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Od redakcji 

 
Przed nami 13 wydanie gazetki, na swój sposób wyjątkowe, bo pod nową redakcją, ale za nim o tym, przypomnijmy 

sobie historię Remedium. 
 
Swoje funkcjonowanie w AMG gazetka rozpoczęła w maju 2004 roku. Pierwszy numer miał nakład 250 egzemplarzy i 

składał się z ośmiu stron. Starsi koledzy i koleżanki składali go w nocy w biurze Uczelnianego Samorządu 
Studenckiego. Tak rozpoczęła się przygoda z Remedium dla Michała Burdyńskiego, Magdy Chlewińskiej i Anny 
Skawińskiej, którzy przez 4 ostatnie lata prowadzili gazetkę. Dzięki pracy zespołu redakcyjnego ukazało się 12 
numerów, w tym prawie 80 wywiadów, artykułów, newsów i felietonów. Swój niekwestionowany udział w powstawaniu 
Remedium miało wielu innych studentów i absolwentów naszej Uczelni, którzy periodycznie do niej pisali (patrz ostatni 
numer „Radio Medyk”). 
 

W imieniu wszystkich koleżanek i kolegów studentów Akademii Medycznej w Gdańsku dziękuję każdej osobie, która w 
sposób aktywny zaangażowała się w życie Remedium.  

 
Nowy zespół redakcyjny jest w trakcie kompletowania, mam nadzieję, że wraz z nowym rokiem akademickim 

będziemy mogli mówić o stałej redakcji. Prawdopodobnie jest to ostatni numer Remedium przed wakacjami, dlatego  
żegnam się ze wszystkimi i życzę powodzenia podczas letniej sesji egzaminacyjnej. 
  

W tym numerze opowiemy o wyprawie studentów AMG do Łodzi, napiszemy na temat akcji Pluszowego Misia, dzięki 
uprzejmości Arka Opary dowiemy się, czy zostaną podwyższone stypendia, zrobimy mały przegląd atrakcji 
zorganizowanych w ramach Neptunaliów przez USS, a na koniec przeczytamy, jak Michał Burdyński wspomina 
Remedium. 

 
Wojtek Bruzdowicz
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Andrzej Mleczko 

 Remedium    

Remedium 1



W Asian’ie 

W numerze : 

Mistrzostwa Uczelni Medycznych w 
Futsalu. 
 

Szpital pluszowego misia. 
 

Neptunalia 2008. 
 

Czy będą wyższe stypendia? 
 

Słów kilka – czyli Michał o Remedium. 

Zapraszamy do  
odwiedzania stron 
studentów AMG : 

www.pharmazone.amg.gda.pl 

strona studentów Wydziału 
Farmaceutycznego AMG 
 
www.extranet.amg.gda.pl 

www.studenci.amg.gda.pl  

Numer przygotowali 
: 

 
Michał Burdyński (VF) 
 
Wojciech Bruzdowicz (IIL) 
 
Arkadiusz Opara (VF) 
 
Szymon Różeński (VF) 

MISTRZOSTWA UCZELNI MEDYCZNYCH W 
FUTSALU – ŁÓDŹ 2008 

W składzie od lewego górnego rogu: 
 
mgr Jan Stankiewicz – trener drużyny, Trochowski Maciej, Mielke Mikołaj,  
Polakowski Kacper, Karkut Adrian, Sojak Dominik, Bruzdowicz Wojciech, Wierzba 
Karol  
 
dolny rząd od lewej: 
 
Panasewicz Bartłomiej, Szultka Łukasz, Grabowski Marek, Jackowski Przemek 
Michcik Adam  

Zbiórka 
 

3 kwietnia, godzina 11:30 spotykamy się na Dworcu 
Głównym – Gdańsk, czekanie na pociąg nie odbywa się 
bez zdjęć, zakupów i klimatu gdańskiego dworca. W 
pociągu nie brak wrażeń, toczą się dysputy i okazuję się, 
że w drużynie medyków nie brak miłośników prawa, 
nieruchomości, jachtów, bezpieczeństwa i wielu innych 
dziedzin. Nieopodal w drugim przedziale kapitan drużyny 
Karol Wierzba z przemyśleniem analizuje skład, w jakim 
wyjdziemy na boisko, nieco później znamy ustawienia i 
plan gry.  
 

Łódź
  

Jesteśmy, wysiadamy na dworcu Łódź Kaliska, 
sprawnie dostajemy się do naszej noclegowni na ul. 
Zamenhofa, krótki rekonesans i wychodzimy na kolację, 
dostajemy się na ul .Piotrkowską i pod przewodnictwem 
rady drużyny udajemy się do tajemniczego miejsca, 
schowanego w podwórku, „ASIAN”. Jest to oczywiście 
bar chiński, jedzenie znakomite. Wracamy do 
schroniska. Znamy skład naszej grupy: 

 
Grupa I 

 
1. UM w Lublinie 
2. PAM w Szczecinie 
3. AMG 
4. UM w Łodzi 

Piątek – Start
 

Pobudka o 7 rano, śniadanie i w drogę, o 9 jesteśmy 
na miejscu, tj. w hali sportowej przy Uniwersyteckim V 
Szpitalu Klinicznym im. Bolesława Szareckiego. 
Przebieramy się i przygotowujemy do pierwszego 
spotkania przeciwko drużynie Uniwersytetu 
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Prowadzimy 4:2 

AMG kontra WUM 

Medycznego z Lublina, po dobrym początku i bramce na 
1:0, w konsekwencji przegrywamy z drużyną znad 
Bystrzycy 2:3. O godzinie 11 odbywa się uroczyste 
otwarcie mistrzostw, głos zabiera rektor Uniwersytetu 
Medycznego, obecny jest chór, śpiewamy hymn, 
odbywa się przemarsz i wracamy do gry. Przed nami 
kolejne spotkanie, tym razem przeciwko gospodarzom, 
czyli kolegom z Łodzi, zdajemy sobie sprawę, że jest to 
mecz o wszystko, po dramatycznym początku 0:2, 
wychodzimy na prowadzenie 3:2, a następnie w drugiej 
połowie podwyższamy na 4:2, pięć minut przed końcem 
meczu łodzianie zdobywają kontaktową bramkę na 4:3, 
w ostatnich sekundach strzałem z daleka popisuje się 
gracz UMŁ i z opuszczonymi głowami schodzimy z 
boiska – remis 4:4. 

Obydwie drużyny nie mają nic do stracenia, pierwszy 
gwizdek i po chwili prowadzimy 1:0, koledzy z 
Warszawy zdobywają wyrównującą bramkę i pierwsza 
połowa kończy się wynikiem remisowym. Zmiana stron, 
wyrównana walka i zaczyna się nasza minuta, 
zdobywamy 3 bramki, wynik 4:1 utrzymuje się do końca 
meczu. Podbudowani, lecz z niedosytem wracamy do 
szatni. 
 
AMG vs Akademia Medyczna we Wrocławiu: 
 
Ostatni mecz mistrzostw, okrzyk i do gry, spotkanie 
zaczyna się po naszej myśli, wychodzimy szybko na 
prowadzenie, bramką do szatni kończymy pierwszą 
połowę meczu wynikiem 2:0. Druga połowa i kolejne 
bramki, prowadzimy 3:0. Honorową bramkę po 
zamieszaniu w polu karnym zdobywają wrocławianie, 
mecz kończy się wynikiem 3:1 dla Akademii Medycznej 
w Gdańsku.  
 
Podsumowując sobotnie zmagania: 
 
AMG vs WUM – 4:1 
AMG vs AMW – 3:1 
 
W ten sposób wywalczyliśmy 9 miejsce, z dorobkiem 
spotkań: 2 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki, bilans 
bramek – 15 strzelonych/12 straconych. 
 
Komentarz Mikołaja Mielke: 
 
Porównując zeszłoroczne mistrzostwa, które odbywały 
się w Krakowie, miałem bardzo dużą nadzieję, że tym 
razem uda nam się powalczyć o wyższą stawkę. 
Uważam, że w ciągu tego roku przygotowań 
stworzyliśmy zgraną drużynę. Tym bardziej boli mnie 
nasza porażka. Trafiliśmy do bardzo wyrównanej grupy, 
z której do ostatniego momentu mógł awansować każdy 

Przed nami mecz ostatniej szansy ze Szczecinem, 
sytuacja w grupie wydaje się być korzystna i do walki o 
czołowe miejsca wystarczy nam remis, niestety mecz 
kończy się wynikiem 3:2 dla Szczecina.  
 
Podsumowując piątkowe spotkania: 
 
AMG vs UM Lublin  – 2:3 
AMG vs UM Łódź – 4:4 
AMG vs PAM Szczecin – 2:3 

Niedziela – gramy o honor 
 

W różnych humorach, wracamy na boisko, przed nami 
mecze z Wrocławiem i Warszawą. Rozgrzewamy się w 
korytarzu, godzina 11:15, wychodzimy na boisko, 
godzina 11:30 zaczynamy.  
 
AMG (po lewej) vs Warszawki Uniwersytet Medyczny 
(po prawej): 
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Ceremonia  

zespół. W czasie pierwszych minut każdego ze 
spotkań potrafiliśmy pokazać rywalowi, że nie będzie 
się grało z nami wcale tak łatwo, szkoda tylko, że w 
końcówkach meczów zabrakło nam trochę sprytu i 
doświadczenia, aby utrzymać wynik do ostatniego 
gwizdka. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że w 
przyszłym roku udowodnimy sobie i innym drużynom, 
że potrafimy walczyć i odzyskamy wywalczony w 2005 
roku tytuł Mistrza Polski Akademii Medycznych. Na 
koniec chciałbym podziękować za grę Bartkowi 
Panasewiczowi, który zapowiedział, że te mistrzostwa 
są jego ostatnimi. 
 

W walce o finał zmierzyły się drużyny Białegostoku, 
Łodzi, Poznania i Bydgoszczy, ostateczna klasyfikacja 
wygląda następująco: 
 

1.Białystok 
2.Poznań 

3.Łódź 
4.Bydgoszcz 

5.Kraków 
6.Szczecin 
7.Katowice 

8.Lublin 
9.Gdańsk 

10.Warszawa 
11.Wrocław 

 

Gratulujemy kolegom z Białegostoku, Poznania i Łodzi, 
zwycięskie drużyny otrzymały medale i puchary. 
 
Powrót 
 
 Na niedzielę był zaplanowany powrót, wszyscy 
wróciliśmy bezpiecznie. Dla starszych kolegów: Adama 

Michcika, Bartka Panasewicza i Karola Wierzby były to 
pożegnalne mistrzostwa, przynajmniej jako studentów.  
 
 
 
 
 
 
 

W pociągu 

Wojtek Bruzdowicz 

NEPTUNALIA 2008 

14 maja
Igrzyska Medyczne – Wyścig łóżek szpitalnych 
ul. Długa  
 

Wystawa sztuki studenckiej 
Collegium Biomedicum 
 

15 maja 
 

Impreza Klubowa 
Klub Medyk 
 

16 maja 
 

„White Fartuch Party” 
Klub Medyk, godz. 21:00 
 

17 maja 
 

Kabareton AMG – Kabaret Hrabi 
Audytorium Primum, godz. 17:00 
 

Impreza Klubowa 
Klub Medyk, godz. 21:00 
 

18 maja 
 

Koncert na osiedlu studenckim AMG 
 

Akurat, Hurt, Ślimaki 
 
Cały program Neptunaliów organizowanych przez 
trójmiejskie uczelnie można zobaczyć na stronie  
 

www.scf.gda.pl 
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SZPITAL PLUSZOWEGO MISIA

Akcja „Szpital Pluszowego Misia” jest 
prowadzona przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSA. 
Sekcja gdańska Młodej Farmacji jako jedna z 
nielicznych w Polsce postanowiła wesprzeć 
przyszłych lekarzy swoim doświadczeniem i 
wiedzą. 

Spotkanie z lekarzem kojarzy się w większości z bólem, chorobą i zastrzykami. Każdy człowiek bez względu na wiek 
boi się rzeczy sobie bliżej nieznanych, dlatego też niezwykle ważnym krokiem jest oswojenie dzieci już od najmłodszych 
lat z widokiem białego fartucha i innych dziwnych dla nich przedmiotów, np. stetoskopem, ciśnieniomierzem itp., a więc 
akcja sama w sobie ma na celu zapoznanie się z pracą personelu medycznego oraz wyrobienie świadomości o 
funkcjonowaniu placówek zdrowia. Naszym zadaniem jako farmaceutów jest edukacja o spożywaniu leków, a raczej ich 
nie przyjmowaniu bez kontroli dorosłych opiekunów, jak też uświadamianie, na czym polega praca w aptece. 

Ogólnie, całe przedsięwzięcie polega na wcieleniu się dzieci w rolę opiekunów swoich pluszaków, mających problemy 
zdrowotne, poczynając od bólu głowy, kończąc na złamaniach różnych części ciała. Przychodząc z nimi do lekarza, 
odczuwają dużą odpowiedzialność za swoje misie. Szpitalem jest najczęściej zaadaptowana na czas akcji jedna z sal, 
gdzie zwykle odbywają się zajęcia. Staramy się wiernie odwzorować szpitalną rzeczywistość. 

Dzieci ze swoimi „pociechami” 
podążają w pierwszej kolejności do 
rejestracji, następnie przemierzając 
różne gabinety specjalistyczne, 
gdzie misie są poddawane różnym 
badaniom fizykalnym i 
diagnostycznym (gabinety RTG, 
EKG). Następnie wędrują do 
stomatologa i jeśli zachodzi taka 
potrzeba, udają się do chirurga na 
zabieg. Przy poszczególnych 

stoiskach otrzymują recepty, z którymi 
przychodzą do apteki. Tu mogą 
własnoręcznie wykonać, pod naszym 
nadzorem, daną postać leku – 
najczęściej są to proszki zamknięte w 
kapsułkach i opłatkach skrobiowych. 
Jednym z ulubionych zadań jest 
ucieranie proszków w moździerzu. 
Właśnie taka nauka poprzez zabawę 
ma największy sens. Dzieci z 
ogromną chęcią uczą się fachowego 
nazewnictwa sprzętu. 

Osobiście najbardziej zapadła mi w pamięci odpowiedź na pytanie „Kto pracuje w aptece?” Nie oczekujmy odpowiedzi 
„farmaceuta”. Co dziwne, rzadko padała też nazwa „aptekarz”. Najczęstszymi hasłami podawanymi przez dzieci były: 
„sprzedawca”, „człowiek”, czy też „lekarz”. Dlatego też w naszym interesie jest pogłębienie wiedzy i przybliżenie 
dzieciom pracy farmaceuty. 

Warto dodać, że podczas takiego przedsięwzięcia korzyści są obopólne. My, studenci kierunków medycznych dzięki 
temu mamy szansę zdobycia doświadczenia w kontaktach z jakże wymagającym pacjentem, jakim jest dziecko. Mamy 
też możliwość zintegrowania się ze studentami innych kierunków, co w przyszłości może zaprocentować współpracą na 
szerszą skalę. 

Korzystając z okazji chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę koordynatorce akcji – Zosi Madziewicz 
oraz gorąco zachęcić wszystkich studentów do przyłączenia się do nas. Nieważne, z którego roku jesteś – liczy się chęć 
i zaangażowanie. Czekamy na Ciebie. 

Szymon Różeński 
Local Exchange Officer 
Młoda Farmacja 
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Czy będą wyższe stypendia? 

Na pomysł wydawania gazetki wydziałowej wpadła Ania 
Sakwińska. Razem z Anią, Magdą Chlewińską i Magdą 
Czajkowską złożyliśmy pierwszy numer. Nazwę dla pisma 
– Remedium – wymyśliła Magda Chlewińska. Ręcznie 
kserowaliśmy, składaliśmy i zszywaliśmy każdy zeszyt. A 
potem czekaliśmy w napięciu, jak zostanie przyjęty. 
Własnymi siłami i przy pomocy USS (dziękujemy) 
wydawaliśmy gazetkę do 2006 roku. Duży skok jakościowy 
pojawił się wraz z przejściem pod skrzydła Gazety AMG. 
Dostaliśmy wtedy dostęp do porządnej korekty i druku. 
Ułatwiło to nam znacznie przygotowanie numeru. I w taki 
sposób, dzięki uporowi kilku ludzi, trzymasz w dłoni, Drogi 
Czytelniku, 13 numer Remedium. 

 

 

Czy będą wyższe stypendia ? 
 

Jak co roku nadszedł czas, aby 
zastanowić się nad wysokością 
stawek stypendiów i opłat za 
miejsce w akademiku. Ten rok jest 
dosyć szczególny, więc z nadzieją 
spoglądam w przyszłość. 
Po raz pierwszy od bardzo dawna 
jest szansa na podwyższenie 
wysokości stypendiów.  
To bardzo dobra wiadomość dla 
wszystkich, którzy z nadzieją 
czekają na przelew z konta Uczelni. 
 
Skąd ta szansa? Dlaczego 
dopiero teraz? 
 

Otóż w tym roku władze Uczelni, 
mimo że planują remonty na 
osiedlu studenckim, to 
najprawdopodobniej nie 
wykorzystają na to pieniędzy z 
Funduszu Pomocy Materialnej 
Studentów (FPM). Jest to ważny 
fakt, ponieważ z tego funduszu 
finansowane są wszystkie 
stypendia, ale można z niego 
również finansować remonty 
akademików 

Jeżeli władze faktycznie 
zdecydują się na 

niewykorzystywanie środków 
FPM-u na remonty, to pieniądze 
te będą przeznaczone na 
stypendia (socjalne i naukowe). 
Jest jeszcze za wcześnie, by 
przewidzieć czy podwyżki się 
faktycznie pojawią, a jak tak, to w 
jakiej kwocie. Aktualnie prace 
skupiają się nad ustalaniem 
prognozy o ilości wolnych 
środków, jakie pozostałby, gdyby 
stypendia były wypłacane w 
niezmienionych kwotach. 
 
FPM jest prezentem, jaki Polski 
Rząd daje studentom. Pieniądze 
z tego funduszu gromadzonego 
przez każdą uczelnię mają służyć 
studentom w celu poprawy ich 
warunków bytowych.  
 

Pamiętam, kiedy wprowadzono 
nową ustawę o FPM-ie, 
nakazywała ona uczelniom 
przeznaczanie większej ilości 
pieniędzy na świadczenia 
socjalne, kosztem stypendiów 
naukowych. Problem niskich 
stypendiów naukowych od tego 
czasu pozostał nierozwiązany. 
Realna wartość wszystkich 
stypendiów spadła znacząco, 

wszyscy przecież widzimy, co się 
dzieje z cenami. 

Na razie udało się nam ustalić, 
że w tym roku kalendarzowym 
nie wzrośnie cena za akademik. 
Już teraz został zatwierdzony 
projekt rozporządzenia o 
wysokości opłat za korzystanie z 
domów studenckich. Nowością 
są opłaty pobierane za 
zarezerwowanie na okres letni 
pokoju. Od teraz wszyscy 
studenci, w tym studenci English 
Division, zapłacą połowę ceny 
pokoju za możliwość 
pozostawienia swoich rzeczy w 
pokoju na lato. W tym czasie 
pokój ten nie będzie nikomu 
wynajmowany.  

Ceny dla turystów 
korzystających z naszych miejsc 
noclegowych również mają 
wzrosnąć. Oba te zabiegi mają 
doprowadzić do wzrostu 
dochodów akademików, a to z 
kolei powinno skutkować 
obniżeniem cen dla studentów.

Arkadiusz Opara 
członek Zarządu USS AMG 
 

Remedium 6 

Słów kilka – czyli Michał o Remedium 



Zdjęcia - Neptunalia 2007 

fot: Szymon Różeński 

fot: Łukasz Unterschuetz 

fot: Łukasz Unterschuetz 
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Wyścig łóżek 
szpitalnych 
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White Fartuch Party

Kabareton 

Konferencja 
Seksuologiczna 
IFMSA 

Pokaz samochodów 
tuningowych i klasycznych 

Uwagi do wydania prosimy kierować na: remedium@amg.gda.pl 




