
List gończy: poszukiwany jest królik doświadczalny 
 

Niniejszy list gończy nie poszukuje zwykłych królików, których jest dostatek na 
przykład na Cmentarzu Komunalnym w Toruniu, a które mimo takiego miejsca 
zamieszkania, żyją radośnie z powodu okresu ochronnego, trwającego (chyba) od wiosny 
do połowy listopada. Poszukiwany jest królik do eksperymentu w którym wyznaczona 
byłaby strefa ochronna bezpieczna dla wszystkich tych, którzy w swoim, ludzkim, ciele 
mają wszczepione metalowe klipsy, rozruszniki serca, spinacze stosowane zamiast 
staromodnych nici chirurgicznych i inne metale wspomagające leki podawane w formie 
plastrów.  

 
Ja takim królikiem nie mogę być, ponieważ w moim przypadku niemożliwe było-

by sprawdzenie powtarzalności pomiarów, tak ważnej w pracach doświadczalnych. Moje 
zbliżenie do pola magnetycznego byłoby tylko jednokrotne. W dodatku za zbyt wysoką 
cenę, cenę utraty życia, wyznaczyłoby strefę bezpieczeństwa chroniącą innych (ale już 
nie mnie). 20 lat temu, w wyniku pęknięcia tętniaka, tętnica prawej półkuli mojego 
mózgu została spięta stalowym klipsem. Panowały wtedy takie siermiężne czasy, że stal, 
a nie tytan, stosowana była do takich celów; niezależnie od tego, moje życie zostało 
przecież  uratowane. Nie odważę się więc zbliżyć do pola magnetycznego nawet za cenę 
kłopotów w pracy. Właśnie z tego powodu mam poważne kłopoty wynikające z błędnej 
interpretacji potencjalnie śmiertelnego zagrożenia, jako odmowy wykonania obowiązków 
służbowych.  

 
Nic nie widać na zewnątrz, metal jest implantem, więc wydaje sie, że nie ma 

żadnych konsekwencji przebytego wylewu i operacji neurochirurgicznej. Miałam 
szczęście; intelektualnych konsekwencji faktycznie nie ma, a dowodem na to jest 
ukończenie przeze mnie habilitacji trzy lata po operacji i opublikowanie od tego czasu 
ponad 80 naukowych prac i dwóch książek. Operacja nie pozostawiła też żadnych 
niesprawności fizycznych, oprócz zabronionej gry na saksofonie, co oczywiście jest tylko 
fantazją fizyka, a nie źródłem mojego utrzymania. Po rocznym zwolnieniu lekarskim 
(niestety, przeszłam przy okazji wszczepienną żółtaczkę typu B) wróciłam więc do moich 
obowiązków służbowych przypisanych fizykowi teoretykowi.  

 
Najbardziej radykalnym ograniczeniem, pozostałością po wylewie, jest niebez-

pieczeństwo przebywania w polu magnetycznym, tym fizycznym czy laboratoryjnym, bo 
natężenie pola naturalnego, ziemskiego, jest tolerowane i tylko od czasu do czasu jego 
fluktuacje manifestowane są bólem głowy.... choć znowu trudno o tym się przekonać 
doświadczalnie, bo jak wyeliminować to, co istnieje wokół niezależnie od nas i jest 
odczuwane również przez tych, którzy wylewu nie doświadczyli?  

 
Pole magnetyczne ziemskie rozciąga sie powyżej powierzchni Ziemi na dziesiątki 

tysięcy kilometrów i jego zmienna składowa zmienia sie nieraz aż o kilka procent. 
Zmiany pola magnetycznego ziemskiego mogą być długotrwałe i zachodzić przez okres 
kilkuset lat, ale obserwuje się również fluktuacje w ciągu doby. Natężenie pola zależy od 
aktywności słonecznej i od księżyca, który może powodować zmiany w jonosferze 

 1



ziemskiej. Burze magnetyczne, trwające nieraz kilka dni, też mogą wpływać na natężenie 
pola odczuwane na powierzchni Ziemi.  

 
Obecność metalowych implantów można stwierdzić w wyniku badań tomografii 

komputerowej, która nieodwołalnie, bezboleśnie, nieinwazyjnie i wielokrotnie 
potwierdza istnienie konsekwencji ingerencji chirurgicznej nawet sprzed lat. Wszystkim 
tym posiadającym metalowe implanty zabronione jest jednak badanie oparte na 
rezonansie magnetycznym. W badaniu tym stosowane jest pole magnetyczne o wysokim 
natężeniu, około 2 Tesli, czyli 20 000 razy silniejsze niż ziemskie pole magnetyczne, do 
którego wszyscy jesteśmy przystosowani.  W takich ekstremalnych warunkach metalowy 
klips zmienia swoją pozycję ustaloną w czasie interwencji chirurgicznej, a w wyniku jego 
ruchu, tętnica eksploduje i następuje w ciągu kilku godzin nieuchronna śmierć badanego.  

  
Jest wiele publikacji z opisem tragicznych zajść, które można uniknąć pamiętając 

o tego typu ograniczeniach. Przy natężeniu 50mT zaczyna się niebezpieczeństwo dla 
zwierząt doświadczalnych, którym wszczepiono metalowy implant. Czy można ten 
wynik przenieść na ludzi? Odpowiedź na takie pytanie nasuwa znowu konieczność 
przeprowadzenia eksperymentu, który właściwie ma zabarwienie samozniszczenia, czy 
po prostu samobójstwa. Kto zdecydowałby się na taki test? ...stąd poszukiwanie 
przysłowiowego królika doświadczalnego, czyli akcja z góry skazana na niepowodzenie! 
Z opracowania wykonanego w 2005 roku dla bezpieczeństwa pracowników Narodowego 
Laboratorium Fermiego w USA wynika, że osoby z rozrusznikami serca nie mogą się 
nawet zbliżać do stałego pola magentycznego o natężeniu dochodzącym do 0.25 mT, a 
strefy zagrożenia powinny być oznakowane w celu uniknięcia potencjalnych tragedii.  

 
Przez dwadzieścia lat, jakie minęły od mojej operacji neurochirurgicznej pamię-

tałam o moim metalowym klipsie i unikałam miejsc, gdzie mogłoby być pole 
magnetyczne. Omijałam również te miejsca, gdzie w świadomych placówkach 
medycznych i akademickich,  zwłaszcza tych o profilu przyrodniczym, wywieszone są 
ostrzeżenia, najczęściej adresowane do tych, którzy żyją dzięki rozrusznikom serca; dla 
mnie to też jest znak istniejącego w pobliżu niebezpieczeństwa. Dopiero niedawno 
przekonałam się jak niska jest jednak świadomość społeczeństwa na temat grożących 
niebezpieczeństw wynikających choćby z nowoczesnej technologii stosowanej w życiu 
codziennym. Nie dla fantazji przecież na ekspresie do kawy widnieje na opakowaniu 
zapewnienie, że sprzęt nie generuje pola elektromagnetycznego i jest bezpieczny również 
dla tych z rozrusznikami serca. Trzeba chyba być fizykiem, żeby zdawać sobie sprawę z 
tego jak działają na przykład reklamowane kuchenki indukcyjne. Konieczność posiadania 
specjalnych garnków do gotowania na takiej kuchence tylko imponuje, a fakt, że płytka 
przy dotknięciu ręki jest zimna, a mimo to woda w specjalnym czajniku się gotuje, ma 
znamiona tajemnicy dalekiej od fizycznego podłoża zachodzących efektów. Czy 
gdziekolwiek podana jest informacja, że osoby z rozrusznikiem serca nie mogą zbliżać 
się do takiej kuchenki na odległość mniejszą niż 50 cm? Czy załączone jest do gwarancji 
ostrzeżenie, że właśnie pole magnetyczne odgrywa główną rolę w tym magicznym 
grzaniu?  

Kiedy po 38 latach pracy jako fizyk teoretyk, jako novum, tuż przed zakończe-
niem kariery, zostałam skierowana na zajęcia ze studentami na pracowni fizycznej (luty 
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2009), tylko w ostatniej chwili przypomniał mi się mój metalowy klips i ewentualnie 
grożące mi niebezpieczeństwo. Wtedy prosiłam przełożonych o gwarancję, że w 
pracowni nie ma zabójczego dla mnie pola magnetycznego. Zamiast zapewnienia, że 
warunki wykonywania przydzielonych mi nagle nowych obowiązków nie są dla mnie 
niebezpieczne, ja zostałam skierowana na badania lekarskie, jakby z nadzieją, że po 
upływie wielu lat od mojej operacji metalowy klips sie rozpuścił. Nie mogę sobie 
wyobrazić innej motywacji, czyli takiej możliwości, że uczeni fizycy, moi przełożeni, nie 
zdają sobie sprawy z konsekwencji umieszczenia stali w polu magnetycznym, zwłaszcza, 
jeśli ta stal umieszczona jest w żywym organizmie; w mózgu!  

 
Właśnie spędzone godziny w przychodniach Medycyny Pracy i przestudiowane 

przepisy uświadomiły mi jak wielu tak niewiele wie o występujących zagrożeniach 
zdrowia i życia. Jednocześnie, zasady bhp (czyli bezpieczeństwa i higieny pracy!) 
powinny ulec modernizacji i przystosowaniu do wszystkich tych przypadków, jakie są 
konsekwencją postępu technicznego w otaczającym świecie. Każdy pracodawca jest 
zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy; a jak wygląda 
rzeczywistość, sama przekonuję się otrzymując kolejne skierowania na badania, jakie nie 
istnieją. Dwukrotnie lekarz medycyny pracy i konsultowany inspektor jasno oświadczyli, 
że nie ma żadnych badań, jakim można mnie poddać, bo istnienie metalowego klipsa jest 
faktem (udokumentowanym na przyklad obrazem tomografii komputerowej) i tylko na 
pracodawcy leży obowiązek dokonania pomiarów pola magentycznego i wyznaczenia 
stref ochronnych i zagrożenia w miejscu pracy (Załącznik 1 i 2, na końcu). Obowiązek 
taki ma również Uniwersytet, mój pracodawca, w którym powinny być przestrzegane 
obowiązujące prawa w Polsce. Jednocześnie wszyscy ci, którzy mają metalowe implanty 
powinni być uczuleni i przeszkoleni na okoliczność grożących im niebezpieczeństw, 
żeby w wyniku lekkomyślnych decyzji swoich przełożonych nie stać się królikiem 
doświadczalnym, bo takiego eksperymentu nie można byłoby juz powtórzyć! 

 
Mimo, że jestem fizykiem, nie potrafiłam udzielić odpowiedzi na pytanie lekarza, 

specjalisty medycyny pracy, jaki jest skład stali mojego klipsa i jakiej jest on produkcji. 
Kto się pyta lekarza chirurga jakimi nićmi zszyta została rana operowanego organu – 
tradycyjnymi czy metalowymi zszywkami?... Może właśnie należy zacząć zwracać 
uwagę na takie dane techniczne, żeby uniknąć tragedii? Przede wszystkim jednak ci, 
którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo pracy powinni uczulić się na przypadki 
szczególne, dziękując jednocześnie losowi za to, że nie mają własnych doświadczeń i 
ograniczeń wynikających z przebytych schorzeń (w przeciwnym wypadku z pewnością 
sami zdawaliby sobie sprawę z potencjalnych niebezpieczeństw).  

 
Nie wystarczy zbudować przysłowiową rampę dla niepełnosprawnych na 

zewnątrz, kiedy wnętrze nie jest przystosowane do ich przyjęcia. Takim przykładem jest 
zbudowana rampa przy budynku sklepu Polo na ulicy Kraszewskiego w Toruniu, gdzie 
po otwarciu drzwi do sklepu nawet zdrowy i poruszający się samodzielnie klient z 
trudnością przeciska się przez drzwi i między półkami. Nie wystarczy pracownika 
zgłaszającego potencjalne niebezpieczeństwo na przydzielonym stanowisku pracy (jak w 
moim przypadku zajęcia na pracowni fizycznej) kierować na badania do kliniki 
medycyny pracy (zwykle osoby po poważnych przejściach są pod stałą kontrolą lekarską, 
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niezależnie od woli pracodawcy1), ale będąc przełożonym trzeba pamiętać o własnej 
odpowiedzialności i przestrzegać obowiązujących przepisów w celu uniknięcia tragedii. 
Oczywistym wydaje się wniosek i zalecenie, jakie otrzymałam po kilku wizytach u 
lekarzy specjalistów medycyny pracy, że pracodawca musi dokonać wyznaczenia stref 
bezpiecznych i stref zagrożenia, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo tych pracowników, 
którzy mają metalowe implanty, a mimo to, nadal fizycznie i psychicznie są w stanie, a 
ponadto chcą, normalnie żyć i pracować.    

 
Mój apel o większą świadomość zagrożeń wynikających z metalowych 

implantów kieruję do wszystkich doświadczonych przez przebyte choroby. List ten 
zaadresowany jest jednak przede wszystkim do tych, których obowiązkiem i 
odpowiedzialnością jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.  

 
Jednocześnie, apel ten dedykuję lekarzom, neurochirurgowi, dr nauk med. 

Adamowi Zaborowskiemu, ordynatorowi Oddziału Neurochirurgii Szpitala Specjalis-
tycznego w Grudziądzu i onkologowi-chirurgowi, Profesorowi Danielowi Beauchamp, z 
Cancer Center, Vanderbilt University, Nashville (USA). W trakcie procesu ratowania 
mnie po wylewie (1989) i leczenia z choroby nowotworowej (2002) nauczyłam się od 
nich więcej „żywej i życiowej” fizyki, niż w ciągu wieloletniej pracy jako fizyk; choć 
muszę przyznać, że z wykształcenia jestem tylko teoretykiem i naukowo zajmuje sie tylko 
spektroskopią atomową, a studentów uczę tylko mechaniki kwantowej... Przez wszystkie 
lata mojej kariery naukowej był to dla mnie bezpieczny zawód; do momentu, kiedy 
wiosną 2009 roku postanowiono poszerzyć mój repertuar zawodowy i zostałam 
skierowana do przeprowadzenia zajęć na pracowni fizycznej, a prośbę o zapewnienie 
bezpieczeństwa dla mojego życia, potraktowano jako moją odmowę wykonania 
obowiązków służbowych.  
 
Lidia Smentek  
Instytut Fizyki UMK 
Czerwiec 2009 
 
UAKTUALNIENIE – 16 lutego 2010. Szykanowanie mnie trwa nadal i właśnie mija 
rok od pierwszych kroków podjętych przez moich pracodawców. Dostałam kolejne 
skierowania na badania lekarskie w związku z polem magnetycznym (kopia w 
załączeniu); tym razem od Dziekana i Dyrektora Instytutu – dwa identyczne! W dodatku 
oba skierowania łamiące obowiązujące przepisy, bo nie ma na nich żadnej informacji o 
polu elekromagnetycznym (mimo, że jest to powód kierowania mnie na badania) i o 
wynikach obowiązkowych pomiarów jego natężenia w Instytucie Fizyki UMK. Warto 
również wyjaśnić, że skierowanie na badania lekarskie od Dyrektora Instytutu związane 
jest z faktem mojego przebywania na zwolnieniu lekarskim, dłuższym niż 30 dni. Po 
dwumiesięcznej delegacji służbowej do USA wróciłam z krwawiącymi wrzodami 
żołądka i dwunastnicy; stąd moje zwolnienie trwające od początku roku do 14 lutego br. 

                                                 
1 Co pół roku poddawana jestem wszelkim badaniom lekarskim z powodu wylewu (1989) i przebytej 
choroby nowotworowej (2002); ponadto, jako pracownik, poddawana jestem regularnie badaniom 
specjalisty medycyny pracy oceniającym moją zdolność do wykonania zawodu fizyka teoretyka (ostatnio 
we wrześniu 2008 roku, w związku z początkiem roku akademickiego).  
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Jak widać jednak ze skierowania dyrektorskiego, nie przebyta choroba wrzodowa, a tylko 
znowu pole magnetyczne i zajęcia na I Pracowni Fizycznej (której nota bene nawet nie 
ma w moim przydziale zajęć na nadchodzący semestr) są powodem skierowania mnie na 
badania. Matnia, pułapka, ...mobbing? 

 
Kolejne skierowanie na badania lekarskie (kopia druku od Dziekana); abstrahując, że bez pieczątki, ale i 
tak nie jest kompletne, ponieważ brakuje ważnych danych, mianowicie w punkcie A. Czynniki szkodliwe: 
w narażeniu na promieniowanie – kreska, wyniki pomiarów – brak, data pomiarów – brak, strefa 
zagrożenia – brak.  

 
Z upływem czasu, szykany podjęte przed rokiem faktycznie nabrały cech 

klasycznego mobbingu. Jego Magnificencja Rektor UMK, poinformowany przez 
Dziekana, wystosował do mnie pismo (wstrzymując jednocześnie pensję od 1 grudnia, w 
odpowiedzi na doniesienie od Dziekana, którego opis wymaga osobnego wyjaśnienia), 
pisząc 7 stycznia 2010 między innymi: ...”obowiązkiem Pani Doktor jest przeprowa-
dzenie niezbędnych badań lekarskich, na które została Pani skierowana przez Dziekana, 
potwierdzających Pani zdolność do wykonywania pracy – prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych w I Pracowni Fizycznej. Niedostarczenie przez Panią w terminie wyznaczonym 
przez Dziekana orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy na zajmowa-
nym stanowisku może skutkować rozwiązaniem z Panią stosunku pracy, zgodnie z art. 
126 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym.” 

 
W majestacie prawa, łamie się prawo. Bez dokonania pomiarów natężenia pola 

magnetycznego, żaden lekarz nie wystawi zaświadczenia, że mogę prowadzić zajęcia na 
pracowni; jeśli nie dostarczę zaświadczenia o zdolności do prowadzenia zajęć na 
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pracowni, rozwiązana będzie ze mną umowa o pracę... W tej sytuacji nie wiem co wybrać 
– czy przyjąć rolę doświadczalnego królika i wejść w pole magnetyczne, czy zgodnie z 
treścią znanej piosenki Skaldów „Gonimy króliczka” nadal uciekać... ale dokąd?  
 
 
Załącznik 1. Decyzja lekarza medycyny pracy  
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Załącznik 2. Opinia z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu 
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