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W dniu 24 maja 2007 roku zmarła

mgr Alicja ZUZAŃSKA

starszy wykładowca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Akademii 
Medycznej w Gdańsku.

26-27.05.2007 – prorektor ds. rozwoju i 
współpracy międzynarodowej prof. Jacek 
Bigda uczestniczył w konferencji „BIO Bi-
znes, Finanse, Innowacje” zorganizowanej 
przez koło naukowe Bio-Med., działające 
przy MWB UG – AMG.

28.05.2007 – w gabinecie rektora z udzia-
łem prorektora ds. dydaktyki prof. Jana 
Marka Słomińskiego oraz dziekana Wy-
działu Lekarskiego prof. Janusza Morysia 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród  
zwycięzcom konkursu „Abecadło Interny”, 
przeprowadzonego w roku akademickim 
2006/2007 dla studentów III roku Wydziału 
Lekarskiego.

29.05.2007 – prorektor ds. rozwoju i współ-
pracy międzynarodowej prof. Jacek Bigda 
wziął udział w posiedzeniu Komitetu Steru-
jącego ds. Regionalnej Strategii Innowacji 
dla Województwa Pomorskiego.

1.06.2007 – uroczystość  60-lecia Wydzia-
łu Farmaceutycznego połączona z jubileu-
szem 50-lecia odnowienia dyplomów ma-
gistra farmacji.

7-8.06.2007 – jubileusz 10-lecia Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich od-
był się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. W uroczystości udział wziął rektor 
prof. Roman Kaliszan.

14.06.2007 – rektor prof. Roman Kaliszan 
uczestniczył w posiedzeniu Komisji  ds. 
Produktów Leczniczych Ministerstwa Zdro-
wia. 

14.06.2007 - prorektor ds. nauki prof. An-
drzej Hellmann uczestniczył w uroczystym 
otwarciu nowego budynku Instytutu Ocea-
nologii PAN w Sopocie.

14–16.06.2007 – XVI konferencja Sekcji 
Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego, na otwarciu której urząd rek-
tora reprezentował prorektor ds. nauki prof. 
Andrzej Hellmann.

15.06.2007 – rektor prof. Roman Kaliszan 
wziął udział w uroczystym posiedzeniu Se-
natu Akademii Morskiej w Gdyni z okazji 
87-lecia polskiego szkolnictwa morskiego 
i 150-lecia urodzin Josepha Conrada Ko-
rzeniowskiego.

15.06.2007 – jubileusz 50-lecia ukończenia 
studiów połączony z odnowieniem dyplo-
mów lekarza dentysty studentów rocznika 
1952-1957, w której udział wziął rektor prof. 
Roman Kaliszan.

22.06.2007 – uroczystość nadania tytułu 
doktora honoris causa Akademii Medycznej 
w Gdańsku prof. Takashi Wakabayashi.

23.06.2007 – druga edycja „Pikniku na zdro-
wie”, imprezy plenerowej organizowanej w 
celu propagowania zdrowego stylu życia 
wśród mieszkańców Trójmiasta.

23.06.2007 – dyplomatorium na Wydziale 
Farmaceutycznym AMG.

23.06.2007 – rektor prof. Roman Kaliszan 
wziął udział w corocznym święcie Polphar-
my, imprezie plenerowej organizowanej dla 
pracowników i gości firmy.

24.06.2007 – uroczyste otwarcie XXII Świa-
towego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi 
Morza pod auspicjami Papieskiej Rady ds. 
Duszpasterskiej Troski o Migrantów i Ludzi 
w Drodze, w którym udział wziął rektor prof. 
Roman Kaliszan.

mgr Urszula Skałuba

Student VI r. Wydziału Lekarskiego  
Michał Siek jest zdobywcą II nagrody  
w konkursie Primus Inter Pares Student 
Roku 2007 i II nagrody w konkursie „Czer-
wonej Róży” na najlepszego studenta 
Trójmiasta.

Jest autorem i współautorem kilku 
prac z dziedziny endokrynologii i gastro-

Kalendarium Rektorskie

Michał Siek  
najlepszym studentem AMG

enterologii prezentowanych na krajo-
wych i zagranicznych konferencjach na-
ukowych. 

Uhonorowaniem dotychczasowej na-
uki i działalności badawczej stało się sty-
pendium ministra zdrowia za osiągnięcia 
w nauce przyznane na rok akademicki 
2006/2007. (zob. str. 32)
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z posiedzenia 
w dniu 21 maja 2007 r.

Z Senatu AM w Gdańsku
Szpitala. Prof. Wiesława Łysiak-Szydłowska zauważyła, że kil-
ka lat temu sprzęt, który pracownicy naukowo-dydaktyczni 
uzyskali w wyniku grantów, przechodził po zakończeniu pracy 
na własność Szpitala i jeżeli jest tak w dalszym ciągu, to może 
grozić jego utratą. Prof. Łysiak-Szydłowska zadała pytanie, czy 
w ciągu tego półrocza poprawiły się kontrakty z Narodowym 
Funduszem Zdrowia? Czy wzrosła liczba kontraktów i wysokość 
tych kontraktów? Dyrektor Zbigniew Krzywosiński odpowiedział, 
że Szpital nie pozbywa się sprzętu. Jest to forma zabezpiecze-
nia kredytu. Dyrektor wyraził nadzieję, że bank nigdy nie będzie 
musiał korzystać z tego zabezpieczenia. Dyrektor zgodził się z 
prof. Łysiak-Szydłowską, że kwestia przychodów z tytułu kon-
traktów ma bardzo duże znaczenie, ponieważ innych środków, 
poza środkami publicznymi, Szpital praktycznie nie posiada. 
98% przychodów Szpitala, to są środki uzyskane od płatników 
publicznych, głównie od Narodowego Funduszu Zdrowia i Mini-
sterstwa Zdrowia. Dyrektor Krzywosiński podkreślił, że Akade-
mia nie pozbywa się w żadnej mierze ani majątku ruchomego, 
ani nieruchomości, natomiast majątek ten może stanowić za-
bezpieczenie na okoliczność wyczerpania się wszystkich innych 
instancji zabezpieczeniowych. Dyrektor zaakcentował, że jest to 
tylko jedna z form zabezpieczeń kredytu – absolutnie nie jedyna. 
Może zdarzyć się również tak, że konkretny bank, który zostanie 
wyłoniony w przetargu, może w ogóle nie być zainteresowany 
nieruchomościami Szpitala. Najprawdopodobniej wystarczy jed-
na z form zabezpieczenia kredytu, czyli albo cesja albo rucho-
mości. Natomiast dzisiaj trudno to powiedzieć, ponieważ nie są 
znane banki, który wygrają przetarg. Odnośnie kontraktów z 
NFZ, dyrektor Krzywosiński poinformował, że Narodowy Fun-
dusz Zdrowia przewiduje radykalną zmianę filozofii kontraktowa-
nia w roku 2008. W roku 2007 kontrakty są realizowane, tak jak 
je zawarto. Zgodnie z obietnicami danymi przez dyrektora Naro-
dowego Funduszu Zdrowia Oddziału w Gdańsku dr. M. Górskie-
go, procedury onkologiczne i hematologiczne będą opłacone na 
zasadzie: ile wykonania, tyle środków. To nie znaczy, że pienią-
dze będą płacone on-line. Akademia najczęściej otrzymuje środ-
ki z wielomiesięcznym opóźnieniem, natomiast przepływy finan-
sowe, zakupy muszą być realizowane na bieżąco i to jest naj-
większy problem Szpitala. Dyrektor Krzywosiński dodał, że w 
umowie z bankiem przewidzi się możliwość wcześniejszej spła-
ty kredytu, ponieważ, być może, administracja państwowa znaj-
dzie formułę oddłużenia szpitali, z której można byłoby skorzy-
stać niezależnie od tego, że wcześniej podjęto działania kredy-
towe; pozwoli to na wcześniejsze spłacenie kredytu. Prof. Anna 
Balcerska zapytała, czy kredyt spowoduje, że Szpital będzie w 
inny sposób dokonywał zakupów, ponieważ w tej chwili Narodo-
wy Fundusz Zdrowia zarzuca Szpitalowi, że kupuje leki po naj-
wyższej cenie. Tymczasem zarzut wynika z tego, że na sprzedaż 
zgadzają się tylko niektóre firmy. Czy kredyt spowoduje zmianę 
tej sytuacji?

Dyrektor Zbigniew Krzywosiński odpowiedział, że idea oddłu-
żenia Szpitala opiera się na tym, aby środki pozyskane z kredy-
tu umożliwiły zmniejszenie kosztów obsługi, odblokowanie do-
staw, przywrócenie normalnych mechanizmów dokonywania 
transakcji. Nie powinno więc mieć miejsca kupowanie tylko tam, 
gdzie partner chce w ogóle rozmawiać. Powinno być tak, jak 
normalnie dzieje się na rynku. Dyrektor podkreślił, że do osiąg-
nięcia takiego stanu będzie konieczne rzetelne wykonywanie 
kontraktu oraz permanentne starania na rzecz lepszej, niż to ma 
miejsce dzisiaj, wyceny procedur klinicznych w Szpitalu. Dyrek-
tor zapewnił, że działania na rzecz poprawy efektywności funk-
cjonowania Szpitala, lepszego kontraktu, sprawniejszej realizacji 
kontraktu – wszystko to będzie wpisane na stałe w kalendarz 
działań każdego dyrektora Szpitala na okres kredytowania.  

Na wstępie obrad rektor prof. Roman Kaliszan poinformował 
o uroczystościach pogrzebowych śp. prof. Jacka Petrusewicza. 
Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Profesora.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zabezpieczenia 
majątkiem ruchomym, będącym własnością ACK – Szpitala 
AMG kredytu w wysokości 50 mln zł. Kwestia zabezpieczenia 
majątkiem ruchomym nie była podnoszona pierwotnie, ponie-
waż istniały plany całkowitego pozyskania środków finansowych
z kredytu hipotecznego. Przeciągający się proces zaciągnięcia 
kredytu hipotecznego napotkał jednak na bardzo istotną trud-
ność. Wykonano bankowe wyceny hipoteczne nieruchomości, 
które zostały wyznaczone przez Uczelnię na zabezpieczenie 
kredytu hipotecznego. Wycena dla kredytu w wysokości 150 mln 
zł powinna opiewać na sumę 200–220 mln zł. Natomiast osta-
teczna kwota, na jaką rzeczoznawca wycenił te nieruchomości, 
to nieco ponad 157 mln zł, pozwala to na zaciągnięcie kredytu 
jedynie w wysokości 100 mln zł. Powstało pytanie, czy taki kre-
dyt wystarcza na rozpoczęcie procesu oddłużenia. Czy pozwa-
la na użycie tej kwoty jako tzw. dźwigni finansowej, umożliwiają-
cej nie tylko spłatę dużej części zobowiązań, ale także dyskon-
towanie odsetek od kredytu, ich redukcję, a także redukcję 
kosztów, tak aby środki z bieżących przychodów mogły być w 
dużej mierze przeznaczone na finansowanie bieżącej działalno-
ści, a nie na regulowanie długów. Podjęte zostały, we współpra-
cy z firmą Finryan, działania zmierzające do wyjścia z impasu.
Wymagało to ponownego nawiązania kontaktu z rynkiem finan-
sowym i zajęło dwa miesiące, zanim udało się znaleźć konsen-
sus i rozwiązanie nieprzewidzianej sytuacji. W całości aktualna 
pozostaje oferta, którą przedstawiono na posiedzeniu Senatu w 
dniu 11 stycznia br., za wyjątkiem kwoty, która wystarczy na 
zabezpieczenie jedynie sumy 100 mln zł. Pojawiły się też ko-
rzystniejsze zapisy, mianowicie, że dla tej kwoty nie jest wyma-
gane poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ 
jest niższa od 150 mln zł. Dyrekcja Szpitala jednak w dalszym 
ciągu uważa, że dla procesu oddłużenia potrzebna jest kwota 
150 mln zł. W tej sytuacji w grę wchodzi kredyt hipoteczny w 
wysokości 100 mln zł oraz kredyt komercyjny wysokości 50 mln 
zł, dla którego zabezpieczeniem mogą być ruchome składniki 
majątkowe.

Dyrektor naczelny ACK – Szpitala AMG dr Zbigniew Krzy-
wosiński poinformował, że sprawdza się ocena sytuacji sprzed 
kilku miesięcy, mianowicie – granicą czasową dla wierzycieli 
jest półrocze i obecnie firmy dostawcze grożą zerwaniem kon-
traktów, jeżeli nie będzie perspektywy uzyskania pieniędzy. 
Szpital musi przedstawić takie wyjście z sytuacji, które będzie 
podtrzymywało jego działalność bieżącą. Aktualne staje się 
zaciągnięcie kredytu w wysokości 150 mln zł w dwóch opcjach: 
hipotecznej w wysokości 100 mln zł i komercyjnej 50 mln zł, ze 
względu na niższą niż zakładana bankową wycenę hipoteczną. 
Prorektor ds. klinicznych prof. Zbigniew Nowicki poparł wnio-
sek w sprawie zabezpieczenia majątkiem ruchomym, będącym 
własnością ACK – Szpitala AMG, kredytu w wysokości 50 mln 
zł. Zdaniem prof. Nowickiego, Akademia nie ma innego wybo-
ru, ponieważ negatywne stanowisko w tej sprawie uniemożli-
wiłoby realizację programu oddłużeniowego, przyjętego 
uprzednio przez Senat. Rektor prof. Roman Kaliszan podkre-
ślił, że Akademia nie poręcza majątkiem Uczelni. Wniosek do-
tyczy opinii o zabezpieczeniu kredytu majątkiem ruchomym 
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Dr Marianna Taraszewska-Czarnowska zapytała, czy bank, któ-
ry udzieli kredytu komercyjnego, będzie miał prawo (w sytuacji 
niespłacania przez Szpital kredytu bądź występujących opóź-
nień w spłacie) zabierać pensje pracownikom Szpitala? Dyrektor 
Krzywosiński odpowiedział, że oba kredyty, hipoteczny i komer-
cyjny, są zabezpieczone wielostopniowo. W sprawie uposażeń 
pracowniczych, dyrektor odpowiedział, że hipotetycznie zagro-
żenie takie istnieje, jednak musiałoby się to wiązać z dużą nie-
frasobliwością i bezczynnością zarówno urzędu rektorskiego, 
jak i dyrekcji Szpitala, żeby do tego doszło. Dyrektor powtórzył, 
że kredyty są zabezpieczone kilkustopniowo i, zdaniem dyrek-
tora, groźba w zasadzie nie istnieje. 

Następnie Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o nadanie 
tytułu doktora honoris causa profesorowi Takashi Wakabaya-
shi, emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu w Nagoya  
(Japonia). 

Senat podjął następujące uchwały: 
• w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w 

AMG w roku akademickim 2008/2009
• w sprawie uzupełnienia uchwały nr 12/2007 z dnia 

29.03.2007 r. w sprawie opłat za studia w roku akademi-
ckim 2007/2008. Uzupełnienie uchwały dotyczy wprowa-
dzenia stawek za studia z tokiem nauczania w języku an-
gielskim na kierunku farmacja. Kanclerz mgr Marek Lan-
gowski poinformował, że Uczelnia jest w kontakcie z firmą 
rekrutującą, która zaakceptowała ceny AMG, jest więc 
szansa, że od najbliższego roku te studia zostaną rozpo-
częte. Projekt przewiduje również wprowadzenie opłaty 
wpisowej dla studentów z Polski studiujących na English 
Division w wysokości 1000 zł. 

• w sprawie aktualizacji uchwały nr 33/03/04 Senatu AMG 
z dnia 1.07.2004 r. w sprawie środków na współfinanso-
wanie projektu „Wyposażenie nowoczesnego, nauko-
wo-dydaktycznego ośrodka badań biomedycznych na 
zwierzętach w Gdańsku”. Akademia otrzymała ofertę do-
finansowania na podstawie wniosku złożonego w 2004 
roku w ramach funduszy strukturalnych. Środki na realiza-
cję projektu pochodzić będą z rezerw powstałych z niewy-
korzystania innych środków unijnych. Prof. Jacek Bigda 
poinformował, że w Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzę-
tarni Doświadczalnej rozpoczęto pierwsze badania. Budo-
wa i uruchomienie zwierzętarni trwały bardzo długo, po-
nieważ dotychczasowe kwoty dotacji wystarczały jedynie 
na podstawowe wyposażenie. Ta nowa dotacja daje szan-
sę, aby TAZD mogła szybko zastąpić zwierzętarnie kon-
wencjonalne. 

Senat uchwalił plan wydawniczy AMG na 2007 rok. Ustalo-
no, że wszystkie skrypty będą wydawane wyłącznie w wersji 
elektronicznej, a habilitacje w liczbie nie przekraczającej 40 
egzemplarzy.

W sprawach bieżących rektor prof. Roman Kaliszan poinfor-
mował, że oświadczenia lustracyjne zostały przekazane do 
Instytutu Pamięci Narodowej w terminie ustawowym, w za-
mkniętych kopertach i przez nikogo nie czytane. Rektor poin-
formował również, że uroczystość nadania tytułu doktora ho-
noris causa prof. Takashi Wakabayashi została zaplanowana 
na dzień 22 czerwca br. Kanclerz mgr Marek Langowski poin-
formował, że trwa procedura sprzedaży budynku po byłym 
SPSK nr 3 przy ul. Kieturakisa. Odbył się przetarg, który wy-
grała firma EKO PARK oferując 5 900 000 zł. Firma przysłała
już propozycję umowy. Kanclerz poinformował, że dekapitali-
zacja budynku postępuje szybko, jego utrzymanie kosztuje 
AMG rocznie około 300 tys. zł (są to koszty ochrony). 

Następnie prof. Andrzej Składanowski przedstawił sprawo-
zdanie z działalności Rady Społecznej ACK – Szpitala AMG i 
w podsumowaniu stwierdził, że potrzebne jest lepsze współ-
działanie Senatu z Zarządem ACK – Szpitala AMG. 

W wolnych wnioskach prof. Grzegorz Raczak zapytał, czy 
planuje się podwyżki dla nauczycieli akademickich. Kanclerz 
mgr Marek Langowski odpowiedział, że jeżeli na dzień 1 sierp-
nia br. państwo uzyska z podatków 67 mld zł, a sytuacja go-
spodarcza ku temu zmierza, to podwyżki wynagrodzeń na-
uczycieli akademickich najprawdopodobniej będą wprowadzo-
ne od 1 września br. Przewodniczący Senackiej Komisji Budże-
tu i Finansów prof. Jacek Bigda dodał, że AMG nie otrzymała 
jeszcze decyzji o dotacji budżetowej na rok bieżący, podczas 
gdy inne uczelnie, nie podlegające Ministerstwu Zdrowia, te 
kwoty już znają. Dyrektor Biblioteki Głównej mgr inż. Anna Gry-
gorowicz zwróciła się z prośbą o zweryfikowanie dorobku na-
ukowego, który jest widoczny od miesiąca w bazie elektronicz-
nej Bibliografia publikacji pracowników AMG, ponieważ baza 
może być niepełna i zawierać nieścisłości. 

mgr Grażyna Sadowska

z posiedzenia 
w dniu 21 czerwca 2007 r.

Na wstępie obrad przewodniczący Senatu, rektor prof. Ro-
man Kaliszan wręczył akt mianowania dr. hab. Władysławowi 
Werelowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego, prof. dr. 
hab. Piotrowi Lassowi nominację na funkcję kierownika Kate-
dry Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej, prof. dr. 
hab. Zbigniewowi Machalińskiemu na funkcję kierownika Ka-
tedry Medycyny Społecznej oraz prof. dr. hab. Michałowi Stud-
niarkowi na funkcję kierownika Katedry Radiologii. 

W tym czasie pod budynkiem Atheneum Gedanense Novum 
zgromadzili się strajkujący lekarze, którzy rozpoczęli demonstra-
cję w ramach ogólnopolskiego strajku OZZL. Zgromadzenie 
zapoczątkowało pochód ulicami Gdańska – z białą trumną, na 
której zapalono znicz i położono kwiaty oraz tablicę z napisem 
Szpital AMG, 1945–2007. Demonstrujący klaskali w dłonie. 
Przewodniczący Senatu, rektor prof. Roman Kaliszan opuścił 
salę senatu, aby spotkać się przed budynkiem ze strajkującymi. 
Do strajkujących wyszli również senatorowie – przedstawiciele 
nauczycieli akademickich AMG: dr Krystian Adrych, dr Jacek 
Gwoździewicz, dr hab. Barbara Kamińska i dr Marianna Tara-
szewska-Czarnowska. Związkowcy przekazali rektorowi ode-
zwę skierowaną do Senatu AMG wzywającą do zajęcia stano-
wiska w sprawie protestów lekarskich (treść odezwy str. 7). 
Oklaski demonstrujących nie cichły do zakończenia rozmowy 
rektora z przewodniczącym Komitetu Strajkowego dr. Markiem 
Białko. W krótkiej rozmowie rektor zaprosił Komitet Strajkowy na 
trwające obrady Senatu, których pierwszym punktem porządku 
obrad była sytuacja w ACK–Szpitalu AMG. Dr Marek Białko za-
deklarował gotowość Komitetu Strajkowego do rozmów z Sena-
tem AMG po zakończeniu demonstracji strajkujących lekarzy i 
pielęgniarek na ulicach miasta Gdańska. 

Po powrocie na salę senatu rektor prof. Roman Kaliszan 
poinformował zebranych o przebiegu rozmowy z przewodni-
czącym Komitetu Strajkowego. Senatorowie podjęli decyzję o 
wystosowaniu oświadczenia Senatu w sprawie strajku. 

Dyrektor ACK–Szpitala AMG Zbigniew Krzywosiński poinfor-
mował, że Szpital po pięciu miesiącach działalności w bieżą-
cym roku osiągnął wynik zdecydowanie lepszy niż ten, o któ-
rym informował Senat miesiąc czy dwa miesiące temu. Wynik 
finansowy Szpitala jest lepszy o 2,2 mln zł w stosunku do ana-
logicznego okresu roku ubiegłego. ACK–Szpital AMG zaczyna 
panować nad kosztami, jednak ma jeszcze zbyt wysokie kosz-
ty funkcjonowania w stosunku do przychodów. Wynik finanso-
wy o ponad 2 mln zł lepszy niż w roku ubiegłym pozwala wy-
ciągnąć wnioski, że kierunek został dobrze obrany i narzędzia 
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właściwie dostosowane. Dyrektor poinformował, że regularnie 
spotyka się ze związkami zawodowymi działającymi w ACK i 
ocenia, że ta współpraca jest dobra. Dyrektor uważa, że strajk 
jest zasadny, ponieważ istnieją zaniedbania w ochronie zdro-
wia. Protest jest słuszny, ale cały problem powinien zostać 
załatwiony systemowo. Forma strajku, jaką wybrali lekarze, jest 
nie do zaakceptowania przez zarząd Szpitala, ponieważ przy-
czynia się do powiększania strat i tak już krytycznie zadłużo-
nego Szpitala. W związku z powyższym dyrektor Szpitala musi 
podejmować działania o charakterze ograniczającym. Dyrektor 
Krzywosiński poinformował, że odbywa się proces oceny za-
sadności funkcjonowania poszczególnych komórek Szpitala. 
Obecne obłożenie Szpitala wynosi 73,3%, a jednostki nie rozli-
czają się z wykonanych procedur. Za kilkanaście dni Szpital bę-
dzie miał stratę w wysokości 4 mln zł, tzn. przychody w takiej 
wysokości byłyby udziałem Szpitala, gdyby nie było strajku. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na obrady Senatu 
przybyła delegacja strajkujących lekarzy w osobach: dr Marek 
Białko, lek. Justyna Bigda, dr Małgorzata Sokołowska-Wojdy-
ło i dr Maciej Śmietański. Przewodniczący Komitetu Strajkowe-
go dr Marek Białko zwrócił się do Senatu o poparcie protestu 
lekarzy, na co prof. Małgorzata Sznitowska, w imieniu Senatu, 
odczytała treść oświadczenia w tej sprawie (tekst na str. 7). Dr 
Maciej Śmietański poinformował Senat, że pracownicy ACK–
Szpitala AMG protestują nie tylko przeciwko rządowi RP, lecz 
są również stroną konfliktu ze Szpitalem, ponieważ są bardzo 
niezadowoleni z tego, co dzieje się w ACK. Dr Śmietański, wy-
stępując w imieniu strajkujących, powiedział, że wyraża smu-
tek, że Uczelnia, jako organ założycielski poparła program re-
strukturyzacji ACK w formie zaproponowanej przez dyrekcję 
ACK (tj. tzw. „program przyspieszenia”), ponieważ jest to po-
wód, dla którego pracownicy ACK są zatrudniani na części 
etatu. Dr Śmietański stwierdził, że w jednostkach, w których 
musi być zachowana ciągłość opieki nad pacjentem, gdzie pro-
wadzone są programy badawcze poprzez badania chorych, 
zatrudnianie personelu medycznego na ułamek etatu jest nie-
uczciwe wobec tych pracowników. Kolejnym problemem jest 
komunikacja pomiędzy dyrekcją Szpitala i pracownikami. Re-
alizuje się pewne założenia, o których pracownicy nie są infor-
mowani. Brak komunikacji był powodem założenia forum w 
ekstranecie na temat strajku. Jednak w dalszym ciągu na sta-
wiane pytania, strajkujący nie uzyskują odpowiedzi od dyrekcji 
ACK. Dr Śmietański poinformował, że strajkujący wystosowali 
list do prorektora ds. klinicznych prof. Zbigniewa Nowickiego i 
poprosił o odczytanie tego listu dr Justynę Bigdę. Następnie dr 
Śmietański wręczył ten list prof. Nowickiemu. Po wystąpieniu 
przedstawicieli strajkujących lekarzy głos zabrał rektor prof. 
Roman Kaliszan, który stwierdził, że popiera starania o pod-
wyższenie wynagrodzeń, jednak dyskusyjne jest zatrudnienie 
na dwóch etatach, ponieważ formuła zatrudnienia nauczyciela 
akademickiego przewiduje pracę przy łóżku chorego. Prorektor 
ds. nauki prof. Andrzej Hellmann zwrócił uwagę, że nie jest 
najlepszym rozwiązaniem mieszanie dwóch spraw: strajku 
ogólnopolskiego i problemów lokalnych oraz stwierdził, że Se-
nat jest gotowy rozmawiać ze strajkującymi. Kiedy dr Marek 
Białko wyraził zaniepokojenie planem wprowadzenia w ACK 
zatrudniania lekarzy na kontrakty, dyrektor Zbigniew Krzywo-
siński zapewnił, że Szpital nie narzuca kontraktów lecz prowa-
dzi z lekarzami dialog w tej sprawie. Zdaniem dr. Krzywosiń-
skiego dobrze się stało, że poruszono kwestię zatrudnienia 
lekarzy w ACK. Zarząd ACK–Szpitala AMG przyjął taki poziom 
zatrudnienia, który jest w stanie sfinansować. Zatrudnianie wy-
muszane przez Uczelnię przekracza potrzeby szpitalne. W 
przyszłości nie da się uniknąć debaty nad zatrudnieniem w 
AMG. Dr Krzywosiński dodał, że należałoby dążyć do syste-
mowego rozwiązania relacji Szpital – Uczelnia. Prof. Grzegorz 
Raczak stwierdził, że dyrektor ACK zbyt mało upublicznił kry-

teria restrukturyzacji, co ma istotny wpływ na nastroje w Uczel-
ni i idący za tym poziom akceptacji zmian. Prorektor ds. rozwo-
ju i współpracy międzynarodowej prof. Jacek Bigda odniósł się 
ponownie do wciąż nieprecyzyjnie ustawowo rozwiązanej rela-
cji zatrudnienia nauczycieli akademickich w szpitalu i wskazał, 
że rodzi to podłoże do konfliktowej sytuacji, powstającej 
zwłaszcza w sytuacji obniżanych wynagrodzeń. Zgodził się  
z dyr. Krzywosińskim, że należy podjąć prace na linii Szpital–
Uczelnia w tym zakresie. Następnie zaproponował, aby –  
w sytuacji paradoksalnej, gdy i tak nie można odmówić udzie-
lania świadczeń zdrowotnych – strajkujący rozważyli inną for-
mę strajku, tak by Szpital mógł nadal otrzymywać środki z NFZ, 
a pracownicy mogli pobierać wynagrodzenie, co nie wpływa-
łoby na pogorszenie i tak już złej sytuacji Szpitala. 

Następnie senatorowie, kierując się postulatem Komitetu 
Strajkowego, wybrali zespół ds. analizy działalności dyrektora 
naczelnego ACK–Szpitala AMG. W skład zespołu weszli człon-
kowie powołanego wcześniej przez Senat Zespołu ds. oceny 
procesu restrukturyzacji ACK–Szpitala AMG, tj. prof. Grzegorz 
Raczak, prof. Janusz Jaśkiewicz, dr Jacek Gwoździewicz oraz 
dodatkowo prof. Bogdan Wyrzykowski. Rektor prof. Roman 
Kaliszan, odnosząc się do analizy działalności dyrektora na-
czelnego ACK–Szpitala AMG stwierdził, że szanuje dyrektora 
Krzywosińskiego za konsekwencję i odwagę, ponieważ każdy, 
kto byłby na jego miejscu, miałby problemy z uzyskaniem zgo-
dy na trudne, ale konieczne działania. 

Po opuszczeniu sali obrad przez przedstawicieli Komitetu 
Strajkowego, kontynuując obrady, Senat pozytywnie zaopinio-
wał następujące wnioski:

• w sprawie powołania prof. dr. hab. Zbigniewa Kmiecia na 
kierownika Zakładu Histologii w Katedrze Histologii i Im-
munologii, 

• w sprawie powołania prof. dr. hab. Adama Włodarkiewicza 
na kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-
Twarzowej i Stomatologicznej AMG, 

• w sprawie utworzenia w Katedrze Histologii i Immunologii 
Zakładu Transplantologii Doświadczalnej. 

Senat podjął następujące uchwały:
• w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie 

analityki medycznej,
• w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego i zasad jego 

rozliczania w roku akademickim 2007/2008, 
• w sprawie stawek wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dy-

daktycznych w roku akademickim 2007/2008, 
• w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplo-

mowych, 
• w sprawie udzielania urlopów i świadczeń pracownikom 

Akademii Medycznej w Gdańsku kierowanym za granicę 
w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,

• w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpiecze-
nia długoterminowego kredytu hipotecznego w wysokości 
100 mln zł, zaciąganego przez Akademickie Centrum 
Kliniczne–Szpital AMG, w formie obciążenia hipotecznego 
wydzielonych nieruchomości wskazanych przez Uczelnię, 

• w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Uczelnię 
umowy wsparcia, stanowiącej element zabezpieczenia 
długoterminowego kredytu hipotecznego w wysokości 
100 mln zł, zaciąganego przez Akademickie Centrum 
Kliniczne–Szpital AMG, 

• podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie zabezpieczenia długoterminowego kredytu w wy-
sokości 50 mln zł, zaciąganego przez Akademickie Cen-
trum Kliniczne–Szpital AMG w formie zastawu na rucho-
mościach wskazanych przez ACK–Szpital AMG, 

• w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Uczelnię 
umowy wsparcia, stanowiącej element zabezpieczenia dłu-
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Gdańsk, dnia 21.06.2007

Do Senatu  
Akademii Medycznej w Gdańsku

My,
Społeczność Akademicka, która powierzyła Państwu man-

dat sprawowania władzy w Uczelni, zwracamy się z prośbą o 
jednoznaczne zajęcie stanowiska w sprawie trwającego od kil-
ku tygodni strajku lekarzy. 

Wobec postawy rządu RP i przedstawicieli Ministerstwa 
Zdrowia odmawiających nam godziwego wynagrodzenia za 
naszą pracę, ale i możliwości dyskusji, nie mogą Państwo po-
zostawać obojętni. W naszym odczuciu nastał czas, aby sta-
nąć po jednej, tej samej stronie. Od Was zależy dzisiaj, jak 
będziecie reprezentować swoich wyborców i jak ocenią oni 
Wasze starania w następnych wyborach uczelnianych.

Ponadto zwracamy się z prośbą do rektora i Senatu o nale-
żyte prześwietlenie działalności dyrektora ACK AMG, który 
swoim działaniem doprowadza do narastania konfliktów wśród 
załogi Szpitala, obniża możliwości wykonania kontraktu z NFZ, 
ale i wydajność pracy, co będzie skutkować upadkiem Szpita-
la. W naszym odczuciu jest jeszcze czas, aby zawrócić z tej 
katastrofalnej drogi, zmiana tej rzeczywistości leży w Waszych 
rękach.

Komitet Strajkowy 
OT OZZL przy ACK AMG

Oświadczenie 
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku 

z dnia 21 czerwca 2007 roku 

Jako członkowie Senatu, będąc integralną częścią społecz-
ności Uczelni i Akademickiego Centrum Klinicznego – Szpitala 
Akademii Medycznej w Gdańsku, wyrażamy poparcie dla po-
stulatu godziwego wynagrodzenia za odpowiedzialną i trudną 
pracę pracowników ochrony zdrowia. Dlatego popieramy 
wszelkie rzetelne inicjatywy, których celem jest rozwiązanie 
tego problemu. Jednocześnie informujemy, że została powoła-
na nadzwyczajna Komisja Senacka, której zadaniem jest oce-
na dotychczasowego procesu restrukturyzacji Akademickiego 
Centrum Klinicznego – Szpitala Akademii Medycznej w Gdań-
sku.

goterminowego kredytu w wysokości 50 mln zł, zaciągane-
go przez Akademickie Centrum Kliniczne–Szpital AMG. 

Zgodnie z § 27 ust. 2 pkt. 2 Statutu AMG Senat uchwalił plan 
rzeczowo-finansowy Uczelni na rok 2007, przedstawiony przez 
władze Uczelni oraz zaopiniowany pozytywnie przez Senacką 
Komisję Budżetu i Finansów. W porównaniu do roku ubiegłego 
Ministerstwo Zdrowia zwiększyło dotacje budżetowe dla AMG 
na inwestycje, natomiast Uczelnia otrzyma mniej środków z 
budżetu państwa na działalność dydaktyczną. Uchwalony plan 
rzeczowo-finansowy Uczelni przewiduje utrzymanie narzutów 
kosztów ogólnouczelnianych w pracach statutowych, własnych 
i grantach na poziomie roku 2006. 

W roku 2007 zakłada się zrównoważenie przychodów i kosz-
tów działalności Uczelni na poziomie 110 480 803,00 zł. W 
chwili obecnej nie występują zagrożenia, które w sposób istot-
ny mogłyby wpłynąć na możliwości realizacji budżetu w przy-
jętym zakresie. 

W sprawach bieżących rektor prof. Roman Kaliszan zaprosił 
zebranych na uroczystość nadania tytułu doktora honoris cau-
sa profesorowi Takashi Wakabayashi, która odbędzie się w 
dniu 22 czerwca br. 

Dr hab. Barbara Kamińska podniosła kwestię „Pikniku na 
zdrowie”, który odbędzie się w dniu 23 czerwca br. w Zielonym 
Parku obok AMG, pod patronatem trzech prezydentów miast: 
Gdańska, Gdyni i Sopotu. Dr hab. Kamińska, jako osoba zaan-
gażowana w ideę organizacji pikniku, odnosząc się do prób 
bojkotu pikniku w związku ze strajkiem OZZL wskazała, że pik-
nik jest akcją społeczną na rzecz społeczności Trójmiasta. 
Prorektor prof. Jacek Bigda dodał, że zdecydowana większość 
osób, które zadeklarowały udział w pikniku, będzie brała w nim 
udział. Podkreślił, że to też może być sposobem, aby tłuma-
czyć społeczeństwu, dlaczego lekarze strajkują.

mgr Grażyna Sadowska

Oświadczenie 
Rektora i Kolegium Rektorskiego AMG 

w związku ze strajkiem Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Lekarzy

Rektor i Kolegium Rektorskie Akademii Medycznej w Gdań-
sku z pełnym zatroskania zrozumieniem przyjmują nacecho-
wane determinacją działania środowiska lekarskiego, mające 
na celu doprowadzenie do reformy systemu ochrony zdrowia 
w Polsce. 

Zgadzamy się, że pilnie potrzebne są istotne zmiany w ca-
łym systemie ochrony zdrowia i w jego poszczególnych ele-
mentach. Podjęcie debaty społecznej z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron jest nie tylko konieczne, ale nieunik-
nione – nie da się rozwikłać narastających przez wiele lat prob-
lemów za pomocą oświadczeń czy arbitralnych rozstrzygnięć 
administracyjnych. Dlatego popieramy wszelkie rzetelne inicja-
tywy, których celem jest mediacja w przedmiotowej sprawie i 
których inicjatorzy i uczestnicy wykazują dobrą wolę rozwiąza-
nia problemów ważnych nie tylko dla środowiska lekarskiego, 
ale dla całego społeczeństwa. 

Rektor i Kolegium Rektorskie Akademii Medycznej w Gdań-
sku wyrażają przekonanie, że wspólny wysiłek i otwarty dialog 
jest warunkiem właściwej reformy systemu ochrony zdrowia 
oraz uznają za konieczne staranne wysłuchanie i podjęcie 
szczerej próby zrozumienia argumentów wszystkich uczestni-
ków debaty.

Gdańsk, 2007-06-13 Rektor i Kolegium Rektorskie
 Akademii Medycznej w Gdańsku

List otwarty  
do prof. Zbigniewa Nowickiego 

prorektora ds. klinicznych

W związku z narastającym napięciem wokół warunków płac 
lekarzy w Polsce i rozpoczęciem przez Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Lekarzy akcji protestacyjnej zwracamy się do Pana 
z pytaniami dotyczącymi zarówno lekarzy – pracowników AMG, 
jak i aktualnej sytuacji w opiece zdrowotnej, w realiach której 
podejmuje Pan decyzje rozstrzygające o dalszych losach pod-
ległych Panu pracowników. Jest to istotne zwłaszcza w kon-
tekście narastania fali emigracji zawodowej i zwiększającego 
kryzysu finansowego sektora opieki zdrowotnej. Liczymy na 
odpowiedź, która pozwoli nam poznać Pana poglądy, ale także 
stanowisko Pana jako reprezentującego władze Uczelni w na-
stępujących kwestiach:
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Odpowiedź  
prorektora ds. klinicznych

Szanowni Państwo,
Ustosunkowując się do skierowanego do mnie pisma z dnia 

21 czerwca br. o charakterze listu otwartego, uprzejmie informu-
ję, co następuje:

Wystąpienie Państwa, (niestety nieopatrzone informacją, od 
kogo ono pochodzi), traktuję jako wyraz zainteresowania losami 
Szpitala i pracujących w nim lekarzy. 

Odstępuję od odpowiedzi wprost na sformułowane pytania, 
ponieważ uważam, iż są one zbyt szczegółowe, a wybrane z 
szerszego kontekstu mogą nie odzwierciedlać moich intencji.

Pragnę z całą mocą pokreślić, że przedstawione informacje, 
zamierzenia lub poglądy należy traktować jako stanowisko władz 
Akademii Medycznej w Gdańsku. Stąd też pozwalam sobie na 
zwrócenie uwagi Państwa na niewłaściwość użytego zwrotu „… 
podejmuje Pan decyzje rozstrzygające o dalszych losach pod-
ległych Panu pracowników”. Kompetencje związane z funkcją 
prorektora ds. klinicznych w żadnej mierze nie pokrywają się z 
obowiązkami, jakie ma do wypełnienia dyrektor i zarząd Szpita-
la. Z tą funkcją nie wiążą się żadne uprawnienia dotyczące spraw 
osobowych pracowników Szpitala i Uczelni. Nie znaczy to, że 
uchylam się od odpowiedzialności za całokształt działalności 
szpitali klinicznych, ponieważ poprzez przedstawicieli JM Rek-
tora w radach społecznych Szpitali, przewodniczeniu Senackiej 
Komisji Spraw Klinicznych, zasiadaniu w Kolegium Rektorskim i 
uczestniczeniu w posiedzeniach Senatu Uczelni w jakimś stop-
niu wpływam na decyzje związane z funkcjonowaniem Szpitali.

Odpowiedzi na pytania pozwalam sobie zawrzeć w pogrupo-
wanych zagadnieniami częściach niniejszego pisma.

Wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych w ochronie zdrowia, w 
tym w szpitalach klinicznych, są nieadekwatne do stopnia ich 
odpowiedzialności i wysiłku, jaki ponoszą w sprawowaniu opie-
ki nad chorym. Równie niskie są płace nauczycieli akademickich, 
szczególnie w grupie asystentów, a także adiunktów posiadają-
cych stopień naukowy doktora habilitowanego. Należy mieć na 
uwadze, iż uwarunkowania tych niskich płac wykraczają poza 
gestię Uczelni. Na pewno dzieje się tak w odniesieniu do wyna-
grodzeń z tytułu działalności usługowo-leczniczej nauczycieli 
akademickich. Obecna sytuacja ma swoje odniesienie „histo-
ryczne” i jest konsekwencją ryczałtowego wynagradzania tej 
grupy nauczycieli akademickich przez Uczelnię. Podejmowane 
próby zmiany tej sytuacji, poza zrozumieniem, nie zostały uwień-
czone powodzeniem ani w okresie, kiedy szpitale kliniczne były 
finansowane przez Ministerstwo Zdrowia (system budżetowy z 
ustalonymi limitami na poszczególne „paragrafy”, w tym fundusz 
płac), ani też w okresie późniejszym. Wśród przeszkód podno-
szono m.in. „tymczasowość” relacji uczelnie medyczne-szpitale 
kliniczne. Nigdy nie brakowało i nie brakuje nadal zwolenników 
rozdziału między nimi. W przeszłości byłem przeciwnikiem takiej 
koncepcji, co wynikało nie tylko z mojego przekonania, ale ze 
stanowiska społeczności akademickiej, którą wówczas repre-
zentowałem. Dzisiaj natomiast byłbym skłonny do weryfikacji 
tego stanowiska, jeżeli wziąć pod uwagę, że ogromna część 
usług diagnostyczno-leczniczych jest realizowana siłami nie-
właściwie opłacanych nauczycieli akademickich. 

Innym, całkowicie odrębnym, problemem jest wysokość wy-
nagrodzeń nauczycieli akademickich. W tej sferze działania 
Uczelni są uzależnione tylko od posiadanych środków, ponieważ 
obowiązujące od niedawna przepisy – tzw. siatka płac stwarza 
możliwości wyższych, niż stosowane, stawek w obrębie po-
szczególnych stanowisk. Wynagrodzenia nauczycieli akademi-
ckich są regulowane poprzez ministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego – plany wzrostu nie są kontestowane przez środowisko 
akademickie. Ewentualny wzrost wynagrodzeń mógłby nastąpić 
poprzez wzrost przychodów własnych Uczelni (czego wyrazem 

1. Co Pan sądzi o niskich zarobkach lekarzy i jakie działania 
zamierza Pan podjąć w czasie trwającej kadencji w celu ich 
poprawy? Czy działania te obejmują redukcje zatrudnienia, 
zmiany pensum dydaktycznego, przesunięcia dydaktyki na 
bazę obcą lub mogą dotyczyć organizacji pracy klinik?

2. Jaki jest Pana, jako przedstawiciela organu założycielskie-
go ACK, stosunek do wysokości finansowania kontraktu 
przez płatnika, a co za tym idzie, jakie kroki zamierza Pan 
podjąć celem zmiany realnego poziomu finansowania Szpi-
tala? 

3. Czy jako przedstawiciel Uczelni będzie Pan dążył do zmia-
ny systemu refundacji procedur medycznych przez NFZ i 
MZ (konstrukcja katalogów, kosztorysy procedur)?

4. Czy jako reprezentant Uczelni będzie Pan inicjował i popie-
rał zmiany struktury zatrudnienia w Szpitalu, które mogą 
doprowadzić do realnego wzrostu płac w perspektywie 1 
– 3 lat? Jeśli tak, jakie będą to zmiany i jakich środków 
zamierza Pan użyć do ich realizacji? W jakim zakresie do-
puszcza Pan możliwość znacznej redukcji zatrudnienia w 
Szpitalu? Jaki jest harmonogram realizacji takiego progra-
mu?

5. Jaką realną płacę lekarza w Szpitalu AMG chciałby Pan 
osiągnąć (wspierając i inicjując działania tak ACK jak i 
AMG) w najbliższych 3 latach?

6. Jaki jest Pana stosunek do Uchwały NRL dotyczącej boj-
kotowania dokumentacji tzw. „punktów edukacyjnych”? Jak 
w AMG planuje Pan znaleźć środki na realizację ustawy o 
kształceniu ustawicznym lekarzy? Czy dopuszcza Pan 
wprowadzenie urlopów szkoleniowych i refinansowania 
delegacji? 

7. Jaki jest Pana i Uczelni stosunek do planu przemian w 
opiece zdrowotnej przedstawionym przez ministra Z. Reli-
gę? Czy podobnie jak Minister uważa Pan, że problemy 
finansowe, organizacyjne i problemy zatrudnienia należy 
traktować jako odrębne i rozwiązywać osobno? Czy może 
nie podziela Pan tej opinii i podobnie jak wielu lekarzy w 
tym Naczelna Rada Lekarska postrzega Pan te problemy 
jako nierozłączną całość? Jak widzi Pan rolę Uczelni i swo-
ją w realizacji planów Ministra?

8. Jaki jest Pana stosunek i jak ocenia Pan wpływ emigracji 
zarobkowej lekarzy na pracę ACK i AMG? Jakie środki i 
kiedy zamierza przedsięwziąć Uczelnia w celu uchronienia 
się od utraty najbardziej wartościowej i rozwojowej kadry?

9. Czy planuje Pan lub dopuszcza możliwość zatrudnienia 
lekarzy spoza Polski celem uzupełniania braków kadro-
wych w ACK? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

10. Jak widzi Pan organizację Szpitala Klinicznego w najbliż-
szych latach? Czy dopuszcza Pan możliwość stworzenia 
struktury luźnego holdingu klinik lub ich zespołów? Czy po-
piera Pan i dlaczego zatrudnienie lekarzy na kontraktach? 

11. Czy widzi Pan jako przedstawiciel władz AMG możliwość 
dofinansowania działania Szpitala przez kapitał zewnętrzny? 
Jeśli tak, to w jakiej formie i zakresie? Czy dopuszcza Pan 
możliwość prywatyzacji Szpitala jako całości lub części?

Pytania te są dla nas istotne w aktualnej sytuacji Uczelni i 
kraju, pozostają tym bardziej aktualne. Dlatego zwracamy się 
do Pana jako przedstawiciela Kolegium Rektorów, podejmują-
cego się troski o losy Szpitala Klinicznego.

Liczymy na wyczerpującą odpowiedź.
Pozostając z wyrazami szacunku

Gdańsk, 21.06.2007

Komitet Strajkowy 
OT OZZL przy ACK AMG
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jest stale rozszerzana oferta studiów odpłatnych) względnie ob-
niżenie kosztów, ponieważ dotacja budżetowa nie pokrywa w 
całości przyjętego w planie finansowym funduszu wynagrodzeń. 
Rozważa się dążenie do zmniejszenia zatrudnienia w jednost-
kach, które nie wypełniają pensum dydaktycznego, a więc po-
zyskania środków finansowych i wykorzystania ich na podnie-
sienie wynagrodzeń.

Sugestie odnośnie modyfikacji organizacji procesu dydak-
tycznego, np. poprzez przeniesienie dydaktyki na bazę obcą, 
pozostają bez istotnego wpływu na wysokość wynagrodzeń. 
Dalsze pozyskiwanie tej bazy jest celowe z uwagi na potrzebę 
doskonalenia procesu dydaktycznego. Należy liczyć się jednak 
z koniecznością przeznaczenia pewnej puli dodatkowych środ-
ków finansowych, co związane jest z zawieraniem umów na 
prowadzenie zajęć dydaktycznych z lekarzami tam pracujący-
mi.

Kolejny problem dotyczy bardzo istotnej dla funkcjonowania 
Szpitali wysokości kontraktów oraz wyceny procedur diagno-
stycznych i leczniczych. W tej mierze działania Uczelni, podob-
nie jak też świadczeniodawców są bardzo ograniczone (wobec 
pozycji NFZ), co nie znaczy, że szpitale pozostawiamy samym 
sobie. Współpraca między władzami samorządowymi, w tym z 
Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, a Uczelnią, bodaj 
nigdy w przeszłości nie była tak dobra. Tym dobrym relacjom 
służy wspólny program poprawy opieki zdrowotnej społeczeń-
stwa naszego regionu pod nazwą „Zdrowie dla Pomorzan” oraz 
prace nad studium wykonalności projektu ustawy „Sieć szpitali” 
w naszym województwie. Współdziałanie we wskazanych ob-
szarach znakomicie ułatwia przedkładanie władzom naszych 
potrzeb i bieżącego informowania o sytuacji w szpitalach klinicz-
nych. Mamy głębokie przeświadczenie, że głos Uczelni zwraca-
jący uwagę decydentów na zadania, jakie wypełniają szpitale 
kliniczne w systemie opieki zdrowotnej, znajdzie odzwierciedle-
nie w końcowych postanowieniach ustawy, co będzie skutkowa-
ło – zgodnie z założeniami ustawy – lepszym finansowaniem 
procedur wysoko specjalistycznch realizowanych w szpitalach 
klinicznych. 

Pakiet spraw dotyczących zatrudnienia w szpitalach klinicz-
nych należy rozpatrywać w kontekście zaleceń dyrektywy nr 88 
Unii Europejskiej, której obowiązywanie w naszym kraju będzie 
miało duży wpływ na strukturę zatrudnienia. Wydaje się, że za-
stosowanie się do zaleceń tam zawartych, w szczególności do-
tyczących czasu pracy, spowoduje istotne perturbacje w zapew-
nieniu ciągłości opieki lekarskiej. Zarząd ACK podjął pewne 
działania o charakterze wyprzedzającym obowiązywanie dyrek-
tywy. Wynika z nich, że pewne rozwiązania, np. system pracy 
zmianowej dla niektórych jednostek, są nie do przyjęcia, cho-
ciażby z uwagi na zbyt szczupłe kadry. Stanowisko władz Uczel-
ni, dotyczące różnorodnych form zatrudnienia proponowanych 
przez zarząd Szpitala, jest jednoznacznie pozytywne. Nie mogę 
odnieść się do pytań szczegółowych, dlatego świadomie pozo-
stawiam je bez konkretnej odpowiedzi, ponieważ, wg stanu na 
dzień dzisiejszy, istnieje zbyt dużo zmiennych warunkujących 
pełną odpowiedź. Natomiast, jeżeli u podstawy pytań leżą ostat-
nio przeprowadzone przez zarząd Szpitala ograniczenia co do 
czasu pracy, mogę stwierdzić, że zarząd nie przewiduje dalszych 
redukcji w grupie lekarzy. Istnieje jednak potrzeba weryfikacji 
dokonanych zmian czasu pracy lekarzy w poszczególnych klini-
kach, co sygnalizują ich kierownicy. 

W tej grupie spraw leżą szczegółowe zapytania na temat sy-
tuacji w ACK w związku z emigracją. Nie jest odkrywcze stwier-
dzenie, że bolejemy, iż nie potrafimy w naszym kraju stworzyć 
warunków do normalnego rozwoju i godziwej egzystencji dla 
pracowników ochrony zdrowia. Aktualna sytuacja nie jest alar-
mująca, jakkolwiek – wraz z wkalkulowaną w status nauczyciela 
akademickiego rotacją – może zaistnieć sytuacja ograniczonego 
napływu do pracy w Uczelni odpowiednio predysponowanych 
kandydatów. Niepokój musi budzić znacznie niższe od oczeki-
wań zainteresowanie studiami doktoranckimi, których uczestni-

cy są potencjalnymi pracownikami nauki. Władze dostrzegają to 
zagrożenie. Gdyby Uczelnia dysponowała odpowiednimi środ-
kami finansowymi, byłoby ono mniejsze. W celu ich uzyskania 
(wygospodarowania) czynione są starania.

Podniesione w piśmie problemy natury ogólnej, związane z 
przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązaniami, są 
bodaj najtrudniejsze do zaopiniowania. Potrzebę zmian całego 
systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju widzimy wszyscy, 
jednakże w ocenie przyjętych dróg realizacji różnimy się niekie-
dy znacznie. Te różnice wynikać mogą z większego bądź mniej-
szego doświadczenia w zarządzaniu, różnego poziomu fachowej 
wiedzy itp. Nie czuję się osobą w pełni kompetentną do oceny 
programu planowanych przemian w systemie. Tym nie mniej, nie 
jestem w pełni przekonany, co do komplementarności poszcze-
gólnych przedsięwzięć. Mam szczery zamiar i obowiązek wypeł-
nić zadania, jakie związane będą z piastowaną przeze mnie 
funkcją, jeżeli staną się one obowiązujące i będą wdrażane. 
Przykładem konieczności aktywnego uczestniczenia w podej-
mowanych zamierzeniach jest, wspomniane już Studium wyko-
nalności projektu ustawy o sieci szpitali, który w wyniku inten-
sywnych prac z udziałem naszej Uczelni, wzbogacono o szereg 
istotnych wniosków i uzupełnień. 

Przyszłość szpitala klinicznego? Mimo wyżej wyrażonej opinii 
o nieodzowności połączenia Uczelni i Szpitali, po moich dość 
bogatych doświadczeniach we współpracy z tzw. bazą obcą, 
opowiadam się za utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań. 
Naturalnie, niektóre elementy tego współdziałania należy napra-
wić, czy wręcz zmienić, np. zatrudnienie i wynagrodzenie na-
uczycieli akademickich wykonujących pracę na rzecz szpitali. 
Inne rozwiązania mogą zagrozić misji, jaką Uczelnia ma do wy-
pełnienia wobec społeczeństwa i ze szczególną rolą w zakresie 
kształcenia przyszłych kadr dla ochrony zdrowia. Z tego też 
względu z wielką rozwagą należy podchodzić do „modnych” dzi-
siaj rozwiązań organizacyjnych, które dopuszczają udział obce-
go kapitału w funkcjonowaniu szpitali. Aktualna kondycja finan-
sowa szpitali i brak jasnych i satysfakcjonujących perspektyw na 
otrzymanie środków na tzw. zakupy inwestycyjne, np. na wymia-
nę rentgenowskiej aparatury diagnostycznej, zmusza władze 
Uczelni i Szpitala do spoglądania w stronę i takich rozwiązań. 
Wielkie nadzieje wiążemy z powstaniem nowego szpitala i rewi-
talizacją istniejącego. Dlatego – jeżeli nie będzie bezwzględnej 
konieczności – nie skorzystamy z oferowanych nam rozwiązań, 
które mogłyby w jakimkolwiek stopniu pozbawić Akademię swo-
jej niezależności. 

Problem udziału uczelni medycznych w kształceniu podyplo-
mowym nie jest właściwie rozwiązywany od lat. Z jednej strony 
na akademie medyczne nakłada się obowiązek kształcenia w 
tym zakresie, np. przez organizację nieodpłatnych dla uczestni-
ków kursów obowiązkowych objętych specjalizacją, z drugiej – 
środki na ten cel nie stanowią wydzielonej części dotacji na 
działalność dydaktyczną. 

W celu ułatwienia wypełniania przez osoby specjalizujące się 
obowiązujących programów w Uczelni naszej utworzono ostat-
nio Kolegium Kształcenia Podyplomowego, którego zadaniem 
jest m.in. inicjowanie szkoleń przez jednostki Akademii. Myślę, 
że właściwym jest udzielanie pracownikom Akademii urlopów 
szkoleniowych, co jest już wieloletnią praktyką, pomimo toczącej 
się dopiero teraz dyskusji na łamach prasy fachowej o takiej 
konieczności. Nie podzielam lansowanej przez niektóre gremia 
opinii, że kształcenie podyplomowe jest inwestowaniem w sie-
bie, a więc osobistą sprawą osób podnoszących, w różnej for-
mie, swoje kwalifikacje. Skoro istnieje obowiązek, muszą być 
tworzone możliwości jego wypełniania.

W zakończeniu pragnę wrazić gotowość dalszej wymiany opi-
nii, jeżeli nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości związane z tą 
odpowiedzią. Nie kryję życzenia, by następowała ona w drodze 
bezpośrednich rozmów.

prof. Zbigniew Nowicki
prorektor ds. klinicznych
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Nadzwyczajne, uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Ple-
narnego KRASP obradowało w Uniwersytecie Jagiellońskim w 
dniu 8 czerwca 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyło 79 rekto-
rów (lub reprezentujących ich prorektorów) uczelni członkow-
skich KRASP, zaproszeni goście z kraju i z zagranicy oraz 18 
byłych rektorów – członków Prezydium KRASP obecnej i po-
przednich kadencji, w tym byli przewodniczący KRASP (prof. 
Aleksander Koj, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Franciszek Ziejka). 
W obradach uczestniczyło także 9 rektorów uczelni członkow-
skich Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 
(KRePSZ) – konferencji stowarzyszonej z KRASP. 

Porządek obrad obejmował następujące punkty: 
1. Otwarcie obrad
2. Wystąpienie przewodniczącego KRASP
3. Wystąpienia zaproszonych gości
4. Ogłoszenie deklaracji „Misja KRASP w zmieniającym się 

świecie”
5. Ogłoszenie kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyż-

szych”
6. Prezentacja monografii „Konferencja Rektorów Akademi-

ckich Szkół Polskich (1997–2007): Z dziejów autonomii 
uczelni i samorządności akademickiej w Polsce”

7. Refleksje rektorów na temat roli uczelni akademickich
8. Dyskusja na temat przyszłości KRASP
Obrady nadzwyczajnego posiedzenia /zgromadzenia plenar-

nego KRASP otworzył rektor-gospodarz, prof. Karol Musioł. Oko-
licznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący KRASP 
prof. Tadeusz Luty. Następnie miały miejsce przemówienia gości. 
Wystąpili kolejno: Andrzej Klarkowski, doradca prezydenta RP, 
Maciej Klima, wojewoda małopolski, Marek Nawara, marszałek 
województwa małopolskiego, prof. Jacek Majchrowski, prezydent 
Krakowa, Christiane Gaehtgens, członek Zarządu EUA, Krystyna 
Szumilas, przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i 
Młodzieży; prof. Kazimierz Wiatr, przewodniczący Senackiej Ko-
misji Nauki, Edukacji i Sportu; prof. Karol Modzelewski, wicepre-
zes PAN; prof. Jerzy Malec, przewodniczący KRePSZ; prof. Jerzy 
Błażejewski, przewodniczący RGSzW; prof. Zbigniew Marciniak, 
przewodniczący PKA i na zakończenie prof. Michał Seweryński, 
minister NiSzW. W dyskusji kończącej obrady posiedzenia głos 
zabrali ponadto prof. Stefan Jurga, sekretarz stanu w MNiSzW 
oraz prof. Tadeusz Szulc.

Wiceprzewodniczący KRASP, rektor Karol Musioł, ogłosił 
deklarację „Misja KRASP w zmieniającym się świecie”. Tekst 
tego dokumentu został przyjęty przez Zgromadzenie Plenarne 
KRASP w kwietniu br. W przerwie obrad rektorzy obecni na 
posiedzeniu złożyli podpisy pod tą deklaracją (tekst deklaracji 
w załączeniu).

Wiceprzewodniczący KRASP, rektor Tomasz Borecki, przed-
stawił zasadnicze tezy kodeksu „Dobre praktyki w szkołach 
wyższych” – dokumentu opracowanego przez zespół powoła-

ny przez Fundację Rektorów Polskich, działający pod prze-
wodnictwem ks. prof. Andrzeja Szostka. Tekst tego dokumen-
tu został przyjęty przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w 
kwietniu br. Uczestnicy posiedzenia otrzymali Kodeks wydru-
kowany w formie broszury. Ponadto, w najbliższym czasie na 
witrynie www KRASP zostanie umieszczony plik umożliwiający 
wydruk Kodeksu w takiej samej formie i szacie graficznej.

Honorowy przewodniczący KRASP, prof. Franciszek Ziejka, 
przedstawił przygotowaną specjalnie z okazji jubileuszu mono-
grafię „Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(1997–2007): Z dziejów autonomii uczelni i samorządności 
akademickiej w Polsce”. Monografię na zlecenie KRASP napi-
sał dr Adam Gałkowski, pracownik Uniwersytetu Warszawskie-
go. Każdy z uczestników posiedzenia otrzymał egzemplarz tej 
monografii.

Występujący jako prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. 
Jerzy Woźnicki, przedstawił dar Fundacji dla KRASP – napisa-
ną przez siebie monografię „Uczelnie akademickie jako insty-
tucje życia publicznego”. Każdy z uczestników posiedzenia 
otrzymał egzemplarz tej książki. 

Zebranym zaprezentowany został utwór muzyczny – sygnał 
KRASP, przygotowany specjalnie z okazji jubileuszu Konferen-
cji. Utwór został skomponowany przez prof. Grażynę Pstrokoń-
ską-Nawratil z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a wykonała 
go orkiestra Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater” po-
święcił znaczną część numeru czerwcowego jubileuszowi 
KRASP. Każdy z uczestników posiedzenia otrzymał egzem-
plarz tego miesięcznika. 

Prof. Franciszek Ziejka wystąpił z propozycją utworzenia ar-
chiwum KRASP. Prof. Stefan Jurga zaproponował, aby zwrócić 
się do byłych rektorów, zaangażowanych w proces tworzenia 
Konferencji Rektorów w latach 80. i 90. z prośbą o przekazanie 
informacji o tego typu inicjatywach. Sprawy te będą przedmio-
tem obrad najbliższego posiedzenia Prezydium KRASP. Prof. 
Franciszek Ziejka wystąpił także z inicjatywą przygotowania wy-
dawnictwa książkowego, które stanowiłoby dokumentację spot-
kań rektorów z Janem Pawłem II. W przypadku akceptacji tej 
propozycji i przekazania przez uczestników tych spotkań odpo-
wiednich materiałów, prof. Franciszek Ziejka podjąłby się pełnie-
nia obowiązków redaktora takiego wydawnictwa.

Podczas uroczystej kolacji, wieczorem dnia poprzedzające-
go posiedzenie, przewodniczący KRASP wręczył prezydentowi 
Krakowa spisane w ozdobnej formie przesłanie z okazji jubile-
uszu 750-lecia lokacji miasta Krakowa. Tekst tego przesłania 
został przyjęty przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w kwiet-
niu br. Przemówienie wygłosił także prezydent Stowarzyszenia 
Uniwersytetów Europejskich (EUA), prof. Georg Winckler.

Opracowano w oparciu o skrócony protokół z posiedzenia sporządzony 
przez sekretarza generalnego KRASP prof. Andrzeja Kwaśniewskiego

Jubileusz 10-lecia KRASP

http://www.krasp.org.pl/jubileusz/slides
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Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademi-
ckich Szkół Polskich na uroczystym posiedzeniu, zwołanym 
z okazji dziesięciolecia istnienia Konferencji, potwierdza 
swoje przywiązanie do wartości będących trwałym dorob-
kiem życia akademickiego w wolnym świecie. Należą do 
nich: autonomia uczelni, wolność badań naukowych i na-
uczania, umiłowanie prawdy i dążenie do jej odkrywania, 
tolerancja, przestrzeganie utrwalonych w ciągu wieków w 
świecie akademickim zasad moralnych. Szczególne zna-
czenie posiada zasada autonomii, dotycząca swobody pro-
wadzenia badań, działalności dydaktycznej oraz zarządza-
nia. Autonomii tej, wynikającej z wielowiekowej historii uni-
wersytetów europejskich, musimy strzec i nie pozwalać, aby 
ktokolwiek ją naruszył.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich po-
twierdza swoje przywiązanie do osiągania w działaniach 
uczelni najwyższych standardów jakościowych. Rektorzy, 
dbając o jakość prowadzonych w uczelniach badań nauko-
wych oraz procesu kształcenia, są świadomi, że stanowi to 
warunek utrzymania przez polskie szkolnictwo wyższe zna-
czącej pozycji we współczesnym świecie akademickim.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest dziś jednym 
z filarów polskiej racji stanu. Staje się ono znaczącą prze-
słanką rozwoju kraju, a w tym rozwoju nauki i edukacji. Pol-
skie uczelnie akademickie są dziś istotnym elementem 

kształtującej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyż-
szego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, biorąc aktywny 
udział w debacie o kierunkach europejskiej polityki eduka-
cyjnej, wpływa na decyzje organów Unii Europejskiej doty-
czące szkolnictwa wyższego. KRASP przypomina jednak, 
że w świecie nauki trwa ostra rywalizacja, której polskie 
uczelnie muszą stawić czoła. Dlatego potrzebujemy wspar-
cia przez państwo programów internacjonalizacji polskiego 
szkolnictwa wyższego. Programy studiów i badania nauko-
we prowadzone wspólnie z uczelniami zagranicznymi, przy-
noszą bowiem korzyści studentom i pracownikom zaanga-
żowanym w ich prowadzenie, a także podnoszą atrakcyj-
ność i konkurencyjność szkół wyższych.

Rektorzy są przekonani, że droga, którą podąża moder-
nizujące się polskie szkolnictwo wyższe, prowadzi do zaję-
cia przez nasz Kraj miejsca w świecie, w pełni odpowiada-
jącego aspiracjom młodego pokolenia Polaków. Przekona 
się ono w ten sposób, że dla Ojczyzny warto robić to, co 
najważniejsze, czyli dobrze dla Niej pracować.

Kraków, 8 czerwca 2007 r.

Dokument został podpisany przez rektorów uczestniczących  
w nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP  

w dniu uroczystości Jubileuszu KRASP

Ksiądz dr Piotr Krakowiak SAC, 
dyrektor gdańskiej Fundacji Ho-
spicyjnej i krajowy duszpasterz 
hospicjów, został wybrany Czło-
wiekiem Roku „Dziennika Bałty-
ckiego” 2006. Kapituła Nagrody 
wyróżniła księdza Krakowiaka za 
„głoszenie dobrej nowiny tam, 
gdzie jest to najtrudniejsze”, a 
także za przekonywanie społe-
czeństwa o tym, że hospicjum to 
też życie.

Ksiądz Piotr Krakowiak urodził się 42 
lata temu w Koszalinie. Studiował 
teologię w Warszawie, a następnie 
psychologię we Włoszech i USA. 
Tam też zgłębiał swoją wiedzę na 
temat opieki nad chorymi i psycho-
onkologii. Po powrocie do kraju w 
2000 r. został kapelanem i psycholo-
giem w gdańskim Hospicjum Palloti-
num, prowadzonym przez ks. Eugeniusza Dutkiewicza. Rok 
później obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (praca dotyczyła apo-
stolstwa chorych). Następnie przez dwa lata pracował jako 
psycholog w Szpitalu Klinicznym AMG, a po śmierci ks. Dut-

kiewicza został dyrektorem Hospicjum Pallotinum, które 
niebawem zostało przemianowane na Hospicjum im. Ks. 
Eugeniusza Dutkiewicza SAC.

Laureatowi serdeczne gratulacje składa Redakcja  
„Gazety AMG”.

Ksiądz dr Piotr Krakowiak – Człowiekiem Roku

Misja Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w zmieniającym się świecie
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Porozumienie zawarte 4 czerwca 2007 r. w Gdańsku  
pomiędzy Politechniką Gdańską, zwaną dalej PG,  
reprezentowaną przez Rektora – prof. dr. hab. inż. 

Janusza Rachonia i Akademią Medyczną w Gdańsku, 
zwaną dalej AMG, reprezentowaną przez Rektora – prof. 

dr. hab. Romana Kaliszana o wspólnym prowadzeniu  
przez Wydział Mechaniczny PG i Wydział Lekarski AMG 

międzyuczelnianego kierunku studiów  
Inżynieria Mechaniczno-Medyczna.

I. USTALENIA OGÓLNE
1. Porozumienie zawarto na podstawie decyzji Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-1-01-4002-38/0 i decyzji nr 
DSW-101-4002-39/07 z 13 marca 2007 r., nadających Wy-
działowi Mechanicznemu PG i Wydziałowi Lekarskiemu 
AMG uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku In-
żynieria Mechaniczno-Medyczna.

2. Studia, o których mowa w punkcie 1, będą prowadzone w 
formie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stop-
nia.

3. Standardy kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria Me-
chaniczno-Medyczna, zwanego dalej IMM, zostały zatwier-
dzone przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego na wnio-
sek Senatów PG i AMG.

4. Nadzór nad organizacją i przebiegiem studiów będzie spra-
wować Rada Programowa kierunku studiów Inżynieria Me-
chaniczno-Medyczna zwana dalej Radą IMM. W skład Rady 
IMM wchodzą:

– pełnomocnik Rektora PG ds. międzyuczelnianego kierunku 
studiów IMM,

– pełnomocnik Rektora AMG ds. międzyuczelnianego kierun-
ku studiów IMM,

– po dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich obu wy-
działów.
Pełnomocników powołują i odwołują Rektorzy, przedstawi-
cieli wydziałów powołują i odwołują Dziekani.

5. Do struktury międzyuczelnianego kierunku studiów IMM 
włącza się istniejące w strukturze AMG Międzyuczelniane 
Uniwersyteckie Centrum Kardiologii.

II. REKRUTACJA KANDYDATÓW NA STUDIA
6. Rekrutację kandydatów na IMM prowadzi Wydziałowa Ko-

misja Kwalifikacyjna Wydziału Mechanicznego PG.

III. ORGANIZACJA STUDIÓW
7. Sprawy organizacyjne dotyczące kierunku studiów IMM 

prowadzi Wydział Mechaniczny PG.
8. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na Wydziale Mechanicz-

nym PG i na Wydziale Lekarskim AMG zgodnie z Ramowym 
Programem Studiów.

9. Organizacja i przebieg studiów są zgodne z regulaminem 
studiów obowiązującym w PG. Ewentualne zmiany w regu-
laminie studiów PG, wynikające ze specyfiki zajęć odbywa-
nych w AMG, może wprowadzić Senat PG na wniosek Rady 
IMM.

10. Podstawą do realizacji procesu dydaktycznego na między-
uczelnianym kierunku studiów IMM jest program studiów 
opracowany i przyjęty przez Radę Programową, zaakcepto-
wany przez Rady Wydziałów PG i AMG i zatwierdzony przez 
Prorektorów ds. Kształcenia PG i AMG.

11. Studenci otrzymują indeksy z adnotacją „Międzyuczelniany 
kierunek studiów Inżynieria Mechaniczno-Medyczna”.

12. Wydział Mechaniczny PG i Wydział Lekarski AMG zobo-
wiązane są do zapewnienia odpowiednich sal dydaktycz-
nych, laboratoryjnych i innych pomieszczeń i urządzeń nie-
zbędnych do przeprowadzenia przez te wydziały zajęć wy-
nikających z programu studiów.

13. Egzaminy dyplomowe składane są przed komisjami powo-
łanymi przez Dziekana Wydziału Mechanicznego PG w 
uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału Lekarskiego AMG.

14. Dyplomy ukończenia międzyuczelnianego kierunku stu-
diów IMM wydaje Wydział Mechaniczny PG. W suplemencie 
zamieszcza się informację: „Międzyuczelniany kierunek stu-
diów Inżynieria Mechaniczno-Medyczna realizowany wspól-
nie przez Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej i 
Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku”.

IV. PODZIAŁ DOTACJI DYDAKTYCZNEJ
15. Dotację dydaktyczną dla międzyuczelnianego kierunku 

studiów IMM otrzymuje Wydział Mechaniczny PG.
16. Wydział Mechaniczny PG zatrudni wykładowców z Akade-

mii Medycznej w Gdańsku odrębnymi umowami oraz rozli-
czy wykorzystanie sal dydaktycznych, laboratoryjnych i in-
nych pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do przeprowa-
dzenia przez te wydziały zajęć wynikających z programu 
studiów.

17. Podstawą rozliczenia finansowego kierunku IMM jest rocz-
ny plan rzeczowo-finansowy.

V. UWAGI KOŃCOWE
18. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia mogą być do-

konane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważno-
ści.

19. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każda 
ze stron może je wypowiedzieć na sześć miesięcy przed 
zakończeniem każdego roku akademickiego, pod warun-
kiem uprzedniego uzgodnienia warunków zapewnienia 
ukończenia studiów osobom, które są w ich trakcie.

20. Porozumienie sporządzono w dwóch jednakowych egzem-
plarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 prof. dr hab. Roman Kaliszan prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
 rektor AMG rektor PG

Nowy międzyuczelniany kierunek studiów  
Inżynieria Mechaniczno-Medyczna
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W dniach 3 – 9.05.2007 r. na Uniwersytecie Florydy w Gai-
nesville, Floryda, USA przebywała delegacja władz AMG w 
składzie: rektor AMG, prof. Roman Kaliszan, dziekan Wydziału 
Lekarskiego, prof. Janusz Moryś, dziekan Wydziału Nauk o 
Zdrowiu, prof. Piotr Lass i prodziekan tegoż Wydziału, kierow-
nik Oddziału Pielęgniarstwa, dr Aleksandra Gaworska-Krzemiń-
ska. Celem wizyty było omówienie dalszej współpracy Oddzia-
łu Pielęgniarstwa Uniwersytetu w Gainesville z naszą Uczelnią, 
a zwłaszcza – słuchajcie!, słuchajcie! – perspektyw kształcenia 
w Gdańsku amerykańskich studentek na kierunku pielęgniar-
stwo. To nie wizja science fiction – to realna perspektywa! 

Stany Zjednoczone A.P. są krajem dość dużym, lubią spra-
wy załatwiane z rozmachem (czasem zbyt dużym jak na gust 
niżej podpisanego) i nie hołdują szkodliwemu minimalizmowi. 
Uważa się tedy liczbę 2,5 miliona (!) pielęgniarek (ponad 1% 
pracujących Amerykanek i/lub Amerykanów) za zbyt małą, z 
koniecznością zwiększenia kształcenia w tym zawodzie. Ha, 
jak to jednak zrobić, gdy przepustowość kolegiów pielęgniar-
skich jest zbyt mała, a kolejka oczekujących na przyjęcie, bo 
taką mają formę rekrutacji, sięga trzech lat. 

Powstała tedy koncepcja wspólnego kształcenia pielęgnia-
rek ze wspólnym dyplomem AMG i Uniwersytetu w Gainesville. 
Kształcenie na I i IV roku ma odbywać się na Florydzie, na roku 
II i III w Gdańsku. Przy odrobinie szczęścia sprawa może ru-
szyć w roku akademickim 2008/2009, w tak zwanym między-
czasie do Gainesville ma udać się ekipa przyszłych edukato-
rów z AMG, aby przyjrzeć się treściom programowym, stylowi 
i sposobowi kształcenia pielęgniarek w USA, powinna ponadto 
ruszyć intensywna współpraca naukowa z Oddziałem Pielęg-
niarstwa Uniwersytetu Florydy. Dziekan Wydziału Nauk o Zdro-
wiu odbył ponadto rozmowy z prodziekanami ds. zdrowia pub-
licznego i fizjoterapii celem rozpoznania możliwości współpra-
cy również w zakresie tych kierunków kształcenia. 

Program wizyty był obszerny i zakreślony z rozmachem. Za-
częło się z wysokiego C, czyli zorganizowanej z tzw. przytupem 
uroczystości dyplomatorium pielęgniarstwa, zaszczyconej 
przez samego tamecznego JM Rektora, prof. J. Bernarda „Ber-
nie” Machena, człowieka będącego przełożonym 50.000 stu-
dentów i dysponentem funduszy takich, że piszącemu te słowa 
oko zbielało. Wysoko. Następne dni wypełniły nieustanne wi-
zyty na oddziałach, w laboratoriach i kompleksach dydaktycz-
nych. Duże wrażenie zrobił na przykład Zakład Pacjenta Sy-
mulowanego, gdzie student miast męczyć pacjenta prawdzi-
wego opukuje, obmacuje i osłuchuje plastikowe manekiny, 
które kaszlą, gdy trzeba, rzężą, gdy trzeba lub objawiają zabu-
rzenia rytmu, jak żywe. Uczenie się wkłuwania do żyły za po-
mocą specjalnego komputera z realistycznym joystickiem 
może się wydawać pomysłem nieco z kategorii fantastyki, ale 
to działa. Pan Rektor i Pan Dziekan Moryś w międzyczasie 
zwiedzali jednostki wydziału lekarskiego i farmaceutycznego, 
ze szczególnie miażdżącym wrażeniem nowoczesności sprzę-
tu zgromadzonego w budynku Genetics. W porównaniu z nim 
wyglądamy cokolwiek Archeo. 

Pan Rektor Machen jest dysponentem 500 mln $ budżetu 
naukowego i 840 mln $ funduszu dydaktycznego, podejrze-
wam, że na tym zaskórniaki Pana Rektora się nie kończą. Uni-
wersytet Florydy zajmuje ok. 1/3 powierzchni miasta, z takimi 
drobiazgami jak trzy rozległe stadiony (drużyna Gainesville Ga-
tors zdobyła rok temu mistrzostwo USA w futbolu amerykań-
skim) i rozległym jeziorem, w którym kłapały paszczami praw-
dziwe, żywe aligatory; nb. aligator jest logo uniwersytetu repli-
kowanym w setkach tysięcy na koszulkach, torbach, kubkach 
etc. Tak nawiasem mówiąc gadgetami tego typu zapchany po 

sufit był sklep uniwersytecki wielkości mniej więcej pięciu czy-
telni AMG i nie jest to jedynie czcza komercja, a ważny element 
promocji szkoły, pielęgnowania tradycji oraz identyfikowania 
się studentów i absolwentów z uczelnią; serce boli, gdy czło-
wiek myśli o chemicznym braku tego typu aktywności w AMG. 
Nic dziwnego więc, że wszystkie ściany obwieszone są płytka-
mi dziękczynnymi dla różnych sponsorów i donatorów – dbają 
o swoją uczelnię i pamiętają, bo uczelnia o nich dba, przypo-
mina się, i rewanżuje; w porównaniu – u nas dźwięk słów Alma 
Mater brzmi nieco blaszanie, nawet dyskusja o logo AMG po 
okresie rozmachu zrobiła spektakularne pyf. 

Współpraca z Uniwersytetem w Gainesville trwa nie od dzi-
siaj, tu chapeau bas przed Panią Dziekan Gaworską, spiritus 
movens tegoż przedsięwzięcia, było widać, że jest przez swo-
je amerykańskie koleżanki po fachu znana, lubiana i szanowa-
na. To miłe i znaczące. Ale teraz współpraca ta nabiera auten-
tycznego rozmachu, ciała i mięsa, English (American?) Nursing 
Division byłby, po rychłym uruchomieniu nauczania w języku 
angielskim farmaceutów trzecim (!) tego typu przedsięwzię-
ciem w Gdańsku, a w zakresie pielęgniarstwa pierwszym w 
Polsce. Warto było pojechać do Gainesville. 

prof. Piotr Lass
p.o. dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Delegacja AMG na Florydzie

JM Rektor w czasie prezentacji Akademii Medycznej w Gdańsku

Na gruncie mniej formalnym, przyjęcie w domu prof. D. Popovich: od lewej: dr 
A. Gaworska-Krzemińska, prof. D. Popovich, prof. R. Kaliszan, prof. K. Long, 
prof. J. Moryś, siedzi prof. P. Lass
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Logo AMG  
wymaga zmian

Szanowni Państwo,
Jako pracownik Akademii Medycznej w Gdańsku rekomen-

dujący zmianę logo naszej Uczelni oraz koordynator niniejsze-
go przedsięwzięcia, pragnę zabrać głos w dyskusji toczącej się 
od kilku dni na temat logo naszej Uczelni. 

Na wstępie pragnę podkreślić, iż pracujący nad logo zespół 
dokłada wszelkich starań, aby rezultaty naszej pracy charak-
teryzowały się najwyższą jakością. Proces projektowania logo 
został zainicjowany w 2005 roku i każdy jego element podlega 
starannej analizie i dyskusji. Ponieważ jest to proces długotrwa-
ły, nie byliśmy w stanie przewidzieć, iż obecny etap, w ramach 
którego zaproponowaliśmy dyskusję w gronie społeczności 
akademickiej, zbiegnie się z istotnym wydarzeniem, jakim jest 
ogólnopolski strajk lekarzy, obejmujący także naszych pracow-
ników. Ze względu na wagę, jaką przywiązujemy do projektu 
nowego logo i zbliżający się okres urlopów, zależało nam, aby 
dyskusja objęła jak najszersze grono, a zatem rozpoczęła się 
jeszcze przed sezonem wakacyjnym. Dziękujemy za zrozumie-
nie zaistniałej sytuacji i zaangażowany udział w dyskusji. 

Dlaczego logo AMG wymaga zmian?
1. Przeprowadzona w 2005 roku inwentaryzacja znaków gra-

ficznych pokazała, iż system identyfikacji wizualnej naszej 
Uczelni znajduje się w znacznym nieładzie. Tylko co piąta 
jednostka naszej Uczelni stosuje logo AMG, co dziesiąta nie 
stosuje żadnego znaku. Natomiast prawie połowa stosuje 
wyłącznie własne logo jednostki. 

Żadne stosowane logo AMG nie jest zgodne ze znakiem 
zgłoszonym do Urzędu Patentowego w 2003 roku, zamiesz-
czonym w Statucie z 2004 r. Wiele stosowanych znaków nie 
jest zgodnych z logiem zapisanym w Statucie 2006. Świad-
czy to o tym, iż nie tylko Uczelnia nie buduje spójnego wize-
runku, ale dotychczasowe logo AMG nie satysfakcjonuje 
pracowników AMG, wbrew tak licznym wypowiedziom poja-
wiającym się w jego obronie. Znak w lewym górnym naroż-
niku, który znajduje się na stronie www, gdzie ma miejsce 
forum, nie jest znakiem prawidłowym. Wchodząc na główną 
stronę Uczelni napotykacie Państwo jeszcze inny znak. 
Wszystkie one odwołują się do znaku pierwotnego, ale nim 
nie są. 

2. Przeprowadzona na początku 2006 roku ankieta opinii pra-
cowników na temat logo AMG wykazała, iż 3/4 (trzy czwarte) 
respondentów opowiedziało się za opracowaniem nowego 
logo AMG. Na ankietę wysłaną do wszystkich pracowników 
AMG, odpowiedziało wówczas około 80 osób. 

3. Logo jest wykładnią tożsamości instytucji, jej prestiżu i wia-
rygodności. Logo powinno przekazywać istotne dla instytucji 
wartości, nie tylko wśród wspólnoty akademickiej, ale sze-
rokiego grona odbiorców , współpracowników i partnerów w 
Polsce i na świecie. Profesjonalna jakość i artyzm znaku jest 
odzwierciedleniem poziomu profesjonalizmu instytucji. 

4. Estetyka logo i księga znaku jest kluczowym kodem porząd-
kującym zasady projektowania wszelkich elementów identy-
fikujących uczelnię: od papieru listowego począwszy po 
składowe designu przestrzeni architektonicznych.

5. W ocenie profesjonalistów, obowiązujący znak Uczelni, jak-
kolwiek pozytywnie wpisał się w jej tradycję, o czym świad-
czą wypowiedzi „na forum” i należy otoczyć go szacunkiem, 
nie spełnia współczesnych standardów profesjonalnego lo-
gotypu. Dotychczasowy znak Akademii Medycznej w Gdań-
sku został zaprojektowany w latach 90., zatem obowiązuje 
on stosunkowo krótko. Śledząc historię logotypów naszej 
Uczelni, których na przestrzeni istnienia instytucji było co 
najmniej cztery, można zauważyć, iż obecnie obowiązujący 
znak jest wynikiem przekształceń wcześniejszych znaków w 
nawiązaniu do stylistyki danego okresu. Logo z definicji to 
znak, który integruje w sposób jednoznaczny różnorodne 
elementy komunikatu, nadając im spójną, konsekwentną 
formę. W naszym obowiązującym znaku, w obrębie tarczy, 
pojawia się szereg elementów o różnym rodowodzie: literni-
ctwo (skrót AMG), składowe herbu Gdańska, symbole me-
dycyny, które są ze sobą zestawione, ale nie są zintegrowa-
ne w jedną estetyczną całość. Szereg decyzji projektanta, 
jak np. sposób przewijania węża wokół elementów herbu, 
czarna obwódka wokół tarczy, przestrzenne rozbicie skrótu 
Uczelni ma charakter przypadkowy lub nieczytelny, czyniąc 
znak nieprecyzyjnym. 

Dlaczego nie można po prostu „ulepszyć” dotychczaso-
wego logo AMG? 
1. Każda ingerencja w strukturę znaku, nawet najmniejsza (!), 

jest naruszeniem praw autorskich twórcy, a tym samym jest 
działaniem nie tylko nieetycznym, ale i karalnym. W tym 
sensie, brak ujednoliconych reguł jego stosowania w obec-
nej praktyce AMG, przy najlepszych intencjach jego użyt-
kowników, jest możliwe tylko dzięki niezwykłej wyrozumia-
łości autora dotychczasowego logo. Żaden profesjonalny 
grafik nie podejmie się modyfikacji istniejącego znaku, po-
nieważ takie działania są niezgodne z obowiązującym pra-
wem. Prawa autorskie, te identyfikujące autora ze znakiem, 
są niezbywalne. 

2. Nawet gdybyśmy uzyskali zgodę autora dotychczasowego 
znaku na modyfikację jego dzieła, żaden ceniący się i am-
bitny twórca nie podejmie się „ulepszania” znaku, ponieważ 
działania takie mają charakter „nietwórczy”, chyba, że są 
efektem zamierzonej współpracy kilku autorów. 
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Nasza propozycja
Uwzględniając wszystkie powyższe dane, proponujemy trzy 

znaki zaprojektowane przez profesjonalistów, w tym jeden 
znak, który jest propozycją współczesnej interpretacji dotych-
czasowego znaku, uwzględniającą naszą tradycję z poszano-
waniem wszelkich praw autorskich. Jest to propozycja nr 2. 
Jest to znak rekomendowany przez zespół merytoryczny, któ-
rego skład zostanie przedstawiony poniżej. 

Jednocześnie, aby rozważyć wszelkie kierunki i możliwości 
zmian, przedstawiamy również dwie odrębne propozycje, bę-
dące propozycjami całkowicie autonomicznymi wobec dotych-
czasowej estetyki naszego znaku. 

Znaki zostały zaprojektowane w sposób uwzględniający 
możliwość zmiany w niedalekiej przyszłości nazewnictwa na-
szej Uczelni na Uniwersytet. 

Dlaczego rekomendowana przez zespół merytoryczny 
jest propozycja nr 2?

1. Znak w swojej syntetycznej formie realizuje wiele pożąda-
nych treści, w tym między innymi: 

– akcent na połączenie nowoczesności z tradycją poprzez 
nowoczesną stylizację tradycyjnych form 

– akcent na prestiż i nobilitację za pośrednictwem nawiąza-
nia do form heraldycznych 

– duma – sugerowana przez dynamiczną krzywiznę wijącej 
się formy węża

– akcent na zintegrowanie z otoczeniem: krzyże „wcinające 
się” w zakola węża są „ostrzami” wnikającej do znaku 
przestrzeni, szerokie oddziaływanie na otoczenie – inte-
growanie „negatywu” i „pozytywu” w całość – równowa-
ga, synteza przeciwieństw

– akcent na „królewski” – najwyższej próby – charakter dzie-
dziny medycznej (i szkoły zarazem) „zapożyczony” z he-
raldyki Gdańska 

– identyfikacja z Gdańskiem – obecność elementów herbo-
wych 

– silne nawiązanie do obowiązującego logo AMG 
– stalowo-srebrna kolorystyka nawiązaniem do szlachet-

nych materiałów srebra i platyny oraz materiału medycz-
nego instrumentarium 

– wijąca się forma węża – metaforą dynamicznego, pełnego 
ruchu charakteru dziedziny, ale też drogi poszukiwań na-
ukowych, pełnych meandrów i zawiłości

– zintegrowanie dziedziny farmacji z działalnością kliniczną 
poprzez odwołanie się do wspólnego dla obu dziedzin 
motywu węża Eskulapa

2. W odróżnieniu od pozostałych nadesłanych znaków, reko-
mendowane logo w sposób jednoznaczny i niepowtarzalny 
identyfikuje Uczelnię z Gdańskiem 

3. Wysoka jakość artystyczna znaku – spójna i konsekwentna 
estetyka

4. Uwzględnienie wielości oczekiwań społeczności pracowni-
czej artykułowanych w ramach przeprowadzanej w 2006 
roku ankiety

5. „Odporność” znaku na zmiany mód i stylistyk poprzez zasto-
sowanie uniwersalnych geometrycznych form. 

Autorzy propozycji znaków oraz uczestnicy procesu
Aby zapewnić najlepsze rezultaty procesu projektowania, 

dokonano przeglądu firm projektowych oraz grafików w Polsce, 
posiadających wyróżniający się dorobek w dziedzinie projek-
towania logotypów. Aby zapewnić możliwie swobodny wybór 
znaku spośród zaprojektowanych dla naszej Uczelni, zapro-
szono dwóch grafików: Krzysztofa Stojałowskiego, prodzieka-
na niedawno utworzonego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku, autora logotypów dla instytucji polskich 
i zagranicznych oraz Przemysława Fornalę, właściciela firmy 
TO DESIGN, m.in. laureata niedawnego konkursu na logotyp 
Traktu Cesarsko-Królewskiego w Poznaniu. 

Krzysztof Stojałowski jest autorem propozycji nr 2 oraz nr 3. 
Przemysław Fornal jest autorem propozycji nr 1. 

Konsultantem procesu jest wysoko ceniony wśród fachow-
ców grafik, prof. Władysław Pluta z Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, pełniący w tej uczelni w różnych okresach funkcje 
prodziekana, dziekana, prorektora oraz kierownika Katedry 
Komunikacji Wizualnej. 

Prof. Pluta zatwierdził wybór grafików oraz jednoznacznie 
opowiedział się za propozycją nr 2, wysoko ją oceniając. 

W skład zespołu merytorycznego wchodzi ponadto Sylwia 
Scisłowska, artysta plastyk z ponad dwudziestoletnim dorob-
kiem pracy artystycznej i projektowej w Zakładzie Anatomii i 
Neurobiologii AMG, autor licznych plansz poglądowych, plaka-
tów, logotypów i innych prac projektowych oraz Małgorzata 
Lisiewicz (specjalista ds. promocji i wizerunku AMG, lekarz, 
historyk sztuki, Ph.D. University of Chicago).

Poszczególne wyniki prac zespołu merytorycznego są na 
bieżąco konsultowane z zespołem uczelnianym AMG, powoła-
nym przez rektora AMG w celu nadzoru nad procesem, w na-
stępującym składzie: prorektor AMG prof. Jacek Bigda, kan-
clerz mgr Marek Langowski, redaktor naczelny Gazety AMG 
prof. Wiesław Makarewicz, pełnomocnik rektora ds. programu 
nowego szpitala prof. Piotr Czauderna, dr Jerzy Jankau, chi-
rurg plastyczny, autor interdyscyplinarnej pracy doktorskiej z 
zakresu sztuki i medycyny oraz dr Marek Bukowski z Zakładu 
Historii i Filozofii Nauk Medycznych AMG. 

Na obecnym etapie projekty konsultowane są z Państwem. 

Podsumowanie
Intencją proponowanej dyskusji było skonfrontowanie rezul-

tatów naszej pracy z Państwa odczuciami. Autorzy przedsta-
wionych propozycji są otwarci i zainteresowani uwzględnie-
niem wszelkich merytorycznych uwag odnoszących się do 
znaku, jak na przykład jego kolorystyki. 

Niewątpliwie Państwa opinia jest istotna dla osób, które 
będą podejmować decyzję o wdrożeniu znaku, stąd waga, jaką 
przywiązujemy do toczącej się dyskusji. Należy jednak podkre-
ślić, iż niemożliwe jest stworzenie projektu, który usatysfakcjo-
nuje całą społeczność uczelnianą, bowiem każdy z nas jest 
niepowtarzalną osobowością, kształtowaną w indywidualnych 
warunkach. Same wypowiedzi na łamach forum pokazują, jak 
bardzo różnimy się w odbiorze znaków i jak różnie odczytujemy 
ich treści. 

Jako koordynator przedsięwzięcia pragnę dodać, iż jestem 
absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku i wszelkie pro-
ponowane przeze mnie działania w ramach pełnionego przeze 
mnie stanowiska specjalisty ds. promocji i wizerunku, motywo-
wane są moim oddaniem naszej Uczelni, z którą się identyfiku-
ję nie tylko zawodowo, ale także osobiście. Jednocześnie, 
wieloletnia nauka podjęta przeze mnie po studiach medycz-
nych w dziedzinie związanej ściśle z komunikacją wizualną 
upoważnia mnie do wyrażenia mojego głębokiego przekonania 
o słuszności projektu zmiany wizerunku logo Uczelni i o tym, iż 
projektowanie znaku AMG powinno zostać wykonane przez 
specjalistów w dziedzinie. Podtrzymuję swoją rekomendację 
propozycji nr 2 autorstwa Krzysztofa Stojałowskiego. 

Liczymy na kontynuację dyskusji. 
Małgorzata Lisiewicz 
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JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Magnificencjo, Panie Rektorze, 
Panie Dziekanie, Wysoki Senacie, 
Dostojni Goście, Drogie Koleżanki i Koledzy!
Byliśmy kiedyś młodzi. Mieliśmy mniej niż 20 lat, kiedy 55 lat 

temu Wydział Farmaceutyczny AMG zaprosił nas do udziału w 
egzaminie wstępnym na studia w tej sali, wtedy przy ul. Roose-
velta, później Karola Marksa 107. Tu zdawaliśmy egzamin pi-
semny i ustny. Większość z nas przyjęto na studia.

Wkrótce przyszło następne zaproszenie, tym razem do sta-
wienia się w Dziekanacie zakończone delikatną pogróżką. Po-
stanowiłam je zlekceważyć. Ci, którzy potraktowali je serio, 
pojechali na wykopki.

Tu w pierwszych dniach października odbyła się immatryku-
lacja naszego roku. Byliśmy szczęśliwi i dumni, że jesteśmy 
studentami. Niektórzy z nas zaczęli nosić studenckie czapki, 
okrągłe, z granatowego aksamitu z wyhaftowanym srebrnym 
emblematem farmacji.

Tu spotkał się z nami roześmiany, ubrany w gumiaki i beret 
starszy kolega Wojtek Łaszowski, który nam opowiedział, co 
to znaczy być studentem i namawiał do wstąpienia do ZSP. 
Wstąpiliśmy.

Tu odbywały się wykłady z fizyki i marksizmu-leninizmu 
wspólne z Wydziałem Lekarskim. Głoszone piękną polszczyzną 
wykłady prof. Adamczewskiego i kojarzące się z teatralnym 
przedstawieniem, prowadzone przy zaciemnionej sali, demon-
stracje doświadczeń fizycznych. Byliśmy zafascynowani.

Tu w 1953 roku łamiącym się tragicznie głosem, roniąc łzy 
bezbrzeżnego smutku poinformowała nas o śmierci Wodza 
Ludzkości Józefa Stalina nasza marksistka Olga Barniczowa. 
Nie podzielaliśmy tego smutku.

Tu prowadził wykłady z botaniki nasz ówczesny dziekan 
prof. Tadeusz Sulma prezentujący przedwojenną elegancję w 
ubiorze i sposobie bycia. Do dziś pamiętam wielokrotnie wy-
mienianą przez profesora nazwę egzotycznej rośliny o dźwięcz-
nym brzmieniu Liquidambor orientalis, choć nie mam zielonego 
pojęcia, jak wygląda.

Tu odbywały się wykłady prof. Rodziewicza z chemii nieorga-
nicznej, prof. Sawlewicza z chemii organicznej i biologicznej, 

prof. Ellerta z chemii farmaceutycznej, prof. Koło-
dziejskiego z farmakognozji, prof. Fiebiga z farma-
cji stosowanej, prof. Kryńskiego z mikrobiologii, 
prof. Byczkowskiego z chemii toksykologicznej i 
sądowej, prof. Wierzchowskiego ze środków spo-
żywczych, prof. Tułeckiego z technologii środków 
leczniczych i innych wykładowców.

Na wykładach z wyszkolenia wojskowego 
straszono nas wojną atomową i zalecano, aby w 
razie wybuchu jądrowego wczołgać się pod łóż-
ko lub stół. Otrzymaliśmy za to książeczkę woj-
skową oficera rezerwy i stopień podporucznika.

Na wykłady chodziliśmy raczej rzetelnie, bo obo-
wiązywała nas dyscyplina studiów, ale też nie mieli-
śmy podręczników, więc trzeba było mieć dobre 
notatki. Spędzaliśmy niezliczone ilości godzin w pra-
cowniach chemicznych, gdzie zanim zaliczyliśmy 
zadanie, powodowaliśmy liczne pożary i wybuchy.

Pamiętam pierwsze kolokwium z pierwszej 
grupy anionów. W kuluarach w osłupienie wpra-

W dniu 1 czerwca 2007 roku w Auditorium Maximum odbyła 
się uroczystość Jubileuszu 60-lecia Wydziału Farmaceutyczne-
go Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Jubileusz 50-lecia 
ukończenia studiów, połączony z odnowieniem dyplomów ma-
gistra farmacji absolwentów roczników 1956 i 1957. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością – wojewoda po-
morski Piotr Karczewski, przedstawiciel marszałka wojewódz-
twa pomorskiego dr Ryszard Karpiński, przewodniczący Klubu 
Radnych PIS Rady Miasta Gdańska mgr Kazimierz Koralewski, 
prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. Jan Drwal 
oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych, sponsorów uroczy-
stości – Polpharmy i Serviera. Jubileuszowe obchody uświetnił 
koncert w wykonaniu Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku 
im. T. Tylewskiego pod dyrekcją mgr. Jerzego Szarafińskiego.

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału otworzył dziekan, 
prof. Marek Wesołowski, serdecznie witając zaproszonych Go-
ści, Jubilatów, wszystkich licznie zgromadzonych. Przemówie-
nia wygłosili: rektor prof. Roman Kaliszan, dziekan prof. Marek 
Wesołowski oraz zaproszeni goście. 

Dziekan Wydziału prof. Marek Wesołowski w swoim wystą-
pieniu przedstawił krótką historię Wydziału Farmaceutycznego 
AMG, począwszy od 1945 r., tj. od chwili podjęcia prac organi-
zacyjnych związanych z utworzeniem Wydziału, do roku 2007, 
tj. jubileuszu 60-lecia kształcenia farmaceutów. Przedstawił 
zmiany organizacyjne, jakie zachodziły w tym okresie na Wy-
dziale, omówił osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz w za-
kresie kształcenia podyplomowego farmaceutów.

Rektor w towarzystwie dziekana wręczył pamiątkowe meda-
le dziekanom wydziałów farmaceutycznych uczelni medycz-
nych w Polsce, przybyłym na jubileuszowe uroczystości.

Medalem Za Zasługi dla AMG zostały wyróżnione następujące 
osoby: prof. Krystyna Olczyk – dziekan WF Śląskiej AM w Kato-
wicach, prof. Joanna Szymura-Oleksiak – dziekan WF CM UJ w 
Krakowie, prof. Elżbieta Skrzydlewska – prodziekan WF AM w 
Białymstoku, prof. Józef Sawicki – dziekan WF AM w Warszawie, 
prof. Kazimierz Głowniak – dziekan WF AM w Lublinie, prof. Ed-
mund Grześkowiak – dziekan WF UM w Poznaniu, prof. Kazimierz 
Gąsiorowski – dziekan WF AM we Wrocławiu, prof. Bronisław 
Grzegorzewski – dziekan WF CM UMK w Toruniu.

Następnie rektor i dziekan wręczyli dostojnym Jubilatom od-
nowione po 50. latach dyplomy magistra farmacji.

Po ceremonii głos zabrała dr Danuta Dąbrowska, przema-
wiająca w imieniu mgr Irmy Taraszkiewicz, przedstawiciela 

Stowarzyszenia Absolwentów AMG oraz przedstawiciel Jubi-
latów mgr Mirosława Aleksandrowicz (poniżej tekst wystąpie-
nia). 

  

Dziekani wyróżnieni medalem Za Zasługi dla AMG
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NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM
wiła mnie wiedza kolegi ze starszego roku, powszechnie nazy-
wanego Pitagorasem, który z pamięci wyrecytował wzór siar-
czanu żelazowego z ową tajemniczą grupą SO4 trzy razy wzię-
tą. Później też to umiałam.

Pamiętam zlokalizowaną w piwnicach pracownię Farmacji 
Stosowanej, urocze panie Ellertową i Lewonową i najbardziej 
pracochłonne, godzinami wytrząsane emulsje rycynową i ma-
kową. I to, jak musieliśmy odkupić przeznaczony do ćwiczeń a 
wyjedzony przez nas, wiecznie głodnych, mak i cukier. I „ścia-
nę płaczu” na farmakognozji, owe zgromadzone licznie w gab-
lotach eksponaty roślin, które należało bezbłędnie rozpoznać.

W drodze do mieszczącego się w podziemiach bufetu spo-
tykaliśmy pana Górskiego, woźnego, używającego legendar-
nego zwrotu „ja i pan dziekan”.

Tu wreszcie, w tej auli odbywały się doroczne bale wydawane 
przez IV rok dla roku I, z obowiązkową częścią artystyczną.

Część z nas mieszkała w akademiku przy ul. K. Marksa w 
pokojach 6-osobowych z piętrowymi metalowymi łóżkami. Pod-
stawą utrzymania większości było stypendium wystarczające na 
pokrycie najniezbędniejszych wydatków. Żyliśmy biednie, bo 
biedne były wtedy czasy i biedne nasze rodziny, zrujnowane i 
okaleczone przez niedawno przecież zakończoną wojnę.

Staraliśmy się uczestniczyć w życiu kulturalnym. To były cza-
sy popularności orkiestry Jana Cajmera, Nataszy Zylskiej i Mar-
ty Mirskiej, czasy młodości aktorskiej Cybulskiego i Kobieli, tea-
trzyku „Bim-Bom”, teatrzyku rąk „Co to” i świetności nowoczes-
nego, nowo otwartego kina „Leningrad”. Chodziliśmy też na 
tańce na urządzanych w akademikach zabawach tanecznych.

Aniśmy się spostrzegli, kiedy mimo nie najłatwiejszego życia 
minęły cztery lata. Pojawiły się głosy, że szkoda kończących 
się studiów, może więc zarepetować. Ale było to już niemożli-
we, bo wszystkie niezbędne zaliczenia mieliśmy za sobą. Więc 
tu w tej sali w czerwcu 1956 r. otrzymaliśmy absolutorium.

Nasza koleżanka Jola de Walden, notoryczna prymuska, 
otrzymała czerwony dyplom ukończenia studiów, gdyż wszyst-
kie egzaminy zdała w zerowym terminie.

Na zakończenie wykonaliśmy tradycyjne tableau i odbył się 
bal absolwentów w Grand Hotelu.

Jesienią 1956 r., w trakcie przygotowań do egzaminów, prze-
żywaliśmy „polski październik”. Pamiętam, jak w stołówce aka-
demickiej zwanej „Tivoli” ktoś poinformował, że w sali anatomii 
prawidłowej jest wiec, na którym mówią niesamowite rzeczy i 
mówią głośno o Katyniu. To był temat, za który dotąd szło się 
do więzienia. Byłam zaszokowana. Później 
wiece odbywały się na Politechnice. Nastrój 
był niezwykły. Wydawało się, że wszystko się 
zmieni. Trochę się zmieniło. Chodziłam na 
wiece uważając, że są ważniejsze niż egzami-
ny. Ostatni egzamin zdałam u prof. Tułeckiego 
26 października.

Wszyscy absolwenci otrzymywali nakazy 
pracy. Przez lata pracowaliśmy, jak to się 
wtedy mówiło: „budowaliśmy socjalizm”, nie 
wierząc już w to, że przaśna rzeczywistość 
może się zmienić. Kładziono nam wciąż do 
głowy, jak potężny i niezniszczalny jest Zwią-
zek Radziecki i że ustrój socjalistyczny jest 
najlepszy na świecie. 

A jednak wszystko się zawaliło. Doczeka-
liśmy wolnej Polski. Bo mieliśmy szczęście 
żyć w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, 
słuchać Jego słów i niejednokrotnie być bli-

sko Niego. Przywołany przez Niego Duch Święty odnowił obli-
cze tej ziemi.

U schyłku naszej kariery zawodowej weszliśmy w kapitalizm. 
Niektórzy z nas poczuli przyjemności i kłopoty wynikające z 
bycia kapitalistą, z posiadania apteki i zaznała dobrobytu. Inni 
pozostali nadal pracownikami.

Teraz już jesteśmy emerytami. Zaliczyliśmy wszystko, co 
było zapisane w indeksach naszego życia.

Dziś spotykamy się pierwszy raz po pięćdziesięciu latach. 
Przyjechaliśmy z różnych stron Polski zaproszeni przez Wy-
dział Farmaceutyczny AMG na uroczystość odnowienia dyplo-
mu magistra farmacji po 50. latach do naszego dawnego bu-
dynku, tym razem przy alei o polsko brzmiącej nazwie gen. J. 
Hallera 107. Spotykamy się młodzi inaczej. 

Wybierając się w podróż do krainy lat młodości żywimy na-
dzieję, że zastaniemy rzeczywistość taką, jaką zostawiliśmy 
przed laty, że przywitają nas dawne, znajome twarze. Dozna-
jemy zawodu, bo tamtej rzeczywistości już nie ma. Nie ma na-
szych profesorów i asystentów, nie ma wielu z naszego grona. 
Znaleźliśmy się w dziwnym świecie, gdzie wszyscy są od nas 
młodsi. Nawet to miejsce jest inne.

Mimo to jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu być razem. Za-
wsze byliśmy dumni z naszej Uczelni. Dała nam wiedzę o ota-
czającym świecie i umiejętność jej wykorzystywania dla dobra 
potrzebującego naszej pomocy człowieka. Dziś mamy szcze-
gólną okazję, by o tym wszystkim głośno powiedzieć tu, w na-
szej auli, z którą wiąże się tyle wzruszających wspomnień.

Aby za wszystko podziękować tym, których już nie ma, ale 
też tym, którzy są.

Dziękujemy za stworzenie pięknej tradycji odnawiania dyplo-
mu magistra farmacji po 50.latach. Dziękujemy władzom i pra-
cownikom Uczelni, a także naszym gdańskim koleżankom za 
trud zorganizowania tego jubileuszowego spotkania. Dziękuje-
my sponsorom. Dziękujemy dostojnym gościom, którzy swoją 
obecnością uświetnili dzisiejszą uroczystość.

Naszemu Wydziałowi w związku z jubileuszem 60-lecia ży-
czymy wielu sukcesów na niwie naukowej i dydaktycznej.

Rozsądek mi podpowiada, że to już ostatnie zaproszenie na-
szej Almae Mater, z którego dane nam było skorzystać, ale nie-
poprawny optymizm woła przekornie: „a może jednak nie ?”

Bądźmy więc optymistami.

mgr farmacji Mirosława Aleksandrowicz
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Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym
W dniu 23 czerwca 2007 r. w Auditorium Maxi-

mum Wydziału Farmaceutycznego AMG odbyło 
się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom 
rocznika 2001–2007. Dyplomy otrzymało 124. ab-
solwentów kierunku farmacja.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością rektor 
AMG prof. Roman Kaliszan, prorektor ds. klinicz-
nych prof. Zbigniew Nowicki, dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego prof.  Marek Wesołowski, pro-
dziekani Wydziału Farmaceutycznego – prof. Miro-
sława Szczepańska-Konkel, dr hab. Apolonia Ryb-
czyńska, prof. nzw. oraz dr hab. Wiesław Sawicki. 
W uroczystości wzięli również udział licznie zebra-
ni członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego, 
zaproszeni goście, młodzież, rodzice oraz rodziny 
dyplomantów.

Po okolicznościowych przemówieniach wygło-
szonych przez rektora, dziekana oraz prezesa 
Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, dr. farm. 
Stanisława Vogla absolwenci złożyli przyrzeczenie 
farmaceutyczne. W chwilę potem nastąpiło wrę-
czenie dyplomów.

Absolwentkom: Agnieszce Dembek, Marcie Do-
browolskiej, Agnieszce Durlach, Alicji Gromkow-
skiej, Małgorzacie Pieślak i Karolinie Langowskiej, 
wyróżniającym się najlepszymi wynikami w nauce 
i w działalności na rzecz społeczności akademi-
ckiej, wręczono listy gratulacyjne oraz nagrody 
książkowe ufundowane przez Gdańską Okręgową 
Izbę Aptekarską. Mgr Marcie Dobrowolskiej prezes 
Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wręczył 
Nagrodę im. prof. Stanisława Janickiego dla najlep-
szego absolwenta.

Prof. Apolonia Rybczyńska wręczyła nagrody 
laureatkom Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wy-
konanych w roku akademickim 2005/2006. W konkursie I miej-
sce zdobyła mgr Agnieszka Wenecka, II miejsce mgr Marta 
Radkowska zaś III miejsce zajęły równorzędnie Sandra Makul-
ska i Weronika Wojtasik.

W dalszej części uroczystości przemówienie w imieniu ab-
solwentów wygłosiła mgr Karolina Langowska zaś studentka 
V roku, Agata Pankowska, pożegnała kolegów opuszczających 
mury naszej Alma Mater.
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Kongres w majtkach
czyli (prawie) naga prawda  

o węgierskiej medycynie nuklearnej 
Szeged, zwany również Segedynem jest jak na miasta wę-

gierskie, poza Budapesztem,  miastem dość dużym – przejście 
z jednego końca śródmieścia na drugie zabiera nawet dziesięć 
minut. Cechuje się urokliwym, secesyjnym centrum malowni-
czo rozłożonym nad leniwie płynącą Cisą i jako siedziba po-
kaźnego uniwersytetu – swobodną studencką atmosferą. Jako 
taki przytulił między 23 a 26 maja 2007 r. XV Zjazd Węgierskie-
go Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. 

Węgierscy medycy nuklearni to ciekawa społeczność. Jak 
na położenie po gorszej stronie Europy, małe rozmiary kraju  
i – poza garstką profesorów – prawie chemiczny brak znajomo-
ści angielskiego, wnoszą zadziwiająco duży wkład w światową 
naukę, bardzo kreatywnie rozwijając radiofarmację i zagadnie-
nia techniczne. Nadto, mimo wyżej wspomnianego antytalentu 
językowego, posiadają mnóstwo kapitalnych kontaktów mię-
dzynarodowych oraz  z dużym zapałem znajdują ciekawe za-
gadnienia niszowe. Podziw niżej podpisanego, hobbysty badań 
izotopowych psów i kotków, zawsze wzbudzały izotopowe ba-
dania (i terapia!) w weterynaryjnej medycynie nuklearnej posta-
wione na Węgrzech na poziomie porównywalnym z USA. W tej 
części Europy jest to prawdopodobnie najlepsza grupa bada-
czy izotopologii stosowanej. Pod tym względem Polacy, mimo 
nierównie większej liczebności nacji, to przy Węgrach zako-
piańskie Lipki lub dworzec w Koluszkach, jak kto woli.

Niżej podpisany, przy niejakim braku kompetencji w zakresie 
pięknego języka węgierskiego, był w Szegedzie z trzech wzglę-
dów: z Węgierskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej (Ma-
gyar Orvostudományi Nukleáris Társaság – brzmi! – prawda?) 
współpracuje od lat na niwie redagowanego przez siebie pisma 
Nuclear Medicine Review – Central and Eastern Europe – 
wspólnego organu towarzystw medycyny nuklearnej Czech, 
Polski, Węgier, Serbii etc., etc. Jest to długa przyjaźń, od sześ-
ciu lat maszerujemy obok siebie spokojnie, acz milkliwie i chy-
ba się lubimy, niektóre z myśli, którymi się dzielimy, mogą być 
ważne. Po drugie, autor poniższego wygłosił tam wykład o za-
stosowaniach medycyny nuklearnej w psychiatrii, być może 
istotne, gdy wydaje się, że kraj i świat jest niezbyt normalny. 
Last but least, autorowi pewną przyjemność sprawiło uhono-
rowanie go honorowym medalem i dyplomem György de 
Hevesy’go za osiągnięcia w dziedzinie medycyny nuklearnej . 

György de Hevesy (1985 – 1966), fizykochemik węgierski był 
ciekawą postacią. Laureat Nagrody Nobla w roku 1943, był  
w historii jedynym noblistą w dziedzinie medycyny nuklearnej. 
Był profesorem uniwersytetów w Budapeszcie, Fryburgu, 
Sztokholmie oraz Instytutu Nielsa Bohra w Kopenhadze.  
Wspólnie z Costerem odkrył hafn. Wprowadził, wraz z Pa-
nethem,  znaczniki promieniotwórcze w badaniach biologicz-
nych i medycznych. Określił wartościowość aktynu. Odkrył 
promieniotwórczość samaru. Rozdzielił (wraz z N. Brönste-
dem) izotopy rtęci. 

W 1943 r. za zastosowanie metody znaczników do badań bio-
logicznych otrzymał Nagrodę Nobla. Wiąże się zresztą z tym 
ciekawa historia, jak to Hevesy, aby zabezpieczyć medal nob-
lowski przed skonfiskowaniem przez Niemców (było, nie było 
200 gramów 23-karatowego złota!), rozpuścił go w wodzie kró-
lewskiej, aby odtworzyć go po wojnie z odzyskanego metalu.  

Inna pyszna historia, być może apokryficzna, wiąże się ze 
studencką młodością de Hevesy’ego. Podejrzewając, że właś-
cicielka skromnego pensjonatu, w którym mieszkał,   oszukuje 
go, niedojedzone resztki mięsa podając po kilku dniach w for-
mie zmielonej jako tzw. pieczeń rzymską, znakował radioizoto-

pem owe resztki i demaskował podłą babę przez znalezienie 
radioizotopu w tejże pieczeni. Ot, teoria znaczników promie-
niotwórczych w pigułce. 

Skąd atoli powyższy – przyznaję – nieco prowokujący tytuł? 
Węgry, jako kraj położony na powulkanicznym dnie wyschnię-
tego morza, posiadają masę ciepłych źródeł. Wystarczy w za-
sadzie zrobić małą dziurkę w ziemi i już tryska kojąca fontanna. 
Prawie każdy  zjazd MONT odbywa się w okolicznościach, po-
wiedzmy, kąpielowych. Ale w Szegedzie organizatorzy poszli 
na całość. Przyjęcie towarzyskie Zjazdu odbyło się na basenie 
miejscowego ośrodka uzdrowiskowego. Stoły z przykładami 
znakomitej węgierskiej kuchni gustownie rozstawione na 
obrzeżach basenu, kwiat profesury medycyny nuklearnej dziar-
sko pluskający się w ciepłych wodach i/lub luminarze tamecz-
nych nauk niedbale przechadzający się wzdłuż wód w stroju 
niedbałym z ręcznikami zwiewnie przerzuconymi przez ramię 
– to był widok!

Zbierając myśli po powrocie: Polacy mają zadziwiającą  
skłonność podziwiania nacji odległych, najlepiej Japończyków 
i Amerykanów. Zaniedbujemy (z reguły) sąsiadów. Szkoda. A 
wystarczy spłynąć z karpackich przełęczy ku życzliwszemu 
klimatowi, słonecznym równinom, ciekawym ludziom, dobrej 
kuchni... Rozmawiajmy z sąsiadami, czasami jest o czym.  

prof. Piotr Lass
Zakład Medycyny Nuklearnej AMG
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Profesor Takashi Wakabayashi
W dniu 22 czerwca 2007 r. w Collegium Biomedicum Akademii 
Medycznej w Gdańsku odbyła się uroczystość nadania tytułu 
doktora honoris causa Profesorowi Takashi Wakabayashi. 

Nasza Uczelnia nadaje tytuły doktora honoris causa szcze-
gólnie zasłużonym osobom, w uznaniu ich wybitnych osiągnięć 
w dziedzinie nauk biomedycznych, kultury oraz dokonań w sfe-
rze rozwoju współpracy z polskimi ośrodkami naukowo-badaw-
czymi.

Przyznając ten zaszczytny tytuł nasza społeczność akade-
micka uhonorowała osiągnięcia Profesora Takashi Wakabaya-
shi z zakresu patologii doświadczalnej i diagnostyki molekular-
nej mitochondriów, w szczególności – wkład do nauki świato-
wej i wiedzy na temat roli mitochondriów w procesie nekrozy i 
apoptozy komórek. Nadany tytuł jest też wyrazem uznania śro-
dowiska akademickiego dla osiągnięć w sferze dydaktycznej 
oraz wkładu Profesora Wakabayashi w zainicjowanie i dyna-
miczny rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Nagoi  
i AMG. Ambasador Cesarstwa Japonii Ryuichi Tanabe przesłał 
gratulacje naszemu doktorowi honoris causa, a uroczystość 
wręczenia dyplomu zaszczycił obecnością I sekretarz Amba-
sady Japonii Ichitomo Taninai. Były prezydent RP, Lech Wałę-
sa, przekazał list gratulacyjny, który odczytał mecenas Włodzi-
mierz Wolański.

W uroczystości Profesorowi Takashi Wakabayashi towarzy-
szyły małżonka Keiko Wakabayashi i siostra Saddako Fuchu 
oraz uczestniczyły delegacje z dwu japońskich uniwersytetów 
– Nagoya University School of Medicine oraz Meijo University. 

Rektor-prezydent Nagoya University prof. Shin-ichi Hirano 
powołał delegację Wydziału Medycznego pod kierownictwem 
dziekana prof. Michinari Hamaguchi, kierownika biura współ-
pracy międzynarodowej prof. Hideki Kasuya i następcy Profe-
sora Wakabayashi w Nagoi – prof. Jiro Usukura, a rektor-
prezydent Meijo University, prof. Hiroshi Shimoyama – delega-
cję w osobach profesorów Norio Kaneda i Tatsuo Akitaya pod 
kierownictwem dziekana Wydziału Farmacji. Przybyli także za-
graniczni goście z Uniwersytetu w Ankonie – profesorowie En-
rico Bertoli i Lucedio Greci.

W uroczystości uczestniczyli recenzenci – prof. Grzegorz 
Bartosz z Katedry i Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódz-
kiego, prof. Wiesław Makarewicz, rektor AMG w latach 1999-
2005, emerytowany profesor zwyczajny Zakładu Enzymologii 
Molekularnej Katedry Biotechnologii Medycznej Międzyuczel-
nianego Wydziału Biotechnologii UG–AMG, prof. Lech Woj-
tczak z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii 
Nauk.

Wśród dostojnych gości, wita-
nych przez rektora prof. Romana 
Kaliszana, byli dr Anna Gręziak – 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, prof. Bernard Lammek – 
prorektor ds. nauki Uniwersytetu 
Gdańskiego, Leszek Czarnobaj – 
wicemarszałek województwa po-
morskiego, Jacek Karnowski – pre-
zydent Sopotu, prof. Edmund Witt-
brodt – senator RP, Andrzej Lis – 
poseł na Sejm RP, Tadeusz Pacho-
lik – reprezentujący Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej, rektorzy AMG 
poprzednich kadencji, profesoro-
wie: Stefan Raszeja, Zdzisław Brzo-
zowski, Barbara Krupa-Wojcie-
chowska, Stefan Angielski, Zdzisław 
Wajda, Wiesław Makarewicz. 
Uczestniczyli ponadto: prof. Olgierd 
Narkiewicz, doktor honoris causa 
AMG, Witold Wacławik-Narbutt – 
konsul honorowy Republiki Peru, 
Irena Pancer – pomorski kurator 
oświaty, prof. Jan Drwal – prezes 

W gabinecie rektora przed uroczystością, od prawej profesorowie: Grzegorz Bartosz, recenzent z UŁ, Roman Kali-
szan, rektor AMG, Takashi Wakabayashi, Wiesław Makarewicz, recenzent z AMG, Michał Woźniak, promotor
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doktorem honoris causa AMG
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Marek Dec – dyrektor 
ds. handlowych, członek zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, Irena Popinigis oraz Danuta Popinigis.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski szczególnie dziękował 
Profesorowi Takashi Wakabayashi za działalność na polu 
współpracy kulturalnej, organizację dni kultury japońskiej w 
Sopocie oraz inicjatywę budowy Centrum Kultury Japońskiej.

Doktor honoris causa otrzymał gratulacje od włodarzy Gdań-
ska, prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. 
Lecha Wojtczaka, prezydenta Federacji Europejskich Towa-
rzystw Biochemicznych prof. Jolanty Barańskiej, rektorów kra-
jowych uczelni medycznych oraz Uniwersytetów w Ankonie, 
Bolonii, Camerino oraz Nagoya University School of Medicine 
i Meijo University. 

Uroczystość uświetnił piękny koncert Chóru AMG i odsło-
nięcie nazwiska nowego doktora honoris causa na tablicy w 
holu Collegium Biomedicum.

Profesor Takashi Wakabayashi dziękując za przyznane od-
znaczenie zaprosił naszą społeczność akademicką, w iście 
japońskim cesarskim stylu, na koncert artysty klasy światowej 
Marka Laforeta, który na specjalne zaproszenie doktora hono-
ris causa przybył z Paryża.

Marc Laforet francuski pianista, który zadebiutował jako „cu-
downe dziecko” w wieku ośmiu lat w Théatre des Champs-
Elysées w Paryżu, uczeń Pierre’a Sancana, szlifujący technikę 
pod bacznym okiem samego Artura Rubinsteina w październi-
ku 1985 roku zdobył srebrny medal XI Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Marc Laforet współpracował z tak znakomitymi dyrygentami, 
jak Daniel Barenboim, Serge Baudo czy Alain Lambard i orkie-
strami, np. Orchestre National de France, Orchestra Filarmonia 
della Scala i Tokyo Filharmonic.

Wspaniały koncert utworów Chopina zakończony burzliwą 
owacją na stojąco i licznymi bisami był niezwykłą ucztą ducho-
wą dla licznie zgromadzonych melomanów.

W dniu 23 czerwca odbyła się druga odsłona uroczystości 
doktoratu honorowego Profesora Takashi Wakabayashi – Inter-
national Conference on Progress in Biomedical Sciences. Kon-
ferencja naukowa była rodzajem hołdu złożonego pamięci przy-
jaciela Profesora Takashi Wakabayashi, nieżyjącego prof. Jerze-
go Popinigisa, z którym nasz doktor 
honoris causa zaprzyjaźnił się pod-
czas stażu naukowego w pracowni 
Davida Greena w Madison, USA. 

Godnym podkreślenia wydaje się 
fakt, iż jest to już czwarta z kolei 
konferencja poświęcona pamięci 
zmarłego prof. J. Popinigisa. Pierw-
sza odbyła się w 2004 roku w Gdań-
sku, następna w 2005 r w Pioraco 
(Włochy), a trzecia z kolei, w 2006 
roku w Nagoi (Japonia).

Konferencja zgromadziła liczne 
grono wybitnych specjalistów z Ja-
ponii, Włoch i Polski. Ostatnim akor-
dem tej konferencji był konkurs mło-
dych naukowców o nagrodę im. prof. 
Jerzego Popinigisa za najlepszą pre-
zentację. W bardzo ostrej konkuren-
cji wygrał Michał Szkatuła, doktorant 
Katedry i Zakładu Chemii Medycznej 
za prezentację zatytułowaną The Pi-
votal Role of Neuronal Nitric Oxide 

Synthase in Proapoptotic Mechanism of Action of 2-Methoxy-
estradiol in Osteosarcoma 143 B cells.

Wydaje się więc, że wspólne fascynacje nauką potrafią prze-
trwać próbę czasu, a niezwykłe osobowości, do których nie-
wątpliwie należał absolwent naszej Uczelni, prof. Jerzy Popini-
gis, do dziś cementują więzi łączące naszą naukową „rodzinę” 
i wciągają młodych adeptów nauki do kontynuowania idei swo-
ich wielkich Nauczycieli.



Laudacja promotora  
prof. Michała Woźniaka

Magnificencjo! Dostojny Doktorze! 
Wysoki Senacie! Szanowny Panie Dziekanie!
Szanowni Państwo !
Z głęboką satysfakcją oraz wzruszeniem przyjąłem propo-

zycję JM Rektora AMG objęcia funkcji promotora doktoratu 
honoris causa Profesora Takashi Wakabayashi. Wiem, że jest 
wybitnym, światowej sławy specjalistą z zakresu struktury i 
funkcji mitochondriów, a mam przyjemność znać Go osobiście 
i zaliczać do grona najbliższych przyjaciół.

Mam świadomość doniosłości wyboru, a zarazem niezwykło-
ści chwili, w której nasza Uczelnia zadecydowała o przyznaniu 
doktoratu honorowego Osobie szczególnie zasłużonej na polu 
nauki i kultury, a ponadto Japończykowi – przedstawicielowi na-
rodu, z którym łączy nas wspólne umiłowanie wartości, takich jak 
wolność i honor, nie dopuszczające żadnych kompromisów.

Pozwolę więc sobie zatytułować laudację trzema kluczowy-
mi słowami, które w moim najgłębszym przekonaniu najlepiej 
przybliżają osobę Profesora jako kontynuatora samurajskiej 
tradycji Miyamoto Musashi – mistrza Bujutsu, charyzmatycz-
nego nauczyciela, humanisty i dociekliwego badacza: Nauka, 
Sztuka, Honor.

Profesor Takashi Wakabayashi w 1963 roku został absol-
wentem Uniwersytetu w Nagoi, należącego do elitarnej grupy 
7 cesarskich uniwersytetów kraju kwitnącej wiśni. Ukończył 
wydział medycyny Nagoya University School of Medicine zwią-
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zany strukturalnie z otwartym w 1871 roku szpitalem uniwersy-
teckim. Szpital ten sięga korzeniami do założonej przez wybit-
nego arystokratę Lorda Owari szkoły medycznej.

Filantropijna działalność Lorda Owari – „księcia pacjentów”, 
otwartego na cierpienie drugiego człowieka wpisuje się w dłu-
gą tradycję 3 wybitnych rodzin damyo zwanych gosanke („trzy 
wybitne rody” – Kii, Mito, Owari) spokrewnionych z rodem zna-
komitego shoguna Tokugawy Ieyasu.

W 1603 roku Tokugawa Ieyasu zakończył dzieło zjednoczenia 
kraju rozpoczęte przez Odę Nobunagę i Toyotomi Hideyoshi. 
Czas jednoczenia rozproszonych księstw japońskich to czas 
życia i powstawania legendy wybitnego szermierza wszechcza-
sów, malarza i pisarza, samuraya Miyamoto Musashi. 

Religią rdzennie japońską jest shinto, tłumaczone jako „dro-
ga bogów”. Wyznawcy shinto oddają cześć tysiącom kami 
(bóstw), którym poświęcone są rozproszone na pierwszy rzut 
oka świątynie. Sympatię obcokrajowca wzbudza fakt kultu 
kami – duchów elementów pięknego krajobrazu Japonii – kami 

rzek, gór i drzew. Kami może zostać 
też wybitna osobistość, taka jak 
uczony Sugawara Michizane – ubó-
stwiony pośmiertnie pod imieniem 
Tenjin jako kami Nauki.

Musashi był mistrzem we włada-
niu mieczem, odbywał nieustanne 
wędrówki po całym kraju, tzw. mus-
ha shugyo (wędrówki wojownika). 
Musashi otaczano czcią bliską kami. 
Opublikował traktat o strategii, tak-
tyce i filozofii „Księgę Pięciu Pier-
ścieni” (Book of Five Rings), inten-
sywnie studiowany również współ-
cześnie przez wielu naśladowców w 
Japonii i USA. Musashi współpraco-
wał z Toyotomi Hideyoshi, a trzeci 
syn Musashi, zwany Hirao Yoemon 
został współpracownikiem Lorda 
Owari. Był znakomitym nauczycie-
lem i niezwykle utalentowanym ma-
larzem, wykorzystującym jednobar-
wną technikę malowania tuszem. 

Do dziś podziwiamy niezwykłe malarskie dzieła Musashi „ Shri-
ke Perched in a Dead Tree” (Kobuku Meikakuzu) oraz „Wild 
Geese Among Reeds” (Rozanzu), „Sparrow on Bamboo”. Jest 
znanym mistrzem szkoły pejzażystów zwanej „broken ink”. Ta-
kashi Wakabayashi nawiązuje do tej pięknej tradycji. Moi 
współpracownicy nieraz podziwiali dzieła Profesora Takashi 
Wakabayashi malowane czarnym tuszem.

Po ukończeniu rocznego stażu w Nagoya University Hospital 
młody adept sztuki medycznej Takashi Wakabayashi rozpoczął 
studia nad patologią schorzeń człowieka. Sądzę, że wybór ten 
był głęboko przemyślany. Zwykle bywa tak, że młodzi lekarze po 
dokonaniu wyboru zawodu zadają sobie pytanie – jak leczyć?

120 lat przed Chrystusem na tak postawione pytanie Askle-
piades z Bitynii, wzięty lekarz rzymski, odpowiedział: „pewnie, 
szybko i przyjemnie” (Cito, tuto et iucunde).

Młody Wakabayashi odpowiedział inaczej – jeśli leczyć, to 
leczyć zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach 
(evidence based – medicine). To wymagało stałego pogłębia-

nia wiedzy, również poza granicami 
rodzimej Japonii.

W kwietniu 1968 roku rozpoczął 
kolejny etap edukacji u profesora 
Davida Greena w Enzyme Institut 
Uniwersytetu Wisconsin, Madison, 
Winsonsin, USA. To właśnie David 
Green zasugerował młodemu Ja-
pończykowi temat badawczy „pato-
logia mitochondriów”, któremu po-
został wierny do dzisiaj.

Doktor Wakabayashi wrócił ze 
Stanów Zjednoczonych do Nagoi w 
sierpniu 1971 roku po spędzeniu 
trzech lat i trzech miesięcy z profeso-
rem Greenem. Opublikował w tym 
czasie ponad 20 fundamentalnych 
prac z zakresu struktury i funkcji mi-
tochondriów. Jego powrót był swoi-
stym aktem odwagi, jako że Japonia 
po drugiej wojnie światowej była kra-
jem ubogim i wydawała się pozba-
wiona perspektyw dla młodego, am-
bitnego naukowca. Ale pamiętajmy, 
powrót był sprawą odpowiedzialno-
ści za swój kraj, sprawą honoru.

Rektorzy AMG poprzednich kadencji i recenzenci, od lewej profesorowie: Stefan Raszeja, Zdzisław Wajda, Zdzi-
sław Brzozowski, Barbara Krupa-Wojciechowska, Wiesław Makarewicz (recenzent), Lech Wojtczak (recenzent), 
Stefan Angielski, Grzegoez Bartosz (recenzent)
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Po powrocie do ojczyzny Doktor 
Takashi Wakabayashi dokonał prze-
łomowych odkryć związanych z me-
chanizmami tworzenia gigantycz-
nych mitochondriów (tzw. megami-
tochondriów) w komórkach.

W 1978 roku Dr Wakabayashi po 
raz pierwszy odwiedził Polskę, 
uczestnicząc w XVI Zjeździe Pol-
skiego Towarzystwa Biochemiczne-
go w Łodzi. Nie było to dziełem 
przypadku. Już w trakcie pobytu w 
Enzyme Institut poznał dr. Jerzego 
Popinigisa, młodego badacza z 
Gdańska o wileńskich korzeniach.

Każdy Japończyk zna historię ja-
pońskiego konsula z Wilna, ratują-
cego dziesiątki Polaków żydowskie-
go pochodzenia poprzez ekspreso-
wo wypisywane wizy Cesarstwa 
Japonii, wbrew instrukcjom 
zwierzchników. To też była sprawa 
honoru.

Zorientowawszy się w trudnej sy-
tuacji polskiej nauki, Doktor Wakabayashi zaoferował swoją 
pomoc, zapraszając do Nagoi młodych naukowców z Polski.

My, Polacy, przekonani jesteśmy do zasady pomocy słab-
szym, jako wyróżnika naszego narodu.

Okazuje się, iż w 1592 roku źródła syjamskie informują o 
udziale aż 500 ochotników – samurajów japońskich w walce Sy-
jamu z najazdem agresywnych sąsiadów z Birmy i Laosu. Słyn-
ny samuraj Yamada Nagamasa otrzymał od króla Syjamu Nare-
suena syjamską księżniczkę za żonę w geście wdzięczności.

Holender van Vliet pisał w tym czasie, iż Japończycy są „naj-
lepszymi żołnierzami, których odwaga wzbudza uznanie licznych 
królów”. Prorocze słowa, skoro ochotnicy japońscy skutecznie 
wsparli powstanie mieszkańców Tajwanu, prowadzące do obale-
nia holenderskiego gubernatora tej kolonizowanej wyspy.

W sierpniu 1985 roku Dr Wakabayashi został Profesorem w 
Nagoya University, obejmując kierownictwo Department of Cell 
Biology and Molecular Pathology. W tym bardzo owocnym 
okresie badawczym opublikował szereg prac związanych z 
mechanizmem powstawania megamitochondriów, proponując 
fuzję sąsiadujących mitochondriów jako drogę do tworzenia 
tych gigantycznych struktur w komórkach.

W 1995 roku Profesor Wakabayashi zaproponował władzom 
Uniwersytetu w Nagoi ustanowienie formalnej współpracy z 
naszą Uczelnią (Official Scientific Exchange Program between 
Medical University of Gdańsk and Nagoya Graduate School of 
Medicine). Najbardziej istotnym punktem współpracy stała się 
wymiana młodzieży akademickiej. Odtąd corocznie młodzi Ja-
pończycy i Polacy (1 lub 2 studentów) wyjeżdżają na studia do 
naszych krajów. Studenci z Nagoi w raportach dokumentują-
cych pobyt w AMG podkreślają profesjonalizm naszej kadry 
dydaktycznej i wysoki poziom nauczania.

Nieoczekiwanie gdańska medycyna po raz pierwszy od wy-
dania po japońsku ilustrowanego podręcznika anatomii Tabu-
lae anatomicae Jana Adama Kalmusa (1689–1745) wróciła do 
tradycji ścisłej współpracy z tym odległym, lecz jakże przyja-
znym krajem. O popularności wyjazdów do Nagoi świadczyć 
może liczba (ponad 10.) kandydatów na jedno miejsce.

Słynny samuraj Musashi sformułował obrazową metaforę 
strategii nauczania jako „bulb” and „flower” – „bulb” to student, 
a „flower” jako technika.

Będąc przewodniczącym Komitetu ds. Systemów Edukacyj-
nych w Nagoi, Profesor Wakabayashi zrewolucjonizował sy-
stem edukacyjny, obniżając znacząco godziny pasywnej edu-

kacji na rzecz edukacji w małych, aktywnych grupach studen-
ckich. Wkrótce system ten wprowadziły inne japońskie uniwer-
sytety jako „System z Nagoi”.

W kwietniu 2001 roku Prof. Wakabayashi przyjął zaprosze-
nie rektora Wiesława Makarewicza do objęcia pozycji profeso-
ra AMG. Wspólnie z żoną Keiko postanowili przeprowadzić się 
do Gdańska.

Profesor zadecydował o przekazaniu swojej bogatej wiedzy 
studentom AMG. Utworzył Department of Cell Biology and Mo-
lecular Pathology, w ramach którego wielu magistrantów i dok-
torantów doskonaliło swoją wiedzę z zakresu biologii komórki.

Badania przeprowadzone w Gdańsku zaowocowały pracami 
z zakresu apoptozy i nekrozy komórek i sformułowaniem teorii 
„intermediate cells” – komórek wykazujących cechy apoptotycz-
ne i nekrotyczne jednocześnie jako swoistego „ check point” na 
drodze przemiany śmierci apoptotycznej w nekrotyczną.

Jako „gdański profesor” Takashi Wakabayashi zatrudniony 
w AMG został członkiem kolegium redakcyjnego pisma Mito-
chondrion, o wysokim IF.

Młodzież pracująca z Profesorem Wakabayashi ma do Nie-
go stosunek nieomal japoński – jest On dla niej prawdziwym 
Nauczycielem – Sen-sei.

Podobno wielkość profesora mierzy się wielkością jego ucz-
niów. Profesor Wakabayashi ma ten rodzaj satysfakcji. Mariusz 
Karbowski – jeden z pierwszych uczniów Sen-seia został ostat-
nio samodzielnym szefem zespołu badawczego w USA, a 
opublikowana przez jego współpracowników praca w Nature 
443, 658–662 (2006) jest dowodem na skuteczność metody 
Wakabayashi – godnego następcy Miyamoto Musashi.

Poza aktywnością naukową Profesor Wakabayashi rozwinął 
imponującą wymianę kulturalną z Japonią w formie Dni Japoń-
skich w Sopocie, a ostatnio stara się zaimplantować pomysł 
budowy japońsko-polskiego Centrum Kultury i ogrodu japoń-
skiego w Sopocie.

Wybitne osiągnięcia naukowe Profesora, Jego pozycja w 
światowej nauce i stały kontakt z nauką polską zadecydowały 
o przyznaniu przez naszą Uczelnię najwyższej godności, jaką 
Uczelnia może zaoferować – tytuł Doktora Honoris Causa. 
Obecność Profesora Takashi Wakabayashi w gronie doktorów 
honoris causa przynosi zaszczyt obu stronom – zarówno No-
minowanemu, jak i całej naszej społeczności akademickiej.
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My Gdańsk, My Science

It is a great pleasure and honor to receive an honorary doc-
tor from Medical University of Gdańsk.

Let me go back to 1970 when I met Dr. Jerzy Popinigis, a 
brilliant young biochemist from Medical University of Gdańsk, 
at the Enzyme Institute, the University of Wisconsin, Madison, 
Wisconsin, USA. This was the very beginning of my contact 
with Poland. We worked together at the Enzyme Institute. In 
1978, I attended at the 16th Polish Biochemical Society Mee-
ting held in Łódź. After the meeting, I came to Gdańsk for the 
first time in my life, and worked with Professor Jerzy Popinigis 
at Jędrzej Śniadecki Physical Education at Gdańsk-Oliwa. In 
1980, I visited Poland again. I visited Professor Lech Wojtczak 
at the Nencki Institute at Warsaw, and discussed with him abut 
several research projects. One day after I moved from Warsaw 
to Gdańsk, there happened „Solidarity Movement” lead by L. 
Wałęsa. I came back to Gdańsk almost every year, and realized 
that young scientists and PhD students are suffering from poor 
experimental conditions. They were suffering from the shortage 
of money, equipments and chemicals. I saw myself in them 
because I had similar difficulties while I was a PhD student 
since Japan was still poor at that time. I tried to invite as many 
young scientists as possible from Poland to Nagoya. In 1995, 
official scientific exchange program was established between 
Medical University of Gdańsk and Nagoya University Graduate 
School of Medicine, and there have been exchanges of stu-
dents constantly up to now.

In March 2001, I retired from Nagoya University and moved 
to Gdańsk in April, and settled Department of Cell Biology and 
Molecular Pathology at Medical University of Gdańsk. I have 
been trying my best to give all my knowledge and experience 
about medical science to young people in Poland.

Next, I like to briefly describe my scientific achievements. My 
scientific achievements up to now are grouped into three diffe-
rent topics: pathology of mitochondria – mechanism and pat-
hophysiological meaning of the formation of megamitochondria 
(MG), the switch mechanism of the cell death mode from apo-
ptosis to necrosis, and the biogenesis of mitochondria. 
1. Mechanism of the MG formation

Using in vivo and in vitro experimental models we have 
shown that MG are formed by the fusion of adjacent mito-
chondria, and reactive oxygen species (ROS) are intimately 
related to the mechanism.

2. The switch of the cell death mode from apoptosis to necrosis
We have shown, using menadione as experimental model, 
that a burst in the intracellular levels of ROS is the underlying 
mechanism, and superoxide anions generated from plasma 
membrane NADPH oxidase is ascribed to the burst in ROS.

3. Biogenesis of mitochondria
Based on findings on changes in the spatial distribution of 
mitochondria in the cell treated with microtubule-active 
drugs such as taxol and nocodazole, we proposed a new 
model for the biogenesis of mitochondria during the cell 
cycle progression in mammalian cells.
Finally I would like to mention about my dream: the founda-

tion of Poland-Japan Culture Center with a Japanese Garden 
in Sopot. The City of Sopot already agreed to donate a land for 
my dream. In the future we will have various facilities where we 
can perform cultural exchanges between Polish and Japanese 
people. 

I like to finish with the following few words of expression of 
my many thanks in Polish.

Szanowny Panie Rektorze,
Panie i Panowie Profesorowie, 
Członkowie Rady Wydziału Lekarskiego,

Zgromadzeni Goście, Szanowni Państwo,
To dla mnie wielki zaszczyt otrzymać tytuł doktora honoris 

causa przyznany przez Akademię Medyczną w Gdańsku. Prag-
nę złożyć wyrazy głębokiej wdzięczności na ręce Jego Magnifi-
cencji prof. Romana Kaliszana, Rektora Akademii Medycznej w 
Gdańsku, prof. Michała Woźniaka oraz moich licznych kolegów 
i przyjaciół z gdańskiej Akademii Medycznej. Dzięki serdecznej 
pomocy i wsparciu wielu życzliwych ludzi przeżyliśmy w Gdań-
sku, wraz z moją małżonką Keiko, wiele lat z dala od naszej oj-
czyzny. Chciałbym podziękować szczególnie drogiej Irenie, żo-
nie śp. prof. Jerzego Popinigisa, ich synowi Rafałowi, braciom 
Jerzego – Andrzejowi, Janowi i Marianowi oraz jego żonie Da-
nucie.

Miałem wiele szczęścia spotykając na swej drodze wybitnych 
uczonych i ludzi wielkiego serca, m.in. prof. Lecha Wojtczaka z 
Instytutu Nenckiego w Warszawie, prof. Grzegorza Bartosza z 
Uniwersytetu w Łodzi, profesorów Stefana Angielskiego, Zdzi-
sława Wajdę, Wiesława Makarewicza oraz Jędrzeja Antosiewi-
cza z Akademii Medycznej w Gdańsku. Profesor Michał Woź-
niak wraz z żoną Marią, wspierali nas przez cały ten czas. Bez 
ich życzliwej pomocy nie udałoby się nam tutaj przetrwać.

Niezmiernie wiele znaczy dla mnie przyjaźń z uznanymi auto-
rytetami naukowymi z Włoch, m.in. z profesorami Giorgio Lena-
zem z Uniwersytetu w Bolonii, Giancarlo Falcionim z Uniwersy-
tetu w Camerino, Enrico Bertolim, Lucedio Grecim, Gian Paolo 
Littarru oraz Paolo Brunim z Uniwersytetu w Ankonie.

Polska jest krajem wspaniałej przyrody, pięknej muzyki i kra-
jem tak wielu niezwykle serdecznych ludzi. Życzę Wam wszyst-
kim długich lat szczęśliwego życia w pokoju. Dziękuję.

prof. Takashi Wakabayashi

Pan Prof. Takashi Wakabayashi, MD&PhD
Akademia Medyczna w Gdańsku

Szanowny Panie Profesorze, 
Przyjacielu Polski i polskich naukowców,

Przesyłam Panu serdeczne gratulacje z okazji nadania 
Panu tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej 
w Gdańsku.

Załączam wyrazy szacunku i podziwu dla Pana wkładu 
w rozwój bardzo specjalistycznej i nowoczesnej dziedziny 
medycyny.

Kilkadziesiąt lat wysiłku i trudu w pracy naukowej Pana 
Profesora zapewne wniosły wiele nowych i jakże ważnych 
elementów w szlachetnym dziele poszukiwania różnych 
sposobów leczenia ludzi oraz zapobiegania wielu trage-
diom.

Życzę Panu i naszej Gdańskiej Akademii Medycznej 
długich lat dalszej owocnej współpracy.

Niestety, z uwagi na wyjazd za granicę nie mogę przy-
być w dniu uroczystości, aby pogratulować Panu osobi-
ście.

Łączę serdeczne pozdrowienia,

Lech Wałęsa

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2007 roku
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Osiem jednostek AMG wzięło udział w odbywającym 
się 27 maja 2007 roku VIII Pikniku Naukowym w ramach 
V Bałtyckiego Festiwalu Nauki. W tym roku piknikowy 
namiot został rozstawiony na Skwerze Kościuszki w 
Gdyni, tuż przy Akwarium Gdyńskim. Zaprezentowały 
się Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergo-
logii, Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Zakład 
Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej, Za-
kład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii, Zakład Pie-
lęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia, Zakład 
Ochrony Środowiska i Higieny Transportu, Zakład Zdro-
wia Publicznego i Medycyny Społecznej, Klinika Chorób 
Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży.

Prezentacje miały formę informacyjno-edukacyjną 
skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Podstawo-
wym ich celem było przybliżenie mieszkańcom Pomorza 
wybranych problemów szeroko rozumianej opieki zdro-
wotnej. Katedra i Klinika Dermatologii przedstawiła dane 
epidemiologiczne, możliwości diagnostyki i leczenia 
chorób alergicznych i grzybiczych. Katedra Biofarmacji 
i Farmakodynamiki zajmowała się tematem skutecznej 
farmakoterapii lekami dostępnymi bez recepty. Jej 
przedstawiciele informowali uczestników Pikniku o ko-
rzyściach, jak i niebezpieczeństwach stosowania niektó-
rych grup leków. Zakład Żywienia Klinicznego udzielał 
praktycznych porad dietetycznych na podstawie  pomia-
rów na zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, BMI 
oraz wskaźnika WHR. Zakład Medycyny Tropikalnej i 
Epidemiologii przedstawił informacje na temat grzybów 
chorobotwórczych w środowisku życia człowieka. Każ-
dy z uczestników Pikniku mógł się zapoznać z informa-
cjami dotyczącymi bytowania mikroorganizmów i ich 
potencjalnych toksyczności oraz obejrzeć hodowle naj-
częściej występujących grzybów.  

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdro-
wia zaprezentował możliwości samokontroli  stanu zdro-
wia poprzez informowanie na temat: pomiaru ciśnienia, 
samobadania piersi, odpowiedniej diety itp.

Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu po-
kazał zasady dotyczące badań wody oraz stosowania 
filtrów wodnych.

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej 
prowadził natomiast akcję informacyjno-edukacyjną na 
temat szkodliwości palenia papierosów oraz pomiaru 
ilości tlenku węgla w wydychanym powietrzu jako mier-
nika zatrucia organizmu.

Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Tętniczego za-
prezentowała zasady działania układu moczowego oraz 
jego najczęstsze choroby i ich objawy. Prezentacja mul-
timedialna dotyczyła również leczenia nerkozastępcze-
go i promocji transplantacji jako jego najlepszej formy.

W Pikniku wzięło udział około 100 jednostek nauko-
wo-badawczych reprezentujących uczelnie i instytuty 
naukowe Pomorza. Idea spotkania naukowców z szero-
ką publicznością pozwala na promocję nauki i przybliżenie 
tematyki obejmowanej badaniami naukowymi w poszcze-
gólnych jednostkach.

Podczas 8 godzin trwania Pikniku każde stoisko odwiedzi-
ło około 100–150 zainteresowanych osób. Wśród gości Pik-
niku byli również przedstawiciele naszej Uczelni: prof. Roman 
Kaliszan, rektor, prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i 

Udana prezentacja AMG na Pikniku Naukowym 
w ramach V Bałtyckiego Festiwalu Nauki

współpracy międzynarodowej oraz prof. Roman Nowicki, rzecz-
nik prasowy AMG.

Imprezę można zaliczyć do bardzo udanych i polecić na 
przyszłość jako dobre pole prezentacji działań naukowo-
badawczych.

z-ca lokalnego koordynatora  
V Bałtyckiego Festiwalu Nauki VIII Pikniku Naukowego  

lek.  Michał Maternik



Gazeta AMG nr 7/200726

Planując nowy szpital dla AMG postanowiliśmy odwiedzić 
nowoczesne szpitale w Skandynawii, uznaliśmy bowiem, że 
lepiej uczyć się z cudzych doświadczeń niż z własnych błędów. 
W Polsce jest to tym trudniejsze, że projekty większości na-
szych nowo budowanych szpitali pochodzą sprzed lat 15–20, 
gdyż tak długo zwykł się ciągnąć proces inwestycyjny.

W trakcie dwóch wizyt odwiedziliśmy trzy miasta: Oslo, Hel-
sinki i Turku oraz cztery uniwersyteckie szpitale: Ulleval i Riks 
w Oslo oraz TYKS w Turku i HUS w Helsinkach. W wyjazdach 
udział wzięli: prorektor prof. Jacek Bigda (Norwegia), kanclerz 
mgr Marek Langowski (Norwegia i Finlandia), dr hab. Witold 
Rzyman (Norwegia) i dr hab. Piotr Czauderna (Norwegia i Fin-
landia). Wizyta w Norwegii odbyła się w dniach 22 – 24 maja 
2007 r., a jej cel był jasno sprecyzowany: odwiedzić wzorcowy 
szpital i uniknąć błędów popełnionych przez norweskich kole-
gów przy projektowaniu, ustalaniu koncepcji i realizacji celów 
przy budowie jednego z najnowocześniejszych szpitali w Eu-
ropie – Rikshospitalet University Hospital. Przy okazji warto 
przypomnieć, iż w ostatnim medycznym rankingu Rikshospita-
let w Oslo uznano za najlepszy szpital w Europie i jedyny mo-
gący skutecznie konkurować ze szpitalami amerykańskimi. 

„Riks” jest jedynym szpitalem w Europie, który pod wzglę-
dem nakładów równa się ze szpitalami amerykańskimi jak 
Mayo Clinic czy John Hopkins Hospital. Już sama jego budowa 
i wyposażenie pochłonęły 5,9 mld koron norweskich (ok. 3 mld 
złotych), a roczny budżet wynosi 2,5 mld koron (1,2 mld zło-
tych). Szpital odwiedza wielu architektów, uchodzi bowiem za 
wzór funkcjonalnej budowli szpitalnej, zajmującej 130.000 m 
kw. powierzchni. Rikshospitalet ma 585 łóżek szpitalnych i 90 
miejsc hotelowych. Zatrudnia 40 tys. osób. Szczyci się tym, że 
200 spośród zatrudnionych osób jest zaangażowanych w peł-
nym wymiarze godzin w pracę naukową. „Menadżer Medycy-
ny” w swoim artykule na temat najlepszych szpitali europej-
skich podaje, że zespół naukowców Rikshospitalet każdego 
roku stawia 20–30 hipotez naukowych, których rozwiązywanie 
owocuje opublikowaniem ok. 500 artykułów w recenzowanych 
i renomowanych pismach medycznych. W Rikshospitalet leczy 
się rocznie w warunkach szpitalnych ok. 35.000 pacjentów, a 
w warunkach hospitalizacji jednodniowej ok. 20.000 osób. Am-
bulatoryjnych konsultacji udziela się ok. 160.000 osobom rocz-
nie. Sam proces rozruchu szpitala trwał około roku. Jest on też 
w pełni zinformatyzowany, a historie chorób pacjentów istnieją 
jedynie w formie elektronicznej. 

Spotkanie z dwoma „architektami” koncepcji organizacyjnej 
szpitala, w tym ze znakomitym kardiochirurgiem prof. Janem 

Svennevigem, miało charakter typowo roboczy. Przedstawiono 
wszystkie etapy budowy szpitala od podjęcia politycznej decy-
zji o jego budowie, poprzez tworzenie koncepcji i planu archi-
tektonicznego po wyposażenie w sprzęt medyczny. 

Z kolei nasza wizyta w szpitalu Ulleval doszła do skutku dzięki 
zorganizowaniu jej przez wieloletniego przyjaciela AM w Gdańsku 
prof. Monsa Lie, kardio-torakochirurga, który obecnie pełni funk-
cję międzynarodowego koordynatora szpitala Ulleval w Oslo. W 
Ulleval zobaczyliśmy organizację opieki nad pacjentem z urazem 
wielonarządowym, która jest jedną z najlepszych na świecie. Mie-
liśmy okazję wysłuchać wizjonerskiej prezentacji dyrektora szpi-
tala, dr. Gunnara Saetera na temat długofalowej polityki szpitalnej. 
Wartości intelektualne w niej zawarte, jak i strategia planowania 
działalności szpitala na wiele lat naprzód znów nas nieco zawsty-
dziły, pozwalając na odkrycie naszych niedostatków w tym zakre-
sie, spowodowanych brakiem jednolitej polityki w służbie zdrowia, 
zarówno na szczeblu państwa, jak i regionu.

Oczywiście budżet szpitali norweskich jest nieporównywalny 
z ACK, gdyż zarówno w przypadku Ulleval, jak i „Riks”, jest on 
około 11-krotnie wyższy. Również budżet przeznaczony na 
budowę szpitala „Riks” był wielokrotnie wyższy niż ten, którym 
dla potrzeb modernizacji ACK dysponuje AMG. Różnicę w fi-
nansowaniu służby zdrowia, jak i w puli pieniędzy przeznaczo-
nych na inwestycje w tej dziedzinie widać wyraźnie nie tylko 
między Polską i Norwegią, ale także między Finlandią i Norwe-
gią, oczywiście na korzyść tej ostatniej.

Jeśli chodzi o bieżącą sytuację (poza zadłużeniem oczywi-
ście), jak i założenie architektoniczne, nasze ACK najbardziej 
przypominały szpitale Ulleval w Oslo i TYKS w Turku. Składały 
się bowiem z pawilonowych budynków pochodzących nawet i z 
końca XIX w. W stosunku do nich obrano też podobną strategię 
modernizacyjną, polegającą na budowie w obrębie kompleksu 
nowego budynku i połączoną z renowacją starych budowli. Mia-
ły też one zbliżoną wielkość, tj. około 900–1000 łóżek. Zwracała 
uwagę jednak dramatyczna różnica w zatrudnieniu i budżetach: 
o ile w Ulleval zatrudnionych było około 7.000 osób, to w TYKS 
– 3.800. Również roczny budżet szpitala w Ulleval sięgał 500–
600 mln Euro, podczas gdy ten dla TYKS wynosił około 320 
milionów Euro, a więc i tak był 5-krotnie wyższy od budżetu 
naszego ACK. Zarówno w Norwegii, jak i w Finlandii, podobnie 
jak w Polsce – większą część budżetu szpitali stanowią wydatki 
na płace dla pracowników (do 70%). Zwraca uwagę także istot-
na różnica w strukturze zatrudnienia – 15% pracowników TYKS 
stanowią lekarze, a aż 60% – pielęgniarki.

Wizyta w pracowni arch. PaatelaPrzed hotelem szpitalnym w Ulleval

Nowy szpital AMG – czas na szczegółowy projekt
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Nie sposób zaadoptować norweskiego przedsięwzięcia w 
całej rozciągłości w planowaniu Centrum Medycyny Inwazyjnej 
w Gdańsku ze względu na opisaną wcześniej przepaść finan-
sową dzielącą obie inwestycje, jednakże wiele rozwiązań wy-
daje się możliwych do wykorzystania. Istotą planowania szpi-
tala jest przyjęcie pewnych podstawowych zasad, którym na-
leży podporządkować wizje organizacyjno-architektoniczne.

• Po pierwsze: to pacjent ma być najważniejszym elementem 
planowania i projektowania każdej jednostki medycznej, 
ponieważ to on właśnie stanowi istotę jej egzystencji.

• Po drugie: warunki socjalne pobytu chorych, jak i pracy per-
sonelu zatrudnionego w szpitalu mają zasadnicze znacze-
nie dla powodzenia misji szpitala.

• Po trzecie: to nie nakłady finansowe, a organizacja i skupie-
nie wokół nowej idei ludzi budują jakość nowego przedsię-
wzięcia.

Ze strony praktycznej istotnym elementem jest takie zapro-
jektowanie szpitala, aby zapewnić jak największą możliwość 
restrukturyzacji przestrzennej jednostek działających w ramach 
danej jednostki. Oznacza to po prostu możliwość dostosowa-
nia się do zmieniającej koniunktury usług medycznych. Jeśli, 
np. wynaleziono „pigułkę na raka płuca” i leczenie chirurgiczne 
tego nowotworu przestaje być aktualne, to oddziały muszą być 
zaprojektowane w ten sposób, aby można było zmniejszyć o 
połowę oddział torakochirurgiczny oddając jego terytorium, np. 
urologii, bez konieczności zmiany struktury organizacyjnej ca-
łego szpitala. Takie rozwiązanie zobaczyliśmy u norweskich 
kolegów. Istotnym elementem jest również odpowiednie zapro-
jektowanie bloku operacyjnego oraz sal wzmożonej opieki po-
operacyjnej, jak i kliniki intensywnej terapii w ten sposób, aby 
wszystkie te elementy umiejscowione były na jednym piętrze, 
a droga chorego pomiędzy nimi jak najkrótsza. 

Trzeba przyznać, że szpital Rikshospitalet imponuje przyję-
tymi rozwiązaniami architektonicznymi. Zadbano o to, aby cho-
ry czuł się tu jak w miasteczku, a nie w szpitalu. Budynki są 
posadowione wzdłuż jednej „ulicy” imitując w ten sposób wło-
skie miasteczko (Siena). Całość pokryta jest szklanym sklepie-
niem, dzięki czemu, pomimo iluzji ulicy, przy której znajdują się 
np. normalne sklepy, kawiarnie i restauracje, nawet w zimie 
udaje się utrzymać temperaturę pokojową. 

Musimy też przyznać, że oglądane szpitale cechowały się 
pewnym wspólnym rysem projektowym, przede wszystkim były 
niesłychanie funkcjonalne i elastyczne w swej konstrukcji, co 
pozwalało na dość swobodne kształtowanie wnętrza w przypad-
ku zmieniających się wymagań i potrzeb. Unikały też zdecydo-
wanie monumentalizmu na rzecz funkcjonalności i skupienia się 
na potrzebach personelu i pacjentów, choć, np. w szpitalu „Riks” 
powszechnie narzekano na zbyt małą powierzchnię pokojów 
lekarskich mierzących tylko 10, a w najlepszym razie (dla sze-
fów) – 15 m2.

Niezwykle pożyteczna była też wizyta w czołowym fińskim 
biurze architektonicznym zajmującym się projektowaniem szpi-
tali (Paatela&Paatela Architects). Pozwoliła nam uzmysłowić 
sobie, jak ogromne zmiany zaszły w charakterze szpitali w 
ostatnich latach.

Opisane wizyty były niezwykle wartościowe i pozwoliły nam 
zapoznać się z problemami, które czekają nas przy budowie 
nowego Centrum Medycyny Inwazyjnej, jak i przy modernizacji 
całego szpitala. Pokazały też wiele praktycznych rozwiązań 
możliwych do zastosowania w naszej rzeczywistości. Jednak, 
co najważniejsze, potwierdziły raz jeszcze, że kluczem do suk-
cesu jest dobra organizacja i wypracowanie spójnej koncepcji 
projektu przy zaangażowaniu entuzjazmu ludzi, którzy będą 
beneficjentami nowej inwestycji.

dr hab. Piotr Czauderna i dr hab.Witold Rzyman

Główny dziedziniec w Rikshospitalet w Oslo – reminiscencja ze Sieny

TYKS – nowy budynek szpitala w Turku

Szpital Ulleval w Oslo – stare z nowym



Gazeta AMG nr 7/200728

NA WYDZIALE LEKARSKIM
NOWI DOKTORZY HABILITOWANI
1. dr n. med. Barbara Stefania KAMIŃSKA – starszy wykładow-

ca, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii 
AMG, praca pt. „Wpływ wybranych mechanizmów etiopato-
genetycznych wrzodziejącego zapalenia jelita grubego na 
ekspresję  neurotransmiterów protekcyjnych w śluzówce i 
śródściennych zwojach jelita grubego u dzieci”, uchwała 
Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w 
sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowane-
go nauk medycznych w zakresie medycyny – specjalność: 
medycyna, pediatria,

2. dr n. med. Alicja Helena RENKIELSKA – starszy wykładow-
ca, Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń , praca 
pt. „Przydatność obrazowania w podczerwieni do oceny 
głębokości ran oparzeniowych – badania na zwierzętach”, 
uchwała Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 28 czerwca 
2007 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – 
specjalność: medycyna – chirurgia plastyczna,

3. dr n. med. Leszek TYLICKI – adiunkt, Klinika Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych AMG, praca pt. 
„Optymalizacja leczenia nefroprotekcyjnego przy pomocy 
farmakologicznej blokady układu renina-angiotensyna-aldo-
steron”, uchwała Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 31 maja 
2007 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – 
specjalność: nefrologia.

NOWI DOKTORZY
stopień naukowy doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny otrzymali:

1. lek. Karolina Joanna AMBROCH-DORNIAK – asystent, Po-
radnia Kardiologiczna, Szpital Specjalistyczny im. Św. Woj-
ciecha Adalberta, Gdańsk-Zaspa, praca pt. „Wpływ zabiegu 
udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej na 
czynność autonomicznego układu nerwowego u chorych z 
jednonaczyniową chorobą wieńcową”, promotor – dr hab. 
Grzegorz Raczak, prof. AMG, Rada Wydziału Lekarskiego w 
dniu 28 czerwca 2007 roku nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,

2. lek. Jerzy Edmund BELLWON – asystent, I Katedra i Klinika 
Kardiologii AMG, praca pt. „Prospektywna ocena zmian 
profilu ryzyka oraz częstości występowania incydentów 
sercowo-naczyniowych w kohorcie pracowników Portu 
Gdańskiego w siedmioletniej obserwacji”, promotor – prof. 
dr hab. Andrzej Rynkiewicz, Rada Wydziału Lekarskiego w 
dniu 14 czerwca 2007 roku nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,

3. lek. Krzysztof CHLEBUS – asystent, I Katedra i Klinika Kar-
diologii AMG, praca pt. „Wartość prognostyczna analizy 
polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna, glikopro-
tein płytkowych oraz przedsionkowego czynnika natriure-
tycznego w przewidywaniu częstości występowania incy-
dentów sercowo-naczyniowych w kohorcie pracowników 
Portu Gdańskiego w 8-letniej obserwacji”, promotor – prof. 
dr hab. Andrzej Rynkiewicz, Rada Wydziału Lekarskiego w 
dniu 28 czerwca 2007 roku nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,

4. lek. Marcin GAWRYSIAK – słuchacz Studiów Doktoranckich, 
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiolo-
gii AMG, praca pt. „Ocena kliniczna i elektrofizjologiczna 

chorych z ogniskowym migotaniem przedsionków”, promo-
tor – dr hab. Dariusz Kozłowski, prof.  AMG, Rada Wydziału 
Lekarskiego w dniu 31 maja 2007 roku nadała stopień dok-
tora nauk medycznych w zakresie medycyny,

5. lek. Beata GODLEWSKA – asystent, Klinika Chorób Psy-
chicznych i Zaburzeń Nerwicowych Katedry Chorób Psy-
chicznych AMG, praca pt. „Ocena związku pomiędzy poli-
morfizmami genów receptorów H1, H2 i D3 a schizofrenią”, 
promotor – prof. dr hab. Jerzy Landowski, Rada Wydziału 
Lekarskiego w dniu 28 czerwca 2007 roku nadała stopień 
doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,

6. lek. Adam GRZYBOWSKI – asystent, I Katedra i Klinika 
Kardiologii AMG, praca pt. „Porównanie wartości diagno-
stycznej elektrokardiograficznej i echokardiograficznej próby 
wysiłkowej wykonanej w różnych fazach cyklu miesięcznego 
u kobiet z dławicą piersiową bez istotnych zmian w naczy-
niach wieńcowych”, promotor – prof. dr hab. Andrzej Ryn-
kiewicz, Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 31 maja 2007 
roku nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie 
medycyny,

7. lek. Joanna JAGŁOWSKA – słuchacz  Studiów Doktoran-
ckich, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i 
Endokrynologii AMG, praca pt. „Ocena typu niedomogi od-
pornościowej u dzieci z zespołem Downa oraz próba usta-
lenia standardów postępowania zapobiegającego infekcjom 
w tej grupie”, promotor – prof. dr hab. Anna Balcerska, Rada 
Wydziału Lekarskiego w dniu 14 czerwca 2007 roku nadała 
stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,

8. lek. Marcin Michał KLIM - młodszy asystent, Oddział Urolo-
gii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, praca pt. 
„Ocena cystektomii radykalnej jako sposobu leczenia nacie-
kającego raka pęcherza moczowego na podstawie materia-
łu Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego w Słupsku w latach 1993 – 2004”, promotor – 
prof. dr hab. Kazimierz Krajka, Rada Wydziału Lekarskiego 
w dniu 31 maja 2007 roku nadała stopień doktora nauk me-
dycznych w zakresie medycyny,

9. lek. Joanna KONOPA – słuchacz Studiów Doktoranckich, 
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
AMG, praca pt. „Wpływ chemioterapii podawanej w schema-
cie CMF na uszkodzenie cewek nerkowych u chorych na 
raka piersi”, promotor – prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, 
Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 31 maja 2007 roku na-
dała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycy-
ny,

10.lek. Monika LICA-GÓRZYŃSKA – starszy asystent, Oddział 
Kardiologii, Szpital Rejonowy w Chojnicach, praca pt. „Ana-
liza czynników ryzyka wystąpienia groźnych arytmii komoro-
wych u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawoko-
morową. Porównanie grupy pacjentów z wszczepionym 
kardiowerterem-defibrylatorem z grupą pacjentów leczo-
nych zachowawczo”, promotor – dr hab. Andrzej Lubiński, 
Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 28 czerwca 2007 roku 
nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medy-
cyny,

11. lek. Katarzyna Beata MATUSZEWSKA – starszy asystent, 
ACK – Szpital AMG, Katedra i Klinika Onkologii i Radiotera-
pii AMG, praca pt. „Odległe wyniki pooperacyjnej radiotera-
pii chorych na raka odbytnicy”, promotor – prof. dr hab. Ja-
cek Jassem, Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 31 maja 
2007 roku nadała stopień doktora nauk medycznych w za-
kresie medycyny,

12. lek. Adam Wojciech NAŁĘCZ – asystent, Katedra i Zakład 
Patomorfologii AMG, praca pt. „Ocena morfologiczna pod-
ścieliska łącznotkankowo-naczyniowego w przewlekłym 
zapaleniu i raku trzustki”, promotor – dr hab. Kazimierz Jaś-
kiewicz, prof.  AMG, Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 31 



Gazeta AMG nr 7/2007 29

maja 2007 roku nadała stopień doktora nauk medycznych w 
zakresie medycyny.

13. lek. Joanna Monika PIEŃKOWSKA – asystent, Zakład 
Radiologii, Katedra Radiologii AMG, praca pt. „Przydatność 
kolonografii tomokomputerowej w rozpoznawaniu i ocenie 
stopnia zaawansowania raka jelita grubego”, promotor – 
prof. dr hab. Michał Studniarek, Rada Wydziału Lekarskiego 
w dniu 28 czerwca 2007 roku nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,

14. lek. Hanna Barbara ŚWIĄTEK – asystent, Katedra i Zakład 
Fizjologii AMG, praca pt. „Ocena wpływu leczenia statynami 
na grubość kompleksu błona środkowa-śródbłonek u osób 
z hipercholesterolemią oraz prawidłowym ciśnieniem tętni-
czym”, promotor – dr hab. Leszek Bieniaszewski, prof. AMG, 
Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 14 czerwca 2007 roku 
nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medy-
cyny.

15. lek. Jacek WIERZBOWSKI – asystent, Katedra i Klinika 
Gastroenterologii i Hepatologii AMG, praca pt. „Ocena jako-
ści życia u chorych z zaporową żółtaczką, bólem trzustko-
wym i powikłaniami ostrych rzutów zapalenia trzustki leczo-
nych endoskopowo”, promotor – dr hab. Marian Smoczyń-
ski, prof. AMG, Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 28 
czerwca 2007 roku nadała stopień doktora nauk medycz-
nych w zakresie medycyny.

NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM
NOWI DOKTORZY HABILITOWANI
1. dr Krzysztof CAL – adiunkt Katedry i Zakładu Farmacji Sto-

sowanej AMG, praca pt. „Wpływ rodzaju nośnika oraz właś-
ciwości fizykochemicznych terpenów na ich przenikanie do 
warstw skóry ludzkiej”, uchwała Rady Wydziału Farmaceu-
tycznego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych 
– specjalność: technologia postaci leku,

2. dr Tomasz BĄCZEK – adiunkt Katedry Biofarmacji i Farma-
kodynamiki AMG, praca pt. „Usprawnienie identyfikacji pep-
tydów w proteomice z wykorzystaniem chemometrycznej 
analizy danych”, uchwała Rady Wydziału Farmaceutyczne-
go z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie nadania stopnia nauko-
wego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych – spe-
cjalność: analityka farmaceutyczna,

3. dr Michał MARKUSZEWSKI – adiunkt Katedry Biofarmacji i 
Farmakodynamiki AMG, praca pt. „Metabolomika: analizy 
metabolomiczne w oparciu o elektroforezę kapilarną”, 
uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego z dnia 31 maja 
2007 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego nauk farmaceutycznych – specjalność: anality-
ka farmaceutyczna.

NOWI DOKTORZY
stopień naukowy doktora nauk farmaceutycz-
nych otrzymały:
1. mgr Marta PACER-STRACH – asystentka Katedry i Zakładu 

Toksykologii AMG, praca pt. „Zawartość wanadu w glebie, 
mchach i moczu dzieci, jako wynik emisji tego pierwiastka 
do atmosfery, przez wybrane zakłady przemysłowe Trójmia-
sta”, promotor prof. dr hab. Wojciech Czarnowski, Rada 
Wydziału Farmaceutycznego AMG w dniu 12 czerwca 2007 
r. nadała stopień doktora nauk farmaceutycznych,

2. mgr Natalia FILIPOWICZ – słuchaczka Studiów Doktoran-
ckich, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 
AMG, praca pt. „Analiza fitochemiczna i genetyczna Junipe-
rus communis L”, promotor prof. dr hab. Renata Ochocka, 
Rada Wydziału Farmaceutycznego AMG w dniu 19 czerwca 
2007 r. nadała stopień doktora nauk farmaceutycznych,

3. mgr Małgorzata GREMBECKA – słuchaczka Studiów Dok-
toranckich, Katedra i Zakład Bromatologii AMG, praca pt. 
„Ocena bromatologiczna i chemometryczna żywności po-
chodzenia roślinnego na podstawie jej składu mineralnego”, 
promotor prof. dr hab. Piotr Szefer, Rada Wydziału Farma-
ceutycznego AMG w dniu 19 czerwca 2007 r. nadała stopień 
doktora nauk farmaceutycznych.



Prof. Jacek Jassem  
powołany

Prof. Jacek Jassem został powołany na stanowisko prze-
wodniczącego Komitetu Spraw Międzynarodowych (Internatio-
nal Affairs Committee) Amerykańskiego Towarzystwa Onkolo-
gii Klinicznej (ASCO). ASCO jest największym na świecie to-
warzystwem onkologicznym, liczącym ponad 20.000 członków, 
w tym 7.000 spoza USA. W ostatnim kongresie uczestniczyło 
34.000 osób. Dotychczas w ASCO pełnił funkcję przewodni-
czącego programu stypendialnego (International Development 
and Education Award, IDEA). Komitet, któremu obecnie prze-
wodniczy, reprezentuje potrzeby i interesy zagranicznych 
członków ASCO, zajmuje się koordynacją zagranicznej działal-
ności organizacji, w tym sympozjów, spotkań i innych przed-
sięwzięć realizowanych wspólnie z towarzystwami naukowymi 
spoza USA, promocją ASCO w świecie i ponadto realizuje kil-
kanaście szczegółowych projektów. Jest to zatem swoiste „mi-
nisterstwo spraw zagranicznych” ASCO.

Gratulujemy!


Prestiżowe stypendia 
naukowe

Dr hab.  MICHAŁ MARKUSZEWSKI z Zakładu Biofarmacji i 
Farmakokinetyki Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodyna-
miki Wydziału Farmaceutycznego AMG, kierowanej przez prof. 
Romana Kaliszana otrzymał stypendium naukowe ministra na-
uki i szkolnictwa wyższego. Stypendium zostało przyznane na 
okres 36. miesięcy i stanowi kwotę nieprzekraczającą mie-
sięcznej maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego, za-
trudnionego w państwowej szkole wyższej.

Dr BARTOSZ KARASZEWSKI z Kliniki Neurologii Dorosłych 
AMG otrzymał stypendium zagraniczne Fundacji na rzecz Na-
uki Polskiej (program KOLUMB) na roczny staż w Division of 
Clinical Neurosciences, Brain Imaging Research Centre, Uni-
versity of Edinburgh (Wielka Brytania). Stypendium to jest przy-
znawane młodym polskim uczonym, którzy nie przebywali 
jeszcze po doktoracie na długoterminowym stażu zagranicz-
nym (dłuższym niż 6 miesięcy), aby umożliwić im pobyt w naj-
lepszych ośrodkach naukowych świata. 

Ponadto otrzymał, w bardzo konkurencyjnych zmaganiach, 
stypendium z International Brain Research Organization na rok 
2008.
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Konferencja ScanBalt 
Campus 

Talents on Top of Europe
Knowledge Formation,  
Innovation and Visibility
Aarhus, 15–16 maja 2007

Konferencja w Aarhus była poświęcona omówieniu i podsu-
mowaniu rezultatów różnorodnych aktywności w projekcie 
ScanBalt Campus, współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach programu Interreg III. Ze Stowarzyszeniem ScanBalt 
i projektem ScanBalt Campus zapoznawaliśmy już Czytelników 
Gazety AMG we wcześniejszych publikacjach.

Na obecnej konferencji obok podsumowania i przygotowa-
nia sprawozdania, wiele uwagi poświęcono dyskusji nad przy-
szłością tego projektu, a w szczególności nad możliwościami 
jego dalszego dofinansowywania. Przewodniczący ScanBalt
prof. Bo Samuelsson z Göteborga bardzo wysoko ocenił osiąg-
nięcia projektu. W ciągu kilku lat zbudowana została bardzo 
duża struktura, megaklaster oparty na sieci współpracujących 
ze sobą instytucji akademickich, firm biotechnologicznych i
szpitali w 11 krajach leżących w basenie Morza Bałtyckiego.

Środowisko gdańskie było reprezentowane na konferencji 
przez prof. Ewę Łojkowską z Uniwersytetu Gdańskiego, dzie-
kana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii i Annę 
Gwizdek-Wiśniewską, pracownicę tego Wydziału oraz prof. 
Jacka Bigdę, prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynaro-
dowej Akademii Medycznej w Gdańsku i prof. Wiesława Maka-
rewicza z AMG, członka ScanBalt Campus Board. Zaproszo-
nym prelegentem był prof. Maciej Żylicz z Warszawy, prezes 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który zapoznał zebranych z 
polityką wspierania nauki w Polsce, a w szczególności ofertami 
otwartymi dla międzynarodowej społeczności naukowej, reali-
zowaną przez Fundację. 

Gospodarzem konferencji był Uniwersytet w Aarhus, obrady 
odbywały się w nowoczesnym i bardzo wygodnym audytorium 
szpitala uniwersyteckiego w Skejby, na przedmieściach Aar-

hus. Korzystając z przywileju gospodarza, prof. Flemming Be-
senbacher, dyrektor z iNANO – Interdisciplinary Nanoscience 
Center, Uniwersytetu w Aarhus w inauguracyjnym wykładzie 
zapoznał uczestników konferencji z osiągnięciami Uniwersyte-
tu w tej jednej z trzech najbardziej innowacyjnych i nowoczes-
nych dziedzin nauki (BIO, INFO, NANO), a prof. Jorgen Kjems 
przedstawił wykład pt. „Nanoparticle-mediated drug delivery”. 

Znaczenie i metodologię zarządzania należytą ochroną 
własności intelektualnej dla rozwoju działalności innowacyjnej 
i transferu technologii bardzo kompetentnie przedstawił dr Boo 
Edgar z Chalmers University of Technology w Göteborgu  
i prezes sieci MedCoast Scandinavia. 

Niezmiernie interesujące wystąpienie miał prof. Jan Anner-
stedt z Copenhagen Business School i firmy doradczej Interla-
ce-Invent, który podzielił się swoimi doświadczeniami z kilku-
letniej działalności doradczej dla władz miejskich Szanghaju 
(26 mln mieszkańców!), a w szczególności przedstawił, z jakim 
rozmachem planowane i budowane są instytucje naukowo-ba-
dawcze w tym dynamicznie rozwijającym się mieście.

W sieci współpracy i pod parasolem ScanBalt Campus funk-
cjonuje także Student Council. Dr Henner Willnow z Steinbeis 
Team Northeast przedstawił ofertę warsztatowych szkoleń 
TRAYSS PRIME z zakresu działalności innowacyjnej i bizneso-

wej, adresowanych do studentów i mło-
dych badaczy. Jako ciekawostkę warto 
podać, że dr Henner Willnow był nie-
dawno w Gdańsku uczestnikiem konfe-
rencji ISSC, organizowanej przez Stu-
denckie Towarzystwo Naukowe AMG. 

W podsumowaniu stwierdzić należy, 
że konferencja była bardzo interesująca 
i niewątpliwie wielce pożyteczna, ukazu-
jąc ogromne, funkcjonalne znaczenie 
sieci ponadnarodowych powiązań insty-
tucji naukowo-badawczych, władz sa-
morządowych czy państwowych i bizne-
sowych (tzw. triple helix: Business, Pub-
lic authorities, Academia), dla stymulacji 
i rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć 
w dziedzinie szeroko rozumianych nauk 
przyrodniczych (Life Sciences).

prof. Wiesław Makarewicz

Od lewej: prof. M. Żylicz, prof. E. Łojkowska, prof. 
Bo Samuelsson, prof. J. Bigda, dr A. Gwizdek-
Wiśniewska, prof. W. Makarewicz

Profesorowie Bo Samuelsson i Maciej Żylicz w kuluarach
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Międzynarodowe 
spotkanie nefrologów
Gdańsk, Sopot, 18–20 maja 2007

W dniach 18–20 maja 2007 roku odbył się 5th International 
Congress of the Uremic Research and Toxicity połączony z 7th 
Baltic Meeting on Nephrology. Mieliśmy okazję gościć w Trój-
mieście czołówkę nefrologów z całego świata, którzy zajmują 
się problematyką toksyczności mocznicy i związanymi z tym 
problemem zagadnieniami. W kongresie, który był organizowa-
ny przez zespół Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i 
Chorób Wewnętrznych AMG, wzięło udział łącznie 250 uczest-
ników pochodzących poza Polską z 12 (Białoruś, Bułgaria, 
Chorwacja, Czechy, Japonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, 
Turcja, USA, Włochy) krajów. 

Gościnnych podwoi udzielił uczestnikom kongresu hotel Haff-
ner w Sopocie, który stanowił nie tylko podstawę bazy hotelo-
wej, ale również główne miejsce obrad. Część gości zamieszka-
ła także w pobliskim hotelu Rezydent. Jedynie ceremonia otwar-
cia odbyła się w Dworze Artusa wraz z nieodzownym w takich 
wypadkach wystrzałem ze starogdańskiej feluki. 

W otwarciu wzięli udział także przedstawiciele władz naszej 
Alma Mater w osobach rektora prof. Romana Kaliszana oraz 
prorektora ds. klinicznych prof. Zbigniewa Nowickiego. Miłym 
akcentem była obecność kierowników kilku zaprzyjaźnionych 
Zakładów i Klinik. Ceremonię zaszczyciła także swoją obec-
nością wieloletnia rektor naszej Uczelni prof. Barbara Kru-
pa-Wojciechowska. Prof. R. Kaliszan przywitał zebranych w 
imieniu naszej Alma Mater. 

Po zakończeniu rytuału związanego z otwarciem kongresu 
wszyscy obecni wysłuchali wykładu przedstawionego przez 
piszącego te słowa, zatytułowanego „Gdańsk – In the history 
and medicine”. Starałem się w nim ująć podstawowe dane do-
tyczące historii naszego regionu, a w szczególności zasług 
Gdańska i gdańszczan dla Europy i świata, zarówno w prze-
szłości, jak też w czasach nam znacznie bliższych. Podobnie 
w części związanej z historią nauk medycznych poruszone zo-
stały osiągnięcia gdańszczan od słynnej gdańskiej szkoły ana-
tomicznej (Gymnasium Gedanense) aż po odkrycie przez ze-
spół naszej Kliniki łącznie z Katedrą Biochemii nowej rodziny 

toksyn mocznicowych, stanowiących końcowe produkty prze-
miany nikotynamidu. Nad istotą tych związków oraz ich udzia-
łem w rozwoju mocznicy pracujemy od kilku lat, a dotychcza-
sowe wyniki prac były publikowane w szeregu renomowanych 
czasopismach medycznych. 

Łącznie w czasie kongresu przedstawiono 26 referatów pro-
gramowych, 6 prezentacji ustnych oraz 24 prace w formie pla-
katowej. Nad odpowiednim doborem tematów oraz ich autorów 
czuwał komitet naukowy, któremu przewodził doktor honoris 
causa naszej Akademii – prof. Shaul Massry z Los Angeles 
(USA). Należy dodać, że o poziomie prezentowanych referatów 
świadczy także fakt, iż od początku do końca na sali obrad 
stwierdzało się obecność większości uczestników. Działo się 
tak pomimo pięknej pogody, która zachęcała wręcz do uciecz-
ki nad morze lub na przysłowiową zieloną trawkę. 

Pośród wymienionych referatów programowych cztery po-
chodziły z Polski, w tym jeden z Gdańska. Przedstawił go w 
imieniu całego gdańskiego zespołu Przemysław Rutkowski, 
nadając swemu wystąpieniu prowokacyjny tytuł: „Are so called 
uremic toxins always toxic”. Udało mu się zresztą udowodnić 
na podstawie własnych badań, iż z tą toksycznością bywa róż-
nie i zależy ona od wielu dodatkowych czynników towarzyszą-
cych. 

Poza napiętym programem naukowym większość z gości 
mogła choćby pobieżnie zapoznać się z urokami Starego 
Gdańska oraz pozostałych części Trójmiasta. Zorganizowano 
także część socjalną, w trakcie której uczestnicy kongresu mo-
gli się zapoznać z tajemnicami polskiej kuchni oraz tradycyjną 
polską gościnnością. Goście wyjeżdżali z Trójmiasta pełni wra-
żeń tak naukowych, jak też tych bardziej ogólnych. My nato-
miast mamy świadomość, że utrwaliliśmy stare przyjaźnie oraz 
pozyskaliśmy nowych przyjaciół dla naszego zespołu, a także 
dla naszej Uczelni.

Kończąc ten skrótowy opis przebiegu naszego kongresu 
warto podkreślić, że tego typu zdarzenie miało po raz pierwszy 
miejsce w Polsce i po raz pierwszy w regionie Europy Środko-
wej i Wschodniej. Dobrze to świadczy o pozycji naszej gdań-
skiej nefrologii na forum międzynarodowym. Potwierdzeniem 
tego faktu jest także wybór piszącego te słowa na funkcję 
prezesa-elekta International Society of Uremic Research and 
Toxicity. W praktyce oznacza to, że za dwa lata będę miał przy-
jemność objąć przewodnictwo w tym elitarnym stowarzyszeniu 
naukowym.

prof. Bolesław Rutkowski
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Sukcesy studentów AMG
Z wielką radością pragnę zawiadomić o sukcesach, jakie w 

ostatnich miesiącach odnieśli studenci AMG w konkursach 
promujących najlepszych studentów za całokształt osiągnięć 
oraz w konkursach tematycznych.

Konkurs Primus Inter Pares

Stowarzyszenie Primus Inter Pares oraz NZS organizatorzy 
konkursu Primus Inter Pares Student 2007 zaprosili do udziału 
w konkursie najlepszych studentów polskich uczelni. Honoro-
wym patronem jest prezydent RP Lech Kaczyński. Kryteria, jakie 
były brane pod uwagę, to nie tylko średnia ocen za wyniki w 
nauce, ale także praca w studenckim ruchu naukowym, prace 
badawcze, publikacje, referaty, praca na rzecz środowiska aka-
demickiego, działalność w fundacjach i stowarzyszeniach itp.

Zwycięzcą konkursu w etapie uczelnianym został Michał 
Siek. Laureatkami konkursu z AMG w etapie uczelnianym zo-
stały Anna Maria Ossowska, studentka VI roku Wydziału Le-
karskiego oraz Agata Katarzyna Leśnicka, studentka IV roku 
Wydziału Lekarskiego. 

Konkurs o nagrodę „Czerwonej Róży”

W tegorocznym, trzydziestym trzecim już prestiżowym kon-
kursie o nagrodę „Czerwonej Róży” w kategorii Najlepszy Stu-
dent Trójmiasta II nagrodę otrzymał Michał Siek.

Uczelnia do kategorii „Najlepsze Koło Naukowe” nominowała 
Studenckie Koło „Badaczy Snu”. „Badacze Snu” to niewielka 
grupa studentów, zgłębiająca tajemnicę 1/3 ludzkiego życia – ta-
jemnicę snu – zjawiska, o którym współczesna nauka wie ciągle 
bardzo mało. Jest to organizacja międzyuczelniana, której człon-
kowie wywodzą się z Akademii Medycznej w Gdańsku oraz z 
Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie. Opiekunem 
„Badaczy Snu” jest dr n. med. Janusz Jakitowicz, adiunkt Zakła-
du Psychiatrii Biologicznej Katedry Chorób Psychicznych AMG, 
który badania nad snem prowadzi już od blisko 30 lat. 

Kapituła konkursu przyznała nagrodę specjalną dla Akade-
mickiego Stowarzyszenia Onkologicznego przy Katedrze i 
Klinice Chirurgii Onkologicznej. Głównym celem Stowarzysze-
nia jest poszerzenie oferty dydaktycznej, nawiązanie między-
narodowej wymiany studenckiej, prowadzenie akcji edukacyj-
nych o charakterze profilaktyczno-informacyjnym wśród miesz-
kańców Pomorza, m.in. wraz z IFMSA realizuje program „Two-
je zdrowie w Twoich rękach”, prowadzi letnie szkoły, a ponad-
to w ramach programu stypendialnego umożliwia studentom 
wyjazdy do zagranicznych ośrodków medycznych.

Ogólnopolski konkurs wiedzy  
biochemicznej Superhelisa 2007

Zespół w składzie: Marta Janusiak, Aleksandra Gajda, 
Barbara Igielska pod opieką dr Ewy Kossowskiej z Katedry i 
Zakładu Biochemii zajął II miejsce w klasyfikacji zespołowej.
Marta Janusiak zajęła IV, a Aleksandra Gajda – V miejsce w 
klasyfikacji indywidualnej.

Konkurs „Abecadło Interny”

Koordynatorem tego konkursu, organizowanego od kilku lat 
w Uczelni, jest dr Tomasz Zdrojewski z Katedry Nadciśnienia 
Tętniczego i Diabetologii. Laureatami w roku 2006/2007 zosta-
li studenci III roku kierunku lekarskiego: Bartosz Regent, 
Ewelina Turzańska, Elżbieta Bluj, Jacek Rutkowski, Mi-

chał Kiliańczyk, Magdalena Bohdan, Magdalena Sobczyk, 
Aleksandra Topp, Marcin Wołowiec, Joanna Liberek, Mi-
chał Bohdan.

Michał Siek – najlepszy student AMG

W dniu 27 maja 2007 roku w gdańskim Dworze Artusa roz-
strzygnięto XXXIII finał konkursu o nagrodę „Czerwonej Róży”. 
W szranki stanęli studenci i koła naukowe zgłoszone przez 
władze wyższych uczelni Gdańska, Gdyni i Sopotu. II nagrodę 
w kategorii Najlepszy Student Trójmiasta otrzymał Michał Siek, 
student VI roku Wydziału Lekarskiego. To kolejny sukces na-
szego studenta. W dniu 18 maja został wyróżniony II miejscem 
w regionalnym finale konkursu „Primus Inter Pares Student 
Roku 2007”.

Michał Siek rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim w roku 
akademickim 2001/2002. W ostatnim roku nauki osiągnął łącz-
ną średnią ocen 5,04. W 2003 roku rozpoczął pracę w Endo-
krynologicznym Studenckim Kole Naukowym działającym przy 
Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych AM w Gdańsku 
pod opieką kierownika Kliniki dr. hab. Krzysztofa Sworczaka 
oraz lek. Łukasza Obołończyka i lek. Piotra Wiśniewskiego. Od 
2006 roku pełni funkcję przewodniczącego Koła. W roku 2004 
podjął również działalność w Gastroenterologicznym Studen-
ckim Kole Naukowym pod opieką dr med. Iwony Marek oraz 
lek. Michała Dubowika przy Klinice Gastroenterologii i Hepato-
logii AM w Gdańsku, kierowanej przez prof. Mariana Smoczyń-
skiego. Bierze udział w prowadzonych przez Kliniki projektach 
naukowo-badawczych, a także aktywnie uczestniczy w pracy 
lekarskiej na podległych obu Klinikom oddziałach. Od 2005 
roku zaangażowany jest również w przygotowywane przez Kli-
nikę Gastroenterologii i Hepatologii konferencje i sympozja 
naukowe. 

Wszystkim laureatom oraz ich opiekunom składam najser-
deczniejsze gratulacje. Życzę kolejnych sukcesów zarówno w 
życiu zawodowym, jak i osobistym.

prorektor ds. dydaktyki 
prof. Jan Marek Słomiński

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze  
i Klinice Ginekologii Onkologicznej AMG 

zdobywcą pierwszej nagrody

W dniach 20–22 maja 2007 r. odbył się Siódmy Międzynaro-
dowy Kongres Młodych Naukowców Medycznych (7th Interna-
tional Congress of Young Medical Scientists) w Poznaniu. Pra-
ca naukowa przedstawiona przez członków Naukowego Koła 
przy Katedrze Ginekologii Onkologicznej AMG pt. „Patients 
after Wertheim-Meigs operations due to cancer colli uteri - 
what may have an influence on duration of hospitalization?”
zdobyła pierwszą nagrodę na tym  prestiżowym w Polsce kon-
gresie młodych naukowców. Autorkami pracy były studentki V 
roku Wydziału Lekarskiego – Katarzyna Żeleźniak i Anna Sa-
dowska. Pracę w języku angielskim w sposób imponujący wy-
głosiła Katarzyna Żeleźniak. Opiekunem Koła Naukowego jest 
dr Maciej Stukan.

prof. Janusz Emerich
kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
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Profesor 
Zdzisław Wajda 

dziękuje

Towarzystwo Chirurgów Polskich Oddział Gdański

Pan Przewodniczący

Profesor dr hab. med. Marek Dobosz

Majowe posiedzenie szkoleniowo-naukowe Oddziału Gdań-

skiego TChP było poświęcone zagadnieniom chirurgii endokry-

nologicznej oraz 80. rocznicy moich urodzin.

Wielce Szanowny Panie Przewodniczący, Drogi Marku,  

w imieniu mojej Rodziny i własnym pragnę Tobie i na Twoje 

ręce – wszystkim Członkom Towarzystwa Chirurgów Polskich, 

którzy brali udział w tej uroczystości, gorąco i najserdeczniej 

podziękować za zamysł i  organizację , za życzenia.

Szczególnie serdecznie dziękuję referentom, Panom dr. hab. 

med. Andrzejowi Łachińskiemu,  dr. med. Łukaszowi Kasce, 

którzy w swoich wystąpieniach podkreślali udział i dorobek na-

szej Kliniki w omawianych przez nich zagadnieniach oraz dr. 

med. Aleksandrowi Stankowi za przedstawienie mojej  sylwet-

ki i działalności.

Słowa podziękowania kieruję również do sekretarza Oddzia-

łu Gdańskiego TChP  dr. Stanisława Hacia za dodatkowy trud 

włożony w przygotowanie spotkania.

Jestem Wam wdzięczny, moi Uczniowie, Wychowankowie, 

Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele, że dzięki wieloletniej pracy 

mogliśmy dorównać postępowi, jaki dokonywał się w chirurgii. 

Mogliśmy godnie reprezentować, wspólnie z innymi jednostka-

mi, chirurgię gdańską, chirurgię akademicką, wpisując się w 

karty chirurgii polskiej.

Zdzisław Wajda

– – –

Dostojnym Gościom, 

Władzom Uczelni, Społeczności naszej Alma Mater, Kole-

żankom i Kolegom chirurgom, szczególnie Kolegom chirurgom 

przybyłym z kraju, wszystkim Uczestnikom tej dla mnie tak 

pięknej i wzruszającej, pełnej wspomnień i refleksji uroczysto-

ści przekazuję najserdeczniejsze podziękowania.

Przede wszystkim wdzięczny jestem Sile Wyższej, która 

sprawiła, że było mi dane uczestniczyć w tak pięknym spotka-

niu. Wszystkim pragnę gorąco, z całego serca, podziękować 

za obecność, życzenia, piękne kwiaty i upominki.

Ten dzień na zawsze zachowam w serdecznej pamięci.

Zdzisław Wajda

Kadry ACK

Kadry AMG

Jubileusz długoletniej pracy w ACK – Szpital AMG  
obchodzą

20 lat

Magdalena Chojnacka 
Dorota Czarnecka 
mgr Elżbieta Gawlik-Dunajska
Małgorzata Jakubowska 
Anna Romanowicz 

25 lat

Zofia Andrzejewska
Urszula Dysarz 
Halina Kolka 
dr hab. med. Andrzej Łachiński 
Irena Śieniuć 

30 lat 

Teresa Brzezińska 
Barbara Domagała 
Maria Janicka 
Regina Kolendo 
Elżbieta Nowak 
Grażyna Pyzowska 
Danuta Zima 

40 lat

Regina Awtuch 

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego przeszedł 

dr hab. Władysław Werel

Stopień doktora habilitowanego otrzymali:

dr hab. n. farm. Tomasz Bączek
dr hab. n. farm. Krzysztof Cal
dr hab. n. farm. Michał Markuszewski

Na stanowisko adiunkta przeszli:

dr med. Tadeusz  Jędrzejczyk
dr n. biol. Łukasz Hak
dr med. Jacek Wojciechowski

Powierzono funkcje:

z dniem 1 czerwca 2007 r. powierzono funkcję p.o. kierow-
nika Katedry i Zakładu Farmakologii dr Halinie Strzałkow-
skiej-Grad

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą:

20 lat

dr med. Adam Lorczyński
dr n. fiz. Andrzej Wiszniewski

25 lat

Małgorzata  Szczesna
mgr Lidia  Cybulska

30 lat

dr hab. n. med. Bogusław Baczkowski 
Elżbieta  Goyke
Jolanta  Marchlewicz

35 lat

Teresa  Jakubowska
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W dniach 4–5 maja br. do Trójmiasta przybyli młodzi na-
ukowcy zainteresowani w szczególny sposób naukami związa-
nymi z kardiologią – na XXI już Ogólnopolską Studencką Kon-
ferencję Kardiologiczną. Wśród 60. przybyłych osób byli stu-
denci między innymi z Krakowa, Warszawy, Katowic, Białego-
stoku, Łodzi a nawet Grodna. 

Konferencję, jak co roku, przygotowało SKN przy I Klinice 
Kardiologii kierowanej przez prof. Andrzeja Rynkiewicza. W 
tym roku honorowy patronat nad konferencją objęli rektor AMG 
prof. Roman Kaliszan oraz Polskie Towarzystwo Kardiologicz-
ne i Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. 

Jury, w którego pracach uczestniczyli: prof. Franciszek Wal-
czak, prof. Grażyna Świątecka, prof. Barbara Krupa-Wojcie-
chowska, dr hab. Marcin Gruchała, dr Ewa Walczak, dr Edward 
Koźluk, dr Krzysztof Roszak, dr Radosław Targoński, miało 
trudne zadanie, bowiem 48 prezentowanych prac przygotowa-
nych zostało na bardzo wysokim poziomie. W każdej sesji (se-
sji kardiologii ogólnej oraz sesji kardiochirurgii i kardiologii in-
wazyjnej) przyznano 3 nagrody oraz wyróżnienia. Następnie 
laureaci poszczególnych sesji wystąpili w sesji finałowej, w
czasie której wybrano najlepszą pracę – otrzymała ona tytuł 
Grand Prix XXI OSKK. Zdobywcą tejże nagrody został Kacper 
Kostyra reprezentujący AM w Warszawie, który przedstawił 
pracę pt. „Ocena przydatności aparatu do pomiarów ciśnienia 
tętniczego OMRON HEM 907 u dializowanych chorych z nie-
wydolnością nerek”.

Student jednak nie samą nauką żyje, a że długi weekend 
majowy zapowiadał się ciepło i słonecznie, przygotowaliśmy 
dla uczestników konferencji także inne atrakcje. OSKK rozpo-
częliśmy w tym roku nietypowo, gdyż na początek uczestników 
konferencji zaprosiliśmy na długi spacer po mieście z przewod-
nikiem, który w fascynujący sposób przedstawił historię oraz 
największe zabytki pięknego Gdańska. A jako że studenci ko-
chają także dobrą zabawę, na zakończenie naszego spotkania 
zaprosiliśmy wszystkich na wieczorną imprezę w jednym z klu-
bów Starego Miasta, gdzie po wszystkich emocjach związa-

XXI Ogólnopolska Studencka Konferencja  
Kardiologiczna

Uczestnicy XXI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej 
podczas zwiedzania miasta...

nych z konferencją przyszedł czas na wy-
tchnienie, taniec i coś dla ciała. 

Oczywiście, nasza konferencja nie mogła 
odbyć się bez sponsorów, dlatego serdeczne 
podziękowania kierujemy do naszego sponso-
ra strategicznego – firmy Adamed oraz funda-
torów nagród – firm: Medycyna Praktyczna,
Termedia i Viamedica, których pomoc były dla 
nas niezwykłym wsparciem.

Dobre słowa wypowiadane przez uczestni-
ków konferencji sprawiły, że już teraz myślimy 
o organizacji kolejnej OSKK, na którą zapra-
szamy wszystkich za rok.

Organizatorzy

…i w czasie obrad
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Jubileuszowe uroczystości Stomatologów 

W godzinach popołudniowych 
wszyscy spotkali się na wspólnym 
obiedzie, kończącym uroczystości 
związane z Jubileuszem 50-lecia 
ukończenia studiów.

Wystąpienie prodziekana Wy-
działu Lekarskiego, kierownika Od-
działu Stomatologicznego

Szanowni Jubilaci, 
Drodzy Absolwenci Stomatologii 

rocznika 1952–1957,
Przed kilkoma godzinami rozpo-

czynając uroczystość odnowienia 
dyplomów lekarskich witałam Was w 
murach naszej Alma Mater, w Audi-
torium Primum Atheneum Gedanen-
se Novum. W miejscu tym przed 50. 
laty odbieraliście swoje dyplomy le-
karza dentysty i wtedy na pamiątkę, 
na schodach tego budynku zwanego 
Starą Anatomią, zrobiliście sobie 
wspólne zdjęcie. Cieszę się, że dzi-
siejsza uroczystość mogła odbyć się w tym samym miejscu, ale 
cieszę się również, że mogliśmy Was powitać już w odnowio-
nych wnętrzach. Tak jak zmieniły się te budynki, zmieniła się 
również nasza Alma Mater – warunki, w których obecnie uczą 
się studenci, odbiegają znacznie od tych, w których przyszło 
Wam zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności. Tym bardziej 
godne podkreślenia jest, że mimo wszelkich przeciwności – trud-
nych warunków lokalowych, sprzętowych, materiałowych i tych 
dziejowych, w których przyszło Wam studiować – sprostaliście 
temu zadaniu i uzyskaliście dyplom lekarza dentysty, a we wspo-
mnieniach z czasów studenckich i tak pozostają przeważnie te 
dobre chwile. Los rozrzucił Was po całym świecie i wiem, że 
niektórzy z Was spotkali się na dzisiejszej uroczystości po raz 
pierwszy od tamtego zdjęcia sprzed 50. lat. Widziałam łzy wzru-
szenia, widziałam radość i cieszę się, że mogliśmy się do tego 
przyczynić. We wspomnieniach odżyli również Ci, którym los nie 
pozwolił doczekać tej uroczystości. 

W piątek 15 czerwca 2007 r. w 
Auditorium Primum Atheneum Ge-
danense Novum odbyła się uroczy-
stość jubileuszu 50-lecia ukończe-
nia studiów, połączona z odnowie-
niem dyplomów lekarza dentysty 
studentów rocznika 1952–1957. 

Odnowione dyplomy Jubilatom 
wręczali rektor prof. Roman Kali-
szan i dziekan Wydziału Lekarskie-
go prof. Janusz Moryś.

Uroczystość poprzedzona zosta-
ła Mszą św. w kościele pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej oraz 
wspólną fotografią Jubilatów zgro-
madzonych na schodach przed bu-
dynkiem Atheneum Gedanense No-
vum, tzw. Starą Anatomią.

Odnowienie dyplomów absolwentów po upływie 50. lat od 
ich uzyskania jest piękną tradycją Akademii Medycznej w 
Gdańsku. Pozwala zachować pamięć pokoleniową, tworzy hi-
storię, a także stanowi wyraz najwyższego hołdu i podzięko-
wania za lata pracy dla dobra drugiego człowieka. Bądźcie 
dumni z Waszych dokonań, tak jak dumna jest ze swoich wy-
chowanków nasza Alma Mater.

Na zakończenie chciałabym serdecznie podziękować Komi-
tetowi Organizacyjnemu za współpracę, za trud i zaangażowa-
nie włożone w przygotowanie dzisiejszych uroczystości. Dzię-
kuję za spotkania i wspomnienia z tamtych czasów dr Adamo-
wi Goworowskiemu, staroście roku, dr Ewie Majchrowskiej, dr 
Helenie Gawryszuk, dr Annie Glazer i dr Bogumile Kamiń-
skiej-Maroszek. 

dr hab. Barbara Kochańska
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W dniach 10–17.03.2007 r. odbyła się już Czwarta Zimowa 
Szkoła Ginekologii Onkologicznej w Altenmarkt (Austria) orga-
nizowana przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwo Gi-
nekologii Onkologicznej oraz Ogólnopolską Sekcję Ginekologii 
Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

24. uczestników ginekologów wysłuchało sześciu referatów, 
które wygłosili samodzielni pracownicy naukowi  z Katedry Gi-

Uczestnicy Szkoły w alpejskim ośrodku Zauhensee

IV Zimowa Szkoła Ginekologii Onkologicznej 
nekologii Onkologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Kliniki 
Kardiologii AMG, Kliniki Ginekologii Onkologicznej AMG  oraz 
trzej asystenci z Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej 
AMG. Po każdym referacie prowadzono ożywione dyskusje.

Największe zainteresowanie wzbudził referat dr hab. Marii  
Dudziak z Kliniki Kardiologii AMG na temat uszkodzenia mięś-
nia sercowego i następowej niewydolności krążenia po lecze-

niu chorych antracyklinami w wie-
loetapowej chemioterapii z powo-
du raka jajnika. Uczestnicy Zimo-
wej Szkoły uzyskali sześć punktów 
edukacyjnych, które zostały przy-
znane przez Zarząd Polskiego To-
warzystwa Ginekologicznego 
uznający szkolenie jako jeden z 
etapów ogólnopolskiego podno-
szenia kwalifikacji zawodowych z
zakresu ginekologii onkologicznej.

Dzięki przepięknej alpejskiej po-
godzie uczestnicy Szkoły w godzi-
nach przedpołudniowych „zalicza-
li” wszystkie narciarskie stoki w 
jednym z najlepszych ośrodków 
wyczynowego narciarstwa  – w 
Zauhensee, które pretenduje, aby 
być miejscem zimowej olimpiady.

prof.  Janusz Emerich
przewodniczący Sekcji Ginekologii 

Onkologicznej

International Student’s 
Scientific Conference for
Students and Young Doctors

W dniach 10–11 maja 2007 roku, w ramach 15 International 
Student’s Scientific Conference for Students and Young Doc-
tors, uczestnicy II roku Dziennych Studiów Doktoranckich Aka-
demii Medycznej w Gdańsku, w obecności przedstawicieli Rad 
Wydziałów Uczelni, promotorów i kolegów, prezentowali do-
tychczasowe wyniki swoich rozpraw doktorskich. Była to już 
VIII Sesja Sprawozdawcza doktorantów.

Wszystkich zaproszonych uczestników powitał prorektor ds. 
dydaktyki, prof. dr hab. Jan Marek Słomiński.

Przygotowano 35 prezentacji. Wystąpienia zostały podzie-
lone na pięć sesji, które były oceniane przez komisje specjali-
stów. W sesji pierwszej przeważała tematyka kardiologiczna. 
Najwyżej zostały ocenione wystąpienia lek. Justyny Gołębiew-
skiej, lek. Agnieszki Rojek, lek. Marcina Ziętkiewicza. Nato-
miast z Wydziału Farmaceutycznego nagrodzono prezentację 
mgr. Pawła Stasiaka z Katedry Farmacji Stosowanej AMG.

Wyróżnieni przez komisję doktoranci otrzymali nagrodę fi-
nansową w wysokości 600 zł przyznaną przez rektora naszej 
Uczelni. Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie gratu-
lujemy.

prof. Janusz Limon
kierownik Dziennych Studiów Doktoranckich

Prawo naturalne i prawo 
stanowione we współczes-
nej medycynie europejskiej

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 
XI Europejskim Kongresie Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, 
który odbędzie się w 15. rocznicę powstania w Polsce, na we-
zwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Katolickiego Stowarzysze-
nia Lekarzy. Na miejsce kongresu Zarząd Europejski zaakcep-
tował Gdańsk – miasto, które urzeka swoją historią, pięknem i 
wiatrem od morza, niosącym zawsze wolność.  Kongres odbę-
dzie się 11–14 września 2008 r. w AMG. W programie:

1. Prawo naturalne i prawo stanowione we współczesnej 
medycynie europejskiej

2. Etyczne aspekty biotechnologii prenatalnej
3. Choroby cywilizacyjne wyzwaniem dla państwa, lekarza i 

pacjenta 
4. Ratowanie życia w świetle etyki i prawa
5. Życie ludzkie jest święte – lekarz sługą życia
Na zakończenie nastąpi przyjęcie deklaracji końcowej – 

Gdańskiej Deklaracji FEAMC
Zgłoszenia prac (tytuł i streszczenie) do sesji prosimy nad-

syłać pod adresem: feamc2008@mazurkas.com.pl. Szczegóły 
pod adresem: www.feamc2008.org.com.pl.

dr med. Anna Gręziak
przewodnicząca komitetu naukowego, prezes ZG KSLP

w imieniu komitetu organizacyjnego:  
dr med. Ewa Nowakowska,  lek. Mirosław Pietrzak 
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Biblioteka Główna 
AMG informuje

Godziny otwarcia Biblioteki  
w okresie wakacyjnym

W okresie wakacji, tj. od 25 czerwca do 31 sierpnia 2007 r., 
Biblioteka Główna będzie otwarta od poniedziałku do piątku  
w następujących godzinach:

Czytelnie i Pracownia Multimedialna
poniedziałek 10:00–16:00
wtorek–piątek 9:00–16:00

Wypożyczalnia Naukowa
poniedziałek, środa, czwartek 10:00–14:00
wtorek i piątek 10:00–16:00

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
poniedziałek 10:00–15:00
wtorek–piątek 9:00–15:00 
 

Wypożyczalnia Beletrystyczna
poniedziałek i piątek 12:00–16:00 

Kanał informacyjny RSS

Informujemy, że Biblioteka uruchomiła kanał informacyjny 
RSS, obejmujący ogłoszenia zamieszczane na stronie interne-
towej Biblioteki Głównej http://biblioteka.amg.gda.pl/rss.php. 
Dzięki tej usłudze użytkownik posiadający czytnik RSS otrzy-
muje informacje o nowych ogłoszeniach BG niezwłocznie po 
ich opublikowaniu na stronie www.

Najnowsze publikacje pracowników  
AMG w SCOPUSIE

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia ra-
portu z bazy SCOPUS zawierającego wykaz najnowszych pub-
likacji pracowników naszej Uczelni, jakie pokazały się w tej 
bazie. Raport został zamieszczony na stronie głównej witryny 
internetowej Biblioteki http://biblioteka.amg.gda.pl oraz w za-
kładce Bazy danych/Scopus. Dzięki oparciu raportu o kanał 
informacyjny RSS jest on na bieżąco aktualizowany.

mgr inż. Anna Grygorowicz

Konkurs na slogan reklamujący 
Bibliotekę rozstrzygnięty!

W odpowiedzi na ogłoszony przez Bibliotekę Główną z oka-

zji Tygodnia Bibliotek 2007 konkurs wpłynęło 59 sloganów, w 

tym 24 propozycje zgłosili studenci.

Bibliotekarze, w tajnym głosowaniu, zdecydowali, że w ka-

tegorii: spod znaku lżejszej muzy… najlepsze jest hasło: Zo-

stań lekarzem z bibliotekarzem! autorstwa mgr Anety Świtaj 

(Biblioteka Główna AMG).

W kategorii: trochę bardziej na poważnie... wygrał slogan 

mgr Małgorzaty Omilian-Mucharskiej (Biblioteka Główna AMG): 

http://www.biblioteka.amg.com.to.me

Kolejne miejsca zajęły:

kategoria 1: Eee... biblioteka? E-biblioteka!  

 autorka: mgr Elżbieta Kraszewska (BG AMG)

 Po co szukać – to się wie! Biblioteka AMG

 autor: Mateusz Koberda (IV WL)

kategoria 2: Zaloguj się do wiedzy. Hasło: Biblioteka AMG

 autorka: mgr Małgorzata Omilian-Mucharska  

 (BG AMG)

 Morze informacji? Może biblioteka?

 autorki: mgr inż. Anna Grygorowicz i mgr Elżbieta  

 Kraszewska (BG AMG)

W dniu 28 maja br. rektor prof. Roman Kaliszan wręczył lau-

reatom nagrody książkowe, a od czerwca slogany umieszczo-

ne w oknach Biblioteki Głównej reklamują naszą książnicę, 

zapraszają do korzystania z pomocy Biblioteki w nauce i stu-

diowaniu.

mgr inż. Anna Grygorowicz

Nagrodę z rąk rektora AMG prof. Romana Kaliszana odbiera mgr Aneta Świtaj

Uwaga! Absolwenci Wydziału  
Lekarskiego AMG 

rocznik 1952–1958 

W maju 2008 roku przygotowujemy uroczyste spotkanie na-

szego rocznika z okazji 50-lecia ukończenia studiów lekarskich, 

połączone z odnowieniem dyplomów lekarskich.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Komi-

tetem Organizacyjnym: 

KRYSTYNA KACZMARSKA – tel. 058 621 8901, 

adres: ul. Świętojańska 2/24, 81-368 Gdynia 

KORNELIA CICHOŃ-GRABOWICZ – tel. 058 622 0116; 

e-mail: grabowicz@neostrada.pl 
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Neptunalia 2007
Co roku w maju USS AMG organizuje dla studentów naszej 

Uczelni zabawę juwenaliową. W tym roku po raz drugi zreali-
zowaliśmy Juwenalia we współpracy z samorządami studen-
ckimi pozostałych uczelni Trójmiasta, tym samym nasza włas-
na marka „Medykalia” na dobre odeszła do historii. Owocem 
wspomnianej już współpracy studentów Trójmiasta był w tym 
roku cykl imprez trwający od 10 do 26 maja, odbywający się w 
Gdańsku, Sopocie i w Gdyni. W tym czasie studenci wszyst-
kich uczelni mogli uczestniczyć w koncertach, zabawach i za-
wodach sportowych uczelni współpracujących w ramach pro-
jektu „Neptunalia 2007”.

 Studenckie święto w 3-mieście rozpoczęły dwie akademie, 
w tym nasza. AWF i S w czwartek 10 maja rozpoczęła już 
przedbiegi imprez juwenaliowych, z kolei w AMG zaczęła się 
konferencja naukowa, organizowana przez Studenckie Towa-
rzystwo Naukowe AMG. Oficjalne rozpoczęcie Neptunaliów 
miało miejsce na sopockim Monciaku w piątek 11 maja. Para-
da  przeszła do Krzywego Domu, gdzie  przekazano młodzieży 
klucze do miasta, co symbolizowało przejęcie władzy w mie-
ście przez studentów. 

12 maja STN zakończył konferencję naukową. W tym dniu 
odbyło się również sympozjum „Studia… i co dalej?” – organi-
zowane przez Gdański Oddział Młodej Farmacji. Na boisku 
przy Wydziale Farmaceutycznym starły się drużyny studentów 
i władz Akademii. Konfrontacja ta zakończyła się zwycięstwem 
reprezentacji studentów. Wieczorem w „Medyku” do białego 
rana trwała słynna „White Fartuch Party”. Tego dnia również w 
Gdyni odbył się „Piknik Morski”, w którym udział wzięli również 
studenci AMG. Nasza drużyna brała udział w wyścigu smo-
czych łodzi, a także w innych konkurencjach, w których odnie-
śliśmy spektakularne sukcesy. W „Walce na bomie” niepoko-
nany okazał się Maciej Wojtecki, student VI roku kierunku le-
karskiego. Drużynowo wygraliśmy „Wyścig z odbijaczem”, a w 
łącznej klasyfikacji zdobyliśmy pierwsze miejsce w konkuren-
cjach zespołowych, pokonując pozostałe uczelnie, włącznie z 
gospodarzami imprezy – Akademią Marynarki Wojennej. W 
niedzielę 13 maja po raz trzeci w historii Juwenaliów wystąpił 
u nas kabaret Hrabi. Tym razem spektakl odbył się w Audito-
rium Primum, a naszej gwieździe towarzyszył kabaret Snoby. 
Postaramy się zaprosić Hrabi również za rok. To sprawdzony 
wykonawca i wszystkie uczelnie zawsze nam ich zazdrościły. 
Po kabaretonie, w „Medyku” zagrały zespoły: Snalis, Pawilon 
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Piknik na zdrowie  
w Zielonym Parku

oraz Tymon Tyrański & The Transistors. 15 maja odbył się wy-
ścig łóżek szpitalnych. Jesteśmy jedyną uczelni w Polsce i 
chyba jedyną na świecie organizującą taką imprezę. Podobnie 
jak rok temu wyścig miał miejsce na ul. Długiej obok fontanny 
Neptuna. Wystartowało w nim 25 drużyn. Do konkurencji sta-
nęli studenci i lekarze AMG, a także studenci z pozostałych 
uczelni Trójmiasta. Swoją drużynę wystawili również fotorepor-
terzy, którzy przybyli relacjonować to wydarzenie, ale w kon-
frontacji z profesjonalistami medycznymi nie mogli mieć złu-
dzeń na zwycięstwo. Pierwsze miejsce przypadło reprezentacji 
IV roku kierunku lekarskiego pod przywództwem Adama Ko-
walczyka. Po zmaganiach medyczno-spotowych przyszedł 
ponownie czas na samą medycynę. 16 maja wszyscy chętni, a 
było ich nie mało, mogli uczestniczyć w konferencji seksuolo-
gicznej zorganizowanej przez IFMSA Poland. Ostatnią imprezą 
współorganizowaną przez nas był koncert 17 maja, który odbył 
się na boisku Akademickiego Ośrodka Sportowego Politechni-
ki Gdańskiej. Wystąpiły na nim „gwiazdy” muzyki rozrywkowej: 
zespół Boys, Ivan Komarenko oraz Mandaryna. Neptunalia 
2007 zakończyły się koncertami na Osiedlu Studenckim UG – 
25 i 26 maja. Znane zespoły, takie jak Hey, Kobranocka czy 
Piersi zawsze przyciągają tłumy, dlatego koncerty finałowe  
miały największą frekwencję. 

Organizacja wielkiego festiwalu przy udziale wielu ośrodków 
była trudna i jak zawsze nie udało się nam zrealizować wszyst-
kich planów. Zdobyte doświadczenia powinny nam pomóc w 
lepszym przygotowaniu następnych Neptunaliów. Pozostaje  
tylko wierzyć, że za rok będzie jeszcze lepiej.
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Uroczystość odnowienia dyplomów mgr. farmacji roczników 1956 i 1957

Uroczystość odnowienia dyplomów lekarza dentysty rocznika 1952–1957


