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Szczęśliwego Nowego
Roku 2000

U progu Nowego Roku w imieniu Senatu Akademii 
Medycznej w Gdańsku, władz Uczelni i własnym składam 
całej wspólnocie naszej Alma Mater życzenia zdrowia, 
szczęścia i osobistej pomyślności. Kieruję je do wszystkich 
nauczycieli akademickich, studentów, ogółu pracowników 
naszej Akademii i Szpitali Klinicznych, wraz z podziękowa
niem za dotychczasową ofiarną i rzetelną pracę.

W tym szczególnym momencie pragnę przekazać słowa 
wielkiego i szczerego uznania za poświęcenie i pracę dla 
dobra najwyższego - dla zdrowia i życia powierzonych 
Wam chorych.

Młodzieży akademickiej pragnę przekazać serdeczne ży
czenia dobrych postępów w nauce, radości i sukcesów w 
zdobywaniu wiedzy i odkrywaniu tajemnic Natury. Życzę 
wytrwałości w pracy nad sobą, prowadzącej do stałego do
skonalenia osobowości i wrażliwości na ludzkie cierpienie.

Nauczycielom akademickim życzę satysfakcji i zadowo
lenia z nauczania medycyny, farmacji, biotechnologii i pie
lęgniarstwa. Życzę, by każdy mogło sobie pomyśleć - jestem 
dobrym nauczycielem, bo mam uczniów lepszych od siebie.

Roku 2000 Pastorałka wirtualna
Przecieka CZAS szeregiem cyfr
Pękają Epok przerdzewiałe kraty
Struktury ciągu liczb wykrystalizowały kwiaty
Kolędę stroi starych skrzypiec gryf

Nazwa pliku prosta - Boże Narodzenie 
Wędrują pastuszkowie w wirtualnym śmiecie 
Wiatr z komina zapach igliwia wymiecie 
Rodzi się Nowe Sumienie.

Ziemia się z lodowej wyłoniła kry 
Ale po staremu wokół słońca kręci
Król Herod stracił megabit pamięci 
Rzym go wyeliminował z Gry.

Ciekłych kryształów orbity gorące
Wymazały z drzewa przewodników ludu 
Zbyt mało mieli Wiaty w oczekiwaniu cudu 
W Erze miłości Roku Dwa Tysiące.

Na twardym dysku wirtualna droga 
Kolędy śpiewają surfujące dzieci 
Na ekranie temat: Wiara w Boga 
Człowiek podłączył procesor do SIECI.

Przemija CZAS szeregiem cyfr
Pękają Epok przerdzewiałe kraty 
Mróz na szybach wymalował kwiaty
Kolędę stroi starych skrzypiec gryf.

Zbigniew Jabłoński 
Mława 1999.12.06

Mijający rok przyniósł ze sobą wielkie zmiany. Z woli 
społeczności akademickiej wraz z moimi współpracowni
kami podjąłem trud dostosowania Uczelni do zmienio
nych warunków, modernizacji zarządzania, poszerzenia i 
unowocześnienia naszej oferty dydaktycznej.

W Nowy Rok wkraczamy w atmosferze szczególnych 
emocji i oczekiwań, ale też pełni nadziei i głębokiej wiary, 
że sprostamy wyzwaniom czasu, że nie zmarnujemy danej 
nam szansy.

Niech Nowy Rok 2000 będzie dla nas szczęśliwy. Niech 
dla całej Uczelni będzie czasem stabilizacji i pomyślnego 
rozwoju, a dla każdego osobiście czasem pełnym sukcesów 
naukowych, dydaktycznych i zawodowych, czasem wza
jemnej życzliwości, pogody ducha, satysfakcji, optymizmu 
i spokoju.

Szczęśliwego Nowego Roku, Do siego Roku!

prof. Wiesław Makarewicz
Rektor
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Nowi profesorowie 
tytularni

Prezydent RP Aleksander Kwaśniew
ski postanowieniem z dnia 22 listopa
da 1999 r. nadat tytut naukowy profeso
ra nauk medycznych :

- dr hab. Annie Ewie Balcerskiej

- dr hab. Marii Irenie Korzon

- dr. hab. Janowi Krzysztofowi 
Erecińskiemu

- dr. hab. Kazimierzowi Krajce

Konkurs IMMUNO
Laureatką za rok 1999 konkursu Fun

dacji na Rzecz Nauki Polskiej IMMUNO, 
promującego rozwój immunologii w Pol
sce została prof. Jolanta Myśliwska, 
kierownik Zakładu Immunologii Katedry 
Histologii i Immunologii AMG, uzysku
jąc od Fundacji subwencję w wysokości 
71.400 DEM na zakup następującej 
aparatury naukowo-badawczej:

- Wirówki szybkoobrotowej, chłodzonej
- Termocyklera gradientowego
- Inkubatora z dozowaniem C02 
-Komory laminarnej z certyfikatem II

klasy bezpieczeństwa.

str. 12Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym

Walne Zgromadzenie
SA AMG

Zarząd Stowarzyszenia Absolwen 
tów Akademii Medycznej w Gdański 
(SA AMG) zawiadamia członków, że v 
związku z upływem statutowej kadencj 
władz Stowarzyszenia, zwołuje w dnii 
14 stycznia 2000 r. Walne Zgromadzę 
nie członków SA AMG (§17, 22, 23 Sta 
tutu SA AMG).

Zebranie odbędzie się w pierwszyn 
terminie o godz. 12.00, a w drugim ter 
minie, bez względu na frekwencję, < 
godz. 12.15 w sali wykładowej im. Rydy 
giera na terenie SPSK nr 1, Gdańsk 
Wrzeszcz, ul. Dębinki 7.

Porządek dzienny:

1. Powitanie zebranych
2. Przedstawienie porządku dziennegi 

i jego zatwierdzenie
3. Sprawozdanie z działalności ustę 

pującego Zarządu
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiegc
6. Dyskusja
7. Udzielenie absolutorium ustępują 

cym władzom SA AMG
8. Wybór prezesa SA AMG
9. Wybór członków Zarządu SA AMG

10. Wolne wnioski i ewentualnie inm 
propozycje wynikające z §23 stati 
tu SA AMG.

Serdecznie zapraszamy wszystkicl 
członków SA AMG do licznego udział 
w Walnym Zgromadzeniu. Poczęstune 
zapewni firma Pharmag S.A.

Aktualny adres siedziby SA AMG: u 
M. Sktodowskiej-Curie 3a; 80-21 
Gdańsk-Wrzeszcz; tel. 349-10-30.
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Z Senatu AM w Gdańsku

Uchwały Senatu

z dnia 20 grudnia 1999 roku

☆
Apel Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku 

do konstytucyjnych organów państwa 
i parlamentarzystów województwa pomorskiego

Zwracamy się do konstytucyjnych organów państwa o podjęcie konstruktywnych 
decyzji dotyczących prawnego uregulowania związku szpitali klinicznych z akade
miami medycznymi, a do parlamentarzystów województwa pomorskiego o aktyw
ne wsparcie działań Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych w Polsce dotyczą
cych tego problemu.

Dwie ostatnio wprowadzone nowelizacje ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
(1997 r. i 1998 r.) zupełnie odmiennie sytuowały szpitale kliniczne wobec akademii 
medycznych. Obie nowelizacje pozostały w części dotyczącej tego problemu mar
twym przepisem prawa.

Na mocy obecnie obowiązującej ustawy (nowelizacja w grudniu 1998 r.), wbrew 
opinii środowiska akademickiego, szpitale kliniczne znalazły się poza strukturami 
akademii medycznych, mimo iż byty i faktycznie są jednostkami, w których reali
zowane są zadania statutowe uczelni medycznych:

- dydaktyka przed- i podyplomowa,
- działalność naukowo-badawcza,
- wysoko specjalistyczne usługi diagnostyczno-terapeutyczne.
Związek między akademiami medycznymi a szpitalami klinicznymi zgodnie z 

zapisem art. 43b ww. ustawy ma być realizowany przez przekazanie rektorom 
przez Ministra Zdrowia części uprawnień organu założycielskiego. Senat Akade
mii Medycznej w Gdańsku niezależnie od konieczności docelowego kompleksowe
go uregulowania tego problemu w sposób zabezpieczający prawidłowość funkcjo
nowania systemu edukacji i ochrony zdrowia, widzi natomiast w chwili obecnej 
pilną konieczność wykonania przez Ministra Zdrowia aktualnie obowiązującego w 
tym zakresie prawa, bowiem przeciągająca się od stycznia br. nieprecyzyjnie okre
ślona sytuacja organizacyjno-prawna, utrudnia wypełnianie przez uczelnie me
dyczne ich statutowych obowiązków w zakresie kształcenia i badań naukowych. 
Nie pomaga ona również w wykonywaniu zadań statutowych przez szpitale klinicz
ne. Stwarza niepotrzebne napięcia między władzami uczelni i dyrektorami szpitali 
klinicznych, tworząc w rezultacie zły klimat społeczny i polityczny wokół akademic
kiej służby zdrowia, antagonizując środowisko, osłabia sprawne działanie szpitali 
klinicznych i akademii medycznych.

Drugim problemem, obok przedstawionej sytuacji obecnej i koniecznych dzia
łań doraźnych jest docelowe rozszerzenie problemu integracji szpitali klinicznych 
z uczelniami medycznymi. Zdaniem Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku wy
maga to podjęcia prac legislacyjnych, które umożliwią ścisłe powiązanie uczelni 
medycznych ze szpitalami klinicznymi, bądź poprzez włączenie tych szpitali w 
struktury akademii medycznych (nowelizacja z 1997 r.), bądź przez umożliwienie 
akademiom nabycia praw współwłaściciela tych szpitali. Wypracowanie odpowied
nich zapisów legislacyjnych musi odbywać się przy szerokim współudziale środo
wiska akademickiego uczelni medycznych w Polsce.

Środowisko akademickie gdańskiej Akademii Medycznej poczuwając się do 
współodpowiedzialności za poziom ochrony zdrowia w Polsce, uwarunkowany 
poziomem wykształcenia kadry medycznej i rozwojem nauk medycznych, stoi na 
stanowisku pełnej integracji szpitali klinicznych z akademiami medycznymi. Jeste
śmy bowiem pewni, że w medycynie klinicznej, dydaktyka, badania naukowe i 
wprowadzanie nowych wysoko specjalistycznych usług diagnostyczno-leczniczych 
może nastąpić jedynie przy łóżku chorego.

prof. Wiesław Makarewicz 
Rektor
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Z Senatu AM w Gdańsku

☆ ☆
Senat Akademii Medycznej w Gdańsku działając na pod

stawie § 69 ust. 4 pkt. 1 i 3 Statutu AMG oraz art. 8 ust. 1 pkt. 
7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro
wotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póżn. zmianami)

wyraża zgodę
na podjęcie działań umożliwiających wydzielenie Przychod
ni Stomatologicznej ze struktur Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego nr 1 i utworzenia w strukturze AMG jed
nostki „Centrum Stomatologiczne AMG” jako niepubliczne
go zakładu opieki zdrowotnej, który przejąłby prowadzenie 
całokształtu działalności leczniczej, stanowiąc jednocześnie 
kliniczną bazę dydaktyczną i naukowo-badawczą dla katedr 
i zakładów Oddziału Stomatologicznego.

• \ \ V

Senat Akademii Medycznej w Gdańsku w nawiązaniu do 
uchwały z dnia 20 grudnia 1999 roku dotyczącej prawnego 
uregulowania związku szpitali klinicznych z akademiami 
medycznymi, upoważnia władze AMG do wszczęcia nie
zbędnych działań organizacyjnych w celu przedstawienia 
koncepcji pełnej integracji Uczelni i Szpitali Klinicznych.

Senat oczekuje, że efektem tych działań będzie przedsta
wienie prawnych możliwości przejęcia Szpitali przez Uczel
nię, łącznie z ich ewentualną komercjalizacją i prywatyzacją.

prof. Wiesław Makarewicz 
Rektor

Styczeń jest miesiącem niezbyt łubianym ze względu na 
konieczność składania różnorodnych sprawozdań. Sprawoz
dawczość jest jednak niezbędnym elementem każdego racjo
nalnego zarządzania - także zarządzania nauką. Działalność 
naukowo-badawcza akademii medycznych w Polsce finanso
wana jest przez ministerstwo nauki, czyli Komitet Badań Na
ukowych (KBN). KBN opłaca badania statutowe jednostek aka
demickich, przyznaje środki na badania własne a także roz
dziela granty badawcze. Pieniądze KBN nie mogą być zużyt
kowane na inne niż naukowo-badawcze zadania uczelni: ani 
na dydaktykę, ani na klinikę, ani na organizację.

Wielkość środków przyznawanych przez KBN zależy od oce
ny aktywności i efektywności poszczególnych wydziałów. Ta 
ocena dokonywana jest parametrycznie, czyli na podstawie sys
temu punktów ustalonego dla poszczególnych zespołów KBN. 
Taki jednolity system punktowy obowiązuje wszystkie wydziały 
polskich akademii medycznych, które są oceniane przez Zespół 
Nauk Medycznych. System punktowy jest dość skomplikowany; 
może niekiedy dyskusyjny z punktu widzenia racjonalności kry
teriów. Ma jednak tę zaletę, że jest jawny i jednakowy dla wszyst
kich wydziałów. Z upływem czasu staje się on coraz bardziej 
klarowny. Zanikają dwuznaczności i przez to ograniczona staje 
się możliwość ekwilibrystyki rachunkowej.

Zadaniem zespołu prorektora ds. nauki jest czuwanie nad 
prawidłowością oceny znajdujących się w jego kompetencji jed
nostek. Do wywiązania się z tego zadania potrzebne są rzetelne 
i wyczerpujące dane z działalności naukowej w kolejnych latach. 
O takie dane gorąco proszę, uprzejmie przypominając, że jest to 
jeden z najważniejszych systematycznych obowiązków organi
zacyjnych kierowników katedr, zakładów i klinik Uczelni.

Dane, o których dostarczenie do dnia 2000-01-31 serdecz
nie proszę, są określane w rozesłanej pocztą wewnętrzną (kla
syczną i elektroniczną) ankiecie sprawozdawczej. Staraliśmy 
się ankietę sformułować w możliwie najczytelniejszy sposób, 
równocześnie zamieszczając w niej wszystkie kwestie podno
szone przez KBN. Wątpliwości mogą dalej sporadycznie wy
stępować - mato kto z nas przywykł do „drewnianego” urzęd- 
niczo-formalnego języka sprawozdań. Proszę śmiało korzy
stać z wyjaśnień i pomocy Działu Nauki. Uzupełnienie niektó
rych zaznaczonych rubryk sprawozdania i odpowiednie obli
czenia parametryczne zostaną dokonane przez Dział Nauki 
AMG. Weryfikację przeprowadzi Senacka Komisja Nauki.

Punktacja KBN jest ściśle zdefiniowana. Przedstawienie jej 
szczegółów wymagałoby wiele miejsca. Nie wydaje się też, 
aby czytelnicy Gazety AMG zechcieli analizować zawite algo
rytmy (osoby zainteresowane zapraszane są do Działu Nauki

Naukowe rozliczenia

oraz na naszą stronę internetową). Tutaj podam, że na punkta
cję danej jednostki składają się przede wszystkim prace opu
blikowane w czasopismach - zwłaszcza w czasopismach po
siadających jak najwyższy /mpact Factor. Ale liczą się także 
prace w czasopismach krajowych odpowiednio uszeregowa
nych przez Zespół Nauk Medycznych KBN. Zarówno wartości 
tmpact Factor, jak punkty KBN dla krajowych czasopism będę 
dostępne w Dziale Nauki i na stronie internetowej AMG. Składa
jący sprawozdanie mogą i powinni być nimi zainteresowani w 
przyszłości - przed wysłaniem pracy do publikacji. Do sporzą
dzania sprawozdania za rok 1999 wiedza ta nie jest niezbędna. 
Niezbędne jest za to dołączenie do sprawozdania odbitki każdej 
publikacji. Punków KBN dostarczają też naukowe monografie 
książkowe i podręczniki (rozdziały) autorstwa (pod redakcją) 
pracowników danej jednostki. Cenne punktowo są uzyskane w 
jednostce stopnie czy tytuły naukowe. Punktowane są patenty, 
wzory użytkowe, udokumentowane wdrożenia (w tym procedury 
medyczne), systemy jakości, akredytacje laboratoriów.

Suma punktów ściśle wyliczona za wymienione rezultaty 
pracy nauko-badawczej może być powiększona o wartość od 
0% do 20% (nie więcej!). Jest to składowa uznaniowa punkta
cji. Ustalona jest w oparciu o względną pozycję jednostki jeśli 
chodzi o pozyskiwanie grantów, członkostwo naukowych komi
tetów międzynarodowych, ogólnopolskich itp.

Efektywność, a zatem kategorię jednostki w skali pięcio
stopniowej wyznacza iloraz sumy uzyskanych punktów przez 
tzw. liczbę przeliczeniową pracowników zatrudnionych przy 
badaniach (nie jest to prosta suma lecz produkt algorytmu). 
Wyższa efektywność, to wyższa kategoria. Zatem przy tych 
samych liczbach punktów efektywniejsze będą zespoły mniej 
liczne. Żeby sprawę jednak skomplikować dodam, że finanso
wanie jednostki zależy głównie od jej kategorii, ale wzrasta z 
liczbą przeliczeniową pracowników.

Oczywistym jest, że ustalenie sprawiedliwego rozdziału 
środków na badania statutowe nie będzie zadaniem prostym. 
Dokonać tego jednak można ściśle przestrzegając wypraco
wanych przez KBN kryteriów. Senacka Komisja Nauki, która 
ma w swym składzie cieszących się wielkim autorytetem na
ukowym i moralnym przedstawicieli społeczności akademic
kiej Uczelni, stanowi gwarancję oceny prawidłowej. Tylko taka 
może stymulować szlachetne dążenia do zwiększenia efek
tywności badawczej naszej Akademii.

prof. dr bab. Roman Kaliszan, prorektor ds. nauki
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Skład Senackich i Uczelnianych

Komisji Akademii Medycznej w Gdańsku 

na okres kadencji władz 1999-2002

SENACKA KOMISJA SPRAW STUDENCKICH
Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Zastępca przewodniczącego:

dr hab. Jerzy Landowski, prof. nzw. 
Sekretarz

mgr Anna Nałęcz
Członkowie:

dr hab. Jadwiga Ochocka, prof. nzw. 
prof. dr hab. Janusz Moryś 
dr hab. Zbigniew Machaliński, prof. nzw. 
prof. dr hab. Marek Grzybiak 
prof. dr hab. Janusz Limon 
dr hab. Krystyna Raczyńska, prof. nzw. 
dr hab. Ewa Jassem 
dr med. Jacek Kaczmarek 
dr med. Barbara Kochańska 
dr med. Waldemar Budziński

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
Łukasz Barwicki
Anna Królak
Grzegorz Laskowski 
Agnieszka Olszewska

SENACKA KOMISJA NAUKI
Przewodniczący:

prof. dr hab. Roman Kaliszan 
Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Jacek Jassem 
Sekretarze:

Grażyna Zedler
Krzysztof Szymański

Członkowie:
dr hab. Andrzej Hoppe, prof. nzw. 
prof. dr hab. Stanisław Janicki 
prof. dr hab. Janusz Moryś 
prof. dr hab. Jerzy Krechniak 
prof. dr hab. Janusz Limon 
dr hab. Janusz Emerich, prof. nzw. 
dr hab. Marek Dobosz 
dr med. Jan Rogowski 
prof. dr hab. Andrzej Myśliwski 
prof. dr hab. Bolesław Rutkowski 
dr hab. Barbara Adamowicz-Klepaiska, prof. nzw. 
prof. dr hab. Julian Świerczyński 
prof. dr hab. Eugenia Częstochowska

SENACKA KOMISJA SPRAW NAUCZYCIELI 
AKADEMICKICH
Przewodniczący:

prof. dr hab. Roman Kaliszan 
Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Janusz Galiński 
dr hab. Piotr Szefer, prof. nzw.

Sekretarz:
mgr Lucyna Huryn

I ZESPÓŁ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
(dyscypliny podstawowe)
Przewodniczący:

prof. dr hab. Janusz Moryś
Członkowie:

dr hab. Jacek Petrusewicz, prof. nzw. 
prof. dr hab. Julian Świerczyński

II ZESPÓŁ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
(dyscypliny zachowawcze)
Przewodniczący:

dr hab. Stanisław Bakuła
Członkowie:

prof. dr hab. Andrzej Kryszewski 
dr hab. Jerzy Landowski, prof. nzw.

III ZESPÓŁ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
(dyscypliny zabiegowe)
Przewodniczący:

prof. dr hab. Jan Skokowski
Członkowie:

prof. dr hab. Andrzej Kopacz 
dr hab. Czesław Stankiewicz, prof. nzw.

IV ZESPÓŁ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
- Oddziału Stomatologicznego
Przewodniczący:

dr hab. Zdzisław Bereznowski
Członkowie:

dr hab. Barbara Adamowicz-Klepaiska, prof. nzw. 
dr hab. Jadwiga Sadlak-Nowicka, prof. nzw.

V ZESPÓŁ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
Przewodniczący:

dr hab. Jadwiga Ochocka, prof. nzw.
Członkowie:

dr hab. Wojciech Czarnowski, prof. nzw. 
dr hab. Wiesława Stożkowska, prof. nzw.

VI ZESPÓŁ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych 
Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Członkowie:

prof. dr hab. Janusz Galiński
dr. hab. Piotr Szefer, prof. nzw. 
dr hab. Jacek Bigda

VII ZESPÓŁ OCENY CZŁONKÓW WŁADZ UCZELNI
I PROFESORÓW
Przewodniczący:

prof. dr hab. Jerzy Krechniak
Członkowie:

prof. dr hab. Andrzej Myśliwski
prof. dr hab. Zbigniew Gruca
prof. dr hab. Edward Witek
prof. dr hab. Barbara Krupa-Wojciechowska

SENACKA KOMISJA SPRAW KLINICZNYCH
Przewodniczący:

dr hab. Stanisław Mazurkiewicz, prof. nzw.
Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Anna Balcerska
Sekretarz:

mgr Zofia Ogrodnik
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Członkowie:
dr hab. Janusz Emerich, prof. nzw. 
prof. dr hab. Kazimierz Krajka 
dr hab. Mirosława Narkiewicz, prof. nzw. 
prof. dr hab. Andrzej Hellmann 
dr hab. Jan Marek Siomiński, prof. nzw. 
prof. dr hab. Paweł Stoniewski 
dr hab. Janina Suchorzewska, prof. nzw. 
prof. dr hab. Andrzej Szutowicz 
dr hab. Zbigniew Śledziński, prof. nzw. 
dr hab. Józef Zienkiewicz 
dr med. Piotr Świca

SENACKA KOMISJA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Przewodniczący:

dr hab. Stanisław Mazurkiewicz, prof. nzw. 
Zastępca przewodniczącego:

dr hab. Wojciech Czarnowski, prof. nzw. 
Sekretarz:

mgr Zofia Ogrodnik
Członkowie:

prof. dr hab. Jan Ereciński 
prof. dr hab. Marek Hebanowski 
prof. dr hab. Maria Korzon 
prof. dr hab. Andrzej Kryszewski 
prof. dr hab. Jerzy Lipiński 
prof. dr hab. Jerzy Mielnik 
dr hab. Zdzisław Bereznowski 
dr hab. Wojciech Bogusławski

SENACKA KOMISJA STATUTOWA
Przewodniczący:

dr hab. Wojciech Czarnowski, prof. nzw.
Zastępca przewodniczącego: 

prof. dr hab. Andrzej Myśliwski
Sekretarz:

mgr inż. Elżbieta Nowosielska 
Członkowie:

prof. dr hab. Franciszek Sączewski 
prof. dr hab. Leon Żelewski 
dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. nzw. 
dr hab. Barbara Śmiechowska, prof. nzw. 
dr hab. Czesław Stankiewicz, prof. nzw. 
dr n. med. Barbara Kochańska 
dr hab. Zenon Aleksandrowicz, prof. nzw. 
dr hab. Andrzej Składanowski 
dr med. Piotr Lass 
studentka Ewa Sikora 
student Marcin Skrabalak

SENACKA KOMISJA ROZWOJU UCZELNI
Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz 
Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Stanisław Janicki
Sekretarz:

mgr inż. Elżbieta Nowosielska 
Członkowie:

dr n. przyr. Sławomir Bautembach 
prof. dr hab. Kazimierz Krajka 
prof. dr hab. Andrzej Hellmann 
dr hab. Michał Woźniak 
dr n. med. Halina Nowalska-Kwapisz 
prof. dr hab. Jacek Jassem 
dr hab. Michał Studniarek, prof. nzw.

dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Krzysztof Narkiewicz
dr med. Zbigniew Zdrojewski
dr hab. Tadeusz Pawetczyk, prof. nzw.
dr hab. Małgorzata Sznitowska 
student Łukasz Barwicki

SENACKA KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
Przewodniczący:

prof. dr hab. Bolesław Rutkowski
Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Henryk Foks
Sekretarz:

Ewa Szymczyk
Członkowie:

prof. dr hab. Stanisław Janicki 
prof. dr hab. Kazimierz Krajka 
prof. dr hab. Andrzej Szutowicz 
dr hab. Michał Studniarek, prof. nzw. 
prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydtowska 
dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Czesław Stankiewicz, prof. nzw. 
lek. dent. Maciej Dijakiewicz
dr hab. Jerzy Landowski, prof. nzw. 
prof. dr hab. Julian Świerczyński 
lek. med. Tadeusz Jędrzejczyk 
prof. dr hab. Franciszek Sączewski 
dr n. przyr. Sławomir Bautembach 
Barbara Sulżycka

Przedstawicielka Samorządu Studenckiego:
Agnieszka Olszewska

SENACKA KOMISJA WYDAWNICTW
Przewodnicząca:

dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska, prof. nzw. 
Zastępca przewodniczącej:

dr hab. Krystyna Raczyńska, prof. nzw.
Sekretarz:

mgr Zdzisław Łaban
Członkowie:

prof. dr hab. Henryk Lamparczyk 
prof. dr hab. Marek Latoszek 
mgr fil. Józefa de Laval 
dr hab. Zbigniew Machaliński, prof. nzw. 
prof. dr hab. Marek Grzybiak 
dr hab. Mirosława Szczepańska-Konkel 
dr med. Piotr Lass
prof. dr hab. Krystyna Kozłowska 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
Radosław Iwaszko
Rafał Szemborski

KAPITUŁA MEDALU
„Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku" 
Przewodniczący Kapituły i Wielki Mistrz Medalu (rektor) 

prof. dr hab. Wieskaw Makarewicz
Kanclerz:

prof. dr hab. Olgierd Narkiewicz
Członkowie:

prof. dr hab. Edward Witek 
prof. dr hab. Mariusz Żydowo 
prof. dr hab. Zdzisław Wajda 
prof. dr hab. Aleksander Radecki 
prof. dr hab. Zdzisław Brzozowski 
prof. dr hab. Adam Bilikiewicz
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KOMISJA DYSCYPLINARNA 
DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Przewodniczący:

prof. dr hab. Henryk Foks
Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Jan Ereciński
Członkowie:

prof. dr hab. Andrzej Kopacz 
prof. dr hab. Jadwiga Roszkiewicz 
prof. dr hab. Jan Stępiński 
prof. dr hab. Grażyna Świątecka 
prof. dr hab. Halina Tejchman

Rzecznik dyscyplinarny:
prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski 

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego:
dr. hab. Jadwiga Ochocka, prof. nzw.

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW
Przewodniczący:

prof. dr hab. Marek Grzybiak
Zastępca przewodniczącego:

dr hab. Zenon Aleksandrowicz, prof. nzw. 
Cztonkowie:

prof. dr hab. Ryszard Piękoś 
dr hab. Adam Wtodarkiewicz, prof. nzw. 
student Tomasz Starczewski 
student Krzysztof Drozd 
student Szymon Gudrejko

Rzecznik dyscyplinarny:
prof. dr hab. Andrzej Roszkiewicz 

Zastępca rzecznika:
dr hab. Wiesława Stożkowska, prof. nzw.

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA 
DLA STUDENTÓW
Przewodniczący:

prof. dr hab. Stefan Smoczyński
Zastępca przewodniczącego:

dr hab. Jerzy Klimek 
Cztonkowie:

prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydtowska 
dr hab. Zbigniew Śledziński, prof. nzw. 
student Lidia Grabowska
student Rafał Grzybowski 
student Piotr Stępniewski

Rzecznik dyscyplinarny:
prof. dr hab. Andrzej Szutowicz

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego:
dr hab. Krzysztof Narkiewicz

UCZELNIANA KOMISJA NAGRÓD
Przewodniczący:

prof. dr hab. Jan Stępiński
Zastępca przewodniczącego:

prof.dr hab. Marek Wesołowski
Sekretarz:

Grażyna Zedler
Cztonkowie:

dr hab. Zdzisław Bereznowski
prof. dr hab. Eugenia Częstochowska
prof. dr hab. Zbigniew Gruca
prof. dr hab. Jacek Jassem 
dr med. Tomasz Liberek 
prof. dr hab. Janusz Moryś 
dr hab. Piotr Szefer, prof. nzw. 
dr hab. Małgorzata Sznitowska

prof. dr hab. Czesław Wójcikowski 
prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA
(wybrana przez Senat 24.01.1999) 
Przewodnicząca:

dr hab. Barbara Śmiechowska, prof. nzw. 
Wiceprzewodniczący:

dr hab. Zbigniew Kmieć, prof. nzw. 
prof. dr hab. Anna Balcerska 
prof. dr hab. Marek Wesołowski 
dr n. chem. Henryk Zawadzki 
Krystyna Biatobrzycka

Sekretarz:
mgr inż. Elżbieta Nowosielska

Cztonkowie:
dr hab. Zdzisław Bereznowski
dr med. Andrzej Betlejewski
dr hab. Marek Dobosz
dr n. med. Małgorzata Hermann-Jankau 
dr hab. Anzelm Hoppe, prof. nzw. 
prof. dr hab. Maria Hrabowska 
dr med. Kazimierz Janus 
dr n. med. Barbara Kochańska 
dr hab. Andrzej Smoczyński 
dr hab. Zbigniew Śledziński, prof. nzw. 
student III r. Oddz. Storn. Magdalena Góralczyk 
student V r. Wydz. Lek. Marek Lorenc 
student IV r. Wydz. Farm. Marcin Płaczek 
student II r. Wydz. Lek. Stawa Wieczorek

RADA BIBLIOTECZNA
Przewodnicząca

Dyrektor Biblioteki mgr Józefa de Laval 
Cztonkowie:

- przedstawiciele Rady Wydz. Lekarskiego 
dr hab. Zygmunt Chodorowski, prof. nzw. 
dr hab. Zbigniew Machaliński, prof. nzw.
dr hab. Jadwiga Sadlak-Nowicka, prof. nzw. 
dr hab. Wojciech Bogusławski (jako obserwator)

- przedstawiciel Rady Wydziału Farmaceutycznego: 
prof. dr hab. Ryszard Piękoś

- przedstawiciele pracowników Biblioteki:
mgr Maryla Grzonka 
mgr Ewa Michałowska

- przedstawicielka Samorządu Studenckiego: 
Anna Królak

ZESPÓL REDAKCYJNY Gazety AMG
Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Brunon Imieliński 
Zastępca redaktora naczelnego 

mgr Józefa de Laval
Cztonkowie

prof. dr hab. Roman Kaliszan 
prof. dr hab. Marek Hebanowski 
prof. dr hab. Marek Latoszek 
dr med. Emilia Mierzejewska 
dr med. Aleksander Stanek

Sekretarz redakcji
mgr Danuta Gołębiewska 

Redaktor techniczny
mgr Tadeusz Skowyra

prof. dr hab. Wiesław Makarewicz 
Rektor
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......"......................... ........................... .................Prof. Wojciech 
Cisowski

Prof. Wojciech Cisowski urodzit się 
dn. 13.12.1937 r. w Tuczy pow. Nieśwież 
woj. Nowogródek w rodzinie inteligenc
kiej. Jest absolwentem Wydziału Far
maceutycznego Akademii Medycznej 
we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów 
krótko pracował we Wrocławskich Za
kładach Zielarskich „Herbapol”, skąd w 
1965 r. przeszedł do pracy w Katedrze i 
Zakładzie Farmakognozji Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. W uczelni 
wrocławskiej zajmował kolejno stano
wiska asystenta, adiunkta uzyskując 
doktorat w 1973 r. oraz habilitację w 
roku 1986. Stanowisko docenta w uczel
ni wrocławskiej otrzymał w roku 1988.

Następnie przeszedł do pracy w 
Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie 
w drodze konkursu z dniem 1.10.1988 r. 
został zatrudniony na stanowisku kie
rownika Katedry i Zakładu Farmako
gnozji z Ogrodem Roślin Leczniczych 
na Wydziale Farmaceutycznym AMG. 
Stanowisko docenta w uczelni gdań
skiej otrzymał 1.01.1989 r. W roku 1993 
został mianowany przez rektora na sta
nowisko profesora nadzwyczajnego 
AMG z przedłużeniem w 1998 r. na czas 
nieokreślony. Tytuł profesora uzyskał 
7.12.1999 r., ciągle pozostając na stano
wisku kierownika Katedry i Zakładu 
Farmakognozji z Ogrodem Roślin Lecz
niczych AMG.

W roku 1997, pracując w Katedrze i 
Zakładzie AMG uzyskał w drodze kon
kursu - jako drugie miejsce zatrudnie
nia - stanowisko kierownika Katedry i 
Zakładu Farmakognozji Akademii Me
dycznej we Wrocławiu (1.10.1997 r.). W 
ten sposób prof. W. Cisowski uzupełnił 
lukę powstałą w wyniku braku samo
dzielnej kadry naukowej w dziedzinie 
farmakognozji. W rezultacie aktualnie 
kieruje pracą dwóch zespołów badaw
czych i dydaktycznych w zakresie far
makognozji.

Opublikowany dorobek naukowy 
prof. W. Cisowskiego stanowi 170 pozy
cji, w tym 69 to oryginalne prace do
świadczalne, 1 patent wdrożony do 
przemysłu, 84 komunikaty naukowe 
prezentowane na międzynarodowych i 
krajowych zjazdach naukowych, 7 refe
ratów monograficznych oraz wspótau- 
torstwo kolejnych wznowień 3 skryptów

dla studentów farmacji. Powyższe pra
ce zostały opublikowane w wysoko ce
nionych pismach naukowych zagra
nicznych, jaknp.: Phytochemistry, Jour- 
nal of Chromatography Planta Medica, 
a także w uznanych pismach krajo
wych np.: Polish Journal of Chemistry, 
Herba Polonica czy Acta Potoniae Phar- 
maceutica - Drug Research.

Działalność i zainteresowania na
ukowe prof. W. Cisowskiego koncentru
ją się na problemach farmakognozji, 
leku roślinnego i naturalnego oraz bio
technologii roślin leczniczych. W po
wyższych badaniach dominują trzy za
sadnicze kierunki. Pierwszy stanowią 
badania związków naturalnych oraz ro
ślin leczniczych i gatunków o spodzie
wanym działaniu leczniczym w zakre
sie wyodrębniania i identyfikacji zawar
tych w nich związków naturalnych. Kie
runek drugi stanowią badania biotech
nologiczne roślin wyższych, ukierunko
wane głównie na metabolity wtórne 
przydatne w terapii. Trzeci kierunek 
działań naukowych to prace z zakresu 
uprawy i aklimatyzacji roślin leczni
czych, chroniących zdrowie i roślin 
rzadkich w Ogrodzie Roślin Leczni
czych.

Realizacja pierwszego kierunku ba
dań polega na określaniu składu che
micznego roślin przez wyodrębnienie, a 
następnie ustalenie struktury wyizolo
wanych związków naturalnych. W tym 
celu są wykorzystywane różne techniki 
chromatografii, m.in. chromatografia 
preparatywna (TLC, HPLC, CC) oraz 
nowoczesne techniki spektralne jak 
np.: UV, IR, 1H i 13C NMR, 2D NMR - 
HMBC, HSQC, COSY, El, LSI - MS. Sto
sowane są także badania metodami 
chromatograficznymi w skali analitycz

nej prowadzone wobec substancji 
wzorcowych, uzupełniane w zestawie
niu off linę metodami spektralnymi. Po
znanie składu chemicznego roślin czy 
tkanki kalusowej otrzymanej metodami 
biotechnologii w istotny sposób umożli
wia ich stosowanie w lecznictwie. 
Przedmiotem licznych opracowań są 
następujące związki naturalne np.: an- 
tocyjany, flawonoidy, alkaloidy, pochod
ne nitrokarboksyfenantrenu i naftochi- 
nonu, kumaryny, fenolokwasy, olejki 
eteryczne, oleje roślinne m.in. bogate w 
NNKT. Wszystkie te związki posiadają 
określoną aktywność farmakologiczną i 
warunkują działanie lecznicze licznych 
surowców i leków pochodzenia roślin
nego. W rezultacie w ostatnich 10 latach 
zostało wyodrębnionych 46 związków 
naturalnych, dla których poza dwoma 
określono pełną strukturę. Powyższe 
badania mają również znaczenia dla 
chemotaksonomii roślin. Opracowano 
również standaryzacje roślinnych leków 
uspokajających i salicylowych.

Nawiązując do drugiego kierunku 
badań, należy zaznaczyć, że prof. W. 
Cisowski poszerzając zakres tematyki 
naukowej wprowadził w 1993 r. proble
matykę badawczą z biotechnologii ro
ślin wyższych w Katedrze i Zakładzie 
Farmakognozji AMG. W ten sposób po 
raz pierwszy w Polsce tematyka badaw
cza z zakresu biotechnologii roślin zo
stała włączona do programu prac na
ukowych w katedrach farmakognozji. 
Prace z tego zakresu obejmują hodow
le stacjonarne, pędowe, zawiesinowe i 
z korzeniami transformowanymi. W ra
mach badań biotechnologicznych, sto
sując różne elicytory zoptymalizowano 
warunki hodowli in vitro tkanki kaluso
wej Rudbeckia hirta. \N rezultacie uzy
skano wydatny wzrost biosyntezy anto- 
cyjanów w omawianej tkance kalusowej 
z 0,28% w roślinie gruntowej do 4,47% 
w kulturze tkankowej.

Prace nad aklimatyzacją i uprawą 
roślin w stanowiącym część Katedry 
Farmakognozji Ogrodzie Roślin Leczni
czych wyrażają się utworzeniem w la
tach 1992-1994 poszczególnych dzia
łów Ogrodu, m.in. Arboretum oraz 
wprowadzeniem do upraw w Ogrodzie 
70 drzew i krzewów iglastych oraz oko
ło 30 liściastych, a także liczne jedno
roczne lecznicze rośliny zielne. Wiele z 
wprowadzonych drzew iglastych nie tyl
ko nie było dotychczas uprawianych w 
ORL, ale również w strefie nad- 
brzeżnej Zatoki Gdańskiej i Bat-
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Prof. Marek 
Grzybiak

Prof. Marek Grzybiak ukończył stu
dia lekarskie w AMG w 1971 roku i po 
uzyskaniu dyplomu lekarza rozpoczął 
pracę w ówczesnym Zakładzie Anato
mii Prawidłowej. Tutaj doktoryzował 
się, a także habilitował i w oparciu o 
pracę „Morfologia zastawki dwudziel
nej u człowieka dorosłego w świetle 
badań własnych” otrzymał stopień na
ukowy doktora habilitowanego.

W 1989 roku został kierownikiem Za
kładu Anatomii Topograficznej, który w 
1993 roku w związku z profilem prowa
dzonych badań naukowych i działalno
ścią dydaktyczną przekształcił w jedyny 
w Polsce Zakład Anatomii Klinicznej.

Praca naukowa prof. Marka Grzybia- 
ka od początku była związana z osobą 
profesor Heleny Szostakiewicz-Sawic- 
kiej i dotyczyła przede wszystkim ukła
du naczyniowego, a szczególnie serca 
w jego rozwoju tak onto- jak i filogene
tycznym. Pragnąc nawiązać do tradycji 
Gdańskiej Szkoły Prymatologicznej 
stworzonej przez profesora Michała 
Reichera stał się pomysłodawcą i głów
nym organizatorem cyklicznie odbywa
jących się od 1981 roku konferencji pry- 
matologicznych.

W ostatnich latach kontynuuje wraz z 
zespołem badania głównie dotyczące 
morfologii wybranych struktur w sercu 
w aspekcie anatomii klinicznej. Szereg 
prac powstało w ścisłej współpracy z 
Instytutem Kardiologii w Warszawie i 
Zakładem Anatomii Patologicznej AM 

—A tyku. Oprócz uprawy i aklimaty- 
zacji roślin leczniczych stosowa

nych jako surowce lub leki roślinne pro
wadzi się prace nad doborem roślin 
przydatnych w ochronie zdrowia po
przez ich udział w ochronie środowiska 
(gatunki odporne na zanieczyszczenia 
wielkomiejskie i przemysłowe). Z ini
cjatywy prof. W. Cisowskiego powstało 
w 1992 r. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ogrodu Roślin Leczniczych, wspoma
gające i popularyzujące działalność 
Ogrodu.

Kierowana przez prof. W. Cisowskie
go Katedra Farmakognozji współpracu
je z licznymi ośrodkami naukowymi w 
kraju i za granicą np. z Instytutem Far
maceutycznym na Uniwersytecie w

w Warszawie. W zakładzie powstają też 
prace wynikające z dodatkowych zain
teresowań profesora o tematyce antro
pologicznej oraz z pogranicza anatomii 
i sztuki.

radość w tworzeniu

... Jako kierownik kliniki pracowałem z młodą kadrą lekarską. Zaobserwo
wałem, że ci, którym praca sprawiała radość, pracowali znakomicie, a ci 
którzy potra fili wytknąć sobie wyraźny cel swych dążeń, zaszli bardzo dale
ko.

prof. W. Dega, AM w Poznaniu

Żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie ma wyraźnego portu.

M. Montaigne (1533-1592), pisarz i filozof francuski

Wyboru z książki „Stres okiełznany” H. Selye dokonał prof. Romuald Sztaba

Greifswaldzie oraz z Katedrą Farmako
gnozji w Leiden w Holandii. W Katedrze 
pod kierunkiem prof. W. Cisowskiego w 
latach 1997-1999 pracę doktorską wy
konał asystent Katedry Farmakognozji 
Wydziału Farmaceutycznego Uniwer
sytetu Al.-Azhar w Kairze (Egipt), sty
pendysta rządu RP.

Prof. W. Cisowski prowadzi wykłady 
z farmakognozji oraz leku roślinnego 
dla studentów farmacji, uczestniczy 
także w kursach dokształcających po
dyplomowych i innych. Sprawuje opie
kę nad całością procesu dydaktyczne
go w Katedrze wraz z wykonywanymi 
pracami dyplomowymi.

Prof. W. Cisowski wypromował czte
rech doktorów nauk farmaceutycznych

Profesor Marek Grzybiak pełnił w 
Uczelni szereg funkcji, m.in. prodzieka
na i prorektora ds. dydaktyki.

Prowadzi działalność dydaktyczną 
także poza macierzystą Uczelnią, od 
kilkunastu lat wykłada „Anatomię pla
styczną” dla studentów malarstwa i 
rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku.

Jest czynnie działającym lekarzem 
neurologiem. Swoje dodatkowe pasje 
pozazawodowe realizuje współpracu
jąc z Rozgłośnią Polskiego Radia w 
Gdańsku, a ostatnio także z Nadbałtyc
kim Centrum Kultury.

W najbliższym gronie profesora znaj
dują się także zawsze zwierzaki. Rodzi
ce obecnej pupilki to Jessica z Czarcie
go Zamku i Lord Leon Oroya. Jest ona 
uroczą niebieskokremową perską kotką 
o dość pretensjonalnym imieniu Bando- 
la - dla domowników jednak i przyjaciół 
jest to po prostu Banda... n 

oraz 60 magistrów farmacji. Aktualnie 
w Katedrze jest wykonywana praca ha
bilitacyjna.

Prof. W. Cisowski jest członkiem: 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz
nego, Gdańskiego Towarzystwa Nauko
wego, Polskiego Towarzystwa Fitoche- 
micznego, The Phytochemical Society 
of Europę. Jest również członkiem: Ko
misji Związków Naturalnych i Biotech
nologii przy VI Wydziale Nauk Medycz
nych PAN, Podkomisji Farmakogno- 
stycznej Komisji Farmakopei Polskiej, 
Komisji Farmakopei Polskiej, Zespołu 
Komisji Rejestracji Leków ds. Leków 
Roślinnych, Rady Ogrodów Botanicz
nych i Arboretów Komitetu Botaniki 
PAN. n
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Wizyta delegacji z Nagoya

Jesień obfituje w wydarzenia nauko
we, kulturalne i artystyczne. Ostatni ty
dzień października ubiegłego roku mi
nął w Trójmieście pod znakiem Kraju 
Kwitnącej Wiśni. Do Gdańska przybyła 
delegacja z Wydziału Lekarskiego Uni
wersytetu w Nagoya by zacieśnić więzy 
budowane od lat z Akademią Medycz
ną. W 1995 roku podpisano bowiem w 
Nagoya umowę o współpracy pomiędzy 
Nagoya University School of Medicine i 
Akademią Medyczną w Gdańsku. Poro
zumienie parafowali: rektor AMG prof. 
Zdzisław Wajda i dziekan Wydziału Le
karskiego Uniwersytetu w Nagoya prof. 
Shinobu Awaya. Umowa pomiędzy Uni
wersytetem w Nagoya a AMG jest kon
sekwencją współpracy naukowej mię
dzy prof. Takashi Wakabayashi i prof. 
Michałem Woźniakiem. Współpraca 
zaowocowała zarówno szeregiem waż
kich publikacji, jak i wymianą profeso
rów oraz młodych pracowników nauki.

Dotychczas do AMG przybywali: 
prof. Takashi Wakabayashi, prof. Sho- 
nen Yoshida, prof. Masatoshi Hagiwara 
oraz studenci: Rieko Kondo, Akinori 
Osuka, Mihoko Asano. Na Uniwersyte
cie w Nagoya gościli natomiast: prof., 
prof. Zbigniew Gruca, Jerzy Krechniak, 
Wiesław Makarewicz, Zdzisław Wajda, 
Michał Woźniak, lek. Marek Ostrowski, 
mgr farm. Dorota Budźko. Aktualnie na 
stażach naukowych przebywa lek. Jan 
Spodnik i studentka Międzyuczelniane
go Wydziału Biotechnologii Natalia Ku- 
nowska.

W październiku ub. r., po raz pierw
szy od momentu podpisania porozumie
nia o współpracy, Akademię Medyczną 
w Gdańsku wizytowało tak szacowne, 
liczne grono japońskich partnerów. 
Członkami oficjalnej delegacji byli:

prof. Yoshinao Katsumata, dziekan 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
w Nagoya

prof. Takashi Wakabayashi, kierownik 
Zakładu Biologii Komórki i Patologii 
Molekularnej

prof. Shonen Yoshida, Laboratorium 
Biologii Komórki Nowotworowej

prof. Katsuki Itoh, koordynator progra
mu wymiany z zagranicą

prof. Ichiro Niki, kierownik Zakładu 
Farmakologii

pan Yoshikazu Haga, główny specjali
sta Wydziału Finansów

pan Makoto Miura, główny sekretarz 
Biura Administracji

pan Tatsugo Kawamoto, kierownik 
Działu Księgowości.

Tegoroczna wizyta w AMG wpisała 
się w Dni Kultury Japońskiej, organizo
wane na Wybrzeżu przy współpracy 
ambasady Japonii. Oprawę artystyczną 
zorganizowało Sopockie Towarzystwo 
Kulturalne przy . pomocy Bałtyckiej 
Agencji Artystycznej.

Delegacja przybyła na gdańskie lot
nisko Rębiechowo wczesnym popołu
dniem 25 października 1999 r. Po za
kwaterowaniu i posiłku w sopockim 
Grand Hotelu goście udali się do Opery 
Leśnej. Ani jesienna aura, ani brak da
chu - namiotu rozwieszanego zwykle 
nad amfiteatrem w sezonie letnim nie 
przeszkodziły w oficjalnej recepcji; od
była się ona bowiem w przytulnych po
mieszczeniach kafeterii Pod Sceną. 
Przedstawicieli Uniwersytetu z Nagoya 
oraz z AMG powitał Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu. Po spełnieniu inau
guracyjnej lampki szampana połączo
nej z poczęstunkiem, nawiązaniu 
pierwszych rozmów i tradycyjnym zro
bieniu pamiątkowych zdjęć goście 
przeszli do pobliskiego pawilonu - Sali 
Koncertowej Rajskiego, by obejrzeć 
różne oblicza Japonii, uwiecznione na 
kliszy fotograficznej.

Prezentowane fotogramy autorstwa 
stypendystów przebywających na Uni
wersytecie w Nagoya: Doroty Budźko, 
Marka Ostrowskiego i Mariusza Kar
bowskiego, zatytułowano „Glimpses of 
Japan” - „Migawki z Japonii”. Otwar
cia wystawy dokonał jej pomysłodawca 
prof. Michał Woźniak, przewodniczący 
Oddziału Gdańskiego PTBiochemicz- 
nego. Odczytał on również zebranym 
list wystosowany przez Shunichi Sato, 
ambasadora nadzwyczajnego i pełno
mocnego Japonii w Polsce, któremu 
wyjazd do Tokyo uniemożliwił wizytę na 
Wybrzeżu. Oprawę muzyczną spotka
nia zapewniła Cappella Gedanensis, 
przedstawiając m.in. utwory Vivaldiego 
i J. S. Bacha. Patronat nad imprezą 
sprawowali: prezydent Sopotu Jacek 
Karnowski, prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz, rektor AMG prof. Wiesław 
Makarewicz. Współorganizatorami byli: 
Akademia Medyczna w Gdańsku, Pań
stwowa Galeria Sztuki, Polskie Towa
rzystwo Biochemiczne. Patronat me
dialny objęto Radio Plus.

26 października goście z Japonii wi
zytowali Akademię Medyczną w Gdań
sku. W godzinach przedpołudniowych 
w Sali Senatu wzięli udział w spotkaniu 
z władzami akademickimi AMG. Po ofi
cjalnej prezentacji strony polskiej doko

nanej przez rektora prof. Wiesława Ma
karewicza i po prezentacji strony japoń
skiej dokonanej przez dziekana prof. 
Yoshinao Katsumata, zebrani wysłu
chali omówienia dotychczasowej 
współpracy między uczelniami z Gdań
ska i Nagoya, którego dokonał prof. Mi
chał Woźniak. Dr Jacek Kaczmarek 
przedstawił w ogólnych zarysach 
współpracę międzynarodową AMG, a 
podsumowania dotychczasowej wy
miany studenckiej dokonali: Mihoko 
Asano, mgr Dorota Budźko, lek. Tomasz 
Stefaniak, lek. Marek Ostrowski.

Ze strony polskiej krótkiej prezenta
cji możliwości poszczególnych wydzia
łów AMG dokonali dziekani: prof. Ja
nusz Moryś, prodziekan Wydziału Le
karskiego, prof. Piotr Szefer, dziekan 
Wydziału Farmaceutycznego i prof. Ja
cek Bigda, dziekan Międzyuczelniane
go Wydziału Biotechnologii. Efekty do
tychczasowej współpracy oceniono 
bardzo wysoko, podkreślając potrzebę 
kontynuacji dwustronnej umowy między 
uczelniami.

Po krótkiej przerwie delegacja z Na
goya odwiedziła Klinikę Kardiochirurgii 
Instytutu Kardiologii. Następnie gospo
darze wraz z gośćmi pojechali do gdań
skiego Dworu Artusa, by wysłuchać do
rocznego wykładu poświęconego pa
mięci prof. Włodzimierza Mozotowskie- 
go pt.: „Mitochondria and apoptosis”, 
który wygłosił prof. Takashi Wakabay
ashi.

Z zabytkowego dworu delegacja 
przeszła do słynącej z tradycji gdań
skiej restauracji Pod Łososiem. Pokrze
pieni i rozweseleni dobroczynnym wpły
wem, wywodzącego się właśnie z tego 
miejsca napoju pod nazwą Goldwasser, 
goście dzielnie ruszyli na zwiedzanie 
Starego Miasta. Znakomitego humoru 
nie popsuł nawet deszcz; zresztą mo
kre okrycia szybko osuszyły się pod
czas kolacji pożegnalnej - przy ognisku 
w lasach oliwskich.

Następnej wizyty Japończyków i ob
chodów Dni Japonii na Wybrzeżu moż
na oczekiwać jesienią 2000 r. Organizo
wane dotychczas w Polsce prezentacje 
kultury i tradycji japońskiej obejmowa
ły m.in. sztukę układania kwiatów, sztu
kę kaligrafii, sztuki walki, pokazy ki
mon, origami, przedmiotów codzienne
go użytku, koncerty muzyczne, wystawy 
artystów plastyków. Kolejne Dni Kultury 
Japońskiej na Wybrzeżu, w nowej for
mie, mają (jak już dziś obiecują organi
zatorzy) dostarczyć jeszcze innych wra
żeń.

Do druku podał 
dr hab. Michał Woźniak
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Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym

W dniu 4 października 1999 r. na Wydziale Farmaceutycznym AMG odbyta się 
uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Indeksy studenckie otrzymało 113 osób. 
W uroczystości, prowadzonej przez opiekuna I roku studiów dr farm. Krystynę 
Wierzchowską - Renke, udział wzięli: prorektor AMG prof. Roman Kaliszan, dzie
kan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Szefer, prodziekani prof. Renata 
Ochocka i prof. Franciszek Sączewski oraz kierownicy Katedr i Zakładów, prowa
dzący zajęcia ze studentami I roku studiów.

Wstępując do społeczności akademickiej pierwszy rocznik braci studenckiej 
zobowiązał się zdobywać „wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy w 
służbie ludziom i Ojczyźnie” oraz budować „godność tej Akademii i godność sta
nu akademickiego”. Okolicznościowe przemówienia wygłosili prorektor ds. nauki 
AMG oraz dziekan Wydziału.

prof. Piotr Szefer 
dziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG

Poczucie odpowiedzialności i systematyczna praca 

pomogą przezwyciężyć wszystkie trudności

Przemówienie prof. Piotra Szefera 
dziekana Wydziału Farmaceutycznego wygłoszone 

podczas uroczystości immatrykulacyjnej

Moi Drodzy, witam Was na uroczy
stości immatrykulacyjnej.

Dzisiaj zostaniecie zaliczeni w po
czet studentów wyższej uczelni. Po zło
żeniu ślubowania otrzymacie indeksy i 
staniecie się pełnoprawnymi studenta
mi I roku.

Rozpoczynacie nowy etap swojej 
edukacji. Jako kierunek studiów wybra
liście farmację. Z takim zamiarem przy
stąpiło w lipcu do testowego centralne
go egzaminu wstępnego na nasz Wy
dział prawie 700 osób. Wszyscy tu 
obecni wykazaliście się największą 
wiedzą i uplasowaliście się w czołów
ce, tj. w stukilkunastoosobowej grupie 
przyjętych. Jeszcze raz serdecznie 
Wam tego gratuluję.

Przed Państwem 5 lat wytężonej i 
systematycznej pracy. Musicie posiąść 
nie tylko szeroki zakres wiedzy teore
tycznej, ale również zdobyć umiejętno
ści praktyczne w czasie zajęć laborato
ryjnych.

Sposób uczenia się oraz egzekwo
wania wiedzy na uczelni różni się 
znacznie od tego, do którego przyzwy
czailiście się w szkole. W początkowym 
okresie niektórzy mogą mieć trudności 
adaptacyjne, tym bardziej, iż część z 

Państwa po raz pierwszy znalazła się 
poza domem rodzinnym. Poczucie od
powiedzialności i systematyczna praca 
pomogą przezwyciężyć wszystkie trud
ności i myślę, że za pięć lat dotrzecie 
szczęśliwie do wymarzonego celu, ja
kim jest odebranie dyplomu magistra 
farmacji. Leniwych i niezdyscyplinowa
nych już dziś ostrzegam, że koniecz
ność powtarzania roku to nie tylko ura
żona ambicja i strata jakże cennego 
czasu, ale także znaczący uszczerbek 
finansowy.

W przypadku trudności zawsze mo
żecie zwrócić się o pomoc i radę do 
swojego opiekuna roku, jego zastępcy, 
do nauczycieli akademickich albo też 
do prodziekanów lub dziekana.

Bezpośrednią opiekę nad Waszym 
rokiem sprawować będą doświadczeni 
nauczyciele akademiccy: dr Krystyna 
Renke oraz jako zastępca opiekuna dr 
Krzysztof Kobytczyk.

Biuro Dziekanatu prowadzi pani mgr 
Elżbieta Pilarczyk.

Pierwsze dwa lata obejmują przed
mioty podstawowe, takie jak biologia, 
botanika, chemia nieorganiczna, che
mia organiczna, chemia analityczna i 
chemia fizyczna, fizyka i matematyka.

Od III roku rozpoczniecie naukę 
przedmiotów zawodowych jak farma
cja stosowana, chemia farmaceutycz
na, farmakognozja, biofarmacja oraz 
przedmiotów związanych z szeroko po
jętą ochroną zdrowia, takich np. jak tok
sykologia i bromatologia. Po ukończe
niu III roku oprócz przedmiotów obliga
toryjnych będziecie mieli możliwość, 
zgodnie z już ukształtowanymi zainte
resowaniami, dokonać wyboru przed
miotów fakultatywnych.

Ważną sprawą dotyczącą progra
mów kształcenia jest ich unifikacja z 
programami zachodnioeuropejskimi. 
Podjęliśmy już uchwałę o dostosowa
niu programów nauczania do standar
dów europejskich oraz wprowadzeniu 
systemu kredytowego na studiach far
maceutycznych. Na naszym Wydziale 
program ten został opracowany, zaak
ceptowany przez Radę Wydziału i powi
nien być już sukcesywnie wdrażany.

System kredytowy umożliwi Wydzia
łowi uczestnictwo w programie wymia
ny studentów SOGRATES-Erasmus. 
Współpraca w tym zakresie została na
wiązana z Uniwersytetami w Greisfwal- 
dzie i Eindhoven.

W ramach komputeryzacji Wydziału 
powołano Szkoleniową Pracownię 
Komputerową dla studentów, aby umoż
liwić nabycie umiejętności posługiwa
nia się komputerowym osprzętowaniem 
specjalistycznym wraz z oprogramowa
niem.

W celu unowocześnienia oraz zhar
monizowania programów nauczania 
zgodnie z dyrektywą Europejskiego 
Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceu
tycznych wprowadziliśmy do programu 
kształcenia studentów II roku przedmiot 
anatomia człowieka niezależnie od wy
kładanej na tym samym roku fizjologii.

Absolwenci naszego Wydziału otrzy
mują dyplom magistra farmacji, który 
upoważnia do podjęcia pracy w apte
kach. Oprócz aptek, innymi atrakcyjny
mi miejscami pracy oczekującymi na 
farmaceutów są również laboratoria, 
takie jak np. kliniczne, środowiskowe, 
stacje krwiodawstwa czy też stacje sa
nitarno-epidemiologiczne.

Po ukończeniu studiów Uczelnia ofe
ruje absolwentom różne formy do
kształcania. Jedną z nich jest ostatnio 
powołany na naszym Wydziale Ośrodek 
Szkolenia Podyplomowego, którego 
podstawowym zadaniem jest organizo
wanie kursów praktycznych i teo- k 
retycznych dla magistrów farma-
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j-4\ cji i magistrów analityki medycz- 
nej w ramach szkolenia specjali

zacyjnego oraz doszkalania zawodowe
go. W Ośrodku tym mieści się również 
Izba Muzealna, w której można zapo
znać się z unikatowym księgozbiorem 
starodruków o tematyce farmaceutycz
nej. Tym, którzy nie zechcą poprzestać 
na tytule zawodowym magistra farmacji 
mamy do zaoferowania Studium Dokto
ranckie przy naszym Wydziale.

Celem funkcjonowania uczelni wy
ższych jest nie tylko proces dydaktycz
ny, chociaż jest on priorytetem, ale tak
że prowadzenie badań naukowych. Z 
tematyką badawczą oraz dokonaniami 
w tym zakresie nauczycieli akademic
kich naszego Wydziału można się za
poznać uczestnicząc w sesjach nauko
wych organizowanych obecnie w cyklu 
dwuletnim na Wydziale, czy też zapo
znając się z publikacjami wystawiany
mi w gablotach vis-a-vis Biblioteki Wy
działowej. Być może rozbudzi to głęb
sze zainteresowanie problematyką ba
dawczą i zachęci do późniejszej pracy 
naukowej, tym bardziej, że pracownicy 
Wydziału swoje poważne i oryginalne 
osiągnięcia naukowo-badawcze doku
mentują publikując je w renomowanych 
czasopismach o zasięgu międzynaro
dowym.

Nauczyciele akademiccy naszego 
Wydziału byli współorganizatorami 
wielu krajowych i międzynarodowych 
konferencji, zjazdów lub sesji nauko
wych, wchodząc w skład komitetów or
ganizacyjnych lub przewodnicząc nie
którym sesjom.

Mamy bogatą reprezentację nasze
go Wydziału w licznych i prestiżowych 
tak krajowych, jak i zagranicznych or
ganizacjach naukowych oraz radach 
redakcyjnych. Jeden z profesorów na
szego Wydziału [prof. Roman Kaliszan 
- przyp. red.] jest członkiem korespon
dentem PAN.

Pracownicy Wydziału prowadzą in
tensywną współpracę naukowo-badaw
czą z licznymi ośrodkami krajowymi i 
zagranicznymi, m.in. w Anglii, Niem
czech, Danii, Szwecji, Francji, Bułgarii, 
USA, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Bra
zylii, Hong Kongu i Korei Południowej.

Za swoje osiągnięcia przedstawicie
le naszej społeczności akademickiej 
byli wielokrotnie wyróżniani nagrodami 
m.in. rektora AMG, ministra zdrowia i 
opieki społecznej, prezesa naukowego 
PAN, a nawet tak prestiżową nagrodą 
prezesa Rady Ministrów, którą honoru-

Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym

W dniu 6 listopada 1999 roku odbyto się na Wydziale Farmaceutycznym uroczy
ste dyplomatorium rocznika 1994-1999. Dyplomy magistra farmacji otrzymało 118 
absolwentów. W uroczystości udział wzięli rektor AMG, prof. Wiesław Makarewicz, 
prorektorzy prof. Roman Kaliszan i prof. Andrzej Rynkiewicz, prodziekani prof. 
Renata Ochocka i prof. Franciszek Sączewski, członkowie Rady Wydziału Farma
ceutycznego, prezes Oddziału Gdańskiego PTFarm., prof. Marek Wesołowski, pre
zes Oddziału Gdańskiego PTChem., prof. Zbigniew Grzonka, nauczyciele akade
miccy i inni pracownicy Wydziału, rodziny absolwentów oraz zaproszeni przez nich 
goście. Uroczystość uświetniły przemówienia rektora AMG, dziekana Wydziału 
Farmaceutycznego, prezesa Oddziału Gdańskiego PTFarm. oraz prezesa Oddzia
łu Gdańskiego PTChem, a także występ Chóru AMG. Odczytano również gratula
cje i życzenia, które przekazał prezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, dr 
Stanisław Vogel.

Dziekan wręczył absolwentom dyplomy magistra farmacji, a osoby wyróżniają
ce się bardzo dobrymi i dobrymi wynikami w nauce oprócz listów gratulacyjnych 
otrzymały nagrody ufundowane przez prezesa GOIA, prezesa Oddziału Gdańskie
go PTFarm. oraz prezesów firm farmaceutycznych PHARMAG i KRKA. Nagrodze
ni to mgr, mgr: Aneta Kisiel, Iwona Inkielewicz, Agnieszka Pawlak, Ewa Kolka, Do
rota Pudlak, Dorota Briszke, Iwona Walińska, Michał Dąbrowski, Katarzyna Bara
nowska, Urszula Berent i Eliza Mackiewicz. Z tytułu sukcesów sportowych list gra
tulacyjny wraz z nagrodą odebrał mgr farm. Maciej Indyk. Ponadto prezes Od
działu Gdańskiego PTChem. wręczył absolwentce mgr farm. Agnieszce Rusak 
nagrodę za najlepszą pracę magisterską w zakresie chemii. W imieniu absolwen
tów mgr farm. Eliza Mackiewicz podziękowała wszystkim nauczycielom akademic
kim i innym pracownikom za ich trud i poświęcenie, natomiast w imieniu studen
tów absolwentów pożegnał starosta V roku studiów Marcin Skrabalak. W ślubowa
niu przyjętym w podniosłej atmosferze kolejny rocznik absolwentów zobowiązał do 
wykonywania obowiązków farmaceuty zgodnie z prawem i według najlepszej wie
dzy, kierując się zawsze zasadami uczciwości i sumienności: Sa/us aegrotisupre
ma lex esto.

prof. Piotr Szefer 
dziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG

je się wyłącznie osoby o wybitnym do
robku naukowym. Laureatem takiej wła
śnie nagrody jest obecny na dzisiejszej 
uroczystości prof. Roman Kaliszan.

Uwzględniając powyższe osiągnię
cia oraz perspektywy rozwojowe na naj
bliższe lata nasz Wydział należy do 
grona najlepszych w kraju. Trafiliście 
zatem Państwo do dobrej Uczelni 
i głównie od was będzie zależało, w 
jakim stopniu skorzystacie z wiedzy, 
jaką chcemy przekazać. Wykorzystaj
cie swoją szansę rozpoczynając syste
matyczną i intensywną naukę już od 
pierwszych zajęć.

Podstawą prawną naszej współpra
cy będzie Regulamin Studiów, dlatego 
też każdy powinien się z nim dokładnie 
zapoznać. Niezależnie od konieczności 
stosowania się do regulaminu proszę o 
przestrzeganie ogólnie przyjętych norm 
etycznych i porządkowych.

I na zakończenie, przed doniosłym 
aktem immatrykulacji i złożeniem ślu
bowania chciatbym raz jeszcze pogra
tulować Państwu dostania się na studia, 
życzyć dobrych wyników w nauce oraz 
znalezienia na naszym Wydziale i w ca
łej Uczelni odpowiednich warunków do 
realizacji postawionego sobie celu.

Moi Drodzy!
Życzę, abyście po 5. latach odbierali 

upragniony dyplom magistra farmacji z 
przekonaniem, że dokonaliście trafne
go wyboru kierunku studiów.

Życzę, abyście podczas studiów od
czuwali oprócz koniecznego przymusu 
i trudu pracy przede wszystkim satys
fakcję oraz radość z przyswajania wie
dzy.

Po złożeniu ślubowania zostaniecie 
Państwo przyjęci do grona społeczno
ści akademickiej jako studenci Wydzia
łu Farmaceutycznego AMG. ri
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Wykształcenie akademickie obliguje do dalszej edukacji

Przemówienie dziekana

Wydziału Farmaceutycznego na uroczystości 
wręczenia dyplomów

Panie Rektorze, Wysoka Rado, Dro
dzy Absolwenci, Szanowni Państwo I

Przed pięciu laty, drodzy Absolwen
ci, Wasz rocznik, po pomyślnie zdanym 
egzaminie wstępnym rozpoczął trudne, 
ale wymarzone studia farmaceutyczne. 
Dzisiaj prawie w tym samym sktadzie 
osobowym otrzymacie upragnione dy
plomy i staniecie przed wyborem miej
sca pracy.

Okres tych 5. lat byt z pewnością cza
sem wytężonej, systematycznej pracy. 
Przeżywaliście też chwile stabości i 
zwątpienia, które jednak zdołaliście 
przezwyciężyć. Ale byty to także, choć
by z racji wieku, lata radosne. O tym 
jednak będziecie się mogli przekonać 
później, z większego dystansu czaso
wego. W okresie tym kształtowała się 
również Wasza osobowość i charakter, 
w czym jest zapewne i nasz nauczyciel
ski udział.

Wspólnymi sitami staraliśmy się jak 
najlepiej przygotować Państwa do za
wodu farmaceuty. Zdobyte wiadomości 
i umiejętności praktyczne dają staranne 
i wszechstronne przygotowanie zawo
dowe, a chłonny i atrakcyjny obecnie 
dla naszego zawodu rynek pracy z pew
nością okaże się hojny. Pamiętajcie, że 
wykształcenie akademickie, uniwersy
teckie obliguje Was do dalszej edukacji.

Szybki rozwój nauk farmaceutycz
nych stwarza konieczność ciągłego 
uzupełniania wiedzy. Dokształcanie się 
jest dzisiaj nieodzownym elementem 
działalności zawodowej, niezależnie od 
tego czy zostaniecie asystentami na 
uczelni, pracownikami aptek, laborato
riów czy też innych zakładów i instytu
cji. Przed Wami także możliwość, a ra
czej wymóg, zdobywania specjalizacji 
zawodowych.

Pomocną będzie przynależność do 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz
nego, a dla pracujących w aptekach 
nieodzowna będzie również przynależ
ność do Izby Aptekarskiej.

Pamiętajcie o Waszej Alma Mater, o 
Uczelni, której jesteście absolwentami. 
Tu będziecie zawsze mile widziani.

Dyplom magistra farmacji otwiera 
przed Wami również możliwość pogłę
bienia i doskonalenia swojej wiedzy 
oraz rozwoju naukowego na drodze re
alizacji przewodu doktorskiego, a na 
dalszym etapie - przewodu habilitacyj
nego. Drodzy Absolwenci, w tym miej
scu chciałbym zachęcić niektórych z 
Was, najbardziej zainteresowanych, do 
ubiegania się o status pracownika na
ukowo-dydaktycznego na naszym Wy
dziale. Mogę Was zapewnić, że ten ro
dzaj pracy daje wiele satysfakcji.

Niezależnie od charakteru wykony
wanej pracy zawód farmaceuty ma wy
soką pozycję na rynku pracy, wreszcie 
współmierną z trudnym charakterem 
studiów farmaceutycznych oraz ogrom
ną odpowiedzialnością zawodową.

Moi Drodzy,
Dzisiejsza uroczystość jest wydarze

niem szczególnym. Zmusza do refleksji 
i podsumowania. Pozwolę sobie zatem 
na przedstawienie kilku istotnych fak
tów i liczb, abyście Państwo mieli po
czucie dumy i satysfakcji, iż jesteście 
absolwentami tego Wydziału.

Nasz Wydział Farmaceutyczny roz
począł swoją działalność przed 52. laty, 
i w tym okresie wykształcił ponad 4100 
magistrów farmacji. Dyplomy doktor
skie uzyskało ponad 180 osób, a 47 - 
stopień naukowy doktora habilitowane
go. Na wniosek Rady Wydziału Farma
ceutycznego Senat AMG nadał dwa 
doktoraty honorowe: prof. Stanisławowi 
Byczkowskiemu, nieżyjącemu już kie
rownikowi KiZ Toksykologii naszego 
Wydziału oraz prof. Alanowi Katritzkie- 
mu z Uniwersytetu Florydy w USA.

Dotrzymując kroku wyzwaniom 
współczesnych czasów powołaliśmy w 
1994 r. I Aptekę, a w ubiegłym roku - II 
Aptekę Akademii Medycznej w Gdań
sku, które łączą zadania szkolenia 
praktycznego studentów z działalno
ścią gospodarczą. Trzon personelu wy
wodzi się z kadry nauczycieli akade
mickich Wydziału. W 1998 roku utwo
rzono Szkoleniową Pracownię Kompu
terową oraz, co Państwa już od dziś 

powinno zainteresować, Ośrodek Szko
lenia Podyplomowego.

W procesie kształcenia młodych 
adeptów sztuki farmaceutycznej, obok 
opanowania obowiązującego zakresu 
teoretycznej i praktycznej wiedzy fa
chowej, wartością uniwersalną jest po
szanowanie szeroko pojętej tradycji za
wodowej, dbałość o kultywowanie eto
su zawodu oraz świadomości jego ko
rzeni. Należy więc zrobić wszystko, aby 
nie doprowadzić do bezpowrotnej utra
ty tak bezcennego bogactwa, jakim są 
stare apteki. Takim właśnie oczekiwa
niom wychodzi naprzeciw nowo utwo
rzona na naszym Wydziale Izba Muze
alna Farmacji, w której znajdują się uni
katowe zbiory będące niezbitym świa
dectwem wielowiekowej tradycji apte- 
karstwa gdańskiego.

Lata Waszych studiów to okres przy
stosowywania programów kształcenia 
do standardów zachodnioeuropejskich. 
Program SOCRATES-Erasmus umożli
wił studentom i absolwentom odbycie 
stażu w Uniwersytetach w Eindhoven i 
Greisfwaldzie. Myślę, że jako absol
wenci naszego Wydziału jesteście do
brze przygotowani do wykonywania za
wodu w zjednoczonej Europie.

Wykonywanie pracy magisterskiej 
pozwoliło Wam zapoznać się z działal
nością naukowo-badawczą Wydziału, 
co więcej, aktywnie w niej współuczest
niczyć. Poznaliście także swoich na
uczycieli już nie tylko jako dydaktyków, 
ale również od strony ich zainteresowań 
naukowych; mogliście przekonać się 
jak szeroka i różnorodna jest tematyka 
badawcza wykonywanych prac nauko
wych. W sferze zastosowań wyników 
badań w praktyce na uwagę zasługują 
tak znaczące osiągnięcia naukowo-ba
dawcze jak np. opracowanie wielu po
staci leków oraz wprowadzenie ich 
przez krajowy przemysł farmaceutycz
ny do lecznictwa. Pracownicy Wydziału 
mają również wymierne efekty badaw
cze w zakresie dokonań czysto teore
tycznych.

Osiągnięcie wysokiego poziomu na
ukowego w działalności badawczej 
możliwe jest m.in. dzięki intensywnej 
współpracy z wieloma ośrodkami uni
wersyteckimi i naukowo-badawczymi 
na całym świecie.

Pracownicy Wydziału opublikowali 
ogółem ponad 3600 artykułów nauko
wych, z tego ok. 1000 w czasopi- k 
smach o zasięgu międzynarodo- 
wym.
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Sprawozdanie dziekana 
Wydziału Farmaceutycznego

za lata akademickie 1996/97-1998/99, przedstawione na 
posiedzeniu Rady Wydziału w dn. 21.09.1999 r.

Kształcenie studentów
W okresie sprawozdawczym 1996- 

1999 na Wydziale Farmaceutycznym 
studiowało 944 studentów, a na I rok 
studiów przyjęto 356 studentów.

Po kilkuletniej przerwie, z uwagi na 
znaczne zainteresowanie studiami far
maceutycznymi, powrócono do egzami
nu wstępnego testowego, przeprowa
dzanego centralnie jako najbardziej 
obiektywnej formy sprawdzianu.

297. absolwentom zostały wręczone 
dyplomy magistra farmacji, 118 dal
szych absolwentów odebrało dyplomy 
w minionym roku w odbywającej się co
rocznie w listopadzie uroczystości dy- 
plomatoryjnej.

Podczas uroczystych centralnych 
inauguracji 15. absolwentom zostały 
wręczone dyplomy z wyróżnieniem, a 4 
z nich zostało dodatkowo uhonorowa
nych Medalem Primus inter pares.

_K Przedstawiciele naszej spo-
teczności akademickiej zasiada

ją w różnych krajowych i zagranicznych 
organizacjach naukowych i kolegiach 
redakcyjnych czasopism o zasięgu 
międzynarodowym, a za swoje osią
gnięcia byli wielokrotnie wyróżniani na
grodami, m.in. rektora AMG, wojewody 
gdańskiego, ministra zdrowia i opieki 
społecznej, sekretarza naukowego 
PAN, a nawet prestiżową nagrodą pre
zesa Rady Ministrów, którą honoruje się 
wyłącznie osoby o wybitnym dorobku 
naukowym. Laureatem tej właśnie na
grody jest prof. Roman Kaliszan.

Mieliście więc Państwo dobrych na
uczycieli, a treści programowe, które 
przekazaliśmy Wam w trakcie 5-letnich 
studiów odzwierciedlają współczesny 
stan wiedzy w zakresie nauk farmaceu
tycznych. Ukończyliście zatem studia w 
dobrej Uczelni i od tej chwili głównie od 
Was będzie zależało, w jakim stopniu 
skorzystacie z wiedzy, jaką posiedliście 
w jej murach.

Mamy nadzieję, że będziecie ciepło 
wspominać nas, swoich nauczycieli, 
którzy z oddaniem starali się przekazać 
Wam możliwie jak najlepiej niezbędną

Innym przejawem aktywności na
szych studentów jest fakt uzyskania 
przez 9. z nich stypendiów fundowa
nych przez Urząd Miasta Gdańska oraz 
Urząd Miasta Gdyni.

Aktualnie realizowana jest zagra
niczna wymiana szkoleniowa studen
tów i doktorantów w ramach międzyna
rodowego programu edukacyjnego SO- 
CRATES-ERASMUS oraz TEMPUS; 2. 
studentów oraz 2. absolwentów przeby
wa na stażach w Eindhoven (Holandia) 
oraz Greisfwadzie (Niemcy). Trzech na
szych pracowników wygłosiło cykl wy
kładów dla studentów tamtejszych 
uczelni. Strona niemiecka deklaruje 
możliwość uzyskania dyplomu magi
stra farmacji (przy jego równoważności 
z dyplomem uzyskanym w Polsce). Je
den z absolwentów przebywał na uni
wersyteckich studiach podyplomowych 
w Chatenay-Malabry (Francja), gdzie 

wiedzę. Ufamy, że zdobyte umiejętno
ści teoretyczne i praktyczne wykorzy
stacie w pełni w trakcie samodzielnej 
pracy zawodowej. Co więcej, liczymy, iż 
będziecie nieustannie ją pogłębiać bez 
względu na charakter pracy i zajmowa
ne stanowisko. Pamiętajcie, iż wykład
nikiem Waszego profesjonalizmu bę
dzie nadążanie za postępem nie tylko 
wiedzy specjalistycznej, zawodowej, 
lecz także szeroko pojętej problematyki 
nauk przyrodniczych.

W tym gronie nie muszę nikogo prze
konywać co do specyfiki zawodu farma
ceuty, wymagającego ciągłego pielę
gnowania przymiotów umysłu oraz ta
kich cech charakterologicznych jak rze
telność, uczciwość, odpowiedzialność i 
kultura osobista. Wysoki poziom facho
wości umożliwi Państwu partnerską 
współpracę z lekarzem, a także z 
przedstawicielami innych zawodów 
pracujących na rzecz ochrony zdrowia 
publicznego. Ułatwiony wówczas bę
dzie kontakt z pacjentem, pacjentem 
traktowanym nie jako przedmiot, lecz 
podmiot Waszych działań, cierpiąca 
jednostka ludzka.

kształcił się jednocześnie na dwóch 
kierunkach, zdobywając wiedzę w dzie
dzinie marketingu farmaceutycznego i 
kontroli jakości leku. Jedna studentka 
otrzymała stypendium programu LE
ONARDO z Uniwersytetu w Lyonie 
(Francja) na odbycie 3-miesięcznej 
praktyki w aptece szpitalnej.

W ramach programu SOCRATES- 
ERASMUS w czerwcu ub. r. Wydział 
odwiedził dr H. A. Classens z Technical 
University of Eindhoven i przy tej okazji 
wygłosił wykład dla pracowników Wy
działu na zebraniu PTFarm.

Ponadto nasi studenci aktywnie 
udzielają się w ramach sekcji sporto
wych Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu. W bieżącym roku akademic
kim na Mistrzostwach Polski Akademii 
Medycznych w Judo nasza drużyna 
uzyskała II miejsce, przy czym do tego 
sukcesu w dużej mierze przyczynili się 
studenci Wydziału Farmaceutycznego. 
Podobne sukcesy odnotowali pływacy, 
głównie rekrutujący się z naszej Far
macji zdobywając pierwsze i drugie lo
katy na Mistrzostwach Polski Akademii 
Medycznych w Pływaniu. Niewątpliwie 
spektakularnym osiągnięciem sporto
wym jest zdobycie złotego medalu 
przez studenta I roku Wydziału Farma-

Wróćmy jednak do dzisiejszej uro
czystości. Osiągnęliście już swój wy
marzony cel i za chwilę po otrzymaniu 
dyplomów złożycie ślubowanie. Z tej 
okazji mam wielką przyjemność złożyć 
Wam najserdeczniejsze gratulacje w 
imieniu Rady Wydziału, nauczycieli 
akademickich, pracowników Dziekana
tu, pionu technicznego i administracyj
nego oraz w imieniu własnym. Życzymy 
Wam wiele zadowolenia z wykonywanej 
pracy oraz satysfakcji we wszystkich 
dziedzinach życia.

Serdeczne podziękowania i gratula
cje należą się również Waszym Rodzi
com i najbliższym, którzy bezsprzecz
nie przyczynili do Waszego wspaniałe
go sukcesu. Jestem przekonany, że dzi
siejszy dzień jest dla Nich, podobnie 
jak dla Was, szczególnym wydarze
niem, dniem wielkiej radości.

Moi Drodzy !
W tym szczególnym dla nas wszyst

kich dniu, jeszcze raz serdecznie ży
czymy Wam powodzenia i wielu sukce
sów, szczęścia i zadowolenia na niwie 
zarówno zawodowej, jak i osobistej.

□
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ceutycznego Jakuba Czaję na tego
rocznych Mistrzostwach Europy Junio
rów (3000 m z przeszkodami). Jest on 
również dwukrotnym ztotym medalistą 
Mistrzostw Polski.

Rozwój kadry
W okresie sprawozdawczym Rada 

Wydziału nadata 17. osobom stopnie 
naukowe doktora nauk farmaceutycz
nych, a ponadto 2. osoby, których pro
motorami byli nauczyciele akademiccy 
zatrudnieni na naszym Wydziale obro
niły swoje doktoraty na Uniwersytecie 
Gdańskim. Aktualnie 23 przewody dok
torskie są w toku. Spośród doktorantów, 
4 absolwentów Wydziału odbywa studia 
doktoranckie w AMG, 1 jest słucha
czem Środowiskowego Studium Dokto
ranckiego przy Uniwersytecie Gdań
skim, 1 obcokrajowiec jest stypendystą 
rządu RP, drugi zaś przebywa na zasa
dach pełnej odpłatności dewizowej.

W tym okresie zainicjowano również 
formę kształcenia podyplomowego w 
ramach studiów doktoranckich dla stu
dentów zagranicznych.

Zostały zakończone 3 przewody ha
bilitacyjne, przy czym 2 z nich wyróż
niono, 1 habilitant odwołuje się od ne
gatywnej decyzji CK.

Istotny postęp obserwujemy także w 
staraniach o powiększenie liczby profe
sorów tytularnych. Tytuł naukowy profe
sora nauk farmaceutycznych został 
nadany dwóm osobom, tj. prof. Marko
wi Wesołowskiemu w grudniu 1998 r. 
oraz prof. Franciszkowi Sączewskiemu 
w maju 1999 r.). Wnioski o nadanie tytu
łu profesora 2. dalszym osobom zosta
ły przestane do Centralnej Komisji ds. 
Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Powołano 2 osoby na stanowisko 
kierowników: Katedry i Zakładu Tech
nologii Chemicznej Środków Leczni
czych - prof. F. Sączewskiego oraz Ka
tedry i Zakładu Chemii Fizycznej - dr 
hab. J. Łukasiaka, prof. nzw.

Rozwój bazy szkoleniowej
W okresie sprawozdawczym zorga

nizowano ze środków dydaktycznych 
Szkoleniową Pracownię Komputerową, 
która organizacyjnie podlega kierowni
kowi Samodzielnej Pracowni Matema
tyki i Biostatystyki AMG.

Dokonano uroczystego otwarcia Izby 
Muzealnej Farmacji PTFarm. miesz
czącej się w Ośrodku Szkolenia Pody
plomowego przy Wydziale Farmaceu
tycznym.

Zorganizowano II Aptekę AMG, w 
której trzon personelu stanowią pra
cownicy i absolwenci Wydziału.

W okresie sprawozdawczym przy u- 
dziale naszego Wydziału jest realizo
wany jeden z czterech uczelnianych 
programów TEMPUS, a mianowicie 
TEMPUS JEP 11383-96 {Zarządzanie 
lekiem w opiece zdrowotnej). W pierw
szym roku działalności tego Progra
mu 8. pracowników otrzymało stypen
dia zagraniczne. Przebywali oni na 
szkoleniach (od 2-tygodniowych do 3- 
miesięcznych). W ramach Programu 
TEMPUS odbywały się również między
narodowe seminaria, w tym 3 posiedze
nia w Gdańsku z udziałem koordynato
rów krajowych i partnerów zagranicz
nych (20-25.06.1997; 9-13.03.1998; 26- 
29.04.1999).

Opracowano projekt zmodernizowa
nego programu nauczania dla studen
tów farmacji, zgodnie z dyrektywą doty
czącą unifikacji minimum programowe
go z bezpośrednim jego przełożeniem 
na system kredytowy. Projekt jest na 
etapie dalszej weryfikacji.

W ramach komputeryzacji Wydziału 
wyposażono Dziekanat w 3 stanowiska 
komputerowe oraz Bibliotekę Wydziało
wą w 2 stanowiska komputerowe. Od
nośnie tej ostatniej jednostki, środki fi
nansowe pochodziły z programu TEM
PUS JEP 11383-96.

W celu udoskonalania i uwspółcze
śniania form nauczania, a ściślej mó
wiąc sposobu przekazu wiedzy zaku
piono ze środków finansowych pocho
dzących ze sponsoringu profesjonalny 
sprzęt telewideo dla realizacji zadań 
dydaktycznych w ramach wideoteki 
Wydziałowej.

W wyniku realizacji zadań edukacyj
nych w ramach PTChem. zapoczątko
wano współpracę Wydziału ze szkoła

Sprawozdawcze Posiedzenia Rady 
Wydziału Farmaceutycznego AMG

W 1999 roku w trakcie kolejnych posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego 
AMG przedstawiono sprawozdania Dziekana z 3-letniej działalności Wydziału oraz 
kierownika Ośrodka Szkolenia Podyplomowego, prof. Wojciecha Czarnowskiego, 
jak również kierowników dwóch aptek Akademii Medycznej: dr farm. Weroniki Że
browskiej i dr farm. Haliny Gabigi, dotyczące działalności tych jednostek. Ponadto 
kierownik Samodzielnej Pracowni Matematyki i Biostatystyki, mgr Marian Tosik, 
przedstawił sprawozdanie z działalności Szkoleniowej Pracowni Komputerowej. W 
wyniku dyskusji Rada Wydziału pozytywnie ustosunkowała się do przedstawionych 
sprawozdań. □

mi ogólnokształcącymi Trójmiasta. Ini
cjatywa ma na celu zapoznanie kandy
datów ubiegających się o przyjęcie na 
studia farmaceutyczne z wybranymi 
zagadnieniami ujętymi w programie 
nauczania naszego Wydziału.

W ramach unowocześniania oraz 
unifikacji programów nauczania, zgod
nie z dyrektywą Europejskiego Stowa
rzyszenia Wydziałów Farmaceutycz
nych, wprowadzono do programu 
kształcenia studentów nowe przedmio
ty, takie jak anatomia człowieka i far- 
makoekonomia (organizacja i zarzą
dzanie apteką jako przedsiębior
stwem).

Działalność naukowo-badawcza
Najważniejsze osiągnięcia nauko

wo-badawcze Wydziału dokonane w 
okresie sprawozdawczym 1997-1999 są 
następujące:

Pracownicy Wydziału Farmaceu
tycznego opublikowali 645 prac nauko
wych, w tym 4 pozycje książkowe w po
ważnych wydawnictwach naukowych 
(m.in. w Harwood Academic Publi- 
shers, Amsterdam). Godnym odnoto
wania jest również udział jednego z 
pracowników Wydziału jako głównego 
redaktora woluminu okolicznościowego 
prestiżowego czasopisma Appiied Geo- 
chemistry (Pergamon Press-Elsevier).

Wydział nasz był licznie reprezento
wany na konferencjach i sympozjach 
naukowych zarówno międzynarodo
wych, jak i krajowych. Przedstawiono 
łącznie 267 doniesień, w tym 119 poza 
granicami kraju.

Prace badawcze naszych pracowni
ków zostały wyróżnione następującymi 
nagrodami:
- nagrodą prezesa Rady Ministrów 

przyznaną prof. R. Kaliszanowi _ 
za wybitny dorobek naukowy; MF
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- 8. nagrodami ministra zdrowia i opie
ki społecznej;

- licznymi nagrodami rektora AMG;
- 5. nagrodami Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego (3. naukowymi 
oraz 2. za najlepszą pracę magister
ską);

- 2. nagrodami Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego za najlepszą pracę 
magisterską.
Niektórzy pracownicy Wydziału byli i 

są nadal zapraszani do opracowania 
monografii książkowych, podręczników 
i rozdziałów książkowych oraz wygło
szenia wiodących referatów na świato
wych konferencjach naukowych oraz 
cyklu wykładów na zaproszenie zagra
nicznych jednostek naukowo-badaw
czych i uniwersyteckich.

Osiągnięcie wysokiego poziomu na
ukowego w działalności badawczej 
możliwe jest m.in. dzięki intensywnej 
współpracy z jednostkami uniwersytec
kimi i naukowo-badawczymi zarówno 
krajowymi, jak i zagranicznymi. Pra
cownicy Wydziału mają udokumento
waną współpracę naukowo-badawczą 
z Anglią, Francją, Niemcami, Danią, 
Hiszpanią, Szwecją, Węgrami, Bułga
rią, Litwą, Łotwą, Rosją, USA, Japonią, 
Kanadą, Meksykiem, Jemenem, Nową 
Zelandią, Brazylią, Indiami, Koreą Po
łudniową i Hong Kongiem.

Wydział Farmaceutyczny odwiedziło 
w latach 1996-1999 w ramach współ
pracy naukowej 43. gości z różnych 
ośrodków naukowo-badawczych i uni
wersyteckich, a 76. naszych pracowni
ków przebywało lub przebywa na sta
żach naukowych, kontraktach lub kur
sach w zagranicznych ośrodkach na
ukowych.

Uzyskano bardzo wysokie parametry 
jakościowe tzw. publikowalności, tj. 
wskaźnika oddziaływania IF oraz 
współczynnika cytowania.

Liczba osób realizujących swoje za
dania badawcze w ramach autorskich 
grantów KBN wynosiła 8 (w 1996 r.), 5 
(w 1997 r.) oraz 5 (w 1998). Ponadto 
działalność naukowo-badawcza była 
dofinansowywana z 4. innych źródeł 
płatniczych, m.in. z grantu NATO, gran
tu polsko-amerykańskiego, międzyna
rodowego projektu badawczego INCO- 
COPERNICUS oraz z Fundacji im. Ste
fana Batorego. Badania realizowano 
również w ramach prac statutowych 
oraz prac własnych.

W okresie sprawozdawczym pracow
nicy Wydziału udokumentowali znaczą

ce osiągnięcia w zakresie zarówno do
konań czysto naukowych, jak również w 
aspekcie zastosowań wyników badań w 
praktyce. Niektóre katedry i zakłady 
Wydziału prowadziły i nadal prowadzą 
szeroką współpracę z farmaceutyczny
mi zakładami produkcyjnymi. Szczegól
nie intensywne prace naukowo-badaw
cze realizowane są w Katedrze i Zakła
dzie Farmacji Stosowanej pod kierun
kiem prof. Stanisława Janickiego na 
zlecenie przemysłu farmaceutycznego, 
reprezentowanego przez wiele znaczą
cych firm farmaceutycznych, nie tylko 
krajowych. Taka działalność przynosi 
Uczelni wymierne korzyści finansowe.

Na uwagę zasługuje także liczba 10 
patentów oraz 5 zgłoszeń patentowych.

Na przestrzeni ostatnich 3. lat nasz 
Wydział awansował w skali KBN do kat. 
A, a obecnie - po wprowadzeniu nowej 
skali kategoryzacji - został również za
kwalifikowany do bardzo wysokiej kate
gorii II, która odpowiada ocenie bardzo 
dobrej.

Działalność organizacyjno-naukowa
Pracownicy Wydziału byli współor

ganizatorami lub organizatorami wielu 
konferencji, zjazdów lub sesji nauko
wych, wchodząc w skład Komitetów 
Organizacyjnych oraz przewodnicząc 
niektórym sesjom.

Najistotniejszym osiągnięciem Wy
działu w tym zakresie było zorganizo
wanie wspólnie z Wydziałem Chemii 
UG oraz Wydziałem Chemicznym PG 
prestiżowego XL Zjazdu Naukowego 
PTChem. i SITPChem. w Gdańsku (22— 
26.09.1997), w którym uczestniczyło ok. 
1 500 osób, w tym wybitne osobistości 
naukowe z zagranicy. Przedstawiciele 
akademickiej społeczności farmaceu
tycznej pełnili m.in. funkcje współprze
wodniczących dwóch sekcji, przewod
niczących sesji oraz wygłaszali refera
ty na zaproszenie organizatorów zjaz
du. W maju 1997 r. odbyta się uroczysta 
sesja naukowa z okazji 50-lecia Wy
działu Farmaceutycznego oraz 50-lecia 
utworzenia PTFarm. W tym samym 
miesiącu zorganizowano na naszym 
Wydziale Ogólnopolską Konferencję 
Dziekanów Wydziałów Farmaceutycz
nych, której wiodącym tematem było 
opracowanie harmonogramu działań 
na rzecz unifikacji naszych programów 
nauczania z zachodnioeuropejskimi. W 
ub.r. miała miejsce na Wydziale Ogól
nopolska Sesja Naukowa pt. „Farma
ceutyczne eksponaty muzealne w Pol

sce” pod patronatem Oddziału Gdań
skiego PTFarm. przy współpracy z na
szym Wydziałem oraz Gdańską Okrę
gową Izbą Aptekarską.

Na uwagę zasługuje również udział 
Wydziału w Międzynarodowej Konfe
rencji pt. „Misja i strategia uczelni”, 
która odbyta się 17-19.09.1997 r. w 
Gdańsku.

Posiadamy bogatą jakościowo oraz 
ilościowo reprezentację naszego Wy
działu w licznych i prestiżowych krajo
wych, a także zagranicznych organiza
cjach naukowych i radach redakcyj
nych. Piętnastu profesorów wchodzi w 
skład 17. zagranicznych stowarzyszeń i 
organizacji naukowych, 14. zasiada w 
gremiach 17. krajowych organizacji na
ukowych (komitety, komisje naukowe 
PAN oraz KBN), 9. profesorów jest 
członkami kolegiów redakcyjnych 14. 
czasopism naukowych (w tym 6 osób 
wchodzi w skład kolegium redakcyjne
go 8. czasopism o zasięgu międzynaro
dowym).

W okresie sprawozdawczym jedna 
osoba weszła w skład Prezydium Komi
tetu Badań Morza PAN piastując jedno
cześnie funkcję wiceprzewodniczące
go Zarządu Gdańskiego PTChem. Do 
Komisji Farmakopei Polskiej zostali 
wybrani: prof. Wojciech Cisowski, prof. 
Stanisław Janicki oraz prof. Roman 
Kaliszan. Ponadto prof. Franciszek Są- 
czewski został koordynatorem krajo
wym z ramienia Europejskiego Stowa
rzyszenia Wydziałów Farmaceutycz
nych ds. wprowadzenia przedmiotu na
uczania - opieka farmaceutyczna. Prof. 
R. Kaliszan został powołany na stano
wisko konsultanta krajowego w dziedzi
nie analityki farmaceutycznej. Prof. 
Marek Wesołowski pełni funkcję preze
sa Zarządu Gdańskiego PTFarm. i za
siada w Prezydium Zarządu Głównego 
PTFarm. Prof. Ryszard Piękoś został 
wybrany do Komisji Dyscyplinarnej 
przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wy
ższego. Najbardziej prestiżowym osią
gnięciem Wydziału jest niewątpliwie 
przyjęcie prof. R. Kaliszana w poczet 
członków korespondentów Polskiej 
Akademii Nauk.

Integracja z innymi uczelniami Trój
miasta

Zapoczątkowano integrację działal
ności naukowo-badawczej i dydaktycz
nej naszego Wydziału z Wydziałami 
Chemicznymi PG i UG oraz Wydziałem 
BGiO UG (współpraca naukowo-ba-
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dawcza i dydaktyczna, wspólne granty 
KBN, współorganizowanie poważnych 
konferencji naukowych).

Przykładem owocnej współpracy 
Wydziału z innymi uczelniami było zor
ganizowanie wspólnie z Wydziałami 
Chemicznymi PG oraz UG Zjazdu Na
ukowego PTChem. i SITPChem.

W wyniku współpracy z Wydziałami 
Chemicznymi Politechniki Gdańskiej i 
UG pod egidą PTChem. wygospodaro
wano środki finansowe z puli Zarządu 
Gdańskiego PTChem. oraz funduszu 
dziekańskiego na nagrody za najlepsze 
prace magisterskie na wymienionych 
wydziałach trójmiejskich uczelni.

Uwagi końcowe
Tyle o osiągnięciach Wydziału. Przy 

okazji tego sprawozdania uważam jed
nak za swój obowiązek wspomnieć rów
nież o być może nie do końca spełnio
nych oczekiwaniach i niezrealizowa
nych inwestycjach.

Przyznanie przez KBN Wydziałowi 
Farmaceutycznemu II kategorii jest po
twierdzeniem pracowitości i rzetelnego 
wykonywania obowiązków zawodowych 

przez członków naszej społeczności 
akademickiej. Wszak padty sugestie, 
aby w przyszłości pokusić się o katego
rię I. Osiągnięcie tego celu wydaje się 
możliwe, mając na uwadze intensywny 
w ostatnim okresie rozwój kadry nauko
wej Wydziału, a uzyskane tytuły i stop
nie naukowe oraz awanse powinny zna
leźć swój wyraz w dorobku naukowym. 
Nie zapominajmy jednak, iż na ocenę 
końcową będziemy musieli zapracować 
wspólnie.

Odnośnie inwestycji, modernizacji 
wymaga sala wykładowa Auditorium 
Maximum. której wyposażenie, podob
nie jak pozostałych sal wykładowych na 
naszym Wydziale, odbiega znacznie od 
standardów krajowych.

Pełnej reorganizacji wymaga rów
nież system rozprowadzania przesyłek 
pocztowych wśród pracowników Wy
działu. Konieczna jest adaptacja i wy
posażenie w odpowiedni sprzęt po
mieszczenia przeznaczonego dla tego 
celu.

Powinien być przeprowadzony grun
towny remont pomieszczenia, w którym 
corocznie prowadzi działalność Wy

działowa Komisja Rekrutacyjna. Jest to 
pomieszczenie ciemne, duszne i bez 
okien.

Również pomieszczenia dziekanatu 
wymagają gruntownego remontu, a 
sala posiedzeń dziekanatu powinna 
być poddana nie tylko renowacji, lecz 
ponadto wyposażona w system wenty
lacyjny. Nadal nie został rozwiązany 
problem utylizacji odczynników che
micznych. Tę sprawę, jak zresztą inne 
wymienione wcześniej, zgłaszano wie
lokrotnie do administracji Uczelni za
równo ustnie, jak i na piśmie, niestety 
jak dotychczas bez żadnego efektu.

W ubiegłym roku miały miejsce na 
Wydziale liczne włamania. Poniesione 
straty materialne szacujemy na ponad 
100 tys. zł. Znaczną część tych środków 
udało się odzyskać, zwłaszcza dzięki 
wydatnej pomocy zastępcy dyrektora 
administracyjnego AMG ds. eksploata
cyjnych, mgr. Jana Brodnickiego. Nadal 
jednak istnieje konieczność skutecz
niejszej ochrony budynków z zastoso
waniem urządzeń alarmowych.

□

Szkolenie Podyplomowe Wydziału 
Farmaceutycznego

W 1999 roku Ośrodek Szkolenia Po
dyplomowego Wydziału Farmaceutycz
nego AMG zorganizował 13 dwu- lub 
kilkudniowych kursów dla magistrów 
farmacji z zakresu farmacji stosowanej 
i farmakologii. Pierwsze dotyczyły za
gadnień dostępności farmaceutycznej i 
biologicznej leków, leków ocznych spo
rządzanych w aptece, a także zagad
nienia jatowości leków. Kursy te łączy
ły zajęcia teoretyczne z praktycznymi.

Tematyka farmakologiczna to głównie 
wybrane aktualności z tej dziedziny. W 
sumie, w mijającym roku w kursach 
wzięto udział blisko 200 osób, a wpłaty 
na konto AMG z tytułu uczestnictwa w 
nich wyniosły niespełna 50 tys. złotych 
(podobna sytuacja jak w roku 1998).

Próby zorganizowania innych szko
leń, np. z wiedzy o leku roślinnym spo
tkały się z nikłym zainteresowaniem. 
Farmaceuci zainteresowani są głównie 
(wyłącznie?) kursami niezbędnymi do 
zaliczenia specjalizacji aptecznej. Ge
neralnie dokształcaniu podyplomowe
mu nie służy kilkuletni już brak decyzji 
co do specjalizacji zawodowej farma
ceutów.

Poza wymienionymi szkoleniami 
nasz Ośrodek zorganizował wspólnie z 
Ośrodkiem Informacji Naukowej „PO
LFA” w Warszawie 300-godzinny kurs 
dla pracowników przemysłu farmaceu
tycznego z wyższym wykształceniem 
nie będących farmaceutami z zakresu 
farmacji przemysłowej. To duże i presti

żowe przedsięwzięcie nazwano Stu
dium farmacji przemystowej. Kurs roz
począł się w Warszawie w październi
ku ub. roku i będzie trwać do czerwca 
tego roku. Na naszym Wydziale zajęcia 
odbywać się będą w systemie piątek - 
sobota od stycznia do maja. Program 
Studium obejmuje bardzo różne zagad
nienia - jak np. marketing, prawo pa
tentowe, zasady rejestracji leków i te re
alizowane będą w Warszawie. Nato
miast na naszym Wydziale prowadzone 
będą przedmioty „farmaceutyczne”, ta
kie jak technologia postaci leku, biofar
macja, farmakologia, biotechnologia, 
lek roślinny. Wykładowcami będą także 
osoby zaproszone spoza Wydziału. 
Mimo iż uczestnictwo w Studium nie 
daje formalnych uprawnień, a koszt wy
nosi 6 tys. zł, to zgłosiło się 36 osób z 
całej Polski. Na konto AMG wpłynęło z 
tego tytułu prawie 150 tys. zł.

Ofertę szkoleniową zaproponowaną 
w minionym roku Ośrodek Szkolenia 
Podyplomowego Wydziału Farmaceu
tycznego AMG zamierza powtórzyć w 
roku bieżącym, po dokonaniu koniecz
nych aktualizacji.

prof. Wojciech Czarnowski 
kierownik Ośrodka

Szkolenia Podyplomowego
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Szkoleniowa Pracownia Komputerowa

wczoraj - dziś - jutro

9 listopada 1999 roku minął rok dzia
łalności Szkoleniowej Pracowni Kom
puterowej na Wydziale Farmaceutycz
nym.

Autorem pomysłu zorganizowania 
pracowni komputerowej byt prof. Fran
ciszek Sączewski. W 1996 roku pod 
jego przewodnictwem powołano komi
sję, która opracowała wstępne założe
nia organizacyjne, techniczne oraz 
koncepcję programową przyszłej pra
cowni. Po zgromadzeniu odpowiednich 
funduszy i przeprowadzeniu koniecznej 
modernizacji jednej z sal seminaryj
nych przystąpiono w 1997 roku do fina
lizowania pomysłu. W organizacyjnych 
ramach Samodzielnej Pracowni Mate
matyki i Biostatystyki powołano Szkole
niową Pracownię Komputerową. Zgod
nie ze szczegółowymi wytycznymi ko
misji ds. powołania Szkoleniowej Pra
cowni Komputerowej, pracującej od 
1998 roku w nieco zmienionym składzie 
pod kierownictwem mgr. Zygmunta 
Jamrógiewicza Pracownia została wy
posażona w 11 stanowisk komputero
wych (jedno dla prowadzącego zajęcia 
i 10 dla uczestników szkolenia), połą
czonych w wewnętrzną sieć, rzutnik 
pozwalający wyświetlać na ściennym 
ekranie obraz z monitora prowadzące
go zajęcia oraz system alarmowy chro
niący zgromadzony w Pracowni mają
tek. Ze względu na wielkość funduszu, 
którym dysponował Wydział w chwili 
powołania Pracowni wyposażono ją 
chwilowo tylko w siedem komputerów 
wraz z podstawowym wyposażeniem (z 
trzynastu planowanych docelowo). We
wnętrzna sieć komputerów została 
ostatnio podłączona do sieci Internet, 
a Pracownia, dzięki życzliwości pro
rektora ds. nauki prof. Romana Kalisza- 
na, wzbogaciła się o nowy, wysokiej 
klasy komputer dużej mocy wraz z rów
nie wysokiej jakości oprzyrządowaniem 
(skaner, drukarka A3, nagrywarka 
CD-RW).

Rozpoczynając działalność Pracow
ni, postawiliśmy przed sobą zadanie 
osiągnięcia takiego poziomu meryto
rycznego, technicznego i organizacyj
nego, by w skali Wydziału stać się cen
trum „komputerowej” kultury technicz
nej, zaś przez różnorodność działań i 

skuteczną informację o nich wciągnąć 
w krąg swego oddziaływania jak naj
większą ilość pracowników i studentów 
Wydziału.

Planowaną (i realizowaną) działal
ność Pracowni można ująć w cztery 
grupy:
- dydaktyka z wykorzystaniem techni

ki komputerowej;
- zajęcia otwarte, popularyzujące 

technikę komputerową;
- szkolenia w grupach zorganizowa

nych;
- zajęcia studenckich grup samo

kształceniowych.
Z możliwości technicznych pracow

ni, dla prowadzenia swych zajęć progra
mowych, skorzystała Katedra Biofarma
cji i Farmakodynamiki oraz Katedra Far
macji Stosowanej. Ta sfera działalności 
prezentuje się najskromniej, co jest 
dość zrozumiałe, biorąc pod uwagę 
krótki okres działalności Pracowni i se
mestralny, czy nawet roczny cykl organi
zacji zajęć dydaktycznych.

W okresie styczeń - marzec 1999 r. 
odbyt się cykl godzinnych prelekcji, pro
wadzonych w sposób wysoce fachowy 
przez mgr. Z. Jamrógiewicza, dotyczą
cych różnych tematów związanych z 
techniką komputerową. Wśród tych te
matów znalazły się między innymi: in
stalacja nowych programów, wirusy 
komputerowe, programy komputerowe 
a prawa autorskie, rady dla kupujących 
komputery. Cieszyły się one dość dużą 
popularnością, tak wśród studentów, 
jak i pracowników. Od kwietnia rozpo
częto cykl prezentacji programów kom
puterowych z grupy free- i shareware, 
wybranych przez prowadzącego i połą
czony z rozprowadzaniem programów z 
tej grupy. Pracownia udostępnia rów
nież wszystkim zainteresowanym rocz
niki pism komputerowych (PC Wor/d 
Komputer i Chip}.

Do chwili obecnej odbyto się kilka 
szkoleń, w których udział wzięli zarów
no studenci, jak i pracownicy Wydziału 
oraz członkowie ich rodzin:
- dwa kursy dotyczące podstaw pracy 

z komputerem (łącznie 20 godzin za
jęć);

- dwa kursy obejmujące materiał od 
podstaw do obsługi zaawansowa

nych opcji edytora Word (łącznie 24 
godziny);

- podstawy pracy z programem Word 
(8 godzin);

- Excel - obsługa zaawansowanych 
opcji, tworzenie arkuszy programo
wanych (10 godzin);

- korzystanie z Internetu oraz wstęp 
do tworzenia własnych stron WWW 
(12 godzin);

- wstęp do profesjonalnego składu 
tekstu z wykorzystaniem możliwości 
edytora tekstu Word (6 godzin).
Pracownia udostępniła również 

sprzęt oraz pomoc przy redagowaniu 
prac magisterskich ośmiu studentom V 
roku, oraz udostępniła sprzęt dwu gru
pom samokształceniowym studentów 
IV i V roku.

Prowadząc szkolenia z zakresu wy
korzystywania Internetu w bieżącej pra
cy naukowej i dydaktycznej oraz udzie
lając rad i bezpośredniej pomocy przy 
tworzeniu i prowadzeniu stron WWW 
poszczególnym katedrom, staramy się 
zintensyfikować wykorzystanie tej drogi 
przepływu informacji w pracy naszego 
Wydziału. Sprawy te w sposób fachowy 
i wysoce kompetentny prowadzi mgr 
Piotr Madanecki.

Szacujemy, że z usług Pracowni sko
rzystało do tej pory w różny sposób oko
ło 300 osób - głównie studenci i pra
cownicy Wydziału, choć zdarzały się 
także przypadki uczestniczenia w zaję
ciach osób spoza Wydziału. Według 
naszej oceny w ciągu pierwszego okre
su działalności Pracowni w dość dużym 
stopniu udało się zrealizować nasze 
zamierzenia, tak jeśli chodzi o działal
ność merytoryczną, jak i starania o do
kończenie technicznego wyposażenia 
Pracowni. To, że udało się nie tylko zor
ganizować Pracownię ale również szyb
ko doprowadzić do osiągnięcia odpo
wiednich „mocy produkcyjnych” w jej 
działalności merytorycznej, zawdzię
czać należy życzliwemu poparciu ze 
strony Rady Wydziału, ze szczególnym 
uwzględnieniem istotnego wkładu pra
cy dziekana - prof. Piotra Szefera. 
Dzięki skutecznym zabiegom prof. P. 
Szefera sponsor - firma Pharmag za
kupiła dla Pracowni niezbędne mate
riały eksploatacyjne. Nie bez znaczenia 
była też atmosfera życzliwości, często 
przeradzająca się w bardzo konkretną 
pomoc, ze strony wielu osób ze wszyst
kich grup pracowników Wydziału.

W chwili obecnej kie- 
równikowi Samodzielnej str'20
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Sprawozdanie z działalności aptek za rok 1999

Apteka AM w Gdańsku

Działalność Apteki Akademii Medycznej w Gdańsku sku
piała się na wykonywaniu zadań, które nakłada na apteki 
obowiązująca ustawa o środkach farmaceutycznych, mate
riałach medycznych, aptekach, hurtowniach i inspekcji far
maceutycznej z dnia 10 października 1991 r. W myśl tej usta
wy apteki zobowiązane są m.in. do:
- zaopatrywania ludności w środki farmaceutyczne i mate

riały medyczne
- sporządzania leków recepturowych i niektórych leków go

towych
- prowadzenia działalności w zakresie informacji o lekach 

na potrzeby pracowników medycznych i dla ludności
- uczestnictwa w działalności oświatowo-zdrowotnej
- udziału w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji farma

ceutów i innych pracowników medycznych.
Ilościowe i jakościowe zaopatrzenie apteki w leki oprócz 

tego, że jest subiektywną oceną naszych pacjentów, może 
być wyrażone liczbowo obrotem apteki. Obroty te w tym roku 
znacznie spadły. Stanowią one około 40% wartości osią
gniętych w roku ubiegłym. Zmniejszenie się obrotów i zy
sków stanowi zawsze sygnał do przeanalizowania przyczyn. 
Wymienię tylko dwie:

1. wzrost ilości aptek na terenie przylegającym do Akade
mii Medycznej z jednej do czterech

2. reformę służby zdrowia.
Zdaję sobie sprawę z tego, że nie są to jedyne przyczyny, 

ale pełna ich analiza przekracza ramy tego sprawozdania.
Apteka Akademii Medycznej wykonuje około 200 recept 

leków magistralnych w miesiącu. Ilość wykonywanych w ap
tece recept ma tendencję wzrostową ponieważ odbiorcami 
ich są nie tylko indywidualni pacjenci ale także przychodnie 
i gabinety specjalistyczne, które po reformie poszukują in
nych niż dotychczas źródeł zaopatrzenia w potrzebne leki.

Pragnę tutaj zaznaczyć, że niektóre leki recepturowe wy
konuję korzystając ze sprzętu i porad Katedry i Zakładu Far
macji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego AMG. Za tę 
możliwość, a także za merytoryczną opiekę i stałą gotowość 
wszelkiej pomocy chciatabym podziękować prof. Stanisławo
wi Janickiemu. Z ubiegłorocznego zysku Apteki udało się 
zakupić dla Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej aparat 
do badania czasu uwalniania substancji leczniczej z czop
ków. Zakup ten umożliwił wykonanie wspólnej pracy nauko
wej.

Działalność informacyjną o lekach uważam nadal za bar
dzo istotną część naszej działalności. Dotyczy przede 
wszystkim leków nowo rejestrowanych, ich cen, także _h 
preparatów synonimowych. Pragnę raz jeszcze ~ r

Apteka nr 2 AM w Gdańsku
Apteka nr 2 została powołana zarządzeniem rektora Aka

demii Medycznej dnia 10 września 1998 roku jako wydzielo
na organizacyjnie jednostka działalności gospodarczej. Ini
cjatorem powstania Apteki byt prof. Stanisław Janicki. Nad
zór merytoryczny nad Apteką sprawuje dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego we współpracy z kierownikiem Katedry i 
Zakładu Farmacji Stosowanej. Apteka nr 2 jest apteką ogól
nodostępną typu „B”, a zatem jej podstawowym zadaniem 
jest zaopatrywanie ludności i zakładów opieki zdrowotnej w 
leki gotowe, materiały medyczne i inne środki dopuszczone 
do obrotu w aptekach. Zadanie to realizujemy od dnia 5 paź
dziernika 1998 roku, kiedy Apteka podjęta działalność dla pa
cjentów. Apteka jest czynna codziennie w godzinach od 8.00 
do 19.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 15.00.

W Aptece nr 2 zatrudnionych jest obecnie 11 osób: 7 far
maceutów, 1 technik farmacji, 1 pracownik administracyjny i 
2 pracowników pomocniczych. Pięć osób pracuje w pełnym, 
a sześć w niepełnym wymiarze pracy. W tym miejscu pragnę 
podkreślić, że trzy osoby personelu fachowego łączą pracę 
w Aptece z obowiązkami naukowo-dydaktycznymi na Wy
dziale Farmaceutycznym, natomiast dwie osoby pracują w 
obu aptekach naszej Uczelni.

Zaledwie trzy miesiące funkcjonowania Apteki nr 2 w roku 
ubiegłym przyniosły Akademii Medycznej wymierne korzy
ści. Całoroczna działalność w bieżącym roku pozwoliła wy
pracować znacznie większy zysk. Rosnący zysk umożliwił 
zwiększenie asortymentu leków aż trzykrotnie od momentu 
uruchomienia Apteki. Obecnie liczy on ponad 3100 pozycji.

Poza podstawową funkcją, jaką jest obrót środkami farma
ceutycznymi i materiałami medycznymi Apteka prowadzi 

działalność w zakresie informacji o lekach na potrzeby pra
cowników medycznych i pacjentów. Zarówno ja, jak i moi 
współpracownicy pracujemy nad nawiązywaniem i rozsze
rzaniem kontaktów z lekarzami różnych specjalności Klinik 
AMG, szczególnie zaś z lekarzami rodzinnymi Zakładu Pod
stawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. Ta współpraca jest 
dla mnie i dla personelu Apteki źródłem szczególnej zawo
dowej satysfakcji. Na wszystkie sugestie i uwagi mogące 
usprawnić naszą działalność ku zadowoleniu pacjentów po- 
zostajemy nadal otwarci.

Apteka nr 2 współdziała ściśle z Apteką nr 1, korzystając 
z jej bogatego doświadczenia i potencjału fachowego. 
Współpraca nie ma cech konkurencji, a jej celem jest jak 
najlepsze zaspokojenie potrzeb pacjentów i lekarzy. Przyj
mujemy zamówienia na leki recepturowe, które są wykonywa
ne przez Aptekę nr 1. Wyrazem naszego ścisłego kontaktu 
jest także stopniowe zwiększanie ilości leków, będących w 
dyspozycji obu aptek, dzięki ustaleniu wspólnego asortymen
tu. Współpraca z Apteką nr 1 pozwala także realizować inne 
bardzo ważne zadanie, mianowicie udział w kształceniu po
dyplomowym farmaceutów. Pracownicy Apteki nr 2 mogą od
bywać cząstkowe staże z zakresu receptury, wymagane do 
uzyskania prawa samodzielnego wykonywania zawodu apte
karza. W okresie działalności Apteki nr 2 prawo takie uzyska
ła jedna osoba.

Mijający rok z powodu wprowadzania reformy służby zdro
wia jest pod wieloma względami rokiem trudnym także dla 
aptek. Farmaceuci musieli odnaleźć się w nowej rzeczywi
stości i dostosować do nowych wymagań. Czy nam się to 
udało będzie można ocenić z czasem.

dr farm. Halina Gabiga



20 Gazeta AMG nr 1/2000

Apteka AM w Gdańsku

-JK szczególnie podziękować wszystkim lekarzom, którzy 
“T uznają te informacje za potrzebne w swojej pracy. 
Szczególne podziękowania chciatabym tą drogą przekazać 
prof. Barbarze Krupie-Wojciechowskiej i Klinice Nadciśnie
nia Tętniczego i Diabetologii za stałą współpracę, która za
owocowała w tym roku dwoma publikacjami, których mam 
zaszczyt i dużą satysfakcję być współautorem.

W Aptece Akademii Medycznej w Gdańsku odbywają się 
ćwiczenia dla studentów III i V roku Wydziału Farmaceutycz
nego AMG, staże podyplomowe, staże specjalizacyjne (oko
ło 15 osób w skali roku) oraz egzaminy specjalizacyjne na 
pierwszy stopień specjalizacji z farmacji aptecznej. Wyma
ga to dużego wysiłku organizacyjnego ponieważ dodatkowe 
obciążenie nie może przeszkadzać podstawowej działalno
ści Apteki.

Wszystkie te zadania, które wykonuje apteka są realizowa
ne przez stały od lat, bardzo oddany personel. Wszystkim 
pracownikom Apteki Akademii Medycznej w Gdańsku za ich 
trud, zaangażowanie i niezwykłą atmosferę pracy - serdecz
nie dziękuję.

kierownik Apteki AMG 
dr farm. Weronika Żebrowska

Z ukosa
Stówa, stówa, stówa... (St. Wyspiański „Wesele”)

Ktoś powiedział, że kiedy dwóch mówi tak samo, to nie 
zawsze chodzi o to samo. Ale czasem jest inaczej: mówią co 
innego, a chodzi o to samo... Mimo kalendarzowej jesieni 
przeżyliśmy w połowie listopada ostry atak zimy. I oto w 
Dzienniku Battyckim z 16 listopada ub. r. w artykule redakcyj
nym pt. Poślizg drogowców mogliśmy przeczytać ....zima
znów zaskoczyła drogowców. Padający wczoraj śnieg i ujem
na temperatura spowodowały, że samochody tkwiły w gigan
tycznych korkach, a ludzie przewracali się na śliskich chod
nikach." Potwierdzają to wypowiedzi trzech czytelników, opa
trzone fotografiami. I na tej samej stronie, również ozdobiona 
podobizną wypowiedź odpowiedzialnego za utrzymanie dróg, 
stale eksponowanego na tzw. tamach Antoniego Szczyta, 
ostatnio wyposażonego w kwiecisty tytuł dyrektora Wydziału 
Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (uff... 
trochę to skomplikowane). I cóż nam mówi ten dygnitarz ? 
Ano: akcje, którą przeprowadziliśmy w nocy.... kiedy chwycił 
pierwszy w tym roku mróz oceniam bardzo dobrze... ”. Pewn i e 
pocieszyło to zagipsowanych w Pogotowiu i na ostrym dyżu
rze mieszkańców...

W końcu listopada ub. r. rozpętała się dyskusja prasowa 
nad oświadczeniem dr Daniela Dwornika z Tarnowa, który 
nieostrożnie przyznał się, że przyjmuje od pacjentów dowody 
wdzięczności, w tym gotówkę, pilnując tylko aby nie byty to 
zbyt duże sumy... (przypomina się anegdotyczna zagadka, 
opowiadana przez pacjentów: jakie ryby lubią najbardziej 
chirurdzy?Duże sumy...). No i puszka Pandory została otwar
ta... Szef, choć bliski kolega zawiesił go w funkcjach ordyna
tora i złożył doniesienie do prokuratury. Bowiem głosiciel 
tego poglądu pełnił nie tylko ten urząd, lecz także byt zastęp
cą naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej OIL. 
Teresa Torańska zorganizowała w Gazecie Wyborczej (27-

SzKOLENIOWA PRACOWNIA

Komputerowa

Pracowni Matematyki i Biostatystyki pomagają w prowadze
niu Szkoleniowej Pracowni Komputerowej:
-dr Wojciech Dejneka (pracownik Kat. i Zakt. Chemii Fi

zycznej)
- mgr Zygmunt Jamrógiewicz (pracownik Kat. i Zakt. Che

mii Fizycznej)
- mgr Piotr Madanecki (pracownik Kat. i Zakt. Biologii i Bo

taniki Farmaceutycznej).
Bogatsi o roczne doświadczenia zamierzamy nieco po

szerzyć w tym roku akademickim naszą ofertę szkoleniową, 
ulepszyć organizacyjnie działalność informacyjną (e-mail: 
spk@farmacja.amg.gda.pl; strona internetowa: www.far- 
macja.amg.gda.pl) i propagatorską (korzystanie z czaso
pism komputerowych i programów shareware i freeware), 
starając się - tak jak w roku ubiegłym - dostosowywać ją do 
bieżącego zapotrzebowania. Jesteśmy przygotowani do pro
wadzenia około 20 bloków tematycznych szkoleń, które ofe
rujemy do wyboru wszystkim chętnym. Dotyczą one zarówno 
obsługi programów, jak i sprzętu (skaner, nagrywarka CD 
itp.). Oczekujemy także nowych propozycji tematów szkoleń 
ze strony zainteresowanych.

mgr Marian Tosik 
kierownik Samodzielnej Pracowni 

Matematyki i Biostatystyki

Stypendia

DLA NAJLEPSZYCH
Wyróżniający się studenci Akademii Medycznej w Gdańsku:

1. Magdalena Misiejuk rok III Wydział Farmaceutyczny
2. Marlena Olszewska rok V Wydział Farmaceutyczny
3. Michał Łaska rok V Wydział Lekarski Oddział Stomatolo

giczny
4. Joanna Andersohn rok V Wydział Lekarski
5. Bartosz Curytło rok V Wydział Lekarski
6. Aleksandra Jankowska rok VI Wydział Lekarski
7. Beata Lipska rok IV Wydział Lekarski
8. Anna Sasin rok VI Wydział Lekarski
9. Magdalena Sawicka rok VI Wydział Lekarski

10. Mariusz Siemieński rok V Wydział Lekarski
11. Irena Bogdanowicz rok VI Wydział Lekarski (Litwa)
12. Wiesława Drozd-Borkowska rok VI Wydział Lekarski (Li

twa)

otrzymali ufundowane przez prezydenta m. Gdańska Pawła 
Adamowicza stypendia naukowe.

28.11.1999) „okrągły stół” poświęcony tej sprawie. A co mówi 
wiceprzewodniczący gdańskiej OIL dr Andrzej Sokołowski 
{Gazeta Wyborcza z 8.11.1999)? „ Jeśli lekarz uzależniał wy
konanie usługi medycznej od gratyfikacji finansowej, to po
pełniał przestępstwo...". Dokładnie to samo co oskarżony 
Dwornik. Tylko ten ostatni zagalopował się w swojej szczero
ści Ktoś odważył się powiedzieć, że król jest nagi! A koń, jaki 
jest - każdy widzi.

B.I.L.

mailto:spk@farmacja.amg.gda.pl
http://www.far-macja.amg.gda.pl
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Jak to z Kasami 
Chorych drzewiej 
bywałe...

Dzięki uprzejmości prof. Marka Hebanowskiego, członka 
naszej redakcji, zapoznałem się z Kalendarzem Kasy Cho
rych m. Warszawy na rok 1925 (wyd. St. Biedrzycki, cena 1 
zł.). We wstępie czytamy: zadaniem... jest zaznajomić Czy
telników z istotą i rozwojem ubezpieczeń społecznych, w 
szczególności zaś ubezpieczeń na wypadek choroby, wyka
zać te korzyści, jakie dają swym członkom Kasy Chorych, 
rozwiać choć w części nieuzasadnione uprzedzenie i nieuf
ność, jaka jeszcze wskutek niedostatecznego uświadomie
nia mas pracujących otacza nieprzyjazną atmosferą, tak 
wielce pożyteczną instytucję, jaką jest Kasa Chorych.... W 
części sprawozdawczej naczelny lekarz Kasy, dr Fr. Gródec
ki omawia działalność Kasy w 1923 roku. Zrzeszała ona 
405.742 ubezpieczonych, wraz z członkami ich rodzin. 
Udzielono 1.726.935 porad, z czego w ambulatoriach
I. 594.194, na mieście zaś 132.741. Umieszczono w szpita
lach 15.738 chorych, a do sanatoriów wyjechało 218 spędza
jąc tam 8065 dni. Akuszerki kasy odebrały 6825 porodów 
oraz 439 poronień. Naświetlań lampą kwarcową wykonano
II. 688 u 1163 osób, a szafką elektryczną 4297 (a częściowych 
- 18.029) i galwanizacji, względnie faradyzacji - 14.185. Fo
tografii rentgenowskich w celach rozpoznawczych wykonano 
656, prześwietleń 2264, a naświetlań leczniczych 3256. Po
rad dentystycznych udzielono 274.562, a diagnostycznych 
badań laboratoryjnych wykonano 36.316. Pogotowie gineko
logiczne wzywane było w 2332 wypadkach. Wydano lekarstw 
1.775.259

Na każdego członka Kasy przypadały 4 porady. W porów
naniu z rokiem poprzednim (1922) liczba ubezpieczonych 
wzrosła o 22%, a liczba porad o 35%. Dr Gródecki uwypukla 
wysoką liczbę porad udzielonych przez lekarzy rejonowych w 
domu. Znaczenie tych porad domowych jest olbrzymie dla
tego, że 1) chorzy od razu dostają się pod fachową opiekę, 
co dawniej w tych sferach ludności, które w pierwszym rzę
dzie korzystają z usług Kasy przeważnie nie miało miejsca; 
2) podczas tych odwiedzin lekarze oprócz udzielania porad 
zwracają uwagę na warunki, w jakich chorzy się znajdują i 
pouczają otoczenie, jakie zmiany należy wprowadzić, ażeby 
stworzyć warunki sprzyjające szybszemu wyzdrowieniu cho
rego. Poznając bliżej rodziny członków Kasy, lekarze rejono
wi, stale pracujący w pewnej dzielnicy stopniowo stają się 
lekarzami domowymi (podkreśl, autora), którzy już nie tyl
ko leczą, ale i zapobiegają chorobom.

W razie potrzeby lekarze rejonowi wzywają narady lekar
skie, lub odsyłają chorych do szpitali. Wreszcie działalność 
lekarzy rejonowych, odwiedzających chorych na mieście, w 
wysokim stopniu ułatwia wykrycie oraz ograniczenie szerze
nia się chorób zakaźnych. [...] Ubezpieczeni w szerokim za
kresie korzystają z leczenia szpitalnego; dzięki Kasie Cho
rych szpital przestał już być postrachem - przeciwnie, daje 
się zauważyć pęd do leczenia szpitalnego. Jest to objaw na
der pocieszający, albowiem racjonalne leczenie może się

odbywać tylko w szpitalu. Niemniej pocieszającym objawem 
jest również to, że porody odbierają obecnie wykwalifikowa
ne akuszerki; okoliczność ta wpłynęła w wysokim stopniu na 
zmniejszenie się gorączki połogowej, która ongiś tyle szkód 
śród położnic powodowała. [...] Dzięki Kasie ubezpieczeni 
zaczęli naprawdę dbać o stan swych zębów, który jest wprost 
opłakany. 86375, czyli piąta część wszystkich ubezpieczo
nych korzystała z usług gabinetów dentystycznych (188187 
porad). Są to liczby b. wymowne, zwłaszcza gdy się zważy, 
jak wielkie znaczenie dla zdrowia posiadają zęby.

Tak było przed 75 laty. I to wszystko w 5 lat po odzyskaniu 
niepodległości! Przyjrzyjmy się jednak strukturze organiza
cyjnej. Rada Kasy Chorych składała się z 60 osób z grupy 
ubezpieczonych i 30 z grupy pracodawców. Czymże są obec
ne rady tworzone przez 18 uczestników! Nie ma żadnej infor
macji o przynależności partyjnej członków rady. Chociaż w 
tzw. „Polsce przedmajowej” (przed 1926 r.) funkcjonowało 
ponad 30 partii politycznych. Nie wiemy też nic, czy ci z 1924 
roku otrzymywali jakiekolwiek diety i mieli szczegółowy, co 
do liczby zebrań, rozkład zajęć. A może działali społecznie? 
Nie pojęli widocznie maksymy ks. Bogusława Radziwiłła, 
który tłumaczył Kmicicowi, że Rzeczpospolita to postaw suk
na i każdy próbuje dla siebie coś wykroić... Zarząd Kasy skła
dał się z 8 osób z przewodniczącym Kazimierzem Koralew
skim i wiceprzewodniczącym Janem Żerkowskim. Oprócz 
tego działała 6-osobowa Komisja Rewizyjna i 5-osobowa 
Komisja Rozjemcza.

Tymczasem Elżbieta Cichowska w artykule „Żebyśmy tak 
zdrowi byli” [Gazeta Świąteczna z 11/12 grudnia 1999 r.) za
powiada, co nas czeka: jedyną pewną rzeczą, jeśli chodzi o 
finanse kas w przyszłym roku, jest to, że płace ich pracowni
ków wzrosną o wiele bardziej niż dochody przeznaczone na 
świadczenia zdrowotne”.

prof. Brunon L. Imieliński
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Kadry AMG i SPSK nr 1 - ljsArad 1999
Stanowisko profesora nadzwyczajnego zajęli:
dr hab. n. med. Ryszard Pawłowski
dr hab. n. med. Zofia Szczerkowska.

Nauczyciele akademiccy, którym powierzono funkcje 
kierownicze na okres od 29.11.1999 r. do 28.11.2002 r.:
prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz - kierownik Katedry 

Biochemii Klinicznej
dr hab. n. med. Anna Kędzia - kierownik Zakładu Mikrobio

logii Jamy Ustnej
prof. dr hab. Ewa Dilling-Ostrowska - kierownik Katedry 

Neurologii.

Tytuł profesora otrzymali:
prof. dr hab. med. Anna Balcerska
prof. dr hab. farm. Wojciech Cisowski
prof. dr hab. med. Jan Ereciński
prof. dr hab. med. Marek Grzybiak
prof. dr hab. med. Maria Korzon
prof. dr hab. med. Kazimierz Krajka.

☆ ☆ ☆
W związku z upływem kadencji Zarządu Klubu Seniora 

Rada Klubu na posiedzeniu w dniu 24 listopada 1999 r. po
wołała na kolejną kadencję (2000-2001) Zarząd w składzie: 
prezydium Zarządu:

prof. Józef Terlecki - przewodniczący, prof. Tadeusz Ko
rzon - zastępca, Stefania Orchowska - sekretarz;

sekcja zdrowia:
prof. Irena Jabtońska-Kaszewska - przewodnicząca, prof.
Stanisława Małecka-Dymnicka, dr Krystyna Szulczyńska; 

sekcja socjalna:
mgr inż. Adam Bryk - przewodniczący, Danuta Groth, dr 
Irena Stechnij, prof. Barbara Wituszyńska;

sekcja kulturalno-turystyczna:
prof. Tadeusz Badzio - przewodniczący, mgr Stanisława 
Kazimierczak, Bożena Szyszko-Pomarnecka, mgr Roman 
Tymiec.

☆ ☆ ☆
Zarząd Klubu Seniora (zgodnie z Regulaminem Klubu) w 

dniu 7 grudnia br. przedstawił JM Rektorowi AMG prof. Wie
sławowi Makarewiczowi do zatwierdzenia następujący skład 
Rady na okres 2000-2001:

prof., prof. Jerzy Dybicki, Antohi Hlavaty (przewodniczą
cy), Michał Nabrzyski, Stefan Raszeja, Henryk Szarmach, 
Józef Sawlewicz, Zdzisław Wajda.

>¥ ☆ JY
Oprócz dotychczas realizowanych kierunków działalności 

(turystyka, rekreacja ruchowa, akcja odczytowa, organizacja 
pomocy socjalnej, poradnictwo medyczne) planuje się pod
jęcie starań o dom opieki dla emerytów i rencistów AMG. 
Sekcja kulturalno-turystyczna pragnie również powołać kilka 
kół zainteresowań, w tym szachowe i brydżowe. Zaintereso
wanych działalnością kół prosimy o zgłaszanie się w Dziale 
Socjalnym AMG (p. Barbara Lubieniecka, tel. 349-10-14).

za Zarząd 
prof. Józef Terlecki

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
dr hab. med. Eugeniusz Jadczuk
dr hab. med. Ewa Jassem
dr hab. med. Jolanta Kubasik
dr hab. med. Jacek Kubica.

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzili:

35 lat
dr med. Krzysztof Michalewski
mgr Jerzy Nacel
dr hab. n. med. Józef Zienkiewicz
30 lat
Elżbieta Linkiel
25 lat
Andrzej Dulewicz
dr n. med. Barbara Kochańska
Janina Kozłów
Bożena Miotke
prof. dr hab. Franciszek Sączewski
dr hab. n. med. Andrzej Sktadanowski
dr farm. Weronika Żebrowska
20 lat
dr med. Andrzej Basiński
Krystyna Haras
Klara Moszczyńska.

Z Uczelni odszedł
dr med. Marek Szotkiewicz.

SPSK NR 1
Jubileusz długoletniej pracy w SPSK 1 obchodzili:

40 lat
Jadwiga Okuniewska
30 lat
Barbara Czerwińska
Marianna Famielec
Eugenia Kalinowska
Grażyna Katlewicz
Stanisława Szajda
25 lat
Elżbieta Buczek
Jadwiga Frankowska
Grażyna Sobolewska
20 lat
Barbara Kajfasz
Halina Kamola
Stefan Krzyczkowski
dr med. Leszek Mierzejewski
Elżbieta Piwowarska
Teresa Prajs
Elżbieta Stachurska
dr med. Maria Szostakiewicz 
Ewa Szymaniak.



Gazeta AMG nr 1/2000 23

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne Oddział 
Morski i Polskie Towarzystwo Alergologiczne 
zapraszają na wspólne posiedzenie naukowo-szkolenio

we w dniu 5 stycznia o godz. 11.00 do sali wyktadowowej 
Szpitala Marynarki Wojennej. W programie:
1. Odmiany i patogeneza pokrzywek- prof. W. Gliński z Kli

niki Dermatologicznej AM w Warszawie
2. Zasady leczenia atopowego zapalenia skóry - aspekt prak

tyczny- prof. H. Szarmach, dr med. A. Wilkowska.

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej 
Oddziaf Gdański

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 
7 stycznia o godz. 10.00 do sali wykładowej Wojewódzkiego 
Szpitala Zakaźnego, ul. Smoluchowskiego 14. W programie:
1. Zaburzenia przemiany żelaza w organizmie oraz związa

ne z tym niedokrwistości - dr med. A. Szolc
2. Firma EMCO prezentuje bogatą ofertę aparaturową (spek

trofotometry, densytometry).

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
Oddziaf Gdański

zawiadamia, że 14 stycznia o godz. 10.00 w Instytucie 
Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG, ul. Kliniczna 1a od
będzie się posiedzenie szkoleniowo-naukowe. W programie:
1. Hormonalna terapia zastępcza z uwzględnieniem rodzaju 

leków oraz drogi ich podania - grot. S. Różewicki z Kliniki 
Ginekologii PAM w Szczecinie

2. Zakażenie Herpes simplex u ciężarnych i noworodka - pre
zentacja przypadków-dr N. Irga, dr med. J. Wierzba z Kli
niki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AMG

3. Zespół Help - dr med. L. Klimaszewski, dr P. Długosz ze 
Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku

4. Nowe możliwości w terapii transdermainej - mgr A. Czaj
kowska z firmy Janssen-Cilag.

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej 
i Kryminologii Oddziaf Gdański

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 
14 stycznia o godz. 13.00 do biblioteki Katedry i Zakładu i Me
dycyny Sądowej AMG, ul. Dębinki 7. W programie:
1. izotopowe badania przeptywu mózgowego u chorych po 

urazach czaszkowomózgowych; przydatność w orzecznic
twie sądowo-iekarskim - dr hab. P. Lass

2. Trudności opiniodawcze w przypadkach encefalopatii po
urazowych- dr med. T. Gos, lek. M. Krzyżanowski.

Oddziafy Gdańskie
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 
Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego 

i Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
zapraszają na wspólne zebranie szkoleniowo-naukowe w 

dniu 17 stycznia o godz. 13.00 do sali wykładowej im. prof. 
Mozotowskiego w budynku Zakładów Teoretycznych AMG 
przy ul. Dębinki 1. W programie:
1. Problemy higieny szpitalnej - środowisko, pacjenci, leki 

- prof. W. Parnowska z Instytutu Leków w Warszawie
2. Wolne wnioski.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne 
Oddziaf Gdański

informuje, że posiedzenie naukowo-szkoleniowe odbędzie 
się w dniu 18 stycznia o godz. 11.15 w sali wykładowej Woje
wódzkiego Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku, ul. Nowe 
Ogrody 1/6. W programie:
1. Problemy wczesnego rozpoznawania choroby nowotworo

wej u dzieci -dr med. S. Popadiuk z Kliniki Pediatrii, Ga- 
stroenterologii i Onkologii Dziecięcej AMG

2. Prezentacja firm farmaceutycznych.

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych 
Oddziaf Gdański oraz Sekcja Psychiatrii 

Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
zawiadamia, że w dniu 19 stycznia o godz. 12.00 w biblio

tece Kliniki Neurologii, ul. Dębinki 7, bud. 15 odbędzie się 
zebranie naukowo-szkoleniowe. W programie:
1. Zaburzenia zachowania u pacjentów Oddziału Psychiatrii 

Dziecięcej - obraz kliniczny, leczenie - dr M. Fryzę
2. Emocjonalne aspekty choroby somatycznej u dzieci - mgr 

A. Olszewska.

Wydziaf Nauk Biologicznych i Medycznych 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

zaprasza 21 stycznia o godz. 12.00 do sali wykładowej im. 
L. Rydygiera. W programie:

Roia układu współczuinego w chorobach krążenia
- dr hab. K. Narkiewicz.

Polskie Towarzystwo Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Oddziaf Gdańsko-Pomorski

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe pt. „Nowe 
Millenium: wczoraj, dziś i jutro naszej specjalności”, które 
odbędzie się 22 stycznia o godzinie 10.00 w sali wykładowej 
im. Mozotowskiego, przy ul. Dębinki 1. W programie:
1. Osiągnięcia anestezjologii gdańskiej w aspekcie historycz

nym - dr A. Paprocka-Lipińska
2. Perspektywy i zagrożenia dla anestezjologii i intensywnej 

terapii w aspekcie nadchodzącego millenium - prof. J. 
Suchorzewska

3. Medycyna Ratunkowa - nowe wyzwanie dla anestezjolo
ga- prof. M. Referowska

4. Bolesne nowe tysiąclecie - dr A. Basiński.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych Oddziaf Gdański

zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbę
dzie się w dniu 26 stycznia o godz. 11.00 w sali wykładowej 
Kliniki Chorób Zakaźnych im. Prof. W. Bincera, ul. Smolu
chowskiego 18. W programie:
1. Porfirię wątrobowe - prof. I. Kaszewska
2. Porfiria skórna późna u pacjentki z przewlekłą niewydol

nością nerek leczonej hemodializami- dr B. Bobet-Olcho- 
wik

3. Przypadek porfir i i skórnej późnej z toksycznym uszkodze
niem wątroby po zastosowaniu Arechiny- dr P. Stalke.
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W Kapadocji
\N końcu października (20-23) 1999 r. 

na zaproszenie prof. Yahus Saglikera 
bratem udział jako członek honorowy w 
III Kongresie Nadciśnienia Tętniczego 
zorganizowanym przez Tureckie Towa
rzystwo Nefrologiczne w Kapadocji 
(Cappadocia) na południu Turcji.

Do miejsca obrad docieram samolo
tem Gdańsk-Warszawa-Istambuł, a 
następnie z Istambułu na południe 800 
km do Kayseri, a stamtąd samochodem 
95 km, by wieczorem dotrzeć do celu.

Obrady odbywają się w rejonie Cap- 
padacia w Urgup-Nevsehir w pomiesz
czeniach hotelu Perissia. W uroczystym 
otwarciu kongresu bierze udział, mię
dzy innymi minister zdrowia Turcji i rek
tor regionalnego uniwersytetu. W sesji 
plenarnej główny referat na temat 
współczesnych problemów leczenia 
nadciśnienia tętniczego wygłosił prof. 
Shaul G. Massry z Uniwersytetu Połu
dniowej Karoliny z Los Angeles, doktor 
honoris causa naszej Uczelni.

W Kongresie, który zgromadził po
nad 400. uczestników udział wzięli 
przedstawiciele USA, Francji i Włoch. 
Tematyka kongresu dotyczyła wielu 
aspektów związanych z rozpoznaniem, 
leczeniem, a zwłaszcza zapobiega
niem nadciśnieniu tętniczemu. Dużo 
miejsca poświęcono powikłaniom, ja
kie niesie z sobą nieleczone nadciśnie
nie tętnicze.

Zapewne taka krótka informacja o 
Kongresie byłaby wystarczająca, gdy
by nie fakt, że miejsce, okolice, w któ
rych odbywał się kongres stanowi nie
wątpliwie jedyny w swoim rodzaju uni
katowy, niepowtarzalny fenomen natury 
i ludzkiej działalności, złożony z kom
pleksu - skupiska gór-skał piasko
wych, położonych na stosunkowo du
żym obszarze, wokół którego znajdują 

się płaskie przestrzenie łąk i upraw
nych pól. Wśród tych piaskowych, róż
nej wielkości skat, rozbudowują się 
miasteczka, osiedla ludzkie o europej
skiej architekturze, stwarzając niepo
wtarzalny, wręcz księżycowy krajobraz 
ze współczesną zabudową. W skatach 
tych zwracają uwagę liczne, różnej 
wielkości i kształtów, umieszczone na 
różnych poziomach groty-jaskinie.

Są jaskinie, w których przed wiekami 
znajdowały się kościoły chrześcijań
skie, o czym świadczą częściowo za
chowane freski przedstawiające sceny 
biblijne. Warto tu przypomnieć, że poza 
Persami, Grekami, Rzymianami wpływ 
na kulturę tego kraju w swoim czasie 
wywarty również wyprawy Krzyżowców.

W jednej z takich jaskiń, tuż poza 
miastem, znajduje się restauracja z 
pięknym wnętrzem, w której organizato
rzy zjazdu przygotowali występy zespo- 
tu folklorystycznego wraz z uroczystą 
kolacją. Inną ciekawostką jest to, że w

pozostaję pod wrażeniem pięknego, 
zadziwiającego obszaru Turcji.

scenerii tego miasteczka kręcono zna
ny film - Jaskiniowców.

Dużą atrakcję stanowią, udostępnio
ne turystom miasta podziemne, które 
przed wiekami służyły mieszkańcom 
tych terenów jako kryjówki przed na
jeźdźcami. Takich podziemnych miast 
jest kilka; miałem okazję zwiedzić dwa 
w towarzystwie pilota i zaledwie kilku 
turystów, bo pomimo znacznej odległo
ści tego miejsca od epicentrum niedaw
nego trzęsienia ziemi, liczba zwiedza
jących znacznie zmalała. Jedno z tych 
miast posiada osiem kondygnacji w 
głąb i jest kompleksem korytarzy, nie
kiedy bardzo wąskich oraz licznych 
grot, które w swoim czasie spełniały 
różne funkcje mieszkalne. Te podziem
ne miasta posiadają system wentylacji, 
odprowadzania dymu z palenisk, a co 
najważniejsze - posiadają wodę, która 
płynie podziemną rzeką na poziomie
ostatniej kondygnacji.

Po powrocie do kraju długo jeszcze


