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Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów

Spotkanie po latach...

Chór Akademii Medycznej im. T. Tylewskiego 
w Hajnówce wyśpiewał pierwszą nagrodę...
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Z życia Uczelni

Zjazd 2000 rocznika 1953
W dniu 27 maja br. odbyt się koleżeński „Zjazd 
2000” rocznika absolwenckiego 1953. Miejscem 
zjazdu byto Centrum Ekumeniczne św. Brygidy 
przy ul. Polanki usytuowane w pięknym zespole 
pałacowym. Po mszy św. odbyt się „poranek filmo
wy”, w ramach którego oprócz filmu „Vivat Acade- 
mia” z 50-lecia Uczelni pokazywano filmy dotyczą
ce tej społeczności, m.in. z poprzednich zjazdów. 
Wieczorem spotkano się w leśnym plenerze przy 
pieczeniu dzika. Na zdjęciu można dojrzeć m.in. 
Mirostawa Mossakowskiego - aktualnego prezesa 
PAN i doktora h.c. naszej Uczelni, Czesława Ra
dzikowskiego - prof. Instytutu Immunologii im. 
Hirszfelda, a także przybyłych z zagranicy Marię 
Kieturakis i Jerzego Georgiadesa (USA) oraz Zyg
munta Leksana i Zbigniewa Pacoszyńskiego 
(RFN). W pierwszym rzędzie Brunon L. Imieliński 
(nasz redaktor naczelny).

Dzienne Studia Doktoranckie
Akademia Medyczna w Gdańsku ogłasza konkurs na 21 
miejsc stypendialnych w Dziennych Studiach Doktoranc
kich: Wydział Lekarski - 17 miejsc, Wydział Farmaceutycz
ny - 4 miejsca. Studia doktoranckie trwają 4 lata (8 seme
strów) i prowadzone są jako studia dzienne. Termin składa
nia wniosków o przyjęcie na studia upływa z dniem 15 wrze
śnia 2000 r. Szczegółowe zasady uczestnictwa, regulamin i 
program znajdują się do wglądu w Rektoracie AMG, Gdańsk 
ul. M. Sktodowskiej-Curie 3 a, pokój 204, telefon 349-12-08.

prof. Janusz Limon 
kierownik Dziennych Studiów Doktoranckich

W dniu 14 czerwca 2000 r. w sali im. Hillera Akademii Me
dycznej w Gdańsku odbyta się I Konferencja Sprawozdaw
cza uczestników II roku Dziennych Studiów Doktoranckich. 
Sesję otworzył prorektor ds. dydaktyki, prof. Andrzej Rynkie-

wicz. 20 słuchaczy II roku studiów w obecności promotorów i 
przedstawicieli Rad Wydziałów Uczelni prezentowało dotych
czasowe wyniki swoich prac.

Wyróżnienie gdańskiego urologa
25 maja w trakcie Zjazdu Naukowego Towarzystwa Urologicz
nego Centralnych Niemiec w Kassel kierownik Kliniki Urologii 
AMG prof. Kazimierz Krajka został mianowany członkiem ko
respondentem tego Towarzystwa. Nominację tę otrzymał wraz 
z profesorami J. Dvoraczkiem, kierownikiem Kliniki Urologii 
Uniwersytetu Karola w Pradze; J. Brezą, kierownikiem Kliniki 
Urologii Uniwersytetu Komeńskiego z Bratysławy i A. Borówką, 
prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urolo
gicznego, kierownika Kliniki Urologii CMKP w Warszawie.

Nowe techniki laparoskopowe 
w ginekologii

Zespół operacyjny II Kliniki Ginekologii i Położnictwa, który 
przeprowadził operację laparoskopową. Stoją od lewej: adiunkt
dr med. D. Wydra, lek. H. Makarewicz, anestezjolog lek. A.
Marciniak, lek. P. Mielcarek, instrumentariuszka 
J. Bąk.

Rekrutacja 2000 r.
W bieżącym roku zgłosiło się na Wydział Lekarski 778 kandyda
tów na 210 miejsc, na Oddział Stomatologiczny 177 kandydatów 
na 60 miejsc, na Wydział Farmaceutyczny 590 kandydatów na 
95 miejsc. Egzaminy wstępne odbędą się 4 lipca 2000 r. ogodz. 
9.00.

mgr Anna Nałęcz
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W numerze...
20-21.05 - odbyta się w Gdańsku uroczy
sta sesja Rady Miasta Gdańska z okazji 10- 
lecia samorządności. Na zaproszenie prze
wodniczącej Rady Elżbiety Grabarek-Bar- 
toszewicz w sesji uczestniczył prof. M. 
Wesołowski reprezentując władze naszej 
Uczelni.
12.05 - z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki, dyrektor, grono pedagogiczne 
oraz młodzież MSZ nr 1 w Gdańsku zorga
nizowali spotkanie, w którym uczestniczył 
prorektor A. Rynkiewicz

25.05 - w kościele katolickim rozpoczęty 
się obchody Jubileuszu Ludzi Nauki. Uro
czystościom w Rzymie przewodniczył Oj
ciec Święty. W katedrze oliwskiej abp T. 
Goctowski, metropolita gdański odprawił 
mszę św., w której uczestniczyli rektor W. 
Makarewicz oraz prorektor A. Rynkiewicz

Dnia 6 czerwca 2000 r. zmart

Prof. dr hab. med. Władysław KUBIK
emerytowany profesor nadzwyczajny w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Akade
mii Medycznej w Gdańsku, absolwent naszej Alma Mater, której wiernie służył i 
z którą związany był przez 45 lat. Wieloletni, zasłużony nauczyciel i wychowaw
ca wielu pokoleń lekarzy, ogromnie zaangażowany w pracę dydaktyczną i nauko
wą. Cieszył się zaufaniem młodzieży i współpracowników. Przez wiele lat pełnił 
funkcje prodziekana Wydziału Lekarskiego i kierownika Oddziału Stomatologicz
nego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Za Wzorową Pracę w 
Służbie Zdrowia”. W naszej pamięci pozostanie jako człowiek szlachetny, twór
czy i niezwykle wszystkim życzliwy.

Dnia 10 czerwca 2000 r. zmarła

Wierysława NOWAK
emerytowany mistrz-technik Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 
Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku. Żegnamy wie
loletniego, zasłużonego pracownika, szlachetnego, życzliwego Człowieka.

26.05 - w naszej Uczelni odbyty się uroczy
stości Jubileuszu 50-lecia oraz odnowienia 
dyplomów lekarskich pierwszego po wojnie 
rocznika studentów z lat 1945-1950. W uro
czystościach wzięli udział rektor W. Maka
rewicz oraz prorektorzy R. Kaliszan i A. 
Rynkiewicz.
27.05 - studenci VI roku Wydziału Lekar
skiego zorganizowali tradycyjny bal absolu- 
toryjny w salach Grand Hotelu w Sopocie. 
W balu uczestniczył prorektor A. Rynkie
wicz.

2-3.06 - pod honorowym patronatem rekto
ra W. Makarewicza Sekcja Zdrowia Kobiet 
TIP zorganizowała w AMG sesję naukową 
na temat: Wybrane zaburzenia endokryno
logiczne i hematologiczne u kobiet w okre
sie rozrodczym. W otwarciu sesji k 
uczestniczył rektor W. Makarewicz. Ew
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Dnia 23 czerwca 2000 r. zmart w wieku 93 lat

Prof. dr hab. Ignacy ADAMCZEWSKI
kierownik Katedry i Zakładu Fizyki Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 
1947-1968, doktor honoris causa Akademii Medycznej w Gdańsku i Politechni
ki Gdańskiej, Honorowy Obywatel Miasta Gdańska. Współorganizator szkolnic
twa wyższego w Gdańsku po II wojnie światowej. Z Akademią Medyczną w 
Gdańsku był związany od roku 1945, od początku jej istnienia, organizując od 
podstaw Katedrę Fizyki. Zorganizował i wybudował dwa laboratoria radioizoto
powe w Akademii Medycznej w Gdańsku i w Politechnice Gdańskiej. Jako kie
rownik Katedry wykazał wiele troski o jej rozwój oraz o wychowanie młodzieży, 
przez co zyskał sobie zaufanie i poważanie zarówno studentów, jak i współpra
cowników. Byt autorem ponad 150 prac naukowych, w tym podręczników fizyki 
dla studentów. Wyszkolił liczne pokolenia lekarzy. Członek krajowych i zagra
nicznych towarzystw naukowych. Odznaczony m.in. Krzyżami Komandorskim i 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Środowisko akademickie żegna z wiel
kim żalem wybitnego uczonego, cenionego organizatora, zasłużonego nauczy
ciela akademickiego, wspaniałego Człowieka.

Adres redakcji: Biblioteka Główna AMG, 
Gdańsk, ul. Dębinki 1, tel. 349-10-40; e-mail: 

gazeta@amedec.amg.gda.pl; www: 
http://www.amg.gda.pl/namg/gazeta_amg

Druk: Drukonsul. Nakład: 700 egz.

Wydanie dofinansowane przez KBN
Redakcja zastrzega sobie prawo niewyko
rzystania materiałów nie zamówionych, 
a także prawo do skracania i adiustacji 
tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Warunki prenumeraty:
Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi 
36 zł, pojedynczego numeru 3 zł; w prenu
meracie zagranicznej - 3 USD.
Należność za prenumeratę należy wpłacać 
na konto Akademii Medycznej w Gdańsku z 
dopiskiem: prenumerata „Gazety AMG”:

Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.
Oddz. Gdański 10901098-488-128-00
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Delegaci Towarzystwa 
Maxa Plancka 

w Gdańsku
W dniach 5 kwietnia oraz 17-18 maja br. 
w Gdańsku gościły delegacje Towarzy
stwa Maxa Plancka, w której skład wcho
dzili m.in. prezes Towarzystwa prof. Hu
bert Marki, wiceprezes, prof. Klaus Hahl- 
brock oraz dr Konrad Buschbeck, radca 
Ambasady Republiki Niemiec. Koordyna
torem obu wizyt byt Międzyuczelniany 
Wydział Biotechnologii UG-AMG. Celem 
pobytu w uczelniach Trójmiasta było za
poznanie się z potencjałem naukowym 
naszego środowiska i możliwościami 
jego rozwoju we współpracy z instytutami 
Maxa Plancka. Towarzystwo Maxa Planc
ka planuje bowiem wdrożenie programu 
współpracy z polskimi jednostkami na
ukowymi, koncentrującego się na trzech 
polach działania: wsparciu wspólnych 

projektów w ramach V Programu Ramo
wego Unii Europejskiej, finansowaniu sty
pendiów dla doktorantów pracujących w 
wybranych jednostkach naszego kraju 
oraz rozszerzeniu programu wymiany ze
społów badawczych pomiędzy instytucja
mi naukowymi Polski i Niemiec.

***

Trójmiejska Akademicka 
Zwierzętarnia 

Doświadczalna
Decyzją Komitetu Badań Naukowych na
sza Uczelnia uzyskała dotację celową na 
dofinansowanie w latach 2000-2002 in
westycji pn.: „Trójmiejska Akademicka 
Zwierzętarnia Doświadczalna" w wyso
kości 6 711 000 zł. Inwestycja ma charak
ter środowiskowy, wniosek o jej sfinanso
wanie został bowiem złożony przez Mię
dzyuczelniany Wydział Biotechnologii 

UG-AMG, uzyskał wsparcie zarówno Po
litechniki Gdańskiej, jak i Uniwersytetu 
Gdańskiego. Instytucją wiodącą inwesty
cji oraz inwestorem jest Akademia Me
dyczna w Gdańsku. Budynek zostanie 
zlokalizowany na zapleczu Zakładów 
Teoretycznych AMG. Znajdzie w nim 
miejsce nowoczesna zwierzętarnia wraz 
z zapleczem naukowo-diagnostycznym. 
Zastosowane rozwiązanie architekto
niczne umożliwi utrzymanie zwierząt la
boratoryjnych w warunkach odpowiada
jących nowoczesnym standardom obo
wiązującym w Unii Europejskiej. Należy 
podkreślić, że tegoroczny sukces w uzy
skaniu dotacji to niejako sukces koniecz
ny i w ostatniej chwili. W ciągu najbliż
szych trzech lat należy bowiem oczeki
wać wejścia w życie kolejnych przepisów 
wykonawczych „Ustawy o ochronie zwie
rząt” z 1997, których rygory narzucą wa
runki znacząco przewyższające te do
stępne w dniu dzisiejszym w naszych 
placówkach.

Kalendarium Rektorskie dr hab. Jacek Bigda 
dziekan Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii UG-AMG

1-3.06 - w Bazylice Mariackiej w Gdańsku 
odbywały się koncerty z cyklu Dni Bachow- 
skie w Gdańsku. Koncertów wysłuchał rów
nież prorektor R. Kaliszan.
7.06 - pod auspicjami Zakładów Farma
ceutycznych Polpharma SA i biskupa pel- 
plińskiego Jana Szlaga zorganizowano uro
czysty koncert z okazji pierwszej rocznicy 
pobytu Ojca Świętego na Ziemi Kociew- 
skiej. W uroczystościach uczestniczyli - 
rektor W. Makarewicz, prorektorzy R. Kali
szan i A. Rynkiewicz oraz liczne grono pro
fesorów z Wydziałów Lekarskiego i Farma
ceutycznego. Uroczystości byty także zwią
zane z zakończeniem budowy obiektu For
my Suche II oraz Dniem Chemika.
8.06 - rektor W. Makarewicz oraz zastępca 
dyrektora administracyjnego inż. Z. Kra
wiec wzięli udział w uroczystości Jubile
uszu 55-lecia przedszkola SPSK nr 1 połą
czonej z nadaniem przedszkolu imienia śp. 
prof. Klementyny Świcowej. Odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej dokonał syn, dr med. 
Piotr Świca.

9-10.06 - Gdańskie Towarzystwo Nauko
we, Urząd Marszałkowski woj. pomorskie
go i Urząd Miejski w Gdańsku zorganizo
wały konferencję naukową na temat: Doro
bek nauki i perspektywy jej rozwoju w wo
jewództwie pomorskim. W konferencji 
udział wzięli - rektor W. Makarewicz, pro
rektor R. Kaliszan, dziekan J. Bigda oraz 
grono profesorów z naszej Uczelni.
10.06 - z okazji 50-lecia Państwowej Ope
ry Bałtyckiej odbyt się koncert, w którym 
uczestniczył rektor W. Makarewicz.

10.06 - na Cmentarzu Lostowickim w 
Gdańsku odbyt się pogrzeb prof. Władysła
wa Kubika. W imieniu Senatu zmarłego po
żegnał rektor W. Makarewicz.
12.06 - arcybiskup T. Goctowski zorgani
zował spotkanie władz wyższych uczelni 
regionu, w którym uczestniczył prorektor R. 
Kaliszan. Spotkanie było poświęcone omó
wieniu przygotowań do Międzynarodowego 
Forum Jubileuszowego Praw i Powinności 
Człowieka, które odbędzie się w Gdańsku 1 
września. Kulminacyjnym punktem będzie 
debata środowisk naukowych i twórczych 
nad źródłem praw i powinności człowieka.
14.06 - w AMG zorganizowana została po 
raz pierwszy sprawozdawcza sesja nauko
wa słuchaczy Studium Doktoranckiego, w 
której uczestniczył prorektor R. Kaliszan.
14.06 - w Warszawie odbyta się konferen
cja Nauka 2000 dotycząca m.in. zadań 
KBN IV kadencji, założeń polityki naukowej 
i naukowo-technicznej państwa.
15-16.06 - prorektor R. Kaliszan uczestni
czył w konferencji na temat finansowania 
nauki zorganizowanej przez KBN w War
szawie.

17.06 - na zaproszenie konsula honorowe
go Francji prorektor R. Kaliszan uczestni
czył w koktajlu, który odbyt się na fregacie 
Frank Baduee.

23.06 - rektor W. Makarewicz i prorektor A. 
Rynkiewicz wzięli udział w uroczystości 
absolutorium studentów V roku Oddziału 
Stomatologicznego.

□

Stowarzyszenie Absolwentów 
Akademii Medycznej 

w Gdańsku

Stowarzyszenie Absolwentów Aka
demii Medycznej w Gdańsku przy
pomina, że składki członkowskie w 
kwocie 20 zł rocznie dla Koleżanek 
i Kolegów czynnych zawodowo i 10 
zł rocznie dla emerytów - należy 
wpłacać na następujące konto: 
Wielkopolski Bank Kredytowy o/ 
Gdańsk - I Filia Gdańsk Wrzeszcz, 
ul. Miszewskiego 12/16. Nr konta: 
10901098-527086-128-00-0-999.

Deklaracje przystąpienia do grona 
naszej organizacji można otrzy
mać w Dziale Organizacji i Zarzą
dzania AMG - pawilon nr 1 (dawne 
Studium Wojskowo) pok. 18 u p. 
Grażyny Zedlor. Wysokość opłat: 
wpisowe 10 zl (dla wszystkich kan
dydatów).

Zachęcamy do wstąpienia!
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Konferencja Komitetu Badań Naukowych

„Nauka 2000 , Warszawa, 15-16 czerwca 2000 r.

Komitet Badań Naukowych ustalił zało
żenia polityki naukowej i naukowo-tech
nicznej na czwartą kadencję swojej dzia
łalności, za kluczowe zadania przyjmując 
funkcje edukacyjne, innowacyjne, wzrost 
uczestnictwa w międzynarodowej działal
ności badawczej (europejskiej i global
nej) oraz przyspieszenie trybu działań ba
dawczych, ze wzrostem ich efektywności 
przy większym nacisku na rozwiązywanie 
problemów etycznych.

Wśród aktualnych największych za
grożeń wymieniono:

A) niskie finansowanie budżetowe i 
pozabudżetowe. W wielkościach bez
względnych wynosiło ono wg projekcji na 
rok 2000 odpowiednio 3 i 2 mld PLN, co 
odpowiada ok. 60 USD PPP per capita i 
40 tys. USD PPP na badacza. Porównaw
czo średnia w Unii Europejskiej wynosi 
odpowiednio - 400 USD i 150 tys. USD;

B) niski popyt na wyniki badań ze stro
ny podmiotów gospodarczych, co skutku
je niedostatecznym wsparciem praktyki 
gospodarczej i społecznej przez naukę;

C) wysoki stopień zużycia aparatury 
(70% amortyzacji);

D) obecność „szarej strefy” w postaci 
wieloetatowości oraz naruszania zasad 
etyki;

E) starzenie się kadry naukowej wobec 
niedostatecznego dopływu młodych ba
daczy;

F) mata efektywność pracy naukowej 
mierzona średnią liczbą publikacji w pi
smach „z listy filadelfijskiej” i liczbą pa
tentów.

Przeciwdziałaniem miałaby być inno
wacyjna polityka państwa polegająca na 
promocji badań, wspieraniu innowacyj
nych przedsięwzięć, opracowanie syste
mu transferu technologii z uwzględnie
niem pakietu badawczo-rozwojowego 
przy negocjacjach z inwestorami, wresz
cie wsparcie finansowe ze źródeł zagra
nicznych, zwłaszcza z Unii Europejskiej. 
Konieczne są działania na rzecz szyb
szego wzrostu realnego budżetu nauki. 
Korzystne zmiany widzą władze KBN w 
reorganizacji i przekształcaniu jedno
stek badawczo-rozwojowych (JBR) w 

oparciu o zmiany ustawowe, co ma stwo
rzyć skuteczniejsze instrumenty w reali
zacji polityki w nauce. Nieodzowne jest 
zaostrzenie i obiektywizacja kryteriów 
konkurencyjnego finansowania badań, 
szczególnie poprzez wprowadzenie oce
ny parametrycznej z nową kategoryzacją 
instytucji naukowych i poprawą systemu 
recenzji, uwzględniającego recenzje za
graniczne i wprowadzenie oceny wyni
ków zakończonych projektów ex post.

Wśród promocji współpracy między
narodowej ważne jest większe uczestni
czenie w programach międzynarodo
wych, jak 5. PR - Piąty Program Ramowy 
Unii Europejskiej.

W części edukacyjnej zakłada się 
utrzymanie dynamiki wskaźników kształ
cenia na poziomie wyższym, poprzez 
wzrost liczbowy i jakościowy kadr nauko
wych w szkołach wyższych, rozwój szkol
nictwa średniego w obu tych wymiarach. 
Jednym z tych sposobów ma być włącza
nie do zespołów badawczych studentów 
i dyplomantów. Swoją wagę ma społecz
na edukacja naukowa z popularyzowa
niem wiedzy o nauce i położeniem naci
sku na społeczne rozumienie i docenia
nie nauki. Celem będzie informatyzacja 
nauki i wpływanie na proces tworzenia 
społeczeństwa informatycznego. _K 
Nauka musi mieć też znaczący MF

Komitet Badań Naukowych 
W SPRAWIE ETYKI W NAUCE

Komitet Badań Naukowych rozpoczy
nając IV kadencję postanawia nadać 
szczególny priorytet sprawom etyki w na
uce.

Postawy etyczne ludzi nauki stanowiły 
od bardzo dawna wzorzec postępowania 
dla społeczeństwa. Różne badania so
cjologiczne wskazują, że również obec
nie w rankingach prestiżu społecznego 
uczeni zajmują niezmiennie pierwsze 
miejsce. Tym większe znaczenie mają 
zatem dążenia do usunięcia wszelkich 
czynników mogących tę wysoką ocenę 
podważyć. W ostatnim okresie pojawiło 
się niemało spraw, które wskazują, że 
zagrożenie takie jest realne, a jedną z 
przyczyn takiego stanu rzeczy jest postę
pująca pauperyzacja środowiska nauko
wego. Zdaniem KBN konieczne jest pilne 
podjęcie wszechstronnych działań mają
cych na celu utrzymanie wysokiego pre
stiżu społecznego uczonych i stworzenie 
atmosfery potępienia, a nawet powszech
nego ostracyzmu wobec osób wykracza
jących przeciw zasadom etyki naukowej.

1. Komitet uważa za niezbędne podję
cie przez kierownictwo KBN ścisłej 
współpracy z kierownictwami mini

sterstw nadzorujących szkoły wyższe i 
instytuty badawcze, a także z Polską Aka
demią Nauk, Polską Akademią Umiejęt
ności, Radą Główną Szkolnictwa Wy
ższego, Centralną Komisją ds. Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych, Konfe
rencją Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich - w celu uzgadniania procedur 
postępowania w przypadkach nadużyć w 
nauce oraz przygotowania odpowiednich 
aktów prawnych uniemożliwiających 
m.in. szybkie przedawnianie się takich 
nadużyć oraz egzekwujących wymóg 
spełniania uznanych w środowisku nauki 
zasad etycznych przy ubieganiu się o ty
tuł naukowy lub stanowisko uzyskiwane 
w drodze konkursu.

2. Komitet uważa za wyjątkowo istotne 
odtworzenie dobrych tradycji w stosun
kach „Mistrz-Uczeń” i promowanie wła
ściwych postaw młodych uczonych po
pierając m.in. włączenie zagadnień ety
ki w nauce do programów studiów dokto
ranckich.

3. Komitet będzie zmierzał do powią
zania zasad finansowania instytucji na
ukowych i indywidualnych uczonych z 
oceną etyczną prowadzonych przez te 

instytucje i osoby badań naukowych; 
zdarzające się obecnie próby przecho
dzenia do porządku nad nadużyciami w 
uczelniach i placówkach badawczych, a 
także próby tuszowania wykroczeń prze
ciw etyce pracy naukowej będą brane 
pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków 
o finansowanie działalności statutowej i 
projektów badawczych oraz rozliczaniu 
wykorzystania przyznanych środków.

4. Komitet zobowiązuje opiniodawczo- 
doradczy Zespół ds. Etyki w Nauce do 
roboczej wspótpraęy z odpowiednimi in
stytucjami i organizacjami zagraniczny
mi, które posiadają już własne, oryginal
ne rozwiązania. Współpraca powinna 
dotyczyć przede wszystkim stworzenia 
definicji występków przeciwko etyce w 
nauce (scientific misconduct), sposobów 
ich wykrywania, odpowiedzialności insty
tucjonalnej za wykroczenia, stworzenia 
uczciwych i sprawnych procedur rozpa
trywania spraw oraz doboru odpowied
nich do wykroczenia sankcji, z zapewnie
niem ochrony osób sygnalizujących takie 
występki - ale także osób niesłusznie o 
nie oskarżanych.

5. Komitet Badań Naukowych będzie 
inicjował i wspierał działania na rzecz 
etyki w nauce zarówno w swoich proce
durach wewnętrznych (ocena wniosków o 
finansowanie), jak i w całym środowisku 
naukowym. □
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|—K udział w rozwoju gospodarki, któ-
ry w większym stopniu opierać się 

powinien nawiedzy. Istotne będzie wdra
żanie wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych wykonanych w kraju, jak i 
adaptacja odkryć światowych do praktyki 
gospodarczej i społecznej. Duża rola 
przypadnie tu przedsiębiorstwom i insty
tucjom działającym na styku nauki i go
spodarki.

Szersze kompetencje decyzyjne mini
stra nauki umożliwiają wprowadzenie no
wych regulacji ustawowych. Do niego na
leżeć będzie wybór priorytetowych obsza
rów i programów badań z uwzględnie
niem tematyki zamawianych projektów i 
wyodrębnianie środków finansowych na 
ich realizację. Priorytety będą zróżnico
wane na „zewnętrzne" - reprezentujące 
interesy odbiorców wyników badań, i - 
„wewnętrzne” - dotyczące potrzeb wła
snego rozwoju nauki. Wśród priorytetów 
znajdzie się przygotowanie przedsięwzię
cia „S & T Forsight" - tzn. „sięgnięcie w 
przyszłość”, mające w założeniu łączyć 
elementy prognozy z aktywnym wpływem 
na bieg wydarzeń. W dziedzinie współ
pracy naukowej i naukowo-technicznej z 
zagranicą, poza realizacją wspólnych 
programów i projektów badawczych, 
uczestniczeniu w międzynarodowych ini
cjatywach (zwłaszcza 5. PR), także praca 
nad koncepcją „Europejskiego Obszaru 
Nauki” („European Research Area”), w 
tym nad założeniami Szóstego Programu 
Ramowego Unii Europejskiej.

Oceniając miniony rok minister nauki 
i przewodniczący KBN, prof. Wiszniew
ski określa go jako niezły. Wprawdzie 
budżet nauki na 2000 r. nie wzrósł do 
postulowanej wartości 15% powyżej in
flacji (a więc o ok. 21 % nominalnie) - tyl
ko o 5% (a więc nominalnie o 11%), ale 
została zahamowana spadkowa tenden
cja nakładów na naukę. W ustawie o pry
watyzacji i komercjalizacji przedsię
biorstw państwowych zagwarantowano 
2% udział potrzeb nauki (dokapitalizo
wanie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) 
w przychodach pochodzących z prywaty
zacji jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa. Może to przynieść w przybliże
niu 400-600 min PLN. Wejście Polski do 
5 Programu Ramowego Unii Europej
skiej dato jej status pełnoprawnego part
nera europejskiej piętnastki w obszarze 
rozwojowym. Mimo względnie miernych 
osiągnięć w rywalizacji o brukselskie 
granty, przodujemy wśród krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej w liczbach bez
względnych. Nowe usytuowanie prze
wodniczącego KBN, jako członka Rady 
Ministrów, doprowadziło do wzmocnie
nia jego pozycji. Wieloetapowa procedu

ra wyborcza członków KBN IV kadencji 
przebiegła wyjątkowo sprawnie i skoń
czyła się 1 czerwca wyborem zastępców 
przewodniczącego. Z wyłonionych w wy
borach 60 członków utworzono 12 zespo
łów Komitetu. Każdy z nich reprezentuje 
określoną dziedzinę nauki Przewodni
czącym Zespołu Nauk Medycznych zo
stał prof. Tadeusz Popiela, który jest jed
nocześnie zastępcą przewodniczącego 
Komisji Badań Podstawowych, prof. Ma
cieja Żylicza. Wydłużono kadencję 
członków zespołów Komitetu z 3 do 4 lat.

Wśród zadań stojących przed nowo 
wybranym Komitetem należy wymienić 
opracowanie zmodernizowanej zasady 
oceny parametrycznej jednostek nauko
wych, która powinna być podstawą roz
działu środków na działalność statutową 
już w 2001 r. Wnioski o projekty badaw
cze powinny być bardziej przejrzyste, 
aby umożliwić obiektywną ocenę, którą 
częściej powinno się powierzać recen
zentom zagranicznym. Wyniki projektów 
badawczych winny częściej podlegać 
ocenie w formie konferencji grantowych. 
Ocena projektów celowych i celowych 
zamawianych musi być skuteczniejsza. 
Powinna być wydzielona kategoria takich 
projektów nastawionych na małe i śred
nie przedsiębiorstwa. W polityce inwesty
cyjnej racjonalizacji wymaga obszar in
westycji aparaturowych, a w szczególno
ści - budowlanych. Dokończenia wyma
ga realizacja zadań w ramach obowiązu
jącej ustawy o ochronie zwierząt i przy
gotowanie jej nowelizacji w zakresie do
świadczeń na zwierzętach. Wreszcie 
ważnym zadaniem jest promocja nauki i 
informacja o jej osiągnięciach w kraju i 
za granicą, jak też informacja o działal
ności samego Komitetu.

Omówiono też elementy nowelizacji 
ustawy o utworzeniu Komitetu Badań 
Naukowych. Podstawę stanowiło dosto
sowanie jej do przepisów konstytucji, 
zwłaszcza przepisów prawnych, jak też 
do zmienionych warunków gospodar
czych i politycznych. Wśród nowych za
dań przewodniczącego KBN - ministra 
nauki wymienia się m.in. wydawanie roz
porządzeń dotyczących przyznawania i 
rozliczania środków z budżetu nauki, wy
konywanie nadzoru i kontroli finansowa
nych zadań, decydowanie o regulaminie 
wyborów do KBN, jak też o wynagrodze
niach dla zatrudnionych w jego gremiach 
osób. Przedstawia on raz na dwa lata in
formację o stanie nauki w Polsce Sejmo
wi RP. W dziedzinie finansów wymienia 
się ustalanie tzw. „podziału pierwotne
go” nakładów budżetowych pomiędzy 
zespoły Komitetu i wyosobnienie stru
mieni finansowania; wszystkie inne de

cyzje finansowe - w tym tzw. „podział 
wtórny” - pozostają w kompetencji ze
społów Komitetu i samego Komitetu. Za
dania związane z systemem finansowa
nia projektów badawczych, projektów ce
lowych oraz działalności wspomagającej 
badania mają być przekazywane pod
miotom zewnętrznym w stosunku do Ko
mitetu (decentralizacja, oddzielenie za
dań wykonawczych od regulacyjnych i 
nadzorczych). Środki na współpracę na
ukową i naukowo-techniczną z zagrani
cą, określoną w umowach i porozumie
niach zawartych przez Polską Akademię 
Nauk z zagranicznymi jej odpowiednika
mi i równorzędnymi organizacjami - zo- 
stają przeniesione do budżetu PAN.

Na wniosek zespołów Komitetu prze
wodniczący powołuje sekcje specjali
styczne, posiadające uprawnienia opi
niodawcze. Posiedzenia Komitetu z 
udziałem wszystkich członków jego ze
społów muszą być zwoływane nie rza
dziej niż dwa razy w roku.

Oddzielnym zadaniem ma być zapew
nienie równoprawnego dostępu do 
wszystkich środków budżetu (w tym dota
cji podmiotowych i celowych) wszelkim 
podmiotom prowadzącym badania na
ukowe i prace rozwojowe, które spełnia
ją ustalone rozporządzeniami jednolite 
kryteria naukowej doskonałości i prak
tycznej użyteczności badań. Przewidzia
ne jest powoływanie przez przewodni
czącego Komitetu zespołów decyzyjnych 
do spraw badań na rzecz obronności i 
bezpieczeństwa oraz działalności wspo
magającej te badania. Swoje miejsce 
mają znaleźć również zespoły interdy
scyplinarne, w założeniu mające ułatwić 
elastyczne dostosowywanie struktur de
cyzyjnych Komitetu do aktualnych wymo
gów i programów badawczych.

Komitet i jego zespoły obowiązuje jed
nolita zasada podejmowania uchwał 
bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej potowy ustawo
wego składu Komitetu lub zespołu.

Podczas posiedzenia 14 czerwca 
2000 r. Komitet Społeczny Rady Mini
strów przyjął i rekomendował RM projekt 
rozporządzenia zmieniający rozporzą
dzenie w sprawie szczegółowych warun
ków i trybu łączenia, podziału, reorgani
zacji i likwidacji jednostek badawczo- 
rozwojowych (JBR). Znowelizowana u- 
stawa o JBR-ach przeszła pierwsze czy
tanie w Sejmie i powinna doprowadzić do 
autentycznej restrukturyzacji ponad 230 
jednostek badawczych. Premier powołał 
Zespół Międzyresortowy ds. Restruktury
zacji JBR-ów.

Obowiązujące obecnie przepisy roz
porządzenia RM z 21 marca 1995 r. prze
widują, że łączenie JBR możo polegać 
na utworzeniu jedno) jodnostki z dwóch 
lub więcej jednostek, albo na włączeniu
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„Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim

Dlaczego GTN zorganizowało konferencję

Popularyzacja nauki na skalę masową 
jest nierealna. Niestety, masową popu
larność zyskują pseudonauka i paranau
ka. Nie wymagają one długotrwałego 
systematycznego przygotowania ani by
strego, krytycznego rozumu. Wręcz prze
ciwnie - ich popularność wynika z naiw
ności, myślenia życzeniowego i lenistwa 
intelektualnego. Na popularność w skali 
masowej nie może chyba liczyć żadna 
dziedzina nauki. Choć mogą ją zdobyć 
pojedynczy przedstawiciele świata na
uki. Taka personalna popularność nie 
zawsze koreluje z uznaniem w środowi
sku naukowym. Jest jednak generalnie 
pozytywna, gdyż przyciąga do dziedziny 
reprezentowanej przez popularnego w 
mass-mediach naukowca młodych adep
tów. Nauka, jak szachy czy poezja, wzbu
dza autentyczne zainteresowanie jedynie 
osób ją uprawiających bądź w jakimś 
stopniu świadomie wykorzystujących. 
Właśnie do użytkowników nauki - aktual
nych i potencjalnych - adresowana była 
konferencja.

Użytkownikami nauki powinni w obec
nej dobie być zarówno producenci wytwo
rów materialnych, jak i kulturowych, kieru
jący społecznościami pracowniczymi, lo
kalnymi i regionalnymi, a także zabezpie
czający zdrowie i bezpieczeństwo obywa
teli. Wśród tych potencjalnych użytkowni
ków nauki obserwuje się nierzadko pe
wien sceptycyzm wobec możliwości prak
tycznej pomocy ze strony środowiska na
ukowego, zwłaszcza lokalnego.

Pokutuje przekonanie, że naukowcy 
działają we własnym świecie - oderwa
nym od życia. Przekonanie to jest czę
ściowo uzasadnione - tematy publikacji 
naukowych nie przekładają się zwykle na 
rozwiązania konkretnych problemów 
praktycznych. Celem publikacji jest bo
wiem wniesienie elementu nowości na
ukowej. Element ten - często pozornie 
błahy, przyczynkowy - przyczynia się 
jednak do rozbudowy złożonej konstruk
cji naukowej. Konstrukcji, która na pew
nym etapie rozwoju owocuje nowym pro
duktem czy rozwiązaniem. Pragmatycz
nie nastawiony użytkownik nauki nie za
uważa często faktu, że „wyprodukowa
nie” przyczynkowej publikacji wymaga 
wiedzy i umiejętności z nadmiarem wy-

Na MARGINESIE KONFERENCJI GTN

Przygotowanie konferencji było uzna
ne przez Zarząd za najważniejsze zada
nie jego i poszczególnych wydziałów. 
Określono, że ma to być jedna z najważ
niejszych imprez naukowych organizo
wanych przez Towarzystwo w ciągu 
ostatnich lat.

Czy konferencja była sukcesem? Nie 
można zaprzeczyć. W każdym razie od 
strony naukowej i organizacyjnej. W tym 
pierwszym aspekcie mogę wypowiadać 
się tylko za swój Wydział II. Niewątpliwie 
tak. Referaty byty dobrze opracowane i 
interesujące. Niezwykle bogata była se- 

starczających do rozwiązania interesują
cego go problemu praktycznego. Nauko
wiec nie będzie jednak sam szukał pro
blemu, który rozwiązuje się sposobami 
opisanymi w literaturze fachowej - choć
by najbardziej zaawansowanymi. To jest 
zagadnienie aplikacyjne, nie naukowo- 
badawcze. Kompetentny naukowiec 
możejednaktakie zagadnienie sprawnie 
rozwiązać. Pod warunkiem, że ktoś na to 
rozwiązanie zgłosi zapotrzebowanie. 
Oczekiwanie, że to naukowcy będą szu
kać problemów praktycznych i zgłaszać 
się z propozycjami do potencjalnych 
użytkowników jest - wbrew dość po
wszechnemu mniemaniu - „stawianiem 
wozu przed koniem”. Konferencja miała 
pomóc użytkownikom nauki zidentyfiko
wać potencjalnych naukowych usługo
dawców.

prof. Roman Kaliszan 
sekretarz generalny GTN

sja plakatowa, w której znaczący udział 
miały studenckie kota naukowe. Podobał 
mi się także wykład prof. Edmunda Kizi- 
ka w uroczystej sesji otwierającej konfe
rencję w Dworze Artusa na temat „Stanu 
i znaczenia nauk społecznych i humani
stycznych” (w cyklu: Partnerstwo nauki 
pomorskiej w harmonijnym rozwoju 
Wybrzeża). Od strony organizacyjnej na
leżą się same pochwały, przede wszyst
kim za umiejscowienie uroczystej sesji 
otwarcia. Niedostatkiem byt brak jakich
kolwiek napojów chłodzących, 
nie mówiąc już o kawie - choćby

jednej jednostki, zachowującej dotych
czasową nazwę do innej lub kilku jedno
stek. W momencie ich połączenia kończy 
się kadencja rad naukowych połączo
nych jednostek, a do czasu powołania 
nowej rady, ustawowe zadania wykonuje 
tymczasowa rada naukowa.

Przepisy nowelizowanego rozporzą
dzenia RM w sprawie łączenia, podziału, 
reorganizacji i likwidacji JBR umożliwia
ją kontynuowanie działalności rady na
ukowej w jednostce przejmującej inną - 
do czasu zakończenia kadencji rady. 
Rada naukowa jednostki włączanej bę
dzie działać do chwili wykreślenia tej jed
nostki z rejestru.

W doręczonym wszystkim uczestni
kom Konferencji „Biuletynie Informacyj
nym Rady Głównej Jednostek Badawczo- 
Rozwojowych” (Nr 2/3 z maja br.) czyta

my o konieczności bardzo odpowiedzial
nego wzięcia pod uwagę wszystkich ini
cjatyw oddolnych JBR i zgłaszanych 
przez nie propozycji. Oto one:
- stworzenie regulacji i instrumentów 

prawnych umożliwiających prywatyza
cję JBR czy przekształcenia JBR w ak- 
cjonat pracowniczy (oddanie za symbo
liczną złotówkę lub leasing, rozłożony 
na wieloletnie raty)

- obiektywna wycena wartości intelektu
alnej, uwzględniająca interes załogi 
oraz wycena majątku wytworzonego 
przez załogę

- zbliżenie do pełnej samodzielności 
JBR (ograniczone finansowanie nie 
daje organom założycielskim legityma
cji do dowolnego rozporządzania JBR)

- działanie JBR jako organizacji „non 
profit’’

(autor: dr Tomasz Kośmider - b. attache eko
nomiczny Ambasady RP w Belgii, specjalista 
w zakresie polityki przemysłowej i naukowej 
oraz zagadnień B+R Unii Europejskiej).

W dyskusji (niezbyt bogatej) autor po
wyższej relacji wyraził zaniepokojenie 
dotyczące procedury prywatyzacji JBR- 
ów przytaczając przykład Instytutu Onko
logii, w którym równoległość działania 
placówki z tzw. Fundacją „Europejska 
Szkota Onkologii” doprowadziła do za
tarcia rozdziału pomiędzy tym co spo
łeczne a tym co prywatne. Wiceminister 
Małgorzata Kozłowska odpowiedziała, 
że największym dobrem JBR-ów jest ich 
potencjał naukowy, a wartość aparatury 
nie przekracza... 5% „kapitału”.

No cóż, można i tak....

prof. Brunon Imieliński
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Konferencja Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

„Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim

•JK odpłatnie! (a dzień byt upalny). A 
przecież w skład komitetu hono

rowego wchodził marszałek wojewódz
twa pomorskiego Jan Zarębski, związany 
rodzinnie ze słynną, panującą nad ryn
kiem pomorskim, firmą „NATA”.

A propos uroczystego otwarcia: z ko
mitetu honorowego tylko część zaszczy
ciła swą obecnością. Inni - jak Prezes 
PAN przystali osobistego wysłannika (w 
tym wypadku Dyrektor IBL odczytała ob
szerny, ciekawy adres z podkreśleniem 
osobistych więzów jej i Prezesa z uczel
niami i nauką gdańską). Inni poprzestali 
na przystaniu listu. Nie pofatygowali się 
tylko ministrowie - Handtke i Wiszniew
ski. Widocznie impreza wydała się im o 
zbyt małym znaczeniu...

A co do wystąpień notabli „obecnych 
ciałem”. Piękne i mądre przemówienie 
(bez kartki) wygłosił Wojewoda Pomor
ski. Nie można tego powiedzieć o Prezy
dencie Gdańska. Przestrzegał przed tłu
maczeniem wszystkich niedostatków na
uki tylko brakiem finansów. Widocznie 
nie policzył wszystkich swoich wicepre
zydentów (6 + koordynator) nieźle wyna
gradzanych, co wielokrotnie było inter
pretowane jako remedium na zagrożenie 
korupcją, a przy ostatniej ingerencji rzą
du w „ścinanie kominów płacowych” - 
także obawą przed odejściem wartościo
wych kadr np. do biznesu. Pewnie! Na
ukowcy nie mają okazji do skorumpowa
nia, najwyżej odejdą z uczelni do prze
mysłu i tegoż biznesu! Skorzysta może 
(na krótko) gospodarka. A nakłady na na
ukę jakie są - każdy wie. Przypomina się 
słynne zawołanie prof. (też) Jana Tade
usza Stanisławskiego: „dziękuję Ci, Al
banio"'. (za istnienie - bo inaczej okupo
walibyśmy ostatnie w Europie miejsce).

W części organizacyjnej wysokie 
uznanie należy wyrazić za program arty
styczny. Zarówno koncert carillonowy z 
wieży kościoła św. Katarzyny i koncert 
muzyki poważnej we wnętrzu kościoła z 
bogatym programem wokal istycznym 
pierwszego dnia, jak i festiwal chórów 
akademickich województwa pomorskie
go dnia drugiego - pozostawiły niezapo
mniane wrażenia.

A teraz o samym GTN-ie. Na walnym 
zebraniu, poprzedzającym konferencję 
wygłosił wykład prof. Jan Majewski - b. 
sekretarz generalny. Tytuł wystąpienia: 
Funkcjonowanie Gdańskiego Towarzy
stwa Naukowego; próba opisu mechani
zmu. Zadał tam kilka retorycznych pytań, 
m.in. komu potrzebne jest GTN? Kto stoi 
za racjami utrzymania towarzystwa na

ukowego, jakim jest GTN? Itp. Otóż GTN 
liczy aktualnie 530 członków. Z opłaca
niem składek zalega 43,3% członków 
zwyczajnych. Z tego większość za kilka 
lat. Na walnym zebraniu zgromadziło się 
około 70-80 osób, ale kiedy przyszło do 
głosowań, uchwały przechodziły przy za
stosowaniu zwykłej większości liczbą 
głosów... 18. Daje to trochę do myślenia 
przy próbie odpowiedzi na pierwsze z 
ww. retorycznych pytań. A drugie? Jest 
pewna liczba „aktywistów”, która „cią
gnie” działalność na posiedzeniach po
szczególnych wydziałów. Wydział II ratu
je się organizowaniem posiedzeń nauko
wych wspólnie z Polskim Towarzystwem 
Lekarskim - też nie mogącym pochwalić 
się dużą frekwencją. A przecież GTN jest 
rodzajem korporacji. Przynależność jest 
wyróżnieniem. Nie można zwyczajnie do 
niego się zapisać... Otrzymuje się propo
zycję ze strony zarządu Wydziału i trze
ba mieć 2 recenzentów...

Gdańskie Towarzystwo Naukowe 
dzieli się na 5 wydziałów:

Wydział I - Nauk Społecznych i Humani
stycznych

Wydział II - Nauk Biologicznych i Spo
łecznych

Wydział III - Nauk Matematyczno-Fizycz- 
no-Chemicznych

Wydział IV - Nauk Technicznych 
Wydział V - Nauk o Ziemi
Naśladuje w ten sposób strukturę PAN. 
Pojawiają się głosy, że jest ich za wiele i 
dobrze zrobiłoby GTN-owi dokonanie kil
ku połączeń. Przemawia za tym fakt, że 
zarządy niektórych wydziałów nie zebra
ły się w ciągu ubiegłego roku ani razu.

Mam przed sobą Rocznik Gdański - 
organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i 
Sztuki w Gdańsku, poprzednika GTN, 
które uważa się za kontynuatora TPNS, 
tom I, za rok 1927. Dowiadujemy się z 
niego, że towarzystwo zostało sądownie 
zarejestrowane w dniu 18 XI 1922 r. pod 
poz. 277. Pierwszy zarząd wybrano na 
walnym zebraniu w dniu 4 XII 1922 r. 
A oto jego skład:

dr Jan Kanty Pomierski - prezes; ks. 
prof. Kamil Kantak - wiceprezes; Ste
fan Lalicki, radca Komisariatu Gene
ralnego - II wiceprezes; red. Włady
sław Cieszyński - sekretarz; konsul 
Witold Kukowski - skarbnik.

Rok 1922 zamknięto liczbą członków 22. 
Na walnym zebraniu 5 czerwca 1923 r. 

dokonano zmian w zarządzie i powołano 
do życia trzy wydziały:

a) Wydział Historyczno-Literacki: 
Stanisław Przybyszewski, Jadwiga 
Przybyszewska, dyrektor Gimnazjum 
Polskiego Urbanicki, Helena Jarmu- 
lanka z Komisariatu Generalnego

b) Wydział Prawniczo-Handlowy: 
dyrektor Walery Schefs, dyrektor Piotr 
Bresiński, Karol Wiewiórkowski, 
urzędnik Banku Handlowego.

c) Wydział Artystyczny:
Prof. Jan Panieński, Maria Majchrza- 
kówna, Tadeusz Tylewski (późniejszy 
założyciel i dyrygent Chóru AMG, któ
ry obecnie nosi jego imię, jako patrona 
- przyp. B.L.I.), P. Brzęczkowski. 
Walne zebranie 29 kwietnia 1926 r.

powołało następuje sekcje:
1. Wydział Historyczny - dr Marcin Dra

gan, prezes Towarzystwa,
2. Wydział Historii Sztuki - ks. Wysocki,
3. Wydział Przyrodniczy - prof. Broni

sław Gaweł,
4. Wydział Językoznawczy - prof. dr Wła

dysław Pniewski,
5. Wydział Prawno-Ekonomiczny - radca 

dr Kalkstein,
6. Wydział Bibliotekarski - Józef Nowic

ki, urzędnik Komisariatu Generalnego. 
W roku 1927 Towarzystwo liczyło 73

członków zwyczajnych. Wśród nich rzuca 
się w oczy liczna grupa profesorów Gim
nazjum Polskiego. Począwszy od dyrekto
ra Jana Augustyńskiego poprzez Erwina 
Berendta, Jadwigę Frankowską, Kazimie
rza Giżyńskiego, Helenę Jankowiakową, 
dr dr Piotra i Kazimiery Jeżów, Floriana 
Kozaneckiego, ks. prof. Leona Miszew- 
skiego, Konstantego Matulewicza, Fran
ciszka Nadrowskiego, ks. Stanisława Na
górskiego, Józefa Niemca, Leona Roma- 
towskiego, Michała Urbanka, Kazimierza 
Wiakowskiego, Leona Wojtaszewskiego, 
Mariana Witkowskiego, Józefa Zawirow- 
skiego aż do Heleny Żelewskiej.

Inni członkowie związani byli z różny
mi instytucjami, stanowiącymi cierń w 
świadomości ówczesnych zarządców 
Freie Stadt Danzig, jak - Henryk Stras- 
burger - komisarz generalny RP w Gdań
sku, Tadeusz Czarnowski - prezydent 
Polskiej Dyrekcji Kolejowej, Kazimierz 
Ciesielski i dr Tadeusz Ramutt - dyrekto
rzy Polskiej Kasy Rządowej, Jan Kwiat
kowski - dyrektor Drukarni Gdańskiej, 
Piotr Koralewski Jan Maksymowicz, Ste
fan Lalicki i Stanisław Zalewski - radcy 
Komisariatu Generalnego w Gdańsku, dr 
Kazimierz Lenartowicz - prezydent Pol
skiej Dyrokcji Po< zt, Holostaw Paszota i 
Bernard Kuchainkl indcytej Dyrekcji, 
wreszcie Józef I Ml<>< zy; Jaw Czyżewscy.
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O Wydziale Pielęgniarstwa Medycznego Studium 
Zawodowego nr 1 w Gdańsku słów kilka...

Wydział Pielęgniarstwa w Medycz
nym Studium Zawodowym nr 1 w 
Gdańsku przy ul. Hallera 122 jest w 
prostej linii spadkobiercą i kontynu
atorem tradycji międzywojennej War
szawskiej Szkoły Pielęgniarstwa z ul. 
Koszykowej. Założycielką szkoły by
ła Jadwiga Romanowska, absolwent
ka pierwszego kursu Warszawskiej 
Szkoły Pielęgniarstwa z 1923 roku.

Gdańska historia szkoły rozpoczyna 
się w 1945 roku uruchomieniem pierw
szego kursu dla pielęgniarek i położnych 
według nowego, trzyletniego programu 
nauczania. Na siedzibę szkoły przezna
czono budynek nr 15 na terenie Akademii 
Lekarskiej przy ul. Dębinki 7. Szkota była 
częścią składową Akademii Lekarskiej, 
korzystała z jej bazy i pozostawała w jej 
budżecie do 1950 roku. Wówczas decy
zją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo
łecznej podzielono szkołę na dwie, wyod
rębniając Państwową Szkołę Pielęgniar
stwa mieszczącą się nadal na terenie 
Akademii Lekarskiej oraz Państwową 
Szkołę Położnych - przy ul. Hallera 17 
(obecnie).

W okresie kolejnych 13 lat szkoła pie
lęgniarska działała przy Akademii Me
dycznej, a podlegała Wojewódzkiemu 
Wydziałowi Zdrowia. Następowały zmia
ny w programach kształcenia; z uwagi na

Nie brak też nazwisk lekarzy: dr B. Filar- 
ski i Wiktor Hirsz - lekarze dentyści, dr 
Franciszek Kubacz, dr Władysław Ula- 
towski (Sopoty), dr Roman Lutman. 
Wśród inżynierów zwraca uwagę nazwi
sko Aleksandra Potyraty - późniejszego 
(po wojnie) profesora Politechniki Gdań
skiej.

Z tych i innych prominentnych postaci, 
związanych z polskimi instytucjami w b. 
Wolnym Mieście Gdańsku znajdujemy 
nazwiska osób, z których wielu zapłaciło 
życiem za swoją działalność patriotycz
ną, a jednym z jej przejawów była przyna
leżność do TPNS. Niektóre z tych posta
ci przypominają nam tabliczki z nazwami 
gdańskich i sopockich ulic, których stali 
się patronami.

Do takich wspomnień pobudziła mnie 
wymieniona we wstępie konferencja.

Należałoby przy jej okazji życzyć GTN- 
wi powrotu do tych chwalebnych lat...

prof. Brunon L. Imieliński 

duży brak pielęgniarek wprowadzono re
krutację po dziewięciu klasach szkoły 
ogólnokształcącej i po maturze, nauka 
trwała dwa lata.

Po 18 latach działalności na terenie 
AM, w roku szkolnym 1962/63 szkoła 
otrzymała budynek przy ul. Karola Mark
sa 122 (obecnie ul. Hallera 122), gdzie 
mieści się do dzisiaj. 1 września 1963 r. 
szkoła otrzymała nazwę: Państwowa 
Szkota Medyczna Pielęgniarstwa nr 1.

W budynku mieści się szkoła i Dom 
Słuchacza. Przeszło 50-letnia działal
ność szkoły to szereg zmian w systemie 
kształcenia pielęgniarek (program 3-let- 
ni, 2-letni, 2,5-letni, Liceum Medyczne) 
oraz uruchamianie innych kierunków 
kształcenia w zawodach medycznych, 
np.:

- opiekunka dziecięca,
- instruktor higieny,
- ortoptystka,
- technik analityki medycznej.
Jak zmieniały się systemy i kierunki 

kształcenia, tak zmieniała się również 
nazwa szkoły. W roku szkolnym 1972/73 
doszło do połączenia z Państwową Szko
łą Medyczną Pielęgniarstwa mieszczącą 
się przy ul. Reduta Miś 5/7; 
od tej pory nazwa szkoły 
przy ul. Hallera 122 brzmi: 
Medyczne Studium Zawo
dowe nr 1. Po uruchomie
niu kształcenia w systemie 
licealnym, tj. w roku szkol
nym 1984/85, szkoła otrzy
mała nazwę: Zespół Szkół 
Medycznych nr 1, a po za
kończeniu kształcenia lice
alistek powrócono do na
zwy: Medyczne Studium 
Zawodowe nr 1 - tak jest do 
dzisiaj.

Szkota w swojej 55-let- 
niej historii wykształciła 
2947 pielęgniarek i pielę
gniarzy. Na uwagę zasłu
guje fakt, że szkoła zatrud
niała i nadal zatrudnia wy
soko wykwalifikowaną ka
drę pedagogiczną, dzięki 
której możliwe było podej
mowanie wielu inicjatyw 
polegających na doskona
leniu procesu kształcenia 
pielęgniarek, jak również 
przygotowanie młodzieży 
do profesjonalnego pełnie
nia roli zawodowej.

Wiele działań prozdrowotnych, podej
mowanych przez nauczycieli i młodzież 
na rzecz środowiska lokalnego, procen
tuje bardzo dobrą opinią o szkole i umie
jętnościami zawodowymi kształconych w 
niej pielęgniarek i pielęgniarzy.

Grono pedagogiczne szkoły podjęto 
trud opracowania i próbnego wdrożenia 
programu kształcenia pielęgniarek w 
systemie 3-letnim, przy spełnieniu wymo
gów programowych Unii Europejskiej. 
Twórcza praca pedagogów przybliża 
możliwość uruchomienia kształcenia 
pielęgniarek na poziomie licencjatu.

Szkota współpracuje z wieloma insty
tucjami i stowarzyszeniami, które działa
ją na rzecz ludzi zdrowych i chorych; 
młodych i starszych; sprawnych i niepeł
nosprawnych na terenie Gdańska i Sopo
tu. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli 
prowadzi szkolenia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy dla uczniów i nauczy
cieli szkół naszego miasta i okolic. Laur
ki, listy pochwalne i podziękowania po
wodują, że możemy być dumni z osią
gnięć szkoły.

mgr Elżbieta Skórnicka 
dyrektor MSZ nr 1 w Gdańsku

24.09.1949 r. Rektor Akademii Lekarskiej w Gdańsku, prof. Wil
helm Czarnocki wręcza dyplom ukończenia Szkoły Pielęgniarstwa 
pani Danucie Zadarnowskiej
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O GERIATRII PO RAZ DRUGI Z ukosa
Chciatabym nawiązać do artykułu dr. 

hab. Wojciecha Bogusławskiego opubli
kowanego w nr 2/2000 r. Gazety AMG. 
Prawdą jest, że ludzie starsi żyją coraz 
dłużej. Demografowie przewidują, że już 
wkrótce liczba emerytów w Polsce będzie 
większa niż dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. W części wzrost liczby emery
tów jest spowodowany prowadzoną przez 
ekipy rządowe polityką transformacji go
spodarczej i kierowanie pracowników li
kwidowanych zakładów pracy na emery
tury w wieku produkcyjnym. Są to przewi
dywania budzące różne niepokojące re
fleksje.

W związku z tym nasuwa się pytanie, 
co robić z osobami w wieku emerytalnym 
i jak ten problem rozwiązać, mając na 
uwadze ich zdrowie, wydolność życiową, 
stan psychiczny, socjalny i wiele innych 
aspektów z tym związanych. Rozpraco
wując to zagadnienie będę się opierała 
na obserwacjach własnych i na doświad
czeniach zebranych w Klubie Seniora 
AMG.

utrzymanie człowieka 
w dobrej kondycji 

powinno się opłacać - będzie 
dłużej samowystarczalny

Przejście na emeryturę dla większości 
osób jest wielkim i przykrym przeżyciem. 
Dotyczy to przede wszystkim grona leka
rzy, którzy jeszcze czują się na sitach, 
żeby korzystać z ich doświadczenia. Po
żegnania ze swoim zakładem pracy nie 
należą do przyjemnych. Kwiaty, prezenty 
i życzenia długich lat życia i dobrego 
zdrowia weszły już w rutynę i nie zawsze 
są szczere. Niektórzy żegnający doznają 
nawet uczucia ulgi, że wreszcie zwolniło 
się to stanowisko pracy. „Cest la vie”. A 
co potem? Emeryt rzucony jest na pa
stwę losu. Nawet nie wie, czy może liczyć 
na pomoc swojego dawnego zakładu i 
czy ma jakiekolwiek prawa z tym związa
ne. To powinno być załatwione oficjalnie 
i bardziej po ludzku. Klub Seniora AMG 
powstał dopiero 2 lata temu i już zebrał 
sporo spostrzeżeń i przemyśleń dotyczą
cych członków, którzy odeszli na tzw. za
służony odpoczynek.

Nie chcemy być anonimowymi człon
kami grona emerytów AMG. Sprawę tę 
rozwiązał rektor AMG poprzedniej ka
dencji prof. Zdzisław Wajda, dzięki któ
remu będziemy w posiadaniu legitymacji 
członkowskiej Klubu Seniora naszej 
Uczelni. Byt to pomysł niezwykle ważny i 
godny wszelkiej pochwały. Zachodzi py

tanie, czy taka legitymacja będzie do 
czegoś uprawniała?

Najważniejsze jest to, że będzie przy
pomnieniem naszej działalności na tere
nie tej Uczelni. W pewnym sensie będzie 
to uznanie za naszą długoletnią pracę i 
poniesiony trud. Będziemy ją nosić z 
wielką satysfakcją i godnością.

W Klubie Seniora działają 3 sekcje: 
socjalna, kulturalna i zdrowotna. Ta 
ostatnia powinna być przedmiotem 
szczególnego zainteresowania, bo wiąże 
się z nią problem geriatrii. A geriatria to 
nie tylko łóżko szpitalne i opieka nad cho
rymi i zniedotężniałymi starcami, ale 
dbałość o jak najdłuższe utrzymywanie 
ich w dobrej kondycji fizycznej i psy
chicznej. W krajach Europy Zachodniej i 
w USA dbałość o zdrowie i kondycję se
niorów jest już tradycją. Tam jest normal
ne, że osoby po siedemdziesiątce upra
wiają sporty, jeżdżą na rowerze, pływają, 
żeglują, chodzą po górach. Są aktywne, 
sprawne fizycznie i pełne radości życia. 
Taka postawa kosztuje znacznie mniej 
niż zaleganie łóżek szpitalnych przez lu
dzi starszych. Polacy żyją krócej od wie
lu europejskich narodów... . Gorzej się 
odżywiają i mniej ruszają. W związku z 
tym nasza witalność, jak i jakość życia w 
wieku starszym jest znacznie gorsza. 
Nikt nie próbuje temu przeciwstawić się. 
Zainteresowanie ludźmi starszymi jest 
niewielkie i prawie nie istnieją programy 
dążące do poprawy tej sytuacji.

Geriatria jako specjalność lekarska 
odeszła na dalszy plan. A przecież utrzy
manie człowieka w dobrej kondycji powin
no się opłacać; będzie dłużej samowy
starczalny, nie będzie obciążał młodych 
swoim niedołęstwem. Życie pokazuje, że 
w najbliższych latach wzrośnie zapotrze
bowanie na geriatrów, rehabilitantów, fi
zyko- i psychoterapeutów oraz dietetyków.

Marzy mi się Centrum Geriatryczne na 
terenie naszej Uczelni, na wzór Centrum 
Diabetologicznego, w którym działaliby 
specjaliści wielu dziedzin w zakresie ge
riatrii i którzy przyczyniliby się do popra
wy zdrowia człowieka starego.

Tu chciatabym przytoczyć wielokrotnie 
powtarzaną sentencję naszego papieża 
Jana Pawła II: „czas ucieka wieczność 
czeka”, ale przed wiecznością jest jesz
cze starość, a więc czas ucieka, starość 
czeka.

PS. Zagadnienie starości było już 
przedmiotem zainteresowania starożyt
nych Rzymian. Polecam krótki i bardzo 
aktualny traktat Cicerona pt. Pochwata 
starości.

prof. Stanisława Matecka-Dymnicka

Wprowadzenie kas chorych w ramach 
reformy ochrony zdrowia miało stanowić 
remedium na wszystkie niedostatki w do
tychczasowym funkcjonowaniu tej dzie
dziny. Jak dotąd nie uszczęśliwiły one ani 
dawców ani biorców tzw. „usług leczni
czych”. Przywódca opozycji zapowiada, 
że w razie wygrania wyborów (co jest bar
dzo prawdopodobne) „trzeba będzie się 
przyjrzeć racji ich istnienia” - czyli może 
dojść do dalszego drenażu kieszeni (jak to 
barwnie określano w minionym systemie) 
podatnika. Tymczasem, jak wskazuje (za
wodna u niektórych) pamięć, ustawę o 
ochronie zdrowia przewidującą tworzenie 
kas chorych, finansowanych ze składek 
wynoszących 10% dochodów indywidual
nych, uchwaliła w lutym 1997 r. koalicja 
SLD-PSL. Ustawa miała wejść w życie 
1 stycznia 1999 r. i oceniono ją jako zdol
ną do zrujnowania finansów państwa. 
Wczesny wicepremier Marek Belka, obej
mując urząd już po przesądzeniu wprowa
dzenia reformy, rozważał konieczność jej 
nowelizacji. Problem przeszedł jednak na 
obecną koalicję.

Prawica wypowiadała się za utrzyma
niem kas chorych, choć jej eksperci pro
ponowali inny sposób ich finansowania i 
zarządzania. Zdecydowanie przeciwna 
kasom była tylko Unia Wolności. Kompro
misowym rozwiązaniem było ustalenie 
7,5% składek od dochodów indywidual
nych, co nikogo nie zadowalało. Jednak 
wyższe świadczenia wymusiłyby podnie
sienie podatków, albo redukcje innych wy
datków państwa. Już w styczniu 1999 r. 
ujawniły się niedostatki w przygotowaniu i 
realizowaniu reformy, a zwłaszcza sprze
czności między interesami lekarzy, niż
szego personelu medycznego a interesa
mi zwłaszcza pacjentów stanowiących 
większość wśród podatników, którzy za tę 
„darmową” ochronę zdrowia płacą. Utwo
rzenie kas chorych oznaczało twardsze fi
nansowanie zamiast dotychczasowego 
wykupywania długów szpitali i ZOZ-ów, 
które funkcjonowały na kredyt nie trosz
cząc się, kto go spłaci. Konsekwencją 
była restrukturyzacja usług, która dopro
wadziła do zamykania szpitali i przychod
ni, co skutkowało zmniejszeniem liczby 
miejsc pracy. Społeczeństwo odczuto zaś 
zmiany jako zamach na dotychczas dar
mową opiekę zdrowotną. Źle sformułowa
ne kontrakty z częścią lekarzy, przejęcie 
przez budżet państwa starych długów 
szpitali i ZOZ-ów, specjalne dotacje dla 
kas chorych, składały się na bałagan, któ
ry kosztował budżet kilkaset milionów zło
tych.

Kasy rządzą się same, w niektórych 
przeważają rtomlnaci z SLD i PSL. Zgod
nie z ustawą o powszechnym ubezpieczę-



Gazeta AMG nr 7/2000 11

Kasy chorych
- czy chore kasy...

niu zdrowotnym od września 1999 r. nad
zór społeczny nad kasami objęty rady nad
zorcze, której członków typuje sejmik wo
jewódzki. Oprócz czuwania nad wydawa
nymi pieniędzmi mają one prawo miano
wać lub odwoływać dyrektora kasy. Tym
czasem województwa podzieliły się po wy
borach samorządowych na prawicowe i le
wicowe. Wynik tego kryterium doboru kadr 
opiera się na zasadzie „swój czy obcy”. A 
zdrowie stało się kategorią tak polityczną, 
że tego w najczarniejszych snach nie wy
myśliłby największy pesymista. Najja
skrawszy przykład kryteriów decydujących 
o mianowaniu ludzi zarządzających wielki
mi pieniędzmi ujawnił się w przypadku 
Kujawsko-Pomorskiej Kasy Chorych. A 
przecież lewicowcy, prawicowcy, ludowcy i 
centryści chorują tak samo. Nie liczy się, 
czy pieniądze w kasie wydawane są sen
sownie, czy zarządzający kasą ma kwalifi
kacje, czy członek rady nadzorczej ma ja
kiekolwiek pojęcie o systemie ochrony 
zdrowia. Przykładem może być kupowanie 
wystawnych obiektów na siedziby kasy i 
wykrętne tłumaczenie (Warszawa), że sko
ro budżet wytrzymuje obciążenia na re
strukturyzację górnictwa, to nie ma co się 
ograniczać... Wielkim minusem reformy 
było przekazanie kontroli nad ogromnymi 
publicznymi pieniędzmi w ręce lokalnych 
polityków. Także wiele innych rozwiązań 
jest nieprzemyślanych. Np. obligatoryjna 
wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, któ
ry dopiero kieruje do specjalisty, czy wąt
pliwe kontrakty, zawierane przez kasy cho
rych. Te ostatnie obejmują tylko „świad
czenia medyczne” i tylko za takie usługi 
kasa może płacić. I np. taką usługą jest 
odebranie porodu, ale już nie szkoła itp.

Kasy liczą pieniądze w oderwaniu od 
jakości usług, jakie kontraktują. Najważ
niejszym atrybutem tej jakości powinny 
być szanse chorego na odzyskanie zdro
wia. Tymczasem dla nich najważniejsze 
jest to, żeby usługa była tania i wykonana 
na własnym terenie. Tajne kontrakty, czyli 
trzymanie w tajemnicy, w jakich placów
kach, za ile i dlaczego kasy kupują lecze
nie, nie są spowodowane ochroną tajem
nicy handlowej, lecz strachem dyrektorów 
kas przed publiczną oceną ich pracy.

Trzeba jednak przyznać, że reforma wy
musiła racjonalizację działań wymuszając 
liczenie rzeczywistych kosztów i bardziej 
efektywne wykorzystanie sprzętu, ograni
czając zakupy zwłaszcza drogiej aparatu
ry na kredyt bez przetargu. Wymaga ona 
jednak najpierw odpolitycznienia i więk
szego profesjonalizmu kas chorych oraz 
szerokiej prywatyzacji usług medycznych.

Medice, cura te ipsum...
(Na podstawie 

Gazety Wyborczej i Polityki] 
B.I.L.

Nowe techniki laparoskopowe

W GINEKOLOGII

Endoskopowa technika operacyjna 
jest trudniejsza do opanowania niż trady
cyjna - chirurgiczna. Dzięki możliwo
ściom zapisu przebiegu operacji na ka
setach wideo istnieją możliwości inten
sywnego i bezpiecznego szkolenia. W 
ostatnim pięcioleciu endoskopia stała 
się bardzo popularną techniką operacyj
ną coraz częściej stosowaną zamiast tra
dycyjnej chirurgii.

Pionierem endoskopii w Polsce w 
dziedzinie ginekologii był prof. Wojciech 
Gromadzki, kierownik Kliniki Rozrodczo
ści w Instytucie Położnictwa i Chorób Ko
biecych w Gdańsku, który 4 maja 1961 
roku wykonał pierwszą kuldoskopię ce
lem diagnostyki narządów płciowych ko
biety. Po przeprowadzeniu 37 tego rodza
ju zabiegów wykonał pierwszą w Polsce 
laparoskopię. Od tego momentu ośrodek 
gdański przez wiele lat pod kierownic
twem prof. Gromadzkiego byt wiodącym 
w dziedzinie diagnostyki laparoskopowej 
w kraju.

W niespełna 40 lat później, tj. w dniu 
15 maja 2000 roku w Instytucie Położnic
twa i Chorób Kobiecych AMG wykonano 
operację całkowitego usunięcia macicy z 
przydatkami drogą laparoskopową. Ope
rację przeprowadził zespół II Kliniki Po
łożnictwa i Ginekologii w składzie: dr n. 
med. Dariusz Wydra, lek. Hanna Makare
wicz, lek. Piotr Mielcarek, lek. Andrzej 
Marciniak (anestezjolog). Operację wy
konano u 57-letniej chorej z powodu 
przed inwazyjnego raka szyjki macicy. 
Była to pierwsza w województwie pomor
skim operacja laparoskopowego usunię
cia macicy z przydatkami. Zabieg trwał 
niecałe 3 godziny. Laparoskop wprowa
dzono z dostępu przez pępek, a 3 troaka- 
ry z narzędziami operacyjnymi z dostępu 
nadbiodrowego. Wykonanie pierwszej la
paroskopowej hysterectomii (LH) było 
możliwe dzięki wykorzystaniu noża har
monicznego oraz histeroforu HOURCA- 
BIE-BRUHAT. Histerofor to urządzenie 
zakładane do sklepień pochwy. Umożli
wia utrzymanie stałego ciśnienia CO2 w 
jamie brzusznej i prowadzenie stałej ob
serwacji dobrze uwidocznionych tkanek. 
Pozwala to na bezpieczne wycięcie ma
cicy przy uwidocznieniu więzadet krzyżo- 
wo-macicznych. Zmniejsza także ryzyko 
operacji i ułatwia uwidocznienie moczo- 
wodów. Ponadto histerofor ułatwia bez
pieczne nacięcie załamka pęcherzowo- 
macicznego, jak również otrzewnej zato
ki Douglasa. Zabieg laparoskopowego 
usunięcia macicy z wykorzystaniem hi
steroforu wymagał zastosowania innej 

kolejności procedur w porównaniu z „tra
dycyjnymi” metodą hysterectomii. Zasto
sowana technika operacyjna w kolejno
ści obejmowała:
1. Hemostazę pęczków naczyniowych w 

górnej części więzadta szerokiego 
macicy;

2. Odcięcie więzadeł krzyżowo-macicz- 
nych;

3. Odcięcie otrzewnej pęcherzowo-ma- 
cicznej;

4. Odpreparowanie więzadet szerokich 
macicy;

5. Odsunięcie pęcherza z zachowaniem 
hemostazy naczyń pęcherzowo-ma- 
cicznych;

6. Nacięcie przedniego sklepienia po
chwy;

7. Nacięcie tylnego sklepienia pochwy;
8. Hemostazę naczyń macicznych;
9. Zamknięcie pochwy i odtworzenie jej 

szczytu.
Po odcięciu macicy w sklepieniach 

pochwy, usunięto ją przez pochwę wraz z 
histeroforem. Cały zabieg, w tym hemo
stazę naczyń macicznych, przeprowa
dzono nożem harmonicznym. Dodatkowo 
założono 2 pętle (endoloop) tzw. „pod
wiązki zabezpieczające” na naczynia jaj
nikowe (więzadta wieszadtowe). Chorą w 
pierwszej dobie po zabiegu wypisano z 
oddziału pooperacyjnego.

Hysterectomia laparoskopowa 
(LH) może być uważana 

za elitarną i awangardową 
technikę chirurgiczną.

Najbardziej uznani chirurdzy, specja
lizujący się w operacjach przezpochwo- 
wych, pierwsi dostrzegli i potwierdzili 
wartość zarówno dostępu przezpochwo- 
wego, jak i przezpochwowo-laparoskopo- 
wego. Szeroko propagowana sztuka en
doskopowa dąży do jak największego 
rozszerzenia technik oraz ich jakości i 
powtarzalności.

Analiza porównawcza czasu trwania 
zabiegu, hospitalizacji, powikłań, jak i 
czynnika doświadczenia chirurga, po
zwala na wyciągnięcie wniosku, że chi
rurgia laparoskopowa jest poważną alter
natywą dla innych technik.

prof. Janusz Emerich 
kierownik II Kliniki Ginekologii 

i Położnictwa
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Międzynarodowa Studencka 
Konferencja Naukowa 
dla Studentów i Młodych Lekarzy

W dniach 4-6 maja 2000 r. odbyta się 
po raz ósmy międzynarodowa studencka 
konferencja naukowa, tradycyjnie zorga
nizowana w Gdańsku przez Koto Bio
technologów Międzyuczelnianego Wy
działu Biotechnologii i Studenckie Towa
rzystwo Naukowe AMG.

Otrzymaliśmy 126 zgłoszeń i 106 
streszczeń prac, w tym 12 z zagranicy -
I z Wielkiej Brytanii, 2 z Portugalii, 2 z 
Czech i 7 z Ukrainy.

Konferencja rozpoczęta się w czwar
tek, 4 maja o godz. 14.00 inauguracyj
nym wykładem poświęconym pamięci 
prof. Włodzimierza Mozotowskiego i wy
głoszonym przez prof. Tadeusza Maliń
skiego z Oakland University „Nitric 
oxide in ischemia of the brain and he- 
art-clinicalimplications ”. Uroczystość, 
która odbyta się w sali im. prof. Mozotow
skiego, uświetnili swoją obecnością JM 
Rektor AMG prof. Wiesław Makarewicz, 
prof. Andrzej Rynkiewicz, prorektor ds. 
dydaktyki, prof. Roman Kaliszan, prorek
tor ds. nauki i prof. Stanisław Mazurkie
wicz, prorektor ds. klinicznych.

Konferencji towarzyszyła wystawa pt. 
„Psychopathologicalart exhibitiori\ zor
ganizowana przez kol. Wiesława Cubatę, 
studenta ze Studenckiego Kota Nauko
wego przy I Klinice Chorób Psychicznych 
AMG oraz przez pracowników tejże klini
ki, prezentująca prace pacjentów cho
rych na schizofrenię.

Wieczorem odbyta się w leśniczówce 
w Borodzieju impreza integracyjna, w 
czasie której wraz z uczestnikami bawili 
się profesorowie Tadeusz Maliński, Ste
fan Angielski, Andrzej Rynkiewicz i Mi
chał Woźniak, kurator STN.

Piątek i sobota byty dniami prezenta
cji. Odbywały się one na terenie Zakła
dów Teoretycznych - w salach im. prof. 
Reichera i prof. Hillera.

Wieczory uczestnicy poświęcali spo
tkaniom towarzyskim - w piątek w Kolibie
II w Jelitkowie, w sobotę w Klubie Stu
denckim X.

W sobotę o godz. 15.00 nastąpiło uro
czyste zakończenie konferencji - podsu
mowanie spotkania i ogłoszenie wyni
ków. W zakończeniu udział wzięli prof. 
Piotr Szefer, dziekan Wydziału Farma
ceutycznego i dr hab. Jacek Bigda, dzie
kan Międzyuczelnianego Wydziału Bio
technologii.

W sesji biotechnologicznej, z powodu 
wysokiego, wyrównanego poziomu pre
zentowanych prac, nie nagrodzono żad
nej pracy, przyznano tylko wyróżnienia.

W sesji medycznej przyznano 3 na
grody:

kol. Magdalenie Sildatke-Bauer za 
pracę „ Immunological aspects of the 
pseudoexfoliation syndrome",

kol. Radosławowi Wilimskiemu za 
pracę „ Surgicat traetment of lung me- 
tastases”

kol. Jackowi Krajewskiemu za pracę 
„Protective effect of TEMPO and 4- 
OH-TEMPO on kidney and liver under 
experimentaf nephrocarcinogenesis

Wszyscy nagrodzeni są studentami 
naszej Alma Mater.

Największą ilość punktów zgromadzi
ła Magdalena Sildatke-Bauer

i dzięki temu wygrała główną nagrodę 
- uczestnictwo w 11 th European Stu- 
dents’ Conference w Berlinie.

W imieniu zarządu Studenckiego To
warzystwa Naukowego chcę podzięko
wać wszystkim osobom, które pomogły w 
organizowaniu naszego spotkania i swo
im uczestnictwem podnieśli jego rangę, 
zwłaszcza rektorowi prof. Wiesławowi 
Makarewiczowi, prof. Andrzejowi Rynkie- 
wiczowi, naszemu prorektorowi i mgr 
Annie Nałęcz z biura prorektora ds. dy
daktyki, dyrektorowi Sławomirowi Bau- 
tembachowi i całej administracji AMG. 
Specjalne podziękowania składam prof. 
Stefanowi Angielskiemu, dzięki któremu 
mogliśmy wysłuchać wykładu prof. Ma
lińskiego, naszym kuratorom: prof. Mi
chałowi Woźniakowi i dr. Jackowi Kacz
markowi oraz Ewie Kiszce i całej ekipie 
Działu Współpracy z Zagranicą.

Chcę również podziękować naszym 
sponsorom, przede wszystkim firmie Se- 
rvier, a także moim kolegom: Tomaszowi 
Stefaniakowi, Grzegorzowi Łaskawskie- 
mu, Monice Czarnowskiej i Wieśkowi 
Cubale.

Jacek Krajewski 
przewodniczący STN AMG

Na stanowisko profesora nadzwyczaj
nego przeszedł
dr hab. med. Michał Woźniak

Stopień doktora hab. n. med. 
otrzymał
dr hab. n. med. Bogusław Bączkowski

Stanowisko adiunkta zajął
dr med. Henryk Raszczyk

Jubileusz długoletniej pracy w AMG 
obchodzili:
30 lat
Izabella Krupska
20 lat
dr hab. Witold Juzwa, prof. nzw.
dr med. Krystyna Suchecka-Rachoń

Z Uczelni odeszli:
lek. storn. Małgorzata Kuchta 
lek. Antoni Toruński

Kadry SPSK nr 1

Od dnia 20 kwietnia 2000 r. zatrudniono 
mgr Krystynę Kubiak na stanowisku 
głównej księgowej.

Od dnia 9 maja 2000 r. zatrudniono mgr. 
Tomasza Warskiego na stanowisku dy
rektora ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Jubileusz długoletniej pracy w SPSK 
nr 1 obchodzą:
45 lat
Maria Biernat
35 lat
Lucyna Medyńska
Barbara Rogowska
30 lat
Małgorzata Ciesielska 
mgr Wiesława Smoluchowska
25 lat
Urszula Błochowiak
Andrzej Wiewióra
20 lat
Marek Bielawski
Krystyna Danielak
lek. Jolanta Grzybowska
Krystyna Jerzak
Magdalena Lemańczyk 
dr med. Piotr Skarżyński
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XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka ’2000

Muzyka cerkiewna - śpiew duszy

\N dniach od 21 do 28 maja br. w prze
pięknym Soborze św. Trójcy w Hajnówce 
rozbrzmiewała jedyna w swoim rodzaju 
muzyka. Muzyka na wskroś emocjonalna 
i natchniona, wzbogacająca wnętrze i 
podnosząca na duchu, pobudzająca do 
refleksji i zadumy, odrywająca od spraw 
doczesnych, zmuszająca do maksymal
nego zaangażowania wykonawczego. 
Niepowtarzalna atmosfera hajnowskiego 
festiwalu, pełna powagi i skupienia, po
tęgowana była ciszą panującą w świąty
ni podczas przesłuchań konkursowych. 
Brak braw powodował narastanie emocji 
wśród publiczności, które nie zostają 
uwolnione i rozładowane. Absolutna ci
sza.

Dla zespołów chóralnych śpiewają
cych na co dzień bardzo różnorodne ro
dzaje muzyki, konkurs pieśni prawosław
nej jest sprawdzianem możliwości i intu
icji. Do zmagań konkursowych w 5 kate
goriach przystąpiło 38 zespołów polskich 
i zagranicznych. Poziom artystyczny w 
poszczególnych kategoriach byt niezwy
kle wysoki i wyrównany - świetna techni
ka wokalna, wyrównane brzmienie, czy
sta intonacja, trafny dobór repertuaru. Są 
to elementy brane pod uwagę podczas

Pan mgr Jerzy Szarafiński
Chór Akademii Medycznej im. T. Tyiewskiego
w Gdańsku

Wielce Szanowny Panie Dyrygencie,
Z okazji zdobycia przez Chór Akademii Medycznej w Gdańsku i nagrody na 

XIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej pragnę przekazać Panu i 
na Pana ręce cafemu Zespołowi szczere gratulacje.

Proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń dalszych sukcesów arty
stycznych, spełnienia wszystkich zamierzeń oraz zdrowia i szczęścia osobi
stego.

Z wyrazami głębokiego szacunku, 
prof. Wiesław Makarewicz 

Rektor

każdego rodzaju konkursu chóralnego. 
Moim zdaniem w czasie festiwalu wielu 
wykonawcom brakowało, niestety, naj
ważniejszego elementu muzyki cerkiew
nej - natchnionego śpiewu duszy.

W kategorii polskich chórów amator
skich świeckich - Chór Akademii Me
dycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylew- 
skiego zaprezentował 6 pozycji konkur
sowych, począwszy od starocerkiewnego 
śpiewu chorałowego na chór męski, po
przez Koncert Nr 16 Priiditie wospoim 
łudije- D. Bortnianskiego, Wieruju - P. 
Czajkowskiego, Zastupnice usierdnaja, 
Mati Hospoda wyszniaho- P. Czesnoko- 
wa, Wo carstwii Twojem pomiani nas 
Hospodi - \N. Kalinnikowa, a skończyw
szy na współczesnej kompozycji Błazen 
muż- R. Twardowskiego.

Emocje byty niepowtarzalne i jedyne w 
swoim rodzaju. Chór wraz z dyrygentem 
stanowili zgodnie działający organizm. 
Perfekcyjny wykonawczo „śpiew naszych 
dusz”, był gorącą modlitwą wyrażoną 
słowem i muzyką. Czuliśmy zharmonizo
wany z naszym śpiewem oddech publicz

Jerzy Szarafiński 
kierownik artystyczny 
dyrygent Chóru AMG

ności. Brak oklasków oraz cisza wypeł
niona emocją pozwalały na skupienie i 
pełne przeżycie, które u słuchaczy wyra
żało się łzami wzruszenia.

Kuluarowe szepty i głosy o naj
lepszym chórze tegorocznego fe
stiwalu potwierdziły się. Ogrom
ny to dla nas zaszczyt i satysfak
cja przywieźć do Gdańska na 
chwałę zespołu i naszej Alma 
Mater najwyższe trofeum z jedy
nego na świecie konkursu chó
ralnego tej rangi, posiadającego 
klasę 0.

Jako kierownik artystyczny i dyrygent 
wyrażam moim chórzystom słowa uzna
nia i podziękowania za ich mistrzostwo, 
wysiłek i zaangażowanie, zaś organiza
torom festiwalu, a w szczególności jego 
dyrektorowi - Mikołajowi Buszko skła
dam serdeczne podziękowanie za at
mosferę i wzorowe przygotowanie impre
zy-

„Radujtiesia i wiesielitiesia, jako 
mzda wasza mnoga na niebiesiech. ”
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Co w prasie 
piszczy

Korupcja w służbie zdrowia 
- Operacja koperta

takie chwytliwe tytuły znalazły się na 
pierwszych dwóch stronach Dziennika 
Bałtyckiego z 5.06 br. Redakcja poprosi
ła o wypowiedzi na ten temat kilka promi
nentnych osób z naszego środowiska. 
Równocześnie udostępniono telefon re
dakcyjny, aby czytelnicy gazety mogli wy
powiadać swoje zdanie.

Prof. dr hab. Jerzy Mielnik: Sądzę, że 
lekarze wywieszający ogłoszenie „my nie 
bierzemy łapówek” zachowuj ą się trochę 
jak faryzeusze. Nie chciałbym jednak 
tego szerzej komentować. Zresztą wyda- 
je mi się, że nikt od chorego nie wymusza 
prezentów. Czasem zdarza się wręcz od
wrotnie - to pacjent zapomina nawet po
wiedzieć nam: dziękuję.

Dr med. Walenty Nyka: Wydaje mi się, 
że wolny rynek usług medycznych najle
piej zweryfikuje kwestie korupcji w służ
bie zdrowia. Pacjenci doskonale wiedzą, 
co może ich spotkać na tym czy innym 
oddziale i jeśli nie ufają lekarzom mogą 
teraz wybrać inną placówkę. W obecnej 
sytuacji, kiedy pacjent sam decyduje 
gdzie chce się leczyć, to my powinniśmy 
zabiegać o pacjenta, a nie odwrotnie

Dr med. Andrzej Kręglewski: Uwa
żam za rzecz wysoce niemoralną uzależ
nianie leczenia od korzyści materialnych 
czy jakichkolwiek innych. Korupcja jest 
jednak tematem dla prokuratora, a nie 
dla lekarza. Na dziś jest to temat zastęp
czy. Zamiast konfliktować środowisko 
medyczne i pacjentów lepiej byłoby za
stanowić się, jak poprawić wprowadzoną 
reformę zdrowia.

Dr med. Paweł Cieśla: Część lekarzy 
twierdzi, że lekarze przyjmują łapówki, 
gdyż przez 50 lat PRL władze dawały na 
to moralne przyzwolenie. Z pracowników 
medycznych zrobiono „służbę” zdrowia, 
a z lekarzy kelnerów. Władze zakładały, 
że lekarz może mieć żebracze zarobki, 
bo i tak dorobi na czarno. Reforma ochro
ny zdrowia poprawiła sytuację pacjen
tów, ale uderzyła w lekarzy i pielęgniarki. 
Dajcie zarobić lekarzom tak, jak na to za
sługują - po ciężkich studiach i za bar
dzo trudną i odpowiedzialną pracę. 
Mamy żal, że prokuratorzy i sędziowie 
dzięki ustawie w ciągu jednego dnia sta
li się dobrze opłacanymi urzędnikami 
państwowymi i zarabiają trzy, cztery 

średnie krajowe. Lekarzom też trzeba 
płacić uczciwie. Gdy to nastąpi będę za 
surowym karaniem za branie łapówek, 
łącznie z utratą pracy i stanowiska.

Dr med. Jerzy Umiastowski: Moim 
zdaniem zjawisko korupcji ma charakter 
marginalny, dotyczy pojedynczych leka
rzy. Skorumpowane jednostki psują jed
nak opinię całemu środowisku lekarskie
mu. Korupcja w służbie zdrowia jest 
czymś szczególnie drastycznym i nie
etycznym, stąd jednoznacznie negatyw
ny odbiór społeczny wyrażany w licznych 
sondażach. Przy okazji krzywdzi się jed
nak uczciwych lekarzy, których jest przy
tłaczająca większość.

Następnie redakcja w rubryce „Trafili 
do Sądu” zamieściła inicjały i stanowi
ska lekarzy, którzy w wyniku doniesień 
pacjentów o przyjęcie tzw. korzyści ma
jątkowych stanęli przed sądem.

Z telefonów czytelników gazety, a tak
że ostatnich badań OBOP - lekarze po
strzegani są jako najbardziej nieuczciwa 
grupa zawodowa. Czytelnicy - dzwoniąc 
do gazety - podali cennik usług medycz
nych, poczynając od wizyty w gabinecie 
prywatnym gwarantującej przyjęcie do 
szpitala aż do skomplikowanych operacji 
ortopedycznych i neurochirurgicznych.

Spacerkiem po aptekach iapońskich

p-Ł lub indywidualistów... Nie mogę 
przemilczeć tutaj sprawy Sedesu. 

Kiedy spostrzegłam go po raz pierwszy 
na aptecznej półce, wywołał mój żywy 
uśmiech. Nie trzeba się obawiać; Sedes 
w japońskiej aptece nie jest ani duży ani 
ciężki, to tylko nazwa własna leku uspa
kajającego (od sedativum)...

Należy pamiętać, że w Japonii lekar
stwa oznakowane są w języku j apoński m. 
W razie potrzeby cudzoziemcy mogą 
skontaktować się w języku angielskim z 
oficjalnie zatwierdzoną dla tego celu ap
teką „American Pharmacy” wTokyo. Nie
oficjalnie, w innych miejscach zapewne 
również można zrobić użytek z języka 
angielskiego.

Jak już wspomniałam, homeopatia nie 
jest w Japonii popularna, próżno jej szu
kać w aptekach. Choć może powinnam 
napisać - „jeszcze” nie jest popularna. W 
działach międzynarodowych księgarń 
można nabyć importowane z Wielkiej Bry
tanii poradniki homeopatyczne. Pierwsze 
lody zostały już przełamane i paru entu
zjastów tej dziedziny stara się ją rozpro
pagować na wyspach. Z jakim rezultatem 
(?), przyjdzie zapewne poczekać.

Pobyt w japońskich aptekach to na
prawdę miłe doświadczenie, a ludzie w

Rzecznik odpowiedzialności zawodo
wej podaje, że na 114 spraw, które wpły
nęły w ob. roku zaledwie jedna dotyczyła 
żądania przez lekarza korzyści majątko
wych. W całym kraju tego typu skargi sta
nowiły zaledwie 1% wszystkich zażaleń 
kierowanych do Izb. Na 1200 skarg pa
cjentów na nieprawidłowości w szpita
lach i przychodniach kierowanych do 
rzecznika praw obywatelskich nie było 
ani jednej dotyczącej łapówkarstwa.

Propozycje zgłoszone do redakcji 
przez lekarzy jak rozwiązać ten problem:

1. Wprowadzić wzorem krajów Europy 
Zachodniej tzw. prywatne łóżka w pań
stwowych szpitalach

2. Stworzyć koszyk świadczeń podsta
wowych, gwarantowanych przez państwo 
w ramach składki na zdrowie. Pacjent 
powinien płacić za zabiegi w kasie szpi
tala i otrzymywać rachunek, który pokry
je kasa chorych, a zabiegi ponad stan
dardowe winien w kasie opłacać z wła
snej kieszeni.

Na koniec wypowiedź Teresy Kamiń- 
skiej, prezesa Nadzoru Ubezpieczeń 
Zdrowotnych: Łapówki w służbie zdrowia 
powinien ograniczyć Rejestr Usług Me
dycznych, gdy zacznie działać w pełni.

dr Emilia Mierzejewska

nich pracujący prawdziwie przyjaźni. Pa
miętam swoje zaskoczenie, kiedy po roz
mowie z farmaceutą na stoisku aptecz
nym dużego sklepu spotkałam go jesz
cze raz piętro wyżej. Chwilę po dyskusji 
podążył tam za mną by podarować ma
skotki - zielone żabki, miniaturki żaby, 
którą widziałam przed jedną z aptek.

Zaczęłam od żaby, więc niech i na niej 
skończę. O ile kultura zachodnia nie wią- 
że z żabą (ropuchę pomijam, to zupełnie 
inna sprawa) żadnego stosunku emocjo
nalnego (a jeśli się go już doszukamy to 
będzie to raczej stosunek negatywny: 
„nadęta żaba”) to Japończycy obdarzają 
żabę dużą sympatią. Mimo przysłowia 
„żaba w studni nie wie o wielkim oce
anie” żaba kojarzy się w Japonii z tym co 
dobre, rozkoszne, miłe. Kaeru znaczy 
żaba. Kaeru z akcentem rozłożonym nie
co inaczej znaczy również zmieniać lub 
wracać. Być może żaba przed wejściem 
do apteki to nie tylko symbol czegoś mi
łego lecz jednocześnie sygnał do zmiany 
niepowodzenia i przywołania fortuny. Ja
pońska rzeczywistość obfituje na każdym 
kroku w rozmaite przesądy, zwyczaje, 
ceremoniały.

Może żaba to jeden z nich?
□
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NSZZ „Solidarność”
AM i SPSK w Gdańsku

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2000 r.
Szanowny Pan
Prof. Jerzy Buzek
Prezes Rady Ministrów

Komisja Zakładowa NSZZ„ Solidarność” Akademii Medycz
nej i Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych w Gdań
sku w imieniu swoich członków przekazuje wyrazy niezadowo
lenia, żalu i rozgoryczenia ze skali podwyżek wynagrodzeń w 
szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z przepisami ustawy budżetowej na rok 2000 oraz 
ustawy z 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w roku 
2000 w sferze budżetowej w ujęciu średniorocznym w relacji do 
1999 r. podwyżka od 1 stycznia 2000 r. wynieść powinna 6,7% 
w skali ogółu uczelni resortu edukacji narodowej.

Jak wynika z pisma Andrzeja Karwackiego - podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2000 r. 
nr DNS-IV-80/ET/00 przyrost wynagrodzeń osobowych przezna
czonych na podwyżkę w2000 r. w relacji do poziomu wynagro
dzeń osobowych przed podwyżką z 1999 r. kształtuje się kalku
lacyjnie w odniesieniu do ogółu uczelni resortu edukacji naro
dowej na poziomie 4,9%.

Są to podwyżki dramatycznie niskie. W Akademii Medycznej 
w Gdańsku oznacza to podwyższenie wynagrodzeń od 1 stycz
nia 2000 r. średnio o 73 zł na jeden etat kalkulacyjny, w sytu

acji, gdy inflacja za rok 1999 wyniosła 7,3%. Trudno jest mó
wić o podwyżce wynagrodzeń, skoro realnie nie nastąpiła na
wet waloryzacja płac w stosunku do stopnia inflacji.

Rozgoryczenia pracowników Akademii Medycznej są tym 
większe, że liczyliśmy, iż kierowany przez Pana rząd doprowa
dzi do rzeczywistego wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe 
i zahamuje postępującą pauperyzację środowiska akademic
kiego.

Kropli goryczy dopełnia fakt, że wbrew treści art. 8 ustawy o 
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
kwoty, o które wzrosty wynagrodzenia, nie zostały wypłacone w 
terminie (do 3 maja 2000 r.j.

Środowisko akademickie rozumie konieczność ograniczeń, 
jakie wynikają z sytuacji ekonomicznej państwa i jego możliwo
ści budżetowych i z życzliwością, ale także zniecierpliwieniem 
wysłuchują od ponad 10 łat kolejnych obietnic politycznych, 
programów wyborczych i rządowych, które stawiają sobie za 
cel radykalną poprawę kondycji oświaty i szkolnictwa wyższe
go. Wydaje nam się, że po tylu latach reformowania państwa 
nadszedł czas, aby przejść od stów do czynów.

Dlatego tę symboliczną podwyżkę płac pracownicy Uczelni 
odbierają w sposób jednoznacznie negatywny.

Żądamy w najbliższym czasie poważnej debaty rządu i par
lamentu o sytuacji finansowej i poziomie wynagrodzeń w szkol
nictwie wyższym. Liczymy, że efektem jej będzie realny wzrost 
rekompensujący wzrost kosztów utrzymania i odpowiadający 
społecznej i etycznej randze zawodów akademickich.

Z poważaniem
Mi rosła w Madej 

przewodniczący NSZZ„Solidarność" AMG i SPSK

„Święto Człowieka”

Gdańsk, czerwiec 2000

Szanowni Państwo Profesorowie, Docenci, Doktorzy, 
Pracownicy Naukowi
z regionu Pomorza Gdańskiego

Mija dziesięć lat od przełomu dziejowego w najnowszej hi
storii Europy, w którym Polska odegrała rotę inicjatora. Zakoń
czył się w ten sposób okres „zimnej wojny” i proces walki o 
wolność zniewolonych społeczeństw. Gdańsk jest miastem 
szczególnie predysponowanym do podjęcia tematyki praw 
człowieka i narodów. Tutaj właśnie, pogwałcono prawo do wol
ności w dniu rozpoczęcia II wojny światowej i tutaj też, narodzi
ła się idea Solidarności. W Jubileuszowym Roku2000, na prze
łomie sierpnia i września, gdy zbiegają się symboliczne daty 
przełomów, organizujemy w Gdańsku Międzynarodowe Forum 
Jubileuszowe „Święto Człowieka", adresowane do ludzi mło
dych oraz tych, którzy pamiętają historię naszego wieku, do 
szerokiego kręgu odbiorców oraz elit intelektualnych. Temat 
praw człowieka, tak często podejmowany w ostatnich dziesię
cioleciach, zakłada, naszym zdaniem, konieczność refleksji 
jeszcze bardziej dojrzałej, skierowanej ku nowemu tysiącleciu. 
Jeżeli osoby i narody mają określone prawa, to warto by rów
nież zdać sobie sprawę z wynikających z nich obowiązków, ina
czej powinności. Chcemy właśnie w Gdańsku stworzyć wraz z 
najwybitniejszymi intelektualistami naszych czasów Kartę Powin
ności Człowieka. Zaproszenie do tego projektu filozofów, litera
tów i przywódców duchowych współczesnego świata ma zagwa
rantować historyczną rangę tego wydarzenia i dokumentu.

Kulminacyjnym punktem „Święta Człowieka" chcemy uczy
nić debatę środowisk naukowych i twórczych nad źródłem praw 

i powinności człowieka. Do wygłoszenia posłań w gdańskim 
Teatrze Wybrzeże zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli teo
logii, filozofii i prawa. Swoją obecność potwierdzili już abp Jó
zef Życiński oraz prof. Andrzej Zoll. Czekamy jeszcze na osta
teczną odpowiedź prof. Leszka Kołakowskiego.

Zapraszam na spotkanie środowisk naukowych Pomorza 
Gdańskiego do Teatru Wybrzeże w Gdańsku, 1 września 2000, 
w piątek, o godz. 16. Chęć wzięcia udziału proszę potwierdzić 
przez wypełnienie i wystanie załączonej kartki pocztowej.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku
+Tadeusz Gocłowski 

Arcybiskup Metropolita Gdański

Trzeba sobie zdać sprawę, że sztuka nie ma nic wspólne
go z demokracją. Jest i musi być arystokratyczna. O jej roz
woju, kształcie, także o obliczu instytucji artystycznych, de
cydować mogą tylko wielkie talenty, a nie wielkie masy przez 
głosowania. Masy w sztuce zdolne są ofiarować masom od
biorców jedynie wartości mierne, na własną miarę. Tyłko 
wielkie talenty, nie krępowane przez miernoty, tworzyć mogą 
wielkie dzieła nadające kulturze poziom narodowy.

Jerzy Waldorff

Instytutem naukowym kierować powinien wybitny uczo
ny. By zachęcić do dalekich podróży, trzeba wielkich podróż
ników, a nie nauczycieli geografii.

prof. Ludwik Hirszfeld

przepisał prof. Romuald Sztaba
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Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów

Przemówienie JM Rektora AMG

Dostojni Jubilaci, Szanowni Goście,
Gromadzimy się dzisiaj na nadzwy

czajnym otwartym posiedzeniu Senatu z 
okazji szczególnej. Po raz pierwszy jubi
leusz 50-lecia ukończenia studiów i uro
czystość odnowienia dyplomów lekar
skich organizujemy dla tych, którzy bez
pośrednio po wojnie rozpoczęli studia w 
ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdań
sku. Tak więc Wasz Jubileusz 50-lecia to 
równocześnie 55-lecie naszej Alma Ma- 
ter. Jak pisał wybitny lekarz i humanista 
Antoni Kępiński „Od czasów Hipokrate- 
sa, a prawdopodobnie od jeszcze daw
niejszych, głównym zadaniem każdej 
szkoły lekarskiej było wychowanie dobre
go lekarza”. Jesteście niepodważalnym 
świadectwem, że gdańska Akademia 
Medyczna to zadanie dobrze wypełnia. 
To wielkie święto dla nas wszystkich. Po 
Was podobny jubileusz będą zapewne 
obchodzić następne roczniki, ale ten jest 
szczególny, bo pierwszy!

Jestem bardzo zadowolony i wzruszo
ny, że spotykamy się w historycznej sali 
wykładowej - Sala Anatomii Prawidłowej 
i sąsiadująca z nią niegdyś stołówka stu
dencka o nieco egzotycznej nazwie „Tl- 
VOLA”, stanowiły centrum życia stu
denckiego w tamtych latach. Niestety, 
pomieszczenia te od wielu już lat oczeku
ją na możliwość renowacji.

Dostojni Jubilaci!
To Wy tworzyliście i kształtowaliście tę 

Uczelnię i staliście się ważną cząstką jej 
historii. Z satysfakcją mogę powiedzieć, 
że otarłem się o tę historię osobiście. 
Szczęśliwym posiadaczem pierwszego 
indeksu Akademii Lekarskiej w Gdańsku, 
której kontynuatorką jest obecna Akade
mia Medyczna, jest prof. Mariusz Żydo- 
wo, doktor honoris causa naszej Uczelni, 
którego przez wiele lat miałem zaszczyt 
być uczniem i współpracownikiem.

Rozpoczynaliście w 1945 roku naukę 
od wynoszenia wspólnie z Waszymi pro
fesorami gruzu z sal wykładowych, szkle
nia okien - jeżeli udało się zdobyć po
trzebne szkło, gromadzenia niezbędnych 
sprzętów i odczynników.

Kończyliście studia i wkraczali w za
wodową działalność w roku 1950 - w naj
bardziej mrocznym, stalinowskim okre
sie naszych dziejów. Wszystkie lata Wa
szej zawodowej aktywności to bardzo 
trudny czas w życiu naszej Ojczyzny. By
liście narażeni na liczne niebezpieczeń
stwa i upokorzenia. Dzisiejsi studenci 
już zapewne nie wiedzą, co oznaczają 

takie pojęcia jak komisja przydziału pra
cy, bezterminowa służba wojskowa, 
marksizm-leninizm, jesienne wykopki 
czy Służba Bezpieczeństwa.

Ten szczególny Jubileusz jest okazją, 
by wyrazić Wam nasze serdeczne po
dziękowanie za długoletnią, piękną, za
wodową i organizacyjną działalność. 
Cieszymy się ogromnie, że zgromadzili
ście się tak licznie, że mamy zaszczyt 
gościć na dzisiejszej uroczystości blisko 
100 absolwentów pierwszego rocznika 
Wydziału Lekarskiego. Wiem, że utrzy
mujecie pomiędzy sobą żywe kontakty i 
łączą Was więzy długoletniej przyjaźni, 
że spotykaliście się w ciągu 50-lecia re
gularnie. Gratuluję Wam tego z całego 
serca i dziękuję za przybycie. Stanowicie 
piękny wzór do naśladowania dla następ
nych pokoleń lekarzy, absolwentów na
szej Uczelni.

Jaka jest gdańska Akademia Medycz
na dzisiaj - w dniu Waszego Złotego Ju
bileuszu? Zatrudniamy 914 nauczycieli 
akademickich i kształcimy ogółem nieco 
ponad 2600 studentów, w tym 1 385 stu
dentów na Wydziale Lekarskim, 367 stu
dentów na Oddziale Stomatologicznym, 
610 na Wydziale Farmaceutycznym i 174 
na Międzyuczelnianym Wydziale Bio
technologii, zorganizowanym przed 7 laty 
w ścisłej współpracy z Uniwersytetem 
Gdańskim. Po raz pierwszy w bieżącym 
roku akademickim realizujemy zaoczne 
studia magisterskie pielęgniarstwa dla 
79 studentów.

Niestety, Akademia nie rozbudowała 
się aż tak znacznie, by zmienić się nie do 
poznania. Ale przybyły nam nowe, piękne 
budynki i bardzo dużo nowoczesnej apa
ratury, a wiele spośród starych pomiesz
czeń uległo gruntownej modernizacji. 
Staramy się nadążać za niebywałym po
stępem medycyny, którego wszyscy je
steśmy świadkami. Jesteśmy dumni z 
naszej nowoczesnej kardiologii inter
wencyjnej i kardiochirurgii. Mamy dosko
nale wyposażoną w nowoczesną apara
turę radiologię i diagnostykę obrazową. 
Nasza radioterapia, wyposażona w ultra
nowoczesną aparaturę, zaliczana jest do 
ścisłej krajowej czołówki.

Na bardzo wysokim poziomie prowa
dzona jest ortopedia, hematologia i ne- 
frologia z rozwiniętą dializoterapią. Do
konujemy transplantacji nerek i szpiku 
kostnego. Rozwinęliśmy zabiegi z wyko
rzystaniem różnorodnych technik endo
skopowych, w tym także chirurgię i gine
kologię laparoskopową. Trwa budowa 

nowych pomieszczeń dla Katedry i Za
kładu Medycyny Sądowej, a jeszcze w 
tym roku rozpoczniemy budowę nowo
czesnej zwierzętarni z zapleczem labora
toryjnym o wartości około 6,7 min zło
tych, która będzie służyła całemu trój
miejskiemu środowisku naukowemu.

Dysponujemy dużym potencjałem na
ukowym i ponieważ nauka nie zna gra
nic, aktywnie uczestniczymy w między
narodowym życiu naukowym. W minio
nym roku nasi pracownicy opublikowali 
900 prac naukowych, z czego 250 w reno
mowanych światowych czasopismach.

W Uczelni pracuje dziś 900 kompute
rów powiązanych ze sobą w sieć kompu
terową, która zapewnia nam bezpośred
nią łączność z całym światem i dostęp 
do ogromnych zasobów informacji. Na
sza biblioteka, w której pragniemy po 
uroczystości podjąć Szanownych Jubila
tów lampką wina, zbudowana w roku 
1968, a gruntownie zmodernizowana w 
ubiegłym roku, na pewno nie przypomina 
w niczym biblioteki w pawilonie nr 30, 
jaką pamiętacie z okresu swoich studiów 
- chociaż wciąż żywa jest pamięć znako
mitych bibliotekarzy z tamtych lat - śp. 
dyrektora Adama Bocheńskiego i śp. mgr 
Marii Bugnowej.

Jednakże najtrwalszym fundamentem 
dzisiejszych sukcesów Uczelni są jej ab
solwenci, wśród których Wy dzierżycie 
niepodważalnie palmę pierwszeństwa. 
Dlatego pozwólcie, że w tym szczegól
nym dniu Waszego Jubileuszu złożę 
Wam w imieniu Senatu Akademii Me
dycznej w Gdańsku i swoim własnym, 
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia 
głębokiej satysfakcji z życiowych doko
nań, długich lat życia w zdrowiu, radości 
i pogodzie ducha. Bowiem, jak pisał Ta
deusz Kotarbiński, „Radość cenna jest 
niezmiernie, a przy tym ważna, gdyż ko
niecznie potrzebna, by móc wytrzymać 
nacisk i grozę cierpienia

Na koniec chciatbym powiedzieć, że 
przygotowanie dzisiejszej uroczystości 
nie byłoby możliwe bez aktywnego zaan
gażowania grupy organizacyjnej wyło
nionej spośród Jubilatów w osobach dr 
Karoliny Kamieńskiej, dr. Leona Birna, 
dr. Czesława Żebryka i prof. Mariusza 
Żydowo, którym serdecznie za Ich trud 
pragnę podziękować. Dziękuję także Sto
warzyszeniu Absolwentów AMG i jego 
prezesowi prof. Brunonowi Imielińskie- 
mu za pomoc i aktywny udział w przygo
towaniu uroczystości.

Życzę wszystkim Dostojnym Jubila
tom, by ten piękny, majowy dzień byt dla 
Was naprawdę radosny, by przyniósł wie
le niespodzianek, wiele ciekawych spo
tkań i miłych wzruszeń. □
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Wystąpienie przedstawiciela Jubilatów

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Sena
cie, Panie Prezydencie, Szanowni Go
ście, Koleżanki i Koledzy,

Znalazłem się w sytuacji, kiedy powi
nienem wygłosić podziękowanie wszyst
kim, którzy przyczynili się do tej podnio
słej i wzruszającej uroczystości; podzię
kować za piękne, w języku łacińskim na
pisane dyplomy przypominające o tym, 
że przed 50. laty ukończyliśmy studia w 
Akademii Medycznej w Gdańsku. Studia, 
które większość z dzisiejszych jubilatów 
rozpoczynała 55 lat temu równocześnie z 
powstawaniem Akademii Lekarskiej w 
Gdańsku na gruzach miasta, w tych zde
wastowanych pomieszczeniach, które 
pozostały po działającej tu przedtem nie
spełna 10 lat Medizinische Akademie in 
Danzig. Chcę to wspomniane wyżej po
dziękowanie wyrazić w imieniu wszyst
kich moich koleżanek i kolegów z pierw
szego rocznika studiów Wydziału Lekar
skiego naszej Uczelni. Dziękuję Rektoro
wi i władzom Uczelni za to, że zgodziły 
się podjąć tradycję odnowienia dyplo
mów lekarskich po 50. latach tym dyplo
mantom - wychowankom naszej A/mae 
Matris, którzy minione półwiecze przeży
li. Podziękowania kieruję do pracowni
ków administracji AMG pod przewodnic
twem dyrektora Jana Brodnickiego oraz 
do dr. Jerzego Kossaka - sekretarza Sto
warzyszenia Absolwentów Akademii Me
dycznej w Gdańsku, dzięki którym dzi
siejsza uroczystość zyskała piękną i miłą 
oprawę. Nade wszystko jestem wdzięcz

Warszawa, 24.05.2000 r.
Jego Magnificencja
Prof. dr hab. Wiesfaw Makarewicz
Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku

Serdecznie dziękuję za nadesłane zaproszenie na Jubileusz 50-iecia ukończenia 
studiów i uroczystość odnowienia dyplomów lekarskich studentów Akademii Medycz
nej w Gdańsku rocznik 1945-1950. Z prawdziwą przykrością informuję, że z przyczyn 
ode mnie niezależnych nie będę mogia wziąć udziatu w uroczystościach.

Szanowni Państwo!
Dzisiejsza uroczystość jest uroczystością szczególną, tak jak szczególny był i jest 

pierwszy powojenny rocznik Akademii Medycznej w Gdańsku 1945-1950. Po trud
nych i niejednokrotnie bolesnych doświadczeniach wojennych, pełni wiary i nadziei 
podjęli Państwo studia medyczne. Dziś mają Państwo za sobą wiele lat pięknej, 
wymagającej niejednokrotnie najwyższego poświęcenia, służby. Bez względu na 
wszelkie przeciwności i trudy, poświęcili się Państwo bez reszty, by pełnić najszla
chetniejsze powołanie - niesienie pomocy ludziom chorym, cierpiącym, tym wszyst
kim, którzy jej najbardziej potrzebowali.

Wszystkich absolwentów rocznika 1945-1950 Akademii Medycznej w Gdańsku pro
szę o przyjęcie wyrazów podziękowań oraz głębokiego szacunku. Życzę wielu jeszcze 
lat w zdrowiu, pełni sit. Państwa wiedza i doświadczenia są Polsce potrzebne.

Franciszka Cegielska 
minister MZiOS

ny mgr Józefie de Laval, dyrektorowi Bi
blioteki Głównej AMG, która włożyła 
ogrom fachowej pracy, starań i cierpliwo
ści w powstanie książki zatytułowanej 
Pierwszy powojenny rocznik studentów 
medycyny w Gdańsku (1945-1950). Tę 
książkę będzie można otrzymać za chwi
lę w Bibliotece Głównej, w czasie organi
zowanego tam spotkania przy lampce 
wina. Mam nadzieję, że będzie to intere
sująca lektura nie tylko dla kolegów z na
szego rocznika studiów.

Głównym tematem mojego wystąpie
nia pragnę uczynić zagadnienia związa
ne bezpośrednio i pośrednio z treścią 
wspomnianej książki, materiały do której 
zbieraliśmy ponad dwa lata. Będą Pań
stwo mogli dowiedzieć się z niej o pierw
szych profesorach naszej Uczelni, o dro
gach życiowych, które doprowadziły nas 
- pierwszych powojennych studentów do 
Gdańska i o dalszych naszych lekarskich 
i życiowych losach. Nie będę mówił o 
szczegółowych informacjach zawartych 
w tym liczącym niemal 300 stron wydaw
nictwie, chciatbym bowiem podać pewne 
uogólnienia, które charakteryzowałyby 
ten rocznik studiów. Wspomnę tylko, że 
najstarszy z naszych kolegów liczył w 
1945 roku 45 lat życia, a zaledwie kilka 
koleżanek i kolegów było w wieku młod
szym aniżeli 20 lat. Byliśmy zbiorowi
skiem ludzi o dużej rozpiętości wieku, 
bardzo różnym pochodzeniu zarówno 
geograficznym, jak i społecznym, o prze
różnej historii przeżyć wojennych, prze

ważnie ciężkich i dramatycznych. Jed
nakże w krótkim czasie staliśmy się so
bie bliscy, a koleżeńskie i przyjacielskie 
więzi utrzymują się dotychczas.

Przed naszym dzisiejszym spotka
niem zastanawiałem się, jakie przyczyny 
legły u podstaw tego, że byliśmy (i jeste
śmy - chociaż w zmniejszonym już gro
nie) niezwykłym rocznikiem studiów i 
jaka jest przyczyna więzi oraz życzliwo
ści nas łączących. Można by oczywiście 
wymieniać wiele czynników, które na to 
wpłynęły. Warto jednak zwrócić uwagę 
na pewne uwarunkowania, które stano
wią o tym, że jest to niezwykły rocznik - 
nie tylko dlatego, że byt pierwszy i jest 
mój. Otóż znaleźliśmy się tutaj w roku, 
który w tysiącletniej historii Gdańska stał 
się po raz drugi czasem gwałtownej wy
miany populacji tego miasta. Nie byliśmy 
wówczas świadomi tego, że rok 1945 pod 
względem nie tyle zniszczeń material
nych tego niezwykłego miasta (które to 
zniszczenia byty ogromne), ile pod 
względem rozmiarów wymiany ludności 
- daje się porównać jedynie ze zdarze
niem, które miało miejsce w 1308 roku, a 
które przeszło do historii jako rzeź 
gdańszczan dokonana przez Krzyżaków. 
Nie miejsce i czas tutaj na szczegółową 
analizę i ocenę historyczną tych dwóch 
zdarzeń oddalonych od siebie o ponad 
600 lat, a rozgrywających się w tym nie
zwykłym miejscu, które mimo wszystkich 
tragicznych wydarzeń przezeń się prze
taczających nie utraciło swojego specy
ficznego genius loci. Faktem jest, że by
liśmy bezpośrednimi uczestnikami wy
miany populacji Gdańska w 1945 roku. 
Zaledwie kilkoro z naszych koleżanek i 
kolegów urodziło się w Gdańsku i jego 
okolicach. Wszyscy jednak staliśmy się 
gdańszczanami z wyboru, połączyły nas 
trudne, w ciężkich warunkach i w biedzie 
odbywane tutaj studia w Uczelni, której 
początki budowaliśmy razem z naszymi 
wspaniałymi nauczycielami.

Na zakończenie mojego wystąpienia 
jestem winien złożenie życzeń naszej 
Uczelni, aby nie tylko o przeszłości była 
mowa, ale i o przyszłości. Na ręce Magni
ficencji Rektora chcę złożyć życzenia dłu
giego i pomyślnego rozwoju wszystkiego, 
co pożyteczne i szlachetne w działalności 
gdańskiej Akademii Medycznej. Sądzę, 
że stosowne będzie wyrażenie życzenia, 
ażeby w dłuższym aniżeli następne 600 
lat okresie nie następowały w Gdańsku 
żadne tragiczne zdarzenia związane z 
gwałtowną wymianą populacji, co niechaj 
sprzyja coraz lepszemu kształtowaniu 
młodych pokoleń coraz lepszych, świa
tłych wychowanków Akademii.

prof. Mariusz M. Żydowo
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Tym, którzy odeszli

W przeddzień 50-lecia ukończenia stu
diów przedstawiciele rocznika jubilatów 
odwiedzali cmentarze Trójmiasta, Elblą
ga i Grudziądza. W miejscach spoczyn
ku swych nauczycieli i kolegów składali 
kwiaty i zapalali znicze, by uczcić pa
mięć tych, którzy odeszli.

Na Cmentarzu Łostowickim przewod
nikiem grupy była prof. Barbara Iwasz- 
kiewicz-Bilikiewicz. Wiązanki kwiatów z 
napisem na wstędze: „Drogiemu Profe
sorowi w 50. rocznicę - Lekarze Absol
wenci z 1950 Roku” złożyliśmy na pły
tach grobowych naszych Mistrzów, Pro
fesorów: Ignacego Abramowicza, Tade
usza Bilikiewicza i Jarosława Iwaszkie
wicza.

Okruchy wspomnień... chwila zadumy 
nad upływającym czasem i... memento 
mori.

Józef H. Borkowski

Przedstawiamy księgę pamiątkową - 
album pierwszego powojennego roczni
ka studiów medycznych w Gdańsku, 
dziewcząt i chłopców, którzy studiowali 
medycynę w tym niezwykłym mieście w 
latach 1945-1950. Niezwykłość tego 
miejsca i czasu wywarta swoje piętno i 
na tych, którzy się znaleźli tutaj latem i 
jesienią owego przełomowego w dzie
jach Gdańska roku, kiedy to kończyła się 
II wojna światowa, miasto zostało zdoby
te i spalone przez armię radziecką i roz
poczęta się niemal całkowita wymiana 
populacji tego wiekowego grodu u ujścia 
Wisty. Niezwykłe było także i to, że nor
malne (prawie) zajęcia dla I roku studen
tów medycyny rozpoczęty się już 6 mie
sięcy po przewaleniu się przez Gdańsk 
frontu wojennego i po spaleniu miasta. 
Zajęcia rozpoczęty się na gruzach dzia
łającej tutaj w okresie wojennym Medizi- 
nische Akademie in Danzig, a zorganizo
wane zostały przez grono przedwojen
nych profesorów Wydziałów Lekarskich z 
Wilna, Warszawy, Poznania i kilku in
nych polskich uczelni, którym udało się 
przeżyć wojnę, a którzy przy pomocy kan
dydatów na przyszłych studentów medy

cyny odgruzowywali i porządkowali miej
sce przyszłej działalności akademickiej.

Przed trzema laty grupa koleżeńska 
wystąpiła z inicjatywą, aby zebrać infor
macje o losach naszych koleżanek i kole
gów, którzy rozpoczynali studia w 1945 
roku. Bezwzględny upływ czasu jest głów
nym powodem coraz bardziej zmniejsza
jącej się liczby żyjących absolwentów z 
1950 roku. Nie ma już wśród żyjących wy
kładowców wpisanych do naszych indek
sów, poza sędziwym i schorowanym pro
fesorem Ignacym Adamczewskim (Profe
sor zmart 23.06.2000 r. - przyp. red.).

Pierwszy powojenny rocznik studentów medycyny w Gdańsku (1945-1950) / Oprać. Mariusz M. Żydowo, Leon Birn. - Gdańsk: 
Akademia Medyczna w Gdańsku, 2000. - 297 s.

Wystaliśmy ankietę do 214 rodzin na
szych kolegów i otrzymaliśmy 195 odpo
wiedzi.

Pragniemy serdecznie podziękować 
żonom, mężom, córkom, synom oraz in
nym osobom związanym z naszymi 
zmarłymi koleżankami i kolegami, którzy 
odpowiedzieli na przestaną ankietę i 
udzielali informacji o losach bliskich im 
ludzi, a naszych kolegach.

Mariusz M. Żydowo i Leon Birn 
[Ze wstępu]
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Jubileusz 50~lecia ukończenia studiów

JUBILEUSZ 5»<> I
UKOŃCZENIA HUI)IÓW ~

W AKADEMII MEDYCZNEJ W GDANEKU |j 
1945 - 1950

Gratulacje od Stowarzyszenia Absolwentów AMG
Przypadł mi w udziale zaszczyt złożenia gratulacji Sza

nownym Jubilatom w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów 
AMG, które za cel postawiło sobie podtrzymywanie tradycji 
Uczelni i więzów pomiędzy jej wychowankami.

Wy, Szanowni Jubilaci, rozpoczęliście tworzenie tej trady
cji jako pierwsi wychowankowie, którzy wkroczyli w mury 
nowo utworzonej Akademii i ją ukończyli. Wraz z pokolenia
mi, które przyszły po Was, tworzymy jakby wielką rodzinę, w 
której Wy jesteście najstarszym rodzeństwem.

To Wy, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, po latach 
wojennej tułaczki współtworzyliście tę Uczelnię biorąc na 
siebie oprócz trudnych studiów, przy ogólnym niedostatku i 
braku podręczników, dodatkowe obowiązki uczestnicząc w 
Studenckiej Brygadzie Pracy, która odgruzowywała przyszłe 
obiekty, adaptowała pierwsze sale wykładowe, a później - 
jeszcze przed absolutorium - podjęliście pracę w lecznic
twie, uzupełniając przetrzebioną przez okupantów kadrę le
karską.

Dziś Akademia obdarza Was symbolicznym, drugim dyplo
mem. Jest to wyraz uznania za Waszą długoletnią, ofiarną 
pracę lekarską.

W imieniu całej społeczności absolwenckiej przyjmijcie 
życzenia wszelkich pomyślności.

prof. Brunon L. Imieliński 
prezes 

Stowarzyszenia Absolwentów 
Akademii Medycznej w Gdańsku

Gratulacje dla prof. Zdzisława Wajdy, Pierwszego Honorowego Członka Sto
warzyszenia Absolwentów AMG
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Przykładowa apteka przy szpitalu li
czącym tysiąc łóżek zatrudnia około 
czterdziestu osób personelu i realizuje 

około siedemset recept dziennie. Lekarze 
siecią komputerową przesyłają zamówie
nia z oddziałów, drukuje się je w izbie 
ekspedycyjnej i realizuje wypełniając od
powiednie protokoły. W myśl zasad „Do
brej Praktyki” każda procedura ma swoją 
dokumentację. Na protokole, jak przyjęto 
w Japonii, podpis może być zastąpiony 
przez inkan - osobistą pieczęć. Od roku 
obowiązuje dołączanie do wydawanych 
lekarstw precyzyjnych, zawierających 
m.in. wyraźne zdjęcia tych lekarstw, ulo
tek. Pacjent nie może się pomylić. Osoby 
realizujące recepty i przygotowujące le
karstwa często pracują w maseczkach i 
rękawiczkach. Dwa procent populacji pa

OorotA Bwbźlw

Spacerkiem po C2> 5
APTEKACH JAPOŃSKICH

cjentów szpitala wymaga monitorowania 
poziomu przyjmowanych leków. W części 
laboratoryjnej apteki wykonuje się analizę 
około trzystu próbek miesięcznie. Jeżeli 
wymagane są testy radioimmunoprecypi- 
tacyjne apteka może je wykonać tylko w 
niezależnych od niej centrach izotopów. 
Wstępu do takiego centrum strzegą 
szczegółowe, będące konsekwencją 
smutnych wydarzeń w Hiroshimie i Naga
saki, przepisy. W laboratorium bada się 
również jakość wody; szpital chętnie in
westuje we własną stację oczyszczania, 
jest to bardziej ekonomiczne.

Sygnalizowane komputerowo potrzeby 
oddziałów szpitalnych, za
spakaja inny, położony z re
guły w pobliżu magazynów, 
dział apteki. Pogrupowane 
leki przechowywane są w 
kilku magazynach, przy 
czym środki odurzające 
zgodnie z uwzględnieniem 
odrębnych wymogów. W 
części recepturowej, we
dług praktykowanego w 
szpitalu receptariusza przy
gotowuje się proszki, maści 
i płyny. Szczególną częścią 
receptury jest dział leku ja
łowego; boksy i loże z na
wiewem jałowego powietrza 
ściśle spełniają stawiane im 
kryteria.

Często w aptece spotkać 
można studentów, nie tylko

farmacji, ale i medycyny. Odbywają tu 
obowiązkowe ćwiczenia.

Nad poprawnością pracy czuwają oso
by w dziale informacji o leku. Mają do 
dyspozycji podręczniki, poradniki, kata
logi, inne publikacje i... farmakopeę. Ta 
ostatnia, wydana w formacie A4, przypo
mina gruby słownik. Kanji na okładce po
twierdzają, że jest oficjalnie zatwierdzo
na przez rząd Japonii. W początkowej 
części farmakopei umieszczono opisy 
prób i testów, za nimi monografie środ
ków leczniczych. Całość wydania zamy
kają wydruki widm opisanych środków 
oraz wzbogacony o odnośniki angielskie 
indeks.

Przy futrynie każdych drzwi widać za
wieszone karteczki. Umieszcza się na 
nich informację o testowaniu przeciwpo

żarowych urządzeń alarmujących. Gdyby 
nie niepewność związana z ruchami tek
tonicznymi tego obszaru, farmaceuci 
mogliby czuć się naprawdę bezpiecznie 
i ze spokojem zażywać relaksu w po
mieszczeniu rekreacyjnym.

REFLEKSJE

Gdy tylko nie wizytuję aptek, staram 
się przyjrzeć japońskiemu życiu na in
nych płaszczyznach. Ale i tu tematyka 
apteczna nie opuszcza mnie zupełnie.

Na jednej z uliczek podnosząc wzrok 
do góry widzę reklamowy kaseton. Jest 

długi bo obok romaaji musi pomieścić 
wertykalny napis w katakanie. Na kaseto
nie widnieje nazwa firmy dobrze znanej 
w Polsce, m.in. dzięki oferowanym u nas 
w aptekach i sklepach ze sprzętem me
dycznym ciśnieniomierzom. Okazuje się, 
że ta sama firma towarzyszy mi na stacji 
- automat sprzedający bilety przejazdo
we został przez nią wyprodukowany.

Sprzedający odczynniki chemiczne ja
poński koncern wychodzi poza ramy ana
lityki i zaopatruje rynek w wyroby mięsne, 
mleczne i cukiernicze. Korzystam tu co
dziennie z jego produktów; zarówno ana
litycznych, jak i spożywczych.

Kiedy, aby nacieszyć oczy lokalnym ko
lorytem, odwiedzam odbywający się co 
dwa tygodnie na placu przed świątynią 
pchli targ, znowu trafiam na ślad aptekar- 
stwa. Wśród ceramiki, wyrobów z laki, figu
rek, lamp i lampionów, ubrań, mieczy, in
strumentów muzycznych, kamieni do gry, 
czerpanego papieru i starych malowideł 
znajduję inro - zdobione pudełka na lekar
stwa. Inro noszono za pasem wiążącym ki
mono i - aby nie wypadły - obciążano je 
przy pomocy misternie rzeźbionych gu
zów: netsuke. Era inro i netsuke minęła 
bezpowrotnie; wprowadzono wszak ogra
niczenia na handel materiałem do rzeź- 
bienia - kością słoniową, a ubiory euro-
pejskie stopniowo wyparty kimona.

Pobyt w japońskich aptekach to miłe 
doświadczenie. Oczywiście mają one 
swój charakter (więcej w nich drogerii, 
żadnej homeopatii, leki naturalne raczej 
w kampoo) ale przecież na ogół zapew
niają taki sam asortyment produktów jak 
apteki zachodnie. Na półkach znajduję 
nawet preparaty identyczne do prepara
tów sprzedawanych w Polsce; wśród pro
ducentów środków antyhistaminowych, 
środków zobojętniających, kosmetyków, 
opatrunków, past do zębów, cukierków, 
(...), są widać marki popularne na całym 
globie. Z produktów japońskich moją

uwagę zwracają: wymuszo
ne wilgotnym klimatem 
środki przeciwko insektom, 
powstałe dzięki tryumfom, 
jakie święci elektronika, 
mierniki spalanej energii 
czy przebywanego dystan
su, stosowane nagminnie w 
okresie jesiennym masecz
ki higieniczne, haru - jed
norazowe płaskie pakiety 
uwalniające przez określony 
czas ciepło (bez nich zima w 
Japonii byłaby o wiele bar
dziej uciążliwa), szczoteczki 
do czyszczenia języka, kom
fortowe, pięciopalczaste 
skarpetki dla użytkowników

Yakuzaishi - japoński farmaceuta. Nie rzucając się w oczy, na uboczu pomiesz
czenia sprawuje pieczę nad środkami wymagającymi nadzoru

geta - tradycyjnych japoń
skich sanda
łów
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