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PROGRAM KONFERENCJI

10.00  Rozpoczęcie
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński- Rektor Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Lek. Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Sesja I
Przewodniczy:

Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego 
Warszawskiego, 

Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński -Dyrektor Światowego Centrum 
Słuchu w Kajetanach

10.15 – 10.30 prof. dr hab. med. Jacek Imiela (krajowy konsul-
tant w dziedzinie chorób wewnętrznych – Warszawski Uniwersytet Me-
dyczny – Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie)

Cierpienie-jak z nim żyć?
10.30 – 10.45  ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. UKSW 
(Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie)

Charyzmat słabości.
10.45 – 11.00  dr hab. med. Elżbieta Wasilewska – Dziubińska, 
prof. CMKP (Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)

Udział witaminy K2 w zapobieganiu osteoporozy  
i chorób układu krążenia.

11.00 – 11.15 dr med. Grzegorz Niewiński (Samodzielny Pub-
liczny Centralny Szpital Kliniczny w  Warszawie, Oddział Intensywnej 
Terapii)
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Ból i cierpienie oczyma intensywisty. 
11.15 – 11.30  prof. dr hab. med. Agnieszka Pedrycz (Katedra 
i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej 
– Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Diagnostyka różnicowa bólów brzucha.
11.30 – 12.00  Dyskusja
12.00 – 12.30  Przerwa na kawę. Sesja plakatowa.

Sesja II
Przewodniczy:

dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ – Prezes Stowarzyszenia Absol-
wentów Wydziałów Medycznych UJ, lek. Mieczysław Szatanek- Radom-
ski Szpital Specjalistyczny – Ordynator Oddziału Ginekologiczno - Po-
łożniczego
12.30 – 12.45 dr med. Dorota Rogowska-Szadkowska (Uniwer-
sytet Medyczny w Białymstoku)

Czy tabletka wyleczy wszystko?
12.45 – 13.00 lek. M. Dorota Schmidt-Pospuła (Uniwersytet Jagielloński 
CM Kraków)

Przypadkowe odkrycie, które uratowało miliony ludzi.
13.00 – 13.15 dr med. Alicja Macheta (Uniwersytet Jagielloński 
CM Kraków)

Zespoły abstynencyjne źródłem bólu i cierpienia.
13.15 – 13.30 ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW (Wydział Teologiczny 
UKSW Warszawa)

Miłosierdzie, litość, współczucie w doświadczeniu cierpienia.
13.30 – 13.45 lek. Grzegorz Dziekan (SPZZOZ im. prof. Franciszka Czu-
balskiego w Przysusze) 



7

Cierpienie jako indywidualne przeżycie każdego człowieka  
a elementy deontologii medycznej.

13.45 – 14.15 Dyskusja
14.15 – 15.00 Posiłek

Sesja III
Przewodniczy:

dr hab. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE - Wojskowy Instytut Hi-
gieny i Epidemiologii w Warszawie

15.00 – 15.15  dr Krystyna Stanisz-Wallis, mgr Małgorzata Maty-
jaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński CM) 

Wspomnienie o Małgorzacie Chodak.
15.15 – 15.30  dr Roman Ławrecki, dr Oksana Galarowicz, dr 
Jerzy Telak ( Lwowski Uniwersytet Państwowy Bezpieczeństwa Życia- 
Ukraina, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)

Zmiany kierunku rozwoju Ukrainy źródłem bólu i cierpienia.
15.30 – 15.45  dr Ewa Zieliński, dr med. Kinga Grobelska, dr med. 
Dorota Jachimowicz-Gaweł [p.v. Jachimowicz-Wołoszynek]( Katedra 
Zdrowia Publicznego i Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof Colle-
gium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu)

Dualizm uwalniania się od bólu i cierpienia  
na przykładzie uczestnictwa w edukacji z pierwszej pomocy.

15.45 – 16.00 mgr Dorota Lekka (Wydział Teologiczny UKSW 
w Warszawie)

Cierpienie i śmierć jako udział w tajemnicy paschalnej Chrystusa.
16.00 – 16.15 ks. dr Dariusz Pater (Wydział Teologiczny UKSW 
Warszawa)

Prakseologiczne ujęcie posługi kapelana szpitalnego.
16.15 – 16.40 Dyskusja i podsumowanie konferencji
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Sesja IV – PLAKATOWA

12.00 – 12.30  Prowadzi: mgr Zuzanna Tyrakowska, 
   ks. dr Dariusz Pater

Życie po amputacji - Katarzyna Środa1, Ewelina Sakowicz1, Małgorzata Za-
krzewska1

Zespoły korzeniowe - bolesna przypadłość naszych czasów - Katarzyna 
Stypułkowska1, Karina Harasimowicz1, Katarzyna Adamska1

Rehabilitacja w  chorobie Parkinsona - Katarzyna Adamska1, Katarzyna 
Stypułkowska1, Karina Harasimowicz1

Wykorzystanie arteterapii w rehabilitacji - Karina Harasimowicz1, Kata-
rzyna Adamska1, Katarzyna Stypułkowska1

Życie po urazach rdzenia kręgowego - Karolina Pękul1

Oszpecająca genetyka - Małgorzata Jopa2, Anna Zalewska3

Bóle goleni u sportowców - Karol Zalewski4, Magdalena Matysiak4

Otyłość u dzieci i młodzieży - Magdalena Matysiak4, Karol Zalewski4

1 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrod-
kiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwer-
sytet Medyczny w Białymstoku

2 Absolwent Studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

3 Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk o  Zdrowiu Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku

4 Absolwent Studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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SPIS PREZENTOWANYCH REFERATÓW:

prof. dr hab. med. Jacek Imiela
Cierpienie - jak z nim żyć?
Suffering - how to live with it?

ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. UKSW
Charyzmat słabości.
The charisma of weakness.

dr hab. med. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska, prof. CMKP
Udział witaminy K2 w  zapobieganiu osteoporozy i  chorób układu 
krążenia.
The contribution of vitamin K2 in prevention of osteoporosis and 
cardiovascular diseases.

dr med. Grzegorz Niewiński
Ból i cierpienie oczyma intensywisty.
Pain and suffering from Intensivist’s perspective.

prof. dr hab. med. Agnieszka Pedrycz
Diagnostyka różnicowa bólów brzucha.
Differential diagnosis of abdominal condition.

dr med. Dorota Rogowska – Szadkowska
Czy tabletka wyleczy wszystko?
Will a pill cure everything?

lek. M. Dorota Schmidt – Pospuła
Przypadkowe odkrycie, które uratowało miliony ludzi.
Accidental discovery that saved millions of lives.

dr med. Alicja Macheta
Zespoły abstynencyjne źródłem bólu i cierpienia.
Drug and alcohol withdrawal syndromes as a source of pain and suf-
fering.
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ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW
Miłosierdzie, litość, współczucie w doświadczeniu cierpienia.
Mercy, compassion and empathy In the experience of suffering.

lek. Grzegorz Dziekan
Cierpienie jako indywidualne przeżycie każdego człowieka a elemen-
ty deontologii medycznej.
Suffering as an individual experience and the elements of deontologi-
cal ethics.

dr Krystyna Stanisz-Wallis, mgr Małgorzata Matyjaszkiewicz
Wspomnienie o Małgorzacie Chodak.
A person to whom we owed much – in memory of Małgosia Chodak

dr Roman Ławrecki, dr Oksana Galarowicz, dr Jerzy Telak
Zmiany kierunku rozwoju Ukrainy źródłem bólu i cierpienia.
Changes of Ukrainian development direction as a  source of pain  
& patience.

dr Ewa Zieliński, dr med. Kinga Grobelska,  
dr med. Dorota Jachimowicz-Gaweł

Dualizm uwalniania się od bólu i cierpienia na przykładzie uczestni-
ctwa w edukacji z pierwszej pomocy.
The dualism of release from pain and suffering on the example of par-
ticipation in first aid education.

mgr Dorota Lekka
Cierpienie i śmierć jako udział w tajemnicy paschalnej Chrystusa.
Suffering and the death as the participation in the paschal mystery  
of the Christ.

ks. dr hab. Dariusz Pater
Prakseologiczne ujęcie posługi kapelana szpitalnego.
Praxeological approach to the services of hospital priest.
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SESJA PLAKATOWA:

Katarzyna Środa, Ewelina Sakowicz, Małgorzata Zakrzewska
Życie po amputacji.
Life after amputation.

Katarzyna Stypułkowska, Karina Harasimowicz, Katarzyna Adamska
Zespoły korzeniowe - bolesna przypadłość naszych czasów.
Radiculopathies - a painful ailment of our time.

Katarzyna Adamska, Katarzyna Stypułkowska, Karina Harasimowicz
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona.
Rehabilitation in Parkinson’s disease.

Karina Harasimowicz, Katarzyna Adamska, Katarzyna Stypułkowska
Wykorzystanie arteterapii w rehabilitacji.
The use of art therapy in rehabilitation.

Karolina Pękul
Życie po urazach rdzenia kręgowego.
Life after spinal cord injury.

Małgorzata Jopa, Anna Zalewska
Oszpecająca genetyka.
Disfiguring genetics.

Karol Zalewski, Magdalena Matysiak
Bóle goleni u sportowców.
Shin pain of athletes.

Magdalena Matysiak, Karol Zalewski
Otyłość u dzieci i młodzieży.
Obesity in children and adolescents.
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STRESZCZENIA

prof. dr hab. med. Jacek Imiela (krajowy konsultant w dziedzinie cho-
rób wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny – Międzyleski 
Szpital Specjalistyczny w Warszawie)

Cierpienie-jak z nim żyć?

Suffering – how to live with it?

Cierpienie jest doświadczeniem życia, a  jak twierdzą filozofowie jest 
wręcz podstawowym wyznacznikiem egzystencji. Towarzyszy człowiekowi 
od zarania ludzkości i zawsze pobudza do refleksji. Nie jest także obce śro-
dowisku lekarskiemu, starającemu się poznać problem nie tylko od strony 
medycznej, ale również etycznej. 

Artykuł prof. dr hab. n. med. Jacka Imieli omawia wybrane zagadnienia 
dotyczące samego cierpienia oraz sytuacji cierpiącego pacjenta w warun-
kach polskiej Służby Zdrowia, analizuje niektóre aspekty podejścia medy-
ków do chorych i cierpiących. Przedstawia propozycję rozszerzonej terapii 
medycznej o opiekę duchową realizowaną w placówkach szpitalnych przez 
Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie.

Słowa kluczowe: cierpienie, środowisko lekarskie, pacjent, opieka ducho-
wa, etyka w medycynie

According to philosophers suffering is the experience of life, it is indeed 
a basic element of existence. Suffering accompanies man from the dawn of 
humanity and always inspires deep deliberation. Also, the medical environ-
ment is very familiar with suffering and tries to know the cause of suffering 
not only from a medical but also from the ethical point of view. 

The article of Prof. dr. med. Jacek Imiela a National Consultant in Inter-
nal Medicine at Warsaw Medical University, deals with the issues related to 
suffering and the position of a  suffering patient in Polish Health Service. 
His analyses of some aspects of the medical approach to the sick and suf-
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fering. It presents the premise of medical therapy hand in hand with spiritu-
al care realized in hospitals by Polish Society of Spiritual Care in Medicine, 
as a approach to ease suffering.

Keywords: suffering, medical environment, patient, spiritual care, ethics in 
medicine 
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ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. UKSW (Wydział Teologiczny 
UKSW w Warszawie)

Charyzmat słabości.

The charisma of weakness.

W teologii biblijnej ból i  cierpienie zwykle pojmowane są jako skutek 
grzechu pierworodnego. Są jednak teksty, w  których szeroko rozumiana 
słabość ukazywana jest jako paradoksalnie niezbędna dla Kościoła. W per-
spektywie Chrystusowego Krzyża ból i  cierpienie uwalniają człowieka od 
pychy i egocentryzmu, stanowią zachętę do troski o innych, a także otwie-
rają ludzką wrażliwość na empatię względem innych osób. Z tego punktu 
widzenia ból i cierpienie są nie tyle największym dramatem ludzkości, ile 
niezbędnym wręcz warunkiem stawania się w pełni człowiekiem.

Słowa kluczowe: słabość, krzyż, pokora, troska, empatia

In biblical theology, pain and suffering are usually regarded as the outco-
me of the original sin. However, there are also texts in which the broadly un-
derstood weakness is presented as paradoxically necessary for the Church. 
In the perspective of the cross of Christ, Christ’s pain and suffering has in-
deed freed humanity from pride and egocentrism, The Church encourages 
us to care for others, they awaken human sensibility to empathy towards 
others. From this point of view, pain and suffering are not so much the gre-
atest tragedy of humankind, as rather a necessary condition for becoming 
fully human.

Keywords: weakness, cross, humility, care, empathy
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dr hab. med. Elżbieta Wasilewska – Dziubińska, prof. CMKP (Zakład 
Neuroendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie)

Udział witaminy K2 w zapobieganiu osteoporozy  
i chorób układu krążenia.

The contribution of vitamin K2 in prevention  
of osteoporosis and cardiovascular diseases.

W krajach zachodnich osteoporoza i choroby układu krążenia stanowią 
jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Wraz z postępu-
jącym starzeniem się społeczeństwa narasta częstość ich występowania, co 
prowadzi do wzrostu kosztów leczenia. W świetle przedstawionych danych 
prewencja chorób układu krążenia i osteoporozy cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. 

W prospektywnych badaniach epidemiologicznych (Rotterdam Heart 
Study) badano występowanie zależności pomiędzy przyjmowaniem wita-
miny K1 (wit. K1), witaminy K2 (wit. K2) i ryzykiem występowania choroby 
wieńcowej, częstością zwapnienia aorty i ogólną śmiertelnością. W wyniku 
przeprowadzonych 10-letnich obserwacji w populacji 4807 holenderskich 
kobiet i mężczyzn stwierdzono, że przyjmowanie 32 mikrogramów dziennie 
wit. K2 zmniejsza zwapnienie naczyń o 50%, śmiertelność z powodu chorób 
układu krążenia o 50% i całkowitą śmiertelność o 25%. Badania te nie wy-
kazały jednak żadnego efektu ochronnego wit.K1.

Witamina K jest witaminą rozpuszczalną tłuszczach i  występuje 
w dwóch postaciach biologicznie czynnych: wit. K1 – filochinonu i wit. 2– 
grupy menachinonów. Filochinon występuje w zielonych warzywach liś-
ciastych, takich jak szpinak, kalafior, kapusta i w niektórych olejach ro-
ślinnych. Menachinony najczęściej występują w produktach pochodzenia 
zwierzęcego takich, jak mięso, wątroba wołowa, żółtka i w fermentowa-
nych produktach spożywczych takich jak sery i natto (fermentowana soja). 
Obie formy wit. K odgrywają różne role w organizmie. Zarówno wit. K1, 
jak i  wit. K2 są aktywatorami karboksylacji specyficznych białek zależ-
nych od wit.K, zwanych „białkami Gla” i odgrywających ważne funkcje 
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biologiczne. Wit.K1 odgrywa kluczową rolę w karboksylacji białek zwią-
zanych z układem krzepnięcia krwi w wątrobie. Wit. K2 jest niezbędna 
do karboksylacji i aktywacji białek Gla: – osteokalcyny i białka macierzy 
– MGP w tkankach poza wątrobowych w tkance kostnej oraz w ścianie 
naczyniowej. Wit. K2 aktywuje poprzez karboksylację nowo utworzone 
cząsteczki osteokalcyny, które są produkowane w dojrzałych komórkach 
kości osteoblastach. Po karboksylacji osteokalcyna współdziała z  jona-
mi wapnia w tkance kostnej, istotnie wpływając na mineralizację kości, 
tworzenie tkanki kostnej i zapobiega demineralizacji kości. Przy niskim 
poziomie wit. K2 narasta produkcja nie-karboksylowanej (nieaktywnej) 
osteokalcyny w  tkance kostnej, potencjalnie prowadząc do uwalniania 
wapnia z kości i wzrostu ryzyka złamań. Białko MGP jest silnym inhibi-
torem zwapnienia naczyń. Niedobór wit. K2 może zatem zwiększyć ilość 
niekarboksylowanego (nieaktywnego) MGP i prowadzić do zwiększonego 
odkładania się wapnia w ścianie naczyniowej. Zwapnienie naczyń wień-
cowych jest procesem aktywnie regulowanym i może ulec regresji pod 
wpływem działania wit. K2, dlatego też niedobór wit. K2 może prowadzić 
do rozwoju chorób układu krążenia.

Wykazano, że zwapnienie naczyń przypomina mineralizację kości. Moż-
liwość transformacji komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych do 
komórek tkanki kostnej takich, jak osteoblasty została szeroko udokumen-
towana. Tak więc wspólny patogenetyczny mechanizm pomiędzy rozwojem 
zwapnienia naczyń krwionośnych i rozwojem osteoporozy został zidenty-
fikowany. Niedobór wit. K2 może być odpowiedzialny za tak zwany „pa-
radoks wapnia”, czyli brak wapnia w tkance kostnej i  jego nagromadzenie 
w ścianie naczyniowej. Tego rodzaju sytuacja może w konsekwencji przy-
czyniać się do rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego i złamań kości. 
Prawidłowy poziom wit. K2 we krwi pozwoli na utrzymanie prawidłowej 
dystrybucji jonów wapnia w  organizmie i   na utrzymanie kości i  naczyń 
krwionośnych w stanie zdrowia.

Słowa kluczowe: witamina K2, osteokalcyna,  MGP, osteoporoza, choroby 
sercowo-naczyniowe 
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Osteoporosis and cardiovascular diseases are major health problems in 
Western Countries due to their increasing incidence related to aging popu-
lation and the consequent impact on the cost of public health. Therefore, 
there is a  great interest in prevention of both osteoporosis and cardiova-
scular diseases. In (Rotterdam, Heart Study) the population-based epide-
miological study with 4807 Duch women and men older than age 55 years , 
the effect of dietary intake of vitamin K1(vit. K1)` and vitamin K2 (vit. K2) 
was investigated with regard to risk of coronary heart disease , arterial cal-
cification, and overall mortality. It was stated that intake of vit.K2 at doses 
of 32 microgram/day reduced vascular calcifications by 50%, cardiovascu-
lar mortality related to arterial calcification by 50% and overall mortality 
by 25% after 10-yr follow-up. These studies failed to demonstrate any pro-
tective effect of wit. K1. Vitamin K is a fat -soluble vitamin that occurs in 
two biologically active forms: vit. K1 – phylloquinone and vit. K2, a group 
of menaquinones; Phylloquinone is present in green, leafy vegetables such 
as spinach, cauliflower, cabbage and certain vegetable oils. Menaquinones 
mostly occur in animal products like meat, beef liver, egg yolk and fermen-
ted foods, like curdled cheese, and natto (fermented soy beans). Both forms 
play different roles in the body, and both vit. K1 and vit. K2 are activators 
of specific proteins with important biological functions, called “Gla – pro-
teins”, which are vit.K dependent. vit.K1 has a  key role in the carboxyla-
tion of specific hepatic blood clotting proteins, where vit. K2 is essential for 
carboxylation and activation of Gla- proteins: osteocalcin and matrix Gla 
-protein- MGP in extrahepatic tissues such as bone and the vessel wall. Vit. 
K2 carboxylates the newly-formed osteocalcin that are produced in mature 
bone cells osteoblasts . Once the protein is carboxylated, it interacts with 
calcium ions in bone tissue and has a significant effect on bone mineraliza-
tion, formation, the prevention of bone loss. When levels of vit. K2 are in-
adequate - this situation facilitates a build-up of un-carboxylated (inactive) 
osteocalcin in bone, leading to a potential increase in calcium release from 
bone and can increase risk of fracture. Protein MGP is a powerful inhibi-
tor of vascular calcification. Vit. K2 deficiency could therefore increase the 
amount of uncarboxylated – inactive MGP and lead to increased calcium 
deposition in vascular wall. Coronary calcification is an actively regulated 
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process that could be regressed by vit.K2 and vit. VK2 deficiency and could 
therefore lead to cardiovascular disease. 

It has been recently demonstrated that vascular calcification resembles 
bone mineralisation. The transformation of vascular smooth muscle cells 
into osteoblastic -like cell is widely documented. 

A common pathogenic mechanism between vascular calcification and 
osteoporosis has recently been identified and VK2 deficiency could be re-
sponsible for the so called “calcium paradox”, that is the lack of calcium in 
the bone and its storage in the vessel wall. These events may have consequ-
ences such as cardiovascular accidents, and bone fractures. Adequate levels 
of vit.K2 in circulation could favour a better handling of serum calcium to 
maintain bone and vessel health.

Keywords: Vitamin K2, osteocalcin, MGP, osteoporosis, cardiovascular 
diseases
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dr med. Grzegorz Niewiński (Samodzielny Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny w Warszawie, Oddział Intensywnej Terapii)

Ból i cierpienie oczyma intensywisty.
Pain and suffering from Intensivist’s perspective.

Magisterium Kościoła Katolickiego stwierdza, że „Życie ziemskie jest 
dobrem podstawowym, ale nie absolutnym”. Współczesna medycyna, dzięki 
rozwojowi różnych technik wspomagania niewydolności narządów, często 
wzbudza złudną nadzieję pokonania śmierci. Dotyczy to zarówno pacjenta, 
jego rodziny, jak i personelu medycznego. Dlatego w przypadku nieuleczal-
nej choroby pacjent może być narażony na nadmierne i niepotrzebne cier-
pienie, nie otrzymując w zamian realnych korzyści. Obowiązkiem lekarza 
jest udzielenie choremu pomocy. Jej efektem czasami bywa przywrócenie 
zdrowia, w innych przypadkach spowolnienie nieuleczalnego procesu cho-
robowego, a  często tylko ulga w  cierpieniu. Sztuką jest właściwe rozróż-
nienie stopnia zaawansowania choroby, adekwatne do niego dostosowanie 
terapii, a także rzeczowe i empatyczne przeprowadzenie rozmowy z pacjen-
tem oraz jego najbliższymi.

Słowa kluczowe: terapia uporczywa, terapia daremna, etyka w medycynie.

The catholic church doctrine states that „the earthly life is a fundamental 
good but not an absolute”. Due to sophisticated techniques of organ support 
in severe systems failure modern medicine raises in patients as well as in 
their families and medical personnel, the illusive hope of conquering the de-
ath. Therefore, in cases of untreatable diseases the patient may be subjected 
to excessive and unnecessary suffering but fails to gain measurable health 
benefit from the treatment. The physician has a duty to care for patients. 
Sometimes the goal is full recovery, in other cases the treatment is aimed at 
delaying the progress of an uncurable disease or relieving the suffering. The 
art lies in proper assessment of the advancement of the condition, adequate 
medical management and last but not least, objective and empathic discus-
sion with patients and their families.

Keywords: futile therapy, medical futility,medical ethics.
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prof. dr hab. med. Agnieszka Pedrycz (Katedra i  Zakład Histologii 
i  Embriologii z  Pracownią Cytologii Doświadczalnej – Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie)

Diagnostyka różnicowa bólów brzucha.
Differential diagnosis of abdominal pain.

Ból brzucha nierzadko jest objawem bardzo ciężkich chorób wymagają-
cych szybkiej interwencji chirurgicznej. Stąd też niezwykle ważna jest szyb-
ka diagnoza i  podjęcie właściwego leczenia. Należy pamiętać, ze ból brzucha 
jest wynikiem nie tylko chorób toczących się w obrębie jamy brzusznej, ale 
również narządów zlokalizowanych poza nią. Często są to zaburzenia meta-
boliczne, endokrynne, działanie trucizn, leków czy zaburzenia psychiczne.

Ból receptorowy trzewny, będący wynikiem podrażnienia nocyceptorów 
w określonym narządzie jamy brzusznej jest często rzutowany i trudny do 
zlokalizowania. Nasila się podczas spoczynku, a towarzyszą mu często nud-
ności, wymioty, biegunka, spadek ciśnienia tętniczego.

Ból receptorowy somatyczny to wynik podrażnienia zakończeń czu-
ciowych nerwów rdzeniowych, głównie w skórze, mięśniach i w stawach. 
W  obrębie jamy brzusznej ból somatyczny wywołują stany patologiczne 
w otrzewnej ściennej, krezce, ścianach powłok brzusznych i przestrzeni po-
zaotrzewnowej.

Praca przedstawia postępowanie diagnostyczne w przypadku bólu brzu-
cha z wyróżnieniem bólu ostrego i przewlekłego. 

Pojęcie ostrego bólu „chirurgicznego” obejmuje zapalenie otrzewnej 
ściennej, ostrą niedrożność mechaniczną, zaburzenia naczyniowe, patolo-
gię narządów płciowych i wymaga szybkiej operacji.

Ostry ból „internistyczny” wywołany jest przez choroby dróg żółcio-
wych, żołądka, dwunastnicy, jelit, nerek, dróg moczowych, narządu rod-
nego. Wywołują go też choroby narządów klatki piersiowej, kręgosłupa, 
alergiczne i  pasożytnicze, układu nerwowego, wewnątrzwydzielniczego, 
krwiotwórczego i krzepnięcia. 

Diagnozując ból przewlekły, należy wziąć pod uwagę chorobę wrzodową 
żołądka i dwunastnicy, refluks żołądkowo-przełykowy, dyspepsję czynnoś-
ciową, kamicę i  stany zapalne pęcherzyka żółciowego, zapalenie trzustki, 
zespół jelita drażliwego.
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Po wykluczeniu ewentualnych organicznych przyczyn, ból brzucha nale-
ży uznać za zaburzenie czynnościowe.

Słowa kluczowe: ból brzucha trzewny, ból brzucha somatyczny, ostry brzuch.

Abdominal pain is often a symptom of a very serious diseases that re-
quire prompt surgical intervention. Hence, it is extremely important rapid 
diagnosis and initiation of appropriate treatment. Note that the abdominal 
pain is the result of ,not only ongoing diseases in the abdomen but also the 
organs located outside. Often these are metabolic disorders, endocrine dis-
orders, poisons, drugs or mental disorders.

Receptor visceral pain is the result of nociceptor irritation in a particular 
organ of the abdomen. It is often projected and difficult to locate. It incre-
ases during rest, and is often accompanied by nausea, vomiting, diarrhea, 
hypotension

Receptor, somatic pain is the result of the irritation of sensory nerve 
endings of the spinal cord, mainly in the skin, muscle and joints. The ab-
dominal somatic pain is caused by pathological conditions in: the parietal 
peritoneum, mesentery, abdominal wall and retroperitoneal space.

The paper presents diagnostic procedures in case of abdominal pain with 
distinction from acute and chronic pain.

The acute “surgical” pain includes: inflammation in peritoneum, mecha-
nical acute obstruction, vascular disorders, genital pathology and requires 
fast operation.

The acute “internal” pain is caused by diseases of the bile duct, stomach, 
duodenum, intestines, kidneys, urinary tract, reproductive system. It is sti-
mulated as well by changes in respiratory system, spinal cord, endocrine 
glands and allergic and parasitic diseases.

Diagnosing chronic pain disease, gastric ulcer and duodenal ulcers, ga-
stroesophageal reflux, functional dyspepsia, nephrolithiasis, inflammation 
of the gallbladder, pancreatitis, irritable bowel syndrome should be taken 
into account.

After exclusion of possible organic causes, the abdominal pain should be 
considered as a functional disorder.

Keywords: visceral abdominal pain, somatic abdominal pain, acute abdomen.
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dr med. Dorota Rogowska-Szadkowska (Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku)

Czy tabletka wyleczy wszystko?

Will a pill cure everything?

Przedstawiono korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania suplementów 
diety oraz leków kupowanych bez recepty. Pokazano różnice uregulowań 
prawnych dotyczących suplementów diety i leków. Zwrócono uwagę na ros-
nący problem fałszowania leków na świecie i niebezpieczeństwo kupowania 
leków przez Internet.

Kluczowe słowa: suplementy diety, leki bez recepty, fałszerstwa leków

There have been presented the benefits and risks arising from the use 
of dietary supplements and medicines bought without prescription. Also 
differences in the regulation of dietary supplements and medicines have 
been presented. Attention has been drawn to the growing problem of drug 
counterfeiting in the world and the danger of buying drugs on the Internet.

Keywords: dietary supplements, OTCs, counterfeit medication 
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lek. M. Dorota Schmidt – Pospuła (Uniwersytet Jagielloński CM Kraków)

Przypadkowe odkrycie,  
które uratowało miliony ludzi.

Accidental discovery  
that saved millions of lives.

Odkrycie antybiotyku penicyliny to jedno z  największych osiągnięć 
w  medycynie XX wieku. Dokonał tego, przez przypadek, szkocki mikro-
biolog, uczeń prof. A. Wrighta, A. Fleming. Zauważył on, że pleśń ma właś-
ciwości bakteriobójcze. Wprawdzie już pod koniec XIX w. kilku uczonych 
zwróciło na ten fakt uwagę, ale nie podjęto wtedy żadnych konkretnych ba-
dań. Zainspirowani pracami Fleminga, H.W. Florey i E. Chain, wyodrębnili 
czystą penicylinę, co pozwoliło na masowa produkcję tego antybiotyku. Za 
te osiągnięcia wszyscy trzej naukowcy otrzymali w 1945 r. Nagrodę Nob-
la. Po raz pierwszy zastosowano penicylinę u  rannych żołnierzy podczas 
II wojny światowej. W Polsce, dzięki badaniom T. Korzybskiego i W. Kury-
łowicza, w połowie lat 50-tych XX w. przystąpiono do produkcji rodzimej 
penicyliny.

Słowa kluczowe: penicylina, antybiotyki, historia.

Discovery of Penicillin has been one of the greatest discoveries of XX 
th century. Unwittingly, Scottish microbiologist A. Flemming a student of 
Prof. A. Wright has done it by chance. He discovered that mould had bacte-
ricidal properties. At the end of XIX century it was noticed by some of the 
scientist, however, no formal studies had been undertaken. 

Inspired by Flemming works, H. Florey and E. Chain extracted pure Pe-
nicillin, that allowed mass production of the antibiotic. For their achieve-
ments, all three scientists had been awarded the Nobel Prize in 1945. The 
first clinical use took place with wounded soldiers during the World War 
II. In Poland, thanks to studies of T. Korzybski, in middle fifties of the XX 
century, production of Penicillin had begun.

Keywords: penicillin, antibiotic, history.
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dr med. Alicja Macheta (Uniwersytet Jagielloński CM Kraków)

Zespoły abstynencyjne źródłem bólu i cierpienia.
Abuse of psychoactive drugs and alcohol  

withdrawal syndromes, pain and suffering.

Długotrwałe używanie środków psychoaktywnych prowadzi nie tylko 
do uzależnienia i  zmian chorobowych w  ustroju, ale także w  niektórych 
przypadkach do tzw. zespołów abstynencyjnych. Celem prezentowanej pra-
cy było przedstawienie tego problemu jako bólu i cierpienia osoby uzależ-
nionej.

Ciężkie zespoły abstynencyjne, szczególnie alkoholowe, mogą prowa-
dzić do stanu zagrożenia życia, a nawet nagłego zatrzymania krążenia.

Słowa kluczowe: nadużywanie substancji psychoaktywnych, zespoły absty-
nencyjne, ból i cierpienie.

Long term use of psychoactive drugs not only leads to addiction and 
disease changes in the organism, but in some cases also to the so called 
withdrawal syndromes.

The aim of the presented work was to present this problem as pain and 
suffering of the addicted person.

Acute withdrawal syndromes, especially alcoholic, may lead to a  life 
threatening condition or even to sudden circulatory arrest.

Keywords: Abuse of psychoactive drugs and alcohol withdrawal syndro-
mes, pain and suffering.
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ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW (Wydział Teologiczny UKSW 
Warszawa)

Miłosierdzie, litość, współczucie  
w doświadczeniu cierpienia.

Mercy, compassion and empathy  
in the experience of suffering.

Problem cierpienia, który jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, 
jest i ciągle będzie stanowił trudny problem oraz wyzwanie dla ludzi każdego 
czasu oraz każdej z kultur. Współczesne zachwianie aksjologiczne powoduje 
spotęgowanie niezrozumienia w tej dziedzinie. Rozdźwięk lub zafałszowa-
nie istniejące pomiędzy cierpieniem a jego sensem i wartością prowadzi do 
prób odrzucenia go, spłycenia, sprowadzenia do poziomu humanitaryzmu 
i filantropii. Chrześcijaństwo nie gloryfikuje cierpienia, ale wskazuje na jego 
nadprzyrodzony sens. Na gruncie ludzkim prowadzi ono do przewartościo-
wania i posiada charakter formacyjny. Z  tego względu mówimy o współ-
czuciu prowadzącym do pewnego rodzaju współuczestnictwa w cierpieniu, 
solidarności. Najbardziej właściwym określeniem zawierającym czynną mi-
łość kształtującą człowieka wobec niego jest miłosierdzie. Analiza cierpie-
nia podejmowana od strony współuczestnika w cierpieniu pozwala stwier-
dzić, że posiada ono charakter głęboko personalistyczno-twórczy na „obraz 
i  podobieństwo” Boga poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa oraz jako 
odpowiedź na działanie Ducha Świętego.

Słowa klucze: miłosierdzie, współczucie, litość, cierpienie, teologia cierpie-
nia, teologia miłosierdzia, aksjologia, struktura człowieka, antropologia.

The problem of suffering, which is an integral part of human life, is a dif-
ficult problem and a challenge for people of every time and every culture. 
Present-day axiological problems make this issue even more difficult to un-
derstand. The discrepancy or misunderstanding existing between suffering 
and its meaning and value, leads to rejecting it or bringing it down to the 
level of humanity and philanthropy. Christianity does not glorify suffering, 
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but it shows its supernatural sense. It leads to a reevaluation and has a for-
mating character. For this reason, compassion is understood as some kind 
of participation and solidarity in suffering. The most appropriate term, re-
ferring to active love, is mercy. An analysis of suffering from the point of 
view of a coparticipant shows its profoundly personalistic-creative charac-
ter “in the image and likeness” of God through following Jesus Christ and as 
a response to the Holy Spirit.

Key words: mercy, compassion, empathy, suffering, Theology of suffering, 
Theology of mercy, axiology, structure of man, anthropology.
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lek. Grzegorz Dziekan

Cierpienie jako indywidualne przeżycie każdego człowieka  
a elementy deontologii medycznej.

Suffering as an individual experience and the elements  
of deontological ethics.

Zrozumienie istoty cierpienia pozostaje stałym wyzwaniem człowieka. 
W obecnym czasie, gdy niektóre kraje sankcjonują eutanazję w przypadku 
„cierpienia nie do zniesienia” problem staje się jeszcze bardziej istotny. 

W odróżnieniu od bólu, który jest negatywnym czynnikiem zewnętrz-
nym, cierpienie jest naszym indywidualnym przeżyciem. Widać to już 
w wyrażeniach: Ból – Mnie boli; Cierpienie – Ja cierpię. 

Trzeba postawić pytanie, czy cierpienie człowieka jest tylko odpowiedzią 
na negatywne czynniki zewnętrzne – dolegliwości. 

Przeanalizowałem trzy teorie, które są reprezentatywne dla różnych śro-
dowisk i nurtów intelektualnych XX wieku: 1 – List Apostolski Jana Pawła II 
„Salvifici Doloris”, 2 – Definicję zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia, 
3 – Piramidę potrzeb Abrahama Maslowa. 

Dokumenty te, które reprezentują personalizm chrześcijański z  jednej, 
a naukowe podejście psychologii humanistycznej z drugiej strony oraz ofi-
cjalne stanowisko globalnej organizacji wskazują, że cierpienie należy defi-
niować jako „ Świadome odczuwanie i przeżywanie, zarówno naszych dole-
gliwości, jak i naszych potrzeb i dążeń do ich realizacji”. 

Myśli w nich zawarte nie odnoszą się jednak w swoich treściach i celach 
do ludzkiego cierpienia, ale do osoby ludzkiej. 

Cierpienie nie jest bytem samoistnym, ale jest wtórne do osoby i bez niej 
nie istnieje. Można powiedzieć, że cierpienie jest zjawiskiem podobnym do 
opisywanego w fizyce zjawiska tarcia. 

Analizując zjawisko bólu, możemy koncentrować się na nim samym. 
Rozważając cierpienie człowieka, musimy koncentrować naszą uwagę na 
ludzkiej osobie.

Słowa kluczowe: Cierpienie, ból, eutanazja, dobro, zdrowie, potrzeby, osoba.
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Understanding the essence of suffering remains a constant challenge. At 
a time when some countries sanction euthanasia in the case of “unbearable 
suffering”, the problem becomes even more pressing.

Unlike pain, which is a negative external factor, suffering is our indivi-
dual experience, which is this is evidence in the expressions: Pain – it hurts; 
Suffering - I am suffering.

The question we need to pose is whether human suffering is only a re-
sponse to the negative external factors - ailments.

I analyzed three theories representative of different groups and intellec-
tual currents of the 20th century: 1 - Apostolic Letter of Pope John Paul II 
“Salvifici Doloris” 2 - The definition of health by the World Health Organi-
zation, 3 - Abraham Maslow’s pyramid of needs.

These documents, which represent the Christian personalism on the one 
hand and scientific approach of humanistic psychology and the official po-
sition of a global organization on the other, indicate that suffering must be 
defined as “Conscious feeling and experience of both our problems and our 
needs and aspirations to achieve them.”

Thoughts contained therein do not apply, however, in their content and 
purpose to human suffering but to the person.

Suffering is not an entity in itself; it is secondary to the person and does 
not exist without them. As a phenomenon, suffering could be compared to 
friction in physics.

Analyzing the phenomenon of pain, we can focus entirely on the pain 
itself. Considering human suffering we must focus our attention on the per-
son.

Keywords: Suffering, pain, euthanasia, good, health, needs, person.
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mgr Małgorzata Matyjaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński CM)

Człowiek, któremu wielu zawdzięczało wiele  
– wspomnienie o Małgorzacie Chodak.

A person to whom we owed much  
– in memory of Małgosia Chodak

Małgosia Chodak, psycholog, specjalista w  dziedzinie psychologii kli-
nicznej, psychoterapeuta, urodził się w Zakopanem 18 stycznia 1950. Była 
córką Heleny Chodak (nazwisko rodowe Skawiańczyk) oraz nauczyciela ję-
zyka polskiego z Rabki Edmunda Chodaka. W 1974 roku ukończyła studia 
w zakresie psychologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

W latach 1974-2001 pracowała jako psycholog kliniczny w Klinice Orto-
pedii Akademii Medycznej w Krakowie, a następnie od 1993 roku w Szpita-
lu Uniwersyteckim w Krakowie. Po zamknięciu Kliniki Ortopedii w latach 
2002-2007 pracowała w kilku przychodniach medycznych Szpitala Uniwer-
syteckiego w  Krakowie. Od 2008 roku pracowała w  Klinice Neonatologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Przez wiele lat pomagała pacjentom z zespołami bólowymi i w terminal-
nym stadium raka. Dzięki swej wielkiej wrażliwości, empatii, optymizmowi 
i determinacji pomogła wielu pacjentom w ich cierpieniu. Była członkiem 
i prezesem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw psychoterapii. 
Była autorką ponad 40 prac naukowych i występowała na wielu sympozjach 
i  konferencjach krajowych i  międzynarodowych. Po poważnej choroby 
zmarła 31 lipca 2015 r.

Słowa kluczowe: psycholog, psychoterapeuta, psycholog kliniczny, ortope-
dia, neonatologia
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Małgosia Chodak, psychologist, specialist in clinical psychology, psy-
chotherapist, was born in Zakopane on January 18, 1950. She was the dau-
ghter of Helen Chodak (family name Skawiańczyk) and a Polish language 
teacher from Rabka, Edmund Chodak. In 1974 she graduated in psychology 
from the Faculty of Philosophy and History at the Jagiellonian University in 
Krakow.

From 1974-2001 she worked as a clinical psychologist in the Department 
of Orthopaedics, Kraków Medical Academy and from 1993 to 2002 in Kra-
ków University Hospital. After closing the Department of Orthopaedics she 
worked in several medical clinics. From 2008 to 2015 she was employed in 
the Department of Neonatology of the University Hospital in Kraków.

Over many years she counselled patients, suffering from painful condi-
tions or terminal cancer. Thanks to her sensitivity, empathy, optimism and 
determination she was able to comfort them.

She was a member and president of many Polish and international so-
cieties of psychotherapy. She was the author of over 40 scientific works and 
performed at many symposia and national and international conferences. 
After a serious illness she died on 31st July 2015.

Keywords: psychologist, psychotherapist, clinical psychologist, orthopae-
dics, neonatology
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dr Roman Ławrecki ( Lwowski Uniwersytet Państwowy Bezpieczeń-
stwa Życia – Ukraina)
dr Oksana Galarowicz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
dr Jerzy Telak (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)

Zmiany kierunku rozwoju Ukrainy  
źródłem bólu i cierpienia.

Changes of Ukrainian development  
direction as a source of pain & patience.

Opóźnienie podpisania umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE 
wywołało „rewolucję godności”, a następnie konflikt zbrojny. Za niepokoja-
mi stoi stagnacja postsowieckiego państwa i  brak paradygmatu państwo-
twórczego. Zjawiska kryzysowe wiążą się z utratą wskaźników duchowych 
i socjalnych spowodowanych upadkiem ZSRR. Władze polityczne nie wy-
pracowały kierunków polityki wewnętrznej i zagranicznej, a nowe warunki, 
stratyfikacja społeczna i  kwestie ekonomiczne dały argumenty orientacji 
prorosyjskiej. Przeszkodą na drodze formowania narodu i państwa jest po-
łożenie Ukrainy na granicy cywilizacji zachodnioeuropejskiej i rosyjskiego 
prawosławnego paradygmatu kulturowego. Ukraina płaci wysoką cenę za 
niepodległy byt i ponosi straty za orientację zachodnioeuropejską. W ak-
cjach zbrojnych poległo co najmniej 1842 żołnierzy ukraińskich oraz 315 
funkcjonariuszy służby publicznych. Zginęło także 6417 osób cywilnych, 
5 milionów zostało dotkniętych konfliktem, a ponad 1 milion przeniosło 
się do innych regionów Ukrainy. W  wyniku działań wojennych została 
częściowo zniszczona infrastruktura dwóch regionów wschodniej Ukrainy. 
Towarzyszy temu gwałcenie praw człowieka i swobód obywatelskich, ogra-
niczony dostęp do opieki medycznej, usług socjalnych i pomocy społecznej, 
stosowanie metod represyjnych, w tym zastraszania, bicia i tortur oraz kry-
minalizacja społeczeństwa. Kryzys wyzwolił aktywność społeczną, rozwi-
nął się ruch wolontariacki, został utworzony rozległy system pomocy armii. 
Rozpoczął się proces formowania się społeczeństwa obywatelskiego i zosta-
ła podjęta walka z  korupcją. Mieszkańcy Wschodniej Ukrainy w  wyniku 
wojny zostali podzieleni na proukraińskie i  antyukraińskie części. Ważną 
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sprawą są teraz reformy strukturalne, gospodarcze i  polityczne. Pomimo 
bólu i cierpienia części społeczeństwa Ukraina powinna dążyć, zgodne ze 
swoją racją stanu, do członkostwa w UE i NATO.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, kryzys, Ukraina, Unia Europejska, reformy.

The Delay in signing the association agreement between Ukraine and the 
EU triggered “revolution of dignity”, and then – armed conflict. Disturbanc-
es lead to the stagnation of the post-soviet state and lack of the state creat-
ing paradigm. Crisis phenomena are connected with the loss of spiritual 
and social indicators caused by the Soviet Union fall. Political forces didn’t 
develop directions of the internal and foreign policy, and new conditions, 
social stratification and economic issues gave arguments to the pro-russian 
sense of direction. The obstacle on the road to forming of nation and state 
is the location of Ukraine which is on the border of West-European civili-
zation and Russian Orthodox cultural paradigm. Ukraine is paying a high 
price for the national independence and is experiencing losses for the West-
European orientation. In armed actions at least 1842 Ukrainian soldiers 
and 315 officers of public services perished. There, also died 6417 civilians, 
5 millions were touched by the conflict, and over 1 million moved to other 
regions of Ukraine. As a result of the war, the infrastructure of two east-
ern Ukrainian regions was partly destroyed. Violating of human rights and 
civil liberties, limited access to medical care, social services and social care, 
applying coercive methods including intimidating, beating, tortures and 
criminalization of the society are accompanying it. The crisis freed social 
activity, voluntary movement has developed, an extended system of army 
help has been created. The process of civil society has started and the fight 
against corruption has been undertaken. Inhabitants of the Eastern Ukraine 
as a result of the war were divided into pro-ukrainian and anti-ukrainian 
sections of the society. Now structural, economic and political reforms are 
very important. In spite of pain and patience of the part of society, Ukraine 
should aspire, according to its reason of state, to the membership in the EU 
and the NATO.

Keywords: safety, crisis, Ukraine, European Union, reforms.
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Dualizm uwalniania się od bólu  
i cierpienia na przykładzie  

uczestnictwa  w edukacji z pierwszej pomocy.

The dualism of release from pain  
and suffering on the example  

of participation in first aid education.

W pracy przedstawiono przypadek 40 letniej kobiety, która przez okres 
14 lat borykała się z problemem braku akceptacji śmierci swojego męża. Mąż 
jej zginął na skutek obrażeń wielonarządowych, których doznał w wyniku 
uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym. Tragiczna śmierć męża zbiegła 
się z porodem ich syna. Rodzice małżonków podjęli decyzję o przekazaniu 
wdowie oszczędnej prawdy o zdarzeniu, chcąc w ten sposób zmniejszyć jej 
ból i  cierpienie. Nie pozwolili na jej uczestnictwo w  identyfikacji zwłok, 
identyfikacji wraku samochodu ani w pogrzebie męża. W wyniku nieprze-
życia przez nią żałoby, kobieta nigdy nie pogodziła się ze śmiercią męża, 
a w miarę upływu czasu nabrała podejrzeń co do okoliczności i przyczyn 
śmierci męża. Dopiero uczestnictwo wdowy w zajęciach zorganizowanych 
z  pierwszej pomocy pozwoliło na uwolnienie się jej od koszmarów i  na 
akceptację skutków wypadku. Kobieta przeszła dualizm uwalniania się od 
bólu i cierpienia przez walkę z samą sobą w uczestnictwie w szkoleniu i zro-
zumieniu patomechanizmu śmierci.

Słowa kluczowe: wypadek komunikacyjny, ból, cierpienie.

The paper presents the case of a 40 year old woman who struggled with 
the lack of acceptance of her husband death for 14 years period. Her hus-
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band died due to multiple organ injury as a result of traffic accident. The 
period of the tragic death of her husband coincided with the their son birth. 
Their parents decided to transfer the widow reduced truth of the incident 
to minimize her pain and suffering. They did not let her participate in the 
corpse identification or participate in her husband’s funeral. The woman 
has never reconciled itself with his death. Over time she became suspicious 
about the circumstances and causes of her husband’s death. The participa-
tion in first aid lectures allowed her to released her nightmares and accept 
the accident consequences. The woman has undergone dualism of pain and 
suffering release by participating in first aid course and understanding of 
the pathomechanism of death.

Keywords: traffic accident, pain, suffering.
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mgr Dorota Lekka (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie)

Cierpienie i śmierć jako udział  
w tajemnicy paschalnej Chrystusa.

Suffering and the death as the participation  
in the paschal mystery of the Christ

Tajemnica ludzkiego cierpienia i śmierci jest jedną z najbardziej mrocz-
nych sfer ludzkiego życia. Wielu zadaje sobie pytanie nad sensem tego egzy-
stencjalnego wydarzenia. Jedni łamią się pod destrukcyjnym wpływem ne-
gatywnych doświadczeń, oskarżając Boga o zło, obojętność, niewrażliwość 
na ludzką biedę. Inni przeciwnie. Właśnie w tym mrocznym i infernalnym 
doświadczeniu szukają Jego obecności i  tam Go odnajdują. Uczestnicząc 
w  tajemnicy paschalnej Chrystusa, przemieniają własne doświadczenia 
w przestrzeń tryskającą ku życiu. Od czasu wydarzenia Jezusa Chrystusa, 
Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, cierpieniu i śmierci odebrany zo-
stał niszczący oścień. Odtąd każdy, kto zechce złączyć swoje doświadczenie 
z doświadczeniem Syna Bożego, może liczyć na moc, która nie tylko po-
zwoli przeżyć egzystencjalne doświadczenia, ale także wznieść się na wyży-
ny ludzkiej doskonałości. Oto ostateczne słowo Boga na dramat cierpienia 
i nieuchronnej śmierci: Jego żywa obecność.

Słowa kluczowe: cierpienie, śmierć, udział w misterium paschalnym Chry-
stusa.

The secret of the human suffering and the death is one of the darkest 
spheres of the human life. Many people are asking themselves about the 
meaning of this existential event. Some are breaking under the destructive 
influence of negative experience accusing God for evil, indifference, insens-
itivity to the human poverty. The others quite the contrary. In this dark and 
infernal experience they are searching for his presence and they find him 
exaltly there. By participating in the paschal mystery of the Christ, they are 
turning their own experience into the space gushing out to the life. Since the 
time of the event of Jesus Christ, his agony, death and rising from the dead 
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a destroying leister got back from suffering and the death. From now on, 
everyone who will be willing to join his own experience with the experience 
of the Son of God, can count on the power, which will not only let to pass 
through the existential experiences, but also lift to the top of human excel-
lence. This is a final word of God to the drama of suffering and the inevitable 
death: His living presence.

Keywords: suffering, death, participation in the paschal mystery of the 
Christ.
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Prakseologiczne ujęcie posługi kapelana szpitalnego.

Praxeological approach to the services of hospital priest.

Oryginalność podejmowanego zagadnienia polega na ukazaniu posługi 
kapelana szpitalnego w środowisku tzw. patchworku religijnego, jakim jest 
szpital, gdzie przebywają m.in. ludzie, którzy mają swój „własny przepis” na 
religię i przyjmują jako swoje tylko pewne elementy religijne, a inne odrzu-
cają. 

Udział kapłana w  towarzyszeniu w  chorobie cierpiącym jest dla wielu 
osób przebywających w szpitalu cennym darem losu czy znakiem Opatrz-
ności Bożej. Chorzy pragną, by osoby towarzyszące im w cierpieniu były 
w  pełni otwarte, gotowe do słuchania, obdarzone empatią, wyrozumiałe, 
cierpliwe, silne duchowo i emocjonalnie. Ksiądz w kontaktach z chorymi 
ludźmi, doświadczającymi różnych przykrości, powinien wykazać się siłą 
życiową, optymizmem i radością z pełnionej posługi, co jest wpisane w za-
dania kapelana.

Opieka duchowa nad chorymi i  cierpiącymi jest propozycją Kościoła 
skierowaną do wszystkich ludzi dobrej woli w ramach działalności misyjnej 
Kościoła. W  tym kontekście zapewnienie duszpasterskiej opieki Kościoła 
przez obecność kapelanów w  zakładach opieki zdrowotnej jest świade-
ctwem uznania wartości sensu życia, solidarności i miłości chroniącej przed 
rozpaczą, upokorzeniem i brakiem nadziei.

Słowa kluczowe: kapelan szpitalny, szpital, chorzy, patchwork religijny.

The originality of the subject lies in showing the services of the hospi-
tal priest within the environment of the so called religious patchwork in 
form of a hospital, where, among others, people with their “own recipes” 
for religious stay, only adopting some of the elements of the religion, while 
rejecting the other.

The company of priest in the suffering of the sick is for many of hospi-
talized persons a valuable gift of chance or a sign of Divine Providence. The 
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patients want the persons accompanying them in their suffering to be fully 
open, ready to listen, with a gift of empathy, understanding, patience and 
spiritually and emotionally strong. A  priest contacting sick people expe-
riencing different nuisances should show life strength, optimism and the 
joy connected with the services, all of which are part of preachers’ tasks.

The spiritual care of the sick and suffering, is the offer of Church direc-
ted to all people with good will, within the mission of the Church. In this 
context the provision of priestly care of the Church, by presence of priests 
in healthcare centers, is the proof of recognition of the value of meaning 
of life, solidarity and love protecting others from despair, humiliation and 
lack of hope.

Keywords: hospital priest, hospital, patients, religious patchwork.


