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Z życia Uczelni

Podczas uroczystego otwarcia I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Na-
uczanie etyki w uczelniach medycznych” prof. J. Suchorzewska otrzymała z 
rąk E. Waluk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego „Gryfa Pomorskiego”, przyznany przez wojewodę pomorskiego P. 
Karczewskiego wraz z adresem skierowanym do uczestników konferencji

Rektor AMG prof. Roman Kaliszan oraz dyrektor Szpitala MSWiA, Grzegorz 
Sut podpisują umowę o współpracy dydaktycznej i klinicznej (zob. str. 17)

Targi edukacyjne „Gdański Salon Maturzystów” 19–20.09.2007 r. Na stoisku 
AMG od prawej: Anna Kiszka, prorektor ds. dydaktyki prof. Jan Marek Słomiń-
ski, dr Wiesława Mickiewicz, Urszula Kwiatkowska

Immatrykulacja studentów I roku, powyżej na Wydziale Nauk o Zdrowiu, od 
prawej prorektor ds. dydaktyki prof. Jan Marek Słomiński, dziekan prof. Piotr 
Lass; a poniżej – na Oddziale Stomatologicznym, od lewej prodziekan dr hab. 
Barbara Kochańska, dziekan prof. Janusz Moryś
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W dniu 17 września  2007 r. zmarł w wieku 78 lat

Prof. dr hab. Julian STOLARCZYK 

emerytowany, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Lekarz, wybitny specjalista w dziedzinie fizjopatologii, 
ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń lekarzy, oddany 
całym sercem chorym i cierpiącym, cieszący się szacunkiem i uznaniem całe-
go środowiska akademickiego. Wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, od-
znaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia.

REKTOR I SENAT AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

mają zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI 
ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008

w poniedziałek, 8 października 2007 r. o godz. 10.00 do Auditorium  

Primum AMG, Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 41/42, budynek Atheneum Ge-

danense Novum. W programie:

• Hymn państwowy 

• Przemówienie inauguracyjne rektora prof. Romana Kaliszana

• Wystąpienia gości

• Immatrykulacja 

• Gaude Mater Polonia

• Przemówienie przedstawiciela studentów

• Wręczenie dyplomów oraz medali PRIMUS INTER PARES  wyróżniającym się 

absolwentom 

• Wręczenie odznaczeń państwowych

• Wykład inauguracyjny pt. „Emergency Medicine: Future Challenges and Op-

portunities” prof. Colina Robertsona, Royal Infirmary University of Edinburgh 

• Koncert Chóru AMG

Inauguracja poprzedzona zostanie uroczystą Mszą św. celebrowaną przez ks. 
abp. dr. Tadeusza Gocłowskiego, metropolitę gdańskiego w tym samym dniu o 
godz. 8.30 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3B.

Rektor i Stowarzyszenie Absolwentów AMG zapraszają na „Piknik Poinaugura-
cyjny” roku akademickiego 2007/2008 który odbędzie się w piątek, 12 paździer-
nika 2007 r. o godz. 18.00 w leśniczówce „WRÓBLÓWKA”. W programie: pieczo-
ny dzik, bigos, piwo, śpiewy. Do tańca przygrywać będzie kapela. Wstęp odpłatny 
(30 zł od osoby). Liczba miejsc ograniczona. Karty wstępu do nabycia w Dziale 
Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych, Gdańsk, ul. M. Skło-
dowskiej-Curie 3a (tel. 349-11-62).

  
W dniu 15 września 2007 r. zmarł po długiej chorobie

Zygmunt LEKSAN

były starszy asystent Kliniki Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej  
w Gdańsku. W czasie wieloletniego pobytu w Niemczech utrzymywał stały kon-
takt z macierzystą Uczelnią, uczestniczył we wszystkich okolicznościowych zjaz-
dach, a Jego dom cechowała ogromna gościnność dla przybyszów z Kraju.
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Szanowni Państwo!
Wypełniając zaszczytny obowiązek rektora, otwieram uro-

czystość inauguracji roku akademickiego. Witam serdecznie 
wszystkich obecnych i z głębi serca dziękuję za przyjęcie za-
proszenia do wspólnego świętowania początku kolejnego, 
sześćdziesiątego trzeciego, roku kształcenia w naszej Uczelni. 
Może to ostatnia uroczystość w Akademii Medycznej w Gdań-
sku. Ale nie smućmy się! Śpieszę Państwa uspokoić, że nie 
zapowiadam katastrofy. Wyrażam jedynie nadzieję, że następ-
na uroczystość inauguracyjna odbędzie się na Uniwersytecie 
Medycznym w Gdańsku. W minionym roku akademickim wy-
pełniliśmy wymogi ustawowe.

Bardzo się cieszę, że w tym uroczystym dniu mogę wśród 
naszej szlachetnej społeczności akademickiej powitać znako-
mitych obywateli Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i wypróbowa-
nych przyjaciół naszej Alma Mater.

Proszę Państwa!
Miniony rok akademicki, to okres żmudnej pracy nad reali-

zacją wytyczonych na początku kadencji zadań rozwojowych i 
czas pokonywania nieprzewidzianych, ale przecież natural-
nych, trudności. Ubiegając się o społeczne przyzwolenie na 
kierowanie instytucją zatrudniającą około pięć tysięcy pracow-
ników i kształcącą blisko pięć tysięcy studentów miałem świa-
domość wagi przyjmowanego zadania. Dziś, po dwóch latach 
urzędowania, mogę powiedzieć, że poznałem słodki smak suk-
cesu i gorycz rozczarowania z powodu niemożności rozwiąza-
nia nawarstwiających się problemów.

Sukcesem okazały się starania o wielką inwestycję polskie-
go państwa – budowę nowoczesnego szpitala klinicznego w 
Gdańsku, wycenioną na 475 mln zł. To historyczna inwestycja, 
śmiałością przewyższająca dotychczasowe. Szereg znakomi-
tych obywateli przysłużyło się tej wielkiej sprawie. Niektórzy są 
dzisiaj wśród nas. Bardzo im dziękuję. Dziękuję też naszym 
pracownikom, z dr. hab. Piotrem Czauderną na czele, za ofiar-
ną i skuteczną służbę AMG. Wszyscy mamy prawo do satys-
fakcji z dokonania. Nasz obowiązek jednak się nie skończył. 
Finis coronat opus. Dopiero koniec wieńczy dzieło.

Dzieło zapowiada się pięknie. Właśnie zakończyły się prace 
nad ostateczną koncepcją szpitala. Na ekranie możemy zoba-
czyć projekt nowoczesnego Centrum Medycyny Inwazyjnej 
autorstwa konsorcjum znanych firm projektowych: Arch-Deco 
z Gdyni oraz Kuryłowicz & Associates z Warszawy. Wykonaw-
cy projektu zostali wybrani drogą przetargu, a sam projekt pod-
dano międzynarodowemu audytowi poprzez renomowaną fiń-
ską firmę architektoniczną Paatela & Co.

Inwestycja kliniczna nie jest jedyną prowadzoną w AMG. W 
minionym roku, z wykorzystaniem sumy ponad 6 mln zł z fundu-
szy Ministerstwa Zdrowia, kontynuowaliśmy budowę i wyposa-
żanie budynku, w którym się znajdujemy. Budynek ten nazwali-
śmy Ateneum Gedanense Novum nawiązując do świetnych 
gdańskich tradycji medycznych. Udało nam się także pozyskać 
blisko 9 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
budowę Centrum Naukowo-Badawczego Medycyny Laborato-
ryjnej oraz na modernizację pracowni naukowych Międzywy-
działowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Prowadzimy zakrojone na dużą skalę prace remontowe w 
obiektach dydaktycznych Uczelni i na osiedlu studenckim. Ich 
wartość w ostatnim czasie osiągnęła wielkość kilkunastu milio-
nów złotych.

Nie ustajemy w staraniach o pozyskanie dalszych środków, 
tak aby baza materialna Uczelni dorównywała wyposażeniem, 
nowoczesnością i eleganckim wyglądem mającemu powstać 
do 2012 roku Akademickiemu Centrum Kliniczno-Innowacyj-
no-Dydaktycznemu (ACKID). Opracowaliśmy strategię postę-
powania oraz szereg konkretnych wniosków o finansowanie 
naszych potrzeb z funduszy europejskich. W tych działaniach 
ściśle współpracujemy z władzami samorządowymi i admini-
stracyjnymi oraz z innymi gdańskimi uczelniami akademicki-
mi.

Współpraca AMG z władzami marszałkowskimi, wojewódz-
kimi i miejskimi układa się znakomicie, o czym świadczyć może 
powodzenie wspólnego programu „Zdrowie dla Pomorzan” czy 
pomorski pilotaż ustawy o sieci szpitali, wprowadzanej przez 
ministra zdrowia Zbigniewa Religę. Za przyjazną i owocną 
współpracę pragnę podziękować Panu Marszałkowi Janowi 
Kozłowskiemu, Panu Wojewodzie Piotrowi Karczewskiemu i 
Panu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. Za życzliwość 
dziękuję także Panu Dyrektorowi Mirosławowi Górskiemu,  
kierującemu Oddziałem Pomorskim Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

W minionym roku akademickim nastąpił dalszy rozwój dy-
daktyczny naszej Uczelni. Liczba studentów wzrosła do 4868 
w porównaniu z 4374 w roku akademickim 2005/2006. W tym 
roku akademickim liczba studentów AMG przekroczy 5 tysięcy. 
Podkreślam w tym miejscu, że nie wzrasta liczba pracowników. 
W poprzednim roku akademickim zatrudnionych było 1654 
osób; w tej liczbie – 946 nauczycieli akademickich. 

Od 1 października 2007 r., wspólnie z Politechniką Gdańską, 
rozpoczęliśmy kształcenie na kierunku inżynieria mechanicz-
no-medyczna, a wraz z Uniwersytetem Gdańskim – na kierunku 
logopedia. Ponadto w AMG uruchomiliśmy dwa nowe kierunki 
studiów: dietetyka oraz zdrowie publiczne. Przybył kolejny rocz-
nik studentów zagranicznych na English Division. Obecnie w 
Gdańsku studiuje medycynę 450 obywateli innych państw. Za-
pewnia to istotne wzmocnienie budżetu przy malejącej dotacji 
dydaktycznej z Ministerstwa Zdrowia.

Nasi studenci są dobrze kształceni. Dowodzą tego wyniki 
egzaminów ogólnopolskich. W 2006 r. absolwenci AMG, za-
równo kierunku lekarskiego jak lekarsko-dentystycznego, po-
nownie uplasowali się na drugim miejscu wśród 11 polskich 
uczelni medycznych.

Mamy bardzo prężnie działający Uczelniany Samorząd Stu-
dencki oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe.

W Uczelni przywiązujemy dużą wagę do działalności nauko-
wej, działalności, która warunkuje autentyczny status akade-
micki szkoły wyższej. Jesteśmy wysoko oceniani za osiągnię-
cia naukowe, co wyraża się uzyskaniem przez jednostki naj-
wyższych kategorii w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego. W minionym roku akademickim aktywność 
naukowa naszych pracowników znów wzrosła, jak wykazują 
dane bibliometryczne. W 2007 r. zdobyliśmy jako Uczelnia 24 
nowe granty w wyniku konkursów Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Obecnie prowadzimy w AMG 95 takich 
grantów. Przełożyło się to na wzrost funduszy otrzymywanych 
na badania. Pojawiają się też wartościowe prace aplikacyjne. 
Podkreślić chciałbym uzyskanie siedmiu patentów zagranicznych 
dla wynalazku prof. Małgorzaty Sznitowskiej i śp. prof. Stanisława 
Janickiego. Z prac klinicznych usługowo-badawczych osiągnęli-
śmy znaczny przychód za nadzór naukowy.

Przemówienie Rektora Akademii Medycznej  
w Gdańsku prof. dr. hab. Romana Kaliszana
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W minionym roku akademickim, spośród naszych pracow-
ników, trzy osoby uzyskały tytuł profesora, 13 – stopień dokto-
ra habilitowanego i 70 – stopień doktora. Na Dziennych Stu-
diach Doktoranckich kształciliśmy 148 osób.

Nasi naukowcy zdobywają nagrody naukowe. W ubiegłym 
roku AMG uzyskała 9 nagród naukowych zespołowych Mini-
stra Zdrowia. Nasi młodzi naukowcy z powodzeniem rywalizu-
ją w silnej konkurencji z przedstawicielami wszystkich instytucji 
badawczych. Jednym z 10 laureatów stypendium Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego został w tym roku dr hab. Michał 
J. Markuszewski. Dr Bartosz Karaszewski i dr Bartosz Wasąg 
zdobyli cenione stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Mamy rozbudowaną współpracę dydaktyczną i naukową z za-
granicą. Na stypendia do uczelni partnerskich wyjechało w ubie-
głym roku akademickim 54 studentów AMG, a do nas przyjecha-
ło 13 studentów. Poza tym gościliśmy większe grupy studentów 
z Holandii (50 osób), Ukrainy (8 osób) i Rosji (42 osoby).

W minionym roku nastąpiła dalsza poprawa kondycji finan-
sowej Uczelni. W pierwszym półroczu 2007 r., po raz pierwszy 
od wielu lat, zanotowaliśmy nadwyżkę przychodów nad kosz-
tami. Jest to wynik systematycznej poprawy zarządzania. Przy-
pomnę, że po pierwszym półroczu 2006 r. deficyt wynosił pra-
wie 5 mln zł, a w analogicznym okresie 2005 r. przekraczał 6,5 
mln zł.

Wydaje się, że stan Uczelni może być oceniany optymistycz-
nie. Cieszymy się, że także w rankingach prasowych odnoto-
wujemy wzrost pozycji. Wprost klasyfikuje AMG na 6. pozycji 
wśród uczelni medycznych, podczas gdy w 2006 r. mieliśmy 
miejsce 8., w 2005 r. miejsce 10., a w 2004 r. miejsce 11.  
W rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej zajmujemy w 2007 r. 
5. miejsce; w 2006 r. było to miejsce 7., a w 2005 r. – miejsce 8.

Niestety, w szpitalach klinicznych, nad którymi Uczelnia 
sprawuje nadzór, sytuacja nie jest optymistyczna. W minionym 
roku akademickim podjęliśmy działania, które miały przywrócić 
płynność finansową i otworzyć drogę do oddłużenia Akademi-
ckiego Centrum Klinicznego – Szpitala AMG. Program napraw-
czy nowej dyrekcji Szpitala został przyjęty przez Senat. Nasze 
posunięcia zostały pozytywnie ocenione przez Ministerstwo 
Zdrowia. Przyczyniły się do umieszczenia naszego szpitala 
wśród 11 polskich szpitali dodatkowo finansowanych w ra-
mach tzw. pomocy publicznej. Te poczynania miały też znaczą-
cy wpływ na podejmowanie decyzji o inwestycji centralnej, 
wieloletniej – Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno- 
Dydaktyczne AMG.

Liczby zdają się wskazywać, że działania naprawcze były 
skuteczne. Wynik finansowy pierwszego półrocza 2007 r. w ACK  
– Szpitalu AMG określa deficyt na 9 mln zł, gdy w analogicznym 
okresie 2006 r. był on bliski 32 mln zł. Poprawa stanu finanso-
wego nastąpiła w dużym stopniu dzięki uzyskaniu redukcji 134 
etatów. Faktem jednak jest, że najistotniejszy był wpływ dotacji 
pozyskanej z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 23 mln zł. Nie-
mniej, tendencja do zadłużania szpitala zmniejszała się.

Niestety, realizacja trudnego „Programu przyspieszenia” 
zbiegła się w czasie ze strajkiem Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy (OZZL). Prowadzone z intencją uczci-
wego porozumienia negocjacje z Komitetem Strajkowym dają 
szansę opracowania systemu zatrudniania i wynagradzania 
lekarzy w ACK – Szpitalu AMG, tak aby wyeliminować narosłe 
przez lata nieprawidłowości. Jednakże możliwości radykalnej 
poprawy wynagradzania lekarzy – poprawy niewątpliwie ko-
niecznej – są na poziomie Uczelni bardzo ograniczone.  
Niezbędna wydaje się zdecydowana reforma polityczno-syste-
mowa.

Gdy cieszymy się z dokonań i przeżywamy kłopoty naszej 
Alma Mater, to szczególnie nam żal, że wielu osób, które dziś 
dzieliłyby nasze odczucia, już nie ma na tym świecie. Także w 
minionym roku akademickim odeszła do wieczności grupa za-

służonych pracowników Uczelni i szpitali klinicznych. Wspomi-
nam dziś ich nazwiska:

– Jerzy Kantor, konserwator w Dziale Inwestycyjno-Remon-
towym

– prof. dr hab. Jacek Petrusewicz, kierownik Katedry i Zakła-
du Farmakologii

– mgr Alicja Zuzańska, starszy wykładowca w Studium Prak-
tycznej Nauki Języków Obcych

– Krystyna Lackorzyńska, pomocniczy pracownik obsługi
 

Zmarli emerytowani pracownicy AMG: 
– dr med. Hanna Kozakiewicz 
– prof. dr hab. Józef Terlecki 
– dr med. Jerzy Woźniczko 
– mgr Teresa Kurdziel 
– Henryk Krakowski  
– prof. dr hab. Adam Bilikiewicz
– dr med. Janina Margules 
– prof. dr hab. Julian Stolarczyk
Proszę o powstanie i uczczenie pamięci Zmarłych chwilą 

ciszy.

Szanowni Państwo!
Duże instytucje mają przed sobą poważne zadania i muszą 

rozwiązywać zarówno większe, jak i mniejsze problemy. Aka-
demia Medyczna w Gdańsku jest instytucją o wybitnym, histo-
rycznym znaczeniu dla Gdańska, Pomorza i Polski. Musi więc 
nie tylko trwać, ale rozwijać się. Miejmy nadzieję, że pod zna-
kiem rozwoju i pomyślności dla wszystkich pracowników i stu-
dentów upłynie rok akademicki 2007/2008, którego otwarcie 
uroczyście ogłaszam.

Quod felix faustum fortunatumque sit! 



REKTOR AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU  
I KOMITET ORGANIZACYJNY

mają zaszczyt zaprosić na 

SESJĘ NAUKOWĄ
poświęconą pamięci Aliny Pieńkowskiej  

w V rocznicę śmierci 

w środę, 17 października 2007 roku o godz.11.00  
do Auditorium Primum w Atheneum Gedanense Novum, 

Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 41/42 

W programie:
• Rektor prof. dr hab. Roman Kaliszan – powitanie gości
• Jadwiga Greger – Solidarność z pacjentem. Utopia czy 

iluzja? Czy jest alternatywa?
• dr Janusz Marszalec – Alina Pienkowska w latach 80., jej 

rola w utrzymaniu i nagłośnieniu strajku w Stoczni Gdań-
skiej oraz internowanie i aktywność w podziemiu

• mgr Aleksandra Gielewska, dr Wojciech Kuźmierkiewicz, 
dr Jan Niżnikiewicz – Atmosfera w Sali Herbowej podczas 
strajku służby zdrowia

• prof. dr hab. Marek Latoszek, mgr Katarzyna Leoniuk – 
Solidarnościowy strajk studentów AMG: lekcja walki poli-
tycznej na tle integracji w uczelni

• dr Barbara Przedwojska – Geneza i realizacja postulatu 16.
• mgr Jan Kulas – Aktywność Aliny Pienkowskiej w Senacie 

RP
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Sprawozdanie Rektora
za rok akademicki 

2006/2007
W dniu 31.07.2007 r. Uczelnia zatrudniała 1654 osoby na 

1620 etatach. Dokładnie rok wcześniej zatrudnione były 1663 
osoby na 1626 etatach. W odniesieniu do nauczycieli akademi-
ckich odpowiednie liczby wynosiły: 949 osób na 936 etatach 
przed rokiem i 946 osób na 934 etatach obecnie. Wzrost liczby 
studentów z 4374 w roku akademickim 2005/2006 do 4868 w 
roku 2006/2007 nie spowodował wzrostu zatrudnienia w AMG.

Zatrudnienie w Akademickim Centrum Klinicznym (ACK) Szpi-
talu AMG na dzień 30.06.2007 r. odpowiadało 3090,2 etatu. W 
porównaniu do stanu 3223,9 etatu na dzień 30.09.2006 r. uzy-
skano istotną redukcję zatrudnienia w ACK. W porównywanych 
okresach zatrudnienie w Akademickim Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej praktycznie się nie zmieniło (zmiana ze 
195,75 etatu na 195 etatów).

W okresie sprawozdawczym trzy osoby uzyskały tytuł pro-
fesora, 13 osób – stopień doktora habilitowanego, a 70 osób 
obroniło doktorat. Obecnie w AMG pracuje 145 doktorów ha-
bilitowanych, w tym 66 profesorów tytularnych. Przed rokiem 
odpowiednie liczby wynosiły 139 i 69. 

Na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego Uczelnia nada-
ła tytuł doktora honoris causa prof. Takashi Wakabayashi, wie-
loletniemu profesorowi wydziałów lekarskich AMG i Nagoya 
University, Nagoja, Japonia.

W minionym roku akademickim wprowadzono w życie nowy 
Statut AMG i przeprowadzono wynikającą z niego reorganiza-
cję struktur poszczególnych wydziałów, jednostek ogólnouczel-
nianych i administracji Uczelni. Ważnym wydarzeniem było 
podjęcie z dniem 1.09.2006 r. funkcji statutowych przez Wy-
dział Nauk o Zdrowiu.

Wydział Lekarski uzyskał uprawnienia do prowadzenia stu-
diów na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna (decyzja 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r.). 
Zawarto porozumienie z Politechniką Gdańską o wspólnym 
prowadzeniu tego kierunku nauczania i przeprowadzono nabór 
studentów na rok akademicki 2007/2008. W wyniku uprzednio 
zawartego porozumienia z Uniwersytetem Gdańskim przepro-
wadzono nabór na wspólny kierunek kształcenia w zakresie 
logopedii. Ponadto, w AMG uruchomiono dwa nowe kierunki 
studiów: dietetykę i zdrowie publiczne.

Prowadzone są prace nad podjęciem anglojęzycznego 
kształcenia obcokrajowców na kierunkach farmacja i pielęg-
niarstwo.

Odbyły się uroczystości odnowienia dyplomów lekarskich, 
stomatologicznych i farmaceutycznych z okazji 50-lecia ukoń-
czenia studiów. Na Wydziale Farmaceutycznym uroczystość 
połączono z obchodami 60-lecia nauczania.

W październiku 2006 roku, w trybie postępowania konkurso-
wego, dokonano zmiany na stanowisku dyrektora ACK. Decy-
dującym kryterium było przedstawienie programu naprawcze-
go Szpitala. Dyrektorem został lek. Zbigniew Krzywosiński.

Senat AMG odbył 10 posiedzeń roboczych, jedno posiedze-
nie nadzwyczajne i jedno posiedzenie uroczyste z okazji nada-
nia tytułu doktora honoris casa. Podjęto 48 uchwał. Niewątpli-
wie najważniejsze dotyczyły zgody na wprowadzenie programu 
przywrócenia płynności finansowej i oddłużenia ACK Szpitala
AMG, zatwierdzenia „Programu przyspieszenia” i szczegóło-
wego planu operacyjnego na lata 2007–2008 ACK Szpitala 
AMG oraz zgody na ustanowienie zabezpieczenia długotermi-

nowego kredytu zaciąganego przez ACK Szpital AMG. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, że wzmiankowane decyzje Senatu 
spotkały się z pozytywną reakcją Ministerstwa Zdrowia. W kon-
sekwencji, nasz szpital znalazł się wśród 11 szpitali w Polsce, 
które otrzymały dodatkowe finanse w ramach tzw. pomocy
publicznej. Starania AMG o naprawę złej kondycji szpitala kli-
nicznego nie były także bez znaczenia przy podejmowaniu de-
cyzji państwowej o inwestycji wieloletniej przyznanej w 2007 r.  
z budżetu centralnego na Akademickie Centrum Kliniczno-
Innowacyjno-Dydaktyczne (ACKID) AMG. Niestety, realizacja 
„Programu przyspieszenia” okazała się bardzo trudna, tym bar-
dziej, że konieczne zmiany w zatrudnieniu zbiegły się w czasie 
ze strajkiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy 
(OZZL). Aktualnie prowadzone są z Komitetem Strajkowym 
OZZL ACK Szpitala AMG negocjacje, które mają na celu opra-
cowanie systemu zatrudniania i wynagradzania lekarzy w Szpi-
talu, tak aby zredukować narosłe lokalnie nieprawidłowości.

Studenci
We wrześniu 2006 r. zakończono rekrutację kandydatów na 

studia w AMG w roku akademickim 2006/2007. Przyjęto 718 
osób na studia stacjonarne, 470 osób na tryb niestacjonarny 
oraz 116 osób na English Division.

Stan rekrutacji na rok akademicki 2007/2008 na dzień 
5.09.2007 r.: liczba złożonych podań – 5969; liczba osób przy-
jętych – 1200; limit miejsc – 1547; liczba kandydatów na En-
glish Division – 148. Rekrutacja w toku.

Ogólna liczba studentów AMG w roku akademickim  
2006/2007 wynosiła 4868 (w roku 2005/2006 było 4374 studen-
tów). Absolwentów w roku 2006 było 826 (w 2005 r. – 738).

W roku 2006 zarówno w Lekarskim Egzaminie Państwowym 
(LEP) jak w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Państwowym 
(LDEP) absolwenci naszej Uczelni uzyskali II miejsce wśród 11. 
polskich uczelni medycznych, utrzymując czołową pozycję nie-
odmiennie od początku istnienia LEP.

Dzienne Studia Doktoranckie odbywało w okresie sprawo-
zdawczym 148 osób (135 osób w roku 2006/2007). Przyjęto 47 
nowych słuchaczy oraz jedna osobę z Białorusi na stypendium 
fundowane przez Radę Wydziału Lekarskiego. W poprzednim 
cyklu rekrutacyjnym przyjęto 34 osoby.

Wydział Farmaceutyczny uzyskał od Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej akredytację na pięć lat na kształcenie na kie-
runku analityka medyczna oraz na prowadzenie specjalizacji w 
zakresie farmacji przemysłowej (także na pięć lat).

Senat AMG poparł inicjatywę utworzenia Kolegium Kształ-
cenia Podyplomowego. Przy Ośrodku Kształcenia Podyplomo-
wego Wydziału Farmaceutycznego uruchomione zostało Stu-
dium Podyplomowe Farmacja przemysłowa, które przyjęło na 
I rok 22 słuchaczy.

Kontynuowano prace nad Systemem Zarządzania Jakością 
Dydaktyki wg normy ISO 9001. W roku akademickim 2006/2007 
opracowane zostały wymagane procedury i poddane pod dys-
kusję społeczności akademickiej za pośrednictwem ekstrane-
tu.

Student VI roku kierunku lekarskiego, Michał Siek, zdobył  
II nagrodę w 33. konkursie „Czerwonej Róży”. W Ogólnopol-
skim Konkursie Wiedzy Biochemicznej Superhelisa 2007 dru-
gie miejsce zajął zespół studentek II roku Wydziału Lekarskie-
go. W Uczelni odbyły się też naukowe konkursy studenckie 
Primus Inter Pares oraz Abecadło Interny.

Studenci AMG uzyskali stypendia fundowane prezydenta 
Gdańska: trzy osoby oraz marszałka województwa pomorskie-
go: cztery osoby.

Prorektor ds. dydaktyki z władzami miasta i grupą studentów 
rozpoczął akcję tzw. Białych Sobót, polegającą na comiesięcz-
nych badaniach lekarskich mieszkańców Gdańska. Po kilkuna-
stu latach przerwy, z inicjatywy prof. dr. hab. Janusza Jaśkie-
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wicza, reaktywowane zostały studenckie obozy społeczno-na-
ukowe. Pierwszy obóz odbył się w Kwidzynie dzięki pomocy 
zastępcy burmistrza, Romana Bery.

Podpisano umowę o współpracy z IV Liceum Ogólnokształ-
cącym, w ramach której utworzono klasę medyczną, realizują-
cą program nauczania we współpracy z dydaktykami z AMG. 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadziło obo-
wiązkowe zajęcia dla 837 studentów pierwszego roku. Prowa-
dzono również zajęcia fakultatywne w siedmiu sekcjach spor-
towych dla 562 osób. Reprezentacja AMG zajęła III miejsce w 
Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Aerobiku Sportowym. 
Studentka Marta Szymańska zdobyła brązowy medal w Mi-
strzostwach Polski Szkół Wyższych w Karate Shotohan.

W Uczelni prężnie działało Studenckie Towarzystwo Nauko-
we (STN). W dniu 9.01.2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie STN, które wybrało nowy Zarząd, jego prze-
wodniczącym został Marcin Sieczkowski oraz Radę Naukową 
z przewodniczącym prof. dr. hab. Michałem Woźniakiem. Prze-
prowadzona weryfikacja wykazała liczbę 433 aktywnych człon-
ków STN. Rozstrzygnięto konkurs na granty finansowane ze
składek członkowskich. 

W AMG odbyła się 15th International Student Scientific Con-
ference for Students and Young Doctors (ISSC) z udziałem 300 
osób reprezentujących 11 krajów. Odbył się też drugi Studencki 
Konkurs Prezentacji Dydaktycznych “eSKaPaDa”. STN współ-
działało z prof. M. Woźniakiem przy organizacji 4th International 
Conference on Progress in Biomedical Sciences. W towarzyszą-
cym konkursie im. Prof. Jerzego Popinigisa dla młodych na-
ukowców zwyciężył doktorant z AMG, Michał Szkatuła.

W Uczelni kontynuowana jest unikatowa tradycja finansowania
badań naukowych wykonywanych przez członków STN. W minio-
nym roku akademickim Dział Nauki opracował procedurę konkur-
su o granty uczelniane w ramach Badań Własnych Studenckich. 
Zakwalifikowano do finansowania 13 projektów studenckich.

Uczelniany Samorząd Studencki (USS) zorganizował od 
września 2006 do czerwca 2007 roku 45 imprez, takie jak spot-
kania, akcje, szkolenia, konkursy itp. Na podkreślenie zasługu-
ją współorganizacja juwenaliów Students Coalition Festival, 
akcja zbiórki krwi Wampiriada 2007 Trójmiasto, tzw. Drzwi Ot-
warte w AMG, obóz adaptacyjny dla rocznika „0” w Mielnie czy 
prace nad projektem Kalendarza Studenta Trójmiasta. Przy-
znano tytuły Amicus Studentis wyróżniającym się nauczycie-
lom akademickim.

Zasłużony Chór AMG im. T. Tylewskiego skupiał 59 człon-
ków. Dał 8 występów na uroczystościach uczelnianych i 17 
koncertów dla środowiska gdańskiego. Chór odbył tournée 
koncertowe po Francji i Niemczech oraz wystąpił na Litwie.

Działalność naukowa
Nasza Uczelnia, jako renomowana instytucja akademicka, 

kładzie szczególny nacisk na rozwój badań naukowych. Anali-
za bibliometryczna publikacji pracowników AMG wskazuje na 
systematyczny wzrost ilościowy i jakościowy. Sumaryczny Im-
pact Factor publikacji współautorstwa pracowników AMG za 
rok 2006 wyniósł 795 punktów (669 punktów zyskano w 2005 
roku). Liczba cytowań w piśmiennictwie światowym prac, któ-
rych pierwszy autor miał afiliację AMG w 2006 r. wyniosła 1.730
(1.282 – w roku 2005).

Po raz kolejny w 2007 r. przeprowadzona została ocena pa-
rametryczna dorobku naukowego jednostek statutowych i ich 
kategoryzacja. W oparciu o kryteria liczbowe dokonano roz-
dzielenia środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(MNiSW) przyznanych Wydziałom Lekarskiemu, Nauk o Zdro-
wiu, Farmaceutycznemu i Międzywydziałowemu Instytutowi 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Z dotacji statutowej wydzie-
lono fundusze na działalność wspomagającą badania, w tym 
m.in. na Bibliotekę Główną.

Przeprowadzono rozdział dotacji MNiSW na tzw. badania 
własne kwalifikując do finansowania w 2007 roku – 11 rozpraw
habilitacyjnych, 85 doktorskich, 236 tematów autorskich oraz 
13 wniosków studenckich.

Naukowcy z AMG uzyskali w 2007 roku 24 nowych projek-
tów naukowo-badawczych (grantów) wygrywając rywalizację 
w konkursie MNiSW. Aktualnie realizuje się w AMG 95 gran-
tów.

W 2007 roku w ramach konkursu na realizację projektu ba-
dawczego zamawianego POL-POSTDOC III finansowanie uzy-
skały dwa projekty z AMG, a na realizację projektu badawcze-
go rozwojowego finansowanie uzyskał jeden projekt.

W sumie MNiSW przyznało Uczelni na rok 2007 kwotę 
6.596.000 zł na badania statutowe (7.471.100 zł w 2006 r., w 
tym 1.081.900 zł z przeznaczeniem na trzy inwestycje apara-
turowe, finansowane z działalności statutowej), 2.462.000 zł na
badania własne (2.408.000 zł – w 2006 r.), 3.925.983 zł na 
granty badawcze (4.904.432 zł – w 2006 r.) i 980.638 zł na 
projekty zamawiane (rok 2007 jest pierwszym rokiem finanso-
wania tego rodzaju działalności).

W 2007 roku po raz pierwszy, w programie określonym przez 
ministra nauki „Wsparcie międzynarodowej mobilności na-
ukowców”, przyznano AMG środki finansowe na lata 2008–
2009 w wysokości 256.000 zł.

MNiSW przyznało także w 2007 r. dotację na inwestycję 
aparaturową na sumę 200.000 zł (brak finansowania w 2006 r.)
oraz na dwie inwestycje budowlane na sumę 9.110.000 zł (brak 
finansowania w 2006 r.).

W okresie sprawozdawczym do stycznia 2007 r. Uczelnia 
zawarła 181 umów z ACK Szpitalem AMG na realizację badań 
klinicznych. Z tytułu nadzoru naukowego Uczelni należał się 
przychód, stanowiący 15% plus VAT, wynoszący 162.483 zł.  
W okresie sprawozdawczym Dział Nauki obsługiwał umowy 
zawarte z podmiotami zewnętrznymi na wykonanie prac usłu-
gowo-badawczych, w tym 27 umów według stanu na dzień 
31.12.2006 r., z przychodem należnym 4.267.798 zł i 23 umo-
wy według stanu na dzień 30.04.2007 r., z przychodem należ-
nym 820.000 zł.

Za osiągnięcia w 2005 r. pracownicy AMG uzyskali 9 zespo-
łowych Nagród Ministra Zdrowia. 

Senat AMG zaakceptował jeden wniosek o nagrodę indywi-
dualną i 11 wniosków o nagrodę zespołową Ministra Zdrowia 
za osiągnięcia naukowe w 2006 r.

Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za 
osiągnięcia organizacyjne w roku 2005 otrzymali: prof. dr hab. 
Marek Wesołowski, dr Tomasz Zdrojewski i dr Aleksandra 
Gaworska-Krzemińska. 

W 2007 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała Sty-
pendium Krajowe dla Młodych Uczonych (program Start) dr. 
Bartoszowi Karaszewskiemu i przedłużyła na drugi rok dr. Bar-
toszowi Wasągowi. W ramach Programu Współpraca Krajowa 
Fundacja przyznała w 2007 r. Krajowe Stypendium Wyjazdowe 
dr. Beacie Graff. Dr Bartosz Karaszewski otrzymał także sty-
pendium zagraniczne (program Kolumb) na roczny staż w  Di-
vision of Clinical Neurosciences, Brain Imaging Research Cen-
tre, University of Edinburgh, Wielka Brytania.

W drugiej edycji konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego laureatem prestiżowego stypendium naukowego dla 
wybitnych młodych naukowców (10 stypendiów w Polsce) zo-
stał dr hab. Michał Markuszewski.

We wrześniu 2006 r. prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz został 
laureatem Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Sopotu.

Współpraca międzynarodowea
AMG ma od wielu lat dobrze rozwiniętą współpracę między-

narodową. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii  
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Europejskiej (UE) AMG otrzymał na działalność wspomagającą 
uczestnictwo w programach międzynarodowych 10.000 zł w 
2006 r. i 20.000 zł w 2007 r. Z tych środków przeprowadzono 
trzy szkolenia i subsydiowano projektodawców 11 wniosków o 
wsparcie badań przez UE.

Aktualnie badacze z AMG realizują 5 projektów w ramach 5 
i 6 Programu Ramowego UE. W okresie sprawozdawczym (tzn. 
po 31.08.2006 r.) zakończono pięć projektów UE z udziałem 
AMG.

Uczelnia złożyła trzy projekty do Funduszy Strukturalnych 
EFRR/EFS. W trakcie oceny jest sześć wniosków o wsparcie 
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego. Zrealizowany został (w grudniu 2006 
roku) projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego, doty-
czący kształcenia na odległość. W trakcie realizacji są cztery 
projekty przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego INTERREG IIIB i jeden z Funduszu Kapitału Począt-
kowego NMF/MF EOG na sumę całkowitą około 230.000 EUR. 
Szczęśliwie zapowiada się realizacja złożonego jeszcze w 
2004 r. wniosku o finansowanie w ramach ZPORR projektu
„Wyposażenie nowoczesnego naukowo-dydaktycznego ośrod-
ka badań biomedycznych na zwierzętach w Gdańsku”. W 
kwietniu 2007 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zgodziło 
się na kontraktację tego projektu z dofinansowaniem 2.700.000
zł (z wkładem własnym AMG – 900.000 zł).

Realnych kształtów nabiera koncepcja finansowania budo-
wy w Gdańsku centrum badań innowacyjnych w zakresie diag-
nostyki molekularnej, we współpracy wiodących uczelni aka-
demickich: AMG, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki 
Gdańskiej. Wnikliwie analizowane są też możliwości pozyska-
nia funduszy na rozwój zaplecza rehabilitacyjno-sportowego 
AMG.

Senat AMG przyjął dokument Erasmus Policy Statement 
stanowiący część wniosku o nadanie Uczelni Karty Erasmusa 
na lata 2007–2013. Karta ma umożliwiać ubieganie się o fun-
dusze na wsparcie mobilności studentów i pracowników. W 
wyniku podpisanej w dniu 1.08.2006 r. umowy z Fundacją Roz-
woju Edukacji, będącą polską agendą Programu Sockrates, 
AMG otrzymała grant w wysokości 144.255 EUR na wspieranie 
wyjazdów zagranicznych. W roku akademickim 2007/2008, na 
podstawie alokacji w Programie Erasmus (od 2007/2008 ma 
on się nazywać The Lifelong Learning Programme – LLP), 
AMG ma otrzymać 186.048 EUR.

Na stypendia do uczelni partnerskich, z którymi AMG ma 
umowy dwustronne, wyjechało w mijającym roku akademickim 
54 studentów oraz trzech nauczycieli akademickich. Do nas 
przyjechało 13 studentów z uczelni partnerskich. Do wyjazdów 
w roku akademickim 2007/2008 zakwalifikowano 70 studentów
AMG. Deklaracje przyjazdu do Gdańska przedstawiło 11 stu-
dentów z zagranicznych uczelni współpracujących.

Współpraca AMG z Nagoya University School of Medicine 
w ramach programu NUPACE zaowocowała trzymiesięcznym 
stażem klinicznym dwóch studentów japońskich. Przedstawio-
no dwie kandydatury z AMG na wyjazd do Japonii. W ramach 
tej współpracy w marcu 2007 r. delegacja AMG, w składzie 
prorektorzy prof. J. Bigda i prof. J.M. Słomiński oraz prof. M. 
Woźniak i prof. T. Wakabayashi, wizytowała Nagoya University 
School of Medicine. W trakcie pobytu w Japonii nasza delega-
cja nawiązała także kontakty z Wydziałem Farmaceutycznym 
Meijo University w Nagoi. Rewizyta w Gdańsku delegacji obu 
uniwersytetów z Nagoi nastąpiła w czerwcu 2007 r., przy oka-
zji uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa AMG 
prof. T. Wakabayashi.

W grudniu 2006 r. ogłoszono wyniki konkursu europejskiego 
programu edukacyjnego Leonardo da Vinci (od lutego 2007 r. 
Lifelong Learning Programme). Spośród trzech wniosków z 
AMG dwa uzyskały finansowanie (razem: 58.987 EUR), a jeden

znalazł się na liście rezerwowej (15.858 EUR). W 2007 r. kon-
tynuowano realizację dwóch innych, wcześniej przyznanych 
projektów.

W ramach programu UE CEPUS w Katedrze Biofarmacji i 
Farmakodynamiki na dwumiesięcznym stażu przebywała dok-
torantka z Uniwersytetu w Pardubicach, Czechy.

W mijającym roku akademickim kontynuowane były dwa 
projekty objęte umowami międzyrządowymi z udziałem jedno-
stek AMG: Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej oraz 
Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki. Partnerami 
były dwie różne jednostki z Vrije Universiteit Brussel, Belgia. 

W marcu 2007 r. naszej Uczelni został przyznany nowy pro-
jekt oparty o umowę polsko-włoską.

AMG zawarła umowy międzyuczelniane z 23. zagranicznymi 
instytucjami akademickimi, dzięki którym m.in. odbyła się wspo-
mniana wymiana delegacji z uczelniami w Nagoi. 

W maju 2007 r. delegacja w składzie rektor prof. R. Kaliszan, 
dziekan prof. J. Moryś, dziekan prof. P. Lass i prodziekan dr A. 
Gaworska-Krzemińska rewizytowała College of Nursing Uni-
wersytetu Floryda w Gainesville. Przy okazji nawiązano kon-
takty z Wydziałem Farmaceutycznym tego uniwersytetu. Pro-
dziekan Florida University College of Pharmacy rewizytował 
nasz Wydział Farmaceutyczny w lipcu br. 

W marcu 2007 r. delegacja AMG w składzie rektor prof. R. 
Kaliszan, prorektor prof. J. Bigda oraz prof. M. Woźniak, na 
zaproszenie konsula generalnego Chin w Gdańsku, uczestni-
czyła w wizycie reprezentacji Pomorza w Szanghaju z okazji 
odsłonięcia pomnika Fryderyka Chopina. W programie zorga-
nizowanym przez stronę chińską odbyło się spotkanie z wła-
dzami Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, w 
skład którego wszedł były Uniwersytet Medyczny, współpracu-
jący z AMG w latach osiemdziesiątych.

Realizując umowę o współpracy z Państwowym Rosyjskim 
Uniwersytetem Immanuela Kanta w Kaliningradzie, AMG 
umożliwiła dwom grupom studentów pierwszego roku nowo 
powołanego kierunku medycyny (42 osoby oraz trzech wykła-
dowców) odbycie zajęć z zakresu anatomii. Prorektor kalinin-
gradzkiego uniwersytetu i dziekan Wydziału Lekarskiego kilka-
krotnie odwiedzali rektora AMG i dziekana Wydziału Lekarskie-
go. Rektor otrzymał zaproszenie na obchody 60-lecia uniwer-
sytetu w Kaliningradzie we wrześniu br.

W ramach współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Uni-
wersytetu w Charkowie przebywała w Gdańsku 8-osobowa 
grupa studentów ukraińskich. 

W dniu 30.04.2007 r. AMG gościła 50-osobową grupę stu-
dentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Rotterda-
mie.

Wizerunek Uczelni
Mówiąc o działalności promocyjnej, wśród wielu różnorod-

nych działań, należy podkreślić pojawienie się od 15.01.2007 r. 
cotygodniowego Biuletynu Informacyjnego AMG oraz finalne
prace nad nową, gruntownie przebudowaną stroną www.amg.
gda.pl (uruchomienie nowego serwisu www.amg.gda.pl plano-
wane na koniec października 2007 r.). Szczególnego wysiłku 
wymagało zorganizowanie wielkiej imprezy plenerowej „Piknik 
na Zdrowie” w dniu 23.06.2007 r. Poza tym, osiem jednostek 
AMG uczestniczyło w dniu 27.05.2007 r. w VIII Pikniku Nauko-
wym w Gdyni, zorganizowanym w ramach V Bałtyckiego Festi-
walu Nauki.

Akceptacją społeczności AMG cieszą się nieodmiennie im-
prezy integracyjne: Piknik Poinauguracyjny oraz Bal Karnawało-
wy Pracowników Akademii. 

Wybitną rolę informacyjną i promocyjną odgrywa Gazeta 
AMG. Serwis internetowy Gazety AMG notuje miesięcznie po-
nad 16.000 wizyt z około 76 krajów. 
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Na rzecz AMG od 1.09.2006 r. udzielonych zostało 7 paten-
tów zagranicznych dla wynalazku prof. M. Sznitowskiej i prof. 
S. Janickiego. AMG uzyskała także cztery patenty, dwa prawa 
ochronne i jedno prawo własności wynalazku w Polsce. Zgło-
szono trzy nowe wnioski patentowe.

W październiku 2006 r. w Bibliotece Głównej zainstalowano 
system zabezpieczenia zbiorów z użyciem pasków elektro-
magnetycznych. W 2006 r. baza Bibliografia Publikacji Pracow-
ników AMG została rozszerzona o lata 1989–1992 (do końca 
2007 r. baza obejmie lata 1983–1988). Biblioteka zorganizowa-
ła 19 wystaw. Sprzedano licencję na szkolenie studentów w 
formie e-learningu.

W budynku Atheneum Gedanense Novum przygotowano 
pomieszczenia dla Muzeum Historii AMG. W dniu inauguracji 
roku akademickiego 2007/2008 zostanie otwarta wystawa pt. 
„Fragmenty większej całości”, na której zaprezentowane będą 
dotychczasowe zbiory tworzonego muzeum.

W okresie sprawozdawczym nastąpiła znaczna rozbudowa 
serwisów internetowych AMG. Szczególnie dynamicznie roz-
winął się serwis ekstranetowy oraz system rekrutacji on-line. 
Uruchomiono, między innymi, moduły oprogramowania do ba-
dań ankietowych on-line. 

Z końcem 2006 r. wprowadzono nową strukturę organizacyj-
ną Zespołu ds. Informatyzacji AMG. W konsekwencji, wdrożo-
no standaryzację sprzętu komputerowego, dostarczanego 
drogą zamówień publicznych. W kwietniu 2007 r. podjęto prace 
nad Elektroniczną Legitymacją Studencką, której wprowadze-
nie przewidziano na wrzesień 2007 r. Powołano Zespół ds. 
Wdrożeń Systemów Informatycznych Administracji AMG. 
Wprowadzono system antywirusowy NOD32 oraz system „za-
pory ogniowej” Firewall. 

Audyt wewnętrzny
Zespół Audytu Wewnętrznego przeprowadził oceny syste-

mu kontroli wewnętrznej Działu Nauki, sprawdził prawidłowość 
funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Stomatologiczne-
go, prawidłowość naliczania wynagrodzeń przez Dział Dydak-
tyki i Dział Płac, zbadał zasadność utrzymywania zwiększonej 
liczby etatów pracowników dydaktyczno-naukowych i dydak-
tycznych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej, a także 
realizował trzy zadania sprawdzające wykonanie zaleceń 
uprzednich kontroli. Aktualnie prowadzonych jest pięć zdań 
audytowych.

Zespół Kontroli Wewnętrznej przeprowadził 8 kontroli doty-
czących wynajmu lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji 
Uczelni, sal wykładowych, prawidłowości naliczania podatku 
od nieruchomości itp.

Kontynuowano działalność mającą na celu poprawę bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

W okresie rozliczeniowym przeprowadzono badania środo-
wiska pracy w Międzywydziałowym Instytucie Medycyny Mor-
skiej i Tropikalnej, dokonano kompletnej oceny ryzyka zawo-
dowego w 30 jednostkach Uczelni. Dokonano przeglądów, 
atestów i konserwacji sprzętu ochrony przeciwpożarowej we 
wszystkich jednostkach Uczelni. 

Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 
roku 2006 wyniosły ogółem 4.748.747 zł. (w roku 2005 wyno-
siły 4.069.043 zł). 

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach 
odbyła 10 zebrań i rozpatrzyła 34 wnioski (jeden negatywnie).

Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych ze-
brała się do dnia 31.05.2007 r. osiem razy. Na posiedzeniu 
rozpatrywano przeciętnie 26 nowych wniosków i 30 poprawek 
do wcześniej zaaprobowanych programów badań klinicznych. 

Odnotowano wzrost programów badań klinicznych wielo-
ośrodkowych, koordynowanych przez jednostki AMG: 18 pro-
gramów w porównaniu do 13 w poprzednim okresie sprawo-
zdawczym.

Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej AMG, Specjalistycz-
ne Centrum Stomatologiczne (SCS) oraz Centrum Medycyny 
Rodzinnej, Medycyny Pracy i Promocji Zdrowia (CMRMPiPZ), 
uzyskują dodatnie wyniki finansowe. W 2006 r. SCS uzyskało
406.393 zł, a CMRMPiPZ – 4.151 zł; dodatni wynik (65.813 zł) 
osiągnęła też apteka otwarta AMG. 

Szpitale kliniczne
Sytuację finansową szpitali klinicznych AMG ilustrują poniż-

sze liczby.
ACMMiT SPSK AMG w Gdyni zanotował w I półroczu 2007 r. 

7.553.196 zł przychodów (6.274.349 zł w analogicznym okre-
sie ubiegłego roku) i 8.642.820 kosztów (6.948.985 zł w I pół-
roczu 2006 r.). Wynik finansowy I półrocza określa deficyt
1.089.624 zł (674.636 zł odpowiednio przed rokiem).

Liczba łóżek w ACMMiT wynosi 101 (bez zmian względem  
I półrocza 2006 r.). Do dnia 30.06.2007 r. hospitalizowano 
1.835 pacjentów (1.893 – w I półroczu 2006 r.).

ACK Szpital AMG zanotował w I półroczu 2007 r. 142.996.593 
zł przychodów (106.905.599 zł – w I półroczu 2006 r.) oraz 
151.996.098 zł kosztów (138.560.414 zł w analogicznym okre-
sie 2006 r.). Wynik finansowy I półrocza określa deficyt
8.999.505 zł (31.654.815 zł – odpowiednio przed rokiem).

Liczba łóżek w ACK wynosi 1163 (1260 – w I półroczu 2006 
r.). Do dnia 30.06.2007 r. hospitalizowano 31.287 pacjentów 
(34.404 – w I półroczu 2006 r.).

Podane liczby wydają się wskazywać na pozytywne tenden-
cje w zakresie sytuacji finansowej ACK Szpitala AMG. Uzyska-
no redukcję 133,7 etatów w ACK. Niewątpliwie, na zmniejsze-
nie wysokości deficytu w porównaniu do analogicznego okresu
przed rokiem duży wpływ miała dotacja Ministerstwa Zdrowia 
w wysokości 23.000.000 zł. Istotne było także znaczne ograni-
czenie zakupów i zadań remontowych. Tendencja do zadłuża-
nia się szpitala wydaje się zmniejszać. Można stwierdzić, że 
działania naprawcze zaczynają przynosić skutki. Niestety, do-
tkliwość tych działań, zwłaszcza w kontekście uprawnionych 
żądań zwiększenia uposażeń lekarzy, ogranicza możliwość po-
zyskania aprobaty społeczności pracowniczej.

W okresie sprawozdawczym sfinalizowano pierwszą umowę
zawartą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na część 
ambulatoryjną dializ otrzewnowych w Klinice Nefrologii, Trans-
plantologii i Chorób Wewnętrznych.

Przedstawiciele AMG uczestniczyli w formułowaniu progra-
mu „Zdrowie dla Pomorzan” oraz w pracach nad projektem 
ustawy o sieci szpitali. Współpraca z instytucjami samorządo-
wymi oraz dyrekcją Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia jest bardzo dobra. 

Nieruchomości, inwestycje i remonty
W roku akademickim 2006/2007 kontynuowano racjonalną  

gospodarkę nieruchomościami. Dokonano sprzedaży działki 
przy ul. Do Studzienki za kwotę 2.085.000 zł. Rozstrzygnięto 
przetarg na działkę w miejscowości Drewnica, uzyskując kwo-
tę 140.000 zł. Po wieloletnich wysiłkach udało się też w drodze 
przetargu uzyskać ofertę na kupno nieruchomości po byłym 
SPSK nr 3 przy ul. Kieturakisa (kwota 5.900.000 zł). Podpisanie 
umowy sprzedaży nastąpi po otrzymaniu odpowiedniej zgody 
ministra skarbu.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano inwestycję fi-
nansowaną przez Ministerstwo Zdrowia: Centrum Nauczania 
(Atheneum Gedanense Novum). Wartość robót tam wykona-
nych w przeciągu 2006 r. wyniosła 6.376.990 zł. W 2007 r. 
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pozyskano środki inwestycyjne: z Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego na budowę Centrum Naukowo-Badawczego 
Medycyny Laboratoryjnej w wysokości 6.613.000 zł (1.000.000 
zł do wykorzystania w roku 2007) oraz na modernizację labo-
ratoriów MIMMiT w Gdyni w wysokości 2.497.000 zł (500.000 
zł do wykorzystania w 2007 r.); z Ministerstwa Zdrowia na bu-
dowę Akademickiego Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydak-
tycznego w wysokości 475.000.000 zł (7.900.000 zł do wyko-
rzystania w 2007 r.); z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na 
adaptację pomieszczeń Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicz-
nej w wysokości 100.000 zł oraz na rozbudowę Katedry Biolo-
gii i Botaniki Farmaceutycznej w wysokości 120.000 zł.

Kontynuowane i rozpoczęte od 1.09.2006 r. remonty (m.in. 
budynków Wydziału Farmaceutycznego, osiedla studenckiego, 
Collegium Biomedicum) wyniosły w 2006 r. 6.845.925 zł. Kosz-
ty wykonywanych w 2007 r. remontów (m.in. Specjalistycznego 
Centrum Stomatologicznego, osiedla studenckiego, hotelu pie-
lęgniarek) planowane są na kwotę 6.895.926 zł.

Wielkość inwestycji i remontów w minionym roku akademi-
ckim przekroczyła najbardziej optymistyczne oczekiwania. Hi-
storycznym wydarzeniem było pozyskanie inwestycji wielolet-
niej z budżetu państwa: Akademickiego Centrum Kliniczno-In-
nowacyjno-Dydaktycznego. Przyznanie inwestycji ACKID jest 
owocem wytężonej pracy i znakomitych kompetencji zespołu 
kierowanego przez pełnomocnika rektora dr. hab. Piotra 
Czaudernę. Nie byłoby jednak tego sukcesu bez szczególnego 
zaangażowania w realizację, zdawałoby się utopijnej idei, wy-
bitnych autorytetów: Bogdana Borusewicza, Jacka Tarnow-
skiego, Tomasza Zdrojewskiego, Jana Kozłowskiego, Piotra 
Ołowskiego, Mirosława Górskiego oraz innych pomorskich po-
lityków i parlamentarzystów.

Została opracowana nowoczesna koncepcja szpitala przez 
wyłonione drogą przetargu konsorcjum dwóch uznanych firm
projektowych. Koncepcja ta została poddana audytowi mię-
dzynarodowemu. Obecnie trwają prace nad ostatecznym pro-
jektem budowlanym. Budowa pierwszego etapu inwestycji, 
Centrum Medycyny Inwazyjnej, powinna się rozpocząć w  
II kwartale przyszłego roku.

Finanse Uczelni
Stan finansów Uczelni w okresie sprawozdawczym uległ po-

nownie zdecydowanej poprawie. Świadczy o tym porównanie 
przychodów i kosztów w I półroczu 2007 r. względem analo-
gicznego okresu roku 2006.

Przychody z działalności dydaktycznej w I połowie 2007 r. 
wyniosły 56.260.002 zł (50.060.080 zł w odpowiednim okresie 
2006 r.). Poniesione koszty w działalności dydaktycznej w I. 
półroczu 2007 r. wyniosły 56.195.745 zł (54.899.863 zł w takim 
samym okresie 2006 r.). Zatem, nastąpiła nadwyżka przycho-
dów nad kosztami w układzie pozycji księgowych, zgodnym z 
planem rzeczowo-finansowym, która wyniosła 64.257 w 2007 r.
W przeciwieństwie do tego wyniku w I półroczu 2006 r. była 
nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 4.839.783 
zł. 

W okresie sprawozdawczym doszło do sprzedaży nierucho-
mości na kwotę 2.085.000 zł. Jednakże należy podkreślić, że 
zlikwidowanie nierównowagi finansowej, to skutek zdecydowa-
nej poprawy gospodarowania w Uczelni w ostatnich latach (dla 
przypomnienia – deficyt w I półroczu 2005 r. wynosił 6.505.431
zł, dochodząc do 10.344.295 zł. z końcem tegoż roku. 

Przedstawione sprawozdanie wykazuje, że racjonalne za-
rządzanie Uczelnią w aktualnych uwarunkowaniach społecz-
no-politycznych jest możliwe. Zrównoważenie sytuacji ekono-
micznej nie odbyło się kosztem spadku jakościowego ani iloś-
ciowego dydaktyki czy badań naukowych. Przeciwnie, są do-
wody wzrostu. Przekłada się to nawet na wzrastającą pozycję 

AMG w rankingach uczelni wyższych ogłaszanych przez prasę 
popularną. Według rankingu Wprost klasyfikowani jesteśmy na
6. miejscu wśród uczelni medycznych (8. miejsce w 2006 r., 10. 
miejsce w 2005 r. i 11. miejsce w 2004 r.). W rankingu czaso-
pism Perspektywy i Rzeczpospolita zajęliśmy w 2007 roku  
5. miejsce (w 2006 r. mieliśmy 7. miejsce, a w 2005 r. – 8. miej-
sce). 

Niestety, mimo determinacji organów kierowniczych Uczelni 
i zrozumienia pracowników szpitali klinicznych nie rysuje się 
bliska perspektywa uporządkowania ekonomicznego w ACK 
Szpitalu AMG. Możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej po-
przez społecznie akceptowane działania na poziomie instytucji 
wydają się wyczerpane. Ratunkiem może być jedynie radykal-
na reforma polityczno-systemowa.

prof. dr hab. Roman Kaliszan
Rektor

31.08.2007 – seminarium poświęcone etyce w służbie zdrowia 
pt. „Solidarność z pacjentem. Utopia czy iluzja?” Na zaproszenie 
marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza udział wziął rektor 
prof. Roman Kaliszan.

31.08.2007 – na zaproszenie prezydenta Gdańska, przewod-
niczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
rektor prof. Roman Kaliszan wziął udział w obchodach XXVII 
rocznicy strajków sierpniowych oraz powstania NSZZ „Soli-
darność. 

6.09.2007 – na zaproszenie rektora prof. Grzegorza Bręboro-
wicza rektor prof. Roman Kaliszan wziął udział w konferencji 
naukowej pt. „Osiągnięcia chemii leków”.

9.09.2007 – sesja naukowa w 5. rocznicę śmierci księdza Eu-
geniusza Dutkiewicza połączona z obchodami 100. rocznicy 
obecności Pallotynów w Polsce. Na uroczystościach obecny 
był rektor prof. Roman Kaliszan.

10.09.2007 – rektor prof. Roman Kaliszan wziął udział w spot-
kaniu podsumowującym okres 100 dni, jaki upłynął od momentu 
powierzenia funkcji wojewody pomorskiego Piotrowi Karczew-
skiemu.

11.09.2007 – rektor prof. Roman Kaliszan uczestniczył w po-
siedzeniu Rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej.

14.09.2007 – jubileusz 15-lecia wydawnictwa Via Medica, w 
którym uczestniczył rektor prof. Roman Kaliszan. 

17.09.2007 – plenarne posiedzenie Zdrowie dla Pomorzan z 
udziałem władz województwa, Uczelni, NFZ oraz zespołu ro-
boczego ZdP 2005-2013.

17.09.2007 – uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy 
ZOZ MSWiA w Gdańsku a AMG dotyczącego współpracy dy-
daktycznej, klinicznej i naukowej pomiędzy instytucjami.

17.09.2007 – rektor prof. Roman Kaliszan uczestniczył w ob-
chodach Światowego Dnia Sybiraka z udziałem Sybiraków z 
kraju i z zagranicy. Uroczystości odbyły się w Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku.

21.09.2007 – rektor prof. Roman Kaliszan wziął udział w uro-
czystym otwarciu Ogólnopolskiej Konferencji Ginekologów pt. 
„Rak szyjki macicy – wybierz życie”.

mgr Urszula Skałuba

Kalendarium Rektorskie
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Fragmenty większej całości – tak zatytułowana jest wystawa 
przygotowana przez Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycz-
nych, któremu władze Uczelni powierzyły zadanie organizacji 
i opieki nad Muzeum Historii Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Plany jego powstania i koncepcje działalności przedstawiane 
już były na łamach Gazety AMG. Inauguracji roku akademi-
ckiego 2006/2007 towarzyszyła wystawa „Akademia Lekarska 
w Gdańsku w obiektywie prof. Jacka Adams-Ray’a” tematycz-
nie zbiegająca się z oddaniem do użytku przebudowanego 
budynku Starej Anatomii (Collegium Gedanense Novum). Fo-
tografie dokumentujące najwcześniejszy okres funkcjonowania
Uczelni, ogrom zniszczeń wojennych, a przede wszystkim de-
terminację kadry naukowej, całego personelu, by po latach 
wojny rozpocząć normalne życie, eksponowano w foyer Starej 
Anatomii. Dopiero wiosną tego roku ukończony został remont 
pomieszczeń przeznaczonych dla Muzeum. 

W dniu inauguracji roku akademickiego 2007/2008 udostęp-
nione zostaną społeczności akademickiej pomieszczenia Mu-
zeum Historii AMG, a w nich przygotowano wystawę. W prze-
stronnej sali w podziemiach Collegium Gedanense Novum 
znajdzie swe miejsce ekspozycja prezentująca przede wszyst-
kim ostatnie nabytki Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycz-
nych. W większości pochodzą one z darów pracowników, ab-
solwentów i sympatyków Uczelni. Kilka miesięcy temu zwróco-
no się do społeczności akademickiej z apelem o pomoc w 
tworzeniu muzeum. Prośba szczególnie dotyczyła przekazy-
wania wszelkich pamiątek, dokumentów i elementów wyposa-
żenia medycznego. Te ostatnie – nieużywane już często sprzę-
ty, zawadzające w gabinecie czy nawet w domowej piwnicy, są 
niezwykle cennymi świadectwami zmian w medycynie. 

Wszystkie prezentowane eksponaty wpisują się w kontekst 
historii Akademii i jej tradycji, odwołującej się do Wydziału Le-
karskiego USB w Wilnie. Dyplomowi kończenia medycyny w 
USB przez Jana Sypniewskiego towarzyszy fotografia dyplo-
mowa z 1932 r. oraz wcześniejsze zdjęcie wykonane podczas 
ćwiczeń studenckich. Na patrzącego spoglądają zeń dwaj po-
ważni młodzi ludzie: Jan Sypniewski i Zdzisław Kieturakis. 
Inne, późniejsze zdjęcie na legity-
macji Pogotowia Ratunkowego w 
Wilnie. Rok 1939. Los człowieka, 
lekarza zatrzymany w bezdusznych 
dokumentach, na pożółkłych kart-
kach. Podobnie jak coraz słabiej 
widoczny ślad pióra w pamiętniku 
mgr Wandy Woźniak, pielęgniarki, 
żołnierza Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i pionierki kształcenia 
średniego personelu medycznego. 
Unikalne pamiątki: opaska sanita-
riuszki z Powstania Warszawskiego, 
medal im. Florence Nightingale. 
Trzy niepozorne drewniane steto-
skopy, stosowane przed laty przez 
każdego lekarza. A jednak niezwy-
kłe poprzez historie im towarzyszą-
ce. Pierwszy należał do dr Reginy 
Witukiewcz-Dmoch, absolwentki 
USB, aresztowanej przez władze 
sowieckie w 1944 r. i przetrzymywa-
nej w obozie w Ostaszkowie. Dwóch 
pozostałych używał prof. Jarosław 
Iwaszkiewicz. Czy towarzyszyły mu 
w Edynburgu, gdzie współtworzył 

Jan Sypniewski i Zdzisław Kieturakis podczas ćwiczeń. Uniwersytet Stefana Batorego, Wilno 1928 r. Fotografia 
pochodzi z darów dr. Jacka Sypniewskiego

polski wydział lekarski, a potem powróciły do Gdańska? Rów-
nie jak dokumenty pożółkłe są kartki podręcznika chorób za-
kaźnych Stanisława Wszelakiego. Na pierwszej stronie dedy-
kacja autora dla prof. Tadeusza Bilikiewicza. Autorska odbitka 
jego pracy habilitacyjnej. Drukowana w Krakowie w 1938. Inny 
podręcznik: pieczątka Adam Bilikiewicz i ręczny dopisek: I lek. 
AMG. W czasach PRL papier nie zawsze był najwyższej jako-
ści. Po latach łatwo się kruszy i przybiera nieokreśloną barwę. 
Nic dziwnego – od studenckiej konferencji naukowej, której 
towarzyszył plakat minęło prawie czterdzieści lat. Programy 
sympozjów i konferencji bardzo odbiegają formą od przygoto-
wywanych współcześnie. Nazwiska profesorów czasem nie-
znane i obco brzmiące. A ówcześni młodzi lekarze i studenci 
– dziś bez trudu można rozpoznać w nich luminarzy medycyny. 
Lektura programów uzmysławia olbrzymi postęp, jaki dokonał 
się w medycynie. Nowinki sprzed lat stały się rutynowymi pro-
cedurami (to stwierdzenie też jest swoistym signum temporis) 
lub wywołują już tylko uśmieszek politowania. Czas i wyniki 
kolejnych badań zrewidowały teorie i hipotezy sprzed lat. Mija-
jące lata nie były łaskawe dla sprzętów i wyposażenia medycz-
nego. Wczesne dość prymitywne źródła światła do cystosko-
pów, sztywne bronchoskopy, elektrokoagulacje. Zawodne, 
niedoskonałe, a jednak na ich wspomnienie w nie jednym le-
karskim oku kręci się łza wzruszenia. 

Dodatkową atrakcją wystawy jest wykorzystanie do prezentacji 
niektórych eksponatów oryginalnych mebli aptecznych, jeszcze 
niedawno stanowiących wyposażenie likwidowanej apteki na Sta-
rym Mieście. Regały, szafki są eksponatami samymi w sobie. W 
muzeum nabrały nowego, historycznego znaczenia.

Nie sposób w dość krótkim artykule opisać wszystkiego, co 
dzięki życzliwości i hojności wzbogaciło kolekcję tworzonego 
muzeum. Wszystkim Osobom i jednostkom organizacyjnym 
Uczelni, które przekazały do Zakładu Historii i Filozofii Nauk
Medycznych dary, składamy serdeczne podziękowania. Wy-
stawa jest również wyrazem wdzięczności i jest dedykowana 
Ofiarodawcom.

dr Marek Bukowski

Wystawa Fragmenty większej całości
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Ważna uczelnia Wybrzeża Gdańskiego, Akademia Medycz-
na w Gdańsku, święciła niedawno swoje sześćdziesiąte uro-
dziny. Jednakże – jak się wydaje – przeciętny mieszkaniec 
Gdańska wie o tym jubileuszu niewiele. Dlatego warto – choć-
by z racji inauguracji nowego roku akademckiego – trochę fak-
tów przypomnieć.

Po zakończeniu II wojny światowej pierwszą gazetą codzien-
ną Wybrzeża Gdańskiego stał się Dziennik Bałtycki – jego po-
czątkowy numer ukazał się 19 maja 1945 r. Gazeta ta urucho-
miła w lutym 1946 r. specjalny dwutygodniowy dodatek pn. 
Bałtycki Przegląd Akademicki, poświęcony sprawom wszyst-
kich szkół wyższych naszego regionu. W pierwszym numerze 
tego dodatku opublikowano trzy artykuły, które wiązały się z 
przeprowadzoną wtedy na Wybrzeżu Gdańskim pierwszą uro-
czystością immatrykulacyjną studentów, która odbyła się 4 
lutego 1946 r. w ówczesnej Akademii Lekarskiej – poprzednicz-
ki dzisiejszej Akademii Medycznej w Gdańsku. Najważniejszy 
z nich to ten, który zawiera opis tej uroczystości.

Może warto skupić się na słowach ówczesnej przysięgi im-
matrykulacyjnej, które zdają się być nader aktualne także w 
dzisiejszych czasach. Ludzie, którzy tych czasów nie pamięta-
ją, zdziwią się zapewne, że przysięga ta przywoływała „Boga 
Wszechmogącego” i „Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską”, 
podkreślając zarazem szacunek należny cierpiącym chorym ze 
strony personelu medycznego. Chyba też dlatego mówiło się 
wtedy częściej o „służbie zdrowia”.

podał do druku
Zbigniew Cywiński

emerytowany prof. Politechniki Gdańskiej

Tekst przysięgi immatrykulacyjnej*

Przysięgam Bogu Wszechmogącemu i Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej Polskiej, że stając się z dniem dzisiej-

szym obywatelem Akademii Lekarskiej w Gdańsku, będę 

przestrzegał praw, którymi Ona się rządzi, strzegł Jej 

godności i czci, której nie splamię czynem występnym 

lub hańbiącym. Świadom ciążących na mnie obowiąz-

ków wobec Uczelni, wobec narodu i społeczeństwa, z 

którego wyrosłem, oddawać się będę naukom z pilnoś-

cią i gorliwością, by w prawem przepisanym czasie 

ukończyć studia, zdobyć możliwość spłacenia długu za-

ciągniętego wobec narodu i oddać mu pracę na pożytek 

zdrowia publicznego i zdrowia obywateli. Władzom Aka-

demickim, nauczycielom i ich pomocnikom – oddawać 

będę cześć, zaś chorym, na których zdobywać będę 

wiedzę, okazywać będę wdzięczność i szacunek należ-

ny ich cierpieniu i poświęceniu. Przestrzegać będę ta-

jemnicy lekarskiej wg obowiązujących praw. Tak mi, do-

pomóż Bóg!

*Dziennik Bałtycki 1946, nr 44 s. 3 dodatku: Bałtycki Przegląd Akade-
micki 1946, nr  1 (13.02.1946)

Echo narodzin Akademii Medycznej w Gdańsku
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Już po raz szósty w naszej Uczelni przeprowadzona została 
procedura rekrutacyjna kandydatów ubiegających się o przy-
jęcie na studia prowadzone w języku angielskim. Zaczynaliśmy 
skromnie, bo zaledwie od 16 studentów, którzy rozpoczęli za-
jęcia w roku akademickim 2002/2003. Ale był to sukces ów-
czesnych władz Uczelni, jak również wszystkich osób przygo-
towujących się do rozpoczęcia roku. Przygotowania te trwały 
bowiem 2 lata; w okresie tym odbyliśmy szereg spotkań w gro-
nie osób opracowujących programy nauczania, materiały dy-
daktyczne, ale również zaplecze socjalne, w tym miejsca w 
domach studenckich, tak aby spełniały kryteria przyjęte poza 
granicami kraju. 

W okresie tym odbyły się również liczne spotkania z agen-
cjami, które proponowały swoje usługi w zakresie reklamowa-
nia AMG i poszukiwania ewentualnych kandydatów. Początko-

Rok  
akademicki

I II III IV V VI Ogółem

2002/2003 16 16

2003/2004 25 15 40

2004/2005 67 26 21 114

2005/2006 101 56 20 19 196

2006/2007 137 95 49 15 19 315

2007/2008 147 147

Agencja
Data zawarcia 

umowy
Przystąpiło  

do egzaminu 
Przyjęto

„OM” The Overseas Edu-
cational Promoters Indie

28.03.2005 3 2

M&D Europe (UK) Ltd. 26.07.2006 46 14

Overseas Admissions 
Office of the Medical
University of Gdańsk –  
Prof. Krejza, USA

24.11.2005 38 23

Scandinavian Medical 
Agency “RECOMED” 
obecnie Selection Com-
mittee MEDIEURO Ltd.  
w Malmö

3.01.2002 124 101

Akademia Medyczna  
w Gdańsku

 9 7

Ogółem  220 147

Rekrutacja na English Division w roku akademickim 2007/2008

Studenci English Division w poszczególnych latach akademickich

Sześć lat kształcenia anglojęzycznego w AMG
wo mieli to być kandydaci z USA i Kanady, dlatego też 
Uczelnia rozpoczęła starania w Departamencie Edukacji 
USA celem uzyskania zgody na przyznawanie kandydatom 
z tego regionu wsparcia finansowego. W chwili obecnej 
taką możliwość mają nie tylko studenci z USA ale i Kanady. 
Niestety, skuteczność tych agencji była niewystarczająca i 
nie pozwoliła na uzyskanie minimalnej liczby studentów,  
przy której możliwe byłoby uruchomienie programu. W 
styczniu 2002 roku ówczesny rektor AMG prof. dr hab. Wie-
sław Makarewicz podpisał umowę z agencją „RECOMED” 
ze Szwecji, co okazało się bardzo dobrym posunięciem i 
przeniosło ciężar naszych zainteresowań na kandydatów z 
Europy. Nie musieliśmy tym samym konkurować z innymi 
uczelniami medycznymi o studentów na program 4-letni, 
który do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze w Polsce ustalo-

nych przez Ministerstwo Zdrowia standardów. Decyzja o 
rozbudowie programu 6-letniego okazała się niezwykle 
korzystna oraz jak pokazał czas – bardzo efektywna. W 
chwili obecnej, dla potrzeb programu podpisane są umo-
wy z 4 agencjami obejmującymi swoim zasięgiem kraje 
Europy, Ameryki Północnej, Afryki i Azji. 

W bieżącym roku do kwalifikacji przystąpiło 220 kandy-
datów, z których 147 uzyskało certyfikat przyjęcia. Jest to 
bez wątpienia dotychczas największa liczba kandydatów, 
jaka ubiegała się o studia w naszej Uczelni. Również i 
poziom kandydatów był znacząco wyższy, a w dużej czę-
ści na liczbie przyjętych kandydatów zaważyły możliwości 
Uczelni oraz liczba miejsc dostępna dla studentów na 
pierwszym roku.  

W roku akademickim 2007/2008 na kierunku lekarskim 
z wykładowym językiem angielskim studiować będzie po-
nad 460 studentów, co może jednoznacznie wskazywać 
na rosnącą popularność naszej Uczelni wśród studentów 
zagranicznych. Znacząca ich liczba przenosi się do AMG 
z innych uczelni medycznych w kraju, a tylko nieliczna 
grupa postanawia kontynuować studia na innej uczelni, 
najczęściej dotyczy to studentów, którzy u nas mają kło-
poty z zaliczeniem części przedmiotów. W nadchodzącym 
roku pierwsza grupa studentów, która rozpoczęła studia 
w 2002 roku, otrzyma dyplom ukończenia Akademii Me-
dycznej w Gdańsku, tym samym zakończy się proces 
uruchamiania studiów anglojęzycznych na kierunku lekar-

skim. 
Całość procesu wdrażania wymagała zaangażowania  

i wysiłku znaczącej części kadry dydaktycznej, bez której 
nie byłoby to możliwe. W tym miejscu należą się olbrzymie 
podziękowania wszystkim osobom, które podjęły to wyzwa-
nie i w przeważającej części prowadziły i prowadzą zajęcia 
na najwyższym poziomie. 

Moim zdaniem, jako nauczyciele powinniśmy być dumni, 
iż Akademia Medyczna w Gdańsku wkroczyła na konkuren-
cyjny rynek, na którym inne uczelnie polskie posiadały już 
ugruntowaną pozycję i w ciągu krótkiego okresu zyskała 
sobie uznanie i popularność znacznie przekraczającą liczbę 
miejsc, którą możemy zaoferować zagranicznym studen-
tom.  

prof. Janusz Moryś
Barbara Kozierowska
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Gdańsk, 24 września 2007 r.

Próba oceny wydarzeń 
w okresie od 21 maja do 24 września, 
czyli od rozpoczęcia strajku lekarzy
Wieloletnie zaniedbania systemowe musiały w końcu, 
niczym lawa w czasie erupcji wulkanu, wylać się spod 
pancerza lekarskiej cierpliwości i objawić się jako czynny 
sprzeciw (czytaj: strajk) wobec wieloletniej polityki Pań-
stwa w stosunku do tej grupy zawodowej.

Wybór władz centralnych jako adresata żądań nie był przy-
padkowy, gdyż skala oczekiwań i czas ich realizacji wskazywa-
ły naturalnego partnera do rozmów negocjacyjnych. Strajk w 
kształcie znanym z wcześniejszych protestów innych grup za-
wodowych w szpitalu (transparenty, wiece, marsze, czasowe 
zawieszanie wykonywania planowych czynności zawodowych) 
wpisywał się w scenariusz standardowego strajku, z jakim mie-
liśmy już do czynienia wcześniej. Nie wywoływało to u nikogo 
specjalnego niepokoju.

Mimo iż zapewnienia organizatorów strajku o kierowaniu się 
przy podejmowaniu decyzji o akcji strajkowej, dobrem chorych 
i zapewnianie o braku uciążliwości z tym związanych (nie mó-
wiąc już o występowaniu realnych zagrożeń) oceniany jest jako 
przejaw hipokryzji, ale ten  fakt nie budził sprzeciwu, ba, nawet  
przysparzał zwolenników strajku wśród niektórych chorych.

Także kierownictwa szpitali ze spokojem przyglądały się straj-
kom, tylko od czasu do czasu interweniując w przypadkach 
zbytniej nadgorliwości strajkujących, przejawiającej się w dzia-
łaniach ewidentnie i wymiernie godzących w chorych. 

Zwykle żądania strajkujących były szybko spełniane i wszy-
stko wracało do normy. Do dziś nie rzadko można odnaleźć w 
szpitalnych systemach wynagradzania, premiowania i organiza-
cji pracy, niczym ślady po czasach zamierzchłej przeszłości, 
dowody wcześniejszej aktywności liderów związków zawodo-
wych i całych grup pracowniczych. Niektóre z nich dziś są  przy-
czynami obecnego strajku.

Strajk w ACK trwa od 21 maja br. Poprzedzały go przygoto-
wania formalne wymagane przez odpowiednie akty prawne. W 
świetle posiadanych danych wszystkie wymogi zostały speł-
nione, ale wątpliwości pozostałych związków zawodowych po-
zostały do dziś.  W miarę upływu czasu i dochodzenia do gło-
su wielu dolegliwości wywołanych przez strajk lekarzy, ba, za-
grożeń dla szpitala, chorych i pozostałych pracowników, nara-
stają żądania uznania strajku za nielegalny, z wszystkimi tego 
konsekwencjami. To jedna z przyczyn pogarszającej się atmo-
sfery między grupami zawodowymi pracującymi w szpitalu.

Relacje międzyludzkie są fundamentem i spoiwem więzi mię-
dzy pracownikami. W aktualnej sytuacji ACK rozluźniają się 
nadzwyczaj szybko. Cenę za taki rozwój wydarzeń wielu z nas 
będzie płacić długo. Szczególnie narażone są, co przykre i 
groźne, relacje lekarz – pielęgniarka.

Co zatem wpływa na fakt, iż dotychczasowy przebieg straj-
ku lekarzy jest strajkiem nietypowym ? W tym miejscu zdecy-
dowanie należy wymienić trzy cechy o tym decydujące:
1. Skala żądań płacowych lekarzy – oczekiwanie podwyższe-

nia płac zasadniczych lekarzom do 7 0000 złotych na jeden 
etat, od 1 stycznia 2008 r., to dla ACK dodatkowy koszt  
i wydatek blisko 70 000 000 zł.  Realizacja oczekiwań pła-
cowych (uposażenie zasadnicze) np. na poziomie 3 średnich 
krajowych (3 x 2 900 zł) czyni ww. kwoty jeszcze bardziej 

nierealnymi, biorąc pod uwagę możliwości szpitala – ponad 
230 mln zadłużenia.

2. Bezkompromisowość i stanowczość, żeby nie powiedzieć, 
bezwzględność zachowań liderów strajku przejawiająca się 
m.in. w nieprzyjmowaniu wielu merytorycznych argumentów, 
propozycji kierownictwa ACK i przedstawicieli Uczelni, przy 
jednoczesnym upieraniu się przy żądaniach, których speł-
nienie przez ACK jest nierealne. 

3. Wybór formy strajku, godzącej w to, co jest podstawą bytu 
każdej organizacji działającej na rynku, tj. jej przychody. Wy-
bór, a przede wszystkim wielomiesięczna kontynuacja tej 
formy strajku, powoduje nie tylko zaprzepaszczenie dotych-
czasowych efektów procesu naprawy szpitala i pozbawia 
ACK szansy na oddłużenie, czyli stworzenie normalnych wa-
runków do pracy personelu, w tym lekarzy, ale przede wszyst-
kim jest prostym sposobem na doprowadzenie do upadku 
szpitala, z wszystkimi tego konsekwencjami. Nie zmieni tego 
fakt, że od czasu do czasu do administracji szpitala trafiają z
klinik, niemal hurtem, paczki z kuponami RUM, niezbędnymi 
do rozliczenia. „Podcinanie gałęzi”, na której wszyscy siedzi-
my, polega także na tym, że  niewykonywanie kontraktów i 
brak rozliczeń wykonanych świadczeń zdrowotnych spowo-
duje obniżenie kontraktów ACK na kolejne trzy lata. Jesteśmy, 
bodaj, jedynym szpitalem, który postanowił popełnić „zbioro-
we samobójstwo” poprzez dobrowolną rezygnację ze środ-
ków przeznaczonych przez NFZ na jego działalność i wyka-
zanie, że nie interesują nas podstawy, na jakich dokonuje się 
kontraktowania świadczeń zdrowotnych na następne lata. 
Jednocześnie jednak domagamy się większych środków.  To 
arogancja czy głupota? Odpowiedzialność za wybór i konty-
nuację takiej formy strajku ponoszą wyłącznie jego organiza-
torzy, a ich przeświadczenie, że oto są w posiadaniu prawdzi-
wego narzędzia nacisku na NFZ, kierownictwo szpitala, 
wreszcie Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP może szybko ustą-
pić miejsca goryczy wywołanej koniecznością podejmowania 
przez otoczenie (dyrekcję szpitala, Uczelnię, Ministerstwo 
Zdrowia) decyzji, które niewiele będą miały wspólnego z ce-
lami i nadziejami, dla jakich wywołano strajk. 

Mimo iż oczekiwania środowiska lekarskiego względem pra-
codawcy, w podstawowych kwestiach, zdecydowanie przekra-
czają jego możliwości, to w trakcie prac Grupy Projektowej 
powołanej przez rektora AMG kierownictwo szpitala przedsta-
wiło projekt porozumienia opartego, z jednej strony na doko-
nanych w trakcie prac ww. grupy uzgodnieniach, a z drugiej 
strony – na aktualnych możliwościach szpitala. Zagwarantowa-
no także środowisku lekarskiemu sukcesywne, oparte na real-
nych przychodach szpitala, dochodzenie do wynagrodzeń le-
karzy postulowanych w żądaniach strajkowych.

Porozumienie, o jakim mowa powyżej, zawierało następują-
ce propozycje zarządu szpitala:
1. Zgodę na szybkie wdrożenie do praktyki, w uzgodnieniu z 

kierownikami klinik, zasad etatyzacji wypracowanych wspól-
nie z lekarzami w trakcie prac Grupy Projektowej, w tym 
maksymalne zatrudnienie w szpitalu lekarza – akademickie-
go w wymiarze 0,9 etatu

2. Gwarancje zatrudniania lekarzy szpitalnych (dawniej zwa-
nych lekarzami PSK) wyłącznie w wymiarze pełnego etatu

3. Przyznanie lekarzom prawa do nieobecności w wymiarze 10 
dni roboczych w ciągu roku, płatnych (bez prawa przecho-
dzenia dni niewykorzystanych na okresy następne oraz bez 
prawa rekompensat finansowych za dni niewykorzystane)

4. Zaproponowano wzrost, od 1.10.2007 r., uposażeń zasad-
niczych wszystkich lekarzy ACK o 10%, na co szpital może 
przeznaczyć miesięcznie 300 000 zł. Propozycja powoduje 
wzrost udziału wynagrodzeń lekarzy (obecnie 23%) w wyna-
grodzeniach pracowniczych ogółem o 10% (średnio 215 zł 
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Projekty rozwoju  
infrastruktury AMG

Informujemy, że w związku z czerwcowym naborem inicja-
tyw projektowych dotyczących planowanych inwestycji uczel-
nianych i szpitalnych, finansowanych z funduszy struktural-
nych, toczą się prace nad przygotowaniem właściwej formy 
projektowej wszystkich zgłoszonych koncepcji o charakterze 
naukowo-dydaktycznym. Szczegółowe informacje o projek-
tach poszczególni autorzy mogą na bieżąco uzyskiwać w 
DWZiPM.

Wśród zgłoszonych inicjatyw znalazły się między innymi ta-
kie znaczące przedsięwzięcia, jak: kompleksowa termomoder-
nizacja obiektów AMG, modernizacja infrastruktury budynków 
przy ul. Dębinki 1, budowa kompleksu dla nowych kierunków 
studiów rozwijanych od niedawna w AMG. Niezależnie od 
ograniczonych szans na uzyskanie finansowania dla wszyst-
kich zgłoszonych wniosków, władze Uczelni podjęły decyzję o 
systematycznym prowadzeniu prac nad wspomnianymi inicja-
tywami, co pozwoli na przygotowanie wewnętrznej „biblioteki” 
projektów AMG koniecznych do realizacji. 

AMG uczestniczy również w opracowaniu koncepcji dużego 
projektu międzyuczelnianego, o wysokim potencjale badaw-
czo-rozwojowym i aplikacyjnym pod nazwą Bałtyckie Centrum 
Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej. Prace nad tą inicja-
tywą koordynuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego, a partnerami merytorycznymi zawiązanego konsorcjum 
mają być AMG, PG i UG oraz parki naukowo-technologiczne w 
Gdańsku i Gdyni.

Wszystkich Państwa zachęcamy do dalszej aktywności w 
zakresie składania inicjatyw projektowych, w szczególności 
dotyczących tzw. projektów miękkich oraz badawczo-rozwojo-
wych, finansowanych w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego oraz programów ogólnopolskich Innowacyjna Go-
spodarka i Kapitał Ludzki, a także projektów opartych na 
współpracy międzynarodowej, finansowanych w ramach pro-
gramu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Szczegó-
łowe informacje dotyczące wspomnianych programów można 
uzyskać poprzez strony domowe Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego. W październiku lub listopadzie planujemy zorganizo-
wać kolejne spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom 
finansowania różnorodnych inicjatyw w ramach programów
europejskich.

prof. Jacek Bigda
prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

brutto, na etat, do wynagrodzenia zasadniczego) tj. do 33%. 
Powyższe uregulowanie spowoduje wzrost wynagrodzenia 
brutto, bez dyżurów, z poziomu 3 856 zł do 4 242 zł, na jeden 
etat lekarski. W tym modelu zapewniono, iż minimalne wy-
nagrodzenie zasadnicze brutto lekarza wyniesie nie mniej 
niż: 1 500 zł – lekarze doktoranci, 2000 zł – lekarze bez 
specjalizacji i 2 200 zł – lekarze posiadający specjalizację. 
Dodatkowo należy dodać, iż źródłem proponowanych regu-
lacji finansowych są środki uzyskane z restrukturyzacji ka-
drowej szpitala prowadzonej od stycznia 2000 r.

5. Wzrost wartości kontraktów w latach następnych, przy gwa-
rantowanym zachowaniu 33% udziału kosztów wynagro-
dzeń lekarzy w puli ogólnej wynagrodzeń, byłby równo-
znaczny z sukcesywnym wzrostem kwot wynagrodzeń do 
wartości postulowanych przez OZZL

6. Dyrektor Szpitala zaproponował także udział przedstawicie-
la Związku Zawodowego Lekarzy w negocjacjach zawiera-
nia umów z NFZ na lata 2008 – 2010
Dodatkowo, w związku z zawirowaniami na scenie politycz-

nej (wybory do parlamentu w październiku br.) oraz nieuregu-
lowaniem prawnym wielu spraw związanych z finansowaniem
ochrony zdrowia w Polsce, takich jak:
a. pojawiająca się propozycja ministra zdrowia zwiększenia w 

roku 2008 nakładów na ochronę zdrowia, w tym wynagro-
dzenia lekarzy o 3,5 mld złotych

b. nie zakończony proces legislacyjny w stosunku do ustawy o 
wzroście wynagrodzeń w ochronie zdrowia w publicznych 
ZOZ

c. brak pewnych informacji dotyczących zasad i wysokości 
kontraktów z NFZ na lata 2008 – 2010

d. brak informacji o poziomie wzrostu wyceny punktowej i zło-
towej procedur medycznych

e. brak ostatecznych regulacji prawnych w zakresie czasu 
pracy lekarzy
zaproponowano zawieszenie strajku i ponowne rozpoczęcie 

rozmów z chwilą wyjaśnienia ww. kwestii.
Oczywistym było i jest także, iż konsekwentnie prowadzone 

będą prace grupy powołanej przez rektora AMG, polegające 
na porządkowaniu systemu wynagrodzeń lekarzy i tym samym 
eliminowaniem niektórych uregulowań, które nie spełniają 
swojej roli lub budzą uzasadnione kontrowersje. Niestety, za-
proponowane porozumienie zostało przez OZZL odrzucone.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż przy pełnej akceptacji i 
zrozumieniu przyczyn  leżących u podstaw strajku sposób kie-
rowania strajkiem przez Komitet Strajkowy, w tym odrzucenie 
porozumienia powalającego na szybkie przekazanie lekarzom 
pieniędzy w wysokości, na jaką dziś stać ACK, należy uznać za 
wyjątkowo szkodliwe dla lekarzy, chorych, pozostałych pracow-
ników ACK, ACK jako szpitala klinicznego  jak też, ostatecznie, 
dla samych związków zawodowych. Moim zdaniem, przekazane 
przez kierownictwo szpitala propozycje winny zostać zaakcep-
towane przez Komitet Strajkowy. Zwłaszcza, że zagwarantowa-
no lekarzom ACK sukcesywne dochodzenie do oczekiwanych 
poziomów wynagradzania. Byłby to wyraz odpowiedzialności 
organizatorów strajku i stworzenie szansy na osiągnięcie zało-
żonych celów w sposób nie zagrażający zarówno bytowi ACK 
jako firmy, ale też wyraz liczenia się ze współpracownikami. Kon-
tynuacja dotychczasowych form protestu i brak wyobraźni może 
nas wszystkich drogo kosztować.

O chorych, ich niepokojach i wpływie tej formy strajku na ich 
zdrowie i często szanse przeżycia, w tym gorącym czasie mówi 
się ostatnio wyjątkowo mało, a przecież dla nich istniejemy. 

Zbigniew Krzywosiński
dyrektor naczelny ACK – Szpital AMG

NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM
NOWY DOKTOR HABILITOWANY
dr Anna LEBIEDZIŃSKA – starszy wykładowca Katedry i Za-
kładu Bromatologii AMG, praca pt. „Ocena żywności jako ele-
mentu środowiska człowieka w oparciu o badania zawartości 
witamin grupy B – implikacje analityczne”, uchwała Rady Wy-
działu Farmaceutycznego z dnia 7 lipca 2007 r. w sprawie na-
dania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk farma-
ceutycznych – specjalność: bromatologia.
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Zgromadziliśmy się w ostatni dzień lata w kościele przy Aka-
demii Medycznej, aby pożegnać męża i ojca, nauczyciela i wy-
chowawcę, przyjaciela i znajomego, lekarza i parafianina tej
parafii, profesora Juliana Stolarczyka. Jako chrześcijanie przy-
chodzimy jednak przede wszystkim, aby wyznać naszą wiarę 
w zmartwychwstanie i życie wieczne. Dlatego czytania wybra-
ne na dzisiejszą uroczystość przez Rodzinę zmarłego, podkre-
ślają tę prawdę naszej wiary najdobitniej w słowach ewangelii: 
[Niewiasty] przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz 
[aniołowie] rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego 
wśród umarłych. Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał.

Skoro Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstanie-
my – takie przekonanie znajdujemy w Piśmie świętym, w 
chrześcijańskiej tradycji i w naszej wspólnocie, którą dzisiaj 
stanowimy. Chociaż jest nam bliskie doświadczenie bólu i stra-
ty, tak bliskie wydarzeniom Wielkiego Piątku, to już z tej per-
spektywy, choć przytłoczeni smutkiem rozstania z bliskim nam 
człowiekiem, przychodzimy tutaj, aby wy-
znać naszą wiarę w zmartwychwstanie i 
życie wieczne. Wiara w zmartwychwstanie 
uzewnętrznia się w naszym życiu poprzez 
świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania 
– Wielkanocy, ale także poprzez święto-
wanie każdej niedzieli. Tak ujął to św. Ig-
nacy Antiocheński: „Ci, którzy trwali w 
dawnym porządku, przeszli do nowej na-
dziei i nie zachowują już szabatu, ale świę-
cą Dzień Pański, dzień, w którym przez 
Jezusa Chrystusa i przez śmierć Jego, 
także i nasze życie wzeszło jak słońce”. 
Miałem szczęście świętować ze śp. Julia-
nem zarówno Wielkanoc, poczynając od 
wspólnej modlitwy, poprzez wspólnotę 
przy stole w gościnnym domu Stolarczy-
ków przy Dębowej. Ale także, szczególnie 
w ostatnich latach swojego życia, mogłem 
go widzieć świętującego niedzielę tutaj, w 
swoim parafialnym kościele, razem ze
swoją żoną, Ewą. Pogrążony w modlitwie 
i skupiony. Wpatrzony w witraż ze szkła, za którym przesuwa 
się życie… Kiedyś przed laty, podczas rozmowy z ks. prof. 
Pasierbem i ks. Dutkiewiczem na temat budowy tej świątyni 
powiedział, że obecny w Eucharystii Jezus powinien być wi-
doczny, powinien błogosławić tym wszystkim, którzy idą drogą 
pod górkę do szpitali Akademii Medycznej. Idą jak na Kalwarię 
– ze swoimi cierpieniami, z troską o swoich bliskich, którzy tam 
leżą, albo po to, by tym utrudzonym ludziom służyć jako ludzie 
służby zdrowia. Dzisiaj w tym kościele, modlimy się o to, by ten 
sam Zmartwychwstały Jezus, obecny nieustannie w taberna-
kulum, pobłogosławił Julianowi. Prosimy także o to, by pobło-
gosławił jego bliskim, którym po ludzku jest trudno nie słyszeć 
już jego głosu, nie widzieć jego uśmiechu, nie móc powiedzieć 
tego wszystkiego, co jeszcze chciałoby się powiedzieć.

Dla bliskich i przyjaciół, ale także dla wszystkich obecnych 
tutaj pocieszeniem są słowa z Księgi Mądrości, które były treś-
cią pierwszego czytania: Dusze sprawiedliwych są w ręku 
Boga i nie dosięgnie ich męka. 

Śp. Julian odszedł do Boga jako człowiek sprawiedliwy. 
Przyjmując komunię świętą na kilka godzin przed śmiercią, po-
wtórzył trzykrotnie CHWAŁA OJCU – oddając chwałę Panu 
Bogu. Kilkakrotnie otrzymywał sakrament chorych – uzdrowie-
nie na ciele i na duszy. Przez ostatnie dwa lata niezwykłego 
zmagania z chorobą nowotworową prosił o częstą komunię 
świętą. Spowiadał się i czynił refleksję nad swoim życiem. Pan
Bóg doświadczył go cierpieniem. Nie uskarżał się na nie, ale 
umiał je wykorzystać jako dar. Świadomy powagi swojej cho-
roby uczył się z nią żyć tak, aby nie sprawiać kłopotów swoim 
bliskim, a jednocześnie by cieszyć się z daru życia do końca. 
Biblia mówi, że tak jak złoto wytapiane jest w tyglu, tak Pan 
Bóg wydoskonala człowieka przez cierpienie. Wszyscy, którzy 
mieli szczęście spotykać się z Julianem w czasie jego choroby, 
odnosili wrażenie niezwykłości tego czasu: refleksji i spokoju
- u człowieka znanego z odważnych, a nawet kontrowersyj-
nych, ocen i wypowiedzi; słuchania i zamyślenia – u profesora, 
który przez pół wieku nauczał i egzaminował innych; bliskości 
i zażyłości – u aktywnego społecznika, który obok pracy na-

ukowej służył niestrudzenie chorym w 
Gdańsku i na ukochanych Kaszubach.

Wydoskonalony przez cierpienie, oczy-
szczony jak złoto w tyglu odszedł z tego 
świata. Czy śpiewa już tak jak w wybra-
nym na dzisiaj psalmie: „Pan mym paste-
rzem, nie brak mi niczego”? Modlimy się  
o to, by Dobry Bóg przyjął go na zielone 
pastwiska i nad wody, gdzie można odpo-
cząć po trudach długiego i jakże pracowi-
tego życia.

Prawdę o życiu usłyszeliśmy w drugim 
czytaniu: Nikt z nas nie żyje dla siebie, 
ani nikt nie umiera dla siebie. I w życiu 
i w śmierci należymy do Pana – to sło-
wa świętego Pawła apostoła.

 
Śp. Julian z pewnością nie żył tylko dla 

siebie. Urodzony w Warszawie w 1929 
roku, uczestnik Powstania Warszawskiego, przybył do Gdańska 
po wojnie. W latach 1947–1952 odbył studia na Wydziale Lekar-
skim AM w Gdańsku, uzyskując dyplom lekarza w 1952 roku. 
Już jako student, od 1950 roku rozpoczął pracę jako asystent. 
Doktorat uzyskał w 1956 roku, a habilitację w 1963 roku. W 1978 
roku otrzymał tytuł profesora. W Akademii Medycznej przepra-
cował 50 lat – do emerytury w 2000 roku. 

Profesor Stolarczyk był naukowcem z pokaźnym dorobkiem 
polskim i międzynarodowym. Ponad 220 publikacji i doniesień 
naukowych, promotor 6. doktoratów, autor niezliczonej ilości  
wykładów i wystąpień podczas konferencji, sympozjów i spot-
kań. Pracownik naukowy Akademii Medycznej, który przeszedł 
kolejno wszystkie stopnie kariery naukowej od asystenta do 
profesora. Śp. Julian jako histopatolog diagnozował i opisywał 
dostarczane z całej Polski preparaty – ludzkie dramaty i na-
dzieje. Jednak jego powołaniem było bezpośrednie służenie 
człowiekowi choremu. Był specjalistą chorób wewnętrznych i 
czynnym praktykiem od chwili otrzymania dyplomu, aż do 
ostatnich tygodni swojego życia. Gdyby mogli przyjść wszyscy 

Profesor Julian Stolarczyk nie żyje
Homilia wygłoszona podczas ceremonii pogrzebowych w dniu 21 września 2007 r. 

przez ks. dr. Piotra Krakowiaka
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pacjenci, którymi się opiekował w Gdańsku i na całych Kaszu-
bach, pewnie nie starczyłoby dla wszystkich miejsca, nawet w 
zawsze dla niego gościnnym kościele św. Brygidy. Obecny tu-
taj ks. prałat Jankowski, zaprzyjaźniony z profesorem Stolar-
czykiem, dał świadectwo temu, że śp. Julian nigdy nie odmówił 
nikomu z potrzebujących lekarskiej porady i pomocy. 

Drugie czytanie zawiera jednak także takie słowa: Nikt z 
nas nie umiera dla siebie… i w życiu, i w śmierci należymy 
do Pana.

Dyskusje o śmierci i umieraniu, o dialogu medycyny z ducho-
wością, o kulturze, filozofii i metafizyce nie były niczym niezwy-
kłym w domu przy ulicy Dębowej. Przez lata spotykało się tam 
wiele osób, a erudycja i nieprzeciętny intelekt profesora pozwa-
lały na niespotykaną gdzie indziej interdyscyplinarność i różno-
rodność. W 1979 roku w jego domu była goszczona Dame Ci-
cely Saunders – twórczyni współczesnego ruchu hospicyjnego 
z Londynu. Tam spotkał ją po raz pierwszy ks. Eugeniusz Dut-
kiewicz, nazwany Ojcem ruchu hospicyjnego w Polsce. Nic 
dziwnego, że się tam znalazł, bo bywał częstym gościem tego 
domu, a śp. Julian uczył go jako młodego kapelana, jak znaleźć 
się w szpitalach Akademii. Później, gdy ks. Dutkiewicz z prof. 
Joanną Muszkowską-Penson i grupą wolontariuszy założyli Ho-
spicjum Pallottinum towarzyszył im swoim doświadczeniem i 
radą. Nieformalnie prowadził swoje, niezależne, dojazdowe ho-
spicjum dla terminalnie chorych, zwłaszcza na Kaszubach.

Myślę, że warto także przypomnieć, że profesor Stolarczyk 
w 1989 roku założył i przez 10 lat był kierownikiem Konsulta-
cyjnej Poradni Medycyny Paliatywnej PSK nr 1 w Gdańsku. W 
1991 roku przetłumaczył wraz z żoną Ewą podręcznik medy-
cyny paliatywnej „Leczenie terminalnej fazy choroby nowotwo-
rowej” R.G. Twycrossa i S.A. Lack. W latach 1992–1996 był 
przewodniczącym Wojewódzkiej Rady ds. Medycyny Paliatyw-
nej i Hospicyjnej w Gdańsku, a w latach 1993–1996 – człon-
kiem Krajowej Rady Medycyny Paliatywnej przy Ministrze 
Zdrowia i Opieki Społecznej.

W 1999 roku dołączył do grona Kawalerów Medalu „Gloria 
Medicinae”. Medal ten jest nadawany za wybitne zasługi dla 
medycyny.

Do ostatnich tygodni życia był aktywny jako lekarz opieku-
jący się ciężko i terminalnie chorymi w Trójmieście i na Kaszu-
bach. Ostatni pacjent, którego prowadził w swojej karierze le-
karskiej, a którym był on sam doświadczony trudem choroby 
nowotworowej, był ukoronowaniem sztuki medycyny paliatyw-
nej, której poświęcił wiele lat swojego życia. Śp. Julian, które-
mu w ostatnich miesiącach tak dzielnie towarzyszyła żona – 
doktor Ewa oraz współpracownica wypraw do chorych – pie-
lęgniarka, pani Jola, a także rodzina i przyjaciele, potwierdził, 
że „Hospicjum to też Życie” – choć słabsze i bardziej wrażliwe, 
to ważne do końca. 

Profesor Stolarczyk umiał towarzyszyć chorym na nowotwory 
i ich rodzinom, niosąc nie tylko fachową pomoc, ale przede 
wszystkim zrozumienie i wsparcie do ostatnich chwil. Uczył tego 
chętnie hospicyjnych wolontariuszy i kapelanów, którzy przyjeż-
dżają do Gdańska, by w hospicjum i w Akademii Medycznej 
uczyć się służby chorym. Ostatnim zadaniem naukowym profe-
sora była recenzja książki, którą pisałem razem z Alicją Stolar-
czyk. Profesor, choć ciężko chory, był dobrym recenzentem. 
Wspierając projekt, potrafił być surowy, kiedy było trzeba, a w
kilku miejscach poprawił błędy i nieścisłości. Książka o jego 
przyjacielu i współpracowniku, pod tytułem: „Ksiądz Eugeniusz 
Dutkiewicz SAC. Ojciec ruchu hospicyjnego w Polsce” zawiera 
zapis ostatniego jego wywiadu. Pozwólcie, że przytoczę na ko-
niec fragmenty, jakże symbolicznych dzisiaj, słów:

W zasadzie nasza cywilizacja wykreśla śmierć z życia czło-
wieka. Stawia na sukces, powodzenie, na to, że życie jest tutaj. 
Nie bierze pod uwagę, że nagle zachorujesz i umrzesz. A co jest 
potem? O tym się nie mówi. To w końcu nie powinno wpływać 
na etykę naszego postępowania i na sens naszego życia.

Tymczasem bez wiary w życie pozagrobowe wszystko jest bez-
nadziejnością i bzdurą. To znaczy, bez Chrystusa i bez wiary, że 
żyjemy jeszcze w innym wymiarze, chociaż nie potrafimy tego
zrozumieć. Otóż to właśnie skłania do tego, żebyśmy nie zajmo-
wali się problemami eutanazji, lecz problemami pomocy człowie-
kowi, który doświadcza wewnętrznie, w samym środku, poczucia 
osamotnienia. Człowiek nie powinien być osamotniony w życiu, 
ale szczególnie – nie może być osamotniony, gdy umiera.

Jednym z najważniejszych zadań medycyny paliatywnej jest 
nauczyć żyć chorego ze swoją chorobą; nowotworem, którego 
nie umiemy wyleczyć. Wielką sztuką współczesnej medycyny 
paliatywnej jest wzmocnienie jej działań Bogiem – jeśli to jest 
możliwe, a człowieczeństwem — zawsze. Życie na tym etapie 
choroby, kiedy nie ma żadnych perspektyw na wyleczenie, po-
zostaje jeszcze nieznanym wymiarem życia.

Medycyna paliatywna podarowała ogólnej medycynie coś, 
co zaczęło w niej zanikać, to znaczy świadomość, że człowiek 
jest ważniejszy niż aparatura. Że to wszystko, co jest potrzeb-
ne w nowoczesnej medycynie: najwcześniejsze rozpoznanie, 
przyczynowo-skutkowe leczenie i utrzymanie życia za wszelką 
cenę – jest w medycynie paliatywnej zbędne.

Julianie, dziękujemy Ci za to, że nie żyłeś dla siebie i nie 
umierałeś dla siebie. Prosimy Miłosiernego Boga, żeby przyjął 
Ciebie do swojego Domu, żeby wyprowadził Cię na zielone 
pastwiska i nad wody, gdzie będziesz mógł odpocząć. Abyś 
mógł usłyszeć od Ojca: „PÓJDŹ SŁUGO WIERNY… BO BY-
ŁEM CHORY, A TY PRZYSZEDŁEŚ DO MNIE, BO BYŁEM 
SAMOTNY, A ODWIEDZIŁEŚ MNIE…”



Umowa pomiędzy AMG 
a Szpitalem MSWiA

W dniu 17 września 2007 r. w Szpitalu MSWiA przy ul. Nowe 
Ogrody w Gdańsku podpisano umowę pomiędzy AM w Gdań-
sku a Szpitalem MSWiA, której przedmiotem jest współpraca 
dydaktyczna i kliniczna pomiędzy ww. jednostkami. 

Akademię Medyczną w Gdańsku reprezentowali: rektor 
AMG prof. Roman Kaliszan oraz prorektor ds. klinicznych prof. 
Zbigniew Nowicki, w imieniu Szpitala MSWiA występowali: dy-
rektor Szpitala Grzegorz Sut oraz zastępca dyrektora ds. kli-
nicznych dr Janusz Chybicki, ordynator oddziału chirurgii. W 
spotkaniu wzięli też udział prof. Zbigniew Śledziński oraz 
przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala MSWiA wraz z jej 
przewodniczącym dr. Jackiem W. Teodorczykiem. 

Współpraca została zapoczątkowana przed trzema laty, zaini-
cjowana przez prof. Zbigniewa Śledzińskiego i umożliwiała pro-
wadzenie zajęć dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego na 
terenie szpitala MSWiA. W ramach tej umowy dwóch asystentów 
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplan-
tacyjnej co pół roku delegowano do ww. Szpitala, gdzie zostają 
zatrudnieni, a jednocześnie prowadzą zajęcia dydaktyczne. 

Dotychczasowa współpraca jest bardzo dobrze oceniana 
przez studentów i pozwala na znaczne upraktycznienie nauki 
zawodu. Aktualna umowa pozwoli na rozszerzenie współpracy 
o działalność kliniczną i naukową, a także daje możliwość ob-
jęcia innych dziedzin, np. kardiologii .
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Trondheim zdobyte!
Kilka stopni Celsjusza, zimny wiatr i strugi deszczu nie prze-

szkodziły delegacji AMG podbić serc uczestników 19.dorocznej 
konferencji European Association for International Education, 
która odbyła się w dniach 12–15 września br. w norweskim 
Trondheim. Jest to jedna z największych konferencji, dotyczą-
cych edukacji, odbywających się w Europie. Co roku w konfe-
rencji bierze udział około 2000 osób z Europy i świata zajmu-
jących się na co dzień edukacją w aspekcie międzynarodo-
wym, wdrażaniem w europejskim szkolnictwie wyższym Stra-
tegii Bolońskiej oraz tworzeniem europejskiego obszaru ba-
dawczego. Program konferencji składa się z warsztatów, sesji 
i seminariów, podczas których omawiane są kierunki zmian w 
dziedzinie internacjonalizacji edukacji w Europie. 

Podczas towarzyszących konferencji Targów Edukacyjnych, 
Akademia Medyczna w Gdańsku wraz z Agencją Narodową 
Programu SOCRATES przygotowała stoisko, na którym pre-
zentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną oraz walory Uczelni i 
regionu. Duże zainteresowanie ofertą AMG wykazywały uczel-
nie i instytucje z krajów skandynawskich, Niemiec, Francji, Tur-
cji, Australii i Nowej Zelandii. Nasza obecność była okazją do 
promocji Uczelni i zapoznania uczestników konferencji z pol-
skim systemem edukacji, kulturą, nauką oraz nawiązania no-
wych kontaktów do przyszłej współpracy. 

Gorącej atmosferze targowej sprzyjała „wspaniała aura”. 
Kilka stopni Celsjusza, zimny wiatr oraz strugi deszczu dawały 
się nam we znaki praktycznie przez cały czas. Pomimo tego 
udało się nam docenić piękno Trondheim – miasta, które było 
kiedyś stolicą Norwegii, i w którym odbywały się od wieków 
uroczystości koronacyjne. Mogliśmy też odwiedzić „pradaw-
nych mieszkańców” tego pięknego kraju – trolle. Choć nie uda-
ło się nam ich zobaczyć – „czuliśmy ich obecność”. 

W tym roku naszą Uczelnię reprezentowali pracownicy Dzia-
łu Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych 
(Ewa Kiszka, kierownik Działu (członek EAIE), mgr Agnieszka 
Steczek), dziekanatu English Division (Barbara Kozierowska, 

ZARZĄD ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO POLSKIEGO  
TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

zaprasza na spotkania otwarte, które odbędą się w Szpitalu 
Marynarki Wojennej w Gdańsku, ul. Polanki 117, w sali konfe-
rencyjnej (wejście od Pomorskiego Centrum Medycznego) w 
następujących terminach:
 
8 października 2007 r. o godz. 16.00 
Systemowa terapia rodzin w koncepcji Danuty Mostwin 
– Kinga Lewandowska, specjalista psychologii klinicznej, Insty-
tut Psychologii – Uniwersytet Gdański 

5 listopada 2007 r. o godz. 16.00 
Zasady negocjacji policyjnych w Polsce – Hanna Czuch-
nowska, psycholog policyjny, kierownik Sekcji Psychologów, 
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Krzysztof Marczak, 
koordynator Wojewódzkiego Zespołu Negocjatorów Policyj-
nych, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 

3 grudnia 2007 r. o godz. 16.00 
Ocena efektów terapeutycznych zaburzeń nerwicowych 
– Małgorzata Żychlińska, psycholog wojskowy, specjalista psy-
chologii klinicznej, kierownik Pododdziału Psychosoma-
tycznego, Szpital Marynarki Wojennej

Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
zawiadamia, że dnia 20.10.2007 r. (sobota) o godz. 11.00  
w Hotelu GDYNIA (przy ul. Armii Krajowej 22) odbędzie się

KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA  
„AKTUALNE PROBELMY  

W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE”

W programie referaty z Katedry i Kliniki Ginekologii i Ginekolo-
gii Onkologicznej AMG:

1. Ograniczenia w leczeniu operacyjnym w ginekologii onkolo-
gicznej – prof. J. Emerich

2. Zakażenia dróg moczowo-płciowych u kobiet – dr J. Sznur-
kowski

3. Zespół policystycznych jajników – kontrowersje diagno-
styczno-terapeutyczne – dr A. Płoszyński

4. Czynniki dziedziczne w raku jajnika – dr J. Dębniak

5. Rola ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce guzów 
jajnika – dr M. Liro

6. Toksoplazmoza – współczesne poglądy na diagnostykę i 
leczenie – dr P. Mielcarek

7. Ból brzucha jako problem interdyscyplinarny – lek. K. Nowo-
sielski, Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Me-
dyczny

kierownik Dziekanatu WL, mgr Magdalena Myszkier) oraz dr 
Jerzy Dziewiątkowski, opiekun I roku studentów anglojęzycz-
nych. 

Przy tej okazji warto dodać, że nasza Uczelnia od początku 
udziału w programie SOCRATES/Erasmus (rok akademicki 
1998/1999) wiedzie prym wśród polskich uczelni medycznych, 
wysyłając i przyjmując największą liczbę studentów. W nad-
chodzącym roku akademickim AMG będzie realizowała 37 
umów o współpracy z uczelniami UE wysyłając, w celu odbycia 
części studiów, 72 naszych studentów i przyjmując 12 studen-
tów z uczelni partnerskich. Wymiana dotyczy również nauczy-
cieli akademickich, którzy w ramach tzw. „Teaching Staff”, pro-
wadzą wykłady na uczelniach partnerskich. 

Przy tej okazji dziękujemy studentom AMG działającym w 
utworzonej w Uczelni organizacji studenckiej pod nazwą Era-
smus Student Network. Pełnią oni obowiązki codziennej opie-
ki nad studentami z zagranicy. Dzięki nim praca Działu jest 
bardziej efektywna i profesjonalna. 

Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą  
i Programów  Międzynarodowych AMG,
dr Jerzy Dziewiątkowski, opiekun I roku  

studentów anglojęzycznych 



Gazeta AMG nr 10/2007 19

W niedzielę 9 września w Auditorium Novum Akademii Me-
dycznej odbyły się uroczystości poświęcone życiu i działalno-
ści śp. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC oraz obchodom 
100-lecia pracy pallotynów w Polsce. W gościnnych progach 
Akademii Medycznej w Gdańsku pojawiło się ponad 300 osób. 
W konferencji wzięli udział prowincjał pallotynów, ks. dr Kazi-
mierz Czulak SAC, rektor Akademii Medycznej, prof. Roman 
Kaliszan, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny paliatyw-
nej, prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, przewodnicząca 
Ogólnopolskiego Ruchu Hospicyjnego, dr Jolanta Stokłosa, 
prof. Jacek Łuczak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a 
także wiceprezydent Gdańska, Katarzyna Hall i liczna delega-
cja z miasta i gminy Sianów – rodzinnej miejscowości ks. Dut-
kiewicza. 

Sesję naukową rozpoczął wykład ks. Eugeniusza Klimiń-
skiego SAC, znanego w AMG duszpasterza akademickiego z 
czasu stanu wojennego. Jego wykład: „100-lecie pallotynów na 
ziemiach polskich i 80 lat służby na Pomorzu, na ziemi gdań-
skiej” – był wyjątkową lekcją historii, którą pallotyni pisali i na-
dal piszą w środowisku gdańskim. Po przerwie wykład pt. „Po-
wstanie Hospicjum Pallottinum” wygłosiła prof. Joanna Musz-
kowska-Penson. O wpływie gdańskiego środowiska hospicyj-
nego na rozwój medycyny paliatywnej w Polsce mówiła prof. 
Krystyna de Walden Gałuszko, a prof. Jacek Łuczak w prezen-
tacji multimedialnej przedstawił szczególne miej-
sce polskiego modelu hospicyjnego na mapie Eu-
ropy oraz sylwetkę ks. Eugeniusza Dutkiewicza – 
przyjaciela chorych i służby zdrowia. Ks. dr Piotr 
Krakowiak SAC opisał rozwój krajowego duszpa-
sterstwa hospicyjnego, a mgr Alicja Stolarczyk za-

Jest to opowieść o kapłanie, który, sam głęboko 
przejęty ludzkim cierpieniem i samotnością w obli-
czu śmierci, obdarzony niezwykłym darem towa-
rzyszenia chorym i umierającym, przekazywał in-
nym dobrą nowinę o miłości i miłosierdziu Boga.

Wszyscy pomagający w hospicjach, ośrodkach 
medycyny paliatywnej, szpitalach i we wszystkich 
innych miejscach spotkania z ludźmi cierpiącymi, 
znajdą w osobie ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC 
inspirację do swoich działań. Historia ta także po-
może przygotować się kandydatom do wolontaria-
tu, studentom medycyny, pielęgniarstwa, psycho-
logii, teologii, pedagogiki i innych zawodów zorien-
towanych na pomoc człowiekowi.

Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz SAC: Ojciec ruchu hospicyjne-
go w Polsce / zbiór i oprac. Piotr Krakowiak, Alicja Stolarczyk. 
Gdańsk: Via Medica, 2007, 248 s.

Polecamy  
czytelnikom

Pamięci Księdza Eugeniusza Dutkiewicza
     

prezentowała wydaną na to święto książkę o ks. Eugeniuszu 
Dutkiewiczu SAC i historii rozwoju ruchu hospicyjnego. Można 
ją nabyć na stronie www.hospicja.pl lub w siedzibie hospicjum, 
przy ul. Kopernika 6 w Gdańsku.

Podczas wszystkich prezentacji wiele ciepłych słów padało 
pod adresem ks. Eugeniusza – Ojca ruchu hospicyjnego w Pol-
sce. Jego ogromne zaangażowanie i poświęcenie służbie nie-
uleczalnie chorym podkreślano zgodnie: „Dzieło księdza Dut-
kiewicza rozwijało się tak dynamicznie jak kula śniegowa”; 
„Swoją misją ksiądz Eugeniusz potrafił zarazić bardzo wielu”.
„Tę posługę potraktował jako cel swojej działalności i był jej 
wierny do końca życia” – to niektóre z emocjonalnych wspo-
mnień uczestników. „Czasem nie potrzeba słów, bo mówią za 
nas emocje” – stwierdził wyraźnie wzruszony burmistrz miasta 
i gminy Sianów, przekazując dar dla pacjentów hospicjum – 
materace przeciwodleżynowe. 

Rocznicowe uroczystości zakończyła msza święta, której 
przewodniczył metropolita gdański, ks. abp Tadeusz Gocłow-
ski, a po jej zakończeniu wspólnie z prowincjałem pallotynów i 
licznie zgromadzonymi księżmi poświęcił tablicę upamiętniają-
cą śp. ks. Dutkiewicza, umieszczoną przy wejściu do parafial-
nego kościoła. 

ks. dr Piotr Krakowiak SAC 
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Liczba 
złożonych 

podań

Liczba 
 przyjętych 

osób 
Limit miejsc 

WYDZIAŁ LEKARSKI

kierunek lekarski – jednolite studia magisterskie, stacjonarne (dzienne) 1573 221 220

kierunek lekarski – jednolite studia magisterskie, niestacjonarne (wieczorowe) 235 47 44

Oddział Stomatologiczny

kierunek lekarsko-dentystyczny – jednolite studia magisterskie, stacjonarne 
(dzienne)

815 48 50

kierunek lekarsko-dentystyczny – jednolite studia magisterskie, niestacjonarne 
(wieczorowe)

123 15 15

kierunek techniki dentystyczne – studia I stopnia, stacjonarne (dzienne) 139 30 30

kierunek techniki dentystyczne – studia I stopnia, niestacjonarne (wieczorowe) 9 8 30

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

kierunek farmacja – jednolite studia magisterskie, stacjonarne (dzienne) 1110 115 115

kierunek farmacja – jednolite studia magisterskie, niestacjonarne (wieczorowe) 63 23 25

Oddział Medycyny Laboratoryjnej

kierunek analityka medyczna – jednolite studia magisterskie, stacjonarne 
(dzienne)

347 48 50

kierunek analityka medyczna – jednolite studia magisterskie, niestacjonarne 
(wieczorowe)

9 5 15

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

kierunek fizjoterapia – studia I stopnia, stacjonarne (dzienne) 271 40 40

kierunek fizjoterapia – studia I stopnia, niestacjonarne (wieczorowe) 17 5 5

kierunek fizjoterapia – studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne) 52 30 30

kierunek fizjoterapia – studia II stopnia, stacjonarne (dzienne) 49 35 35

kierunek fizjoterapia – studia II stopnia, niestacjonarne (wieczorowe) 5 5 10

kierunek fizjoterapia – studia II stopnia, niestacjonarne (zaoczne) 55 26 30

kierunek ratownictwo medyczne – studia I stopnia, stacjonarne (dzienne) 142 47 45

kierunek ratownictwo medyczne – studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne) 24 17 45

kierunek zdrowie publiczne – studia I stopnia, stacjonarne (dzienne) 60 28 30

kierunek zdrowie publiczne – studia II stopnia, stacjonarne (dzienne) 23 21 30

kierunek zdrowie publiczne – studia II stopnia, niestacjonarne (zaoczne) 46 30 30

kierunek elektroradiologia – studia I stopnia, stacjonarne (dzienne) 85 45 60

kierunek elektroradiologia – studia I stopnia, niestacjonarne (wieczorowe) 3 3 30

kierunek dietetyka – studia I stopnia, stacjonarne (dzienne) 214 30 30

Oddział Pielęgniarstwa

kierunek pielęgniarstwo – studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne, tzw. 
pomostowe)

92 82 160

kierunek położnictwo – studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne, tzw. pomo-
stowe)

74 64 60

kierunek pielęgniarstwo – studia I stopnia, stacjonarne (dzienne) 77 44 90

kierunek położnictwo – studia I stopnia, stacjonarne (dzienne) 49 26 30

kierunek pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne (dzienne) 50 49 60

kierunek pielęgniarstwo – studia II stopnia, niestacjonarne (zaoczne) 113 60 55

kierunek położnictwo – studia II stopnia, stacjonarne (dzienne) 10 10 18

kierunek położnictwo – studia II stopnia, niestacjonarne (zaoczne) 35 30 30

Razem 5969 1290 1547

W tabeli umieszczono dane dostępne na dzień  25.09. 2007 r. 

WYNIKI REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU  
W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
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V Ukraińsko-Polskie 
Sympozjum Urologów

XII wyprawa autokarowa  
urologów, Ukraina 2007,  
Lwów, 4 – 6 maja 2007

A gdybym się kiedyś urodzić miał znów, to 
tylko we Lwowie…

Jedno jest pewne, kto choć raz odwiedzi Lwów, będzie 
chciał tu wrócić. Magnesem przyciągającym turystów są pięk-
ne zabytki, życzliwi ludzie, coraz lepsze restauracje, kawiarnie, 
galerie. Niepowtarzalny i fascynujący ośrodek wielu barwnych 
kultur, miasto utracone dla Polski i zasłużone dla ukraińskiej 
niepodległości. 

Właśnie tu w dniach 4 – 6 maja bieżącego roku wspólnym 
wysiłkiem Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medyczne-
go i Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu zostało 
zorganizowane V Ukraińsko-Polskie Sympozjum Urologów. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób z Polski, w tym 
30 osób to uczestnicy wyprawy autokarowej, zorganizowanej 
przez Klinikę Urologii w Gdańsku z inicjatywy prof. K. Krajki. 
Przedstawiciele naszej Kliniki (prof. K. Krajka, dr W. Lauer, dr 
M. Matuszewski, dr E. Pawłowska-Krajka) przedstawili razem 
4 prace w sesjach referatowych. Prof. Krajka był jednym z pro-
wadzących sesję poświęconą andrologii, w trakcie której po-
dzielił się z audytorium 15-letnim doświadczeniem w konwer-
sjach płci u transseksualistów typu M/K. Praca wzbudziła duże 
zainteresowanie i wywołała ożywioną dyskusję. Spośród pol-
skich przedstawicieli, którzy uświetnili sympozjum swoją obec-
nością należy wymienić prof. J. Lorenza (Wrocław), prof. M. 
Fryczkowskiego (Zabrze), prof. R. Zdrojowego (Wrocław), dr Z. 
Salską (Bielsko–Biała) dr. A. Pardysza (Zabrze) dr. J. Teresz-
kiewicza (Rzeszów)

Na wieczór poprzedzający sesję naukową organizatorzy za-
fundowali uczestnikom prawdziwą atrakcję kulturalną – balet 
„Jezioro Łabędzie” w Teatrze Wielkim, oficjalnie zwanym Pań-
stwowym Akademickim Teatrem Opery i Baletu im. Iwana Fran-
ko. Gmach, uważany za jedną z najpiękniejszych oper w Euro-
pie, może pomieścić na widowni 1100 osób, 
ma trzy piętra lóż i przebogate wyposażenie, 
m.in. kurtynę Parnas pędzla Henryka Siemi-
radzkiego. Przed spektaklem po teatrze 
oprowadził nas jego dyrektor, nie szczędząc 
szczegółów z historii budynku i anegdot na 
jego temat. 

Drugiego dnia, po części naukowej sym-
pozjum, wybraliśmy się na najbardziej popu-
larne wśród Polaków miejsce we Lwowie – 
Cmentarz Łyczakowski. Jest to najlepiej 
zachowana polska nekropolia na Ukrainie i 
zarazem jedna z najważniejszych nekropolii 
w dziejach kultury polskiej. Na 42 ha spo-
czywa 500 tys. osób. Lista ludzi zasłużonych 
dla kultury polskiej zawiera około 20 tys. na-
zwisk, m.in. M. Konopnicka, G. Zapolska. 
Szczególnym miejscem jest cmentarz – po-
mnik Orląt Lwowskich. Spoczywa tutaj 2859 
żołnierzy poległych w walkach o Kresy w 
latach 1918–1921 oraz zmarłych później 

śmiercią naturalną (na podstawie Przewodnika Pascala, autor 
Adam Dylewski) 

Sympozjum zwieńczył bankiet pożegnalny w hotelu „Dniestr”, 
który upłynął w atmosferze wzajemnej przyjaźni, życzliwości i 
zrozumienia między urologami obu naszych krajów. Były toasty, 
słowa uznania i wsparcia oraz zapewnienia o wzajemnej współ-
pracy na dalsze lata, nie tylko na polu urologicznym. Wszyscy 
czuliśmy radość na myśl o wspólnej organizacji Euro 2012. 

Właśnie pod hasłem Polska-Ukraina Euro 2012 rozpoczęła 
się o godzinie 7 rano dnia 29 kwietnia 2007 r. w Gdańsku nasza 
wyprawa autokarowa na Ukrainę. Po całym dniu jazdy dotarli-
śmy do Przemyśla, gdzie spędziliśmy kolejny dzień, zwiedzając 
z przewodnikiem Starówkę, Zamek Kazimierzowski oraz Kra-
siczyn – zespół parkowo-pałacowy, rezydencję rodu Krasi-
ckich. Rozrywkę zapewniło nam Przemyskie Towarzystwo 
Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. W godzinach popołudnio-
wych tego samego dnia przekroczyliśmy bez żadnych trudno-
ści granicę polsko-ukraińską w Medyce i udaliśmy się na noc-
leg do Żółkwi. Warunki panujące w hotelu pozytywnie nas za-
skoczyły. Drugiego dnia wypoczęci wyruszyliśmy do Kamieńca 
Podolskiego. Po drodze zwiedziliśmy Zbaraż – miasteczko w 
województwie tarnopolskim, wsławione przez Sienkiewicza 
opisem oblężenia w 1649 roku, Trembowlę – gród obronny 
założony w XI wieku oraz Skałę Podolską – przedwojenną gra-
nicę polsko-sowiecką na Zbruczu. 

Kamieniec Podolski, jedną z najciekawszych atrakcji tury-
stycznych Ukrainy, powitaliśmy o zmroku. Majestatyczna twier-
dza widziana z Mostu Tureckiego i otaczający Stare Miasto jar 
rzeki Smotrycz o skalnych ścianach sięgających kilkudziesięciu 
metrów wysokości zrobiły na nas piorunujące wrażenie. Bajko-
we widoki podziwialiśmy też następnego dnia, 2 maja, zwiedza-
jąc kościoły, cerkwie i synagogi tego wielonarodowego miasta. 
Ciekawy jest kamienny pomnik w kształcie pnia drzewa poświę-
cony pamięci słynnego Jerzego Michała Wołodyjowskiego. 

Nieopodal Kamieńca znajduje się twierdza Chocim – świadek 
triumfów militarnych Rzeczypospolitej, miejsce dwóch bitew z 
Turkami. Malowniczo położony nad brzegiem Dniestru obiekt 
przyciąga wielu turystów. Można tu naprawdę poczuć dotyk hi-
storii. W 1621 r. wojska polskie pod wodzą hetmana Jana Karo-
la Chodkiewicza (25 tys. żołnierzy) oraz oddziały kozackie het-
mana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego (20 tys. żołnierzy) 
obroniły obóz warowny przed 100-tysięczną armią turecką suł-
tana Osmana II. W 1673 roku Jan Sobieski, wówczas jeszcze 
hetman, odniósł tam kolejne zwycięstwo, zdobywając 
twierdzę bronioną przez Husseina – baszę. Wkrótce po-
tem hetman został królem Janem III Sobieskim. 

Uczestnicy wyprawy na tle Twierdzy w Kamieńcu Podolskim
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Blisko 460 echokardiografistów z całej Polski zjechało do 
Gdańska, aby w dniach 25–26 maja uczestniczyć w Konferen-
cji Sekcji Echokardiografii PTK, organizowanej przez dr hab. 
Marię Dudziak, przy udziale pracowników naszej Uczelni. Była 
to już IX konferencja Sekcji Echo. Po ubiegłorocznym spotka-
niu w Poznaniu zaszczyt organizowania tegorocznego spotka-
nia echokardiografistów przypadł w udziale gdańskiemu ośrod-
kowi akademickiemu. 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: minister zdrowia 
prof. Zbigniew Religa, rektor AMG prof. Roman Kaliszan oraz 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 

Tematem obrad była rola echokardiografii we współczes-
nym leczeniu zabiegowym chorób serca. Do wygłoszenia wy-
kładów zaproszono więc nie tylko znakomitości z kręgu echo-
kardiografistów, lecz też kardiologów inwazyjnych, kardiologów 
dziecięcych i kardiochirurgów. Szybki postęp w kardiologii in-
terwencyjnej oraz kardiochirurgii wymaga od lekarza posługu-
jącego się tą techniką diagnostyczną nie tylko ciągłej aktuali-
zacji posiadanej wiedzy, lecz także świadomości swojej pozycji 
w łańcuchu terapeutyczno-diagnostycznym. Za cel spotkania, 
które odbywało się w pięknej sali Państwowej Filharmonii Bał-
tyckiej, organizatorzy postawili sobie przybliżenie wiedzy o 
echokardiografii interwencyjnej.

W piątkowe południe rozpoczęła się pierwsza z przewidzia-
nych programem sesji – prezentacja wyselekcjonowanych, cie-
kawych przypadków echokardiograficznych z zakresu kardiolo-
gii dziecięcej, elektrostymulacji i elektroterapii, ablacji alkoholo-
wej kardiomiopatii przerostowej i przezskórnych interwencji w 
ubytkach struktur wewnątrzsercowych. Gdańskie środowisko w 
tej sesji reprezentowała dr E. Krzymińska-Stasiuk. Przedstawio-
ny przez nią przypadek mnogiej skrzepliny na elektrodzie kar-
diowertera-defibrylatora implantowanego u młodego mężczyzny 
po nagłym zatrzymaniu krążenia spotkał się z żywym zaintere-
sowaniem zgromadzonych na sali słuchaczy. 

Po tej sesji dr hab. Maria Dudziak, przewodnicząca komite-
tu organizacyjnego wraz z przewodniczącym Sekcji prof. Jaro-
sławem D. Kasprzakiem z Łodzi dokonali oficjalnego otwarcia 
konferencji. Inauguracyjny wykład wygłosił prof. Andrzej Nowi-
cki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Prof. 

Nowicki jest znanym i cenionym na świecie naukowcem zajmu-
jącym się problematyką diagnostyki ultradźwiękowej. W swoim 
wystąpieniu krótko przypomniał, że początki echokardiografii 
związane były z działaniami wojennymi. Nowe możliwości oraz 
kierunki badań wytyczające obszary możliwe do „zdobycia” 
przez echokardiografistów w nieodległej przyszłości, takie jak 
obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym, zakończyły wykład.

W godzinach popołudniowych odbyło się Walne Zebranie 
członków Sekcji Echokardiografii PTK. W swoim wystąpieniu 
podsumowującym poprzednią kadencję władz Sekcji prof. Ka-
sprzak podkreślił zwiększającą się liczbę członków Sekcji 
(obecnie 831 osób) oraz jej coraz lepszą rozpoznawalność – 
posiada własne logo oraz stronę internetową www.echo.ptkar-
dio.pl. Z aktualnych zadań odnotował redakcję polskich Stan-
dardów Echokardiografii Klinicznej oraz kontynuację wprowa-
dzanie systemu certyfikatów indywidualnych dla echokardio-
grafistów i pracowni echokardiograficznych. Z dumą przypo-
mniał o godnej reprezentacji naszego kraju na ostatnim kon-
gresie Euroecho 2006 we Włoszech, gdzie pod względem 
przedstawionej liczby prac zajęliśmy II miejsce, przegrywając 
dosłownie o 1 abstrakt z gospodarzami kongresu. Prof. Ka-
sprzak przypomniał też o cieszącym się uznaniem środowiska 
kardiologicznego cyklu szkoleń echokardiograficznych, orga-
nizowanych przez Sekcję od kilku lat. 

Następnie wybrano nowe władze na kadencję 2007–2009: 
prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak, przewodniczący, dr 
hab. med. Edyta Płońska-Gościniak, zastępca przewodniczą-
cego, dr n. med. Michał Plewka, sekretarz, dr n. med. Wojciech 
Braksator, skarbnik, dr hab. med. Andrzej Szyszka, dr hab. 
med. Tomasz Kukulski i dr n. med. Andrzej Gackowski – człon-
kowie Zarządu. 

W trakcie liczenia głosów odbyła się w foyer filharmonii sesja 
plakatowa. Wyróżniono poniższe prace oryginalne:
1. P. Lipiec, P. Wejner-Mik, M. Krzemińska-Pakuła, J. Kuśmie-

rek, A. Płachcińska, R. Szumiński, J. Drożdż, Ł. Chrzanow-
ski, M. Plewka, J. D. Kasprzak – Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi: Ocena perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z 
podejrzeniem choroby wieńcowej: porównanie perfuzyjnej 
echokardiografii obciążeniowej i bramkowanej scyntygrafii 
perfuzyjnej.

2. M. Marchel, A. Mądej, V. Stępień, J. Kochanowski, P. Ścisło, 
R. Piątkowski, A. Budaj, K.J. Filipiak, I. Hausmanowa-Pietru-
sewicz, G. Opolski – Akademia Medyczna w Warszawie: 
Assessment of left ventricular systolic dysfunction by tissue 
Doppler imaging and measurement of plasma type-B natriu-
retic peptide levels in patients with Emery-Dreifuss muscular 
dystrophy.

3. ex aequo: 
J. Kochanowski, P. Ścisło, P. Suwalski, R. Piątkowski, D. 
Kosior, M. Marchel, G. Opolski – Akademia Medyczna w 
Warszawie: Znaczenie echokardiograficznej trójwymiarowej 
próby dobutaminowej w optymalizacji postępowania kardio-
chirurgicznego u pacjentów z dużą niedokrwienną niedomy-
kalnością mitralną.
K. Piestrzeniewicz, K. Łuczak, M. Maciejewski, J. Komorow-
ski, J.H. Goch – Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Impact of 
obesity and adipokines on cardiac morphology and function 
in men with first myocardial infarction.

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego po raz pierwszy na Wybrzeżu

W kierunku Lwowa wyruszyliśmy 3 maja. Po drodze 
zwiedziliśmy Buczacz, Jazłowiec i Stanisławów obecnie 
Iwano Frankiwsk. Nazwa miasta pochodzi od Iwana 
Franko – jednej z najwybitniejszych postaci literatury 

ukraińskiej. Miasto założone w 1662 r. przez Potockich posiada 
pięknie i wyjątkowo starannie, jak na warunki ukraińskie, odre-
staurowane centrum. Do stolicy dotarliśmy przy dźwiękach pio-
senek słynnego barda Michaiła Szufutinskijego.

Podróżowanie po Ukrainie, ogromnym, pięknym i jak do-
wiodły wydarzenia Pomarańczowej Rewolucji, niezależnym 
kraju, zapewniło nam posmak wielkiej przygody i zostawiło nie-
zapomniane wrażenia. 

Podziękowania dla Polfarmy – Starogard za nieodpłatne za-
bezpieczenie transportu na trasie całej wyprawy.

lek. E. Pawłowska-Krajka
Klinika Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku
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W sesji kolejnej – pod patronatem firmy Siemens – słucha-
cze mogli zapoznać się z najnowszymi technikami echokardio-
graficznymi, prezentowanymi przez zaproszonych wykładow-
ców: prof. Kasprzaka (3D-echo), doc. Petkowa-Dymitrowa 
(echokardiografia wewnątrzsercowa) i dr. Gackowskiego (rola 
echokardiografii w ocenie asynchronii mięśnia sercowego). 

Tematem ostatniej piątkowej sesji była „Echokardiografia w 
cath-labie”. Znakomity poziom sesji zapewnili wykładowcy. Se-
sja ta przypomniała nam, że domeną inwazyjnej kardiologii są 
obecnie nie tylko tętnice wieńcowe, lecz także korekta wybra-
nych wad mitralnych czy obliteracja drogą przezskórną uszka 
lewego przedsionka w przetrwałym migotaniu przedsionków 
(dr M. Konka). W doskonałej prezentacji dr hab. Edyta Płońska 
przedstawiła rolę stress-echo w erze interwencji. Doc. Petkow-
-Dymitrow odniósł się z kolei do problemu wzbogacenia da-
nych uzyskiwanych z koronarografii danymi echokardiograficz-
nymi. Ciekawy wykład poświęcony ablacji przegrody między-
komorowej w kardiomiopatii przerostowej zaprezentował doc. 
A Wojtarowicz. 

Wieczorem uczestnicy z filharmonii udali się na spotkanie 
towarzyskie do pięknych wnętrz Centralnego Muzeum Mor-
skiego, gdzie wszystkich przywitała serdecznie dr hab. Maria 
Dudziak, życząc miłych chwil przy muzyce zespołu Detko 
Band. Był czas na pogawędki przy lampce wina na muzealnym 
nabrzeżu, tuż obok zacumowanego „Sołdka”, na spotkanie 
starych znajomych, na chwilowe oderwanie się od spraw stric-
te naukowych… Malowniczo wyglądało podświetlone latarnia-
mi Długie Pobrzeże, odbijające się w tafli Motławy… Ciepły 
majowy wieczór oraz piękne i wyjątkowe miejsce stworzyły 
niezapomnianą atmosferę tego spotkania. Atrakcją wieczoru 
były dania, wniesione przez myśliwych w regionalnych stro-
jach. Każdy ze smakiem kosztował przyrządzonej w staropol-
ski sposób dziczyzny. Spotkanie trwało do późnych godzin 
nocnych, w dobrej zabawie nie przeszkodziła zebranym nawet 
burza, jaka tej nocy przeszła nad Trójmiastem.

Drugi dzień echokardiograficznego spotkania rozpoczęła 
sesja poświęcona kryteriom kwalifikacji terapeutycznej w echo-
kardiografii. Temat o tyle ważny, że echokardiografia jest w 
realiach naszego kraju metodą diagnostyczną najszerzej i naj-
szybciej dostępną. Dr W. Braksator zmierzył się w swoim wy-

Dr hab. Maria Dudziak i prof. Jarosław D. Kasprzak 
podczas otwarcia Konferencji

stąpieniu z odwiecznym problemem: czy operować wypadanie 
płatka zastawki mitralnej. Doc. A. Klisiewicz przedstawiła za-
gadnienia kwalifikacji do zabiegów operacyjnych w schorze-
niach aorty. Prof. P. Pruszczyk przedstawił problem oceny i 
kwalifikacji pacjentów z przewlekłą chorobą zakrzepowo-zato-
rową płuc. Dr A. Gackowski, w zastępstwie doc. M. Pasowicza, 
próbował odpowiedzieć na pytanie, czy TK i MRI zastąpią 
echokardiografię w kwalifikacji do procedur interwencyjnych.

Kolejną sobotnią sesją była sesja plenarna „Echokardiografi-
sta i chirurg: nierozłączni partnerzy”. Sądząc po głosach w ku-
luarach była to sesja bardzo oczekiwana. Udało się nam zgro-
madzić przy stole sławy polskiej chirurgii serca i naczyń. Na 
wstępie prof. P Hoffman przedstawił nowe wytyczne ESC doty-
czące kwalifikacji operacyjnej wad serca. Prof. Sadowski w swo-
im wykładzie zaprezentował model współpracy echokardiogra-
fisty i kardiochirurga w operacyjnym leczeniu wad zastawko-
wych. Kolejny wykład poświęcony chirurgii niewydolności serca 
brawurowo wygłosili prof. M. Zembala z doc. T. Kukulskim. 
Przedstawili oni założenia wspólnej pracy kardiologa uzbrojone-
go w echokardiograf i chirurga. Kolejne „podwójne” wystąpienie 
odbyło się z udziałem dr hab. M. Dudziak i prof. J. Rogowskiego. 
W bardzo przekonywujący sposób omówili problematykę dia-
gnostyki echa w chirurgii aorty. Wykład był ilustrowany filmami 
z zabiegów dokonanych w gdańskiej Klinice Kardiochirurgii, u 
chorych diagnozowanych uprzednio w Zakładzie Diagnostyki 
Chorób Serca AMG. Podsumowując tę sesję dr M. Maciejewski 
zwrócił uwagę na istotę monitorowania echokardiograficznego 
chorych po zabiegach chirurgicznych aorty i zastawek pod ką-
tem ewentualnych zagrożeń pooperacyjnych. 

Ostatnim punktem programu, kończącym tegoroczną kon-
ferencję, była sesja „Kwalifikowanie i monitorowanie interwen-
cji w wadach wrodzonych”. Rosnąca liczba dzieci poddawa-
nych zabiegom interwencyjnym sprawia, że każdy w swojej 
praktyce może zetknąć się z takim pacjentem w pracowni 
echa. Tym większa była wartość tej sesji dla codziennej prak-
tyki. Doc. K. Gołba przedstawił zagadnienia zamykania ASD 
oraz PFO. Prof. J. Białkowski w swojej prezentacji skupił się na 
przezskórnych interwencjach w VSD i PDA. Wykład prof. G. 
Rajszys z Centrum Zdrowia Dziecka poświęcony był z kolei 
plastyce balonowej i stentowaniu we wrodzonych wadach ser-

ca u dzieci (koarktacji aorty oraz 
zwężeniu tętnicy płucnej). W 
ostatniej części dr P. Szymański 
poruszył problem oceny shuntów 
i baffli w bardzo złożonych, kar-
diochirurgicznych korektach wad 
wrodzonych.

Na zakończenie konferencji dr 

hab. Dudziak oraz prof. Kasprzak 

podziękowali za przybycie 

wszystkim uczestnikom, wyraża-

jąc nadzieję, że zorganizowane 

spotkanie sprostało oczekiwa-

niom przybyłych gości. Jedno-

cześnie zaprosili zebranych na 

przyszłoroczną X Jubileuszową 

Konferencję Sekcji Echokardio-

grafii PTK, która odbędzie się w 

Lublinie.

dr hab. Maria Dudziak
lek. Łukasz Rekść

Zakład Diagnostyki Chorób Serca 
AMG
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Kadry AMG

Kadry ACK

Stopień doktora habilitowanego 
otrzymała

dr n. farm. Anna Lebiedzińska 

Na stanowisko adiunkta przeszły:

dr Bogumiła Kiełbratowska
dr n. med. Katarzyna Nowicka-Sauer
dr hab. n. farm. Anna Lebiedzińska

Na stanowisko starszego wykładow-
cy przeszedł

dr med. Marek Muraszko-Kuźma 

Powierzono funkcje kierownicze:

• z dniem 1.10.2007 r. powierzono funk-
cję kierownika Zakładu Histologii Kate-
dry Histologii i Immunologii prof. dr. hab. 
Zbigniewowi Kmieciowi
• z dniem 1.10.2007 r. powierzono funk-
cję kierownika Katedry i Zakładu Chemii 
Organicznej dr. hab. n. farm. Jarosławo-
wi Sławińskiemu 
• z dniem 1.10.2007 r. powierzono funk-
cję kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicz-
nej prof. dr. hab. Adamowi Włodarkiewi-
czowi
• z dniem 1.10.2007 r. powierzono funk-
cję p.o.kierownika Katedry i Zakładu Pro-
tetyki Stomatologicznej dr. hab. Zdzisła-
wowi Bereznowskiemu, prof. nzw.
• z dniem 1.10.2007 r. powierzono funk-
cję p.o. kierownika Katedry i Zakładu 
Perinatologii i Chorób Błony Śluzowej 
Jamy Ustnej dr n. med. Aidzie Kusiak
• z dniem 1.10.2007 r. powierzono funk-
cję p.o. kierownika Katedry i Kliniki Pe-
diatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dzie-
cięcej do odwołania dr hab. Barbarze 
Kamińskiej

Jubileusz długoletniej pracy w AMG 
obchodzą

20 lat

dr med. Krystian Adrych
mgr wf Tadeusz Bączkiewicz
Dorota Chojnicka
mgr wf Andrzej Chys
dr med. Jerzy Dziewiątkowski
dr med. Jarosław Furmański
Mirosława Kaczorowska
dr n. hum. Ewa Motak
lek. dent. Magdalena Półjanowska

25 lat

dr med. Krzysztof Kolarz
prof. dr hab. Janusz Moryś
dr med. Andrzej Rogoza
dr med. Marek Wlazłowski
dr med. Tomasz Wierzba

30 lat

mgr Dorota Jachowska
dr med. Janusz Jakitowicz
dr n. przyr. Krystyna Szmeja

35 lat

Anna Budzyńska
prof. dr hab. Jan Stępiński
prof. dr hab. n. med. Bogdan Wyrzykowski

40 lat

prof. dr hab. Jerzy Landowski
mgr Jerzy Szymendera
dr hab. n. med. Marian Smoczyński, prof. 
nzw.

Na emeryturę przeszła

Grażyna Orfin

Z Uczelni odszedł

dr med. Witold Łukiański

Jubileusz długoletniej pracy w ACK 
obchodzą

20 lat

Dorota Baranowska 
Jolanta Bujak 
Jadwiga Bezłada 
Alina Borowska 
Teresa Gromadkiewicz 
Małgorzata Huk 
Joanna Jarecka 
Magdalena Kaszorek 
Dorota Konczakowska 
Alicja Magodzińska 
Dorota Morawska 
Dorota Pelczar 
Urszula Psujek 
Katarzyna Plata 
Dariusz Rompa 
Elżbieta Surma 
Iwona Skóra 
Stanisław Sikora 
Anna Tkaczyk 
Marzena Tułodziecka 
Dorota Wesołowska 

Udział prof. Piotra Szefera w gremiach 
naukowych

Prof. Piotr Szefer wszedł do władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego – Głów-
nej Komisji Rewizyjnej, został wiceprzewodniczącym Zarządu Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego, a także został wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu 
Badań Morza PAN, ponadto wszedł w skład Komitetu Chemii Analitycznej PAN (na 
piątą kadencję). 

dr hab. Anna Lebiedzińska
Katedra i Zakład Bromatologii AMG

25 lat

Teresa Bielska 
dr med. Marek Bronk 
lek. Mariusz Graff
Alicja Imbiorkiewicz 
Danuta Kamińska 
Anna Krzęć 
mgr inż. Andrzej Kotecki  
Barbara Mielewczyk  
Marzena Nowak 
dr med. Danuta Skaja
Dorota Stefanowicz 
Renata Wojciechowska 
mgr farm. Grażyna Wielecka 
Danuta Zajonskowska  

30 lat 

Grażyna Bylicka 
Regina Czaplińska 
Ewa Giżyńska 
Iwona Gutaszewska 
Barbara Jankowska 
Danuta Jastrzębska 
Maria Kasyna 
Krystyna Kowalińska-Nowak 
Halina Pawlińska 
Wiesława Pomarańska 
Ewa Rutowicz 
Danuta Szymańska 
Mariola Szwarc 
Krystyna Tomczak  
Alicja Wegner 
Teresa Zarach  

35 lat

mgr Janina Akmin-Bendig
Maria Bąba 
Grażyna Błaszczyk  
Maria Galikowska  
Genowefa Górska 
Teresa Krzysztofiak 
Elżbieta Łamaszewska 
mgr farm. Jolanta Zgirska 
 

40 lat

Stanisława Stankiewicz 
Wiesława Waszt 





Gazeta AMG nr 10/2007 25

W dniach 21–27 lipca 2007 r., w samym sercu greckiego 
Epirusu – Ioanninie odbył się po raz czwarty kurs „Onkologia 
dla studentów medycyny”, organizowany przez European 
School of Oncology, którego głównym celem jest pomoc stu-
dentom medycyny z całego świata w szczegółowym zapozna-
niu się z problemami współczesnej onkologii, jak i zaintereso-
wanie tą tematyką przyszłych specjalistów. 

Szkolenie jest organizowane głównie dla studentów V i VI 
roku, a uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, jedynie na 
własną rękę muszą zapewnić sobie transport do Ioanniny. W 
ciągu 5 bardzo intensywnych dni prezentowane były najważ-
niejsze zagadnienia z dziedziny onkologii klinicznej, radiotera-
pii, chirurgii onkologicznej oraz medycyny paliatywnej. Oma-
wiano również ciekawe przypadki kliniczne. 

Kandydaci wyłaniani są na podstawie przesłanych doku-
mentów, takich jak: życiorys, list polecający od profesora danej 
uczelni oraz list motywacyjny. Oczywiście, niezbędna jest rów-
nież znajomość języka angielskiego. Każdego roku w szkoleniu 
bierze udział 40 studentów. 

Wykłady mają formę interaktywną pomiędzy międzynaro-
dową kadrą naukową a studentami. Punktem kulminacyjnym 
każdego dnia jest egzamin testowy. Co więcej, kurs ten ma 
formę konkursu. Trzech uczestników, którzy zdobędą najwięk-
szą ilość punktów w ciągu całego szkolenia, otrzyma możli-
wość wyjazdu na miesięczne szkolenie w jednym z wybranych 
przez siebie szpitali akademickim w Europie oraz stypendium 
w wysokości 2000 euro.

W tym roku miałam zaszczyt brać udział w tym świetnym 
przedsięwzięciu i nadal jestem pod urokiem wydarzeń, które 
miały tam miejsce. Oprócz intensywnego szkolenia onkologicz-
nego organizatorzy zapewnili nam masę rozrywek. Co wieczór 
odbywały się imprezy, dzięki którym wszyscy zapominali o po-
południowych testach. Ceremonia otwierająca szkolenie odbyła 

Podczas uroczystej kolacji

Zawodnicy finału siatkówki plażowej

się  w klasztorze należącym do Uniwersytetu, gdzie przywitano 
nas występem tancerzy oraz zaserwowano przepyszne trady-
cyjne greckie potrawy oraz trunki. Nie zabrakło w trakcie tego 
uroczego wieczoru prezentacji poświęconej historii medycyny 
egipskiej, na której pojawił się nawet faraon ze swoja świtą! Lecz 
tylko na chwilę, by pozwolić nam dalej rozkoszować się tańcem, 
winem i muzyką. Kolejne wieczory były coraz to wyśmienitsze. 
Galowy obiad w Epirus Palace Hotel, popołudnie na plaży nad 
Morzem Jońskim oraz koktajl, na którym serwowano owoce mo-
rza oraz Ouzo, pozwoliły nam nie tylko napełnić brzuchy, ale 
przede wszystkim poczuć prawdziwy klimat Grecji oraz gościn-
ność jej mieszkańców. Organizatorzy hołdując zasadzie „nie 
samą nauką człowiek żyje” spisali się na medal i zapewnili nam 
tydzień niezapomnianych wrażeń! 

Nie można nie wspomnieć o przyjaźniach, jakie zawiązały 
się między studentami z różnych zakątków Europy. Godzinami 
trwały rozmowy na temat naszych marzeń i planów. Porówny-
waliśmy też systemy edukacji na naszych uczelniach. Wymiana 
doświadczeń była bardzo pouczająca. Świetnie czuliśmy się w 
swoim towarzystwie i obiecaliśmy utrzymywać ze sobą kontakty. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku również komuś z naszej 
Uczelni uda się wziąć udział w tym szkoleniu. A zaznaczyć trze-
ba, że liczba osób z danego kraju biorących udział w szkoleniu 
nie jest ograniczona. W tym roku byłam jedyną Polką.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Internetowej 
European School of Oncology lub też pisząc na mój adres 
e-mail margor18@wp.pl

Małgorzata Marczewska

Onkologia dla studentów medycyny
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Biblioteka Główna 
AMG informuje

Nowe bibliograficzno-pełnotekstowe  
bazy własne Biblioteki Głównej

Podstawowymi zadaniami Biblioteki Głównej AMG jest gro-
madzenie, opracowywanie i udostępnianie drukowanych i elek-
tronicznych wydawnictw oraz organizowanie niezbędnego w 
codziennej pracy z użytkownikami warsztatu biblioteczno-infor-
macyjnego. Biblioteka pełni również rolę centralnego ośrodka 
informacji i dokumentacji dorobku naukowego pracowników 
Uczelni.

Statystyki z ostatnich lat pokazują ogromne zainteresowanie 
środowiska Uczelni zasobami cyfrowymi, udostępnianymi przez 
Bibliotekę w sieci wewnętrznej AMG, co jest oczywistą konse-
kwencją szeregu zalet, jakie posiadają publikacje elektroniczne, 
dostępne 24 godziny na dobę, nawet z domowych komputerów, 
dzięki oferowanej przez BG AMG usłudze PROXY.

Użytkownicy Biblioteki oprócz subskrybowanych elektronicz-
nych źródeł informacji mogą korzystać również z tworzonych 
przez bibliotekarzy baz, takich jak Bibliografia Publikacji Pracow-
ników AMG czy Wykaz nowych nabytków zagranicznych.

W bieżącym roku Biblioteka udostępniła użytkownikom w 
Internecie kolejne bibliograficzno-pełnotekstowe bazy danych:

• w maju  – Bazę prac magisterskich i licencjackich AMG  
(2005-) http://medline.amg.gda.pl/splendor/mgrlic

• we wrześniu – Bazę prac habilitacyjnych pracowników 
AMG (1945- ) http://medline.amg.gda.pl/splendor/dokhab 

Powyższe źródła informacji stanowią uzupełnienie tworzo-
nej na bieżąco i systematycznie rozszerzanej Bibliografii Pub-
likacji Pracowników AMG. Dostęp do baz jest możliwy bezpo-
średnio ze strony domowej Biblioteki w zakładkach Bibliografia 
oraz Bazy danych.

Bazy zawierają nie tylko opisy bibliograficzne  prac habili-
tacyjnych, magisterskich i licencjackich, ale również pełne 
teksty w wersji elektronicznej tych publikacji (format PDF), któ-
rych autorzy wyrazili zgodę na tego typu udostępnianie. Zgod-
nie z obowiązującym prawem autorskim w przypadku prac li-
cencjackich i magisterskich, jako nie rozpowszechnionych, ich 
teksty można przeglądać tylko w Czytelni Informacji Naukowej 
Biblioteki Głównej AMG oraz w Bibliotece Wydziału Farmaceu-

Zaproszenie na wystawę MEDYK w GALERII

Od połowy września br. w Bibliotece Głównej AMG  czynna 

jest  wystawa MEDYK w GALERII, czyli co dostrzegli lekarze 

na wybranych dziełach sztuki,na której zaprezentowano po-

wstałe w naszej Uczelni prace doktorskie poświęcone tematy-

ce z pogranicza medycyny i sztuki, a także książki i artykuły  

z czasopism odnoszące się do treści ekspozycji.

Wystawę prezentowaną w holu Biblioteki Głównej (obok 

wypożyczalni) można oglądać do końca roku, w godzinach ot-

warcia Biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

mgr inż. Anna Grygorowicz

tycznego, na specjalnie przystosowanych stanowiskach kom-
puterowych uniemożliwiających kopiowanie.

Obie bazy powstały w Pracowni Bibliograficznej Biblioteki 
Głównej i są na bieżąco aktualizowane. Do ich tworzenia wy-
korzystano znane oprogramowanie Expertus® firmy Splendor® 
Systemy Informacyjne. Przeszukiwanie baz można prowadzić 
według szeregu kryteriów, np. autora, tytułu, roku powstania 
pracy, a przypadku Bazy prac licencjackich i magisterskich 
Akademii Medycznej w Gdańsku także według nazwiska pro-
motora czy też wydziału lub kierunku, na jakim powstała dyser-
tacja.

Stan baz na dzień 19.09.2007 r.:
• 781 opisów bibliograficznych prac licencjackich oraz 698 

prac w pełnym tekście
• 621 opisów bibliograficznych prac magisterskich oraz 557 

prac w pełnym tekście
• 413 opisów bibliograficznych rozpraw habilitacyjnych oraz 

26 prac w pełnym tekście
Baza prac habilitacyjnych pracowników AMG zostanie, do 

końca 2007 r., rozszerzona o informacje o powstałych w naszej 
Uczelni od stycznia 2005 r. pracach doktorskich wraz z ich 
pełnymi tekstami.

Podjęta przez Bibliotekę inicjatywa udostępniania w Inter-
necie pełnych tekstów dysertacji powstających w AMG będzie 
pierwszym krokiem w kierunku budowy uczelnianego repozy-
torium.

mgr inż. Anna Grygorowicz

W dniu 26.10.2007 roku, w godz. od 8.45 do 17.00 w sali wy-
kładowej im. prof. Henryka Gromadzkiego przy ul. Klinicznej 1a 
w Gdańsku, ACK Szpital AMG – Kliniczna odbęd się 

I GDAŃSKIE DNI  
MEDYCYNY PERINATALNEJ

Organizatorzy:  
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa  

Medycyny Perinatalnej, Klinika Położnictwa Katedry  
Perinatologii AMG, Zakład Pielęgniarstwa Położniczego 

Katedry Pielęgniarstwa AMG, Klinika Neonatologii  
Katedry Perinatologii AMG

W programie:
Sesja I – Infekcje w ciąży

Prowadzący: prof. Elżbieta Ronin-Walknowska, doc. Joanna 
Dangel

Sesja II – Dystocja barkowa
Prowadzący: prof. Jan Wilczyński, prof. Jerzy Sikora

Sesja III (plakatowa)
Prowadzący: prof. Ryszard Poręba, prof. Witold Malinowski

Sesja IV – Ciąża wielopłodowa
Prowadzący: prof. Jan Wilczyński, prof. Witold Malinowski

Dokładnych informacji udziela sekretariat Kliniki Położnictwa 
tel. 349-34-45. Zachęcamy wszystkich uczestników do przygo-
towania doniesień z prac badawczych lub opisów ciekawych 
przypadków w formie plakatu, które zostaną zaprezentowane 
w sesji III. Planujemy wydanie Państwa doniesień w pamiętniku 
konferencyjnym – warunki zostaną ustalone w terminie później-
szym.
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Nowe operacje  
bariatryczne 

w Klinice Chirurgii Ogólnej,  
Endokrynologicznej  
i Transplantacyjnej

W dniach 1–3 czerwca 2007 r. w Klinice Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w 
Gdańsku gościliśmy dr. med. Wojciecha Karcza, adiunkta Kli-
niki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Uniwersytetu we 
Freiburgu, w Niemczech. Ta robocza wizyta zaowocowała 
dwiema operacjami laparoskopowymi z zakresu chirurgiczne-
go leczenia otyłości patologicznej.

Pierwsza operacja, jaką wykonał dr Karcz, to laparoskopowe 
wyłączenie żółciowo-trzustkowe z przełączeniem dwunastnicy 
(Laparoscopic Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch 
– LBPD-DS). Metoda ta łączy elementy restrykcyjne i zmniej-
szające absorpcję. Operacja polega na wytworzeniu krótkiej 
pętli jelitowej – odżywczej oraz długiej pętli – żółciowo-trzustko-
wej. Trawienie i wchłanianie pokarmu odbywa się na wspólnej 
pętli jelita cienkiego długości 100 cm. Równocześnie dokonuje 
się przełączenia dwunastnicy skracając pasaż pokarmu do 200 
cm. Nierozłącznym elementem tego zabiegu jest mankietowa 
resekcja żołądka, usunięcie pęcherzyka żółciowego oraz usu-
nięcie wyrostka robaczkowego. Zmiana biegu jelita cienkiego 
powoduje zmniejszenie absorpcji (wchłaniania), a zmniejszenie 
żołądka powoduje zmniejszenie ilości przyjmowanego pokar-
mu. Te dwa mechanizmy powodują utratę wagi ciała. Tę skom-
plikowaną operację przedstawia rycina. Warsztat chirurgiczny 
dr. Karcza pozwolił na jej przeprowadzenie w ciągu czterech 
godzin. Najtrudniejszym elementem tej operacji jest zespolenie 
odźwiernika z jelitem, które wykonuje się ręcznie pod kontrolą 
laparoskopu. Należy podkreślić, że była to pierwsza operacja 

Podczas zabiegu, od lewej: dr W. Makarewicz, dr W. K. Karcz, dr Ł. Kaska

tego typu w Polsce wykonana techniką laparoskopową. Meto-
da ta jest przyjętym standardem chirurgii bariatrycznej i prze-
prowadza się ją w kilkunastu ośrodkach na świecie. Pacjentka 
(pielęgniarka z Wrocławia) w niespełna 3-miesięcznym okresie 
obserwacji straciła 25 kg i czuje się znakomicie, przestrzegając 
ścisłych zaleceń dietetycznych.

Drugą operację przeprowadził autor niniejszego sprawozda-
nia w asyście dr. Karcza. Operacja polegała na laparoskopowej 
mankietowej resekcji żołądka, która jest przyjętym standardem 

chirurgii bariatrycznej. Nowością 
było wstawienie, w połowie dłu-
gości wytworzonej tuby z żołądka, 
specjalnego silikonowego pier-
ścienia, który ma zabezpieczyć 
pacjentkę przed poszerzeniem 
wspomnianej tuby w przyszłości. 
Operacja ta, wykonywana w kilku 
ośrodkach na świecie, była pierw-
szą operacją w Polsce i drugą w 
Europie. Pacjentka w niespełna 3 
miesiące straciła 20 kg i czuje się 
bardzo dobrze.

Powyższe operacje nie byłyby 
możliwe bez logistycznego wspar-
cia firm. 

Dziękuję za pomoc firmie Ethicon 
Endo-Surgery (Johnson & Johnson) 
oraz firmie HospiMedical.

dr Wojciech Makarewicz 
adiunkt Kliniki Chirurgii Ogólnej,  

Endokrynologicznej  
i Transplantacyjnej AMG
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Po dwóch latach przerwy, podczas finało-
wego dnia Neptunaliów, dużo emocji i dobrej 
zabawy dostarczył mecz piłki nożnej pomiędzy 
drużyną pracowników AMG a reprezentacją 
Uczelnianego Samorządu Studenckiego. Za-
proszenie na ten mecz przyjęliśmy z respek-
tem dla rywala. Samo zaś wydarzenie traktuje-
my jako wspaniałe uczelniane przeżycie spor-
towe, zaangażowanych zawodników w różnym 
wieku. Studencką drużynę bardzo dobrze 
przygotował trener mgr Jan Stankiewicz ze 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
Natomiast pracownicy AMG szlifowali formę 
bez trenera, podczas cotygodniowych spotkań 
na boisku Wydziału Farmaceutycznego, na 
znakomitej sztucznej murawie boiska AWFiS w 
Gdańsku-Oliwie i w Gdańskim Klubie Morsów 
na plaży w Jelitkowie.

 Mecz odbył się w sobotę 12 maja o godz. 
11.00 Zawodnikom obu drużyn sprzyjała pięk-
na, słoneczna pogoda. Nie dopisała tylko pub-
liczność dopingująca zawodników. Pamiętając 
poprzednie mecze i ich atmosferę żałowali-
śmy, że tym razem zabrakło dobrze zorganizo-
wanego i dowcipnego dopingu roześmianych studentek AMG. 
Chociaż zwykle kibicowały swoim kolegom, a nie drużynie 
„starszych panów”, to zawsze był to bardzo miły element im-
prezy. Od początku meczu było jasne, że przedmeczowa ana-
liza naszych słabych i mocnych stron potwierdza się głównie 
w zakresie naszych braków szybkościowych. Nic dziwnego, 
średnia wieku w drużynie pracowników była dwa razy wyższa 
niż wśród studentów. Studenci wiedząc o tym, zachowali się 
bardzo fair i zaproponowali, byśmy grali mając jednego zawod-
nika więcej.

Koledzy studenci bardzo chcieli zapomnieć o poprzednich 
trzech kolejnych porażkach. Rozpoczęli mecz bardzo ambitnie, 
dokonywali częstych zmian zawodników (żółte koszulki). Przez 
większą część gry jednak inicjatywa należała do „starszych 
panów”. Niemniej, od czasu do czasu studenci przeprowadza-

li rzeczywiście groźne kontrataki. Prawie przez cały mecz 
utrzymywał się wynik bezbramkowy. Dopiero 5 minut przed 
końcem, kontratak dwóch studentów, mimo zaciekłej obrony 
dr. Aleksandra Panowa, okazał się być skuteczny. Bramkarz, 
Jarosław Dobrenko, skapitulował po strzale Wojciecha Bruz-
dowicza. Drużynie studenckiej, zwycięski wynik, ku radości ich 
nielicznych kibiców, udało się „dowieźć” do końca meczu.

Trzeba jednak przyznać, że najbardziej sprawiedliwym wy-
nikiem byłby remis. W tym roku więcej szczęścia mieli jednak 
studenci. Przebieg spotkania należy określić mianem fair play. 
Obyło się bez kontuzji, chociaż gra była bardzo żywa. 

Z obowiązku kronikarskiego podajemy składy obu zespo-
łów: nauczyciele i absolwenci: Sylwester Byczkowski, Kamil 
Chwojnicki, Jarosław Dobrenko (bramkarz), Aleksander Pa-
now, Jan Skokowski (kapitan), Jarosław Skokowski, Paweł 

Zagożdżon, Tomasz Zdrojewski. W roli mene-
dżera naszej drużyny wystąpił kolega Konrad 
Drewek, który nie mógł zagrać z powodu kon-
tuzji kolana. Uczelniany Samorząd Studentów 
AMG reprezentowała drużyna w składzie: z 
poprzednich lat – Andrzej Budzisz, Bartłomiej 
Panasewicz (kapitan), Łukasz Szwejkowski, 
Karol Wierzba oraz pozyskani nowi zawodni-
cy: Damian Bosakowski, Wojciech Bruzdo-
wicz, Przemysław Jackowski, Jakub Jarosz, 
Mikołaj Mielke (bramkarz), Rafał Nadolny, Łu-
kasz Szultka, Łukasz Szwejkowski, Tomasz 
Szychliński i Piotr Turkowski. Mgr. Janowi 
Stankiewiczowi dziękujemy za obiektywne sę-
dziowanie meczu.

Drużyna nauczycieli i pracowników bardzo 
przeżyła porażkę i już od września z determi-
nacją rozpoczęła treningi i przygotowania do 
rewanżu za rok. Oby było równie sympatycz-
nie jak podczas finału tegorocznych Neptuna-
liów!

prof. Jan Skokowski
dr Tomasz Zdrojewski

Piłkarski finał Neptunaliów 2007
Nauczyciele – Studenci: 0 – 1 (0 – 0 ). Tym razem szczęście dopisało studentom


