filozofów nie przedstawi³ tak trafnie
i uniwersalnie ludzkich motywacji jak
Sienkiewicz, gdy ustami Kalego wyra¿a
maksymê z³y uczynek jest wtedy gdy kto
Kalemu zabraæ krowy, a dobry gdy Kali
komu zabraæ krowy. Takie rozumo-

wanie do dzisiaj praktykuj¹ nie tylko
jednostki, ale ca³e narody i pañstwa.
Du¿¹ przyjemnoæ sprawiaj¹ profesorowi nadal gra w szachy, obecnie
czêciej z w³asnym komputerem, oraz
podró¿e i p³ywanie.
Z perspektywy czasu, prof. Romañski
ocenia bardzo pozytywnie decyzjê
osiedlenia siê w Bydgoszczy z wielu
powodów. Tu, jak twierdzi, znalaz³,
korzystne warunki do ¿ycia rodzinnego,
pisania ksi¹¿ek, za³o¿enia w³asnego
warsztatu pracy i dobranie mi³ych
i wartociowych wspó³pracowników.
Dowiadczenia i przygody ¿yciowe
pozwoli³y profesorowi na sformu³owanie
w³asnej maksymy filozoficznej, ¿e ¿ycie
jest piêkne chwilami, a wiat jest piêkny
miejscami, trzeba tylko umieæ ten fakt
dostrzec i wykorzystaæ.
Osobiste dowiadczenia egzystencjonalne doprowadzi³y profesora do oczywistego wniosku, ¿e ¿ycie cz³owieka ma
z pewnoci¹ g³êboki sens wówczas, gdy
jest on komu potrzebny. W tym miejscu
mogê wyznaæ, jako uczeñ i spadkobierca
dorobku prof. Romañskiego zgromadzonego w potencjale zawodowym
i naukowym Katedry i Kliniki Alergologii
i Chorób Wewnêtrznych, ¿e bêdziemy

kontynuowaæ dzia³alnoæ Pana Profesora
na polu medycyny, korzystaæ z Jego rad
i podtrzymywaæ chlubne tradycje naszego
odpowiedzialnego zawodu, aby jak Pan
zwyk³ mawiaæ, Panie Profesorze, w momentach szczególnie satysfakcjonuj¹cych,
sztandar Kliniki powiewa³ wysoko.
Drogi Panie Profesorze Romañski,
Wychowawco i Nauczycielu, ten czas
mierzony miar¹ prawie 30 lat, min¹³ jak
siê teraz wydaje zbyt szybko. Aforyzm
Stanis³awa Jachowicza ocenia to nastêpuj¹co Bije zegar godziny, my wtedy
mówimy Jak ten czas szybko mija a to
my mijamy. Ale to nie mo¿e byæ tak, jak
napisa³ Leopold Staff zostanie po mnie
pusty pokój, i ma³omówna, cicha s³awa.
Panie Profesorze, Pan mo¿e powiedzieæ
za Marsza³kiem Józefem Pi³sudskim:
Mam tyle rozkoszy w tym co stworzy³em,
¿e poprostu nie mo¿e byæ mowy
o zas³udze. Bo to nie jest zwyk³a zas³uga,
to ca³y historyczny i ewolucyjny proces,
w którym pierwszoplanow¹ rolê odegra³
w³anie Pan, a my wszyscy bylimy
wiadkami i uczestnikami tego procesu.
Dlatego jestemy i pozostaniemy dumni
z naszego Szefa a dzisiaj dziêkujemy Ci
Profesorze za wszystko.
prof. AM dr hab. n. med. Andrzej Dziedziczko

Doktoraty Honoris Causa

Wyk³ad prof. Romañskiego
Magnificencjo,
Wysoka Rado,
Dostojni Gocie,
Szanowni Pañstwo,
Dzisiejsza uroczystoæ ma dla mnie
charakter szczególny i pamiêtny. Pragnê
wyraziæ moj¹ najg³êbsz¹ wdziêcznoæ, za
przyznane mi w³anie przez Wysok¹ Radê
i Senat Akademii Medycznej w Bydgoszczy, tak wielkie i zaszczytne wyró¿nienia w postaci doktoratu honoris causa
i medalu naszej Uczelni.
Jestem szczerze wzruszony okolicznoci¹, ¿e moja skromna dzia³alnoæ
¿yciowa zosta³a tak pochlebnie oceniona
przez Kolegów, albowiem jak wiadomo,
nikt nie jest prorokiem we w³asnej
ojczynie, a tak¿e przez wybitnych
alergologów polskich w osobach p. prof.
Sabiny Chyrek-Borowskiej, p. prof.
Mieczys³awy Czerwionki-Szaflarskiej i p.
prof. Edwarda Rudzkiego. Dziêkujê im
gor¹co za trud dokonany przy recenzowaniu mego ¿yciorysu i tak pochlebn¹
ocenê dzia³añ jakie podejmowa³em na
rzecz rozwoju polskiej alergologii.
Z p. prof. Andrzejem Dziedziczko
przepracowa³em dok³adnie 30 lat, buduj¹c
wspólnie z nim kolejno oddzia³ kliniczny,
klinikê i wreszcie Katedrê Alergologii
i Chorób Wewnêtrznych. Jedlimy wiêc,

jak to siê mawia,
chleb z jednego pieca i mog³em z pe³nym przekonaniem
przechodz¹c na emeryturê przekazaæ
kierownictwo Katedry w Jego dowiadczone rêce. Niejako
z urzêdu spad³ na
niego tak¿e obowi¹zek wyg³oszenia
laudacji na mój
temat. Dziêkujê mu
bardzo serdecznie
za tak mi³e s³owa Prof. Romañski odbiera tytu³ Doctora Honoris Causa z r¹k
i serdeczn¹ ocenê JM Rektora prof. Domaniewskiego
mojej osoby.
Cieszê siê bardzo, ¿e moja dzisiejsza
siê moj¹ ma³¹ ojczyzn¹ Nigdy nie
uroczystoæ wydarzy³a siê we w³aciwym
przypuszcza³em, ¿e powierzenie mi
momencie mojej drogi ¿yciowej, albow roku 1971, przez Rektora Akademii
wiem zapamiêta³em posiedzenie Senatu
Medycznej w Gdañsku misji zorganigdañskiej Akademii Medycznej, na
zowania w Bydgoszczy Zespo³u Nauktórym debatowano na temat przyznaczania Klinicznego tej Uczelni bêdzie
wania doktoratów honoris causa uczelni.
mia³o tak dalekosiê¿ne nastêpstwa. Dzi,
Kto wówczas dowcipnie zauwa¿y³, ¿e
gdy okazuje siê, ¿e w³anie w Bydgoszczy
nale¿y przyznawaæ ten tytu³ tym którzy
spêdzi³em niemal po³owê mego ¿ycia
jeszcze wiedz¹ o co chodzi! Mam wiêc
i oceniam retrospektywnie ten jego okres,
dzi dodatkowy powód do radoci.
mogê z przekonaniem powiedzieæ, ¿e nie
Tak siê te¿ sk³ada, ¿e w roku bie¿¹cym
by³ to okres stracony, a Bydgoszcz okaza³a
mija 30 lat od chwili gdy Bydgoszcz sta³a
siê miastem gocinnym i ¿yczliwym.
 10 

Wiadomoci Akademickie
Moja dzia³alnoæ w tym miecie
cieszy³a siê na ogó³ uznaniem i poparciem,
by³em te¿ wyró¿niany wielokrotnie
odznaczeniami w³adz miejskich i wojewódzkich. Poczuwam siê przeto do mi³ego obowi¹zku podziêkowania tym
W³adzom za okazywan¹ mi przychylnoæ.
W Bydgoszczy podjêto ogromny wysi³ek
na rzecz posiadania uczelni lekarskiej
i dzisiaj, gdy otrzymujê tytu³ doktora
honoris causa Akademii Medycznej
w Bydgoszczy, pragnê wyraziæ moje
najg³êbsze przekonanie, ¿e Bydgoszcz na
posiadanie tej uczelni w pe³ni sobie
zas³u¿y³a.
Nale¿y bowiem przypomnieæ, ¿e a¿ do
chwili oficjalnego powo³ania naszej
Uczelni przez Sejm PRL, wszystkie
wydatki zwi¹zane z budow¹ i wyposa¿eniem jej obiektów by³y pokrywane
wy³¹cznie z bud¿etu miasta i województwa. Cieszê siê ogromnie, ¿e nasza
Alma Mater Bydgostiensis rozwija siê tak
dynamicznie i ¿e jak siê wydaje nie
zawiedlimy zaufania spo³eczeñstwa,
które powierzy³o nam jej utworzenie.
W dniu dzisiejszym, Akademia s³u¿y temu
spo³eczeñstwu licznymi wysoko specjalistycznymi klinikami i przychodniami.
O jej prê¿noci na polu dydaktycznym
i naukowym wiadczy najlepiej poszerzanie dzia³alnoci o nowe kierunki
nauczania, a tak¿e liczba naszych
wychowanków, którzy otrzymuj¹ w dniu
dzisiejszym pierwszy w ich ¿yciu stopieñ
dr nauk med. ¯yczê im z g³êbi serca, wielu
dalszych sukcesów na polu zawodowym
i naukowym.
Je¿eli idzie o mnie, przepracowa³em
46 lat w Uczelniach Medycznych Gdañska
i Bydgoszczy na wszystkich kolejnych
szczeblach kariery zawodowej i naukowej. To bardzo d³ugi okres czasu,
niemal pó³ wieku historii jednego ¿ycia
prze¿ywanego w bardzo szczególnym
okresie historii powszechnej. W sposób
nieunikniony - chwila dzisiejsza pobudza
do refleksji nad minionymi latami
i sensownoci¹ podejmowanych dzia³añ.
Rodzi siê te¿ pytanie o trafnoæ dokonywanych wyborów i celów ¿yciowych.
Myla³em nieraz, ¿e gdybym mia³
prawo wyboru to pragn¹³bym ¿yæ
najchêtniej w drugiej po³owie XIX wieku,
w okresie tzw. Belle Epoque z jej
niepowtarzalnym, radosnym stylem ¿ycia,
wiar¹ w nieograniczony postêp i wietlan¹
przysz³oæ ludzkoci jak¹ zapewni
niechybnie wiedza uzyskana dziêki
rozwojowi nauk przyrodniczych. Sta³o siê
jednak inaczej i z wyroku losu przysz³o
mi ¿yæ w okresie, tak pod ka¿dym
wzglêdem niezwyk³ym i tragicznym, jak
druga po³owa XX stulecia i w kraju tak
okrutnie dowiadczonym przez historiê
jak Polska.

Z koniecznoci, a nie z wyboru by³em
w swym ¿yciu kolejno: obywatelem
II Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Litewskiej, Zwi¹zku Radzieckiego,
Generalnej Gubernii, PRL i III Rzeczypospolitej Polskiej. Okresowo przebywa³em ponadto w IV i V Republice
francuskiej, Republice szwajcarskiej
i Królestwie Maroka. Prze¿ycia i dowiadczenia mego ¿ycia, silnie traumatyzuj¹ce
w okresie wojennym i powojennym,
mog³yby pos³u¿yæ do napisania obszernego pamiêtnika, a trzeba te¿ powiedzieæ,
¿e nale¿ê jak to uj¹³ mój p. kolega, wielki
humanista Konstanty Puzyna, do martwego duchowo pokolenia, które wychowane i uformowane w inteligenckim
klimacie intelektualnym i etosie niepodleg³ej Polski, nigdy nie by³o w stanie siê
odnaleæ w powojennej rzeczywistoci
i tej rzeczywistoci zaakceptowaæ. To
przekleñstwo narodowej historii, które nas
dotknê³o - trwa dla mojego pokolenia
nadal - albowiem osobicie tak¿e tego co
dzieje siê w dzisiejszej Polsce uznaæ nie
mogê za spe³nienie mojej wizji Ojczyzny,
zas³uguj¹cej na mi³oæ i szacunek.
Ludziom nieco starszego i mojego
pokolenia wpajano w domu rodzinnym
i w szkole wiête obowi¹zki wobec
ojczyzny za któr¹ s³odko jest umieraæ
i obowi¹zek ten wielu moich starszych
kolegów potraktowa³o dos³ownie.
Wbijano nam tak¿e do g³owy inny jeszcze
obowi¹zek wiat³ego i wykszta³conego
Polaka, a mianowicie pracy dla dobra
spo³eczeñstwa, nawet wówczas gdyby
praca ta kolidowa³a z osobistym interesem. W ten sposób, jak mylê dzisiaj,
determinowano nasze wybory i drogi
¿yciowe - polskie drogi.
Ja wybra³em medycynê zainspirowany
lektur¹ bardzo w mojej m³odoci
popularnych ksi¹¿ek takich jak Walka
nauki ze mierci¹ i £owcy mikrobów,
przedstawiaj¹cych sylwetki wielkich
uczonych, dobroczyñców ludzkoci.
O mojej dalszej drodze ¿yciowej zadecydowa³y przypadkowo wydarzenia i
spotkania z ludmi, którzy stali siê dla
mnie autorytetami i wzorcami godnymi
naladowania.
Liczni z moich Nauczycieli w gdañskiej Akademii Medycznej stanowili
bezsprzecznie takie wzorce. Mój Nauczyciel interny, prof. Marian Górski,
cz³owiek bardzo surowych zasad i nieposzlakowanej uczciwoci, nauczy³ nas
solidnej pracy klinicznej, starannego
badania i umiejêtnoci wys³uchiwania
pacjentów. Jego dewiza, ¿e chory ma
zawsze racjê, sprawdzi³a siê w mej
póniejszej pracy wielokrotnie. Prof.
Górski wykszta³ci³ 25 doktorów i 7
docentów. Niezapomniany prof. W³odzimierz Mozo³owski wybitny uczony
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i patriota, wychowawca ca³ej plejady
wietnych biochemików zachêca³ nas do
pilnego kszta³cenia za granic¹ po to by
po obowi¹zkowym powrocie do kraju
i osi¹gniêciu samodzielnoci naukowej
kszta³ciæ m³odzie¿ dla przysz³ej,
niepodleg³ej Polski. Stara³em siê, jak
najlepiej, wykonaæ Jego polecenie.
Alergologia sta³a siê naczeln¹ pasj¹
mego ¿ycia ca³kiem przypadkowo. Prof.
Górski nakaza³ mi zorganizowanie
przychodni alergologicznej a inny
przypadek sprawi³, ¿e przyjació³ka mej
Matki, Francuzka, zaprosi³a mnie do
Pary¿a i umo¿liwi³a studia w renomowanej Klinice Prof. Pasteur Valery Radot, wnuka wielkiego Ludwika Pasteura.
Zetkn¹³em siê wówczas, po raz pierwszy
w ¿yciu ze s³awn¹ Sorbon¹ i uczonymi
wiatowego formatu. Mój kolejny Mistrz,
tym razem alergolog, wszczepi³ mi
bakcyla pracy naukowej nad zjawiskami
nadwra¿liwoci w organizmie cz³owieka.
By³ godnym najwy¿szego szacunku
wielkim uczonym i humanist¹, cz³onkiem
dwóch Akademii Medycyny i Literatury,
przy tym cz³owiekiem wysokiej kultury
osobistej, skromnym i przystêpnym. By³
tak¿e, podobnie jak wielu innych
francuskich profesorów jego generacji
wielkim patriot¹ Praca dla wielkoci
i chwa³y Francji, by³a dla nich nadrzêdn¹
wartoci¹ ¿yciow¹
Kiedy opuszcza³em Pary¿, prof.
Pasteur Valery - Radot obdarowa³ mnie
cennymi ksi¹¿kami i wyrazi³ nadziejê, ¿e
jako pierwszy jego uczeñ Polak przyczyniê siê do tego by Polska przesta³a
byæ bia³¹ plam¹ na mapie europejskiej
alergologii.
Tak by³o wówczas rzeczywicie,
zapamiêta³em sobie wiêc dobrze te s³owa
i od tej chwili praca w dziedzinie alergologii sta³a siê g³ówn¹ pasj¹ mojego ¿ycia.
W latach nastêpnych rozbudowa³em
przychodniê chorób alergicznych w Gdañsku, opracowa³em pierwsz¹ w Polsce
rozprawê doktorsk¹ o najczêstszych
uczuleniach u chorych na astmê i pierwsz¹
równie¿ w naszym kraju pracê o leczeniu
tej choroby metod¹ immunoterapii. W naszej gdañskiej klinice jako pierwsi
w Polsce zaczêlimy leczyæ astmê
hormonami sterydowymi. Przeprowadzi³em w Trójmiecie, oryginalne do dzi
dnia badania nad flor¹ grzybów atmosferyczn¹ i domow¹ i jej rol¹ w patomechanizmie astmy a badania te sta³y siê
przedmiotem mojej rozprawy habilitacyjnej.
Dziêki zaproszeniu Prof. Bernarda
Halperna mia³em nastêpnie mo¿liwoæ
dalszego studiowania alergologii
w Instytucie Immunobiologii i College den
France w Pary¿u. Ta ostatnia Instytucja
stanowi dobry przyk³ad francuskiego
geniuszu. Pañstwo francuskiej ofiarowuje
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w tej wi¹tyni czystej nauki, swoim
najwybitniejszym uczonym, do¿ywotnie
katedry wraz z funduszami na ich osobiste
badania. Mój kolejny Mistrz otrzyma³ tam
w³anie Katedrê Medycyny Eksperymentalnej. By³ wiatowej s³awy uczonym
i wzorcem cz³owieka dla którego nauka
stanowi³a naczeln¹ pasjê ¿ycia. Francuzi
nadali mu przydomek Monsieur Allergie,
na seminaria w Jego Katedrze przyje¿d¿ali
najwybitniejsi badacze z Europy i Ameryki.
W roku 1964 uczestniczy³em w Vichy
w I-ym wiatowym Kongresie Alergii
Pokarmowej. Na kongresie tym ujawni³a
siê bardzo wyranie pe³na nieznajomoæ
procesów alergicznych przewodu pokarmowego. Postanowi³em zaj¹æ siê tym
pasjonuj¹cym problemem, ale sta³o siê to
w pe³ni mo¿liwe dopiero w latach 80-tych.
Nowe dowiadczenia w dziedzinie
alergologii zdoby³em w czasie trzyletniego pobytu w Maroku w latach 196770. Kierowa³em wielkim oddzia³em
chorób wewnêtrznych w Meknesie i stworzy³em pierwszy w tym kraju orodek
alergologii szybko oblê¿ony przez pacjentów. Opublikowa³em kilkanacie prac
o problemach chorób alergicznych
w Afiyce Pó³nocnej ale pobyt w Maroku,
kraju pod wieloma wzglêdami fascynuj¹cym, umo¿liwi³ mi nie tylko poszerzenie
wiedzy z dziedziny medycyny lecz tak¿e
poznanie ciekawej cywilizacji i kultury
wiata Islamu. W tym wiecie ¿yje siê
inaczej i myli inaczej ni¿ w Europie dziêki czemu choruje siê równie¿ inaczej,
czego dowodem, ¿e w ci¹gu trzyletniej
pracy w Maroku widzia³em tylko kilka
przypadków zawa³u serca.
Od moich marokañskich przyjació³
uczy³em siê trudnej sztuki unikania
popiechu - który podobno jak naucza³
Mahomet jest dzie³em szatana - i jeszcze
trudniejszej spokojnego, beznamiêtnego
podchodzenia do spraw codziennych
¿ycia, determinowanych przez przeznaczenie, którego nic nie jest w stanie
odmieniæ. Nie opanowa³em co prawda tej
ostatniej sztuki w sposób absolutny ale
wypracowa³em jednak umiejêtnoæ
patrzenia na wiele problemów z przymru¿eniem oka, a ta ostatnia umo¿liwi³a mi
jak s¹dzê do¿ycie we wzglêdnie dobrej
formie do dnia dzisiejszego.
Afryka, w której ¿ycie na co dzieñ,
z pewnoci¹ dla Europejczyka do ³atwych
nie nale¿y, ma jednak w sobie co nieuchwytnego, jaki dziwny do okrelenia czar,
co powoduje, ¿e siê za ni¹ têskni. Taka
têsknota by³a przez wiele lat tak¿e moim
udzia³em i wreszcie, po 30 latach zew
Afryki okaza³ siê tak silny, ¿e podj¹³em
decyzjê odwiedzenia miejsc z którymi
³¹cz¹ siê niezapomniane wra¿enia.
Koloryt lokalny, kolejnej przygody
¿yciowej jak¹ podj¹³em w Bydgoszczy

w roku 1971, by³ zdecydowanie odmienny, w odcieniu intensywnej szaroci,
tak pod wzglêdem krajobrazowym jak
intelektualnym. Uda³o mi siê jednak
przezwyciê¿yæ rozliczne trudnoci
i wype³niæ zlecone zadanie poniewa¿
zorganizowany przeze mnie Zespó³
Nauczania Klinicznego sta³ siê po 4 latach
dzia³alnoci autonomiczn¹ fili¹ Akademii
Medycznej w Gdañsku. Z t¹ chwil¹
podziêkowa³em Rektorowi za dalsze
stanowiska administracyjne i zaj¹³em bez
reszty rozbudow¹ w³asnego warsztatu
pracy to jest powo³anej w ramach Filii
Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Alergicznych, a tak¿e realizacj¹ dalszych celów
¿yciowych.
Tymi celami, których nikt mi w Polsce
nie zleca³, ani do ich realizacji zachêca³,
by³y wysi³ki na rzecz zbudowania
w naszym kraju nieistniej¹cej uprzednio
specjalnoci lekarskiej, co wymaga³o:
· Po pierwsze, wzbudzenia u lekarzy
zainteresowania problematyk¹ chorób
alergicznych
· Po drugie, uzyskania oficjalnego
uznania alergologii za odrêbn¹ specjalnoæ lekarsk¹ · Po trzecie, stworzenie
organizacji naukowej zajmuj¹cej siê t¹
dziedzin¹ wiedzy
W latach 70 tych, z kilkoma Przyjació³mi i Kolegami zorganizowalimy
Sekcjê Alergologiczn¹ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, kilka klinik alergologicznych w Akademiach Medycznych
i propagowalimy z zapa³em wiedzê
o alergii na licznych konferencjach
i sympozjach. Pierwsze takie sympozjum
w Polsce zorganizowa³em dziêki pomocy
prof. Górskiego w Gdañsku w 1965 r.
Szczególnie mile wspominam przyjañ
i ofiarn¹ wspó³pracê Prof. ChyrekBorowskiej i Prof. Edwarda Rudzkiego,
trwaj¹c¹ nieprzerwanie do chwili obecnej.
W latach 70 tych, wywalczylimy
wpisanie alergologii na listê uznanych
specjalnoci lekarskich. Osobicie,
napisa³em w tym czasie podrêcznik
alergologii dla lekarzy i ksi¹¿eczkê
popularno-naukow¹ o alergii i chorobach
alergicznych. Obie pozycje by³y
trzykrotnie wydawane przez PZWL.
Marzylimy o w³asnym towarzystwie
naukowym. Nikt nie chcia³ siê na to
zgodziæ, ani Ministerstwo Zdrowia które
nie widzia³o takiej potrzeby, ani Polskie
Towarzystwo Lekarskie bo nie chcia³o
utraciæ prê¿nej sekcji. Sprawa wygl¹da³a
na beznadziejn¹ Wówczas Sabina ChyrekBorowska powiedzia³a do mnie: Bogdan,
je¿eli ty tego nie dokonasz, nikt tego nie
dokona. To wyzwanie a zarazem
zaszczytne zaufanie zmobilizowa³o mnie
w stopniu maksymalnym.
W roku 1982, trudnym okresie stanu
wojennego, wykorzysta³em zamieszanie
 12 

jakie powsta³o wród ówczesnych
decydentów i uzyska³em niebaczn¹ z ich
strony zgodê na dzia³alnoæ naukow¹ Tej,
w ówczesnej sytuacji spo³eczno-politycznej najmniej siê obawiali. W dniu 15
listopada, zorganizowa³em w Bydgoszczy
konferencjê na której (cz³onków za³o¿ycieli powo³a³o do ¿ycia Polskie
Towarzystwo Alergologiczne. Zosta³em
wybrany jednog³onie jego Prezesem,
a w rok póniej niejako z koniecznoci
Minister Zdrowia powo³a³ mnie na stanowisko pierwszego w Polsce konsultanta do
spraw alergologii. Wytrwa³em na tym bardzo obci¹¿aj¹cym posterunku przez 10 lat.
Z powy¿szych powodów Bydgoszcz
jest kolebk¹ polskiej alergologii, a w latach 1983-1993 by³a tak¿e jej stolic¹,
albowiem w mojej Klinice odbywa³y siê
dwa razy do roku egzaminy pañstwowe
z tej specjalnoci lekarskiej. Cieszê siê,
¿e tak mile wspominaj¹ ten okres egzaminatorzy, recenzenci mojej dzia³alnoci.
Dzisiaj odczuwam satysfakcjê myl¹c, ¿e
zrealizowa³em swój naczelny cel ¿yciowy
i wype³ni³em misjê powierzon¹ przez prof.
Pasteur Vallery-Radot. Polska nie jest ju¿
plam¹ na mapie europejskiej alergologii.
Mamy obecnie kilka bardzo silnych
orodków naukowych i specjalistyczne
Kliniki i przychodnie alergologiczne
niemal w ca³ym kraju, wykszta³cilimy
oko³o 600 specjalistów a liczba cz³onków
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
przekroczy³a 1100 osób.
Nie idzie tu jednak o moj¹ osobist¹
satysfakcjê. Najwa¿niejsza w tej sprawie
jest okolicznoæ, ¿e trafnie odczytalimy
znaki czasu, alarmuj¹c rodowiska lekarskie a tak¿e spo³eczeñstwo o zagro¿eniu
jakie stwarzaj¹ choroby alergiczne. Dzisiaj
dzwony na alarm bij¹ g³ono w USA
i w Europie Zachodniej, gdzie ju¿ co trzeci
cz³owiek cierpi z powodu chorób alergicznych. Pisze siê tam o tych chorobach
jako o epidemii XXI wieku. I my nie
unikniemy, w najbli¿szej przysz³oci
gronych konsekwencji spo³ecznych
i ekonomicznych sta³ego wzrostu liczby
alergików.
Choroby alergiczne typu stopowego,
s¹ wyrazem okrelonej dewiacji immunologicznej, która powoduje, ¿e organizm
cz³owieka zaczyna reagowaæ chorobowo
na naturalne czynniki rodowiska.
Dewiacja ta co raz bardziej powszechna
jest jak siê ostatnio przypuszcza nastêpstwem zmienionych warunków ¿ycia we
wspó³czesnej cywilizacji technicznej
i stanowi w pewnym sensie cechê
degeneracji biologicznej dzisiejszego
spo³eczeñstwa, którego cz³onkowie
zaczynaj¹ co raz czêciej reagowaæ
chorobowo nawet na spo¿ywane pokarmy.
Alergia na pokarmy pasjonuje nas od
wielu lat a dotychczasowe badania
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umo¿liwi³y mi podjêcie z mym wychowankiem Docentem Zbigniewem Bartuzi
pracy nad monografi¹ na temat alergii
i nietolerancji pokarmów. Mamy nadziejê
ukoñczyæ j¹ w najbli¿szych tygodniach
i bêdzie to mój ostatni wk³ad do dorobku
naukowego Alma Mater Bygdostiensis.
Egzystencja cz³owieka ma podobno
sens wówczas gdy istniej¹ cele do których
zd¹¿a. Moimi sta³y siê alergologia i udane
¿ycie rodzinne. Oba by³y bez w¹tpienia
sensowne a ich realizacja przynios³a mi
bardzo wiele radoci, w tym bardzo wielk¹
zwi¹zan¹ z dzisiejsz¹ uroczystoci¹ Moja
starsza córka Maria Bobrowska jest
romanistk¹ i kontynuuje moje zauroczenie
kultur¹ francusk¹, m³odsza latorol
natomiast Krystyna Romañska-Gocka

odbiera dzi na tej sali dyplom dr nauk
medycznych z wyró¿nieniem. Cieszê siê
ogromnie, ¿e mog³em Jej pokazaæ
osobicie kraj i miasto w którym przysz³a
na wiat.
Wydaje siê przeto, ¿e w szczególnie
niesprzyjaj¹cych warunkach drugiej
po³owy XX wieku wykona³em w miarê
zadowalaj¹co, bez niczyjej protekcji
(rodzinnej nie mia³em, a o inn¹ nigdy nie
zabiega³em) moje pensum ¿yciowe na
polu naukowym, zawodowym i rodzinnym. Teraz przychodzi czas dokonania
po¿egnania z broni¹ i starannego
wykorzystania czasu jaki jest jeszcze
przede mn¹!
Moj¹ dewiz¹ ¿yciow¹ jest, ¿e wiat
jest piêkny miejscami a ¿ycie piêkne

chwilami trzeba tylko umieæ to dostrzec.
Teraz lubiê najbardziej wyje¿d¿aæ za
granicê, ale nie po to by uczestniczyæ jak
dawniej w uczonych kongresach w których obecnie wiêcej biznesu ni¿
nauki - lecz by móc pole¿eæ wygodnie nad
brzegiem morza, najchêtniej ródziemnego, z dobrym cygarem w zêbach
i szklaneczk¹ szlachetnego trunku u boku
i oddawaæ siê w spokoju, s³uchaj¹c szumu
morza, rozmylaniom natury metafizycznej np. nad pasjonuj¹c¹ zagadk¹
¿ycia a tak¿e najwiêksz¹ tajemnic¹
wszechwiata - jak¹ stanowi cz³owiek,
jego pochodzenie i przeznaczenie!
prof. Romañski

Wspomnienie o profesorze Ludwiku Rydygierze

Moje spotkania z Rydygierem
Chcia³bym z Pañstwem siê podzieliæ
wspomnieniami, w których zaznaczy³a
siê postaæ, dzia³alnoæ i dzie³o Ludwika
Rydygiera.
Pierwsze wspomnienie, które zapamiêta³em to by³y lata 1957-58, gdy prezesem
Towarzystwa Chirurgów Polskich zosta³
mój mistrz i nauczyciel prof. dr Stanis³aw Nowicki. On to wspólnie z doc.
Stanis³awem Soko³em z Gdañska by³
inicjatorem umieszczenia tablicy na
budynku szpitala w Che³mnie, w którym
Rydygier jako m³ody 31-letni chirurg
dokona³ rewolucji w chirurgii, wykonuj¹c
udan¹ resekcjê czêci ¿o³¹dka w zwê¿eniu
odwiernika. Tablica ta przetrwa³a lata,
tylko litery wyblak³y i by³y trudne do
odczytania. Cieszê siê, ¿e po ponad 40
latach mnie jako prezesowi Towarzystwa
Chirurgów Polskich w roku 1999 przypad³a rola zorganizowania restauracji
tablicy. Mam nadziejê, ¿e przez nastêpne
dziesi¹tki lat bêdzie czytelna i chwali³a
wiatowy wyczyn polskiego chirurga.
W tym okresie, gdy by³em m³odym
chirurgiem zafascynowa³a mnie postaæ
Rydygiera, który jako m³ody chirurg
potrafi³ wyzwoliæ siê z utartych szlaków
chirurgicznych, wyzwoliæ siê z lepkoci
myli i przejæ do historii medycyny
zdecydowanym krokiem. Dla nas m³odych
w tym czasie by³ to szok, gdy¿ chirurgia
w tych latach by³a skostnia³a i wyzwoliæ
siê w sensie samodzielnoci mo¿na by³o
po 40 roku ¿ycia. Na szczêcie te czasy
minê³y i przed m³odzie¿¹ chirurgiczn¹
otwieraj¹ siê mo¿liwoci szybkiego
awansu i dokonywania prze³omowych
kroków w nauce, o czym wiadczy wiek
naukowców i twórców w Stanach
Zjednoczonych.
Ogromne znaczenie w poznaniu Rydy-

giera mia³a monografia doc. Stanis³awa
Soko³a, wydana w roku 1961, która nadal
jest g³ównym ród³em wiedzy o ¿yciu
i dzia³alnoci tej wielkiej postaci chirurgii
wiatowej. Doc. Sokó³ zmar³ wczenie
u progu swej dzia³alnoci, ale zostawi³
nam swoje aktualne dzie³o.
Pamiêtam, ¿e pod wp³ywem mojego
szefa i lektury monografii doc. Soko³a
w latach szeædziesi¹tych wybra³em siê
trabantem do Che³mna do tego polskiego
Carcasonne z³o¿yæ ho³d Rydygierowi
- by³o to wielkie prze¿ycie. Po³¹czy³em
t¹ wyprawê z odwiedzeniem mojego
przyjaciela dr Jana Mostowskiego w Tucholi, gdzie w tym czasie dzia³a³ jako
m³ody chirurg w Szpitalu Powiatowym.
Wkrótce mia³ siê przenieæ do Bydgoszczy i rozwijaæ swoje chirurgiczne
skrzyd³a pod kierunkiem warszawskiego
chirurga doc. Manickiego.
Nie mogê odmówiæ na tym zjedzie,
znakomicie organizowanym przez nastêpców oddzia³u prowadzonego przez dr
Mostowskiego, przyjemnoci wspomnienia mego serdecznego przyjaciela,
przedwczenie zmar³ego w 1989 roku.
W latach siedemdziesi¹tych, gdy
przymierza³em siê do habilitacji pod
kierunkiem mego drugiego nauczyciela
prof. Adama Piskorza z wielk¹ trem¹
jecha³em do Krakowa, gdzie mia³em
wyg³osiæ tezy mojej habilitacji wobec
prof. Jana Oszackiego. Prof. Piskorz
powiedzia³ ... Je¿eli prof. Oszacki uzna,
¿e praca nadaje siê do habilitacji to
otworzymy przewód habilitacyjny.
Opinia ku mojej radoci by³a pozytywna,
a ja z dum¹ wyg³osi³em referat w Klinice,
w której dzia³a³ prof. Ludwik Rydygier
w sali pe³nej portretów i tradycji tak
nierozerwalnych z histori¹ chirurgii
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polskiej.
Prze¿ycie by³o ogromne, gdy¿ zalicza³em siê do spadkobierców wielkiej
Krakowskiej Szko³y Chirurgicznej, w której
dzia³ali moi przodkowie chirurgiczni prof.
Obaliñski. prof. Maksymilian Rutkowski,
prof. Kornel Michejda, prof. Stanis³aw
Nowicki.
To ju¿ by³o kolejne spotkanie z prof.
Ludwikiem Rydygierem, nastêpcy prof.
Jana Mikulicza w Katedrze Chirurgii
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Zadziwiaj¹cy by³ ten skok m³odego Rydygiera
z ma³ego miasteczka pomorskiego do
metropolii jakim by³ w owym czasie
Kraków, jedno z wiêkszych miast
Cesarstwa Austro-Wêgierskiego. W krótkim czasie swojej dzia³alnoci potrafi³
postawiæ nowy budynek kliniki i przyj¹æ
w sposób godny pa³eczkê po znakomitym
Jego poprzedniku Janie Mikuliczu.
Los chcia³, ¿e moja dalsza droga
chirurgiczna prowadzi³a przez Gdañsk,
(gdzie by³y w³adze uczelni) do Bydgoszczy,
Filii Akademii Medycznej w Gdañsku.
Wspominam moje pierwsze wystêpy
w sali imienia Rydygiera we Wrzeszczu
na ul. Dêbinki. Tradycje Rydygiera by³y
i s¹ w Gdañsku bardzo silne.
Znalaz³em siê w Bydgoszczy 30 km
od Che³mna i czu³em, ¿e moje losy wi¹¿¹
siê z regionem Pomorza i Kujaw.
Ju¿ jako Kierownik Kliniki Chirurgicznej II Wydzia³u Lekarskiego w Gdañsku
w 1981 roku zorganizowa³em obchody
setnej rocznicy pierwszej resekcji ¿o³¹dka
z powodu choroby wrzodowej. Wspó³organizatorem tej konferencji by³ w tym
czasie doc. W. Jêdrzejczyk, na którego
terenie (województwo toruñskie) znajdowa³o siê Che³mno. Toruñ te¿ uczci³ wielkiego Rydygiera nadaj¹c imiê Ludwika
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Rydygiera nowemu Szpitalowi Wojewódzkiemu. Wielu znakomitych chirurgów bra³o udzia³ w tej uroczystoci,
wspomnê tylko niektórych jak prof. prof.
Papliñski - ówczesny prezes TChP,
Rudowski, Góral, Piskorz, Dybicki,
Wajda. Wydalimy monografiê zawieraj¹c¹ referaty wyg³oszone podczas
uroczystoci.
To by³a jesieñ 1981 roku, kryzys
gospodarczy w pe³ni, brak benzyny, silna
Solidarnoæ i jeszcze silniejsza w³adza
ludowa. Czu³o siê, ¿e zbli¿a siê przesilenie. 13 grudzieñ by³ tu¿, tu¿. A jednak
braæ chirurgiczna z ca³ej Polski przyjecha³a do Che³mna ¿eby oddaæ czeæ
wielkiemu Rydygierowi.
W latach nastêpnych pamiêtam
uroczystoci ods³oniêcia pomnika Ludwika Rydygiera, w roku 1984 dzie³a A.
E. Siwickich, jedynego w tym czasie
pomnika chirurga stoj¹cego w rodku
miasta. W tym roku zaszczytu tego
dost¹pi³ w Dolnym l¹sku równie¿ Jan
Mikulicz.
W tych ciê¿kich czasach stanu
wojennego jak¹ przyjemnoci¹ by³y
wieczory Rydygierowskie organizowane
przez kustosza muzeum Pana Ka³dowskiego, gdzie oprócz wspomnieñ
o wielkim synu ziemi che³miñskiej
s³uchalimy pieni i muzyki w wykonaniu
piêknej wiolonczelistki. Nie wiem co
wiêcej nas fascynowa³o czy s³owa
Rydygiera, czy czarne oczy piêknej
pani, znakomicie wykonuj¹cej utwory
klasyczne.
W roku 1984 zosta³a powo³ana nowa
Akademia Medyczna w Bydgoszczy.
Pozosta³o pytanie, kto ma byæ jej
patronem. Nie mia³em w¹tpliwoci to
mo¿e byæ tylko Ludwik Rydygier, tak
zwi¹zany z t¹ ziemi¹. Rektor i Senat
wyst¹pi³ do Sejmu o nadanie imienia
naszej uczelni. Mielimy szczêcie,
Akademia Medyczna we Wroc³awiu
równie¿ wyst¹pi³a o nadanie akademii
imienia Ludwika Rydygiera. My jednak
bylimy pierwsi i ten niew¹tpliwy zaszczyt przypad³ Akademii Medycznej
w Bydgoszczy.
W tym czasie odwiedzaj¹c ratusz
w Che³mnie uzyska³em adres artysty
malarza, który zrobi³ doskona³¹ kopiê
portretu L. Rydygiera z uczniami, którego
orygina³ znajduje siê w Muzeum im.
Wyczó³kowskiego w Bydgoszczy. By³
nim artysta malarz z Bydgoszczy
Mieczys³aw Szczêsny. Rektor AM prof.
Jan Domaniewski zgodzi³ siê na warunki
finansowe i tym sposobem salê senatu
Akademii Medycznej w Bydgoszczy
zdobi wspania³a kopia s³ynnego obrazu
Wyczó³kowskiego.

Jest to trzecia kopia, orygina³ - w³asnoæ
Muzeum Narodowego jest w Bydgoszczy,
pierwsza kopia w Warszawie w pomieszczeniach warszawskiego Towarzystwa
Lekarskiego, druga kopia w Ratuszu
w Che³mnie i trzecia w Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
W tym czasie w roku 1989 otrzyma³em
ksi¹¿kê od mego przyjaciela prof. Skóry,
wspania³y dar, który zreszt¹ by³ wystawiany na wystawie w Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy w latach 90. Wystawa by³a powiêcona gen. Ludwikowi
Rydygierowi, który bra³ udzia³ w zalubinach z morzem w W³adys³awowie
razem z gen. Hallerem. Otó¿ ksi¹¿ka ta to
zbiór prac Ludwika Rydygiera wydany
w latach 1910-14 z zachowaniem jêzyka
oryginalnego, a wiêc prace w jêzyku
polskim i w jêzyku niemieckim. Ksi¹¿ka
znajdowa³a siê w bibliotece we Wroc³awiu
podczas oblê¿enia twierdzy Wroc³awia.
Kula albo od³amek przebi³ czêæ ksi¹¿ki
i utkwi³ w rodku. Byæ mo¿e ksi¹¿ka by³a
w bibliotece szpitalnej, w której dzia³a³
przed laty Jan Mikulicz.
Po tylu latach pomiertne dzieje
obu wielkich chirurgów ponownie siê
splot³y, ale ju¿ nie w Krakowie tylko
we Wroc³awiu.
W czerwcu 1986 roku bêd¹c prezesem
Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca
i Naczyñ organizowa³em z zespo³em
kliniki Jubileuszowy XX Zjazd tej sekcji.
Otwarcie zjazdu by³o bardzo uroczyste, a w znakomitej sali Filharmonii
Pomorskiej nad scen¹ wisia³ oryginalny
portret Ludwika Rydygiera z uczniami
Leona Wyczó³kowskiego. By³ piêknie
podwietlony, gdy chór wykonywa³ Gaude
Mater Polonia. Patrz¹c z perspektywy
czasu nie mogê wyjæ z podziwu, ¿e
Muzeum nam ten portret wypo¿yczy³o,
a naiwni wziêlimy ca³¹ odpowiedzialnoæ
mimo ogromnej wartoci obrazu. Portret
wisia³ przez 3 dni w Filharmonii i szczêliwie wróci³ do muzeum. Po raz drugi
nie zdoby³bym siê na podjêcie takiego
ryzyka.
W roku 1989 prze¿ywalimy nie tylko
rewolucje i obalenie starego systemu, ale
równie¿ setn¹ rocznicê powstania Towarzystwa Chirurgów Polskich. Pierwszym
prezesem i twórc¹ Towarzystwa by³
Ludwik Rydygier. Obchody Jubileuszu w
Krakowie by³y bardzo uroczyste. Postaæ
Ludwika Rydygiera by³a bardzo wyeksponowana. Podkrelano rolê Rydygiera
w historii medycyny, uznanej przez
chirurgów Stanów Zjednoczonych
i Europy Zachodniej.
Prezes Towarzystwa Chirurgów
Polskich Prof. Tadeusz Popiela zaprosi³
na Jubileuszowy Zjazd Rodzinê Prof.
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Rydygiera z Brazylii, prof. Waligórê
z Lwowa piêknie mówi³ o czterech
pokoleniach chirurgów wywodz¹cych siê
od naszego wielkiego Rodaka.
Zda³em osobicie w pe³ni sprawê
z wymiaru wielkoci Rydygiera, który by³
niew¹tpliwie znakomitym chirurgiem
polskim, ale równoczenie chirurgiem do
którego spucizny odwo³uj¹ siê równie¿
chirurdzy innych narodowoci.
W roku 1999 podczas 59 Zjazdu
Towarzystwa Chirurgów Polskich mia³em
przyjemnoæ jako prezes Towarzystwa
Chirurgów Polskich prowadziæ ostatnie
posiedzenie Zarz¹du G³ównego TChP
w Che³mnie, gdzie moglimy oddaæ ho³d
naszemu pierwszemu prezesowi, który
wprowadzi³ chirurgiê polsk¹ w XX wiek
na poziomie wiatowym, mimo ¿e Polska
w tym czasie by³a rozbita miêdzy trzech
zaborców. Godna podkrelenia by³a
postawa patriotyczna Rydygiera zarówno
pod zaborem niemieckim jak i pod
zaborem austriackim.
Wiek XX u Rydygiera to wspania³a
dzia³alnoæ jako kierownika Katedry
Chirurgicznej we Lwowie i Rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Wychowa³ plejadê znakomitych uczniów
zarówno w Polsce jak i na Ukrainie.
Pochowany zosta³ w roku 1920 na
Cmentarzu Orl¹t we Lwowie z honorami
wojskowymi jako genera³ Wojsk Polskich,
czynnie bior¹cy udzia³ w tworzeniu
pañstwowoci polskiej.
Losy pomiertne prof. Rydygiera by³y
dramatyczne. Cmentarz Orl¹t by³ zdewastowany. Grobowce zniszczone, ziemia
wokó³ grobowca zalana asfaltem. Trzeba
by³o rozpadu Imperium Sowieckiego,
¿eby sta³o siê aktualne odtworzenie grobowca Ludwika Rydygiera.
Chirurdzy lwowscy przyczynili siê do
odtworzenia grobowca Profesora. W roku
2000 wspólnie z prof. Jawieniem mielimy mo¿liwoæ z³o¿enia kwiatów na
grobie pierwszego prezesa Towarzystwa
Chirurgów Polskich., zwiedzenia kliniki,
któr¹ prowadzi³ prof. Rydygier, a któr¹
obecnie prowadzi prof. Paw³owski.
Pamiêæ o Prof. Rydygierze jest ¿ywa
we Lwowie, szczególnie w rodowisku
chirurgicznym.
Szanowni Pañstwo chcia³em pokazaæ
postaæ Ludwika Rydygiera, który 150 lat
od swoich urodzin przez swoje ¿ycie
i dzie³o nadal wp³ywa na pokolenia nie
tylko chirurgów polskich, ale równie¿
chirurgów europejskich i wiatowych
inspiruj¹c do wzmo¿onego wysi³ku dla
rozwoju nowych technik chirurgicznych,
nauki i postawy moralnej decyduj¹cej
w leczeniu naszych chorych.
Prof. dr hab.med. Zygmunt Mackiewicz
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Wspomnienie o profesorze Ludwiku Rydygierze

Ludwik Rydygier
Lwowski Okres ¯ycia i Dzia³alnoci
Ludwik Rydygier z natury by³
cz³owiekiem badawczym poszukuj¹cym,
d¹¿¹cym do zmian, a w³asne projekty
realizowa³ z nadzwyczajn¹ konsekwencj¹.
W Krakowie osi¹gn¹³ stabilizacjê
¿yciow¹, by³ ceniony i znany, a pomimo
to - ku zaskoczeniu rodowiska - bez
wahañ przyj¹³ propozycjê objêcia katedry
chirurgii na ponownie otwartym wydziale
lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego.
Wydzia³ ten rozpocz¹³ pracê 9
wrzenia 1894 r. W padzierniku 1896
roku ówczesne w³adze pañstwowe
Austro-Wêgier zezwoli³y na utworzenie
dwóch klinik: chirurgicznej i internistycznej. W zwi¹zku z tym, pojawi³ siê
problem obsady kliniki chirurgicznej.
Rada Naukowa Wydzia³u Lekarskiego
jednog³onie zaakceptowa³a kandydaturê
prof. Rydygiera, nie wysuwaj¹c innych
znanych chirurgów Wiednia, Krakowa czy
Lwowa. Rada uzna³a, ¿e tylko prof.
Rydygier jest odpowiednim kandydatem
na to stanowisko, gdy¿ reprezentowa³ on
wysoki poziom naukowy, oraz zdolnoci
organizacyjne, co potwierdzone zosta³o
w rozwoju krakowskiej kliniki chirurgii
oraz zorganizowaniu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Stosown¹ propozycjê
w imieniu rektora Uniwersytetu Lwowskiego skierowa³ do L.Rydygiera dziekan
Wydzia³u Lekarskiego prof. Henryk Kadyj
w padzierniku 1896 r. Propozycja zosta³a
przyjêta. Ludwik Rydygier przekaza³
klinikê krakowsk¹ prof. Obaliñskiemu,
a sam przeniós³ siê do Lwowa, gdzie 19
marca 1897 r. zosta³ powo³any na
stanowisko profesora zwyczajnego
chirurgii Uniwersytetu Lwowskiego. Po
krótkim okresie przygotowawczym
i odpowiednim wyposa¿eniu 22 maja
1897 r. nast¹pi³o uroczyste otwarcie
kliniki, po³¹czone z wyk³adem L. Rydygiera na temat: Krótki rzut oka na rozwój
historyczny sposobów opatrywania ran.
Wyk³ady kliniczne z chirurgii rozpoczêto 25 maja 1897 r. w gmachu kliniki
przy ul. Pijarów 4. Budynek wzniesiono
na wzór kliniki krakowskiej. By³ to
budynek jednopiêtrowy, w którym klinika
dysponowa³a 50 ³ó¿kami. Na parterze
ulokowano przychodniê z dwiema salami
zabiegowymi dla chorych ambulatoryjnych, gabinet rentgenodiagnostyki,
dwie poczekalnie oraz gabinet profesora
i dwa gabinety dla asystentów. Na piêtrze
zlokalizowano 4 jedenasto³ó¿kowe sale
dla chorych oraz 3 separatki po 1-2 ³ó¿ka,

salê operacyjn¹ tzw. czyst¹, oraz pokój
ortopedyczny. W pó³suterenie ulokowano
muzeum kliniki, pracownie fotograficzn¹,
gipsownie, pomieszczenia gospodarcze
oraz sanitariaty i prysznice dla personelu.
Do budynku kliniki przylega³a sala
wyk³adowa amfiteatralna na 200 miejsc.
Zdarza³o siê, ¿e zamieniano tê salê na
operacyjn¹ dla operacyj tzw. ropnych.
Budynek kliniki zachowa³ siê po dzieñ
dzisiejszy, aczkolwiek przy prof. T.
Ostrowskim dobudowano drugie piêtro.
Obecnie mieci siê w budynku jedna z piêciu klinik chirurgicznych Lwowskiego
Uniwersytetu Medycznego licz¹ca 120
³ó¿ek. Na dziedziñcu kliniki wybudowano
niedu¿y budynek, w którym przeprowadzano dowiadczenia na zwierzêtach.
Obecnie mieci siê w nim pracownia
radioizotopowa.
W 1898 r. otwarta zosta³a biblioteka
naukowa kliniki, której to Rydygier
przekaza³ pokan¹ czêæ w³asnego
ksiêgozbioru i która zachowa³a siê do dzi.
Zespó³ kliniki stanowili: prof. Rydygier
jako dyrektor, trzech docentów, trzech
asystentów oraz 12 osób redniego
i ni¿szego personelu.
W owe czasy Lwów by³ niewielkim
miastem, liczy³ oko³o 180 tysiêcy mieszkañców. W klinice rocznie leczy³o siê ok.
400 pacjentów, (teraz - ponad 3 tysi¹ce)
a w przychodni przyklinicznej leczono ok.
3,5 tysi¹ca chorych. Sporód przypadków
ambulatoryjnych ok. 10 % chorych
kwalifikowano do leczenia w klinice.
W 1907 r. klinika posiada³a 3 etatowych asystentów: Antoni Rydygier
prowadzi³ ambulatorium i ciê¿ko chorych
w separatkach; Micha³ Jedliæka prowadzi³
oddzia³ kobiet, a Tytus Buraczyñski oddzia³ mê¿czyzn. Prof. L.Rydygier
prowadzi³ wyk³ady dla lekarzy z g³ównych
dzia³ów chirurgii, a docentom powierzy³
wyk³ady z ortopedii - doc. Gabryszewski,
chirurgii dzieciêcej - doc.Wehr, a z tzw.
ma³ej chirurgii - doc. Baracz. Prof.
Rydygier wczenie uzna³ wartoæ rentgenografii, szczególnie w z³amaniach koci,
dlatego zakupi³ dla kliniki nowy aparat
rentgenowski, który wykorzystywano
w szerokim zakresie badañ diagnostycznych. L.Rydygiera mo¿na uznaæ
równie¿ za pioniera radioterapii w Polsce:
w 1911 r. Profesor otrzyma³ od towarzystwa Montana we Wiedniu 2 472 mg
czystego radu, który wykorzystywa³ w leczeniu przed I wojn¹ wiatow¹ i po wojnie.
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Praca w klinice rozpoczyna³a siê o
godz. 700. Kiedy donony klakson auta
profesora, po wprawieniu w pop³och
wszystkich koni wzd³u¿ ulicy £yczakowskiej, og³asza³ zbli¿anie siê szefa,
wtedy pracownicy katedry szybko stawiali
siê w dwuszeregu na schodach, prowadz¹cych do kliniki. Obowi¹zywa³a
zasada, ¿e najwa¿niejsi stawali na
stopniach ni¿szych, a dalej ku górze
zajmowali miejsca kolejno m³odzi.
Rydygier wysiada³ z samochodu, wita³ siê
z pierwszymi podaniem rêki, a w miarê
wstêpowania na schody, kiwa³ przyjanie
g³ow¹ reszcie. To by³a godz. 750 - 755.
O godz. 800, po raporcie o stanie chorych
sk³adanych przez asystentów, dokonywa³
wizyty, bada³ powa¿niejsze przypadki
z przychodni, kwalifikowa³ chorych do
operacji i do demonstracji na wyk³adach.
W amfiteatraln¹ salê wyk³adow¹ wkracza³
razem z synem Antonim - pierwszym jego
asystentem. Za profesorem i synem
wchodzili starsi asystenci, potem inni.
L. Rydygier, wysoki atletyczny
mê¿czyzna, z siw¹ czupryn¹ i bia³ymi
w¹sami by³ doskona³ym wyk³adowc¹.
Wyk³ad prowadzi³ w charakterystycznej
dla niego pozie - sta³ na jednej nodze,
a drug¹ zak³ada³ przez porêcz na krzes³o,
przed nim stoj¹ce. Wyk³ady ilustrowa³
czêsto powiedzeniami humorystycznymi.
Pewnego razu L.Rydygier po zbadaniu
chorego na sali wyk³adowej namyla siê
i powiada:
- Mamy w brzuchu guz wielkoci
trudnej do okrelenia - powiedzmy
wielkoci j¹dra ma³ego s³onia - co sala
przyjê³a wybuchem miechu.
Nie wyk³ada³ systematycznie. Chorych
przyprowadzano z ambulatorium.
W czasie wyk³adu czêsto na sali wyk³adowej odbywa³a siê operacja. Wyk³ady
by³y t³umnie uczêszczane. Egzaminy
zdawano we fraku.
Prof. Rydygier by³ cz³owiekiem czynu,
d¹¿y³ do rozbudowy i zmian. Wymown¹
ilustracjê jego dzia³ania by³y starania
o zorganizowanie oddzia³u ortopedii.
Osobicie naszkicowa³ plan budowy
oddzia³u. Przy poparciu w³adz uczelni
wysy³a³ kolejne pisma, utrzymane w tonie
ultymatywnym, do ministra edukacji
Austrii, nie móg³ pogodziæ siê z odmow¹,
reagowa³ kategorycznie, ambicjonalnie
i z zamierzeñ nie rezygnowa³.
W sierpniu 1903 roku Rektorat Uniwersytetu w Pradze Czeskiej zapropo-
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nowa³ Rydygierowi katedrê chirurgii.
W³adze Uniwersytetu Lwowskiego, rodowisko lekarskie oraz studenci podjêli
starania w celu zatrzymania prof.
Rydygiera we Lwowie. W tym celu
w grudniu 1903 r. zespó³ dziekanów
usi³owa³ przekonaæ prof. Rydygiera
o pozostaniu we Lwowie. W wyniku tych
rozmów 15 grudnia 1903 r. odmówi³
przyjêcia propozycji, argumentuj¹c swoje
stanowisko nieznajomoci¹ jêzyka
czeskiego. Równoczenie Rydygier wystosowa³ pismo do Uniwersytetu Lwowskiego, w którym komunikowa³, ¿e decyzje
pozostania warunkuj e nastêpuj¹cymi
postulatami:
1 - wybudowania oddzia³u ortopedii;
2 - wybudowania aseptycznej sali
operacyjnej;
3 - wybudowania i zorganizowania
szko³y stomatologicznej;
4 - przyznanie klinice dodatkowego
etatu asystenta.
W ramach nauczania Profesor stosowa³
nowoczesne formy przekazu wiedzy.
Studentów obowi¹zywa³a aktywnoæ:
studenci samodzielnie badali chorych,
stawiali rozpoznanie i proponowali
leczenie. By³ to ci¹g³y egzamin, który
sk³adali przed Profesorem z opanowanej
wiedzy i umiejêtnoci postêpowania
chirurgicznego. Podczas wyk³adu przeprowadzano mniejsze zabiegi u chorych
ambulatoryjnych przy udziale studentów.
Wyk³ady prof. Rydygiera by³y treciwe,
pozbawione zbêdnych informacyj i nadmiaru nazwisk. Rydygier zawsze cytowa³
chirurgów polskich.
Profesor nie tolerowa³ kobiet-chirurgów
i nie zatrudnia³ ich w swojej klinice.
Niechêtnie odnosi³ siê na zajêciach
do studentek i czasami prosi³ piêkne
studentki do badania pacjentów bez
wzglêdu na lokalizacjê schorzenia, co
mog³o stawiæ je w k³opotliwej sytuacji.
Nie tolerowa³ przy tym odmowy, a na
skargi studentek reagowa³ wyj¹tkowo
cierpkimi uwagami. Przedtem, w 1895 r.
publikacjê W sprawie dopuszczenia
kobiet do studiów lekarskich (Przegl¹d
lekarski) zakoñczy³ has³em: Precz wiêc
z Polski z dziwol¹giem kobiety-lekarza!
Rzeczywicie, w tej sprawie Mistrz
siê myli³...
Zabiegi operacyjne u chorych klinicznych przeprowadzano w sali aseptycznej i tylko z udzia³em asystentów.
Zainteresowani studenci obserwowali
operacje z oszklonej galerii.
Po wykonanych operacjach przyjmowano chorych w przychodni. Praca
zwykle koñczy³a siê o godz. l600. Jeden
raz w tygodniu, wieczorem od godz.
1800 do 2000 odbywa³y siê posiedzenia

naukowe w klinice, na których najczêciej
omawiano nowoci z pimiennictwa
chirurgicznego.
Wtenczas chirurgiczna szko³a wiedeñska sta³a na najwy¿szym poziomie.
Jednak prof Rydygier s³aw¹ sw¹ nie
ustêpowa³ chirurgom wiedeñskim. On by³
wietnym operatorem, lekarzem o olbrzymim dowiadczeniu klinicznym, wynalazc¹ wielu nowych sposobów operacyjnych i narzêdzi chirurgicznych.
Nie tylko Profesor, ale wszyscy jego
asystenci operowali doskonale.
L. Rydygier stworzy³ s³ynn¹ lwowsk¹
szko³ê chirurgiczn¹. Sam by³ jednym
z najwybitniejszych chirurgów wiata
owego czasu. Wyró¿nia³a go znakomita
technika, pozwalaj¹ca skróciæ czas
zabiegu do minimum, oraz niezmiernie
delikatne wykonanie operacji, bez mia¿d¿enia tkanek.
Ludwik Rydygier wprowadzi³ szereg
nowych metod operacyjnych, dotycz¹
cych ¿o³¹dka, jelit, odbytnicy, pêcherza
moczowego i innych organów.
Na przyk³ad, w dziedzinie urologii
(okres lwowski):
1887 metoda otwarcia pêcherza
moczowego dla usuniêcia
kamieni;
1888 sposób ciêcia nad³onowego;
1900 oszczêdna metoda operacji
gruczolaka stercza drog¹
krokow¹;
1902 metoda operowania wynicowanego pêcherza moczowego.
Monografie okresu Lwowskiego.
1886-1893 Podrêcznik chirurgii
szczegó³owej.
1891 O leczeniu ran.
1893 O sposobie chloroformowania.
1895 O leczeniu grulicy stawów.
1898 Aseptyczny stó³ operacyjny.
1901 Zasady leczenia chirurgicznego
chorób ¿o³¹dka.
1912 Leczenie chirurgiczne wrzodu
¿o³¹dka.
We Lwowie, tylko w okresie 18971912 L. Rydygier opublikowa³ 74 prace
w jêzyku polskim, niemieckim i francuskim, a jego uczniowie - 186 prac.
Dotyczy³y one: ran, równie¿ ran serca,
przerostu gruczo³u krokowego, hemoroidów, wyrostka robaczkowego, zapalenia otrzewnej, podwi¹zywania têtnic,
z³oliwych nowotworów odbytnicy, akcji
przeciwrakowej, wycinania macicy,
aseptyki, koci i stawów, zwichniêæ,
chirurgii szczêki, plastyki prze³yku,
dotycz¹ce uzdrowisk, szczególnie
Truskawca. Ale wród prac na pierwszym
miejscu L. Rydygier stawia³ te, które
dotyczy³y chirurgii przewodu pokarmowego, szczególnie - wyciêcie odwier 16 

nika. Faktycznie, L. Rydygier ca³e swoje
¿ycie - i w Che³mie, i w Krakowie, i we
Lwowie - udowadnia³ ca³emu wiatu, ¿e:
Metoda, przy której odciêt¹ dwunastnicê
przyszywa siê do wiat³a ¿o³¹dka,
zmniejszonego przy pomocy szwu zwê¿aj¹cego musi nazywaæ siê metod¹
Rydygiera. Jeszcze i w najnowszych
niemieckich podrêcznikach bywam nieraz
pomijany: wiadczy to o braku obiektywnoci ich i o nie liczeniu siê z prawd¹
historyczn¹. Rozumiem, ¿e m³ody lekarz
w ma³em Che³mnie traci³ w zestawieniu
z wielkim mistrzem Wiedeñskim i ¿e
uwagê powszechn¹ zwróci³a na siebie
przede wszystkim publikacja tego
ostatniego, nie zmienia to jednak¿e
w niczym historycznego stanu sprawy,
a najmniej Billroth potrzebuje takiego
przekrêcania faktów. Kto koniecznie
chcia³by w nazwie operacji daæ wyraz
temu, ¿e powaga Billrotha i pomylny jego
wynik przyczyni³ siê do szybkiego
przyjêcia tej operacji, ten móg³by j¹
nazwaæ Rydygier-Billrothowsk¹; moje
jednak nazwisko pominiête tu byæ nie
mo¿e, tak jak to np. zrobi³ Bier w najnowszym tak piêknym dziele Chirurgische Operationslehre: ...Pylorektomia
«wprowadzona» zosta³a w 1881 r. przez
Billrotha. Ani s³owa o Peanie, ani
s³owa o Rydygierze. Czy to jest s³usznie
i ca³kiem obiektywnie?
Jako zwierzchnik Rydygier przestrzega³ ustalonych regu³ i porz¹dku. Tego
wymaga³ równie¿ od podw³adnych.
Obowi¹zywa³a wzorowa dyscyplina
i ca³kowite zaanga¿owanie w pracê
w klinice. Niedopuszczalna by³a prywatna
praktyka asystentów. Dlatego wród
wspó³pracowników najd³u¿szy sta¿
w klinice mia³y osoby majêtne i zainteresowane karier¹ naukow¹.
Jeszcze jeden sztrych do portretu prof.
L. Rydygiera.
By³o to kilka lat przed I wojn¹
wiatow¹. Klinikê mia³ wizytowaæ arcyksi¹¿e. L Rydygier oczekiwa³ go
w otoczeniu swego zespo³u. Po uroczystym
powitaniu dostojnika, któremu towarzyszy³a wytworna wita, Rydygier zwróci³
siê do arcyksiêcia w nastêpuj¹cych
s³owach:
- Wasza Cesarska Wysokoæ! Do tej
pory, pomimo moich licznych prób, nie
mo¿emy doczekaæ siê windy i chorzy
musz¹ byæ wznoszeni na piêtro na
noszach, co jest dla nich przykre, a dla
personelu uci¹¿liwe. Gdyby mogli byæ
przywo¿eni wind¹ z parteru na piêtro i
odwrotnie by³oby to godne obecnego
postêpu techniki.
Pozwoli wiêc Wasza Cesarska Wysokoæ, ¿e na jego rêce wniosê probê o po-
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parcie u ministra rz¹du.
Na to arcyksi¹¿ê zmiesza³ siê i odpar³:
- Ale Panie tajny Radca dworu! Nie
b¹dmy za wymagaj¹cy. Za naszej m³odoci nie jedzilimy windami i wszystko
by³o dobrze. I nie narzekalimy. Rydygier
zrobi³ siê purpurowy i niewiele namylaj¹c siê paln¹³:
- Wasza Cesarska Wysokoæ! Za naszej
m³odoci chodzilimy sraæ za stodo³ê
a dzisiaj ju¿ nie wypada!
Adiutantowi - genera³owi wypad³
monokl z oka. Asystenci stali zmieszani.
Przerwa³ milczenie donony miech
arcyksiêcia i s³owa:
- Wygra³ Pan, Panie tajny Radca
dworu. Tu rzeczywicie powinna byæ
winda.
Nie up³yn¹³ nawet miesi¹c, jak windê
zainstalowano.
W gronie asystentów znajdowa³ siê
syn profesora - Antoni. L. Rydygier
przewidywa³ syna jako swojego nastêpcê.
Antoni kierowa³ prac¹ przychodni,
decydowa³ w nag³ych przypadkach oraz
zajmowa³ siê leczeniem szczególnie
ciê¿kich przypadków w klinice, przejmowa³ opiekê nad operowanymi pacjentami, sam te¿, osobicie wykonywa³
podstawowe zabiegi, rozszerzaj¹c ich
zakres, rodzaj i stopieñ trudnoci. W maju
1914 r. obroni³ rozprawê habilitacyjn¹,
która nie zosta³a zatwierdzona na skutek
wybuchu I wojny wiatowej.
Wybuch wojny zak³óci³ tak¿e dzia³alnoæ Uniwersytetu. Profesorowie Wydzia³u Lekarskiego zostali oddani do
dyspozycji ministra wojny i organizowali
leczenie rannych i chorych ¿o³nierzy.
L. Rydygier wraz z rodzin¹ i wspó³pracownikami wyjecha³ do Wiednia,
a nastêpnie kierowa³ szpitalem wojskowym w Brnie. Powróci³ do Lwowa w maju
1916 r. W czasie wojny jego klinika
zosta³a przekszta³cona w szpital chirurgiczny Czerwonego Krzy¿a i dopiero
6 marca 1917 wznowi³a dzia³alnoæ
w ramach katedry chirurgii Uniwersytetu.
Z chwil¹ odzyskania niepodleg³oci
przez Polskê w 1919 r. Rydygier uda³ siê
do Poznania, by zaproponowaæ uniwersytetowi utworzenie Wydzia³u lekarskiego
i przeprowadziæ rekrutacjê jednoczenie
na pierwszy i drugi rok studiów. Marzy³
równie¿ o utworzeniu wojskowej akademii medycznej, która przygotowywa³aby kadrê medyczn¹ dla wojska.
Ludwik Rydygier by³ postaci¹ wybitn¹
i cieszy³ siê ogromnym autorytetem.
Uniwersytet darzy³ go uznaniem,
szacunkiem i zaufaniem. W uznaniu jego
autorytetu obdarzony by³ funkcjami
z wyboru: w 1898-1899 r. wybrano go
dziekanem wydzia³u lekarskiego, w 1901-

1902 zosta³ rektorem uniwersytetu,
a w latach 1911-1912 ponownie pe³ni³
funkcjê dziekana.
W mowie inauguracyjnej roku akademickiego 1901/1902 jako rektor
L. Rydygier skierowa³ do studentów
i profesorów nastêpuj¹ce s³owa: ... aby
spe³niæ swoje powinnoci, nale¿y je
dobrze poznaæ. Profesorem uniwersytetu
mo¿e zostaæ jedynie ten sporód
specjalistów, który bez reszty polubi³
swoj¹ specjalnoæ, pozna³ jej tajniki
i oddaje jej wszystkie swoje si³y. Podstawowym za obowi¹zkiem profesora
jest rozwijaæ naukê, wyznaczaæ nowe
drogi i kierunki. Ca³kowite oddanie nauce
i poznanie jej podstaw nale¿y wszczepiæ
m³odym i ch³onnym umys³om m³odzie¿y.
Najwiêkszym urokiem dla uczonego s¹
ciche noce, spêdzone nad ksi¹¿kami
w poszukiwaniu nowej wiedzy, a satysfakcj¹ - praca w laboratorium i podró¿e
naukowe. Ka¿dy pracownik dydaktyczny w³asnym przyk³adem wychowuje
m³odzie¿ poza salami dydaktycznymi
i rozwija ich d¹¿enia ku idea³om. M³odzie¿
nale¿y traktowaæ z wyrozumia³oci¹,
czyni tak uniwersytet i ca³y naród, który
darzy j¹ mi³oci¹. Nikt nie ma równie¿
prawa zabraniaæ studentom zabaw i rozrywek, bo jak powiedzia³ poeta lepsza
w maju jedna chwila, ni¿ w jesieni
ca³e dni....
Uznaniem i autorytetem prof. Rydygier
cieszy³ siê nie tylko w uniwersytecie. Jego
zas³ugi doceniano tak¿e we Wiedniu,
gdzie 15 grudnia 1897 r. cesarz Austrii
nada³ mu tytu³ Radcy Dworu (Hofrat),
który Rydygier przyj¹³ z poczuciem dumy,
podobnie jak przyj¹³ w 1890 r. Order
¯elaznej Korony III klasy. Równie¿
papie¿ 18 marca 1898 r. odznaczy³ go
Orderem wiêtego Grzegorza.
Na uroczystym posiedzeniu lekarzy
lwowskich powiêconym XXV-leciu
dzia³alnoci prof. Rydygiera 10 maja
1899 r. podkrelono jego zas³ugi.
O dokonaniach Profesora mówili: w imieniu spo³ecznoci uniwersyteckiej - rektor
prof. Kadyj, w imieniu lwowskiego
rodowiska lekarskiego - dr. Chojnacki,
w imieniu wspó³pracowników i uczniów
- doc.Wehr. W tym ¿e maju 1899 r. dla
uczczenia XXV-letniej dzia³alnoci
naukowej L.Rydygiera Towarzystwo
Lekarskie Warszawskie postanowi³o
przyznaæ mu tytu³ i wrêczyæ Dyplom
cz³onka honorowego. Jednak do g³osowania nie dosz³o z powodu niedostatecznej iloci osób uprawnionych. Jak siê
wkrótce okaza³o, ówczesne w³adze rz¹dowe nie wyrazi³y zgody na przyznanie
L.Rydygierowi tytu³u cz³onka honorowego TLW.
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Doceniaj¹c dowiadczenie Profesora
w zakresie chirurgii wojennej w latach
I wojny wiatowej, w roku 1920 Rydygier
otrzyma³ nominacjê na stanowisko naczelnika s³u¿by medycznej Armii Pomorze
w stopniu genera³a brygady.
Jako autorytet w medycynie by³
szeroko znany w Europie, g³ównie dziêki
jego publikacjom i wyst¹pieniom na
kongresach i zjazdach.
W ¿yciu prywatnym by³ cz³owiekiem
religijnym, przestrzegaj¹cym zasad
katolickich. To obowi¹zywa³o równie¿
rodzinê. By³ przyk³adnym ojcem i mê¿em,
a wolne chwile spêdza³ z rodzin¹ najchêtniej we w³asnym folwarku na wsi.
Interesowa³ siê gospodarstwem, urz¹dza³
przeja¿d¿ki bryczk¹. Mia³ dwóch synów:
Antoniego, urodzonego w 1878 r. i Józefa,
urodzonego w 1882 r. M³odszy syn Profesora ukoñczy³ studia in¿ynierskie, podj¹³
pracê na Pomorzu. Zmar³ bardzo m³odo
w 1921 roku, z powodu niewydolnoci
serca. Osieroci³ córkê Mariê.
Starszy syn Antoni by³ przygotowany
przez ojca na sukcesora. Studia medyczne
ukoñczy³ na Uniwersytecie Lwowskim
i pod okiem Profesora zdobywa³ kolejne
stopnie wtajemniczenia chirurgicznego.
W ¿yciu prywatnym Antoni rozwiód³
siê z pierwsz¹ ¿on¹, czym przysporzy³
ojcu wiele zmartwieñ. Ponownie o¿eni³
siê z Kazimier¹ Krach (1883-1976)
- córk¹ znanego architekty lwowskiego.
Kazimiera darzy³a mê¿a wielkim uczuciem i têskni³a za Lwowem do koñca
¿ycia.
Gdy wojska rosyjskie zajê³y Lwów,
prof. Rydygier s³u¿y³ w wojsku polskim,
natomiast syn Antoni stale pozostawa³ we
Lwowie i praktycznie kierowa³ klinik¹
ojca, a tak¿e rozbija³ siê po najbardziej
znanych lokalach w towarzystwie rosyjskich oficerów. Gdy powróci³y w³adze
austriackie, zaczê³y siê masowe aresztowania wród mieszkañców, podejrzanych o sprzyjanie przeciwnikowi.
Jednym z pierwszych by³ Antoni Rydygier.
Austriacki s¹d wojskowy skaza³ go na karê
mierci. Nie widz¹c innego wyjcia,
a chc¹c ocaliæ syna, L. Rydygier pojecha³
do Wiednia i otrzyma³ u cesarza u³askawienie. Syna zwolniono. Tym niemniej,
wyrokiem ponownego s¹du Antoni
Rydygier zosta³ zdegradowany ze stopnia
majora do szeregowca, pozbawiony tytu³ów naukowych oraz skazany na 3 lata
wiêzienia. Z uwagi jednak na dzia³ania
wojenne odbycie kary przesuniêto na
okres powojenny. Profesor prze¿y³ to
bolenie i nigdy ju¿ po tym do równowagi
nie wróci³. Wyrok s¹dowy okrela³ jako
dzia³anie niektórych ludzi (w tym równie¿
i uczonych uniwersytetu) wymierzone nie
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tylko przeciw synowi, ale g³ównie przeciw
niemu samemu.
Prze¿ycia rodzinne, w tym mieræ
matki, a niebawem i ojca oraz ci¹gle
aktualna groba egzekucji wyroku s¹dowego doprowadzi³y do tego, ¿e Antoni
Rydygier podj¹³ decyzjê o emigracji.
Z pocz¹tkiem 1921 roku razem z ¿on¹
i dwuletni¹ córeczk¹ wyjechali do Brazylii
na zaproszenie Polaka - Miros³awa Szeligowskiego, profesora chirurgii i kierownika kliniki uniwersyteckiej w Kurytybie.
W 1922 roku Antoni Rydygier otrzyma³
tytu³ profesora i katedrê chirurgii. Po kilku
latach - pomimo uznania i akceptacji
w rodowisku przeniós³ siê do Santos,
gdzie podj¹³ prywatn¹ praktykê, któr¹
prowadzi³ do koñca ¿ycia. Zmar³ 20
kwietnia 1966 roku w wieku 86-ciu lat,
a jego ¿ona o 10 lat póniej, tj. w 1976
roku w wieku 83 lat.
Wszyscy wnukowie Ludwika Rydygiera i jeden z jego prawnuków zostali
zaproszeni do Polski na 54 Zjazd Chirurgów Polskich. Za³o¿ycielem Zjazdów
by³ jak wiadomo profesor Ludwik
Rydygier (17-20 wrzenia 1889 roku).
Wieloletnia wytê¿ona praca, czêste
zmiany miejsca pracy i ¿ycia, d¹¿enie do
samorealizacji, napotykane trudnoci
i przeszkody, udzia³ w wojnie, dramatyczne
chwile codziennego ¿ycia, mieræ ¿ony
i s¹dowe ciganie syna nadszarpnê³y si³y
witalne Ludwika Rydygiera.
Ponadto du¿¹ rolê odegra³a bezustanna
walka Rydygiera o przyznanim mu
autorstwa operacji resekcji ¿o³¹dka.
W ostatnich latach ¿ycia L. Rydygier
postarza³ siê, zmniejszy³a siê jego fizyczna
wytrzyma³oæ, sta³ siê dra¿liwy. Po
mierci ¿ony Marii Borkowskiej (1918)
prof. Rydygier w 1919 r. nieoczekiwanie
dla wszystkich polubi³ Adelê Albertinê,
która zamieszkiwa³a z jego rodzin¹ przez
wiele lat, zajmuj¹c siê wychowaniem
i nauczaniem jego dzieci. Na pytanie
zdziwionych synów o powód tej trudnej
do wyt³umaczenia decyzji Profesor
owiadczy³, ¿e o¿enek by³ postêpowaniem
czysto ludzkim. Ukochana ich nauczycielka by³a samotna, chora, porusza³a siê
o lasce, wiele lat przebywa³a w ich
rodzinie i sta³a siê jakby blisk¹ krewn¹.
Rydygier owiadczy³: je¿eli ja szybko bym
umar³, to Adela Albertina zosta³aby na
ulicy bez kromki chleba, a teraz po o¿enku
w nowej sytuacji, otrzyma rentê wdowi¹
profesora jako Adela Rydygier i mo¿e
spokojnie do¿yæ koñca swoich dni. Po
tych s³owach obydwaj synowie zgodzili
siê z postêpowaniem ojca. W archiwum
miasta Lwowa znajduje siê orygina³ pisma
rektora Uniwersytetu Lwowskiego z 28
listopada 1921 roku, skierowanego do

w³adz administracyjnych województwa
lwowskiego, dotycz¹cego wyznaczenia jej
renty jako wdowie po profesorze Ludwiku
Rydygierze.Adela Albertina zmar³a
w roku 1932 i zosta³a pochowana na
Cmentarzu £yczakowskim we Lwowie.
Objanienie prof. L. Rydygiera
o s³usznoci jego drugiego ma³¿eñstwa
potwierdza jego szlachetny charakter.
W czerwcu 1920 roku L. Rydygier
w wieku 70 lat przeszed³ na emeryturê.
Ostatnie lata ¿ycia zamierza³ spêdziæ
na Pomorzu i tam planowa³ otworzyæ
w³asn¹ klinikê. Dlatego dokona³ sprzeda¿y w³asnej posiad³oci we wsi Fujnia
ko³o ¯ó³kwy w odleg³oci 20 km od
Lwowa. Jednak¿e ówczesna sytuacja
polityczna, wp³ywaj¹ca na ekonomikê,
spowodowa³a gwa³towny wzrost inflacji.
Nazajutrz po transakcji sprzeda¿y
Profesor sta³ siê bankrutem. Dlatego te¿
dnia 25 czerwca L. Rydygier za¿¹da³
od adwokata wycofania dokumentów
o sprzeda¿y i uniewa¿nienia kupna.
Spotka³ siê jednak ze zdecydowan¹
odmow¹ ze strony kupuj¹cego. Wywo³a³o
to olbrzymi wstrz¹s nerwowy u Rydygiera.
On nawet przewidywa³ taki obrót sprawy
i dlatego ubra³ siê uprzednio w mundur
genera³a z odznaczeniami, co mia³o
korzystnie wp³yn¹æ na postawê adwokata
i sk³oniæ go do ustêpstw, ale okaza³o siê
to nieskuteczne. W stanie ogromnego
wzburzenia w gabinecie notarialnym
Ludwik Rydygier nagle upad³, straci³
przytomnoæ i zmar³.
Prof. Ludwika Rydygiera pochowano
z nale¿nymi honorami wojskowymi
i obywatelskimi dnia 30 czerwca 1920 r.
jako genera³a w kwaterze Orl¹t (sektor
2, grób 72). Bardzo szybko wystawiono
mu unikalny pomnik nagrobny, który
uleg³ zniszczeniu razem z cmentarzem
Orl¹t w okresie II wojny wiatowej,
a nastêpnie w latach 50-tych.
Teraz grób prof. L.Rydygiera z krzy¿em i tablic¹ jest odrestaurowany na
alei zas³u¿onych w kwaterze Orl¹t
na £yczakowie.
Przez ca³e ¿ycie Prof. L. Rydygier
budowa³ w³asny i bardziej trwa³y pomnik.
Sk³ada³y siê nañ: oryginalne techniki
operacyjne, jak wyciêcie odwiernika,
zespolenia ¿o³¹dkowo - jelitowe i podstawy chirurgii eksperymentalnej. Prof.
Rydygier opublikowa³ oko³o 200 prac
naukowych, zorganizowa³ kliniki
w Che³mnie (1879), w Krakowie (1887)
i we Lwowie (1897). By³ twórc¹ polskiej
chirurgii, a cieszy³ siê s³aw¹ europejsk¹.
Do tej pory nie ukaza³ siê pe³ny ¿yciorys
¿ycia i pracy prof. L. Rydygiera.
Interesuj¹cy jest fakt, i¿ w 1897 roku
L. Rydygier napisa³ rozdzia³ do podrêcz 18 

nika pt. Zabiegi chirurgiczne w przebiegu
chorób ¿o³¹dkowych. By³ to podrêcznik
profesora Walerego Jaworskiego pt.:
Podrêcznik chorób ¿o³¹dka. Rozdzia³
ten zawiera³ jedynie szeæ stron (str. 169175), ale obejmowa³ ca³y wachlarz wskazañ do operacji i opis technik operacyjnych. Techniki te stosowane s¹ do
chwili obecnej. Ju¿ sama ta praca stanowi
symboliczn¹ syntezê dokonañ prof.
Rydygiera, podkrelaj¹c talent i zas³ugi,
które stawiaj¹ go w rzêdzie najwiêkszych
chirurgów wiata.
Prof. L. Rydygier s³u¿y³ jednak g³ównie Polsce, co dobitnie wyrazi³ w przemówieniu inauguracyjnym jako rektor
Uniwersytetu Lwowskiego w 1901 r.:
Wytê¿my wiêc wszyscy ca³e nasze si³y,
¿eby imiê nauki polskiej wznieæ tak
wysoko, otoczyæ takim blaskiem, ¿e
zedrzeæ go nie zdo³a, ani blasku jego
zmniejszyæ ¿adna brutalna si³a, ani
wciek³oæ za¿arta nikczemnych. Razem
m³odzi przyjaciele! Piêkne to s³owa
i zawsze aktualne.
prof. Micha³ Paw³owski (Lwów)
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Z ¿ycia Uczelni

Serwisy biblioteczno-informacyjne Biblioteki G³ówej Akademii Medycznej
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy w roku 2001
Zasoby naszej Biblioteki to ponad
60 tysiêcy wolumenów ksi¹¿ek i oko³o
20 tysiêcy wolumenów czasopism,
obejmuj¹cych ponad 1700 tytu³ów oraz
mniej wiêcej 4 tysi¹ce dokumentów
w postaci mikrofisz, filmów naukowych
i kaset video. Kupujemy wszystkie polskie
ksi¹¿ki medyczne i prenumerujemy
wszystkie wa¿niejsze krajowe czasopisma
biomedyczne. Gromadzimy tak¿e najnowsze ksi¹¿ki z zakresu medycyny
i nauk pokrewnych, wydawane za granic¹
oraz prenumerujemy najwa¿niejsze tytu³y
zagranicznych czasopism biomedycznych
w oryginale, pe³notekstowej bazie
ProQuest Medical Library oraz w bazach
internetowych IDEAL Library i Springer
Link. Wszystkie wa¿niejsze prace biblioteczno-informacyjne, takie jak gromadzenie, opracowanie, czy udostêpnianie
zbiorów (kody kreskowe), oraz informacja
naukowa zosta³y skomputeryzowane.
Kluczem do zbiorów Biblioteki s¹
katalogi: alfabetyczny, przedmiotowy,
czasopism i mikrofisz, dostêpne tak¿e
w systemie komputerowym. Dzia³alnoæ
informacyjn¹ Biblioteki prowadzimy
w oparciu o najnowoczeniejsze, wielodostêpne biomedyczne bibliograficzne
i pe³notekstowe obce bazy danych, oraz
w³asne bazy, obejmuj¹ce informacje
o publikacjach pracowników AM i zasobach bibliotecznych. Bazy te s¹ dostêpne
na miejscu w Bibliotece i w Internecie pod
adresem naszej strony internetowej.
Dostêp do wszystkich serwisów
biblioteczno-informacyjnych gwarantuje
status sta³ego czytelnika (osi¹galny po
zg³oszeniu siê do Biblioteki z dowodem
to¿samoci i uzyskaniu karty bibliotecznej). Ze zbiorów Biblioteki mo¿na
korzystaæ na miejscu w czytelni ogólnej
i czytelni czasopism, pracowni komputerowej, jak równie¿ w postaci wypo¿yczeñ
i odbitek kserograficznych.
Zapraszamy do nas od poniedzia³ku do
czwartku, w godzinach od 8:00 do 19:00,
w pi¹tki od 8:00 do 14:30, w soboty od
9:00 do 13:00. Podczas wakacji (od lipca
do 15 wrzenia) zapraszamy w poniedzia³ki, rody i pi¹tki, w godzinach od
8:00 do 14:30, a we wtorki i czwartki
od 11:00 do 19:00.
Informacja Naukowa i Internet
Biblioteka G³ówna Akademii Medycznej w Bydgoszczy udostêpnia najnowoczeniejsze, wielodostêpne biome-

dyczne bazy informacyjne bibliograficzne
i pe³notekstowe, obce i w³asne, obejmuj¹ce informacje o zasobach w³asnych
zarówno na miejscu w Bibliotece, jak te¿
przez Internet pod adresem:
www.amb.bydgoszcz.pl/~biblio.
Udostêpniamy nastêpuj¹ce bazy
bibliograficzne i pe³notekstowe bazy
danych:
BIBLIOGRAFICZNE (obce)
MEDLINE: najwiêksz¹ na wiecie
bazê danych z szeroko pojêtej biomedycyny, w opinii u¿ytkowników
najlepsz¹ i najwszechstronniejsz¹ bazê
bibliograficzn¹. Ciekaw¹ wersj¹ systemu
MEDLINE jest prenumerowany przez nas
MEDLINE EXPRESS, daj¹cy mo¿liwoæ
przeszukiwania ca³oci zbioru za lata
1966-2000. MEDLINE zawiera omówienia artyku³ów (w 60 % ze streszczeniami)
oko³o 3.500 czasopism biomedycznych.
Aktualizowana co miesi¹c na CD-ROMie
baza corocznie powiêksza siê o oko³o 300
tysiêcy rekordów. W Bibliotece system
MEDLINE dzia³a w wielodostêpnej
wersji sieciowej i dziêki programowi ERL
(Electronic Reference Library) poprzez
Internet. Dodatkowym uzupe³nieniem
bazy Medline Express jest EBSCOmed 
dostêp do tak zwanego Medline with
Full Text, czyli bazy Medline Express
czêciowo (mniej wiêcej 30-40 % ca³oci)
uzupe³nionej o pe³ne teksty artyku³ów.
Równie¿ dziêki firmie EBSCO (która jest
obecnym porednikiem Biblioteki
w prenumeracie czasopism obcych)
pracownicy i studenci Akademii Medycznej maj¹ dostêp do elektronicznych
wersji czasopism obcych zaprenumerowanych przez bibliotekê w oryginale.
W najbli¿szym czasie na serwerze
Biblioteki zostanie zainstalowana nowa
wersja MEDLINE+®, bardzo rozbudowana (60 GB) i zapewniaj¹ca wiêksze
mo¿liwoci wyszukiwania informacji oraz
aktualizowana tygodniowo z pomoc¹
QUIKData.
EMBASE: opracowywana przez
Elsevier Science Publishers baza jest
komplementarnym do bazy MEDLINE
tytu³em, obejmuje pimiennictwo wiatowe z zakresu biomedycyny, farmacji,
nauk biologicznych, medycyny klinicznej,
ochrony rodowiska. Uwzglêdnia czasopisma, monografie, materia³y konferencyjne, dysertacje i raporty. Rocznie do
bazy przybywa oko³o 375 tysiêcy nowych
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opisów bibliograficznych, z których
ponad 65 % posiada abstrakty. Baza ma
tezaurus obejmuj¹cy 38 tysiêcy s³ów
kluczowych i ponad 150 tysiêcy synonimów. Obecnie dostêpne s¹ dane za
okres od 1989 do chwili bie¿¹cej (ponad
2 miliony rekordów) z miesiêczn¹
aktualizacj¹.
CURRENT CONTENTS (LIFE
SCIENCE i CLINICAL MEDICINE):
bazê wa¿niejszych, na bie¿¹co wydawanych na wiecie czasopism z zakresu
nauk biologicznych i medycyny klinicznej. Aktualizowana co tydzieñ, przynosi
najwie¿sze informacje ze wiata medycyny. Dostêpna w systemie WINDOWS.
DRUGDEX: bazê o lekach i farmaceutykach u¿ytkowanych i testowanych,
informuj¹c¹ o dawkowaniu, przeciwwskazaniach, interakcjach, zastosowaniach klinicznych, terapii indywidualnej,
oraz porównywalnej skutecznoci leków.
LIFE SCIENCES COLLECTION
oferuje ponad milion cytowañ literatury
wiatowej z dwudziestu jeden dziedzin
nauk medycznych i nauk pokrewnych
medycynie m.in. biologii molekularnej,
neurologii i neurochirurgii, biochemii,
biotechnologii, entomologii, ekologii,
immunologii, mikrobiologii, genetyki,
onkologii, badañ nad AIDS, gerontologii,
zdrowia publicznego, matematyki,
patologii, fizjologii, a nawet rolnictwa
i weterynarii. Baza obejmuje artyku³y
z ponad dwudziestu uznawanych czasopism
naukowych, pozostaj¹c znakomitym
ród³em informacji dla ludzi poszukuj¹cych danych z pogranicza wielu dziedzin.
Life Sciences Collection udostêpnia
dane bibliograficzne wraz ze streszczeniami artyku³ów, aktualizowane co
kwarta³ przez Cambridge Scientific
Abstracts. Obecnie zawiera oko³o 1 350
tysiêcy rekordów, a rocznie przybywa
oko³o 130 tysiêcy nowych.
Wersja Life Sciences Collection
zakupiona przez Bibliotekê G³ówn¹
Akademii Medycznej w Bydgoszczy
obejmuje lata 1990-1998.
AIDSLINE: specjalistyczn¹ bazê,
zawieraj¹c¹ ponad 80 tysiêcy dokumentów powiêconych AIDS, a opublikowanych od 1980 roku. Aktualizowana
co kwarta³, rocznie powiêksza siê
o analizê 1,3 tysiêcy rekordów, doty-
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cz¹cych wszystkich problemów zwi¹zanych z AIDS, a zw³aszcza aspektu
klinicznego, oraz planowania opieki
zdrowotnej i badañ nad nowotworami.
POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA: obejmuj¹c¹ polskie pimiennictwo biomedyczne za lata 1979-1999.
Znakomicie uzupe³nia informacje
o polskich publikacjach biomedycznych,
pominiête w bazach zagranicznych.
Obecnie dostêpna przez Internet, okresowo aktualizowana.
BIBLIOGRAFICZNE (w³asne)
 Katalog ksi¹¿ek; czasopism i mikrofisz Biblioteki G³ównej Akademii
Medycznej w Bydgoszczy
 Wykaz czasopism bie¿¹cych otrzymywanych przez Bibliotekê G³ówn¹
i sieci Bibliotek Zak³adowych
 Bibliografia Publikacji Pracowników
Akademii Medycznej w Bydgoszczy od
roku 1995
 Wykaz nowych nabytków
PE£NOTEKSTOWE (obce)
PROQUEST MEDICAL LIBRARY:
opracowywan¹ i dystrubuowan¹ przez
angielsk¹ firmê Bell&Howell. Baza
obejmuje oko³o 200 uznanych tytu³ów
czasopism medycznych z wielu dziedzin,
m.in.: pielêgniarstwa, pediatrii, neurologii, farmakologii, kardiologii, terapii
i in. z lat 1994-2000 oraz bie¿¹ce
aktualizacje z najnowszych numerów
2001 roku (spis wszystkich tytu³ów bazy
ProQuest Medical Libarry znajduje siê
oczywicie na stronie internetowej
biblioteki, w podkatalogu powieconym
owej bazie). Biblioteka prenumeruje
ProQuest Medical Library w dwóch
wersjach: stacjonarnej (artyku³y przesy³ane co miesi¹c na CD-ROMach, po
trzech latach przechodz¹ce na w³asnoæ
biblioteki) oraz internetowej. Wersja
stacjonarna, nieco opóniona z aktualizacj¹ artyku³ów ze wzglêdu na nonik
i czas dostawy posiada równie¿ wewnêtrzne ograniczenie, umo¿liwiaj¹ce jedynie
wydruk wybranych artyku³ów. Wersja
internetowa jest wolna od podobnych
ograniczeñ, a ponadto aktualizowana na
bie¿¹co, a co za tym idzie, korzystniejsza
w u¿ytkowaniu. Bior¹c pod uwagê
statystykê wykorzystania bazy ProQuest
Medical Library w Akademii Medycznej
w Bydgoszczy w ci¹gu ostatnich dwóch
lat, zainteresowanie ni¹ nieustannie
ronie, a pracownicy i studenci Akademii
Medycznej w Bydgoszczy korzystaj¹ z co
najmniej 500 artyku³ów bazy miesiêcznie.

IDEAL LIBRARY: zaprenumerowan¹ przez Bibliotekê dziêki udzia³owi
w zorganizowanym przez firmê EBSCO/
Lange&Springer Konsorcjum polskich
bibliotek medycznych. Baza obejmuje 234
czasopisma z biomedycyny i dziedzin
pokrewnych, wydawanych przez wydawnictwa: Academic Press, Churchill
Livingstone & W.B. Saunders oraz
Harcourt Health Science. Z uwagi na czas
rozpoczêcia prenumeraty bazy, dostêp
internetowy do pe³nych artyku³ów IDEAL
Library dotyczy jedynie tych, które
ukaza³y siê w 2000 i 2001 roku. Podobnie
jak w przypadku bazy ProQuest Medical
Library spis wszystkich tytu³ów czasopism zawartych w bazie IDEAL Library
znajduje siê na stronie internetowej
Biblioteki w podkatalogu dotycz¹cym
owej bazy.
SPRINGER LINK: zaprenumerowan¹ równie¿ dziêki przynale¿noci
do Konsorcjum, tym razem zorganizowanym przez firmê SWETS, baza
czasopism wydawnictwa Springer Verlag
 SpringerLink. Baza ta obejmuj¹ca oko³o
465 tytu³ów z nauk cis³ych, w tym
biomedycyny, jest równie¿ znakomitym
uzupe³nieniem braków niemieckojêzycznej literatury fachowej. Tak jak
w przypadku poprzednich baz spis
wszystkich tytu³ów czasopism zawartych
w bazie SpringerLink znajduje siê
na stronie internetowej Biblioteki
w podkatalogu dotycz¹cym owej bazy.
PEDIATRICS: pe³notekstow¹ bazê
danych, obejmuj¹c¹ roczniki czasopisma
Pediatrics za lata 1983-1989.
Najnowsze bazy, które pojawi³y siê na
stronie Biblioteki G³ównej Akademii
Medycznej w roku 2000, a mianowicie:
ProQuest Medical Library, IDEAL
Library oraz Springer Link wydaj¹ siê
niezwykle wartociowe z uwagi na swoje
zasoby, s¹ to bowiem bazy pe³notekstowe.
Wiêkszoæ, nie tylko biomedycznych, baz
danych, to bazy bibliograficzne uzupe³niane jedynie streszczeniami indeksowanych artyku³ów, dlatego te¿ si³¹ rzeczy
rzadziej wystêpuj¹ce pe³notekstowe bazy
danych wydaj¹ siê o wiele korzystniejsze
dla odbiorcy, który w swoich poszukiwaniach dociera od razu do pe³nych
tekstów interesuj¹cych go artyku³ów, nie
bêd¹c zmuszonym do dodatkowego
poszukiwania oryginalnych artyku³ów
w czasopismach znajduj¹cych siê w danej
bibliotece, innych bibliotekach polskich,
b¹d w bibliotekach za granic¹. Niesie to
ze sob¹ wielk¹ oszczêdnoæ czasu
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i rodków finansowych. Niew¹tpliwymi
zaletami pe³notekstowych baz danych s¹
przede wszystkim: szybkoæ aktualizacji
danych, oszczêdnoæ czasu (powiêconego na ¿mudne i czasoch³onne poszukiwania artyku³ów ród³owych) oraz
zaoszczêdzenie rodków finansowych,
zarówno zwi¹zanych z poszukiwaniami
orygina³ów artyku³ów, jak równie¿
rodków finansowych przeznaczonych na
coroczn¹ prenumeratê czasopism (bior¹c
pod uwagê wysokie i wci¹¿ wzrastaj¹ce
ceny czasopism obcych, za sumê równ¹
rocznej prenumeracie kilu czasopism
w oryginale, mo¿na uzyskaæ dostêp do
kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu
czasopism w dostêpie elektronicznym!).
Ju¿ w chwili obecnej przewaga liczby
tytu³ów czasopism obcych dostêpnych
w wersji elektronicznej nad liczb¹ tytu³ów
czasopism prenumerowanych w oryginale
jest w Bibliotece G³ównej Akademii
Medycznej w Bydgoszczy uderzaj¹ca
(oko³o 800 tytu³ów czasopism elektronicznych wobec 89 tytu³ów czasopism
obcych prenumerowanych w oryginale)
i prawdopodobnie w tym w³anie
kierunku, dostêpu do czasopism on-line,
bêdzie zmierza³a w przysz³oci prenumerata czasopism.
Niekorzystne strony korzystania
z pe³notekstowych baz danych to miêdzy
innymi kaprynoæ samych po³¹czeñ
internetowaych (dostêp do baz on-line
wymaga dobrego sprzêtu komputerowego
i szybkich ³¹czy), koniecznoæ korzystania
z programów pomocniczych typu Adobe
Acrobat Reader (niezbêdnych do odczytania artyku³ów, które czêsto pojawiaj¹ siê
na internecie w formatach w rodzaju *.pdf,
nieodczytywalnych na zwyk³ych edytorach tekstów), niemo¿noæ przechowywania materia³ów w zbiorach w³asnych
bibliotek oraz emocjonalne przywi¹zanie
odbiorców do tradycyjnego korzystania
z artyku³ów w czasopismach drukowanych, przy jednoczesnej niechêci do
przegl¹dania ich wersji elektronicznych.
Tym niemniej wydaje siê, ¿e
pe³notekstowe bazy danych z dowolnych
dziedzin, w tym i biomedycyny, dostêpne
zarówno na nonikach typu CD-ROM,
czy DVD, jak i bezporednio poprzez
po³¹czenie internetowe stanowi¹ kierunek
rozwoju i przysz³oæ informacji naukowej.
Dziêki umowie zawartej przez
Bibliotekê z Bydgosk¹ Izb¹ Lekarsk¹
wszyscy jej cz³onkowie korzystaj¹ z baz
informacyjnych nieodp³atnie.
dr n. hum. Eugeniusz Janowicz
mgr Monika Kubiak
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Czy medycyna akademicka jest na sprzeda¿?
Tempus fugit  we wrzeniu minie 5
lat od wa¿nego wydarzenia w ¿yciu warszawskiej Akademii Medycznej, jakim
by³a wizyta i wyk³ady kierownictwa
redakcji New England Journal of Medicine z Bostonu (NEJM), czo³owego
wiatowego periodyku medycznego.
Wielu z nas pamiêta zapewne referat
em. redaktora naczelnego prof.Relmana:
The changing American health care
system i sekretarza redakcji (tak chyba
mo¿na odnieæ do naszych realiów stanowisko: executive editor) dr M. Angell
(która zosta³a niedawno redaktorem
naczelnym, a obecnie opublikowa³a
artyku³ redakcyjny o w/w tytule (Is
academic medicine for sale? NEJM
2000,342,1516). Uwa¿am go za jeden
z najwa¿niejszych artyku³ów w pimiennictwie medycznym dotycz¹cym medycyny akademickiej i jej pozycji w koñcu
obecnego wieku, a tak¿e strategii w³adz
uczelni niezbêdnej celem zachowania
rzeczywistej, nie za pozorowanej
autonomii uczelni w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
Od blisko 20 lat NEJM wymaga (jako
pierwszy, ale oczywicie nie jedyny
periodyk medyczny), aby autorzy prac
opisuj¹cy dzia³anie danego rodka ujawniali swoje zwi¹zki finansowe z firm¹
produkuj¹c¹ ten specyfik. Zwi¹zki te 
przynajmniej w USA, ale chyba nie tylko
 bywaj¹ tak rozbudowane i liczne, ¿e
w przypadku badañ nad nowym lekiem
antydepresyjnym zabrak³o miejsca na
³amach NEJM, aby te wszystkie zale¿noci
wyszczególniæ i trzeba by³o uciec siê do
internetu ... Podobnie, niezwykle trudne
okaza³o siê znalezienie psychiatry, który
móg³by skomentowaæ ten¿e artyku³
z pozycji bezstronnego komentatora
(wymagania NEJM w stosunku do
autorów komentarzy redakcyjnych s¹
jeszcze wy¿sze).
Jest to oczywiste, bowiem osoba ta
pe³ni w istocie rolê podobn¹ do sêdziego
oceniaj¹cego fakty i wydaj¹cego wyrok.
Tak wiêc, jeli uznajemy bezstronnoæ
i niezale¿noæ s¹dów, logiczne jest równie¿
przyjêcie powy¿szych zasad.
W opinii Dr Angell podobna sytuacja
ma miejsce w przypadku innych specjalnoci wi¹¿¹cych siê z mo¿liwoci¹ szerokiego stosowania drogich leków i aparatury.
W praktyce wynikaj¹ z tego sytuacje
opisane w drugim niezwykle istotnym
artykule z tego samego numeru NEJM
(Uneasy alliance  clinical investigators
and the pharmaceutical industry,
2000,342,1539, T. Bodenheimer). Zacy-

tujmy z niego trzy fragmenty:
1. Doniesienia z sympozjów sponsorowanych przez firmy czêciej sugeruj¹
po¿¹dane dzia³anie danego specyfiku
przez tê firmê (-y) produkowanego ni¿
w przypadkach sympozjów niezale¿nych;
2. Niekorzystne dla firmy wyniki badañ
podaje siê w 5% doniesieñ pochodz¹cych
z badañ przez te firmy sponsorowanych
w porównaniu do 38% w przypadku
badañ niezale¿nych;
3. Autorzy donosz¹cy o braku szkodliwego dzia³ania ubocznego blokerów
kana³u wapniowego s¹ o wiele czêciej
zwi¹zani finansowo z producentami tych
leków ni¿ badacze niezale¿ni.
Zale¿noci pomiêdzy badaczem a firm¹
s¹ oczywicie wielorakie: otrzymywanie
grantów na badania, praca jako konsultant
firmy, wspó³udzia³ w pantentach, dzia³aniach promocyjnych i przyjmowanie
bezporednich korzyci jak choæby
podarunki i podró¿e.
Wiêkszoæ szkó³ medycznych w USA
opracowa³a przepisy reguluj¹ce wspó³pracê swoich pracowników z firmami,
przy czym jest regu³¹, ¿e najlepsze
uczelnie stosuj¹ najostrzejsze wymogi.
Tak np. Harvard Medical School
dopuszcza udzia³ w akcjach firmy do
20,000 $, co  bior¹c pod uwagê
amerykañskie realia finansowe, a w
szczególnoci dochody lekarzy, trudno
uznaæ za przyk³ad liberalizmu.
Z drugiej strony trzeba zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e rozwijaj¹ siê intensywne
zwi¹zki na szczeblu centralnym miêdzy
uczelniami medycznymi a przemys³em,
z korzyci¹ dla obu stron. Dokonana
w ostatnich latach w USA reforma s³u¿by
zdrowia w podobny co u nas sposób
wymusza drastyczne oszczêdnoci
i niekorzystne zmiany dla realizacji
programów naukowych w obrêbie uczelni
i szpitali klinicznych.
Redaktor naczelny NEJM polemizuje
z argumentami przemawiaj¹cymi rzekomo
za samymi korzyciami wynikaj¹cymi
ze wspó³pracy pracownik uczelni: firma
i sugeruje, ¿e powinna byæ ona bardziej
zcentralizowana, a przez to przynosiæ
równie¿ korzyci ca³ej uczelni. Wskazuje
ona równie¿ na nierzetelnoci (bias)
zdarzaj¹ce siê w badaniach sponsorowanych przez firmy. Odrzuca argumenty
o rzekomej bezstronnoci i niemo¿noci
kupienia badacza stwierdzaj¹c, ¿e kreowanie takich zwi¹zków mo¿e wp³ywaæ
w sposób bardzo subtelny na wnioskowanie
naukowe tak, ¿e badacz mo¿e sk¹din¹d
byæ przekonany, ¿e dzia³a w dobrej wierze.
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NEJM uwa¿a, ¿e zacieranie granic
pomiêdzy szko³ami medycznymi a przemys³em powoduje, ¿e komercyjne nastawienie firm mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ
na misjê akademii w wielu jej aspektach.
Jak wspomnia³em na wstêpie, jestem
przekonany, ¿e artyku³ ten powinien byæ
przedmiotem rozwa¿añ w ka¿dej naszej
uczelni medycznej. Problemy te by³y
równie¿ rozwa¿ane w toku dwu organizowanych przez warszawsk¹ AM miêdzynarodowych sympozjów nt. rzetelnoci
badañ naukowych. S¹ one na naszym
gruncie równie z³o¿one, a byæ mo¿e nawet
trudniejsze, ni¿ w USA.
W latach 1996-1999 jako rektor stara³em siê  nie uszczuplaj¹c w niczym
mo¿liwoci indywidualnych pracowników nauki korzystania ze wspó³pracy
z firmami  wprowadziæ równie¿ centralne
formy wspó³pracy uczelnia : przemys³
(w tym farmaceutyczny). Z ¿ycia AM
w Warszawie publikowa³o szereg dokumentów odzwierciedlaj¹cych te wysi³ki.
Niektóre z nich ju¿ zaowocowa³y  np.
spektakularny rozwój transplantacji
komórek hematopoetycznych i onkologii
w klinice prof.Jêdrzejczaka (p. Z ¿ycia
AM 1998,10,7).
Pozwolê sobie w tym miejscu zacytowaæ in extenso NEJM:
We need to remember that for-profit
businesses are pledged to increase the
value of their investors stock. That is very
different goal from the mission of medical
schools.
W moim ostatnim przemówieniu
inauguracyjnym (1998) mówi³em m.in.:
W ostatnim czasie odnotowalimy
godne uwagi sukcesy w pozyskiwaniu
rodków pozabud¿etowych (co jest
warunkiem sprawnego dzia³ania w pe³ni
europejskiej uczelni, która ok. 50% swego
bud¿etu zdobywa ze róde³ pozarz¹dowych. Nie nale¿y jednak bezkrytycznie
przenosiæ regu³ obowi¹zuj¹cych w wiecie
biznesu do regu³ ¿ycia i dzia³alnoci
akademickiej, której nadrzêdnym celem
nie jest przecie¿ poszukiwanie zysku,
lecz prawdy.
Mam nadziejê, ¿e zasada ta bêdzie
w coraz wiêkszym stopniu kultywowana
i realizowana w naszych szko³ach
wy¿szych (zw³aszcza uczelniach
medycznych) i instytutach naukowobadawczych.
Prof.dr hab.A.Górski
(Rektor Akademii Medycznej w Warszawie
(1996-1999), obecnie dyrektor Instytutu
Immunologii i Terapii Dowiadczalnej
PAN we Wroc³awiu).
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Prof. dr hab. n. med. Zdzis³aw Boroñ
W zwi¹zku z odejciem na emeryturê organizatora i d³ugoletniego Kierownika Katedry i Zak³adu Radiologii Akademii
Medycznej w Bydgoszczy publikujemy wspomnienie Jego nastêpcy prof. AM dr hab. n. med. W³adys³awa Laska wraz
z tekstem przemówienia na uroczystoci po¿egnalnej.
W zwi¹zku z utworzeniem w Bydgoszczy w 1975 r. filii Gdañskiej Akademii
Medycznej, zasz³a koniecznoæ obsadzenia wszystkich kierowniczych stanowisk
samodzielnymi pracownikami naukowymi.
W 1975 r. kierownictwo Zak³adu
Radiologii filii Gdañskiej Akademii
Medycznej w Bydgoszczy i funkcjê
specjalisty do spraw radiologii
województwa bydgoskiego obj¹³ prof. dr
hab. med. Zdzis³aw Boroñ. Od tego
momentu rozpocz¹³ siê rozwój nowoczesnej radiologii na naszym terenie.
Obecnie Katedra i Zak³ad Radiologii
posiada szereg wyspecjalizowanych
pracowni i odpowiednio wyszkolone zespo³y, prawie wszystkie nowoczesne metody obrazowania, stosowane w Europie
poza rezonansem magnetycznym i medycyn¹ nuklearn¹, uruchomienie których
ma nast¹piæ w najbli¿szym czasie. Mamy
wiêc: pracowniê mammografii, naczyniow¹, stomatologiczn¹, ultrasonograficzn¹
i ultrasonografii z kolorowym Dopplerem,
tomogafii komputerowej i, oczywicie,
rentgenodiagnostyki konwencjonalnej.
Zak³ad nasz ma prawie optymalne warunki us³ugowo-diagnostyczne i mo¿liwoci dzia³alnoci dydaktyczno-naukowej.
Lawinowy rozwój radiologii, a w³aciwie - diagnostyki obrazowej w ostatnich
latach wymagaj¹ ci¹g³ego, permanentnego dokszta³cania i szkolenia. W naszym
Zak³adzie oko³o 50 osób z Bydgoszczy
i województwa bydgoskiego uzyska³o specjalizacjê z radiodiagnostyki pierwszego
i drugiego stopnia, 7 radiologów - tytu³
doktora nauk medycznych.
W ostatnich 20 latach opublikowano
ponad 160 doniesieñ naukowych. Wiele
referatów zosta³o wyg³oszonych na
zjazdach krajowych i zagranicznych, np.:
w Monachium, Lizbonie, Stanach
Zjednoczonych, Baden-Baden. Od kilku
lat w naszym Zak³adzie odbywaj¹ siê
egzaminy centralne na drugi stopieñ
specjalizacji z radiodiagnostyki dla
kandydatów z ca³ego kraju. Odbywa³y siê
kursy ogólnopolskie z ultrasonogrtfii,
które zosta³y zawieszone z powodu braku
funduszy. Zak³ad nasz upowa¿niony jest
do przyjmowania egzaminów praktycznych z ultrasonogafii w celu uzyskania

certyfikatu. Nadal odbywaj¹ siê szkolenia
indywidualne z ultrasonografii dla lekarzy
ró¿nych specjalnoci.
Lekarze Zak³adu s¹ kierownikami
specjalizacji z zakresu radiodiagnostyki
lekarzy z województwa bydgoskiego,
w³oc³awskiego i toruñskiego.
Przed 20 laty prof. Zdzis³aw Boroñ powo³a³ Oddzia³ Pomorsko-kujawski
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa
Radiologicznego. By³ Inicjatorem powo³ania w 1975 r. Wydzia³u Elektroradiologii
w bydgoskim Medycznym Studium
Zawodowym. By³o to podyktowane
znacznym niedoborem techników RTG
w szpitalach bydgoskich,
jak równie¿ w województwach ociennych. Wyk³adowcami i nauczycielami
zawodu byli lekarze i technicy, pracuj¹cy
w naszym Zak³adzie. Wykszta³cono prawie
500 techników. Dwa lata temu Wydzia³
Elektroradiologii zosta³ rozwi¹zany, co
by³o chyba decyzj¹ przedwczesn¹.
W ostatnich 5-6 latach niektóre
zak³ady radiologii uzyska³y bardzo nowoczesne aparaty rentgenowskie, jakimi s¹
tomografy komputerowe. Nale¿¹ do nich:
PSK w Bydgoszczy, wojewódzki szpital
we W³oc³awku i Toruniu oraz szpital
w Grudzi¹dzu. Zak³ady Radiologii
województwa toruñskiego i w³oc³awskiego s¹ w trakcie modernizacji, o czym
wiadczy powy¿sza informacja. Lekarze
radiolodzy z tych województw s¹ dobrze
przygotowani do dzia³alnoci diagnostycznej, bior¹ udzia³ w szkoleniu podyplomowym, specjalizuj¹ siê w ró¿nych
dziedzinach radiologii, jednak¿e dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ dla ca³ego
regionu prowadzi Katedra i Zak³ad
Radiologii i Diagnostyki Narz¹dowej
.Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Wielce Szanowny i Drogi Panie
Profesorze
Dzisiejsza uroczystoæ jest zorganizowana w celu z³o¿enia serdecznych
podziêkowañ za d³ugie lata wspólnej
pracy w zwi¹zku z odejciem Pana
profesora na emeryturê.
Pan profesor Zdzis³aw Boroñ ukoñczy³
Wydzia³ lekarski AM we Wroc³awiu
w 1954 roku .
Tytu³ doktora nauk medycznych
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uzyska³ w 1965 roku, a tytu³ dr hab.
w 1970 roku..
W zwi¹zku z utworzeniem w Bydgoszczy w 1975 roku filii Gdañskiej
Akademii Medycznej zasz³a koniecznoæ
obsadzenia wszystkich kierowniczych
stanowisk samodzielnymi pracownikami
naukowymi.
Kierownictwo Zak³adu Radiologii filii
Gdañskiej AM W Bydgoszczy i funkcjê
specjalisty do spraw radiologii województwa bydgoskiego obj¹³ Pan Prof.
Zdzis³aw Boroñ.
Od tego momentu rozpocz¹³ siê rozwój
nowoczesnej radiologii na naszym terenie.
Nasz Zak³ad posiada obecnie szereg
wyspecjalizowanych pracowni i odpowiednio wyszkolone zespo³y.
Pan Profesor jest promotorem 20
doktoratów i kierownikiem wielu specjalistów z radiologii. By³ organizatorem
Wydzia³u Elektroradiologii i bra³ udzia³
w szkoleniu techników. Lista zas³ug Pana
Profesora dla bydgoskiej radiologii jest
bardzo d³uga i znalaz³a tak¿e swoje
miejsce w historii radiologii polskiej,
która w³anie w wydaniu ksi¹¿kowym
ukaza³a siê w ostatnim czasie.
Drogi Panie Profesorze, w imieniu
Towarzystwa i w³asnym serdecznie
dziêkujê za ¿yczliwoæ, pomoc w szkoleniu pracowników, serdeczny stosunek
do nas. Dziêkujê za te wszystkie wspólnie
spêdzone lata, te lepsze i te trudniejsze.
¯yczê Panu zdrowia, szczêcia, pomylnoci, spokoju i radoci.
Osobicie owiadczam, ¿e drzwi tego
Zak³adu stoj¹ zawsze przed Panem
otworem, ¿e zawsze Pan bêdzie mile tu
widziany i ¿e Pañski gabinet jest nadal do
pañskiej dyspozycji.
O ile Pan Profesor zezwoli to bêdê
nadal korzysta³ z Pañskiej ¿yczliwoci
i pomocy i dowiadczenia.
Koñcz¹c chcia³bym wrêczyæ Panu od
nas wszystkich drobny podarek, który
bêdzie czasami przypomina³ Panu nas.
Wszystkiego najlepszego.
prof. AM dr hab. n. med.
W³adys³awa Lasek
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Wydarzenia kadrowe na Wydzia³ach Akademii Medycznej
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dane dotycz¹ okresu od kwietnia 2000 roku do marca 2001 roku
10.04.2000 mgr Ma³gorzata Kamiñska
zosta³a mianowana asystentem w Katedrze i Zak³adzie Pielêgniarstwa Po³o¿niczo-Ginekologicznego
01.05.2000 dr hab. n. med. Jacek Micha³kiewicz obj¹³ stanowisko kierownika
katedry i Zak³adu Immunologii
11.04.2000 dr n. med. Marian Skrzynecki
zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze i Klinice Alergologii i Intensywnej Terapii
01.04.2000 lek. Anna Nowicka-Lipska
zosta³a mianowana asystentem w Katedrze i Zak³adzie Patobiochemii i Chemii
Klinicznej
01.06.2000 dr n. med. Ma³gorzata Krajnik
zosta³a mianowana adiunktem w Katedrze i Zak³adzie Lekarza Rodzinnego
01.06.2000 dr n. med. Andrzej Cze³aj
zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze i Zak³adzie Farmakologii i Terapii
13.06.2000 dr hab. n. med. Roman Junik
zosta³ mianowany prof. nadzw. AM
13.06.2000 dr hab. n. med. Barbara
Ksi¹¿kiewicz zosta³a mianowana prof.
nadzw. AM
01.07.2000 lek. Beata Sulikowska zosta³a
mianowana asystentem w Katedrze
i Klinice Nefrologii i Chorób Wewnêtrznych
01.07.2000 dr n. med. Jan B³a¿ejewski
zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze i Klinice Alergologii i Chorób
Wewnêtrznych
01.07.2000 dr n. med. Robert Bujak zosta³
mianowany adiunktem w Katedrze
i Klinice Alergologii i Chorób Wewnêtrznych
01.07.2000 mgr Maciej Bosek zosta³
mianowany asystentem w Katedrze
i Zak³adzie Biofizyki
01.07.200 lek. Adam Plewa zosta³
mianowany adiunktem w Katedrze
i Klinice Nefrologii i Chorób Wewnêtrznych
01.07.2000 lek. Witold Doroszewski
zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze i Klinice Nefrologii i Chorób
Wewnêtrznych
01.10.2000 dr hab. Marek Wysocki obj¹³
stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
30.09.2000 dr hab. n. med. Anna S³owikGabryelska zosta³a mianowana prof.
nadzw. AM
01.10.2000 dr hab. n. med. Jacek Kubica
zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze i Klinice Kardiologii i Chorób
Wewnêtrznych i obj¹³ stanowisko p.o.
kierownika
01.10.2000 prof. nadzw. AM dr hab. n.
med. Andrzej Dziedziczko obj¹³ stanowisko kierownika Katedry i Kliniki

Alergologii i Chorób Wewnêtrznych
30.09.2000 prof. dr hab. Zenon Dudziak,
prof. nadzw. AM, kierownik Katedry
i Zak³adu Mikrobiologii odszed³ na
emeryturê.
30.09.2000 prof. dr hab. Roman Bogdañski, kierownik Katedry i Kliniki
Alergologii i Chorób Wewnêtrznych
odszed³ na emeryturê
01.10.2000 dr hab. Tomasz Zastawny
obj¹³ stanowisko kierownika Katedry
i Zak³adu Genotoksykologii
01.10.2000 dr n. chem. Piotr Cysewski
obj¹³ stanowisko p.o. kierownika Katedry i Zak³adu Chemii Fizycznej
01.10.2000 dr n. biol. Eugenia Gospodarek objê³a stanowisko p.o. kierownika Katedry i Zak³adu Mikrobiologii
01.10.2000 dr in¿. Mariusz ¯ó³towski
obj¹³ stanowisko kierownika Pracowni
Informatyki Medycznej
01.10.2000 lek. Wojciech Kosmowski zosta³ mianowany asystentem w Katedrze
i Klinice Psychiatrii
01.10.2000 lek. Pawe³ Burduk zosta³
mianowany asystentem w Katedrze
i Klinice Otolaryngologii
01.10.2000 dr n. med. Marek Jurgowiak
zosta³ mianowany starszym wyk³adowc¹ w Katedrze i Zak³adzie Biochemii
Klinicznej
01.10.2000 dr hab. n. fiz. Krzysztof
Stefañski zosta³ kierownikiem Katedry
Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej oraz
Zak³adu Uk³adów Biomedycznych
01.10.2000 dr hab. Przemys³aw Starzewski zosta³ kierownikiem Zak³adu
Medelowania Matematycznego
01.10.2000 dr Micha Szpinda przej¹³
stanowisko p.o. kierownika Katedry
i Zak³adu Anatomii Prawid³owej
01.10.2000 dr hab. Ma³gorzata TafilKlawe objê³a stanowisko p.o. kierownika Katedry i Zak³adu Fizjologii
01.10.2000 prof. dr hab. Zenon Gwiedziñski obj¹³ stanowisko p.o. kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii
01.10.2000 dr Ewa Pilaczyñska-Jodkiewicz zosta³a mianowana starszym
wyk³adowc¹ w Katedrze i Klinice
Psychiatrii
01.10.2000 dr n. fiz. Jan Ciury³o zosta³
mianowany adiunktem w Katedrze
i Zak³adzie Biofizyki
01.10.2000 dr hab. n. fiz. Karzimierz
Fabisiak zosta³ mianowany adiunktem
w Katedrze i Zak³adzie Biofizyki
01.10.2000 dr n. med. Ewa JendrzyczkaMaækiewicz zosta³a mianowana adiunktem w Katedrze i Zak³adzie Diagnostyki Laboratoryjnej
01.10.2000 dr n. med. Jacek Klawe obj¹³
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stanowisko p.o. kierownika Katedry
i Zak³adu Higieny i Epidemiologii
01.10.2000 dr n. biol. Jadwiga KuczmaNapiera³a zosta³a mianowana adiunktem w Katedrze i Zak³adzie Pielêgniarstwa Internistystycznego
01.10.2000 dr n. med. S³awomir Marcysiak zosta³ mianowany adiunktem
w Katedrze i Zak³adzie Diagnostyki
Laboratoryjnej
01.10.2000 mgr Ewa Kitsche zosta³a
mianowana asystentem w Katedrze
i Klinice Rehabilitacji
01.10.2000 dr n. med. Maciej Królak
zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze i Klinice Rehabilitacji
01.10.2000 mgr Krystyna Kurowska
zosta³a mianowana asystentem w Katedrze i Zak³adzie Pedagogiki i Dydaktyki
Pielêgniarstwa
01.10.2000 mgr Halina Zieliñska-Wiêczkowksa zosta³a mianowana asystentem
w Katedrze i Zak³adzie Pedagogiki
i Dydaktyki Pielêgniarstwa
01.10.2000 lic. Marzena Glinka zosta³a
mianowana instruktorem i kierownikiem Pracowni Kosmetycznej
01.10.2000 prof. dr hab. n. farm. Ryszard
Glinka obj¹³ stanowisko kierownika
Katedry i Kliniki Kosmetologii
01.10.2000 prof. nadzw. AM dr hab. n.
hum. Roman Ossowski obj¹³ stanowisko kierownika Katedry i Zak³ady
Psychologii Klinicznej
01.10.2000 prof. dr hab. n. med. Bogdan
Romañski zosta³ mianowany prof.
nadzw. AM
01.10.2000 prof. dr hab. n. med. Lech
Torliñski zosta³ mianowany prof.
nadzw. AM
01.10.2000 mgr Kinga Zielonka zosta³a
mianowana asystentem w Katedrze
i Zak³adzie Diagnostyki Laboratoryjnej
01.10.2000 dr Wojciech Hasner zosta³
mianowany adiunktem i obj¹³ stanowisko p.o. kierownika w Katedrze
i Zak³adzie Kinezyterapii i Masa¿u
Leczniczego
01.10.2000 prof. dr hab. n. chem. Jerzy
Garbacz, prof. nadzw AM obj¹³ stanowisko kierownika Katedry i Zak³adu
Chemii rodków Spo¿ywczych
01.10.2000 dr hab. n. przyr. Ryszard
Grucza zosta³ mianowany prof. nadzw.
AM i kierownikiem Katedry i Zak³adu
Podstaw Kultury Fizycznej
01.10.2000 dr n. med. Ewa Soko³owska
zosta³a mianowana adiunktem w Katedrze i Zak³adzie Fizjologii i Wysi³ku
Fizycznego
01.10.2000 mgr Katarzyna Babiak zosta³a
mianowana asystentem w Katedrze
i Zak³adzie Teorii Uk³adów Bio-

Wiadomoci Akademickie
medycznych
01.10.2000 mgr Anita Rezmerska zosta³a
mianowana asystentem w Zak³adzie
Modelowania Matematycznego w Naukach Biomedycznych
12.10.2000 mgr Ewa Cielewicz- Dyba³a
zosta³a mianowana asystentem
w Katedrze i Zak³adzie Kinezyterapii
i Masa¿u Leczniczego
12.10.2000 mgr Grzegorz Strokowski
zosta³ mianowany asystentem w Katedrze i Zak³adzie Kinezyterapii i Masa¿u
Leczniczego
16.10.2000 mgr Maciej Dzier¿anowski
zosta³ mianowany asystentem w Katedrze i Zak³adzie Kinezyterapii i Masa¿u
Leczniczego
01.10.2000 dr n. med. Jacek Fabisiak
zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnêtrznych
30.10.2000 dr n. med. Marcin Zió³kowski
uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego
15.11.2000 mgr Beata Szefler zosta³a
mianowana asystentem w Katedrze
i Zak³adzie Chemii Fizycznej
01.12.2000 dr n. med. Anna Witkowska
zosta³a mianowana adiunktem w Katedrze i Zak³adzie Farmakologii i Terapii
01.12.2000 dr hab. n. med. Roman
Makarewicz zosta³ mianowany adiunktem i obj¹³ stanowisko p.o. kierownika
Katedry Onkologii i Zak³adu Onkologii
Zachowawczej
01.12.2000 mgr Anna Michalska zosta³a
mianowana asystentem w Katedrze
i Zak³adzie Mikrobiologii
01.12.2000 mgr Jadwiga Sarwiñska
zosta³a mianowana starszym wyk³adowc¹ w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
01.12.2000 dr n. med. Barbara Zegarska
zosta³a mianowana adiunktem w Katedrze i Zak³adzie Kosmetologii
01.12.2000 zmar³a dr Barbara Drygas
01.12.2000 adiunkt dr hab. Marek Orki-

szewski przeniós³ siê z Katedry i Zak³adu Pielêgniarstwa Chirurgicznego
do Katedry i Zak³adu Kszta³cenia
Podyplomowego Pielêgniarek
01.01.2001 dr hab. n. chem. Piotr
Cysewski obj¹³ stanowisko kierownika
Katedry i Zak³adu Chemii Fizycznej
01.01.2001 dr n. med. Ryszard Go³da zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze
i Zak³adzie Immunologii
01.01.2001 dr hab. Eugenia Gospodarek
objê³a stanowisko kierownika Katedry
i Zak³adu Mikrobiologii
31.12.2000 dr n. med. Ewa BanachWawrzeñczyk zosta³a mianowana
adiunktem w Katedrze i Klinice Alergologii i Chorób Wewnêtrznych
01.01.2001 dr Jadwiga Kuczma-Napiera³a
objê³a stanowisko p.o. kierownika
Katedry i Zak³adu Pielêgniarstwa
Internistycznego
01.01.2001 prof. dr hab. Aleksander
Gutsze obja³ stanowisko kierownika
Katedry i Zak³adu Biofizyki
01.01.2001 prof. dr hab. n. med. Maria
Kotschy objê³a stanowisko kierownika
Katedry i Zak³adu Patofizjologii
01.01.2001 dr hab. n. med. Jacek Kubica
zosta³ mianowany prof. nadzw. AM
01.02.2001 dr n. o kult, fiz. Andrzej
Lewandowski zosta³ mianowany
adiunktem w Katedrze i Zak³adzie
Podstaw Kultury Fizycznej
01.02. 2001 mgr Robert Slusarz zosta³
mianowany asystentem w Katedrze
i Zak³adzie Pielêgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego
01.02.2001 prof. dr hab. Maria Kotschy
zosta³a mianowana prof. zw. AM
01.02. 2001 prof. dr hab. Aleksander
Gutsze zosta³ mianowany prof. zw. AM
01.02.2001 prof. dr hab. Mieczys³aw
Uszyñski zosta³ mianowany prof.
zw. AM
01.02.2001 dr Adam Marzec zosta³
mianowany adiunktem w Katedrze

i Zak³adzie Technologii i Form
Kosmetyki
15.02.2001 dr n. med. Przemys³aw
Paciorek zosta³ mianowany adiunktem
w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej oraz obj¹³ stanowisko p.o.
kierownika
01.01.2001 dr n. med. Wiktor Dró¿d¿
zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze i Klinice Psychiatrii
01.02.2001 dr hab. n. med. Janusz Kowalewski zosta³ mianowany adiunktem
w Zak³adzie Onkologii Zapobiegawczej
06.10.2000 dr hab. n. med. Zbigniew
Bartuzi otrzyma³ stopieñ doktora
habilitowanego
01.03.2001 dr n. med. Krystyna Nowacka
zosta³a mianowana adiunktem w Katedrze i Klinice Rehabilitacji
01.03.2001 dr n. med. Alina Grzanka
zosta³a mianowana adiunktem w Katedrze i Zak³adzie Patomorfologii
Klinicznej
01.03.2001 dr hab. n. med. Julian Jakubuszko, prof. nadzw. AM obj¹³ stanowisko kierownika Katedry i Kliniki
Medycyny Ratunkowej i Katastrof
16.06.2000 dr hab. n. med. Marek Grabiec
otrzyma stopieñ doktora habilitowanego
15.03.2001 dr n. med. Jakub Ka³u¿ny
zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze i Klinice Chorób Oczu
15.03.2001 dr n. med. Krzysztof Buczkowski obj¹³ stanowisko p.o. kierownika Katedry i Zak³adu Lekarza
Rodzinnego
01.04.2001 dr n. med. Ewa Kopczyñska
zosta³a mianowana adiunktem w Katedrze i Zak³adzie Patobiochemii i Chemii Klinicznej
01.04.2001 dr n. med. Beata Augustyñska
zosta³a mianowana adiunktem w Katedrze i Zak³adzie Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Chirurgiczny klan
Syn prof., Antoni wyemigrowa³
w 1921 r. do Brazylii. Dwa lata póniej
urodzi³ siê Ludwik, trzeci w rodzie chirurgów. Jego syn, wspomniany Riccardo jest
prof. Chirurgii. Pi¹ty z kolei potomek,
Filip ma dopiero 14 lat, ale zdaje siê, ¿e
nie ma wyjcia i zgodnie z rodzinn¹
tradycj¹ stanie w swoim czasie przy stole
operacyjnym.
 Odszed³ cz³owiek wielkiego serca,
który pomimo miejsca urodzenia, biegle
w³ada³ jêzykiem polskim i propagowa³
polskoæ w Ameryce Po³udniowej 
wspomina prof. Jawieñ, który odwiedzi³
rodzinê chirurgów w Kurytybie i nakrêci³
film pod znamiennym tytu³em Klan
Rydygierów pokazywany w Telewizji
Bydgoskiej.

W dalekiej Kurytybie w Brazylii 11
lutego zmar³ dr Ludwik Rydygier, wnuk
prof. Ludwika Rydygiera, patrona
bydgoskiej Akademii medycznej.
 Jeszcze we wrzeniu ubieg³ego roku
gocilimy dr Rydygiera w Bydgoszczy 
wspomina prof. Arkadiusz Jawieñ,
kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii
Ogólnej AM.  Syn doktora, a prawnuk
prof. Rydygiera, Riccardo wyg³osi³
wówczas wyk³ad inauguracyjny rozpoczynaj¹cy rok akademicki 2000-2001.
Dr Ludwik Rydygier by³ trzecim w
rodzie chirurgów. To rzadkoæ by kolejni
potomkowie nie doæ, ¿e kontynuowali
tradycjê medyczn¹, to jeszcze specjalizowali siê w tej samej dziedzinie. Protoplasta rodu, patron akademii, wykona³
w 1880 r. w szpitalu w Che³mnie pierwsz¹
na wiecie operacjê ¿o³¹dka.
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Wiadomoci Akademickie

Sprawy osobowe

Nabytki Biblioteki

Promocje doktorskie
Uprzejmie informujemy, ¿e w okresie
od dnia 8.11.2000 r. do 7.03.2001 r. Rada
Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy nada³a stopieñ naukowy dr n. med.
w zakresie medycyny i biologii medycznej
ni¿ej wymienionym osobom:
1. Katarzyna Laskowska z Katedry
i Zak³adu Radiologii i Diagnostyki
Narz¹dowej dn. 8.11.2000 r. uzyska³a
stopieñ naukowy dr n. med. w zakresie
medycyny; tytu³ rozprawy: Znaczenie
tomografii komputerowej (TK) u chorych
na niedrobnokomórkowego raka p³uca,
zakwalifikowanych do przedoperacyjnej
chemioterapii; promotor: dr hab. W³adys³aw Lasek, prof. nadzw. AM; recenzenci: dr hab. Winicjusz Lambrecht, prof.
nadzw. AM prof. dr hab. Gra¿yna Wilk
z AM w Szczecinie
2. Barbara Waszak z Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy dn. 8.11.2000 r. uzyska³a stopieñ
naukowy dr n. med. w zakresie biologii
medycznej; tytu³ rozprawy: Metody
mikrobiologiczne w kontroli i dokumentowaniu sterylizacji szpitalnej;
promotor: dr hab. Bogdan Bugalski;
recenzenci: prof. dr hab. Danuta Dzier¿anowska z CZD w Warszawie prof. dr
hab. Piotr Heczko z UJ w Krakowie
3. Gra¿yna Chojnacka-Kowalewska
z Oddzia³u Pulmonologicznego w Wieñcu
dn. 8.11.2000 r. uzyska³a stopieñ naukowy
dr n. med. w zakresie medycyny; tytu³
rozprawy: Jakoæ ¿ycia chorych na
pierwotnego raka p³uca w fazie progresji
nowotworu; promotor: dr hab. Anna
S³owik-Gabryelska, prof. nadzw. AM
recenzenci: dr hab. Winicjusz Lambrecht,
prof. nadzw. AM, prof. zw. dr hab.
Zbigniew Wronkowski z Instytutu
Onkologii w Warszawie
4. Ma³gorzata Burzyñska-Makuch
z Katedry i Zak³adu Radiologii i Diagnostyki Narz¹dowej dn. 6.12.2000 r.
uzyska³a stopieñ naukowy dr n. med.
w zakresie medycyny; tytu³ rozprawy:
Miejsce ultrasonografii w rozpoznawaniu ostrego zapalenia wyrostka
robaczkowego; promotor: prof. dr hab.
Zdzis³aw Boroñ, prof. zw. AM recenzenci:
prof. dr hab. Zygmunt Mackiewicz,
prof. zw. AM, prof. dr hab. Bohdan
Daniel z Wojew. Szpitala Zespolonego
w Szczecinie
5. Anna Krenska-Wi¹cek z Katedry
i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii dn. 6.12.2000 r. uzyska³a
stopieñ naukowy dr n. med. w zakresie

medycyny; tytu³ rozprawy: Analiza
wybranych wyk³adników odpowiedzi
immunologicznej u dzieci i m³odzie¿y
z przewlek³ym zapaleniem b³ony luzowej
¿o³¹dka i dwunastnicy ze wspó³istniej¹cym zaka¿eniem Helicobacter
pylori; promotor: prof. dr hab. Mieczys³awa Czerwionka-Szaflarska, prof. zw.
AM; recenzenci: dr hab. Mariusz
Wysocki, prof. nadzw. AM, prof. dr hab.
Krystyna W¹sowska-Królikowska z AM
w £odzi
6. Izabela Zieliñska z Katedry i Kliniki
Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
dn. 6.12.2000 r. uzyska³a stopieñ naukowy
dr n. med. w zakresie medycyny; tytu³
rozprawy: Wartoæ badañ pH-metrycznych w rozpoznawaniu odp³ywu
¿o³¹dkowoprze³ykowego jako przyczyny
obturacyjnych zapaleñ oskrzeli u dzieci;
promotor: prof. dr hab. Mieczys³awa
Czerwionka-Szaflarska, prof. zw. AM;
recenzenci: prof. dr hab. Izabela P³anetaMa³ecka z WAM w £odzi, prof. dr hab.
Antoni Dyduch ze l¹skiego Centrum
Pediatrii w Zabrzu
7. Marek Za³ucki z Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Toruniu dn.
6.12.2000 r. uzyska³ stopieñ naukowy dr
n. med. w zakresie medycyny; tytu³
rozprawy: Wczesne otwarcie jamy
brzusznej po operacjach laparoskopowych promotor: prof. dr hab. Waldemar
Jêdrzejczyk; recenzenci: prof. dr hab.
Zygmunt Mackiewicz, prof.zw.AM prof.
dr hab. Micha³ Drews z AM w Poznaniu
8. Wiktor Dró¿d¿ z Katedry i Kliniki
Psychiatrii dn. 6.12.2000 r. uzyska³
stopieñ naukowy dr n. med. w zakresie
medycyny; tytu³ rozprawy: Ilociowa
analiza EEG u chorych na schizofreniê
i u osób zdrowych promotor: prof. dr
hab. Aleksander Araszkiewicz; recenzenci: prof. dr hab. Janusz Rybakowski;
dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. nadzw.
AM w Gdañsku
9. Anita Olczak z Katedry i Kliniki
Chorób Zakanych dn. 6.12.2000 r.
uzyska³a stopieñ naukowy dr n. med.
w zakresie medycyny; tytu³ rozprawy:
Zaka¿enia HIV i AIDS w Bydgoszczy
w latach 1989-1998 promotor: dr hab.
Waldemar Halota, prof. nadzw. AM;
recenzenci: prof. dr hab. Jacek Manitius,
prof. dr hab. S³awomir Majewski z Instytutu Wenerologii w Warszawie
10. Magdalena Mackiewicz-Milewska
z Katedry i Kliniki Rehabilitacji dn.
10.01.2001 r. uzyska³a stopieñ naukowy
dr n. med. w zakresie medycyny; tytu³
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rozprawy: Wp³yw biostymulacji laserowej na reakcje alfa-adrenergiczne
têtnicy ogonowej szczura; promotor: dr
hab. Leszek Szadujkis-Szadurski, prof.
nadzw.AM recenzenci: dr hab. Jan Talar,
prof. nadzw. AM, prof. dr hab. Konstanty
Korolkiewicz z AM w Gdañsku
11. Pawe³ Stró¿ecki z Katedry i Kliniki
Nefrologii i Chorób Wewnêtrznych dn.
10.01.2001 r. uzyska³ stopieñ naukowy dr
n. med. w zakresie medycyny; tytu³
rozprawy: Echokardiograficzna ocena
pacjentów hemodializowanych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych
alfakalcidolem z powodu wtórnej nadczynnoci przytarczyc; promotor: prof.
dr hab. Edmund Nartowicz, prof. zw. AM;
recenzenci: prof.dr hab. Zofia Wañkowicz
z Centr. Szpit. Klin. w Warszawie, doc.
dr hab. Tomasz Pasierski z Instytutu
Kardiologii w Warszawie
12. Ma³gorzata Nawrot z Katedry
i Zak³adu Radiologii i Diagnostyki
Narz¹dowej dn. 10.01.2001 r. uzyska³a
stopieñ naukowy dr n. med. w zakresie
medycyny; tytu³ rozprawy: Wartoæ
tomografii komputerowej wysokiej
rozdzielczoci w diagnostyce wybranych
ródmi¹¿szowych chorób p³uc - azbestozie i sarkoidozie oraz w mukowiscydozie; promotor: dr hab. W³adys³aw
Lasek, prof. nadzw. AM; recenzenci:
dr hab. Andrzej Dziedziczko, prof.
nadzw. AM, prof. dr hab. Bohdan
Daniel z Wojew. Szpitala Zespolonego
w Szczecinie
13. Gra¿yna Matkowska z Katedry
i Zak³adu Radiologii i Diagnostyki
Narz¹dowej dn. 10.01.2001 r. uzyska³a
stopieñ naukowy dr n. med. w zakresie
medycyny; tytu³ rozprawy: Ocena
przydatnoci radiologicznych badañ
diagnostycznych u chorych kwalifikowanych do operacji têtnic szyjnych;
promotor: dr hab. W³adys³aw Lasek, prof.
nadzw. AM; recenzenci: prof. dr hab.
Zygmunt Mackiewicz, prof. zw. AM prof.
dr hab. Bogdan Pawlak z AM w Poznaniu
14. Krzysztof Maciejewski ze Szpitala
Miejskiego w Gdyni dn. 10.01.2001 r.
uzyska³ stopieñ naukowy dr n. med.
w zakresie medycyny; tytu³ rozprawy:
Aktywatory i inhibitory aktywacji
fibrynolizy w ³o¿ysku, miêniu macicy
i osoczu kobiet rodz¹cych; promotor:
prof. dr hab. Mieczys³aw Uszyñski,
prof.zw.AM recenzenci: prof. dr hab.
Wies³aw Szymañski, prof. zw. AM, dr
hab. Janusz Soszka z Sam. Publ. Wojew.
Szpitala w Suwa³kach
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15. Ewa Krzy¿yñska-Malinowska
z Katedry i Zak³adu Biologii dn.
10.01.2001 r. uzyska³a stopieñ naukowy
dr n. med. w zakresie medycyny; tytu³
rozprawy: Stê¿enie produktów peroksydacji lipidów oraz aktywnoæ wybranych
enzymów antyoksydacyjnych i lizosomalnych u chorych na ³uszczycê leczonych metodami konwencjonalnymi;
promotor: dr hab. Gerard Drewa, prof.
nadzw. AM; recenzenci: prof. dr hab.
Zenon Gwiedziñski, prof. zw. AM, prof.
dr hab. Ryszard Farbiszewski z AM
w Bia³ymstoku
16. Andrzej Wadowski z Sam. Publ.
ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dn. 10.01.2001 r.
uzyska³ stopieñ naukowy dr n. med.
w zakresie medycyny; tytu³ rozprawy:
Analiza rehabilitacji ruchowej wspomaganej terapi¹ manualn¹ w dysfunkcji
³añcucha biokinematycznego obejmuj¹cego krêgos³up lêdwiowy, miednicê
i stawy biodrowe; promotor: dr hab.
Miros³aw Janiszewski, prof. nadzw. AM;
recenzenci: dr hab. Jan Talar, prof. nadzw.
AM, prof. dr hab. Bogumi³ Kmieæ z AM
w £odzi
17. Jakub Czarny z Katedry i Zak³adu
Medycyny S¹dowej dn. 10.01.2001 r.
uzyska³ stopieñ naukowy dr n. med.
w zakresie biologii medycznej tytu³
rozprawy: Badanie polimorfizmu
wybranych mikrosatelitarnych uk³adów
DNA i ocena ich przydatnoci w medycynie s¹dowej; promotor: prof. dr hab.
Danuta Micicka-liwka recenzenci: dr
hab. Olga Haus, prof. nadzw. AM, prof.
dr hab. Zygmunt Przybylski z AM
w Poznaniu
18. Marcin Woniak z Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej dn. 10.01.2001
r. uzyska³ stopieñ naukowy dr n. med.
w zakresie biologii medycznej; tytu³
rozprawy: Konstrukcja i optymalizacja
reakcji heksapleksowej PCR do oznaczania wybranych uk³adów DNA i ocena
ich przydatnoci w medycynie s¹dowej;
promotor: prof. dr hab. Danuta Micickaliwka; recenzenci: dr hab. Olga Haus,
prof. nadzw.AM, prof. dr hab. Zygmunt
Przybylski z AM w Poznaniu
19. Jakub Ka³u¿ny z Katedry i Kliniki
Chorób Oczu dn. 24.01.2001 r. uzyska³
stopieñ naukowy dr n. med. w zakresie
medycyny; tytu³ rozprawy: Usuniêcie
soczewki przezroczystej w wysokiej
niemiarowoci wyniki w³asne; promotor:
prof. zw.dr hab. Ariadna Gierek-£apiñska
ze I. AM w Katowicach; recenzenci:
prof.d r hab. Barbara IwaszkiewiczBilikiewicz z AM w Gdañsku prof. dr hab.
Tadeusz Kêcik z AM w Warszawie
20. Jolanta Czuczejko z Katedry
i Zak³adu Biochemii dn. 24.01.2001 r.

uzyska³a stopieñ naukowy dr n. med.
w zakresie biologii medycznej tytu³
rozprawy Stê¿enie selenu, zredukowanego glutationu, aktywnoæ enzymów
glutationozale¿nych oraz dysmutazy
ponadtlenkowej we krwi osób z przewlek³ymi chorobami w¹troby; promotor:
prof. dr hab. Bronis³aw Zachara, prof.
zw. AM; recenzenci: dr hab. Waldemar
Halota, prof. nadzw. AM, prof. dr hab.
Marian Dró¿d¿ ze l. AM w Katowicach
21. Andrzej Adamowicz z Kliniki
Transplantologii i Chirurgii Ogólnej dn.
24.01.2001 r. uzyska³ stopieñ naukowy dr
n. med. w zakresie medycyny; tytu³
rozprawy: Wp³yw poda¿y selenu (Se)
i erytropoetyny na stê¿enie Se i aktywnoæ
peroksydazy glutationowej we krwi
chorych leczonych przewlekle hemodializami; promotor: prof. dr hab.
Bronis³aw Zachara, prof. zw. AM;
recenzenci: prof. dr hab. Jacek Manitius,
prof. dr hab. Józef Kêdziora z WAM
w £odzi
22. Beata Badeñska z Przychodni
Rejonowej Okole w Bydgoszczy dn.
24.01.2001 r. uzyska³a stopieñ naukowy
dr n. med. w zakresie medycyny; tytu³
rozprawy: Analiza przyczyn wielokrotnych hospitalizacji w okresie wczesnego
dzieciñstwa; promotor: prof. dr hab.
Mieczys³awa Czerwionka-Szaflarska,
prof. zw. AM recenzenci: prof. zw. dr hab.
Anna Balcar-Boroñ, prof. dr hab.
Krystyna W¹sowska-Królikowska z AM
w £odzi
23. Ewa £o-Rycharska z Katedry
i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii dn. 24.01.2001 r. uzyska³a
stopieñ naukowy dr n. med. w zakresie
medycyny; tytu³ rozprawy: Analiza
wybranych czynników epidemiologicznych oraz manifestacji klinicznej
zaka¿eñ HGV u dzieci z wybranymi
schorzeniami w¹troby; promotor: prof.
dr hab. Mieczys³awa CzerwionkaSzaflarska, prof. zw.AM recenzenci: prof.
dr hab. Andrzej G³adysz z AM we
Wroc³awiu, prof. dr hab. Wojciech
S³u¿ewski z AM w Poznaniu
24. Krystyna Matysek z Centrum
Rehabilitacyjno-Opiekuñczego w £odzi
dn. 24.01.2001 r. uzyska³a stopieñ
naukowy dr n. med. w zakresie biologii
medycznej; tytu³ rozprawy: Wp³yw
d³ugotrwa³ej stymulacji polem magnetycznym na skutecznoæ rehabilitacji
pacjentów po przebytych udarach mózgu;
promotor: dr hab. Miros³aw Janiszewski,
prof. nadzw. AM; recenzenci: dr hab. Jan
Talar, prof. nadzw. AM, prof. dr hab. Jan
Haftek ze Sto³ecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
25. Marzena Petrus z Wojewódzkiego
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Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
dn. 14.02.2001 r. uzyska³a stopieñ naukowy dr n. med. w zakresie medycyny;
tytu³ rozprawy: Badania reakcji ga³ki
ocznej na implantacjê soczewki z metakrylanu metylu; promotor: prof. dr hab.
Józef Ka³u¿ny, prof. zw. AM; recenzenci:
dr hab. Krystyna Raczyñska, prof. nadzw.
AM w Gdañsku, prof. dr hab. Roman Go
z WAM w £odzi
26. Joanna Drewa z Katedry i Zak³adu
Fizjologii dn. 14.02.2001 r. uzyska³a
dtopieñ naukowy dr n. med. w zakresie
medycyny; tytu³ rozprawy: Aktywnoæ
wybranych hydrolaz lizosomalnych w surowicy krwi chorych z niedokrwieniem
koñczyn dolnych poddanych terapii
ozonowej; promotor: dr hab. Ma³gorzata
Tafil-Klawe, prof. nadzw. AM; recenzenci: prof. dr hab. Irena Ponikowska,
prof. dr hab. Ryszard Farbiszewski z AM
w Bia³ymstoku
27. Maria Piechocka-Zakurzewska ze
Szpitala MSWiA w Bydgoszczy dn.
7.03.2001 r. uzyska³a stopieñ naukowy dr
n. med. w zakresie medycyny; tytu³
rozprawy: Ocena parametrów stresu
oksydacyjnego powodowanego planowan¹ operacj¹ chirurgiczn¹. Porównanie
wp³ywu anestezji ogólnej uzupe³nionej
morfin¹ z anestezj¹ ogóln¹ uzupe³nion¹
fentanylem; promotor: dr hab. Gerard
Drewa, prof. nadzw. AM; recenzenci:
prof. dr hab. Zygmunt Mackiewicz,
prof. zw. AM, dr hab. Micha³ Gaca z AM
w Poznaniu
28. Krzysztof Romatowski z Katedry
i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej
Terapii dn. 7.03.2001 r. uzyska³ stopieñ
naukowy dr n. med. w zakresie medycyny;
tytu³ rozprawy: Ocena analgezji pooperacyjnej i stabilnoci hemodynamicznej
chorych poddanych znieczuleniu ogólnemu i ³¹czonemu z u¿yciem bupiwakainy
i ketaminy do leczenia operacyjnego
dyskopatii odcinka lêdwiowo-krzy¿owego krêgos³upa; promotor: prof. dr hab.
Heliodor Kasprzak; recenzenci: prof. dr
hab. Leon Drobnik z AM w Poznaniu,
prof. dr hab. W³odzimierz Jarmundowicz
z AM we Wroc³awiu
29. Maciej Bierwagen z Katedry
i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii dn. 7.03.2001 r. uzyska³ stopieñ
naukowy dr n. med. w zakresie medycyny;
tytu³ rozprawy: Stê¿enie tlenku azotu
(NO) w p³ynie mózgowo-rdzeniowym
pacjentów z chorob¹ kr¹¿ka miêdzykrêgowego krêgos³upa; promotor: prof.
dr hab. Heliodor Kasprzak; recenzenci:
dr hab. Gerard Drewa, prof. nadzw. AM,
dr hab. Andrzej Marchel, prof. nadzw.AM
w Warszawie
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Nabytki Biblioteki
BALDWIN DAVID S., THOMAS
SALLY C. Depresja a zaburzenia seksualne / David S. Baldwin, Sally C. Thomas;
t³. Maria Bniñska. - Gdañsk: Via Medica,
2000. - [2] k., 74 s. Sygn. 45348
BOCZNA Boczna ciana jamy
nosowej / red. Antonii Krzeski, Ewa
Tomaszewska; aut. Bogdan Ciszek [i in.].
- Gdañsk: Via Medica, 2000. - IX, 118 s.:
fot. (w tym kolor.), rys.Sygn. 45401
BO¯I£OW W£ADIMIR Histologia
szczegó³owa: (skrypt) / W³adimir Bo¿i³ow; Akademia Medyczna w Bydgoszczy.
- Bydgoszcz: AM, 2000. - 349 s.: fot.,
rys.Sygn. 04690 - 04746, 05134, Czyt.04689, Czyt.-45023 - Czyt.-45024
CHOROBY Choroby zakane i ich
zwalczanie na ziemiach polskich w XX
wieku / red. Jan Kostrzewski, Wies³aw
Magdzik, Danuta Naruszewicz-Lesiuk.
- Wwa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001.
- 486 s.: mapy, rys., wykr.Sygn. Czyt.-45341
CHOROBY Choroby serca u kobiet /
red. Gra¿yna wi¹tecka. - Gdañsk: Via
Medica, 2000. - [6] k., 644 s.: fot., rys.,
wykr.Sygn. 45347, Czyt.-45346
CZECH ANNA, TATOÑ JAN,
BERNAS MA£GORZATA Kompendium
diabetologii: rekomendacje dla lekarzy /
Anna Czech, Jan Tatoñ, Ma³gorzata
Bernas. - Gdañsk: Via Medica, 2000. XIV, 212 s.: wykr.Sygn. 45353 - 45354
DAVIES S.W., BAYLISS J. Przewlek³a
niewydolnoæ serca: poradnik klinicysty
/ S.W. Davies, J. Bayliss; International
Society of Hypertension; t³. Piotr Jêdrusik.
- Gdañsk: Via Medica, 1998. - 78 s.: wykr.
Sygn. 45403
DIAGNOSTYKA Diagnostyka czynnociowa cz³owieka: fizjologia stosowana /
red. W³adys³aw Z. Traczyk. - Wwa:
Wydaw. Lekarskie PZWL, 1999. - 703 s.:
fot., rys., wykr.Sygn. 43986, Czyt.-43985
ECHOKARDIOGRAFIA Echokardiografia obci¹¿eniowa STRESS
ECHO / aut. Hanna Szwed [i in.]. Wroc³aw: Volumed, 2000. - IX, 77 s.: fot.
(w tym kolor.), rys. - (Seria Specjalistyczna) Sygn. 45419 - 45420
FRANEK EDWARD Patofizjologiczne znaczenie zaburzeñ hormonalnych u osób oty³ych ze szczególnym
uwzglêdnieniem osi leptyna-neuropeptyd
Y / Edward Franek; l¹ska Akademia
Medyczna w Katowicach. - Katowice:
AM, 2000. - 121 s.: wykr. Sygn. 45407
GOLVAN YVES J. Atlas parazytologii / Yves J. Golvan; red. Stefania
Michowicz. - Wroc³aw: Volumed, 2000.
- 318 s.: mapy, rys. - (Seria Specjalistyczna) Sygn. Czyt.-45418
HAIAT ROBERT, LEROY GERARD
Leczenie chorób sercowo-naczyniowych:
przegl¹d najwa¿niejszych badañ klinicznych / Robert Haiat, Gerard Leroy; t³.
Joanna Gluck [i in.]. - Gdañsk: Via

Medica, 2000. - XVI, 348 s.Sygn. 45357
- 45358
HOTALING ANDREW J., STANKIEWICZ JAMES A. Otorynolaryngologia dzieciêca / Andrew J. Hotaling,
James A. Stankiewicz. - Gdañsk: Via
Medica, 1999-2000. - 2 t.- T.1. - 1999. XVII, 148 s.: fot., rys., wykr. Sygn. 45363
- T.2. - 2000. - XI, 156 s.: fot., rys., wykr.
Sygn. 45364
KABAT MAREK Zmiennoæ cinienia têtniczego krwi - metody oceny oraz
powi¹zania z wybranymi powik³aniami
narz¹dowymi i czynnikami metabolicznymi u chorych z nadcinieniem
têtniczym pierwotnym / Marek Kabat;
Instytut Kardiologii w Warszawie. - Wwa:
Instytut Kardiologii, 2000. - 154 s.: fot.,
rys., wykr. - (Biblioteka Kardiologiczna;
nr 73) Sygn. 45451
KARDIOLOGIA Kardiologia Interwencyjna: materia³y Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej Duke University
Medical Center i Instytutu Kardiologii
w Warszawie, 25 padziernik 1996,
Warszawa / red. Marek D¹browski;
Instytut Kardiologii w Warszawie. - Wwa:
Instytut Kardiologii, 2000. - 92 s.: fot.,
rys., wykr. - (Biblioteka Kardiologiczna;
nr 66) Sygn. 45450
LECZENIE Leczenie choroby
niedokrwiennej serca / red. Leszek Giec.
- Gdañsk: Via Medica, 2000. - [2] k., 251
s.: fot., rys., wykr. Sygn. 45356, Czyt.45355
MANSEL ROBERT E., BUNDRED
NIGEL J. Kolorowy atlas chorób sutka /
Robert E. Mansel, Nigel J. Bundred; z
ang. przet³. Wiktor Chmielarczyk,
Zbigniew Wronkowski. - Wwa: Wydaw.
Lekarskie PZWL, 1995. - V, 144 s.: fot.
kolor., rys., wykr. kolor.Sygn. 39801,
45398, Czyt.-39800
MEDWORKS MedWorks anatomy
and physiology. - Sonoma: Victory
Technology, 1995-1996. - XII, 475 s. +
CD ROM + dyskietkaSygn. 45438
MUÆKO W£ODZIMIERZ Ocena
operacyjnego leczenia z³amañ ciany
dolnej oczodo³u / W³odzimierz Muæko;
Akademia Medyczna w Bydgoszczy.
- Bydgoszcz: AM, 2000. - 94 k.: fot., rys.,
wykr. kolor. Sygn. Czyt.-45430
NEONATOLOGIA Neonatologia /
red. Jerzy Szczapa; aut. Marek Alifier [i
in.]. - Wwa: Wydaw. Lekarskie PZWL,
2000. - 723, [1] s.: fot., rys., wykr.
Sygn. 45434, Czyt.-45433
NIEWYDOLNOÆ Niewydolnoæ
uk³adu ¿ylnego koñczyn dolnych / red.
Stanis³aw Zapalski. - Gdañsk: Via Medica,
1999. - VI, 170 s.: fot., rys., wykr. Sygn.
45362
POWIK£ANIA Powik³ania narz¹dowe nadcinienia têtniczego / red. C.E.
Mogensen; t³. Stanis³aw Mittlener [i in.].
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- Gdañsk: Via Medica, 2000. - [4] k., 131
s.: fot., rys., wykr. kolor. Sygn. 45365
PRZEROST Przerost lewej komory
serca i jego regresja / red. F.H. Messerli;
t³. Piotr Jêdrusik. - Gdañsk: Via Medica,
1999. - 115 s.: rys., wykr. Sygn. 45366
RAPID Rapid interpretation of heart
sounds and murmurs / ed. Emanuel Stein,
Abner J. Delman. - 4 ed. - Baltimore:
Williams & Wilkins, 1997. - 168 s.: fot.,
rys. + 2 kasety Sygn. 45439
SAWICKI WOJCIECH Histologia:
podrêcznik dla studentów medycyny /
Wojciech Sawicki. - Wyd.2 [popr. i uzup.].
- Wwa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 1997.
- 554 s.: fot., rys. Sygn. 02052-01 - 0205258, 02662-01, 02782-01, 05133, 40862 40863
SCHACHTER MICHAEL Nadcinienie têtnicze a wspó³czulny uk³ad
nerwowy / Michael Schachter; t³. Micha³
K¹kol. - Gdañsk: Via Medica, 1999. - VI,
67 s.: rys., wykr. Sygn. 45359
STANKE ANDRZEJ Elektrokardiogram bez tajemnic / Andrzej Stanke.
- Gdañsk: Via Medica, 1999. - [8], 272
s.: rys., wykr. Sygn. 43576, 45402
STEINER MEIR, YONKERS
KIMBERLY A. Depresja u kobiet:
zaburzenia nastroju zwi¹zane z cyklem
rozrodczym / Meir Steiner, Kimberly A.
Yonkers; t³. Maria Bniñska. - Gdañsk: Via
Medica, 1999. - [2] k., 99 s. Sygn. 45349
STÊPIÑSKA JANINA Niestabilna
choroba wieñcowa - jednoczesne leczenie
tiklopidyn¹ i aspiryn¹ / Janina Stêpiñska;
Istytut Kardiologii w Warszawie. - Wwa:
Instytut Kardiologii, 2000. - 110 s.: wykr.
- (Biblioteka Kardiologiczna; nr 69)
Sygn. 45449
TYLEE ANDRE, PRIEST ROBERT
G., ROBERTS ANN Depresja w praktyce lekarza ogólnego / Andre Tylee,
Robert G. Priest, Ann Roberts. - Gdañsk:
Medical Press, 1999. - [2] k., 57 s.: rys.
Sygn. 45344
WASZYÑSKI EDMUND Historia
po³o¿nictwa i ginekologii w Polsce /
Edmund Waszyñski. - Wroc³aw: Volumed,
2000. - 534 s.: faks., fot., portr., rys. (Historia medycyny) Sygn. 45416
WSPÓ£CZESNE Wspó³czesne
leczenie HIV i AIDS / red. Andrzej
G³adysz. - Wroc³aw: Volumed, 2000.
- 140, [1] s. - (Seria Specjalistyczna) Sygn.
Czyt.-45422
WYRZYKOWSKI BOGDAN Nadcinienie têtnicze: patofizjologia i terapia
/ Bogdan Wyrzykowski. - Wyd.2.
- Gdañsk: Via Medica, 1999. - XIV, 216
s.: rys., wykr. Sygn. 43683, 45130, 45360
¯YWIENIE ¯ywienie kliniczne:
wybrane zagadnienia / red. Wies³awa
£ysiak-Szyd³owska. - Gdañsk: Via
Medica, 2000. - XIV, 237 s.: rys.
Sygn. 45368

Wiadomoci Akademickie
Do poprzedniego numeru Wiadomoci Akademickich nr 4/2000 wkrad³ siê b³¹d - w artykule powiêconym 15-leciu Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu zabrak³o koñcówki tabeli nr 3 od miejsca 41 do koñca. Wszystkich zainteresowanych serdecznie
przepraszamy.
Tabela nr 3. Lista medalistów Mistrzostw Akademii Medycznych w latach 1985 - 2000.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Nazw isko i imiê
M a³gorzata Ró¿yczka /Pyskir/
M a³gorzata Ró¿yczka /Pyskir/
M a³gorzata Ró¿yczka /Pyskir/
Barbara Podgórska
Iwona Chojak
Cezary Bilewicz
Cezary Bilewicz
Iwona Chojak
E. K owalska, O. Rawicka,
I. Chojak, M . M ikulska
Tomasz Anchim
M a³gorzata Ró¿yczka /Pyskir/
Tomasz Anchim
M a³gorzata Ró¿yczka /Pyskir/
Beata Stêpieñ
Dauis Omubo
E. Antas, E. M achowska, A. Dobiecka, B. Nowacka,
M . Litwiniuk, M . Paw³owicz, G. H orowitz,
M . Trochimiuk, I. D ziêgielewska, A. W o³kow.
Katarzyna S³apa
M iros³aw Jab³oñski
M iros³aw Jab³oñski
Cezary Bilewicz
Cezary Bilewicz
Iwona Chojak
Iwona Chojak
A. K rauze, K. S³apa, I. Chojak, M . M ikulska
M . Polakowski, M . Jab³oñski,
C. B ilewicz, R. K u³akowski
M iros³aw Jab³oñski
M iros³aw Jab³oñski
Cezary Bilewicz
Cezary Bilewicz
M . Polakowski, M . Jab³oñski,
C. B ilewicz, W . Kamierczak
B. Radke, K. li, J. M a³ek
M . W ilczak, M . Koziñski, N . Pietrykowski
M a³gorzata Pyskir
M a³gorzata Polañska
M a³gorzata Polañska
W awrzyniec Bakalarski
Jolanta Pe³ka
Shanbuyu Kasongo
Shanbuyu Kasongo
M iros³aw Jab³oñski
M iros³aw Jab³oñski
W awrzyniec Bakalarski
W awrzyniec Bakalarski
Shanbuyu Kasongo
Shanbuyu Kasongo
M a³gorzata Pyskir
M a³gorzata Pyskir
Justyna Stêpowska
Justyna Stêpowska
W aldemar G adziñski
Pawe³ Lisewski
Bartosz Suchanowski
Bartosz Suchanowski
B. Radke, J. M a³ek, K. Pilecka
Joanna M a³ek
M . W ilczak, M . Kozinski, A. Seichter
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Edycja
XIV
XV
XV
XV
XV I
XV I
XV I
XV I
XV I

Dyscyplina
pchniêcie kul¹
rzut dyskiem
pchniêcie kul¹
skok w dal
p³yw.100 st. klas.
p³yw. 50 st. motyl.
p³yw. 100 st. grzbiet.
p³yw. 100 st. grzbiet.
p³yw. 4 x 50 zmiennym

M iejsce
1
1
2
3
3
1
3
2
3

XV I
XV I
XV I
XV I
XV I
XV I
XV II

pchniêcie kul¹
rzut dyskiem
rzut dyskiem
pchniêcie kul¹
skok w dal
bieg na100 m
pi³ka koszowa

2
1
3
3
3
3
3

XV II
XV II
XV II
XV II
XV II
XV II
XV II
XV II
XV II

p³yw.
p³yw.
p³yw.
p³yw.
p³yw.
p³yw.
p³yw.
p³yw.
p³yw.

3
3
1
3
1
1
3
3
2

XV III
XV III
XV III
XV III
XV III

p³yw. 50 klas.
p³yw 100 klas.
p³yw. 50 motyl.
p³yw. 100 grzbiet.
p³yw 4x50 zmiennym

1
3
2
2
2

tenis sto³owy
tenis sto³owy
rzut dyskiem
skok wzwy¿
skok w dal
pchniêcie kul¹
bieg na 400 m
skok w dal
skok wzwy¿
p³yw 100 klas.
p³yw 50 klas.
pchniêcie kul¹
rzut dyskiem
skok wzwy¿
skok w dal
rzut dyskiem
pchniêcie kul¹
100 m
skok w dal
rzut oszczepem
skok wzwy¿
judo do 81 kg.
judo open
tenis sto³owy
tenis sto³owy indywid.
tenis sto³owy

2
3
1
1
3
1
2
3
2
2
2
1
1
1
3
1
3
3
3
3
3
1
1
1
2
3

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

100 klas.
100 klas
50 klas.
50 motyl.
100 grzbiet.
100 zmiennym
100 grzbiet.
4 x 50 zmiennym
4 x 50 zmiennym
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