
 

 

Wielce Szanowni i Drodzy Goście, Szanowni członkowie Senatu  i przede 

wszystkim Drodzy Studenci!  

 

Przypadł mi w udziale miły i zaszczytny obowiązek zainaugurowania kolejnego 

-  Nowego Roku Akademickiego 2020/2021.  

Z uwagi na uwarunkowania epidemiczne, tegoroczna inauguracja przebiega w 

szczególnej atmosferze i szczególnej formule. Postanowiliśmy uczcić to święto 

w bardzo okrojonej, powiedziałbym nawet, w zubożonej formie, uroczystego 

posiedzenia Senatu. Doszliśmy jednak do wniosku, iż mimo niesprzyjających 

warunków, trudno by było nie zadość uczynić tradycjom akademickim i 

pominąć zwyczaj immatrykulacji studentów i wysłuchania inauguracyjnego 

wykładu. 

 

Pragnę przypomnieć, że Wyższa Szkoła Medyczna działa w Białymstoku od 17 

lat.  Jej powstanie zainicjował  kanclerz – założyciel Mikołaj Tomulewicz, Jest 

drugą uczelnią medyczną, po państwowym Uniwersytecie Medycznym, 

działającą w Białymstoku. 

Szkolimy tu kandydatów do tak potrzebnego i deficytowego zawodu, jak 

pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.  Prężnie działa także kierunek 

fizjoterapia i kosmetologia. W bieżącym roku kierunek kosmetologii został 

poddany weryfikacji przez Polską Komisję Akredytacyjną. Uzyskał akredytację 

na kolejne 4 lata. Nasza uczelnia ma profil zawodowy i edukuje w trybie 

stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształcimy na poziomie licencjackim i 

magisterskim. W bieżącym roku akademickim dyplomy licencjatów i magistrów 

uzyskały 223 osoby. Natomiast przyjęliśmy na studia 329 osób. Nabór jest więc 

satysfakcjonujący. Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek 



pielęgniarski. Z przykrością stwierdzam,  że na ratownictwo medyczne zgłosiło 

się zaledwie 5 kandydatów. W tej sytuacji, w roku bieżącym zrezygnowaliśmy z  

otwarcia  tego kierunku. Jest to wynikiem, jak mniemam, pewnych zaniedbań ze 

strony decydentów na wyższym szczeblu. Zawód ratownika medycznego nie 

jest bowiem atrkcyjny pod względem finansowym i nie cieszy się odpowiednim 

prestiżem społecznym, na jaki zasługuje.   

W  kształceniu przyszłych pracowników medycznych kładziemy szczególny 

nacisk na edukację w zakresie propagowania zdrowego stylu życia. Bardziej 

opłaca się zapobiegać chorobom, aniżeli je leczyć. Musimy uświadomić sobie, 

że największy wpływ n a stan zdrowia człowieka ma styl życia (53%), w dalszej 

kolejności otoczenie (21%), czynniki genetyczne (16%), a jedynie w 10%  o 

dobrostanie decyduje opieka zdrowotna. Tymczasem systemy opieki zdrowotnej 

pochłaniają ok. 90% wszystkich nakładów na działania terapeutyczne. Nakłady 

na edukację prozdrowotną i kształtowanie stylu życia sięgają tylko 1,5%, 

podczas gdy ich wpływ na redukcję umieralności sięga 43%. Dane te wskazują 

jak ważne, a zarazem niedoceniane jest znaczenie edukacji zdrowotnej i 

profilaktyki. 

W naszej uczelni kładziemy także szczególny nacisk na wysokie standardy 

etyczne przyszłych pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i 

kosmetologów. Godność pacjenta w tych relacjach powinna być zawsze 

respektowana. Nie przypadkowo poprosiliśmy magnificencję rektora UKSW  ks. 

prof. Stanisława Dziekońskiego o wykład inauguracyjny, którego tematem będą 

rozważania na temat godności człowieka w relacjach pracownik medyczny -

pacjent. Jesteśmy chyba jedyną uczelnią medyczną, na której przyszłe 

pielęgniarki mają możliwość wysłuchania wykładów na temat roli szpitalnego 

kapelana w holistycznym podejściu do terapii chorego. Z uwagi na bogactwo 

kulturowe naszego regionu wykłady w tym zakresie prowadzą zarówno 

duchowni katoliccy jak i prawosławni. 



 

W marcu b.r. nasza uczelnia, tak jak i większość szkół na różnych szczeblach 

edukacji w Polsce i na świecie, musiała przystosować się do nowych, dotąd 

nieznanych wyzwań związanych z niespodziewanym atakiem wirusa SARS-

COV-2. Wraz z ogłoszeniem stanu pandemii musieliśmy sprostać nowym 

wyzwaniom. Myślę, że poradziliśmy sobie w sposób zadawalający. Na terenie 

szkoły zorganizowaliśmy odpowiednie sanitarne zabezpieczenia i bariery. 

Wykłady i seminaria odbywały się  drogą on line z wykorzystaniem platformy 

Teams. Zajęcia kliniczne zostały czasowo zawieszone , z uwagi na zaostrzone 

bariery sanitarne w kooperujących z nami szpitalach. W tej sytuacji niezwykle 

przydatnym stało się Centrum Medycyny Symulacyjnej, które 

zorganizowaliśmy w ubiegłym roku i które było intensywnie wykorzystywane  

do praktycznej nauki zawodu. Wykorzystywano także na szerszą skalę 

praktyczne ćwiczenia symulacyjne na żywym osobniku wewnątrz grup 

studenckich. Obrony prac licencjackich i magisterskich odbyły się w tradycyjnej 

formie, przy zachowaniu sanitarnego reżimu. Praca w warunkach pandemii jest  

dla nas nowym doświadczeniem, z którego staramy się wyciągać wnioski na 

przyszłość. W zimowym semestrze, zgodnie z zaleceniem MNiSzW, dydaktyka 

w naszej uczelni będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Zajęcia teoretyczne 

w grupach powyżej 30 osób (głównie wykłady) będą prowadzone drogą on line 

z wykorzystaniem sprawdzonej już platformy Teams, zaś zajęcia praktyczne w 

będą odbywały się w małych grupach trybem tradycyjnym. W tym trybie 

zostaną także wznowione zajęcia praktyczne w szpitalach, po uprzednim 

okazaniu przez studenta ujemnego testu na obecność wirusa Sars Cov2. 

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, będziemy starali się doskonalić 

naukę on line, między innymi w oparciu o współpracę z UKSW. 

 



Ostatnio praktyka pokazuje, że ludzkość czeka nowa era i nowe wyzwania. 

Będziemy musieli zmagać się w trudnej, a czasami nierównej walce z wirusami. 

Nierównej, bo drobnoustroje, szczególnie zaś te najprostsze, jakimi są  wirusy 

charakteryzuje wielka plastyczność, zdolność do mutacji, z czym wiążą się ich 

zmienne właściwości biologiczne. Można powiedzieć, że bakterie i wirusy są 

zawsze o krok przed naszymi możliwościami terapeutycznymi. Przemysł 

farmaceutyczny, niestety,  nie nadąża za tymi wyzwaniami. Obserwujemy jakby 

powolne  wyczerpywanie się terapeutycznych możliwości syntetycznych 

antybiotyków.  Stąd też Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła ostatnio 

poszukiwania naturalnych specyfików, nierzadko o bardzo złożonym, nie do 

końca poznanym składzie, jakie znajdują się w roślinach, czy też naturalnych 

produktach pochodzenia zwierzęcego, n.p. wytwarzanych przez owady. 

Spektakularnym przykładem są tu badania nad produktami wytwarzanymi przez 

pszczoły. 

W naszej Szkole od ponad dziesięciu lat prowadzone są badania ukierunkowane 

na poszukiwania substancji leczniczych zawartych w roślinach, co jest zgodne z 

kierunkiem wytyczonym przez Światową Organizację Zdrowia. Ich efektem jest, 

między innymi, uzyskanie międzynarodowego patentu  na wyrób medyczny 

przyśpieszający gojenie ran pochodzący z Miodownika Melisowatego. Obecnie 

prowadzone są badania kliniczne tego, dobrze rokującego preparatu. Badania 

laboratoryjne i badania  na zwierzętach przechodzą też preparaty z innych roślin, 

wykazujące potencjalne działanie wspomagające w takich chorobach, jak 

cukrzyca, czy też choroba Alzheimera.  Nie lada wyzwaniem jest ich 

komercjalizacja - wprowadzenie tych specyfików do aptek, salonów 

kosmetycznych it.p. Aktualnie, równolegle do rozbudowy warsztatu naukowego 

i dalszych prac laboratoryjnych, toczone są rozmowy z przedstawicielami firm 

zajmujących się komercjalizacją leków i wyrobów medycznych. 

Z naszą uczelnią związane jest usługowe laboratorium ogólne, pracownia 

histopatologiczna obsługująca trzy szpitale, laboratorium o profilu naukowym, 



które także ma możliwość świadczenia usług komercyjnych oraz poliklinika 

świadcząca usługi lekarskie. Baza ta jest stopniowo rozbudowywana. 

Planujemy także w najbliższym czasie wyjść naprzeciw problemom związanym 

z pandemią i zorganizować usługowe laboratorium detekcji wirusa SarsCov 2 

metodą PCR.  

Wyższa Szkoła Medyczna podpisała i realizuje 6 ogólnouczelnianych umów  

o współpracy z zagranicznymi podmiotami edukacyjnymi i placówkami 

naukowymi na Białorusi, Ukrainie, w Rosji i Chinach. Współpracuje także z  

Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Politechniką Białostocką i Wyższą 

Szkołą Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Ostatnio 

podpisaliśmy umowę z prestiżowym Uniwersytetem Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, na którym – dzięki długoletnim staraniom rektora ks. prof. 

Stanisława Dziekońskiego – w ubiegłym roku uruchomiono Wydział Lekarski.  

Dydaktyka kliniczna realizowana jest na bazie szpitali działających w mieście i 

w regionie, z którymi mamy podpisane stosowne umowy. 

Na koniec chciałbym wyrazić słowa podziękowania i najwyższego uznania, 

które kieruję do pracowników naukowo-dydaktycznych, kanclerza – założyciela 

uczelni – Pana Mikołaja Tomulewicza i pracowników administracji.   

Z okazji inauguracji roku akademickiego życzę naszym studentom jak 

najlepszych osiągnięć w dociekaniu i przyswajaniu wiedzy, dobrych wyników w 

czekających ich egzaminach, wspaniałych, barwnych i niezapomnianych 

przeżyć w murach naszej Alma Mater. Pracownikom życzę sukcesów i 

satysfakcji z pracy. Wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

powodzenia i szczęścia w życiu osobistym. 

 

 


