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Dear Readers,
Subject matters related 
to somatic development 
of children and youth are 
immensely important, espe-
cially because of recently 
observed disadvantageous 
trends in body mass. In a 
large group of children, 
the authors performed 
anthropometric measure-
ments and carried out the 
statistical analysis based on 

obtained indices. The gathered results they compared with 
the data from a similar research studies, performed in the 
same environment in the period of the recent 35 years and 
in 10-year intervals. They found both the continuation 
of the secular trend in the period of 35 years and consis-
tency of somatic growth in the examined population with 
generally recognized norms. However, the authors stated 
that it is difficult to make an explicit opinion regarding 
stabilization of growth during the last 10 years.

Among randomly selected paramedics, a survey on 
assessment of their knowledge about first aid principles in 
cases of traumatic dental and masticatory system injuries 
was conducted. The subjects’ knowledge is unsatisfactory 
and majority of them gave answers intuitively. Analysis 
of results did not confirm an influence of professional 
experience on subjects’ knowledge and part of them did 
not consider it necessary to broaden their knowledge in 
this context.

In a review article, the multidirectional and advan-
tageous importance of cardiac rehabilitation was dis-
cussed. The authors presented some reports on beneficial 
effects of cardiac rehabilitation on the vascular endothe-
lial function. It is especially effective in regard to patients 
with hypertension, ischemic heart disease and chronic 
heart failure. In a consecutive paper, a case of autoim-
mune pancreatitis, mimicking malignant tumor of this 
organ in a 79-year-old male patient was described. This 
rare disease may be limited to the pancreas itself or be 
a part of multi-organ autoimmune inflammatory pro-
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Tematyka dotycząca rozwoju somatycznego dzieci i mło-
dzieży jest niezmiernie aktualna, zwłaszcza ze względu na 
obserwowane niekorzystne trendy, związane szczególnie 
z masą ciała. W licznej grupie dzieci autorzy przepro-
wadzili badania antropometryczne, obliczyli niezbędne 
wskaźniki i przeprowadzili analizę statystyczną. Uzyskane 
wyniki porównali z danymi uzyskanymi w podobnych 
badaniach, w tym samym środowisku, trzydzieści pięć 
lat wcześniej i w odstępach dziesięcioletnich. Stwierdzili 
utrzymywanie się trendu sekularnego w tym okresie oraz 
prawidłowy przebieg rozwoju somatycznego w badanej 
populacji, chociaż nie byli w stanie wypowiedzieć się 
jednoznacznie, co do występowania stabilizacji rozwoju 
w ostatnich dziesięciu latach. 

Wśród losowo wybranych ratowników medycznych 
przeprowadzono badania dotyczące wiedzy na temat 
udzielania pomocy w przypadkach najczęściej wystę-
pujących obrażeń i uszkodzeń zębów. Stan wiedzy na 
ten temat jest niewystarczający, a większość ratowników 
udzielała odpowiedzi intuicyjnie. Staż pracy nie ma 
wpływu na posiadaną w tym zakresie wiedzę, a znaczna 
część ratowników nie widzi potrzeby poszerzania wiedzy 
w tym zakresie. 

W pracy przeglądowej omówiono wielokierunkowe, 
korzystne znaczenie rehabilitacji kardiologicznej oraz 
pojawiające się prace dotyczące jej wpływu na poprawę 
funkcji śródbłonka. Dotyczy to zwłaszcza osób z nad-
ciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca 
i przewlekłą niewydolnością serca. 

W kolejnej pracy opisano przypadek autoimmunolo-
gicznego zapalenia trzustki imitujący zmianę rozrostową 
tego narządu, u 79-letniego mężczyzny. Choroba taka 
występuje rzadko, może ograniczać się do samej trzustki 
lub stanowić część wielonarządowego autoimmunizacyj-
nego procesu zapalnego, a wyróżnia się specyficznym 
przebiegiem klinicznym i dobrą reakcją na glikokorty-
koterapię. W powszechnie obecnie dostępnych metodach 
badań obrazowych łatwo określić lokalizację zmian 
narządowych, a  badanie endosonograficzne stwarza 
możliwość pobrania materiału do badania cytologicz-
nego. Uzupełnienie diagnostyki o oznaczenie stężenia 
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cess. It is characterized by specific clinical course and a 
good reaction on glycocorticotherapy. Easy accessible 
nowadays imaging techniques, enable the location of 
organ changes, and endoscopic ultrasound examination 
gives the possibility of material collection for cytologi-
cal examination. Also, supplementation of the diagnostic 
procedure by determination of the concentration of G4 
subclass immunoglobulins facilitates the diagnosis itself. 

In a historical article, the genesis, concept and stages 
of establishment of the Polish Society for Rehabilitation 
of the Disabled was introduced. The concept of promot-
ing the idea of rehabilitation of the disabled people (or 
“combating disability”) falls on the orthopaedic milieu 
during the interwar period. In 1928 the Senate of the 
Polish Republic delivered the law on a comprehensive 
system of care for the crippled and disabled, and at the 
IV Congress of Polish Orthopaedic Association in Lviv 
in 1933 the organization of the centres for healing of the 
crippled adolescents was postulated. The resolutions of 
the IV Congress also stressed the necessity of registration 
of the disabled people and establishing a national society 
which could cooperate with the International Society for 
Care on the Disabled Children. After the World War II, 
in 1956 the Polish Committee for Cooperation with the 
International Society for Rehabilitation of the Disabled 
was founded, which in 1957 became the Polish Commit-
tee for Rehabilitation of the Disabled. The next stage was 
establishing the Polish Association for Rehabilitation of 
the Disabled, being one of the biggest organization in 
People’s Republic of Poland. 

Ladies and Gentlemen,
It was a privilege and pleasure, since 2006, to conduct 
the activity of the Editorial Board as an Editor-in-
Chief. During this period the title of our quarterly has 
been changed twice, and its scientific value has risen 
significantly both in regard to the MNiSW and IC points. 
Development of the journal was possible both because 
of growing interest of the Authors publishing their 
manuscripts, and the Readers. I thank them sincerely. 
Also my cordial thanks go to the Co-workers from the 
Editorial Board, both from National and International 
Scientific Board, the Subject Editors and reviewers. Our 
editorial work was performed on a voluntary basis. It 
would not be possible without an arduous effort of dr. 
Justyna Wyszynska - the Editorial Assistant and Professor 
Mieczyslaw Radochonski – the Deputy-Editor-in-Chief. 
I thank Them cordially. This journal, being in a good 
condition, with good wishes and chances for future, I pass 
to the Editor-in-Chief newly appointed by the Rector of 
the University of Rzeszow.

I wish you a pleasant reading,
Andrzej Kwolek 

immunoglobulin podklasy G4 ułatwia rozpoznanie.
Genezę, koncepcję i etapy powstawania Polskiego 

Towarzystwa Walki z Kalectwem zawarto w w dziale prac 
historycznych. Myśl  promowania walki z kalectwem 
zrodziła się  w środowisku ortopedów jeszcze w okre-
sie międzywojennym. Senat RP w 1928 r. wprowadził 
„Ustawę o opiece nad kalekami i ułomnymi”, a na IV 
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego we 
Lwowie w 1933 r. postulowano otwarcie zakładów 
leczniczo-wychowawczych dla młodocianych kalek, 
prowadzenie statystyki osób kalekich oraz utworzenie 
stowarzyszenia współpracującego z Międzynarodowym 
Towarzystwem Opieki nad Dzieckiem Kalekim. Dopiero 
jednak po  II wojnie światowej, w1956 r. powstał Komitet 
do Spraw Współpracy z Międzynarodowym Towarzy-
stwem Rehabilitacji Inwalidów, który przekształcił się 
w 1957 r. w Polski Komitet Rehabilitacji Inwalidów. 
Kolejnym etapem było powołanie do życia 9 marca 1960 r. 
jednej z największych organizacji pozarządowych w PRL, 
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Szanowni Państwo,
od 2006 roku miałem zaszczyt i przyjemność, jako  
Redaktor Naczelny naszego czasopisma, kierować pra-
cami Komitetu Redakcyjnego. W tym okresie zmienił się 
dwukrotnie tytuł naszego kwartalnika, stale zwiększała się 
jego punktacja w MNiSW oraz w IC. Rozwój czasopisma 
był możliwy dzięki coraz większemu zainteresowaniu 
Autorów, nadsyłających do nas swoje prace, i naszych 
Czytelników. Szczerze im za to dziękuję. Serdeczne 
podziękowania przekazuję również Współpracownikom 
z Komitetu Redakcyjnego, z Krajowej i Międzynarodo-
wej Rady Naukowej, Redaktorom tematycznym oraz 
Recenzentom. Praca wykonywana przez nas na zasadzie 
społecznej, nie byłaby jednak możliwa bez żmudnej pracy 
Sekretarza Redakcji dr Justyny Wyszyńskiej i zastępcy 
Redaktora Naczelnego prof. Mieczysława Radochoń-
skiego. Gorąco im za to dziękuję. 

Czasopismo w dobrej kondycji, z szansami i życze-
niami dalszego rozwoju przekazuję w ręce nowego Redak-
tora Naczelnego powołanego przez Rektora Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

Naszym Czytelnikom życzę przyjemnej lektury   
Andrzej Kwolek             


