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GAUDEAMUS I G I T U R
Inauguracja roku akademickiego 2000/2001

Przemówienie JM Rektora AMG 
prof. dr. hab. Wiesława Makarewicza

Dostojni Goście, Wysoki Senacie, Koleżanki i 
Koledzy, Drodzy Studenci,

Wkraczamy w nowy rok akademicki 
2000/2001 w atmosferze szczególnych emocji 
i oczekiwań, jakie niesie ze sobą przełom wie
ków i rozpoczynające się trzecie tysiąclecie. 
Jak zwykle stawiamy sobie w takich okolicz
nościach pytanie, czego dokonaliśmy, co 
ważnego nowy rok przyniesie Uczelni i jak 
potoczą się nasze indywidualne losy?

Minął rok działalności wybranych na nową 
kadencję władz akademickich. Spędziliśmy 
go bardzo pracowicie. Podjęliśmy wiele no
wych inicjatyw, które, mam nadzieję, nieba
wem zaczną przynosić widoczne efekty. 
Uczelnia aktywnie współpracowała na róż
nych płaszczyznach z jednostkami gospodar
czymi oraz z władzami samorządowymi mia
sta i regionu. Należy tu m.in. wymienić czyn
ny udział w przygotowaniu i przebiegu konfe
rencji pt. „DOROBEK NAUKI I PERSPEKTY
WY JEJ ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE 
POMORSKIM" zorganizowanej w czerwcu 
br. przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe 
we współpracy z uczelniami, biznesem 
i urzędem marszałkowskim. Deklarujemy wo
lę ścisłej integracji Uczelni i szpitali klinicz
nych z systemem ochrony zdrowia w regionie 
i ufamy, że głos Akademii będzie znacząco 
ważył w toczącym się aktualnie procesie re
strukturyzacji pomorskiej służby zdrowia.

W Akademii skupione są najbardziej wy
szukane procedury specjalistyczne i wciąż sta
ramy się nadążać za postępem współczesnej 
medycyny. Przykładem może być rozwój 
transplantologii. Wykonaliśmy w minionym 
roku akademickim 59 przeszczepów nerek, 
w tym 6 rodzinnych. Wykonaliśmy 53 prze
szczepy szpiku kostnego, w tym 20 alloge- 
nicznych i 33 autologiczne, czynimy przygo
towania do przeprowadzenia przeszczepu 
wątroby. Nawiązaliśmy, co warto odnotować, 
przyjazną i bardzo pożyteczną współpracę 
z Okręgową Izbą Lekarską podejmując m. in. 
wspólnie trudny problem specjalizacji lekar
skich.

Z wielką przyjemnością odnotowujemy 
zwiększoną aktywność samorządu studenc

kiego i staramy się wychodzić naprzeciw po
trzebom studentów. Taką podstawową po
trzebą jest modernizacja naszego nauczania. 
Ale są także inne, jak uruchomienie studenc
kiego klubu „MEDYK”, ułatwienie dostępu do 
sieci komputerowej, czy wspieranie możliwo
ści studiowania za granicą w ramach progra
mu SOCRATES/ERASMUS.

Akademia obchodziła w roku 2000 jubileusz 
55-lecia i pierwsi jej absolwenci świętowali 50- 
lecie otrzymania dyplomu. Z tej okazji, we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów 
AMG, została przygotowana w maju br. piękna 
i wzruszająca uroczystość.

W minionym roku akademickim odeszli na 
zawsze, pogrążając nas w smutku i żałobie, 
następujący pracownicy Akademii i szpitali 
klinicznych:

• prof. dr Ignacy Adamczewski - eme
rytowany kierownik Katedry i Zakładu 
Fizyki, doktor honoris causa naszej 
Uczelni

• prof. dr med. Czesław Baran - były 
prorektor ds. klinicznych, emerytowa
ny dyrektor Instytutu Medycyny Spo
łecznej

• doc. dr med. Tadeusz Dyk - emeryto
wany docent w III Klinice Chorób We
wnętrznych

• prof. dr med. Władysław Kubik-eme
rytowany profesor Katedry i Zakładu 
Anatomii

• inż. Zenon Kuchta - emerytowany spe
cjalista w Zakładzie Rentgenodiagnosty- 
ki Instytutu Radiologii i Radioterapii

• Jacek Kuć - tapicer, pracownik 
Działu Technicznego

• Wierysława Nowak - emerytowany 
technik Samodzielnej Pracowni Dia
gnostyki Laboratoryjnej, wdowa po 
doktorze Henryku Nowaku

• Jadwiga Peplińska - sanitariuszka 
szpitalna

• Joanna Przyłucka-Rydel - salowa Kli
niki Otolaryngologii

• Urszula Rakowska - emerytowana pie
lęgniarka Kliniki Dziecięcej K
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REKTOR I SENAT AKADEMII 
MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

mają zaszczyt zaprosić
na

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI
ROKU AKADEMICKIEGO 

2000/2001
która odbędzie się w poniedziałek, 

dnia 9 października 2000 r. 
o godz. 10.00

w gmachu Zakładów Teoretycznych, 
sala wykładowa im. prof. St. Hillera, 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dębinki 1
PROGRAM
• Hymn państwowy
• Przemówienie Rektora - prof. dr. 

hab. Wiesława Makarewicza
• Immatrykulacja
• Przemówienie przedstawiciela stu

dentów
• Wystąpienia gości
• Wręczenie dyplomów oraz medali 

„Primus Inter Pares" wyróżniają
cym się absolwentom i ogłoszenie 
listy nagrodzonych studentów

• Wręczenie dyplomów doktorom 
habilitowanym

• Wręczenie odznaczeń
• Gaudę Mater Polonia
• Wykład inauguracyjny prof. dr. 

hab. Bogdana Wyrzykowskiego 
„Nadciśnienie tętnicze u progu 
XXI wieku”

• Koncert Chóru AMG
• Gaudeamus
Inauguracja poprzedzona będzie 
uroczystą Mszą Świętą celebrowaną 
przez Metropolitę Gdańskiego Ks. 
Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego 
w tym samym dniu o godz. 8.30 
w kościele pw. Matki Boskiej Często
chowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 3b

Medycyna w medalierstwie
Wystawa przygotowana z okazji 55. rocznicy 

powstania Akademii Medycznej w Gdańsku przez 
dr. Bogumiła Filipka, 

absolwenta AMG z 1960 r.

Gmach Biblioteki Głównej AMG 
9.10.-19.11.2000 r. w godz. 10.00 - 19.00
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Wizyta Pierwszej Damy 
w klinikach AMG oraz 
w Wojewódzkim 
Szpitalu Zakaźnym

W dniu 7.09.2000 r. Jolanta Kwaśniewska złożyła 
wizytę w Gdańsku. Odwiedziła Klinikę Onkologii i Ra
dioterapii, Zakład Teleterapii, a w Instytucie Pediatrii, 
Klinikę Pediatrii, Hematologii i Endokrynologii oraz 
Klinikę Kardiologii Dziecięcej. Przeprowadziła bardzo 
serdeczne rozmowy z pacjentami. Interesowała się, czy 
sprzęt, którym dysponuje Zakład Teleterapii, w pełni 
zaspokaja potrzeby naszego województwa. Przebywa
jąc w części ambulatoryjnej zakładu wyraziła opinię, że 
mogą go zazdrościć inni pacjenci w Polsce.

Pani Prezydentowa zaapelowała o wspólne zebranie 
100 000 złotych dla Klinik Hematologii i Onkologii 
Dziecięcej.

W Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym Jolanta Kwa
śniewska przekazała zakupiony ze środków Fundacji 
„Porozumienie bez barier” respirator dla oddziału in
tensywnej opieki.

Firma Pharmag S.A. przekazała Bibliotece Głównej 
AMG w postaci darowizny komputer pcLINK OFFICE 
o wartości 3 509 zł netto z przeznaczeniem na cele nau
kowo-dydaktyczne. Komputer po podłączeniu do sieci 
umożliwi studentom korzystanie z Internetu.
6 września br. prezes firmy Pharmag S.A. dr Jerzy Milew
ski i dyrektor pionu szpitalnego firmy Pharmag S.A. lek. 
Piotr Flejszman (obaj absolwenci naszej Uczelni) w obec
ności prorektora ds. nauki prof. Romana Kaliszana uro
czyście przekazali komputer zastępcy dyrektora Bibliote
ki Głównej AMG mgr Ewie Michałowskiej.

W dniu 4 września br. złożyła wizytę w Uczelni pani 
Barbara Stark, przedstawicielka Deutsche Forschungs- 
gemeinschaft (DFG). Z gościem rozmawiali prorektor ds. 
nauki prof. Roman Kaliszan i dziekan Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii, dr hab. Jacek Bigda. Celem wizyty 
było zaproszenie naszej Uczelni do korzystania z możliwo
ści wysyłania na studia doktoranckie i staże naukowe 
w RFN naszych absolwentów i pracowników. Informacje 
o atrakcyjnych warunkach oferowanych przez stronę nie
miecką można uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą.
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Kalendarium Rektorskie
31.08.00
odbyła się uroczysta sesja Rady Mia
sta Gdańska z okazji nadania tytułu 
honorowego obywatela miasta Gdań
ska premier Margaret Thatcher.
W uroczystości uczestniczył prorek
tor ds. nauki prof. Roman Kaliszan.

1.09.00
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku abp 
Tadeusz Gocłowski zorganizował 
spotkanie środowisk naukowych 
i twórczych Wybrzeża. Myślą przewo
dnią spotkania było hasło „Do cze- 
góżeśmy się tedy „porodzili?” Źródła 
praw i powinności”. Prelekcje wygło
sili - abp Józef Życiński, metropolita 
lubelski, prof. Norman Davies z Uni
wersytetu w Oxfordzie oraz prof. An
drzej Zoll z Uniwersytetu Jagielloń
skiego. W spotkaniu uczestniczył pro
rektor prof. Roman Kaliszan.

4.09.00
z okazji XX rocznicy porozumień 
sierpniowych otwarto wystawę pod 
hasłem „Lech Bądkowski - Twarzą do 
przyszłości" zorganizowaną przez 
Centralne Muzeum Morskie oraz 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 
W otwarciu wystawy uczestniczył pro
rektor prof. Roman Kaliszan.

W dniach 10-13.09.00
odbywała się IX Konferencja Kultur 
in vitro i Biotechnologii Roślin pt.: 
„Modyfikowanie genomu roślinnego”

Konferencja prasowa Rektora AMG 22.09.2000

W programie:
1. Serwis internetowy AMG. Internet me

dyczny w Polsce - prezentował dr med. 
J.Furmański

2. Sprawa odwołania dyrektora SPSK nr 1
3. Utworzenie niepublicznego zakładu POZ 

AMG oraz niepublicznego Specjalistycz

zorganizowana staraniem Katedry 
Biotechnologii Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG-AMG. 
W otwarciu Konferencji uczestniczył 
prorektor ds. nauki prof. Roman Kali
szan.

18.09.00
w Klubie Marynarki Wojennej „Riwie
ra" w Gdyni odbyło się przyjęcie 
z udziałem Księcia Yorku i Ambasa
dora Brytyjskiego. Przyjęcie pierwot
nie planowane na brytyjskiej fregacie 
HMS „Grafon" nie mogło się odbyć 
z powodu niesprzyjających okoliczno
ści. W przyległym ogrodzie odbył się 
występ zespołu werblistów z Królew
skiej Marynarki Wojennej. W przyję
ciu uczestniczył rektor prof. Wiesław 
Makarewicz.

21-23.09.00
odbyło się sympozjum satelitarne pt. 
„Heat shock proteins: immune, stress 
response and apoptosis” zorganizo
wane staraniem Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG-AMG. 
W otwarciu uczestniczył rektor prof. 
Wiesław Makarewicz.

W dniach 20-23.09.00
obradował X Jubileuszowy Zjazd Pol
skiego Towarzystwa Chirurgów Dzie
cięcych. W otwarciu uczestniczył rek
tor prof. Wiesław Makarewicz.

opracowała dr Emilia Mierzejewska

nego Centrum Stomatologicznego AMG
4. Propozycja utworzenia filii AMG w Izraelu
5. Efekty rekrutacji na studia odpłatne 

w AMG
6. Realizacja nowej, ważnej inwestycji: Trój

miejskiej Akademickiej Zwierzętami 
Doświadczalnej.
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Przemówienie JM Rektora AMG
I—\ • Alicja Stefanowicz - emerytowana pielęgniarka od-

• działowa Kliniki Chorób Płuc
• Barbara Sadowska - starszy referent Administracji
• Irena Sosnowska - emerytowana pielęgniarka oddziałowa 

Kliniki Neurochirurgii
• Alicja Stefanowicz - emerytowana pielęgniarka oddziałowa 

Kliniki Chorób Płuc
• Tadeusz Sztygar - emerytowany zastępca dyrektora ds. 

techniczno-eksploatacyjnych
• Ryszard Tęcza - emerytowany zastępca dyrektora ds. lecznic

twa
• Jolanta Tomaszewska - pielęgniarka Kliniki Chirurgii Urazowej
• Henryka Wróblewska - emerytowana pielęgniarka Kliniki 

Chorób Oczu
• Edward Wydrzyński - emerytowany zastępca dyrektora ds. 

administracyjno-ekonomicznych.
Proszę o powstanie i uczczenie ich pamięci chwilą ciszy.

Ogromną ilość czasu i energii pochłonęło w minionym roku akade
mickim przywrócenie stanu „normalności” w relacjach Uczelni ze szpi
talami klinicznymi. Udało się to osiągnąć dopiero latem br. w odniesie
niu do SPSK nr 1 i 2. Powodzeniem zakończyły się także nasze dłu
gotrwałe starania o mianowanie dyrektora w SPSK nr 3, które to sta
nowisko objął z dniem 16 sierpnia br. dr med. Zdzisław Małkowski. Za
rządzeniem Ministra Zdrowia z 16 czerwca br. przekazano Rektorowi 
nie tylko część uprawnień organu założycielskiego ale także nałożono 
określone obowiązki w zakresie nadzoru. Dlatego też Rektor podjął na
tychmiast działania mające na celu ustalenie aktualnej kondycji finan
sowej szpitali klinicznych i ocenę merytorycznej ich działalności. W tym 
kontekście za konieczne uznałem odwołanie dyrektora SPSK nr 1 i po
wierzenie pełnienia obowiązków dyrektora mgr. inż. Tomaszowi War- 
skiemu.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że istnieje pilna potrzeba dość 
daleko idącej restrukturyzacji szpitali klinicznych w takim kierunku, jaki 
wynika z zapotrzebowania na usługi diagnostyczno-lecznicze przy 
równoczesnym należytym zabezpieczeniu działalności dydaktycznej. 
Osiągnięcie takiego celu wymaga ścisłego i harmonijnego współdzia
łania władz rektorskich z administracją szpitali klinicznych. Jest naszą 
wolą i intencją podjęcie efektywnych działań w tym kierunku. Pierw
szym znaczącym krokiem jest powołanie, decyzją Senatu z dnia 28 
sierpnia br., Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akade
mii Medycznej w Gdańsku jako niepublicznego zakładu opieki zdro
wotnej, a także Centrum Medycyny Rodzinnej, Medycyny Pracy 
i Promocji Zdrowia jako poradni obsługującej pracowników i ich 
rodziny. Zamiarem na najbliższą przyszłość jest także wydziele
nie przychodni specjalistycznych z SPSK nr 1 i 2.

Pomyślnie rozwija się działalność naukowa, zaś dzięki inten
sywnej pracy prorektora i Działu Nauki oraz dużej aktywności Se
nackiej Komisji Nauki nasze osiągnięcia naukowe są coraz lepiej 
prezentowane na zewnątrz. W rankingu KBN Wydział Lekarski 
lokuje się w kategorii III, Wydział Farmaceutyczny w kategorii II, 
a Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii w kategorii I. Nato
miast wewnątrz Uczelni kształtowana jest polityka, która sprzyja 
rzetelnej ocenie osiągnięć i właściwej alokacji środków. W ra
mach oceny parametrycznej jednostek założono w Dziale Nauki 
bazę komputerową danych o artykułach naukowych opublikowa
nych w czasopismach międzynarodowych i krajowych. Baza ta 
obejmuje 1521 prac opublikowanych w 1999 roku i jest pełnym 
źródłem najważniejszych danych wymaganych w KBN. W roku 
2000 nastąpił znaczący, sumaryczny wzrost środków przyzna
nych przez KBN na różne formy działalności badawczej 
z 9.980.180 zł w roku 1999 do 11.545.362 zł w roku bieżącym. 
W roku 2000 prowadzonych jest w naszej Uczelni 58 grantów 
KBN, w tym 4 projekty zamawiane. Kwota sumaryczna przyzna
na w ramach tych grantów na rok 2000 wynosi 2.752.162 zł. i tak
że jest wyraźnie wyższa od kwoty przyznanej na rok 1999 

(2.105.050 zł). Cieszy również obserwowany wzrost ilości aplika
cji do KBN o nowe granty badawcze.
Dużym sukcesem było otrzymanie z KBN środków finansowych 
(6,7 min zł) na nową inwestycję budowlaną pn: TRÓJMIEJSKA 
AKADEMICKA ZWIERZĘTARNIA DOŚWIADCZALNA (TAZD) w 
oparciu o wniosek przygotowany przez Międzyuczelniany Wy
dział Biotechnologii, poparty przez Uniwersytet Gdański i Poli
technikę Gdańską. Jeszcze w roku bieżącym planowane jest wy
korzystanie z tej kwoty 900 000 zł.

Rok 1999, jako 7 kolejny rok zamknął się ujemnym wynikiem 
finansowym, tym razem w wysokości 471.076,35 zł. Jest to wy
soce niekorzystne zjawisko i budzi ono niepokój, pomimo że jest 
to kwota deficytu znacząco niższa niż w roku poprzednim, a tak
że niższa niż planowana w przyjętym planie finansowym. Senacka 
Komisja Budżetowa pod przewodnictwem prof. Bolesława Rut
kowskiego dokonała wnikliwej analizy i sformułowała szereg za
leceń. Głównym problemem niekorzystnie rzutującym na kondy
cję finansową Uczelni jest wciąż znaczące przekroczenie fundu
szu płac będące następstwem nadmiernego zatrudnienia. Osią
gnięcie w tym względzie istotnej poprawy będzie jednym z priory
tetów w polityce władz rektorskich na najbliższy rok.
Polityka zatrudnienia to bardzo delikatny i niezmiernie ważny ele
ment zarządzania uczelnią. Cieszy nadanie naszym pracowni
kom w minionym roku 10 tytułów profesorskich, 14 stopni dokto
ra habilitowanego, 60 pomyślnie zakończonych oraz 120 otwar
tych przewodów doktorskich.
Obserwujemy jednakże kilka zjawisk niepokojących, którym sta
ramy się taktownie lecz stanowczo przeciwdziałać. W wielu za
kładach i klinikach niewłaściwa jest proporcja zatrudnienia na 
etatach szpitalnych i akademickich. Nie w każdej jednostce od
chodzący na emeryturę kierownik pozostawia odpowiednio przy
gotowanego następcę. W rezultacie zbyt często przedłuża się 
okres mianowania nowej osoby do pełnienia obowiązków kierow
nika. Nierzadko uzyskanie przez jednego z pracowników habilita
cji przeradza się szybko w konflikt kompetencyjny i miast korzy
stnej dla danej jednostki współpracy mamy presję na pospieszne, 
ad personam, dokonywanie zmian w strukturze jednostki albo, co 
gorsze, obserwujemy niepokojące zjawisko, że wykształcony 
u nas specjalista musi szukać spełnienia swych ambicji zawodo
wych w innej uczelni.

Pilną potrzebą Uczelni staje się znaczące poszerzenie naszej 
oferty dydaktycznej. W tym zakresie ważnym dokonaniem, prze
łamującym pewną barierę psychologiczną, było uruchomienie 
oferty odpłatnych studiów wieczorowych na kierunkach lekar
skim, stomatologicznym i farmaceutycznym.
Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2000/2001 przyję
to łącznie 620 osób, w tym na studia dzienne - 462, studia zaocz
ne 81, studia wieczorowe 77.
Prowadzimy także przygotowania do otwarcia nowego Wydziału 
Nauk o Zdrowiu i uruchomienia na Wydziale Lekarskim studiów 
anglojęzycznych adresowanych do obcokrajowców. Ubiegamy 
się o dotację z Banku Światowego na organizację podyplomowe
go studium zarządzania przeznaczonego dla przyszłych pracow
ników kas chorych. Pracujemy także bardzo intensywnie nad bar
dzo poważną propozycją utworzenia filii lub też zamiejscowego 
Wydziału Lekarskiego naszej Akademii w Izraelu we współpracy 
z tamtejszymi inwestorami. Przygotowania te są już znacznie zaa
wansowane i niedawno Senat podjął w tej sprawie stosowną 
uchwałę. Staramy się rozwijać ofertę w zakresie kształcenia pody
plomowego, m.in. podjęliśmy współpracę z firmą Clinica S.A. z gru
py ComputerLand nad wykorzystaniem do tego celu Internetu.
Sposób nauczania w Akademii jest wciąż dość tradycyjny i już 

wstępna przymiarka do procedury akredytacyjnej uwidoczniła 
w naszym toku nauczania liczne braki i niedostatki, które trzeba 
będzie uzupełnić bądź usunąć przed złożeniem pełnej dokumen
tacji w Komisji Akredytacyjnej. Próbą wyjścia naprzeciw wyma
ganiom akredytacyjnym jest m.in. poszerzenie w bieżącym roku 
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akademickim oferty zajęć fakultatywnych. Niezbędnym wydaje 
się także powołanie w Uczelni jednostki zajmującej się profesjo
nalnie, w sposób ciągły, unowocześnianiem i monitorowaniem 
procesu dydaktycznego. Bardzo pożyteczne były zorganizowane 
przez naszą Uczelnię w kwietniu br. międzynarodowe warsztaty 
poświęcone modernizacji kształcenia lekarskiego w oparciu o na
uczanie problemowe.

Reasumując chciałbym podkreślić, że pomyślny rozwój Uczel
ni uwarunkowany jest w pierwszym rzędzie:

• właściwą polityką rozwoju kadr, obsady stanowisk kierow
niczych i dbałością o podnoszenie kwalifikacji,

• restrukturyzacją zatrudnienia i likwidacją deficytu w funduszu 
płac,

• dobrą współpracą ze szpitalami klinicznymi, co umożliwi ich re
strukturyzację i dostosowanie do rynku usług medycznych, 
w szczególności w zakresie procedur wysoko specjalistycznych,

• poszerzeniem oferty dydaktycznej, modernizacją i rozwojem 
nowych form i kierunków kształcenia,

• intensyfikacją badań naukowych, szczególnie o charakterze 

aplikacyjnym oraz zacieśnieniem współpracy z przemysłem 
farmaceutycznym w zakresie klinicznych badań leków.
U progu nowego roku akademickiego pragnę przekazać ser

deczne podziękowanie wszystkim nauczycielom akademickim 
i wszystkim pracownikom Akademii za ich wytężoną pracę i od
danie sprawom naszej Uczelni oraz życzenia powodzenia, wy
trwałości i dalszych sukcesów w nowym roku akademickim. 
Młodzieży akademickiej życzę z całego serca pomyślności, rado
ści i głębokiej satysfakcji z postępów w nauce i poznawania taje
mnic życia. Specjalne gratulacje i życzenia kieruję do studentów, 
którzy za chwilę będą immatrykulowani. Indeks, który dziś otrzy
macie, to spełnienie Waszych marzeń i zarazem pierwszy, jakże 
ważny krok do otrzymania dyplomu. Życzę, by czas, który przed 
Wami, był nie tylko wypełniony pracą, ale także radością i rozryw
ką. Życzę rozwagi i mądrości, byście umieli ten czas właściwie 
spożytkować.

Rok akademicki 2000/2001 w Akademii Medycznej w Gdań
sku ogłaszam za otwarty.

Quod felix, faustum fortunatumgue sit.

INFORMACJA 0 DZIAŁALNOŚCI AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU W ROKU 

AKADEMICKIM 1999/2000
ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ UCZELNI:
POWOŁANO:
• Samodzielną Pracownię Radiologii w Instytucie Radiologii 

i Radioterapii na bazie Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli
nicznego nr 2

• Samodzielną Pracownię Pielęgniarstwa Klinicznego w Od
dziale Pielęgniarstwa Wydziału Lekarskiego

• Samodzielną Pracownię Farmacji Społecznej na Wydziale 
Farmaceutycznym

• Niezależną Komisję Bioetyczną ds. Badań Naukowych przy 
Akademii Medycznej w Gdańsku

• Lokalną Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach
• Dział ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego.
PRZEMIANOWANO:

• Klinikę Onkologii i Radioterapii wyłączono z Instytutu Radio
logii i Radioterapii i przemianowano w Katedrę i Klinikę Onkolo
gii i Radioterapii

• Zakład Medycyny Katastrof na Zakład Medycyny Ratunkowej 
i Katastrof

• Instytut Radiologii i Radioterapii na Instytut Radiologii i Medycy
ny Nuklearnej

• Zakład Rentgenodiagnostyki na Zakład Radiologii w Instytucie 
Radiologii i Medycyny Nuklearnej.

INNE:
• Powołano w strukturze Uczelni Specjalistyczne Centrum 
Stomatologiczne Akademii Medycznej w Gdańsku jako niepublicz
ny zakład opieki zdrowotnej, którego podstawowym celem jest 
udzielanie świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych oraz promocja 
zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo- 
badawczych.
Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne rozpocznie działalność 
jako zakład opieki zdrowotnej z dniem 2 stycznia 2001 r.
• Powołano w strukturze Uczelni niepubliczny zakład podstawo
wej opieki zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej, Medycyny 
Pracy i Promocji Zdrowia Akademii Medycznej w Gdańsku, którego pod
stawowym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i profilaktycz
nych w ramach realizacji umowy z Pomorską Kasą Chorych.
Nowo powstały zakład rozpocznie działalność z dniem 2 stycznia 2001 r.
STUDIA I STUDENCI
W minionym roku akademickim w Uczelni na wszystkich wydziałach 
studiowało 2.627 osób, w tym na:

Wydziale Lekarskim 1390
Oddziale Stomatologicznym 366
Oddziale Pielęgniarstwa 81
Wydziale Farmaceutycznym 612
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG 178
Dyplomy ukończenia studiów uzyskały 392 osoby, w tym:
206 osób dyplom lekarza
56 osób dyplom lekarza stomatologa
130 osób dyplom magistra farmacji
Ponadto 11 osób uzyskało dyplom magistra biotechnologii.
REKRUTACJA 2000/2001
Od stycznia prowadzono akcję informacyjną dotyczącą rekrutacji. 
Wysyłano informacje do kuratoriów, gazet, szkół oraz do indywidu
alnych zainteresowanych w całym kraju. W marcu Uczelnia uczest
niczyła w dorocznych targach edukacyjnych „Zostań Żakiem” orga
nizowanych przez Uniwersytet Gdański.
Na pierwszy rok studiów dziennych w roku akademickim 2000/2001 
przyjęto łącznie 543 osoby, w tym na:
Wydział Lekarski - 241 osób (1 obcokrajowiec)
Oddział Stomatologiczny - 72 osoby (1 obcokrajowiec)
Oddział Pielęgniarstwa (studia zaoczne) - 81 osób
Wydział Farmaceutyczny - 116 osób
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii - 33 osoby
Na odpłatne studia wieczorowe na rok akademicki 2000/2001 przy
jęto łącznie 77 osób, w tym na:
Wydział Lekarski - 32 osoby
Oddział Stomatologiczny - 15 osób
Wydział Farmaceutyczny - 30 osób
STUDIUM DOKTORANCKIE
W Dziennych Studiach Doktoranckich uczestniczy 60 osób, w tym: 
na Wydziale Lekarskim - 53 osoby 
na Wydziale Farmaceutycznym - 7 osób
Wśród studiujących jest 6 obcokrajowców. Wszyscy uczestnicy stu
diów od II - IV roku mają otwarte przewody doktorskie. Na I roku 
95% słuchaczy.
W roku akademickim 2000/2001 planuje się przyjąć 21 słuchaczy na I rok. 
W dniach 3-5 marca 2000 r. Tomasz Bączek i Danuta Siluk uczestni
czyli w Second European Graduate Student Meeting 2000 we Frank
furcie nad Menem, gdzie przedstawili dwa referaty i dwa plakaty.
W dniu 14 czerwca 2000 r. podczas zorganizowanej po raz pierw
szy konferencji sprawozdawczej słuchacze II roku studiów dokto
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ranckich przedstawili tezy i stopień zaawansowania swoich prac 
doktorskich.
Poza uczestnikami studiów udział wzięli ich promotorzy, władze 
Uczelni, a patronat nad I Konferencją Sprawozdawczą objął prorek
tor ds. dydaktyki prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz.
ZATRUDNIENIE
Akademia Medyczna zatrudnia ogółem 1625 osób. W tej liczbie jest 
917 nauczycieli akademickich oraz 708 pracowników nie będących 
nauczycielami akademickimi. Ponadto AMG zatrudnia 9 pracowni
ków w Zarządzie Inwestycji, 14 pracowników w Aptece nr 1 AMG 
oraz 11 pracowników w Aptece nr 2 - poza limitem funduszu płac. 
Wśród nauczycieli akademickich jest 866 osób pełnozatrudnionych 
oraz 51 osób niepełnozatrudnionych, w tym na stanowiskach :
- profesorów zwyczajnych 29
- profesorów nadzwyczajnych 75
- adiunktów i adiunktów habilitowanych 294
- asystentów 380
-starszych wykładowców 117
-wykładowców 14
- lektorów 7
- starszych kustoszy 1
Na emeryturę w roku akademickim 1999/2000 przeszły łącznie 22 
osoby, w tym 12 nauczycieli akademickich.
W minionym roku akademickim Centralna Komisja ds. Tytułu Nau
kowego i Stopni Naukowych zatwierdziła 9 przewodów habilitacyj
nych na Wydziale Lekarskim oraz 1 na Wydziale Farmaceutycznym. 
Na Wydziale Lekarskim 3 osoby mają zakończone przewody habili
tacyjne i oczekują na zatwierdzenie, na Wydziale Farmaceutycz
nym oraz na Wydziale Biotechnologii na zatwierdzenie oczekuje po 
jednej osobie.
Od 1 października 1999 roku do 30 czerwca 2000 r. przeprowadzo
no 45 przewodów doktorskich na Wydziale Lekarskim, 9 na Wy
dziale Farmaceutycznym oraz 6 przewodów doktorskich na Między
uczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG. Ponadto wszczęto 
120 przewodów doktorskich.
W roku akademickim 1999/2000 zostali powołani na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego:

• dr hab. n. med. Wojciech Bogusławski
• dr hab. farm. Jerzy Klimek
• dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz
• dr hab. n. med. Ryszard Pawłowski
• dr hab. farm. Mirosława Szczepańska-Konkel
• dr hab. n. przyr. Zofia Szczerkowska
• dr hab. med. Michał Woźniak
• dr hab. n. med. Józef Zienkiewicz
Tytuły naukowe profesora uzyskali:
• prof. dr hab. med. Anna Balcerska
• prof. dr hab. farm. Wojciech Cisowski
• prof. dr hab. med. Janusz Emerich
• prof. dr hab. med. Jan Ereciński
• prof. dr hab. med. Marek Grzybiak
• prof. dr hab. med. Maria Korzon
• prof. dr hab. med. Kazimierz Krajka
• prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Machaliński
• prof. dr hab. med. Stanisław Mazurkiewicz
• prof. dr hab. farm. Piotr Szefer
W roku akademickim 1999/2000 po raz pierwszy otrzymali nomina
cje na funkcje kierownicze w Akademii:
• dr med. Ewa Raniszewska - p.o. kierownika Zakładu Medycyny 

Ratunkowej i Katastrof
• prof. dr hab. farm. Franciszek Sączewski - kierownik Kate

dry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
• dr hab. farm. Jerzy Łukasiak, prof. nzw. - kierownik Katedry i Za

kładu Chemii Fizycznej
• dr med. Walenty Nyka - p.o. kierownika Kliniki Neurologii Do

rosłych Katedry Neurologii

• prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz - kierownik Zakładu 
Medycyny Laboratoryjnej i Katedry Biochemii Klinicznej

• dr hab. med. Michał Woźniak, prof. nzw. - kierownik Katedry 
i Zakładu Chemii Ogólnej

• dr hab. med. Mirosława Narkiewicz, prof. nzw. - z-ca dyrektora 
Instytutu Kardiologii

• prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz - z-ca dyrektora 
Instytutu Kardiologii

• prof. dr hab. med. Ewa Dilling-Ostrowska - kierownik Kate
dry Neurologii

• dr hab. med. Anzelm Hoppe, prof. nzw. - kierownik Katedry i Za
kładu Fizjopatologii

• prof. dr hab. med. Janusz Emerich - p.o. dyrektora Instytutu 
Położnictwa i Chorób Kobiecych

• dr med. Marzena Zarzeczna-Baran - p.o. kierownika Zakładu 
Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Instytutu Medycyny 
Społecznej.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Liczba publikacji ogółem 1.530
1. Liczba opublikowanych prac oryginalnych 

i artykułów przeglądowych 565
• publikacje w czasopiśmie z listy filadelfijskiej (ISI) 125
- publikacje w czasopiśmie nie uwzględnionym na liście filadelfijskiej 440

2. Monografie naukowe, podręczniki akademickie 64
- autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku 

o zasięgu międzynarodowym 8
- autorstwo monografii lub podręcznika o zasięgu krajowym 10
- redakcja naukowa monografii lub podręcznika o zasięgu krajowym 5
- autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku 

o zasięgu krajowym 41
3. Publikacje w materiałach konferencyjnych 

o zasięgu międzynarodowym 341
- referaty na zaproszenie organizatorów i inne pełne prace 21
- streszczenia komunikatów 320

4. Publikacje w materiałach konferencyjnych 
o zasięgu krajowym 468
- referaty na zaproszenie organizatorów i inne pełne prace 99
- streszczenia komunikatów 369

5. Raporty - informacje o wynikach badań publikowane 
w wydawnictwach wewnętrznych Akademii Medycznej 
w Gdańsku 9

6. Publikacje poglądowe, popularno-naukowe i inne 83

Stypendia doktorskie otrzymało 47 osób
Stypendia habilitacyjne otrzymało 9 osób
W okresie sprawozdawczym miało miejsce 621 naukowych wyja
zdów zagranicznych, w tym:
wyjazdy na staże i szkolenia - 43
wyjazdy na stypendia -11
wyjazdy na zjazdy, sympozja, kongresy - 431
inne wyjazdy -136
Koszty wymiany naukowej z zagranicą były pokrywane ze środków 
przeznaczonych na badania naukowe pozostających w gestii kie
rowników prac naukowo-badawczych. Ponadto część wyjazdów fi
nansowana była z programu TEMPUS, ze środków sponsorskich, 
bądź przez stronę zapraszającą.
Najczęściej wyjeżdżali pracownicy z następujących jednostek AMG:
- Kliniki Onkologii i Radioterapii - 61 wyjazdów
- Kliniki Urologii - 33 wyjazdy
- Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii - 31 wyjazdów.
W roku akademickim 1999/2000 Rada Wydziału Lekarskiego popar
ła wniosek w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa: prof. dr. 
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hab. Olgierdowi Narkiewiczowi oraz prof. Peterowi Sleightowi 
z Oxfordu. Wszczęła postępowanie o nadanie tytułu doktora hono
ris causa profesorowi Uniwersytetu Wisconsin-Madison w USA - 
prof. Wacławowi Szybalskiemu oraz powołała komisję w sprawie 
wszczęcia postępowania o nadanie ww. tytułu prof. dr. hab. Stefa
nowi Raszei.
BADANIA NAUKOWE
Badania naukowe finansowane są głównie z budżetu państwa po
przez Komitet Badań Naukowych (KBN). W roku 2000 w jednost
kach organizacyjnych AMG realizowanych jest 87 tematów badań 
w ramach działalności statutowej, 410 tematów własnych oraz 58 
grantów badawczych (w tym 4 granty zamawiane).

Nakłady finansowe na badania naukowe 
Dotacje Komitetu Badań Naukowych

Rodzaj dotacji
Liczba 
prac 

w roku 1999

Kwota 
przyznana 

w roku 1999

Liczba 
prac 

w roku 2000

Kwota 
przyznana 

w roku 2000
Badania statutowe 84 3.130.707 87 3.372.000

Badania własne 345 2.356.000
528.000

410 2.827.200

Granty 58 2.105.050 58
(do 30.06)

2.752.162

Działalność ogólno - 
techniczna

116.000 126.000

Inwestycje aparaturowe 838.900 1.138.000
Inwestycje budowlane 465.000 900.000 

(z łącznej 
kwoty na lata 
2000-2002 
6.711.000)

Rozbudowa LAN 76.800 39.000
Dofinansowanie
- współpraca z zagr.
- łączność komput.
- import czasopism

30.000
103.140
230.283

(łącznie, do 
podziału) 
391.000

OGÓŁEM 9.980.180 11.545.362

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
W roku akademickim 1999/2000 Akademia Medyczna w Gdańsku pro- 

, wadziła współpracę z wieloma ośrodkami za granicą w oparciu o:

1. Umowy dwustronne:
a) w ramach umów między jednostkami (uczelniami) -11 umów:

- Nagoya University, School of Medicine - Japonia (od 1995)
- University of Turku - Finlandia (od 1996)
- Lund University - Szwecja (od 1997)
- Instytut Medyczny w Grodnie - Białoruś (od 1994)
- Szpital OLGV w Amsterdamie - Holandia (od 1993)
- Universita degli Studi di Camerino, Włochy (od 1990)
- Universita degli Studi di Ancona, Włochy (od 1990)
- University of Birmingham, Medical School - Wielka Brytania (od 

1990).
- University of California, San Diego - USA (od 1993)
- University of Rouen, Francja (umowa wstępna od 2000)
- The Baltic Sea Region University Network (od 2000 - umowa 

wielostronna).
b) w ramach umów międzyrządowych o współpracy naukowej, 

technicznej i kulturalnej - 3 umowy :
- Włochy - Clinica Medica I, Universita degli Studi di Padova
- Francja - Universite Louis Pasteur, Strasbourg
- Malezja - Universiti Sains Malaysia

c) w ramach programów międzynarodowych:
INCO-COPERNICUS, PHARE-SCI-TECH II, NATO, BIOMED.

2. Współpraca w ramach programu TEMPUS 

Uczelnia jest koordynatorem projektu TEMPUS nr 13119-98 
w ramach Programu TEMPUS II BIS.
Tytuł projektu: „Development of International Relations Offices at 
Three Polish Universities".
Czas trwania projektu: 15 grudzień 1998 - 15 marzec 2001 
Finansowanie : 205.000 EURO
Koordynator: dr n. med. Jacek Kaczmarek
3. Współpraca w ramach programu SOCRATES/ERASMUS

Uczelnia złożyła kolejny wniosek o Kontrakt Uczelniany na rok aka
demicki 1999/2000 i otrzymała finansowanie z Komisji Europejskiej 
w wysokości łącznie 82.275 EURO - w tym 17.154 EURO z prze
znaczeniem na:
• OMS (organizacja wymiany studentów, w tym przygotowanie 

i wydanie programu nauczania na Wydziale Lekarskim w języku 
angielskim)

• TS (wyjazd 12 nauczycieli akademickich na 12 tygodni) oraz 
65.121 EURO na granty dla studentów wyjeżdżających za gra
nicę-32 studentów na 195 miesięcy (łącznie).

W kwietniu 1999 roku została przeprowadzona rekrutacja studen
tów na wyjazdy za granicę w celu odbycia części studiów na uniwer
sytetach partnerskich, o wyjazd ubiegało się 66 osób, zakwalifiko
wano i wyjechały 32 osoby :
22 osoby z Wydziału Lekarskiego (na 46 ubiegających się)
3 osoby z Wydziału Farmaceutycznego (na 7 osób ubiegających się) 
7 osób z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii (na 13 osób 
ubiegających się).
4. Współpraca indywidualna, bez umów.
Poszczególne jednostki Uczelni współpracują z okołol 00 placówka
mi naukowymi na całym świecie.
5. Goście Uczelni
W roku akademickim 1999/2000 odwiedziły Uczelnię delegacje: 

8-osobowa z Nagoya University School of Medicine (Japonia)
2- osobowa z Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam) 
4-osobowa ze Szwecji (samorząd województwa Kalmar)
3- osobowa z Niemiec
z Uniwersytetu w Antwerpii (Belgia)
6-osobowa z Uniwersytetu w Turku (Finladia)
3-osobowa z Uniwersytetu w Kalmarze (Szwecja)

6. Warsztaty dydaktyczne
Warsztaty dydaktyczne poświęcone metodom nauczania medycyny 
opartym na nauczaniu problemowym pt. „Od nauczania do uczenia 
się” odbyły się w dniach 14 i 15 kwietnia 2000 r. W warsztatach, 
oprócz 58 pracowników AMG, wzięły udział 22 osoby z innych Aka
demii Medycznych, z: Lublina, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, 
Białegostoku i Katowic. Wykłady prowadziło 6 wykładowców: czte
rech było z zagranicy oraz 2 osoby z Gdańska.
Sesje odbywały się w sali wykładowej im. prof. Bincera w Woje
wódzkim Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku.
Swoimi doświadczeniami w modernizacji sposobu i programu kształ
cenia przeddyplomowego podzielili się z nami goście zagraniczni:
• prof. Leo BOSSAERT - University of Antwerp, BELGIA
• prof. Marek DOMINICZAK - University of Glasgow, SZKOCJA
• dr. Kaija HARTIALA- University of Turku, FINLANDIA
• prof. lain W. PERCY-ROBB - University of Glasgow, SZKOCJA 
Aspekty metodyczno-psychologiczne nauczania i uczenia się przed
stawiła mgr n. hum. Hanna Kryszewska z British Centre Uniwersytetu 
Gdańskiego. Językiem roboczym podczas sesji był język angielski. 
Gospodarzami byli: rektor - prof. Wiesław Makarewicz i dr Jacek 
Kaczmarek.
Organizacja warsztatów została dofinansowana przez Fundację Ba
torego i Ministerstwo Zdrowia (w ramach DOT).
NAGRODY
W 1999 roku, za osiągnięcia w roku 1998, nagrody Ministra Zdrowia 
otrzymało ogółem 26 osób na łączną kwotę 144.900 zł.
Minister przyznał 2 nagrody indywidualne oraz 5 nagród zespołowych. 
Nagrody indywidualne otrzymali:
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prof. dr hab. Zdzisław Brzozowski
prof. dr hab. Piotr Szefer

Nagrody zespołowe otrzymali:
I. prof. dr hab. Roman Kaliszan

dr Antoni Nasal, mgr Michał Markuszewski, mgr Piotr Haber
II. prof. dr hab. Janusz Moryś

dr Bożena Berdel, dr Jerzy Dziewiątkowski,
dr Przemysław Kowiański, lek. Katarzyna Majak,
dr Zbigniew Karwacki

III. prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
dr Hanna Bielarczyk

IV. prof. dr hab. Janusz Limon
dr Mariola lliszko, mgr Małgorzata Babińska, dr Iwona Kardaś, 
dr hab. Janusz Jaśkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Kopacz, 
prof. dr hab. Andrzej Roszkiewicz, dr Piotr Czauderna, 
prof. dr hab. Czesław Stoba

V. prof. dr hab. Franciszek Sączewski
dr Tomasz Dębowski, prof. nzw. dr hab. Jacek Petrusewicz

Ponadto za osiągnięcia w roku 1998 zostały przyznane nagrody 
Rektora na łączną kwotę 248.518 zł

• nagrody indywidualne I stopnia dla 15 osób
• nagrody indywidualne II stopnia dla 18 osób
• nagrody zespołowe I stopnia dla 8 zespołów (32 osoby)
• nagrody zespołowe II stopnia dla 14 zespołów (51 osób)
Nagrodę „Czerwonej Róży” dla najlepszego koła naukowego w środo
wisku akademickim Wybrzeża otrzymało Koło Naukowe Kardiologów 
działające przy I Klinice Chorób Serca pod opieką prof. Andrzeja Ryn- 
kiewicza.
Znaczące wyróżnienie w postaci rocznego indywidualnego stypen
dium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymał dr farm. Piotr Ha
ber z Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki.
DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW
W Uczelni działa 31 kół naukowych zrzeszonych w Studenckim To
warzystwie Naukowym (STN).
Studenci brali aktywny udział w organizacji:
• XIV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej 

w dniach 12-13 maja 2000 r.
• VIII Międzynarodowej Konferencji dla Studentów i Młodych Le

karzy w dniach 4-6 maja 2000 r. (wspólnie z Międzyuczelnianym 
Wydziałem Biotechnologii UG-AMG)

Członkowie Koła Kardiologicznego przedstawili cztery prace na 
Kongresie Młodych Medyków w Warszawie w dniach 13-15 kwietnia 
2000 r. zdobywając dwie nagrody oraz jedno wyróżnienie:

nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą
- nagrodę Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. 

Kolo Kardiologiczne przedstawiło także dwie prace w formie plakatów.
W dniach 7-9.X. 1999 r. sześciu studentów wzięło udział w Studenc
kiej Konferencji Naukowej we Lwowie, gdzie zdobyli I nagrodę za 
plakat.
24.X.1999 r. Grzegorz Łaskawski i Jacek Krajewski uczestniczyli 
w konferencji naukowej w Berlinie.
W dniach 11 i 12 maja b.r. zespół złożony ze studentów i lekarzy 
AMG liczący 31 osób przeprowadził w Parlamencie Rzeczypospoli
tej Polskiej - w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia - 
akcję pomiarów ciśnienia tętniczego i innych czynników ryzyka cho
rób sercowo-naczyniowych. Akcja ta została zorganizowana przez 
Katedrę i Klinikę Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii - pod patro
natem rektora AMG. Była to trzecia tego typu inicjatywa w Europie, 
po pomiarach w Parlamencie Europejskim i Parlamencie Czeskim 
i spotkała się z dużym zainteresowaniem posłów, senatorów i pra
cowników Parlamentu. Zbadano łącznie 900 osób. W ocenie mar
szałków Sejmu i Senatu akcja ta została przeprowadzona wzorowo 
i dobrze świadczyła o profesjonalizmie naszych studentów i lekarzy. 
Corocznie, wspólnie z PCK, organizowane są 2 obozy w Cieciorce 
i 2 obozy w Gołuniu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej rucho
wo, na których około 60 studentów od pierwszego do szóstego roku 
studiów sprawuje całodobową opiekę pielęgniarską. Koordynatorem 
tych działań jest dr hab. Zofia Zegarska, emerytowana profesor

AMG.
CHÓR im. Tadeusza Tylewskiego
W roku akademickim 1999/2000 Chór Akademii Medycznej w Gdań
sku im. Tadeusza Tylewskiego dał 21 koncertów.
Znaczącym osiągnięciem było zdobycie I nagrody na Międzynaro
dowym Konkursie Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Chór uświetnia 
wszystkie ważne uroczystości odbywające się w Uczelni.
FINANSE AKADEMII
Uczelnia uzyskuje środki finansowe na swoją działalność z dwóch 
źródeł budżetowych:
• działalność dydaktyczna - dotacja Ministerstwa Zdrowia
• działalność naukowa - dotacja Komitetu Badań Naukowych 
Ponadto Uczelnia uzyskuje środki ze źródeł pozabudżetowych, są 
to dochody własne i dotacje od sponsorów.
W 1999 roku przychody Uczelni zamknęły się kwotą67.988.201,- zł,
w tym:
- dotacja na działalność dydaktyczną
- dotacja na działalność ogólnotechniczną
- dotacja z KBN (wykorzystane w 1999 r.)
- działalność usługowa
- wydzielona działalność gospodarcza
- inne dochody z działalności dydaktycznej 
Koszty ogółem wyniosły

45.928.637,- zł 
116.000,-zł 

7.827.185,-zł 
2.884.533,- zł 
6.090.467,- zł 
5.141.379,-zł

68.459.277,- zł
Rok finansowy 1999 zamknął się ujemnym wynikiem w wysokości - 

471.076,-zł
Fundusz pomocy materialnej studentów kształtował się w 1999 roku 
następująco:
dochody + saldo 1998 r., 
w tym: dotacja MZ
Poniesione koszty wyniosły
Saldo na koniec roku 1999 wyniosło

7.574.635,- zł
6.501.299,-zł
6.345.188,-zł
1.229.447,-zł

Wysokość wypłat z tytułu godzin ponadwymiarowych i zleco
nych za rok akademicki 1999/2000

Plan finansowy na 2000 rok, uchwalony przez Senat w dniu 22 ma

Godziny 
ponadwymiarowe 

w złotych

Godziny 
zlecone 

w złotych

Wydział Lekarski 76.126 61.793
Oddział Stomatologiczny 4.080 -
Wydział Farmaceutyczny 200.828 32.608
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 14.952 -
Studium Języków Obcych 33.248 -

ja 2000 r., powstał na bazie przyznanych dotacji z MZ i KBN oraz 
planowanych dochodów własnych i przewidywanych kosztów:

• dotacja budżetowa na działalność dydaktyczną 49.010.522,- zł
• dotacja KBN 8.947.362,-zł
• dochody własne Uczelni /planowane/ 3.950.000,- zł
Łącznie dochody : 61.907.884,- zł
Ponadto na fundusz pomocy materialnej dla studentów Uczelnia 
otrzymała dotację budżetową w kwocie 6.590.252,- zł.
Przewidywane koszty w 2000 roku zamkną się kwotą 
63.093.025,- zł, tym samym przewidywany niedobór środków fi
nansowych w 2000 roku wyniesie 1.185.141,-zł

BAZA MATERIALNA UCZELNI

Na remonty bazy materialnej Uczelni (budynków i budowli) w roku 
1999 Senat Uczelni przyjął w planie kwotę 600.000,-zł.
Wykonano remonty bieżące i eksploatacyjne za środki w wysokości 
905.000,- zł.
W ramach środków otrzymanych z Komitetu Badań Naukowych 
i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w łącznej wysokości 674.000,-zł 
wykonano remont i modernizację Biblioteki Głównej oraz remont 
i adaptację pomieszczeń Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki.
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INWESTYCJE
Aktualnie kontynuowane są dwie inwestycje jako zadania resortowe MZ:
1. III etap rozbudowy i modernizacji Instytutu Kardiologii
2. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej - realizowane są prace zgod

nie z przyjętym harmonogramem inwestycyjnym.
W roku 2000 rozpoczęto nową inwestycję: budowę Trójmiejskiej 
Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej (TAZD) ze środków 
przyznanych przez KBN w wysokości 6,7 min złotych.
W roku 2000 zostały całkowicie zakończone i przekazane do użytku 
dwie inwestycje:
1. Pawilon Rezonansu Magnetycznego - koszt 819.090,00 zł 

przekazany w dniu 21.02.2000 r.
2. Bunkier Terapii Megawoltowej i Symulatora - koszt 2.691.588,26 zł 
W planie finansowym na rok 2000 Ministerstwo Zdrowia przyznało 
Akademii Medycznej w Gdańsku środki finansowe na realizację 
kontynuowanych inwestycji w następujących wysokościach:

• III etap Instytutu Kardiologii 6.856.000,- zł
• Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 4.087.000,- zł
APARATURA
W roku akademickim 1999/2000 dokonano zakupów aparatury 
naukowo-badawczej i diagnostycznej na ogólną kwotę 5.276.329,99 zł,
w tym :
• z funduszu zasadniczego Uczelni 921.487,58 zł

w tym ze środków otrzymanych od sponsorów 574.064,97 zł
• z funduszu KBN (środki przyznane w ramach

prac W, St, G) 2.960.885,41 zł
• z prac usługowych 37.528,12 zł
• z funduszu TEMPUS, PHARE, HOWARD HUGHES 234.007,52 zł
• ze specjalnej dotacji KBN (AMG)
• z dotacji Fundacji Współpracy Polsko- 

-Niemieckiej
• ze środków własnych SPSK

841.058,12 zł

94.930,00 zł
186.433,24 zł

Uczelnia otrzymała nieodpłatnie od Zakładu Zamówień Publicznych 
przy Ministerstwie Zdrowia z funduszu Ministerstwa Zdrowia sprzęt 

inwestycyjny na kwotę 23.206.981,- zł.
W roku akademickim 1999/2000 sponsorzy przekazali jednostkom 
Akademii aparaturę o wartości 312.299,-zł.
Sponsorami, przekazującymi aparaturę, byli:
1. BAS System
2. OXFORD Polska Holding
3. TempusJEP Nr 11387/96
4. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis - Amsterdam
5. Bank Komunalny w Gdyni
6. Rafineria Gdańska
7. Unimor Gdańsk
8. EMS S.A. Warszawa
9. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
10. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
11. Biuro Technika Gdańsk
12. PHARE
13. Pharmag S.A.
RAZEM
WSPÓŁPRACA ZE SZPITALAMI KLINICZNYMI

4.000,- zł
6.532,- zł
8.675,- zł
6.000,- zł
2.000,- zł

27.709,- zł
1.000,-zł
8.000,- zł 

177.407,- zł 
58.983,- zł 

976,- zł
9.517,-zł
1.500,-zł 

312.299,-zł

• Minister Zdrowia przekazał Rektorowi AMG zarządzeniem 
z dnia 6.06.2000 r. niektóre uprawnienia i obowiązki organu 
założycielskiego w stosunku do Samodzielnych Publicznych 
Szpitali Klinicznych nr 1 i nr 2

• Z dyrektorami SPSK nr 1, 2 i 3 podpisano umowy w sprawie 
udostępnienia Akademii szpitala na wykonywanie zadań dydak
tycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych (z SPSK nr 2 i 3 - w dniu 21 marca 2000 r. 
z SPSK nr 1 - w dniu 10 kwietnia 2000 r.)

• Podjęto działania w celu powołania Oddziału Ratunkowego 
AMG w SPSK nr 1

Rektor podjął działania mające na celu ustalenie aktualnej kondycji 
finansowej szpitali klinicznych i ocenę merytorycznej ich działalności.

prof. Wiesław Makarewicz 
Rektor

STYPENDIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznaje stypendia dla pra

cowników naukowych - zagraniczne dla doktorów do 35 roku życia, 
krajowe dla naukowców do 30 lat, a także Honorowe Stypendia Na
ukowe im. Aleksandra von Humboldta dla uczonych niemieckich.

Stypendia krajowe są przyznawane od 1992 r. W ośmiu dotych
czas przeprowadzonych edycjach konkursu przyznano ponad 
osiemset rocznych stypendiów. W tym roku wysokość stypendium 
wynosiła 18.000 zł. Kwota ta jest zwolniona od podatku dochodo
wego. Zgodnie z decyzją Rady Fundacji laureaci wyłonieni w naj
bliższej edycji konkursu będą mieli możliwość przedłużenia stypen
dium na drugi rok, co znacznie zwiększa jego atrakcyjność.

Stypendia zagraniczne przyznawane są najlepszym polskim 
doktorom do wiodących ośrodków naukowych świata na okres od 
6 do 12 miesięcy.

Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta stanowi 
odpowiednik Humboldt-Forschungspreise, którą uczonym zagra
nicznym, w tym także polskim, przyznaje niemiecka Fundacja im. 
Aleksandra von Humboldta. Honorowe Stypendium może być przy
znane badaczom wszystkich specjalności w uznaniu ich dotych
czasowych dokonań naukowych i ich wkładu w rozwój współpracy 
naukowej Polski i Niemiec. Nominacje uczonych niemieckich do 
stypendium mogą być zgłaszane przez uczonych polskich indywidu
alnie bądź przez instytucje np. Rady Naukowe, Rady Wydziałów, itp.
« ł. j-OK .
Regulaminy i formularze wniosków na wspomniane stypendia 

są w Internecie pod adresem 
http://www.fnp.org.pl

METODOLOGIA SPECJALISTYCZNEGO (MEDYCZNEGO) JĘZYKA OBCEGO
W dniach 14-16 września 2000 r. w Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych AMG odbyła się Międzyuczelniana Konferencja 
Naukowa Lektorów Akademii Medycznych na temat: 
„METODOLOGIA SPECJALISTYCZNEGO (MEDYCZNEGO) 
JĘZYKA OBCEGO".

Konferencję zorganizowano pod patronatem JM Rektora AMG 
prof. Wiesława Makarewicza, a obrady zaszczycił swą obecnością 
prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zespołów ję
zykowych Studiów Języków Obcych Akademii Medycznych.

Referat programowy „Języki obce w systemie kształcenia kadr me
dycznych” wygłosił prof. Jan Zaniewski z Białegostoku. W drugim dniu 
konferencji uczestnicy obradowali w sekcjach językowych.

Zadaniem konferencji było poszukiwanie nowych form doskonalą
cych metodologię specjalistycznego języka obcego oraz wskazanie 
metod pozwalających efektywnie realizować proces nauczania 
i uczenia się języków obcych na poziomie zapewniającym swobodne 
rozwiązywanie zadań stawianych przez realia współczesnego świata.

Szybki rozwój światowej nauki, integracja i globalizacja wskazu
ją na niepodważalne znaczenie i stałe miejsce języków obcych 
w procesie kształcenia na wszystkich poziomach edukacji i dosko
nalenia zawodowego. W integrującym się świecie granice geogra
ficzne zastąpią granice, które wytyczy znajomość języków obcych.

mgr Zdzisław Jaroszewicz

http://www.fnp.org.pl
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NAGRODY DLA
W dniu 21 maja 2000 r., w trakcie spotkania Working Group on Epi- 

demiology and Prevention of European Society of Cardiology, które odby
wało się w Gdańsku, przeprowadzony został finał konkursu Europejskie
go Towarzystwa Kardiologicznego dla młodego naukowca o nagrodę im. 
Geoffrey Rose’a. Do finału konkursu zostały zakwalifikowane trzy prace:

1. J. Heidrich, A.D. Liese, H Lówel, U. Keil (Munster): Self rated health 
and mortality in the Monica Augsburg cohort.

2. Radosław Szczęch, Leszek Bieniaszewski, Krzysztof Nar- 
kiewicz, Barbara Krupa-Wojciechowska (Gdańsk): Family history of 
hypertension: a potent and independent risk factor for coronary ar- 
tery disease.

3. Kevin F. Fox (Londyn): Coronary artery disease as the cause of in- 
cident heart failure in the population.

Za najlepszą uznano prezentację dr med. Radosława Szczęcha 
z Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AM w Gdańsku, który 
otrzymał nagrodę - Geoffrey Rosę Young lnvestigator's Award from the 
European Society of Cardiology.

Podczas XVIII Zjazdu International Society of Hypertension w Chi
cago (20-24.08 b.r.) odbył się konkurs im. Austina Doyle'a. Do finału kon-

KARDIOLOGÓW
kursu zostało zakwalifikowanych sześciu autorów:
1. R. Krause (Berlin): Is the blood pressure lowering of UV-B indepen

dent from vitamin D ?
2. J. Blacher (Paryż): Aortic pulse wave velocity index and mortality in 

end-stage renal disease.
3. K. Narkiewicz (Gdańsk): Aging has a greater impact on sympathetic 

traffic in women than in men.
4. C. Kelly (Glasgow): Vascular insulin resistance in women with poly- 

cystic ovary syndrome.
5. C. Spencer (Birmingham): Intensified blood pressure control impro- 

ves platelet and haemorheological function in high risk hypertensives.
6. K. Kario (Nowy Jork): Incomplete benefit of antihypertensive thera- 

py on stroke reduction in older hypertensives with abnormal blood 
pressure dipping (extreme dippers and risers).

Za najlepszą pracę zostało uznane wystąpienie dr hab. med. Krzy
sztofa Narkiewicza, prof. nzw. Akademii Medycznej w Gdańsku. Wrę
czenie nagrody Austina Doyle’a odbyło się podczas sesji plenarnej 
w obecności wszystkich uczestników kongresu.

Obydwie prestiżowe nagrody były po raz pierwszy w historii Towa
rzystw przyznane przedstawicielom z krajów Europy Środkowo-Wscho
dniej.

prof. Barbara Krupa-Wojciechowska

Rekrutacja na I rok studiów
1. Senat Akademii Medycznej Uchwałą z dnia 20.12.2000 w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania egzaminu wstępnego na I rok studiów w Akademii 
Medycznej w Gdańsku w roku akademickim 2000/2001 ustalił następujące 
limity przyjęć na studia dzienne:

• Wydział Lekarski
• Oddział Stomatologiczny
• Wydział Farmaceutyczny
• Zaoczny Oddział Pielęgniarstwa 

Oraz na płatne studia wieczorowe

• na Wydział Lekarski
• na Oddział Stomatologiczny
• na Wydział Farmaceutyczny

210 miejsc
60 miejsc
95 miejsc
80 miejsc

30 miejsc
15 miejsc
30 miejsc

Kandydaci ubiegający się o miejsce na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stoma
tologicznym zdawali ogólnopolski egzamin testowy zawierający po 40 pytań 
z biologii, chemii i fizyki, natomiast dla kandydatów na Wydział Farmaceutycz
ny egzamin zawierał po 60 pytań z biologii i chemii.

2. Do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dokumenty złożyło 1621 kandy
datów, w tym:

• 775 na Wydział Lekarski
• 178 na Oddział Stomatologiczny
• 589 na Wydział Farmaceutyczny
• 79 na Zaoczny Oddział Pielęgniarstwa
• 296 na Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Na jedno miejsce przypadało

• na Wydz. Lekarskim
• na Oddz. Stomatologicznym
• na Wydz. Farmaceutycznym

3,6 kandydata
3,0 kandydatów
6,2 kandydata

• na Zaocznym Oddziale Pielęgniarstwa 1,0 kandydat
Ponadto po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na płatne studia wieczo
rowe.
Ogółem zgłosiło się 107 kandydatów, w tym:

• na Wydz. Lekarskim 44 kandydatów
• na Oddz. Stomatologicznym 23 kandydatów
• na Wydz. Farmaceutycznym 40 kandydatów

3. Do egzaminu wstępnego przystąpiło 1548 kandydatów, w tym na Wydział
Lekarski 740, na Oddział Stomatologiczny 170, na Wydział Farmaceutycz
ny 559, na Zaoczny Oddział Pielęgniarstwa 79.

4. Egzamin wstępny został przeprowadzony przez 30 Komisji Egzaminacyj
nych, do pracy których nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń formalnych.

5. Minimalna liczba punktów uzyskanych za egzamin, kwalifikująca kandyda
ta do przyjęcia na pierwszy rok studiów wynosiła:

• na Wydz. Lekarskim 79 pkt. i uzyskało ją 209 kandydatów, w tym 119 ko
biet i 90 mężczyzn. 160 osób przyjętych w poczet studentów to maturzyści 
z bieżącego roku.

• Na Oddz. Stomatologicznym 65 pkt. i uzyskało ją 61 kandydatów, w tym 41 
kobiet i 20 mężczyzn. 44 osoby przyjęte w poczet studentów to maturzy
ści z bieżącego roku.

• Na Wydz. Farmaceutycznym 72 pkt. i uzyskało ją 98 kandydatów, w tym 
74 kobiety i 24 mężczyzn. 69 osób przyjętych w poczet studentów to ma
turzyści z bieżącego roku.

6. Najwyższą liczbę punktów za egzamin otrzymali:

• na Wydz. Lekarskim - Magdalena Pawłowska i Andrzej Ślusarek 118 pkt.
• na Oddz. Stomatologicznym - Karolina Malotka 118 pkt.
• Na Wydz. Farmaceutycznym - Łukasz Walijewski 101 pkt.

7. W okresie odwoławczym po egzaminie wstępnym do Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej wpłynęły 104 odwołania od decyzji WKR.

W przypadku 99 odwołań, nie zawierających zastrzeżeń merytorycznych, 
z powodu braku podstaw regulaminowych do zmiany liczby punktów za egza
min, UKR utrzymała w mocy decyzję WKR o nieprzyjęciu na studia w AMG 
w roku akademickim 2000/2001.

Wśród złożonych odwołań tylko 5 zawierało zastrzeżenia merytoryczne. 
Były to odwołania kandydatów z Wydziału Farmaceutycznego, którzy kwestio
nowali poprawność 4 pytań z biologii i 3 z chemii.

UKR po rozpatrzeniu odwołań zawierających zastrzeżenia merytoryczne 
na podstawie otrzymanych wyjaśnień recenzentów pytań testowych, przedsta
wiła rektorowi wniosek o utrzymanie w mocy decyzji WKR o nieprzyjęciu na I 
rok studiów na Wydział Farmaceutyczny.

8. Ostateczna liczba osób przyjętych na I rok studiów w AMG zatwierdzona
przez rektora wynosi:

• na Wydz. Lekarskim 209
• na Oddz. Stomatologicznym 65
• na Wydz. Farmaceutycznym 98
• na Zaocznym Oddziale Pielęgniarstwa 79
• na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii 39

Na I rok płatnych studiów wieczorowych zakwalifikowano:

• na Wydz. Lekarskim 32
• na Oddz. Stomatologicznym 15
• na Wydz. Farmaceutycznym 30

dr n. farm. Halina Strzałkowska-Grad 
sekretarz UKR
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TWR%TE!.ji&(cm na isamKTfrmm
Przejście na emeryturę w Polsce w przeciwieństwie do kra

jów wysoko rozwiniętych równa się często nie tylko śmierci za
wodowej, ale i twórczej. Nie wykształcił się jeszcze zwyczaj 
pracy w strukturach pozapaństwowych, towarzystwach nauko
wych itp., który dość powszechnie dotyczy profesorów w świę
cie.

Ponieważ w Akademii Medycznej w ciągu 51 lat byłam 
„wszystkim” - od lidera organizacji studenckich, partyjnych, za
stępcy asystenta, asystenta, profesora i rektora, a co sobie 
najbardziej zawodowo cenię - 1 ,X.2000 r. wraz z przejściem 
na emeryturę kończę 30 lat kierowania Katedrą. W tym czasie 
udało mi się pracować z interesującymi, niezwykle moralnie 
i zawodowo przyzwoitymi ludźmi, z których 34 wydoktoryzowa- 
ło się, 10 wyhabilitowało, z nich 7 zostało profesorami nie tylko 
w naszej Katedrze, ale prowadzą czy prowadzili samodzielne 
jednostki w Uczelni.

Nasze pielęgniarki poza pracą w Klinice, tworzą nowy typ 
pielęgniarek, zajmując się edukacją i ucząc samoedukacji cho
rych na nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę nie tylko w Klinice, 
ale w przychodniach, co jest zagadnieniem nowym i bardzo 
nowoczesnym w świecie. Miło mi, że ostatni rok był dla nas za
wodowo bardzo korzystny. Udało nam się wejść na forum mię
dzynarodowe, gdzie jesteśmy uznanymi partnerami.

Organizowaliśmy międzynarodowe sympozja w 1995 
i 1999 roku, a także zakwalifikowaliśmy się do prowadzenia 
Europejskiej Szkoły Nadciśnienia w 2001 roku, tu, w Gdańsku, 
z udziałem w każdej imprezie kilkudziesięciu profesorów za
granicznych.

Ponieważ czuję się, może nieskromnie, nauczycielem nie 
tylko moich studentów, asystentów, ale i moich obecnych rek
torów, którzy pracowali ze mną na różnych etapach ich zawo
dowego i rektorskiego rozwoju, składam wszystkim serdeczne 
podziękowania za lata współpracy.
W Uczelni, jak w życiu, przeżywaliśmy różne okresy, różnie 
przez różnych oceniane. Patrząc z dystansem na historię Aka
demii, którą może przeżyłam bardziej intensywnie, pracując od 
wczesnej młodości w różnych gremiach decyzyjnych, zawsze 
kierował nami interes Uczelni. Nie było tu żadnych afer, w cza
sie każdej zawieruchy politycznej wybierano tych, którzy dla 
społeczności akademickiej, studentów i powierzonych nam 
chorych, byli najbardziej korzystni. Przez to nasze spory, także 
polityczne, były trochę z wyższego pułapu, w przeciwieństwie 
do innych środowisk, gdyż od początku reprezentowali nas lu
dzie godni.
Wszystkim Państwu, z którymi udało mi się współpracować, 
czy to w Katedrze, administracji Uczelni czy Szpitala, serdecz
nie dziękuję.

Zawsze byli i będą ludzie, którzy mają zainteresowanie pra
cą społeczną. W programach prewencyjnych, które w ostatnim 
siedmioleciu realizujemy w skali kraju, jakby na boku naszej 
działalności zawodowej, działają „bywsi” ministrowie Solidar
nościowi, emigranci z 1968 roku i ja - były członek KC, a tak

że Kościół.
Jakoś to nam nie przeszkadza. Staramy się nie być dla sie

bie „uraźni”, ale wprowadzać w czyn to, co dla ludzi na pewno 
jest korzystne, a z czasem będzie realizowane w ramach zor
ganizowanego systemu.

Zauważyłam, że coś nowego tworzy się w medycynie po 
badaniach w Parlamencie, gdzie nasi studenci, lekarze i pielę
gniarki wspaniale spisali się, nie tylko zyskując sympatię Mar
szałka Sejmu, ale i Dalaj Lamy, któremu nasz student zmierzył 
ciśnienie. Dr Tomek Zrojewski radził mi, abym postawiła stu
dentom piwo, co dla mnie byłego młodzieżowca było oczywi
ste. Wybrał Harendę, a to okazało się 300 metrów od miejsca, 
gdzie przeżyłam pożogę wojny w 1939 roku, powstanie war
szawskie, wywózkę do obozów itp.
Powiedziałam to studentom, że nigdy bym nie przypuszczała, 
że spotkam się tu z nimi w 2000 roku, a także, że oni będą zaj
mowali się prewencją. To ostatnie ich zdziwiło... Uświadomiłam 
im i sobie, że wtedy, kiedy ja kończyłam medycynę, był to inny 
zawód - „na krawędzi życia i śmierci”. Ginęli młodzi ludzie 
i dzieci, na ostry gościec, błonicę, chorobę wrzodową, infekcje, 
wreszcie na cukrzycę typu I z powodu śpiączek i nadciśnienie 
tętnicze złośliwe, gdyż był to okres przed syntezą leków hipo- 
tensyjnych.

Nowoczesna biochemia kliniczna dopiero zaczęła rozwijać 
się. Nikt wtedy nie sądził, że po 45 latach zaistnieją spory na
ukowe na temat leczenia ludzi w wieku podeszłym, a wspo
mniane cukrzyca i nadciśnienie tętnicze staną się podstępny
mi przewlekłymi chorobami ambulatoryjnymi.

Nowa medycyna wymaga nowych metod szkolenia, pracy 
i finansowania. Z niezwykłym przyspieszeniem nadchodzą no
we, niestety już nie moje czasy. Jeżeli biologia pozwoli mi przy
czynić się do rozwoju tych nowych procesów, będzie to wyróż
nienie losu.

Nowe zawsze wprowadzane jest z oporami. Gdy zaczęli
śmy populacyjne badania uliczne i opracowania z Sopocką 
Pracownią Badań Społecznych, spotkało się to z krytyką i opo
rami. Dopiero jak prace zostały wyróżnione na międzynarodo
wych kongresach, a nawet nagradzane, przestano je dezawu
ować w kraju.

Myślę, że z tym, co będą wprowadzać moi następcy, będzie 
podobnie. Z czasem sprawy ważne, stają się naprawdę waż
ne. O innych dolegliwościach, także transformacji zapomni się, 
gdyż tak bywa ze wspomnieniami. Moją działalność kończę 
w XX stuleciu. Obecna inauguracja rozpoczyna pierwszy rok 
akademicki, który skończy się w XXI wieku, dlatego jej twór
com należą się same serdeczności i życzenia pomyślnego roz
woju Uczelni w przyszłym stuleciu.

prof. Barbara Krupa-Wojciechowska

Kochana Młodzieży
Kochana Młodzieży,

Żegnając się z Uczelnią muszę stwierdzić, że najbardziej 
będzie mi brakować Was.

Dziękuję Wam za zaproszenia na uroczystości zaślubin, za 
zdjęcia Waszych pociech, za życzenia, kwiaty, pamięć. Będę 

tęsknić do rozmów z Wami o Waszych kłopotach i radości. 
Życzę Wam wszystkiego najlepszego, uczcie się i rozwijajcie, 
zostańcie dobrymi lekarzami, czułymi na ludzkie niedole. 
Wszystkiego najlepszego!

Wasza pani Ania
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Polskie Towarzystwo Dermatologiczne Oddział 
Morski w Gdańsku

zawiadamia że, dnia 18 października (III środa miesiąca) 
o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie

Program:

1. „Sarkoidoza - spektrum kliniczno-morfologiczne” 
prof. J. Roszkiewicz

2. Pokaz przypadków.

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych 
Oddział Gdański

zawiadamia, że w dniu 4.10.2000 o godz.12.00 w hotelu „EU
ROPA” w Sopocie odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe 
W programie:

1. „Zaburzenia mowy u dzieci” prof. E. Dilling-Ostrowska

Dnia 27 października br. o godz. 14.00, w Klubie Lekarza 
w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 24 odbędzie się posiedzenie 
Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
poświęcone pamięci profesora Wilhelma Czarnockiego.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Gdańsk 
informuje o posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, które odbę
dzie się 17 października 2000 r. o godz. 11.15 w sali wykładowej 
Wojewódzkiego Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku przy ul. 
Nowe Ogrody 1-6.

Temat zebrania:

1. „Przedwczesne pokwitanie - rozpoznawanie i leczenie” 
dr med. D. Birkholz

2. „Gigantyzm młodzieńczy - przyczyny i postępowanie” 
dr med. B. Dorant, dr med. D. Birkholz

3. „Zastosowanie osobistych pomp insulinowych w leczeniu cu
krzycy dziecięcej” dr med. B. Dorant

4. Prezentacja firm farmaceutycznychKADRY SPSK 1
01.08.2000 - 31.08.2000

Jubileusz długoletniej pracy w SPSK nr 1 obchodzili:
20 lat
Joanna BLOK
Elżbieta KAMIŃSKA
Beata KOŁASIŃSKA
Marianna WOSZKOWSKA
Irena ZANTKIEWICZ
Nadia ZEMBROŃ

25 lat
Ewa BRZOSTOWSKA
Joanna KACZMAREK
Helena KAŻMIERCZAK
Irena SOCHACKA
Bożena TRUCHEŁ
Anna WITULSKA
Małgorzata WOŁEK
Bożena ZIELIŃSKA
30 lat
Maria BRUDZIŃSKA
Maria GRZEŚKOWIAK
Czesława ROGOWSKA
Wanda RURARZ
Teresa SZACHNIEWICZ
Bożena ŚWIDEREK
35 lat
Kazimiera BŁASZCZYK
Elżbieta GRAY
Bożena RABCZUK
Danuta SCHEFFLER

Zmiany osobowe
Od dnia 23 sierpnia 2000 r. zatrudniono inż. Bolesława FORMELĘ 
na stanowisku z-cy dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych.

01.08.2000-31.08.2000

Tytuł profesora otrzymali:
prof. dr n. hum. Zbigniew Machaliński
prof. dr n. med. Stanisław Mazurkiewicz

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzili:

35 lat
prof. dr hab. Janusz Emerich
20 lat
Maria Bekaszyńska
Grażyna Orfin

Z Uczelni odeszli:
mgr Agnieszka Dąbrowska
lek. Andrzej Dzierbicki
mgr Katarzyna Stępień

Na emeryturę przeszły:
mgr Anna Nałęcz
Bogumiła Skierka
Teresa Subocz

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
W dniu 4 listopada 2000 r. (sobota) o godz. 11.00 w 
Auditorium Maximum Wydziału Farmaceutycznego 
(Gdańsk-Wrzeszcz, al. Gen. Hallera 107) odbędzie 
się uroczyste wręczenie dyplomów magistra farma

cji absolwentom z roku akademickiego 1999-2000, 
na które zaprasza Dziekan, Rada Wydziału 
i absolwenci Wydziału Farmaceutycznego AMG.
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DGT sponsorem studentów
W czerwcu br. firma teleinformatyczna DGT ze Straszyna pod 
Gdańskiem wypożyczyła na potrzeby mieszkańców Osiedla Stu
denckiego modemy Euclid 5401 HDSL o wartości około 9.000 zł. Są 
to urządzenia służące do zestawienia szybkiego, internetowego łą
cza stałego o przepustowości 2 MB/s w oparciu o kable telefonicz
ne. Do przekazania sprzętu doszło w wyniku intensywnych poszuki
wań sponsora przez Samorząd Studencki. Firma DGT ze Straszyna 
odpowiedziała na potrzeby studentów, za co serdecznie dziękujemy 
i jednocześnie liczymy na dalszą współpracę.
Na terenie Domu Studenckiego nr 1 od ponad dwóch lat istnieje sieć 
komputerowa. Jej budowa została zainicjowana i zrealizowana 
w całości przez studentów. Od ponad roku sieć ma podłączenie do 
Internetu. Każdy z mieszkańców DS-u ma możliwość przyłączenia 
do sieci swojego komputera. Dodatkowo został uruchomiony termi
nal komputerowy w świetlicy akademika, z którego korzystają mie
szkańcy całego Osiedla. Komputer został przejęty przez Samorząd 

Studencki z Dziekanatu i zaadaptowany na terminal sieciowy. Stu
denci zamieszkali w DS-1 i w pozostałych akademikach mają moż
liwość oglądania zasobów sieci WWW, odbierania i wysyłania po
czty oraz korzystania z bazy danych Medline, PubMed i innych. Do
stępne są również usługi sieciowe, takie jak: FTP, ICQ, IRC. Aby za
spokoić zapotrzebowanie na dostęp do Internetu należałoby jednak 
umieścić w świetlicy DS-1 kolejne trzy komputery. Na terminal inter
netowy możemy zaadaptować każdy komputer wycofany z pracy 
w innych jednostkach Uczelni.
Ostatnio Uczelnia aktywnie włączyła się w proces komputeryzacji 
Osiedla Studenckiego. Obecnie, dzięki przychylności JM Rektora, 
prowadzone są prace mające na celu przyłączenie akademików do 
Uczelnianej Sieci Komputerowej łączem światłowodowym. Zapewni 
to doskonałą jakość korzystania z usług Internetu wszystkim stu
dentom AMG.

Grzegorz Łaskawski V WL, 
organizator sieci komputerowej w DS-1

„Ksero Medyk”
Na początku ub. r. akademickiego na terenie Uczelni ukazały się 

liczne plakaty reklamujące działalność firmy „KSERO MEDYK”, 
której siedziba znajduje się w klubie „Medyk”, ul. Dębowa 7, pokój 4. 
Równocześnie, na pierwszych zajęciach z biologii i genetyki na ro
ku II zauważyliśmy, że liczna grupa studentów korzysta ze skryptu 
wydanego przez ww. firmę. Jest to sktypt pt. „BIOLOGIA. Semina
ria. Najnowsza wersja seminariów z biologii na II rok Wydziału Le
karskiego i Stomatologii”. Autor anonimowy. Cena 22,-zł.

Zainteresowała mnie oczywiście treść tego liczącego 131 stron 
skryptu. Już pierwsze strony jasno wskazują, że jest to nieudolna 
próba kompendium wiedzy wykładanej na zajęciach przez pracow
ników Katedry Biologii i Genetyki AMG na II roku. Autor, anonimowy 
zresztą, wykazuje duże niedbalstwo i popełnia liczne błędy meryto
ryczne. Tematy zajęć są podzielone zgodnie z naszym programem, 
ale Autor nie zauważył, że zaszły liczne zmiany i wiele zagadnień 
jest już nieaktualnych. Co więcej, Autor bezkrytycznie dodaje pew
ne zagadnienia „od siebie”, których od dawna nie wymagamy od 
studentów. Nie jest moim celem dokonanie szczegółowej recenzji 
tego skryptu. Stwierdzam jedynie, że występują tam liczne błędy 
merytoryczne oraz szereg niejasnych sformułowań wynikających, 
jak sądzę, z niewiedzy Autora, który zresztą niekiedy sam przyzna- 
je: „powstaje krótszy lub dłuższy (nie wiem dlaczego-?) polipeptyd” 
(str.60), albo „nie mam pojęcia o co tu chodzi, bardzo mi przykro też 
chciałbym wiedzieć" (str. 73). W rozdziale X (str. 68-74) praktycznie 

na każdej stronie są błędy - np. zapisy kariotypów człowieka. Uwa
żam, że w obecnych czasach, kiedy w księgarniach znajduje się 
wiele świetnych książek z genetyki (cena niektórych zbliżona jest do 
ceny „skryptu”), które można wypożyczać z biblioteki nie tylko na 
naszej Uczelni, pisanie z licznymi błędami „bryków” z określonych 
przedmiotów jest nieporozumieniem i jest szkodliwe. Ponadto dru
kowanie materiałów z wykładów czy seminariów bez zgody ich au
torów jest także łamaniem praw autorskich. W reklamowym druku 
znalazłem 30 pozycji drukowanych przez firmę. Początkowo nie 
chciałem użyć słowa „oszustwo”, ale wydaje mi się, że jest to jedy
ny wyraz, który pasuje do powyższej sytuacji. Otóż starsi studenci 
AMG, nie bacząc na prawa autorskie swoich profesorów, przepisu
ją ich wykłady popełniając liczne błędy merytoryczne, drukują na 
sprzęcie AMG skrypty, które sprzedają swoim młodszym kolegom. 
Na ironię, na każdej stronie skryptu znajduje się napis: „Ksero Me
dyk Copyright Reserved 1999“ - a więc łamiący prawo żądają od in
nych przestrzegania prawa. Myślę, że studenci nadużyli zaufania 
władz Uczelni i dlatego należy jasno określić cel i zasady działania 
firmy „Ksero Medyk”. Na wiosnę br. po okresowym zawieszeniu 
działalności „Ksero Medyk”, pojawiły się entuzjastyczne plakaty, że 
firma „powróciła” do swojej działalności. Zastanawiam się, co będzie 
przedmiotem tej działalności, bo dotychczasowe funkcjonowanie 
polegało na łamaniu nie tylko prawa ale i dobrych obyczajów akade
mickich.

prof. Janusz Limon

Przeczytane.. . Pożegnanie z przyjaciółmi

30.10.1813 r. 20-letni Aleksander Fredro w bitwie traci pod sobą ulubionego konia. „Kula - jak pisze - wybrała so
bie to, co miałem najlepszego. Nie wstydzę się powiedzieć, że ze łzami w oczach objąłem i przycisnąłem do piersi ter 
łeb bułany, co się ku mnie zwracał, jak gdyby wzywał pomocy. Żegnam Cię, rzekłem, wierna towarzyszko”.

Koń kapitana Trojańczyka został ranny w brzuch odłamkiem granatu. Pod brzuchem sterczy powiększający się ba
lon jelita. Kapitan jest tym wypadkiem wstrząśnięty i wykonuje różne czynności w przekonaniu, że przyniesie ulgę swe
mu wieloletniemu przyjacielowi. Koń wodzi za nim rozkochanym wzrokiem. Podoficer weterynarii wyjaśnia, że istnieje 
tylko jeden sposób na skrócenie cierpień i zaleca tę powinność wykonać. Zdejmuje karabinek z ramion, ale Kapitar 
wyrywa mu broń, całuje konia z obu stron w szyję, a potem w chrapy i blady jak kreda strzela. Koń wyciąga do przo
du głowę i wolno zaczyna iść do swego pana. Wiernie patrzą oczy. Kapitan oddaje drugi strzał, a gdy koń idzie jeszcze 
dalej kilka kroków, strzela po raz trzeci. Dopiero wtedy zwierzę potyka się i pada. Kapitan rzuca karabin na ziemię 
i biegnie nieprzytomnie w las....

E. Cereniewicz „Wrześniowe drogi 1939 r.”
Przgotował prof. Romuald Sztaba
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Pamięci Profesora 
Władysława Kubika 
(1923-2000)

W dniu 6 czerwca br. zmarł dr hab. 
med. Władysław Kubik, emerytowany 
profesor AMG. Profesor Kubik związał 
się z Katedrą Anatomii naszej Uczelni 
ponad pół wieku temu i został jej wier
ny aż do ostatnich chwil, biorąc stale 
udział w jej życiu.

Działalność dydaktyczną rozpo
czął jako student w 1949 r. na etacie 
demonstratora. Po uzyskaniu dyplo
mu lekarza w 1952 r. awansuje kolej
no na stanowisko asystenta i adiunk
ta. Stopniowo staje się jedną ze zna
nych postaci o poważnym autorytecie 
wśród kolegów i studentów. Decydo
wała o tym Jego ciekawa osobowość, 
znajomość przedmiotu i szeroki wa
chlarz zainteresowań. Doktoryzuje się 
na Wydziale Lekarskim w 1961 r. Sto
pień naukowy docenta nauk medycz
nych uzyskuje w 1967 r., a stanowisko 
profesora AMG w 1991 r. Równocze
śnie odbywa wieloletni staż w II Klinice 
Chirurgicznej pod kierunkiem prof. Dę
bickiego i zostaje specjalistą w zakre
sie chirurgii.

Przez cały okres swej pracy pro
wadzi wykłady i ćwiczenia dla studen
tów i pielęgniarek. Od lat 70. w ra
mach Katedry kieruje nauczaniem 
anatomii na Oddziale Stomatologicz
nym. W latach 1970-78 pełni kolejno 
obowiązki kierownika Oddziału Sto
matologicznego i prodziekana Wy
działu Lekarskiego. Przez wiele lat 
prowadzi zajęcia z anatomii w Wy
ższej Szkole Wychowania Fizycznego 
w Gdańsku.

Profesor Kubik był jednym z naj
lepszych wykładowców naszej Uczel
ni. Wspaniały talent dydaktyczny, wie
dza i umiłowanie przedmiotu sprawiły, 
iż wykłady Jego cieszyły się olbrzymią 
frekwencją i są do dziś wspominane 
przez pokolenia dawnych Jego stu
dentów. Uważał nauczanie za najważ
niejszy, niezbywalny obowiązek każ
dego nauczyciela akademickiego, nie
zależnie od stanowiska, jakie zajmuje. 
Miał wielką umiejętność przedstawia
nia skomplikowanych problemów ana
tomicznych, które w Jego ujęciu sta
wały się ciekawe, proste i zrozumiałe 
dla każdego słuchacza.

Umiał utrzymywać doskonały kontakt 
z młodzieżą. Jego postać jako świet
nego kierownika obozów studenckich 
w latach siedemdziesiątych żyje nadal

w pamięci zarówno dawnych studen
tów, którzy brali w nich udział, jak 
i wdzięcznych za działalność medycz
ną mieszkańców Wdzydz Kiszew
skich.

Jego talent dydaktyczny znalazł 
wspaniały wyraz w, aczkolwiek nie
licznych, ale świetnie napisanych, pu
blikacjach podręcznikowych. Jego 
podręcznik anatomii dla wyższych 
szkół wychowania fizycznego uwa
żam za wzór precyzji i logiki o nieprze
mijających wartościach, z którego do 
dziś mogą korzystać również studenci 
medycyny. Nie wszystkim znany jest 
udział profesora Kubika w przygoto
waniu monumentalnego podręcznika 
„Anatomii człowieka” Bochenka-Rei- 
chera. Prof. Reicher zawsze podkre
ślał, że przy pisaniu tego wielotomo
wego dzieła ważną rolę odegrał ów
czesny adiunkt Zakładu, dr Kubik. 
W tej żmudnej pracy wykazał On wielką 
dokładność i znajomość przedmiotu.

Jego zasługą były też uwagi kli
niczne do podręcznika, które zawsze 
nawiązywały do medycyny praktycz
nej. Profesor Kubik był bowiem rów
nież lekarzem praktykiem. O swej wie
loletniej pracy w Klinice Chirurgicznej 
prof. Dębickiego mówił niejednokrot
nie, wspominając barwne postacie le
karzy, którzy klinikę tę tworzyli. Wy
niósł z niej rzetelną wiedzę chirurgicz
ną, która owocowała w Jego działal
ności dydaktycznej, gdy w nauczaniu 
anatomii przybliżał studentom pierw
szych lat problemy kliniczne.

Z Jego zainteresowaniami me
dycznymi związany był również zasa
dniczy kierunek badań dotyczący 
morfologii wielkich gruczołów trawien
nych. Jej aspektom, zarówno anato- 
mo-porównawczym, jak i klinicznym 
poświęcone były rozprawy doktorska 
i habilitacyjna, jak i większość Jego 
publikacji.

W osobowości profesora Kubika 
uderzała przede wszystkim wielokie- 
runkowość Jego zainteresowań, obej
mujących nieraz bardzo odległe dzie
dziny wiedzy i sztuki. Anatomia, chi
rurgia, muzyka, problemy życia spo
łecznego, historia były to dziedziny, 
w których wykazywał głęboką wiedzę 
i o których mógł prowadzić wielogo
dzinne, pasjonujące dyskusje. Miał 
wielką ilość nagrań najlepszych utwo
rów muzyki poważnej, którą umiał 
wspaniale komentować.
Był człowiekiem szlachetnym, bardzo 
wrażliwym na cudze cierpienie 
i krzywdę. Reagował wówczas bardzo 
emocjonalnie, niezależnie od kłopo
tów, jakie to Mu mogło nieraz przy
nieść. Był również człowiekiem skro
mnym, unikał rozgłosu, obejmowania 
eksponowanych stanowisk, angażo
wania się w życie publiczne. Z wielkim 
trudem, po długich namowach udało 
mi się Go przekonać do podjęcia funk
cji prodziekana, z których wywiązywał 
się świetnie.

Był wierny patriotycznym trady
cjom Armii Krajowej i powstania war
szawskiego, w których brał czynny 
udział i z których był zawsze dumny. 
Jego barwne wspomnienia z tego 
okresu należą do niezapomnianych 
i miały istotne znaczenie w owych 
czasach. Będzie nam bardzo Go bra
kowało, gdyż stanowił pomost między 
dawnym, powojennym zakładem prof. 
Reichera a naszym obecnym, wkra
czającym już w następne stulecie.
Na dwa tygodnie przed śmiercią 
odwiedzałem Go w szpitalu. Jego 
spokój i opanowanie przy pełnej świa
domości choroby mogą być wzorem 
postawy człowieka, który niezależnie 
od sytuacji zachowuje pełną godność 
do ostatnich chwil życia. Profesor Ku
bik zostanie na zawsze w naszej pa
mięci jako człowiek szlachetny, wzór 
nauczyciela i wychowawcy młodzieży.

prof. Olgierd Narkiewicz
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Wspomnienie o dr med. Karolinie
Kamieńskiej (1923-2000)

Karolina Kamieńska urodziła 
się w dniu 7 sierpnia 1923 roku 
w Glinnej koło Lwowa, w rodzinie 
inteligenckiej. Świadectwo doj
rzałości uzyskała we Lwowie 
w roku 1941. W czasie wojny po
czątkowo pracowała w zakładzie 
krawieckim w Warszawie. Mając 
20 lat zawarła związek małżeński 
z Taduszem Kamieńskim. Będąc 
już mężatką zaczęła działać 
w konspiracji, pod pseudonimem 
„Sława” prowadząc szkolenie sa
nitariuszek batalionu „Narew”. 
Podczas powstania warszaw
skiego pracowała w szpitalu na 
Czerniakowie. Po zajęciu szpita
la przez Niemców została wywie
ziona do obozu w Pruszkowie, 
skąd przewieziono Ją do Stuttho- 
fu. Po ucieczce z transportu pod
czas ewakuacji obozu została 
umieszczona w Chojnicach, 
gdzie przebywała do czasu wy
cofania się Niemców z Pomorza. 
Po przeniesienu się z całą rodzi
ną do Gdańska rozpoczęła jesie- 
nią 1945 roku studia lekarskie 
w AL w Gdańsku. Pierwsze lata 
w zniszczonym mieście nie były 
łatwe, ale możliwość kontynuo
wania studiów lekarskich rekom
pensowała wszystkie trudności. 
Dyplom lekarza medycyny otrzy
mała 22 grudnia 1951 roku, ale w 
służbie zdrowia zaczęła praco
wać od 1948 roku. Początkowo 
pełniła funkcję higienistki, a na
stępnie kolejno zastępcy asy
stenta, młodszego, starszego 
asystenta w Katedrze i II Klinice 
Położnictwa i Chorób Kobiecych 
AMG, awansując w końcu na sta
nowisko adiunkta. W latach 
1952-1956 pierwsza w Trójmie- 
ście wykonywała wymienną 
transfuzję krwi u noworodków 
z konfliktem serologicznym. W la

tach 1958-1960 jako pierwsza 
w Polsce była współorganizator
ką wprowadzenia na oddziale po
łożniczo-noworodkowym syste
mu „rooming” (noworodki leżą na 
sali razem z matkami) oraz „fol-

low up” (wypisywanie jednocze
śnie wszystkich pacjentów jednej 
sali). Dr Karolina Kamieńska 
otrzymała specjalizację II stopnia 
z pediatrii w roku 1956. Doktorat 
uzyskała w 1965 roku na podsta
wie pracy: „Wewnątrzszpitalne 
zakażenia noworodków florą 
gronkowcową w świetle badań 
w pozaklinicznym okresie ich ży
cia”, promotor prof. Wojciech 
Gromadzki. W 1970 r. została 
ordynatorem oddz. wcześniaków 
i noworodków Szpitala Woje
wódzkiego w Gdańsku, który pro
wadziła do czasu przejścia na 
emeryturę w roku 1989. Opubli
kowała 21 artykułów w czasopi
smach krajowych i zagranicz
nych.
Dr Karolina Kamieńska była do
skonałym pediatrą, sprawnym 
organizatorem i kierownikiem od

działu, szanowanym przez prze
łożonych i współpracowników 
oraz bardzo łubianym przez dzie
ci i rodziców, a dowodem tego 
było nadanie Jej odznaki „Przyja
ciel Dziecka”. Oprócz pracy za
wodowej udzielała się również 
społecznie pracując 26 lat 
w Ośrodku Adopcji i Rodzin Za
stępczych. Brała czynny udział w 
działalności Gdańskiego Oddzia
łu Polskiego Towarzystwa Pedia
trycznego. Za działalność zawodo
wą została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

W ostatnich trzech latach ży
cia poświęcając bardzo wiele 
czasu, współuczestniczyła w przy
gotowaniach wydawnictwa po
święconego pierwszemu powojen
nemu rocznikowi studentów me
dycyny w Gdańsku (1945-1950). 
Dr Karolina Kamieńska była jed
ną z kilku osób, które przyczyniły 
się do zorganizowania w dniu 26 
maja 2000 roku uroczystości jubi
leuszu 50-lecia oraz odnowienia 
dyplomów lekarskich absolwen
tów medycyny z roku 1950.

Zmarła w dniu 11 sierpnia 
2000 roku. Została pochowana 
na Cmentarzu Srebrzysko. Nie
spodziewana śmierć dr med. Ka
roliny Kamieńskiej zaskoczyła 
boleśnie koleżanki i kolegów z ro
ku studiów.
Pogrzeb odbył się podczas ulew
nego deszczu, ale kilkusetosobo
wa grupa uczestników tego 
obrzędu dotrwała do końca ża
łobnej uroczystości, co świadczy 
o szacunku, którym obdarzają 
Zmarłą pracownicy służby zdro
wia i chorzy.
Dr med. Karolina Kamieńska by
ła osobą, którą cechowała 
ogromna życzliwość, głęboka 
etyka oraz chęć służenia radą 
i pomocą. Taka zostanie w naszej 
pamięci.

dr Leon Birn
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KARTKI Z DZIENNIKA POKŁADOWEGO 
ZNALEZIONEGO PO OBOZIE ŻEGLARSKIM

Dzień szósty - poniedziałek
Obudziłem się, a raczej ktoś mnie obudził o godzinie 9.00 na poran

ną odprawę. Chief powiedział: „Najpierw spływamy w dół, a potem ma
newry, bo trzeba wykorzystać dzisiejszy wiatr...” Rzeczywiście wiatr 
wiał na tyle mocno, aby każdy z nas mógł poczuć dreszczyk emocji, 
kiedy to trzymając rumpel i kurs na wiatr poczujemy silny przechył jach
tu. Walka z żywiołem i wspaniałe uczucie żeglarskiej nirwany jest ideal
nym sposobem na to, aby zapomnieć... o wszystkim. Nauczyliśmy się 
korzystać z darów natury. Na śniadanie smażone rybki. Na kolację ko
tlety z kapeluszy kani, a na deser maliny słodkie jak usta dziewczyny.

Dzień siódmy - wtorek

Rano byliśmy w Siemianach. To taki bardzo duży port, gdzie są 
sklepy z piwem. Piwo to z kolei napój, który towarzyszy nam od same
go początku. Piwo jest dobre na wszystko - powiedziałby Cezar Ale
ksander - kumpel Chiefa, który w swoich wypowiedziach używa tylko i 
wyłącznie sentencji.
Gdy Max - załogant „Białego” - głośno wyraził swój podziw nad wycho
dzącym zza chmury słońcem, Cezar bardzo szybko sprowadził go na 
ziemię powiedzeniem „nie chwal dnia przed zachodem słońca...” I co ?! 
Wieczorem padał deszcz.
Innym razem, kiedy Chief tłumaczył wszystkie zasady wykonywania 
manewru „człowiek za burtą” Cezar Aleksander skwitował: „człowiek to 
brzmi dumnie”.
Rozkaz to nie gazeta, przy wykonywaniu się nie szeleści - to kolejna 
sentencja, której użył Cezar, nie pozwalając plebsowi (czyli nam) wypły
nąć bez nadzoru Chiefa. Tak to już na naszym obozie jest. Chief - waj- 
delota - nawet zwykłe łapanie ryb potrafi zamienić w opowiadanie 
o stadnym ataku okoni na ławicę uklei, no i Cezar cichy przywódca, 
który tylko sentencjami przemawia do tłumu.
Na kolację mieliśmy smażone maślaki z cebulką. Niebo w gębie. Nawet 
chleb, którym zagryzaliśmy te delicje, smakował jakoś tak niesamowi
cie. Wieczorem „mafia" czyli kto nie umie kłamać - przegrywa. A w no
cy - lulu.
Dzień ósmy - środa

Wczoraj dotarliśmy do portu „Półwysep Bukowiec”. To w tamtej
szym lasku znaleźliśmy te smaczne maślaki, o których wspomniałem 
wcześniej. Na półwyspie spodobało nam się tak bardzo, że postanowi
liśmy zostać na nim przez dwa dni. Wszystko po to, aby ćwiczyć ma
newry: „człowiek za burtą” i „dopływanie do bojki”.
„Czy my nie możemy normalnie wejść, tylko ciągle jakieś przedstawie
nia?” - tak Mariusz skomentował codzienne dobijanie do brzegu na
szych pięciu wspaniałych jachtów. W istocie siedzę sobie na karimacie 
i oglądam tę znaną wszystkim komendę. Chroń burtę! Odbij! Biały mo
żecie nas przyciągnąć! To co! Robimy namiot? Wszyscy na rufę! 
Itd...itp.. A Chief? Chief trzyma sobie wędkę i ma niezły ubaw.A śmiech 

to zdrowie. Właśnie zdrowie. Na zdrowie. Zdrówko. Język mi się plącze 
więc kończę pisać i idę do jachtu po piwo. Co będzie dalej? Sam nie 
wiem.

Dzień dziewiąty - czwartek
Tradycyjnie rozpaliliśmy obozowe ognisko. Wieczór przy ognisku to 

wspaniała rzecz. Można sobie upiec kiełbaski, zrobić grzankę i posma
rować dżemem wiśniowym. Samo przygotowywanie posiłku jest bardzo 
przyjemne, a konsumowanie jeszcze bardziej. Przy ognisku można też 
pograć na gitarze i pośpiewać piosenki. O Jezioraku, o chłopaku, który 
mało pił, o hiszpańskich dziewczynach, słowem: o wszystkim. Przy 
ognisku można też ogrzać zmęczone stopy. Ognisko przydaje się rów
nież do suszenia butów. Powiem krótko: obozowe ognisko nie ma wad. 
A teraz! Najważniejsze. Nigdzie tak jak przy ognisku, nie pije się nalew
ki wiśniowej. Rozgrzana od ogniskowego żaru krew rozprowadza alko
hol tam gdzie trzeba. W dodatku z odpowiednią prędkością, w takich 
warunkach każdy czułby się szczęśliwym, rozluźnionym, zrelaskowa- 
nym. Fajnie jest się wtedy uśmiechnąć, powiedzieć coś głupiego i cie
szyć się chwilą, bo (jak w tej piosence) w życiu ważne są tylko chwile.

Dzień dziesiąty - piątek
Wczoraj poszedłem spać jako jeden z ostatnich. O godz. 5.00. Po

budka o godz. 9.00. Siłą rzeczy się nie wyspałem. To nic, pomyślałem, 
odpłyniemy i znowu położę się spać. Mój plan, jak na złość nie wypalił. 
Dziś przepływaliśmy pod drutami wysokiego napięcia, a tego nie mo
głem przegapić. Musiałem być świadkiem tej śmiertelnie niebezpiecz
nej przeprawy, przed którą ostrzegał nas Chief.
Już niejeden jacht bardzo żle tam skończył. Pamiętam też wypadki 
śmiertelne - opowiadał Marian. Jak makiem zasiał, staliśmy i słuchali
śmy tych mrożących krew w żyłach opowieści. Czy sobie poradzimy, 
czy na pewno chcemy tam płynąć, ba! Czy przeżyjemy - chyba każdy 
zadawał sobie podobne pytanie.
Aż w końcu nadszedł czas próby. Niewyspany, z aparatem na szyi bar
dzo dokładnie śledziłem jachty, które płynęły przed nami. O dziwo! 
Pierwszy był „Biały”. Przy wantach jako niezbędny balast stali Maxim 
i Ania. Pstryk! Zrobiłem zdjęcie. Przechylony do granic „Konradzik” 
i skupiona na manewrze załoga. Nie można się przecież dziwić. Oni 
walczyli o życie. Następna była „pistacja”, potem „zielony”, „niebieski” 
i na końcu (o przepraszam, przed Chiefem) - my. Na wantach stały na
sze dwie załogantki, które zamiast skupione śledzić zachowanie jachtu 
uśmiechały się. Pstryk! Uśmiech pięknych dziewczyn zawsze zasługu
je na uwiecznienie. Udało się!! Przepłynęliśmy cali i zdrowi. Na zdrowie. 
Zdrówko. Wieczorem trzeba to opić. Oczywiście, nalewką wiśniową. 
Wśród poplamionych krwią kartek dziennika pokładowego nie ma dni: 
jedenastego, dwunastego i trzynastego zachowała się jeszcze jedna 
w części spalona kartka z dniem czternastym.

Dzień czternasty - poniedziałek
Chrzest!
Niestety, tylko ten jeden wyraz był zapisany. Nadszedł czas, aby wyja
śnić kilka spraw, zapewne nurtującących Was, Drodzy Czytelnicy. Ów 
odnaleziony dziennik pokładowy był najprawdopodobniej własnością 
jednego z uczestników obozu żeglarskiego, organizowanego przez 
Akademię Medyczną w Gdańsku.
„Żółty”, „Pistacja”, „Zielony”, „Niebieski", „Biały” to nazwy jachtów który
mi pływali przyszli lekarze i farmaceuci. Chiefi Cezar Aleksander oka
zali się być opiekunami obozu. Niestety! Na razie wiemy bardzo mało. 
Wśród połamanych masztów, podziurawionych kadłubów, porozrzuca
nych w promieniu kilometra rzeczy, spalonych pagajów, słowem: na 
jednym, wielkim pobojowisku, które zostało odnalezione dziś o godzinie 
4.00 przez iławską policję w okolicach Sarnówka, cały czas są prow- 
dzone poszukiwania. Masakra - plotkują tubylcy. Na Jezioraku pływają 
na czarno przystrojone żaglówki, nawet wiatr przestał wiać, po lustrze 
jeziora niesie się echo o wielkiej tragedii. I rzeczywiście. Jak tu się cie
szyć, gdy po takim obozie trzeba wracać do domu.
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