
EWA PLESZCZYŃSKA
ur. 1929; Sandomierz

Tytuł fragmentu relacji Studia u Ludwika Flecka

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe Lublin, Ludwik Fleck

Studia u Ludwika Flecka

Po powrocie z sanatorium – to już było dość późno, może początek listopada – zgłosiłam się do
Zakładu Mikrobiologii kiedy już trwały zajęcia i asystentka mi powiedziała, że muszę dostać
zezwolenie profesora na odrabianie ćwiczeń jeszcze w tym roku. Poszłam do profesora,
oczywiście mnie poznał i powiedział „No, tak, to ja wyrażam zgodę. O ile pani sobie da radę.” W
ten sposób zaczęłam zajęcia z mikrobiologii lekarskiej na wydziale medycyny, dlatego że na
biologii nie było tej specjalności. Zostaliśmy więc skierowani na zajęcia na medycynę. Podobnie
jak koledzy, którzy na przykład wybrali mikrobiologię rolną, robili to na wydziale rolnym, a
weterynaryjną na wydziale weterynaryjnym. No i na biologii zostali tylko ci studenci, zoologowie,
botanicy, którzy wybrali te specjalności. 

Egzamin zdawałam u profesora po trzecim roku. Pamiętam pytania, nie wszystkie, ale jedno
zapamiętałam. W diagnostyce gruźlicy, w rozpoznaniu gruźlicy, mikrobiologicznym rozpoznaniu,
oprócz hodowli prątków, oprócz badań mikroskopowych, można zakażać świnkę morską. Jeżeli
na przykład w jakimś materiale jest niewielka ilość prątków gruźlicy, to wtedy one nie wyrastają
na pożywkach. Należy wtedy materiał podać do gruczołu pachwinowego śwince morskiej. Nawet
przy kilku komórkach bakterii świnka zachoruje. Jest szalenie wrażliwa właśnie na zakażenie
prątkami gruźlicy. No i profesor uczył nas, jak rozpoznać to zakażenie u świnki morskiej.
Oczywiście świnka choruje i pada. Także trzeba zrobić jej sekcję i profesor nam dokładnie taką
sekcję pokazywał. Nie wiem, na żywo, czy na obrazku. Chyba na żywo, ale nie pamiętam. Trzeba
było opisać dokładnie, gdzie się tworzą te gruzełki gruźlicze u świnki, jak przebiega w ogóle to
zakażenie. I właśnie takie pytanie dostałam „Proszę mi opisać, jak wygląda obraz na sekcji
świnki morskiej zakażonej prątkami gruźlicy.” Musiałam dokładnie opisać, gdzie się tworzą
gruzełki, w jakich narządach, jak w ogóle wędruje ta infekcja od węzła pachwinowego. To było
moje główne pytanie na egzaminie, także to zapamiętałam.
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