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GDAŃSK Z*.1VA\J
Czerwiec 2003

1 czerwca 2003 r., w Międzynarodo
wym Dniu Dziecka, przy pięknej letniej
pogodzie, podpisano akt erekcyjny i
wmurowano kamień węgielny pod budo
wę Kliniki Hematologii i Onkologii Dzie
cięcej AMG. Nowoczesny, 3-kondygnacyjny budynek, o powierzchni 1.808 m2 po
wstanie dzięki Fundacji Jolanty Kwaśniew
skiej „Porozumienie bez Barier”. W księdze
pamiątkowej, stanowiącej kronikę budowy,
Pierwsza Dama wpisała stówa: „Z nadzieją
na spotkanie 6 grudnia 2004 r.”. Tę datę
przyjęta bowiem Małżonka Prezydenta RP
jako dzień przekazania prezentu mikołajo
wego - nowej kliniki - matym pacjentom.
Przyjazny dzieciom budynek, przyjmie 36
matych pacjentów, a koszt jego budowy zostat wyceniony na 4 min złotych.
Na akcie erekcyjnym podpisy swoje
złożyli: Jolanta Kwaśniewska, metropoli
ta gdański ks. arcybiskup Tadeusz Goctowski, wiceminister zdrowia Wiktor
Masłowski, wojewoda pomorski Jan Ry
szard Kurylczyk, wicemarszałek woje
wództwa pomorskiego Bogdan Boruse
wicz, rektor AMG Wiesław Makarewicz i
kierownik Kliniki Anna Balcerska.
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Niezwyczajny Dzień Dziecka
w Akademii

Medycznej w Gdańsku

„Z nadziejg na spotkanie 6 grudnia 2004 r."
Te znamienite ośoby w obec
ności zaproszonych gości wmu
rowały następnie kamień wę
gielny, przy czym pierwszą kielnię zaprawy położył wspólnie z
Panią Prezydentową Jolantą
Kwaśniewską Jakub Kaczyński
- ośmioletni pacjent Kliniki.
Realizacja tej tak ważnej i
potrzebnej inwestycji stała się
możliwa dzięki sponsorom Fun
dacji „Porozumienie bez Ba
rier”, którzy w odpowiedzi na
apel Jolanty Kwaśniewskiej za
deklarowali swoją pomoc finan
sową. Są wśród nich: Fundacja
„Warta”, Polkomtel SA, Polpharma SA, PKN ORLEN, Pro
kom Software SA, PKO BP SA.
Uroczystość uświetnił wy
stęp Chóru AMG im. T. Tylewskiego.
dr Sławomir Bautembach
dyrektor administracyjny AMG
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„Najlepsza Pielęgniarka Roku 2003”
W NAJWIĘKSZYM SZPITALU KLINICZNYM
W dniu 12 maja 2003 r. odbyto się uro
czyste zakończenie V edycji konkursu o
tytut „Najlepszej Pielęgniarki Roku 2003”
Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli
nicznego nr 1 Akademickiego Centrum
Klinicznego Akademii Medycznej w Gdań
sku. Podobnie jak w latach ubiegłych,
dwuetapowy konkurs przebiegał pod pa
tronatem Zespołu ds. Jakości Usług Pielę
gniarskich. Etap I trwający od 1 sierpnia
2002 r. do 31 marca 2003 r. polegał na
anonimowym wyborze najlepszej pielę
gniarki przez pacjentów w jednostkach
„łóżkowych” szpitala. Pielęgniarki z pozo
stałych komórek organizacyjnych przystą
piły do II etapu na podstawie wyników te
stu wstępnego, będącego sprawdzianem
wiedzy zawodowej z zakresu etyki i deontologii, praw pacjenta oraz psychologii kli
nicznej. Do II etapu zakwalifikowały się 83
osoby.
str. 23
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AKT EREKCYJNY
Ku pamięci potomnych, niechaj dokument ten będzie świadectwem
uroczystego aktu położenia kamienia węgielnego pod budowę nowego
budynku Akademii Medycznej w Gdańsku

Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej.
W trosce o dobro i zdrowie małych pacjentów a także spełniając oczekiwania

społeczne dzieło to będzie się mogło dokonać z inicjatywy:
Jolanty Kwaśniewskiej - Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i dzięki hojności Jej Fundacji „Porozumienie bez barier" oraz sponsorów.

Akt położenia i poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę
Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej nastąpił
w Dniu Dziecka 1 czerwca 2003 roku
kiedy to:

Papieżem Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Stolicy Piotrowej w Watykanie
był Polak Jan Paweł II,
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski,
Ministrem Zdrowia Leszek Sikorski,
Wojewodą Pomorskim Jan Ryszard Kurylczyk,
Marszałkiem Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski,
Rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku Wiesław Makarewicz.

Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał Metropolita Gdański
Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski
w obecności dostojnych Gości oraz Senatu i pracowników Akademii
Medycznej w Gdańsku.
Budynek zaprojektowali architekci ze Spółki Projektowania
Architektonicznego Sadowski Sadowska z Poznania.

Uroczysty ten akt własnym podpisem zaświadczają:

DZIAŁO SIĘ WMIEŚCIE GDAŃSKU, ROKU PAŃSKIEGO 2003, DNIA 1 CZERWCA.
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Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa
Profesorowi TADEUSZOWI MALIŃSKIEMU

Medal Księcia Mściwoja II
dla Profesor Marii Korzon
W dniu 28 kwietnia 2003 r. w historycz
nych wnętrzach gdańskiego Dworu Artu
sa odbyta się uroczysta sesja Rady Mia
sta, zorganizowana celem nadania hono
rowego obywatelstwa Miasta Gdańska i
wręczenia Medali św. Wojciecha oraz
Księcia Mściwoja II osobom szczególnie
zasłużonym dla Gdańska.
Wśród odznaczonych Medalem Księcia
Mściwoja II była prof. Maria Korzon, kie
rownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii
i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii
Akademii Medycznej w Gdańsku. Zasługi
Pani Profesor, które byty podstawą uhono
rowania Jej Medalem, przedstawiła w
przepięknej laudacji Halina Winiarska.
W sesji wzięli udział przedstawiciele
władz województwa, Rada Miasta, człon
kowie Kapituły Orderu św. Wojciecha i
Księcia Mściwoja II. Obecny byt prorek
tor ds. nauki prof. Roman Kaliszan. Uro
czystość uświetniły występy Cappellii
Gedanensis.
n

NOWI DOKTORZY
Na Wydziale Farmaceutycznym AMG
w kwietniu 2003 roku stopień doktora

nauk farmaceutycznych otrzymała:

dr n. farm. Gabriela Langner - asystent,
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej

AMG, praca pt. „Wpływ diadenozynotetrafosforanu na funkcję nerek” (z wyróż

nieniem).

□

odbyta się w dniu 29 maja 2003 roku o godzinie 12.00 w sali wykładowej im. prof.
Stanisława Hillera, w budynku Collegium Biomedicum, przy ulicy Dębinki 1.
Profesor Tadeusz Maliński jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, z wykształcenia chemik i biochemik. Od 1979 r. pracuje w USA. Profesor
uniwersytetów w Oakland oraz Ohio w Athens. Posiada profesury honorowe wydzia
łów medycznych uniwersytetów w Sao Paulo i w Zurychu. Członek sześciu prestiżo
wych amerykańskich i międzynarodowych towarzystw naukowych o profilu medycz
nym, chemicznym i biologicznym. Należy do pięciu kolegiów redakcyjnych międzyna
rodowych czasopism medyczno-biologicznych. Opublikował ponad 200 prac w naj
wyżej notowanych czasopismach naukowych. Odznaczony Orderem Zasługi Rzecz
pospolitej Polskiej.
Jest wybitnym wynalazcą. Posiada dwa patenty USA oraz cztery patenty europej
skie, z których najsłynniejszy dotyczy sensora tlenku azotu. Opracowanie metody ilo
ściowego oznaczania i charakterystyka roli tlenku azotu w regulacji pojedynczych ude
rzeń serca, a także odkrycie znaczenia L-argininy w zaburzeniach aktywności syntazy tlenku azotu, to historyczny wkład do światowej nauki. Zainteresowania chemią i
elektrochemią Profesora Malińskiego zaowocowały udoskonaleniem ekspertyz auten
tyczności dzieł malarskich, w szczególności mistrzów holenderskich XVII wieku. Jego
metody są wykorzystywane przez największe domy aukcyjne.
n

Rektor, Senat, Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku
oraz Stowarzyszenie Absolwentów AM w Gdańsku
mają zaszczyt zaprosić na

Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów połączony
z odnowieniem dyplomów lekarza dentysty studentów
rocznika 1949 -1953
Uroczystość odbędzie się w 27 czerwca 2003 r. (piątek) o godz. 12eQ
w sali wykładowej im. prof. St. Hillera w budynku Collegium Biomedicum AMG,
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dębinki 1
W programie:
9— Msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej celebrowana
przez ks. dr. Piotra Krakowiaka
1132 Pamiątkowa wspólna fotografia przed budynkiem Collegium Biomedicum
AMG
129° UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA DYPLOMÓW LEKARSKICH studentów

rocznika 1949-1953
1422 Lampka szampana w holu budynku Collegium Biomedicum

Do Pracowników i Studentów
AM w Gdańsku
Od pół roku prowadzone są w Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni prace nad opra
cowaniem strategii rozwoju Uczelni w horyzoncie czasowym 2-5-10 lat.
Zasadnicze znaczenie ma w tym szeroki udział społeczności akademickiej, bo
wiem nieskrępowana dyskusja jest niezbędnym warunkiem należytej integracji środo
wiska wokół opracowywanego programu. Do takiej dyskusji otwarte są tamy Gazety
AMG, a także Internet. Udostępniając kolejne wersje opracowywanych dokumentów
w naszym serwisie internetowym http://www.amg.gda.pl/uczelnia/quovadis/otwie
ramy możliwość konfrontacji różnych poglądów i opinii.
Zapraszam gorąco do takiej dyskusji w przeświadczeniu, że przyczyni się ona do
pomyślności naszej Uczelni w przyszłości.

prof. Wiesław Makarewicz, rektor AMG
przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni
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28.04.03 - Uroczysta sesja Rady Miasta z
okazji nadania tytułu Honorowego Obywa
tela Miasta Gdańska p. Dietlerowi Schenkowi i wręczenia Medali św. Wojciecha i księ
cia Mściwoja II. Uroczystość odbyta się w
Dworze Artusa, a Uczelnię reprezentował
prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan.
29.04.03 - Prorektor ds. nauki prof. Roman
Kaliszan wziął udział w posiedzeniu Rady
Programowej Konferencji Naukowej „Edu
kacja podstawą rozwoju społecznego i go
spodarczego” organizowanej przez Gdań
skie Towarzystwo Naukowe. Celem spotka
nia było ustalenie ostatecznego programu
konferencji.
30.04.03 - Oficjalne urodziny Jej Wysoko
ści Królowej Niderlandów Beatrix. Na przy
jęcie z tej okazji zapraszał konsul honoro
wy Królestwa Niderlandów p. Wojciech Kolańczyk. Uczelnię reprezentował prorektor
ds. nauki prof. Roman Kaliszan.

26-30.04.03 - Rektor prof. Wiesław Makare
wicz odbyt podróż służbową do Nowego Jor
ku, gdzie prowadził rozmowy na temat moż
liwości współpracy z Mount Sinai School
of Medicine. Partnerami w rozmowach byli:
dziekan Deborah B. Marin, dziekan Suzan
ne Rosę, dziekan Scott H. Barnett oraz dy
rektor Lawrence G. Smith i dyrektor Jona
than Halevy.
03.05.03 - Na zaproszenie wojewody Jana
Ryszarda Kurylczyka prorektor ds. nauki
prof. Roman Kaliszan reprezentował Uczel
nię podczas obchodów Święta 3 Maja. Pro
gram uroczystości obejmował złożenie wią
zanek kwiatów pod tablicą poświęconą J.
Piłsudskiemu oraz pod pomnikiem Jana III
Sobieskiego, uroczystość na Długim Targu
i mszę św. w intencji Ojczyzny w Bazylice
Mariackiej celebrowaną przez metropolitę
gdańskiego abp. Tadeusza Goctowskiego.
07.05.03 - Odbyto się rozstrzygnięcie ple
biscytu „Orzeł Pomorski” w Dworze Artusa.
Uczelnię reprezentował prorektor ds. nauki
prof. Roman Kaliszan.

Wydanie dofinansowane przez KBN

07.05.03 - W gabinecie rektora prof. Wiesła
wa Makarewicza odbyto się spotkanie Kole
gium Rektorskiego z dr Antonim Jaszczakiem, dyrektorem Biura Integracji Europej
skiej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Redakcja zastrzega sobie prawo niewy
korzystania materiałów nie zamówionych,
a także prawo do skracania i adiustacji
tekstów oraz zmiany ich tytułów.

07.05.03 - Wizytacja w AMG Państwowej
Komisji Akredytacyjnej, pod przewodnic
twem prof. dr hab. Barbary Zahorskiej-Markiewicz, mająca na celu dokonanie oceny

Druk: Drukonsul. Nakład: 700 egz.

jakości kształcenia na kierunku stomatolo
gia. Wizyta akredytacyjna rozpoczęta się od
spotkania z rektorem prof. Wiesławem Maka
rewiczem, prorektorem ds. dydaktyki prof. B.
Rutkowskim, dziekanem prof. J. Morysiem i
prodziekanem prof. Z. Bereznowskim.
08.05.03 - Rektor prof. Wiesław Makarewicz
wziął udział w uroczystości otwarcia i obra
dach konferencji ScanBalt, a także w uroczy
stym obiedzie w hotelu Hafner w Sopocie.

08.05.03 - Prorektor ds. nauki prof. Roman
Kaliszan wysłuchał koncertu w wykonaniu
Cappelli Gedanensis inaugurującego festi
wal Gdańska Wiosna 2003.
08.05.03 - Rektor prof. Wiesław Makarewicz
przyjął przebywającego z wizytą w AMG
prof. Vladimira P. Skulacheva z małżonką.
Prof. V. P. Skulachev jest przewodniczącym
Towarzystwa Biochemicznego Federacji
Rosyjskiej i został zaproszony do wygłosze
nia dorocznego wykładu upamiętniającego
postać prof. Włodzimierza Mozotowskiego.
Podczas spotkania rektor ofiarował Profeso
rowi brązowy Medal 50-lecia AMG.

08.05.03 - W uroczystym otwarciu Juwena
liów studentów wyższych uczelni Trójmia
sta, które odbyto się na Długim Targu, wzięli
udział rektor prof. Wiesław Makarewicz,
prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rut
kowski, dyrektor administracyjny dr Sławo
mir Bautembach, licznie przybyli przedsta
wiciele Samorządu Studenckiego i młodzież
akademicka. Prof. Bolesław Rutkowski, jako
reprezentant AMG, stanął w szranki w za
wodach siłowania się „na rękę”o symbolicz
ne klucze do miasta Gdańska.

09.05.03 - Rektor prof. Wiesław Makare
wicz przyjął zespół przedstawicieli Pań
stwowej Komisji Akredytacyjnej na spotka
niu podsumowującym wizytę akredytacyjną
na Oddziale Stomatologicznym AMG.
09.05.03 - Otwarcie XI Międzynarodowej
Studenckiej Konferencji Naukowej organi
zowanej przez STN AMG. Adres powitalny
wygłosił prorektor ds. dydaktyki prof. Bole
sław Rutkowski. W uroczystości otwarcia
uczestniczyli ponadto wicemarszałek woje
wództwa pomorskiego Bogdan Borusewicz,
rektor prof. Wiesław Makarewicz i prorek
tor ds. nauki prof. Roman Kaliszan. Go
ściem honorowym Konferencji byt prof. V.
Skulachev, który wygłosił wykład pt. „The
programmed death phenomena:
k
from organelle to organism”.

Warunki prenumeraty:
Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi
36 zł, pojedynczego numeru 3 zł; w prenume
racie zagranicznej - 3 USD.
Należność za prenumeratę należy wpłacać
na konto Akademii Medycznej w Gdańsku
z dopiskiem: prenumerata „Gazety AMG”:
Bank Zachodni WBK S.A. Oddz. Gdańsk
76 10901098 0000 0000 0901 5327

W dniu 15 maja 2003 roku zmarł w wieku 87 lat

prof. dr hab. Mieczysław BIELECKI
wieloletni dyrektor Instytutu Radiologii i Radioterapii Akademii Medycznej w
Gdańsku. Znany radiolog i nauczyciel kilku pokoleń lekarzy, wyróżniony wieloma
odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, cieszą
cy się głębokim szacunkiem i uznaniem całego środowiska naukowego.
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09.05.03 - II Gdańskie Sympozjum
Mr
Gastroenterologiczne. Sympozjum
miato charakter warsztatowy, a głównym te
matem była endoterapia dróg żółciowych i
trzustki. W uroczystości otwarcia uczestni
czył prorektor ds. nauki prof. Roman Kali
sza n.

rewicz wysłuchał IX Symfonii Ludwiga van
Beethovena w wykonaniu Państwowej Or
kiestry Kameralnej ze Słupska pod dyrekcja
Bohdana Jarmołowicza z towarzyszeniem
połączonych Chórów Akademii Medycznej
w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej oraz
Politechniki Szczecińskiej.

09.05.03 - Konferencja w Urzędzie Miasta
w Sopocie poświęcona przebiegowi i oce
nie realizacji programu SOPKARD. Uroczy
ste podpisanie listu intencyjnego przez Rek
tora Akademii Medycznej, Prezydenta Mia
sta Sopotu, Konsula Generalnego Szwecji i
Konsula Generalnego Niemiec w sprawie
dalszej współpracy w przygotowaniu i reali
zacji nowoczesnych programów profilakty
ki zawałów serca i udarów mózgu na wzór
Programu SOPKARD i Polskiego Projektu
Czterech Miast.

18.05.03 - W Dworze Artusa odbyta się do
roczna uroczystość wręczenia Nagrody
„Czerwonej Róży” najlepszemu studentowi
uczelni Trójmiasta. W tym roku laureatką
głównej nagrody została studentka Akade
mii Wychowania Fizycznego i Sportu, Alek
sandra Wojnarowska. W konkurencji kół na
ukowych drugą nagrodę otrzymało Studenc
kie Koto Naukowe przy Katedrze Chemii
Medycznej AMG. W uroczystości uczestni
czyli m.in. rektor prof. Wiesław Makarewicz,
prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rut-

09.05.03 - „Dzień Europy” pod honorowym
patronatem Prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego. Uroczystość połączona
była z rozdaniem nagród laureatom konkur
su „Polska w Unii” oraz koncertem. Udział
wziął prorektor ds. nauki prof. Roman Kaiiszan.

Kadry AMG

kowski i dyrektor adm. dr Sławomir Bautem
bach.
19.05.03 - Uroczyste otwarcie wyremonto
wanego bloku operacyjnego w Klinice Gine
kologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobie
cych. Władze Uczelni reprezentował prorek
tor ds. klinicznych prof. Stanisław Bakuta.

20.05.03 - Rektor prof. Wiesław Makare
wicz i dyrektor adm. dr Sławomir Bautem
bach wzięli udział w obradach KRUM, któ
ra odbyta się w rektoracie Collegium Medicum UJ w Krakowie. Porządek dzienny po
siedzenia zawierał m.in. opracowanie sta
nowiska KRUM w sprawie szpitali klinicz
nych celem przedstawienia go podczas ob
rad Okrągłego Stołu Służby Zdrowia.
21.05.03 - W Teatrze Muzycznym w Gdyni
odbył się jubileusz 200-lecia spółek Grupy
PZU. Udział wziął prorektor ds. nauki prof.
Roman Kaliszan.

mgr Urszula Skatuba

Kadry SPSK nr 1

Na stanowisko profesora nadzwyczaj
nego zostali mianowani:

Jubileusz długoletniej pracy
w SPSK nr 1 ACK obchodzą

8-10.05.03 - Doroczne obchody Dni Kultu
ry i Nauki Studentów „MEDYKALIA” zorga
nizowane staraniem Samorządu Studenc
kiego i władz AMG. W licznych imprezach
uczestniczyli m.in. prorektor ds. dydaktyki
prof. Bolesław Rutkowski, rektor prof. Wie
sław Makarewicz i dyrektor adm. dr Sławo
mir Bautembach.

dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
dr hab. med. Roman Nowicki

35 lat

14.05.03 - Rektor prof. Wiesław Makare
wicz wziął udział w posiedzeniu Zespołu
Organizacyjnego Okrągłego Stołu zorgani
zowanego pod auspicjami Ministerstwa
Zdrowia w Warszawie.

Na emeryturę przeszli:

16.05.03 - Jubileusz 50-lecia ukończenia
studiów połączony z odnowieniem dyplomów
lekarskich studentów rocznika 1948-1953.
Gospodarzem uroczystości w Dworze Artusa
byt dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Ja
nusz Moryś. Ponadto w uroczystości udział
wzięli: rektor prof. Wiesław Makarewicz, pro
rektor ds. klinicznych prof. Stanisław Bakufa, prodziekan prof. Zenon Aleksandrowicz i
grono profesorów Wydziału Lekarskiego.

Na stanowisko adiunkta przeszli:
dr med. Izabela Lucka
dr med. Maciej Śmietański
dr med. Piotr Wiśniewski
dr med. Małgorzata Świątkowska-Freund

Zdzisław Kubicz
Leokadia Samuta

30 lat
Bożena Formela
Barbara Głód
Lila Kulesza
Jadwiga Malitowska
Ewa Roi i rad

Z Uczelni odszedł:

25 lat

lek. Aleksander Penk

Anna Chylińska
Danuta Fierek
Leokadia Halman
Elżbieta Kościuk
Regina Miszk
dr Elżbieta Wojszwitło-Geppert

Jubileusz długoletniej pracy
w AMG obchodzą

35 lat
prof. dr hab. med. Eugenia Częstochowska
dr n. med. Halina Nowalska-Kwapisz
dr med. Marianna Taraszewska-Czarnowska

16.05.03 - Rektor prof. Wiesław Makare
wicz uczestniczył w spotkaniu promocyjnym
PKN ORLEN zorganizowanym w hotelu
Hansa w Gdańsku. W trakcie spotkania
mówiono o przyszłości sektora naftowego w
Polsce oraz o działalności koncernu na polu
wspierania nauki i kultury.

30 lat
dr n. med. Ewa Borowska-Afeltowicz
dr med. Andrzej Frydrychowski
Marian Goyke
dr hab. n. med. Anna Kędzia
dr med. Marta Michowska
Lucja Radziwiłł

17.05.03 - W uroczystościach pogrzebo
wych emerytowanego dyrektora Instytutu
Radiologii i Radioterapii prof. Mieczysława
Bieleckiego na Cmentarzu Komunalnym w
Sopocie wziął udział rektor prof. Wiesław
Makarewicz żegnając Zmarłego w imieniu
Senatu i społeczności akademickiej AMG.

25 lat
dr n. przyr. Jarosław Stawiński

17.05.03 - Na zaproszenie rektora Politech
niki Gdańskiej, rektor prof. Wiesław Maka

Irena Dradan
Elżbieta Dziatyńska
Helena Jaroszewska
Zygmunt Kurowski

20 lat
dr med. Iwona Domżalska-Popadiuk
dr med. Tomasz Gos
dr hab. med. Piotr Lass, prof. nzw.

20 lat
Maria Jachym
Izabela Kapińska
Danuta Miszewska
Hanna Piastowska
Bogumiła Żelazowska-Remiszewska
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Sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 1 7 kwietnia 2003 r.
Na wstępie obrad przewodniczący Senatu rektor prof. Wiesław
Makarewicz wręczył dr. hab. Zdzisławowi Bereznowskiemu i dr.
hab. Romanowi Nowickiemu akty nominacji na stanowisko profe
sora nadzwyczajnego w AMG i złożył gratulacje z tej okazji.
1. W pierwszej części obrad Senat zapoznał się ze sprawozda
niem finansowym Akademii Medycznej w Gdańsku za 2002 rok
i jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia.
Wynik finansowy działalności Uczelni w roku 2002 byt ujemny
- wystąpiła strata w wysokości 3.895.018,74 zł, spowodowana
w głównej mierze znacznie zwiększoną kwotą odpisu amorty
zacyjnego.
2. Senat zaopiniował pozytywnie przygotowane przez Komisję
Budżetową propozycje zaleceń dla władz AMG i przyjął w tej
sprawie odpowiednią uchwałę.
3. Senat zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Komisję
Budżetu i Finansów projekt budżetu Akademii Medycznej w
Gdańsku na 2003 rok i przyjął w tej sprawie odpowiednią
uchwałę.
4. Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Senat zaopiniował
pozytywnie 3 wnioski w sprawie rozszerzenia oferty dydaktycz
nej Uczelni o następujące studia:
a) zaoczne studia zawodowe (3-letnie licencjackie) na kierun
ku fizjoterapia,
b) uzupełniające zaoczne studia magisterskie (2—letnie) na
kierunku fizjoterapia,
c) studia zawodowe (3-letnie licencjackie) z zakresu ratownic
twa medycznego i morskiego.
5. Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Senat zaopiniował
pozytywnie wniosek w sprawie powołania na Wydziale Lekar
skim Zakładu Etyki, Bioetyki i Deontologii.

6. W sprawach bieżących rektor prof. Wiesław Makarewicz przed
stawił informację o uchwale Rady Rektorów Województwa Po
morskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia po
parcia dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rektor
prof. Wiesław Makarewicz zwrócił się do członków Senatu z
apelem o rozpowszechnienie jej w swoich środowiskach.
Następnie rektor prof. Wiesław Makarewicz przedstawił prze
bieg swojej i dyrektora administracyjnego dr. Sławomira Bautembacha wizyty u ministra zdrowia, Leszka Sikorskiego. Obok tego
spotkania odbyty się rozmowy z dyrektorem gabinetu polityczne
go ministra Wiesławem Sikorskim oraz z wiceministrem dr. Wik
torem Masłowskim. Przedmiotem rozmów byty przede wszystkim
cztery sprawy: 1) Zabiegano o uzyskanie poparcia ministra zdro
wia dla wniosku o uwzględnienie Akademii Medycznej w Gdańsku
w konkursie ofert na przyspieszacz - urządzenie dla radioterapii.
2) Kwestia środków na restrukturyzację szpitali klinicznych. Rek
tor Wiesław Makarewicz pokreślił, że w budżecie państwa środki
na restrukturyzację szpitali obejmują kwotę około 110 min zł. Z
rozmowy z ministrem wynikło, że ewentualnego uruchomienia po
wyższych środków nie należy się spodziewać wcześniej niż późną
jesienią. Wobec tego musimy rozważyć poszukiwanie innego źró
dła finansowania z nadzieją, że pod koniec roku będziemy mogli
je refundować po ewentualnym uzyskaniu środków z puli ministe
rialnej. 3) Przedłużanie się procedury włączenia do AMG Instytu
tu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. 4) 23 kwietnia w Pa
łacu Prezydenckim odbyta się uroczystość podpisania umowy w
sprawie budowy na terenie AMG, ze środków Fundacji „Porozu
mienie bez barier”, budynku dla kliniki onkologii i hematologii
dziecięcej, ostatnią więc sprawą, o jakiej rozmawiano u ministra,
była ewentualna pomoc Ministerstwa Zdrowia w roku 2004 w wy
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posażaniu wybudowanego budynku. Położenie kamienia węgielne
go pod tę budowę zaplanowano na 1 czerwca br.
Rektor prof. Wiesław Makarewicz poinformował również o prze
biegu spotkania Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych w Na
rodowym Funduszu Zdrowia, z prezesem Aleksandrem Naumanem. Na spotkaniu przedstawieni zostali nowo powołani wicepre
zesi NFZ. Prezes Nauman wyraził zamiar odwiedzenia w najbliż
szym czasie wszystkich uczelni medycznych. Rektor prof. Wiesław
Makarewicz podkreślił, że w rozdziale środków finansowych Naro
dowy Fundusz Zdrowia będzie się kierował konstytucyjną zasadą
równego dostępu dla wszystkich świadczeniodawców. Na spotka
niu z rektorami A. Nauman wskazał na wiele patologii, które mają
miejsce w szpitalach klinicznych na terenie całego kraju, apelując
jednocześnie do rektorów o podjęcie energicznych kroków prze
ciwdziałających tym zjawiskom oraz o zadbanie o konkurencyj
ność szpitali klinicznych w stosunku do podmiotów niepublicznych.
Jednym ze sposobów podniesienia tej konkurencyjności może być
powoływanie w szpitalach klinicznych niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej, których właścicielem byłaby nadal uczelnia.
Zwrócono również uwagę na to, że w następstwie naszego wstą
pienia do Unii Europejskiej bardzo wiele może się zmienić w obo
wiązujących przepisach prawa, ponieważ politykę zdrowotną w
Unii Europejskiej praktycznie kształtuje swoimi decyzjami Trybu
nat w Strasburgu. Zatem istnieje bardzo duże prawdopodobień
stwo, że wiele naszych szpitali może znaleźć się w trudnej sytuacji
na skutek różnych interwencji prawnych. Prof. Stanisław Bakuta
podzielił się swoją informacją ze spotkania z ministrem zdrowia
Leszkiem Sikorskim w Lublinie podczas posiedzenia Konferencji
Rektorów Uczelni Medycznych, na której reprezentował AMG. W
ustawie o Narodowym Funduszu Zdrowia nie zapisano, że szpita
le kliniczne mają być lepiej finansowane, co w praktyce oznacza
równe traktowanie wszystkich szpitali. Ewentualne dodatkowe
środki związane z wykonywaniem dydaktyki klinicznej mogą po
chodzić jedynie z Ministerstwa Zdrowia.
Na zakończenie spraw bieżących prorektor ds. nauki prof. Ro
man Kaliszan poinformował o decyzji Komitetu Badań Nauko
wych dotyczącej finansowania badań statutowych. Kwoty przy
znane na ten rok są o ok. 12% wyższe niż w ubiegłym roku. Nato
miast w rozbiciu na wydziały ten wzrost nie jest jednakowy. Na
przykład Wydział Lekarski uzyskał dotację na badania statutowe
w wysokości 3.517.100 zł w porównaniu z 3.125.700 zł w ubiegłym
roku. Podczas gdy na Wydziale Farmaceutycznym dotacja wzro
sła z 617.000 zł na 637.200 zł, tj. o mniej niż 5%. Prorektor R.
Kaliszan zwrócił uwagę na wyniki oceny aktywności naukowej z
punktacją z 3 kolejnych lat. Dla rozdziału środków przeprowadzo
no symulację rozdziału przy zarezerwowaniu 10% jako rezerwy
prorektora. Wynika z tego, że jeden punkt R na Wydziale Lekar
skim przyniesie jednostce 129,42 zł, a na Wydziale Farmaceutycz
nym 154,80 zł. Rekordzistami w otrzymywaniu dotacji są: Katedra
i Klinika Onkologii, która otrzyma 212.000 zł, Katedra i Klinika Nefrologii - 152.000 zł, Katedra i Zakład Biochemii - 133.000 zł.
Druga informacja dotyczyła inwestycji budowlanych i aparaturo
wych. Komitet Badań Naukowych przyznał 682.000 zł dotacji dla
Katedry Farmacji Stosowanej na zakup aparatury. Przyznano rów
nież dotację na inwestycję budowlaną w wysokości 700.000 zł na
wyposażenie budowanej ze środków KBN Zwierzętarni. W związ
ku z tym, że wnioski aparaturowe i budowlane były składane w
oparciu o kryteria rankingowe, Komisja Nauki postanowiła, że
lista przedstawiana ostatnio, zostanie bez korekt przedstawiona
ponowniewtym roku. Natomiast decyzje dotyczące dotacji na ba
dania własne jeszcze nie zapadły.
7. W wolnych wnioskach student Łukasz Balwicki poinformował
członków Senatu o programie Dni Kultury Studenckiej „Medykalia”, które odbyty się w dniach 7-10 maja br.

mgr Marlena Piór-Chastre
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Realizacja
BADAŃ KLINICZNYCH
w SPSK 1 - ACK AMG
oraz NZOZ nr 1 i NZOZ nr 2
W grudniu ubiegłego roku ukazały się dwa dokumenty doty
czące wymagań obowiązujących przy realizacji badań klinicz
nych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Pierwszy,
to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.
(Dz. U. 2002, nr 221, poz. 1864) w sprawie określenia szczegó
łowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej, zaś drugi: rozpo
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. (Dz. U.
2003, nr 21, poz. 183) w sprawie badań klinicznych wyrobów
medycznych. Rozporządzenia zawierają szczegółowe przepisy
wykonawcze do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farma
ceutyczne oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach me
dycznych.
W rozdziale 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
Dobrej Praktyki Klinicznej podane są przepisy ogólne wyjaśnia
jące znaczenie terminologii stosowanej w badaniach klinicz
nych. Podano znaczenie takich określeń, jak audyt, badanie
wieloośrodkowe, ciężkie niepożądane zdarzenie natury me
dycznej, dokumenty źródłowe czy karty obserwacji klinicznej
określane skrótem CRF. Z dokumentu wynika także definicja
osób i czynności występujących w badaniu oraz wyjaśnienie,

Program Ramowy Unii Europejskiej
- tematyka i instrumenty
P1 „Genomika i Biotechnologia
dla zdrowia”
Spotkanie odbędzie się dnia 10 czerwca 2003 r. o godz.11.30
w Akademii Medycznej, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3A pawilon
nr 2, sala nr 1.
Podstawowe zagadnienia związane z powyższym tematem
przedstawi Pani Anna Pytko, zastępca dyrektora Krajowego
Punktu Kontaktowego IPPT PAN, koordynator P1 „Genomika i
biotechnologia dla zdrowia”.
Ramowy program spotkania:
11.30-11.45 Powitanie uczestników, przedstawienie planu
spotkania
11.45- 12.45 Podstawowe informacje o 6 PR (instrumenty
6PR, gdzie znaleźć zagadnienia związane
z medycyną, zasady uczestnictwa, jak przygo
towywać wnioski i gdzie poszukiwać partne
rów)
12.45- 13.15 Przerwa
13.15-13.45 Program stypendialny Marii Curie
13.45- 14.20 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie
spotkania.
Problematyka prezentowana podczas spotkania ma istotne
znaczenie dla rozwoju badań naukowych oraz współpracy pol
skich placówek naukowych.
prof. Roman Kaliszan
prorektor ds. nauki

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w Uczelnianym Punkcie
Kontaktowym AMG, tel./fax (58) 34910 29, e-mail: madam@amg.gda.pl

kto jest koordynatorem badania, sponsorem, badaczem, współbadaczem i uczestnikiem badania.
Rozdział 2 ww. rozporządzenia poświęcony jest obowiązkom
badacza. Z przepisów wynika jasno kluczowa rola badacza w
prowadzeniu badania klinicznego oraz jego odpowiedzialność.
W paragrafie 4 tego rozdziału podano określenia dotyczące
miejsca i pośrednio instytucji, która może uczestniczyć w ba
daniu: „badanie kliniczne oraz poszczególne czynności

związane z badaniem przeprowadzane są w zakładzie opie
ki zdrowotnej lub w ramach indywidualnej praktyki lekar
skiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
oraz grupowej praktyki lekarskiej, zwanych dalej „ośrod
kiem badawczym”.
W dalszej części podano szczegółowe zakresy obowiązków
sponsora.
W rozdziale 4 opisano umowy dotyczące badań klinicznych.
Paragraf 12 zawiera zapis: „sponsor zawiera z badaczem i

ośrodkiem badawczym umowy na piśmie dotyczące prowa
dzenia badania klinicznego Rozdziały 5 i 6 zawierają wymo
gi, jakie muszą spełniać kluczowe dokumenty badania, tzn.
protokół i broszura badacza. W zakończeniu podano opis wy
maganej podstawowej dokumentacji badania klinicznego.
W oparciu o przedstawione rozporządzenia należy stwier
dzić, że Akademia Medyczna jako uczelnia wyższa nie jest pod
miotem, który może przeprowadzać badania kliniczne produk
tów leczniczych i wyrobów medycznych. Stanowisko to zostało
potwierdzone w opinii radcy prawnego Uczelni. W myśl cytowa
nych rozporządzeń uprawnienia ośrodka badawczego speł
niają natomiast SPSK 1 - ACK AMG oraz NZOZ nr 1 i NZOZ nr
2 jako zakłady opieki zdrowotnej.
W wyniku porozumienia władz Uczelni i dyrekcji Szpitala
SPSK 1-ACK AMG podejmuje się prowadzenia administracji
badań klinicznych. Dyrektor SPSK 1-ACK AMG powołał sekcję
administracji badań klinicznych, w skład której wchodzą za
stępcy dyrektora ds. lecznictwa i ds. diagnostyki laboratoryjnej
oraz pracownicy Działu Sprzedaży Usług. Koordynację prac
zespołu powierzono z-cy dyrektora ds. diagnostyki laboratoryj
nej SPSK 1 - ACK.
Wnioski o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań kli
nicznych w SPSK 1 -ACK AMG należy składać w Dziale Sprze
daży Usług (bud. nr 9) do p. Grażyny Kublik, tel. 349 20 73.
Komplet dokumentów winien zawierać zgodę dyrektora Szpita
la na wykonywanie badań oraz projekt umowy i protokół bada
nia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest
przedstawienie projektu umowy w języku polskim.
Aktualnie w opracowaniu jest regulamin prowadzenia badań
klinicznych, którego celem jest sprecyzowanie zasad admini
strowania tymi badaniami i identyfikacja rzeczywistych kosz
tów wynikających z realizacji poszczególnych badań w obrębie
ośrodka badawczego i Uczelni. W wyniku tego przyszłe budże
ty badań klinicznych będą uwzględniały zarówno interesy indy
widualnych badaczy, ich klinik jak i Uczelni. Należy realnie
określić zakres kosztów badań w ośrodku badawczym. Nato
miast, ze względu na ich naukowy charakter, badania powinny
być także źródłem funduszy na rozwój Uczelni.
Wysokość kosztów ogólnych realizacji badań klinicznych na
terenie SPSK 1 -ACK AMG oraz NZOZ nr 1 i NZOZ nr 2 zostanie
ustalona w oparciu o analizę kosztów przyszłych projektów ba
dawczych. Tego rodzaju analiza będzie pomocna zarówno bada
czom jak ośrodkowi badawczemu przy negocjowaniu gratyfikacji
za wykonywane badania kliniczne w oparciu o realne koszty.
dr Zenon Jakubowski
z-ca dyrektora ACK 1 - AMG ds. diagnostyki laboratoryjnej

prof. Roman Kaliszan
prorektor ds. nauki
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Czy niezbędne jest
FUNKCJONOWANIE DWÓCH

KLINIK PSYCHIATRYCZNYCH?
Początkujemy dyskusję - jakże potrzebną - nad artykułem
Pana Rektora, który ukazał się w ostatnim numerze Gazety
AMG na temat kierunków restrukturyzacji SPSK 1 - ACK. To
warzyszy nam świadomość, że dyskusja na tamach gazety nie
może zastąpić formalnych opinii, czy wręcz postanowień gre
miów uprawnionych do podejmowania tak ważnych decyzji, o
jakich traktuje artykuł. Tym niemniej dobrze stało się, iż zostajemy zachęceni do dyskusji, która stwarza możliwość przedsta
wienia społeczności naszej Uczelni stanowiska zainteresowa
nych stron na temat - w wypadku psychiatrii - zagrożeń, jakie
może przynieść zmiana obecnego statusu Katedry Chorób Psy
chicznych.
Tekst ten powstaje niemal nazajutrz, po ukazaniu się Gaze
ty, ponieważ jesteśmy po głębokich przemyśleniach nad sytu
acją psychiatrii akademickiej w związku z opracowaniem „ra
portu” o jej aktualnym stanie i potrzebach na najbliższą przy
szłość, jaki przedłożyliśmy w końcu ubiegłego roku kalenda
rzowego władzom Akademii na ręce JM Rektora. W opracowa
niu tym apelowaliśmy o życzliwość i zrozumienie dla przedsta
wionych argumentów za pozostawieniem obecnego stanu po
siadania psychiatrii (w najgorszym wypadku), ale także sygna
lizowaliśmy zwiększone potrzeby dla realizacji programu dy
daktycznego w zakresie naszej dyscypliny. Należy wspomnieć
o wcześniejszych projektach władz, które zmierzały do działań
w zupełnie przeciwnym kierunku niż obecnie sugerowane.
Wówczas chodziło o „wyprowadzenie” psychiatrii z terenu
SPSK nr 1 na tzw. bazę obcą, do szpitala „Srebrzysto”. Teraz
zaś odczytujemy intencje Pana Rektora jako zamierzenie pro
wadzące do przeniesienia Kliniki Psychiatrii Rozwojowej, Za
burzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego (dawna II Klinika
Chorób Psychicznych) na teren szpitala klinicznego, co może
prowadzić do fuzji z Kliniką Chorób Psychicznych i Zaburzeń
Nerwicowych (dawna I Klinika Chorób Psychicznych), a więc
likwidacji jednej z nich ?
Dalecy jesteśmy od wyciągania wniosku, który może się na
suwać przy zestawieniu tych dwóch przeciwwstawnych sobie
koncepcji, że nie chodzi o restrukturyzację SPSK, spowodo
waną względami ekonomicznymi, lecz o co ? Na tak postawio
ne pytanie, nie chcemy szukać odpowiedzi. Natomiast co do
zasadności dyskutowania o przyszłości jednostek Katedry Cho
rób Psychicznych w kontekście restrukturyzacji szpitala kli
nicznego, należy zauważyć, że przyszły los Kliniki Psychiatrii
Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego
nie wpłynie żadną miarą na strukturę SPSK. Klinika psychia
tryczna, (jakby się nie nazywała) w jego strukturze była, jest i co już wcześniej przesądzono - pozostanie w organizmie tego
szpitala. Niezależne też, od proponowanych rozwiązań, pozo
staną wskaźniki ekonomiczne. Nic szpital na tym nie zyskuje,
a powinien stracić, gdyby przyjąć konieczność wynagradzania
nauczycieli akademickich za działalność ustugowo-leczniczą.

Działalność dydaktyczna i naukowa Kliniki Psychiatrii Rozwo
jowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego kosztuje
Uczelnię około 2 tys. zł miesięcznie.
Sugerowany w artykule Pana Rektora powrót do dyskusji na
temat psychiatrii świadczyć może, że przedstawione w „rapor
cie” argumenty nie spotkały się ze zrozumieniem. Czujemy się
wobec tego w obowiązku przedstawienia ich na nowo, sądząc,
że nie jest nietaktem z naszej strony, iż przytaczamy na tamach
Gazety AMG zasadnicze tezy, a także obszerne fragmenty pisma-rapotu kierowanego wówczas tylko do władz Uczelni.
W początkowej jego części wskazaliśmy, że Katedra Chorób
Psychicznych była i pozostaje jedną z najbardziej zasłużonych
jednostek Akademii Medycznej w Gdańsku, o czym świadczy
około 70 przewodów doktorskich przeprowadzonych pod kie
runkiem jej pracowników, 14 habilitacji osób związanych
z Katedrą, z których 10 otrzymało tytuły profesorskie, a 7 z nich
objęto samodzielne stanowiska w jednostkach naukowych
w kraju.
Zasadniczy akcent położony został jednak na sprawach
związanych z dydaktyką wychodząc z założenia, że istotą
uczelni wyższej jest nauczanie studentów, stąd piszemy:
„... Świadomi tej nadrzędnej zasady w nauczaniu psychiatrii

(bezpośredni kontakt z pacjentem) a także ważności znajomo
ści psychiki człowieka chorego oraz cierpień zaburzonego psy
chicznie nie ustawaliśmy w staraniach, z jednej strony - o
zwiększenie liczby godzin dydaktycznych z 90 do 160 - obec
nie obowiązujących - dla studentów kierunku lekarskiego.
Ujednolicenie programów nauczania, które czeka nas w związ
ku z integracją europejską spowoduje wzrost tej liczby do 200
godzin. Z drugiej zabiegaliśmy o zapewnienie właściwych wa
runków odbywania zajęć dydaktycznych. Specyfika nauczania
psychiatrii wymaga szczególnych warunków ze względu na in
tymny charakter badania psychiatrycznego. Winniśmy też dys
ponować odpowiednio dużą bazą łóżkową ze względu na fakt,
że coraz częściej spotykamy się z wykorzystaniem przez pa
cjentów przysługujących im praw i niewyrażanie zgody na
udział w badaniu osób trzecich oraz odmowę w demonstra
cjach. Dlatego też nieustannie czynione byty starania o rozwój
bazy materialnej dla realizacji stale zwiększanych zadań dy
daktycznych uwieńczone, po latach starań, rozbudową kliniki.
W nowym budynku znalazły właściwe miejsce, najpierw od
dział dziecięcy, a po jego przeniesieniu do szpitala „Srebrzy
sto”, oddział nerwic oraz oddział dzienny i bardzo potrzebna
sala wykładowa. Dzięki tej inwestycji niepomiernie poprawiły
się warunki nauczania i zwiększyła się oferta usługowa o tera
pię nerwic, bez czego nie sposób wyobrazić sobie współcze
snego modelu nauczania psychiatrii. W miarę zwiększania licz
by godzin dydaktycznych i te nowe rozwiązania okazały się nie
wystarczające, dlatego też część zajęć dydaktycznych realizo
wano w oparciu o szpital „Srebrzysto” sitami zatrudnionych
tam lekarzy, co uzasadniało i poprzedzało powołanie II Kliniki
Chorób Psychicznych...”.
Posiadamy więc doświadczenia własne w zlecaniu „na ze
wnątrz” zajęć dydaktycznych, o czym wspomina Pan Rektor w
swoim artykule. Doświadczenia te są negatywne, ponieważ po
okresie dużego zainteresowania kolegów zatrudnionych w szpi
talu prowadzeniem zajęć ze studentami, co uważali za nobili
tację, nastąpił całkowity odwrót w ich nastawieniu do tej spra
wy. Aktualnie nierealne jest prowadzenie zajęć dydaktycznych
w tej formie, ponieważ lekarze ci nie są nimi zainterek
sowani ze względu na znaczne obciążenie pracą ustu-
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gową (wobec zmniejszenia zatrudnienia) oraz z uwagi
na stawki, jakie Uczelnia może im zaoferować.
„Aktualnie zadania dydaktyczne Katedry, wyrażające się
liczbą 195 godzin, przy zaangażowaniu 27 nauczycieli akade
mickich (w tym 6 samodzielnych pracowników nauki), czynią
nauczanie psychiatrii jednym z najważniejszych i podstawo
wych przedmiotów w nauczaniu przeddyplomowym. Zajęciami
z tego przedmiotu objęci są studenci kierunku lekarskiego (III,
IV i V r.), stomatologicznego i pielęgniarstwa (studia zaoczne).
„Zapotrzebowanie” na nauczanie psychiatrii zgłaszają niemal
wszystkie nowe kierunki i formy kształcenia tworzone w Uczel
ni. Sytuacja ta stawia kierownictwo Katedry w wysoce kłopotli
wej sytuacji. Z powodu niedostatku bazy materialnej zmuszeni
byliśmy już obecnie odmówić wprowadzenia psychiatrii do pro
gramu studiów licencjackich w specjalności techniki medycz
ne - elektroradiologii. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w
obydwu klinikach i odbywają się przez cały rok akademicki, w
dużej części równolegle dla różnych kierunków i lat studiów.
Sytuacja ta wymaga już teraz podjęcia działań zmierzających
do pozyskania niezbędnej bazy i odpowiednich warunków dla
zwiększających się potrzeb w zakresie nauczania psychia
trii...”.
Nadmieniamy, że niewykonane w roku akademickim 2002/
2003 pensum przez obie kliniki psychiatryczne, wykazane w
majowym numerze GazetyAMG, wyniknęło z przeniesienia, na
życzenie studentów, jednego tygodnia zajęć z psychiatrii z roku
IV na V rok Wydziału Lekarskiego. Niedobór ten zostanie wy
równany w roku akademickim 2003/2004.
W kontekście rozważań o ewentualnej fuzji klinik czy likwi
dacji Kliniki Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych
i Wieku Podeszłego, ponieważ jej przeniesienie może skutko
wać tylko takimi rozwiązaniami, pozwalamy sobie na przytocze
nie innego fragmentu raportu:
„Wspomniany wyżej rozwój naszej dyscypliny sprawił, iż za
istniały możliwości i potrzeba sprofilowania - z nazwy jednoimiennych - klinik, które wypełniają różne zadania tak w zakre
sie dydaktyki, jak przede wszystkim w działalności naukowobadawczej i naukowo-ustugowej (z niebagatelnym wkładem do
przychodów własnych Uczelni), a także usługowej. I tak I Klini
ka Chorób Psychicznych skoncentrowana jest, obok leczenia
psychoz, na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą
problematyką nerwic (mając liczny i dobrze przygotowany ze
spół psychologów z realnymi aspiracjami do uzyskania przez
dwie osoby stopnia doktora habilitowanego i sformalizowania
ich działalności w postaci np. Samodzielnej Pracowni). II Kli
nika Chorób Psychicznych jest liczącym się w kraju ośrodkiem
psychogeriatrii i istotnym elementem w projektowanym progra
mie naukowym naszej Uczelni dotyczącym gerontologii. Po
nadto pokreślenia wymaga funkcjonowanie w jej ramach Od
działu Dziecięco-Młodzieżowego, jedynej placówki na obsza
rze Polski Północnej.
W strukturze Katedry istnieje Zakład Psychiatrii Biologicz
nej, którego główne zainteresowania naukowe dotyczą obiekty
wizowania diagnostyki i racjonalizacji terapii, głównie chorób
afektywnych. Zakład stał się też ważnym ośrodkiem diagnozo
wania, a ostatnio także terapii zaburzeń snu, (poprzez utworze
nie w ramach struktury SPSK nr 1 Poradni Zaburzeń Snu), z
bliską perspektywą rozszerzenia problematyki badawczej i
usługowej dzięki współpracy z innymi jednostkami naszej
Uczelni i utworzenie pierwszego w kraju ośrodka medycyny snu
(Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Katedra i Kli
j-K

nika Gruźlicy i Chorób Płuc, Klinika Nefrologii, Transplantolo
gii i Chorób Wewnętrznych).
Dlatego też widzimy potrzebę zachowania odrębności zain
teresowań naukowych klinik a także istniejącej struktury Kate
dry, tym bardziej, że wszystkie jednostki Katedry Chorób Psy
chicznych - w osobach potencjalnych następców dotychczaso
wych kierowników - gwarantują kontynuację zadań naukowobadawczych i usługowych realizowanych aktualnie...”.
W tym zakresie oczekiwania i potrzeby nasze zostały speł
nione przez przemianowanie klinik, zgodnie z profilem ich za
interesowań naukowych i ofertą usług leczniczych - za co je
steśmy wdzięczni. Czyż jednak mielibyśmy burzyć to, co przez
lata zostało wypracowane? Gdzie konsekwencja działań tak
organów kolegialnych, ale i jednoosobowych naszej Uczelni?
Pragniemy ponadto z całą mocą podnieść doniosłą rolę jed
nostek Katedry w kształceniu podyplomowym, które jako jedy
ne w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim po
siadają uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z psychiatrii
oraz specjalizowania w ramach rezydentur. W związku z tym
liczebność podstawowego personelu lekarskiego wzrasta o 23
rezydentów w każdej z klinik, nie licząc okresowo odbywają
cych staże cząstkowe kolegów w ramach specjalizacji w innym
trybie, a także lekarzy stażystów. Obecna sytuacja sprawia, że
nie ma już możliwości dalszego prowadzenia specjalizacji z
psychiatrii dla lekarzy z wymienionych województw i nabór zo
stał zawieszony.
Niechby argumentem za utrzymaniem obydwu klinik byty
rozwiązania przyjęte w innych uczelniach medycznych, w któ
rych w pięciu - w ramach katedr psychiatrii - funkcjonują
2 (Poznań, Katowice) lub nawet 3 (Łódź, Kraków, Warszawa)
jednostki dydaktyczne i usługowe.
Warsztatem pracy klinicystów, ich działalności usługowej,
dydaktycznej i naukowej jest pacjent, o czym nie trzeba nikogo
przekonywać. Specyfika naszej dyscypliny wymaga jednak tak
że intymności w kontakcie pacjent-lekarz, pacjent-terapeuta,
którą może zapewnić tylko odpowiednio rozbudowana infra
struktura (gabinety lekarskie, psychologiczne, pomieszczenia
do prowadzenia różnych form terapii metodami psychologicz
nymi itp.) konieczna w każdej jednostce podejmującej terapię
osób zaburzonych psychicznie, przede wszystkim zaś w jed
nostkach dydaktycznych ze względu na złożone zadania, jakie
na nich spoczywają.
W zakończeniu wyrażamy przekonanie, że przedstawione
argumenty uzasadniają nasze stanowisko - odnośnie zapyta
nia Pana Rektora - że nie jest możliwa, bez szkody dla prowa
dzenia procesu dydaktycznego, działalności naukowej i ustugowo-leczniczej, zmiana aktualnego statusu Katedry Chorób
Psychicznych. Czujemy się w obowiązku zasygnalizować ro
snące potrzeby w zakresie bazy materialnej w przyszłości w
związku z przewidywanym zwiększeniem liczby godzin dydak
tycznych z psychiatrii.

prof. Adam Bilikiewicz
kierownik Katedry Chorób Psychicznych i Kliniki Psychiatrii
Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego
prof. Stefan Smoczyński
kierownik Kliniki Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych

prof. Zbigniew Nowicki
kierownik Zakładu Psychiatrii Biologicznej
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Czy

istnieje obiektywna konieczność posiadania

WYODRĘBNIONEJ KLINIKI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ?
W odpowiedzi na pismo JM Rektora AMG prof. Wiesława
Makarewicza: „W jakim kierunku winna zmierzać restruktury
zacja SPSK 1 - ACK ?” {Gazeta AMG nr 5/2003):
„Centra onkologiczne są swego rodzaju kotem zamachowym
dokonywanych odkryć naukowych i promowania doskonałości w
opiece onkologicznej. Członkowie akademickich centrów onkolo
gicznych tworzą i rozwijają większość nowych i ważnych metod,
dokonują odkryć dotyczących badań nad nowotworami i opieki
nad pacjentami onkologicznymi, a akademickie centra onkolo
giczne często stanowią tę część ośrodka akademickiego, wokół
której toczy się naukowe życie akademickie całości” (J. V.Simone. J. Clin. Oncol. 2002, 20, 4503).
W piśmie JM Rektor porusza problem reorganizacji Akademic
kiego Centrum Klinicznego po likwidacji SPSK nr 3, którego po
szczególne jednostki kliniczne muszą znaleźć nową siedzibę w
istniejących budynkach ACK. W jednym miejscu znajdujemy zda
nie: „W tym kontekście (tzn. jak wynika z treści pisma, restruktu
ryzacji klinik mających dotychczas miejsce w budynkach przy ul.
Kieturakisa) nasuwają się następujące pytania: (...) Czy istnieje
obiektywna konieczność posiadania wyodrębnionej kliniki chirur
gii onkologicznej?”. Uwaga ta dziwi z wielu powodów, które przed
stawiam poniżej:
1. Nie przeprowadzono rozmowy na temat likwidacji Kliniki Chi
rurgii Onkologicznej AMG z jej kierownikiem, prof. Andrzejem
Kopaczem.
2. Niezrozumiałe jest zastanawianie się nad celowością istnienia
Kliniki, która w ocenie parametrycznej jednostek statutowych
AMG za lata 2000-2002 została oceniona w kategorii na rok 2003
na pierwszym miejscu spośród wszystkich klinik chirurgicznych i
jako jedyna klinika chirurgiczna znajduje się w kategorii II.
3. Pod względem aktywności naukowo-dydaktycznej Klinika Chi
rurgii Onkologicznej należy do przodujących w ACK, czego
przejawem jest obecność dwóch samodzielnych pracowników
naukowych, jeden wszczęty i następny planowany przewód ha
bilitacyjny. Pod tym względem Klinika nie ma równych sobie nie
tylko pośród klinik chirurgicznych.
4. Klinika Chirurgii Onkologicznej jest jedną z przodujących jed
nostek onkologicznych w Polsce. W dowód uznania została za
proszona do grona nielicznych europejskich ośrodków współ
pracujących w ramach programu EUROPOOL - programu ba
dawczego wyznaczającego „złote standardy” w molekularnej
ocenie raka piersi (DNA microarray). Jako jedyna w Polsce wy
konuje zabiegi chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii w czer
niaku i mięsakach kończyn, zabiegi chemioterapii dootrzewno
wej w przypadku przerzutów raka do otrzewnej. Jako jedna z
dwóch w Polsce została zakwalifikowana do prowadzenia nowo
czesnego leczenia raka piersi opartego o wyniki badania węzła
„wartownika”. Jako jedyna w regionie pomorskim wykonuje
oznaczanie węzłów „wartowników” w czerniaku skóry, która to
metoda jest standardem w chirurgii czerniaka.
5. Klinika ściśle współpracuje z wieloma zakładami teoretyczny
mi AMG w dziedzinie badań naukowych dotyczących diagno
styki i leczenia chorób nowotworowych.
6. Klinika Chirurgii Onkologicznej wykonuje około 1100 zabiegów
rocznie, co stanowi największą liczbę zabiegów planowych
spośród wszystkich klinik chirurgicznych SPSK1 ACK.
7. Działalność dydaktyczna nie ogranicza się tylko do nauczania
studentów chirurgii onkologicznej. Studenckie koto naukowe

przy Klinice Chirurgii Onkologicznej jest jednym z najlepszych
w tej Uczelni. Dowodzą tego otrzymywane liczne granty , sty
pendia naukowe oraz coroczne nagrody na międzynarodowych
konferencjach. Dodatkowo Klinika zaangażowana jest w pro
wadzenie projektów pozaklinicznych takich jak: studencki pro
jekt „Prewencji raka piersi wśród młodzieży Trójmiasta”.
8. Na szczególną uwagę zasługuje działalność społeczna Kliniki
na rzecz chorych z nowotworami złośliwymi piersi i jelita gru
bego. Powołanie dwóch stowarzyszeń: Pomorskiego Stowarzy
szenia Stomijnego oraz Gdańskiego Klubu Kobiet po Mastek
tomii w znacznym stopniu przyczyniły się do zmniejszenia lęku
przed tymi nowotworami.
9. Z inicjatywy Kliniki Chirurgii Onkologicznej utworzono i jest
przez nią prowadzony portal internetowywww.onkolink.pl doty
czący zagadnień onkologicznych, który odwiedza miesięcznie
ponad 20 000 osób.
10. Przy Klinice utworzono Gdańską Fundację Onkologiczną im.
J. Damsza, która od kilkunastu lat corocznie organizuje konfe
rencje naukowo-szkoleniowe, wspiera finansowo programy
naukowo-badawcze oraz funduje stypendia naukowe dla lekarzy-onkologów.
11. Zdziwienie budzi także fakt podpisania przez JM Rektora
przed rokiem listu intencyjnego dotyczącego powstania Cen
trum Onkologicznego jako nowej struktury na bazie kapitału
obcego, a z drugiej strony rozważanie na temat sensu istnie
nia Kliniki Chirurgii Onkologicznej.
Problemem poruszanym w piśmie Rektora AMG jest likwidacja
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynolo
gicznej, która „powinna znaleźć swoje miejsce w kompleksie
szpitala przy ul. Dębinki 7” (cytat). W aspekcie likwidacji tej klini
ki, pełniącej dotychczas funkcję usługową w ramach ostrych dy
żurów, pojawia się problem zaopatrzenia tych chorych, którzy
dotychczas byli obsługiwani w szpitalu przy ul. Kieturakisa. Nie
stety, ten problem nie jest rozważany szczegółowo w cytowanym
piśmie, natomiast rozważania dotyczą możliwości likwidacji in
nych jednostek chirurgicznych, pełniących funkcje ostrodyżurowe
(Klinika Chirurgii Urazowej, Klinika Chirurgii Naczyniowej). Nale
ży nadmienić, że wszyscy kierownicy klinik chirurgicznych o po
glądach Rektora na temat restrukturyzacji chirurgii w ACK dowie
dzieli się z Gazety AMG!
\N aspekcie reorganizacji klinik chirurgicznych, po likwidacji
SPSK nr 3 i zwiększającej się automatycznie liczbie chorych ob
sługiwanych przez pozostałe kliniki chirurgiczne, niezbędne wydaje się zachowanie wysokiego standardu chirurgii specjalistycz
nych. Przy nieprzemyślanej i niewłaściwej restrukturyzacji, stan
dard świadczonych usług medycznych oraz wysoki poziom na
ukowo-dydaktyczny może zostać bardzo obniżony, o co nie cho
dzi przecież JM Rektorowi?
Na bazie istniejących problemów i kontekstu pisma Rektora
AMG rodzi się pytanie: czy „restrukturyzacja” Kliniki Chirurgii
Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej - nie posia
dającej własnych murów, a od października br. pozbawionej kie
rownika będącego samodzielnym pracownikiem naukowym - po
winna przebiegać „za wszelką cenę”, która oznacza zniszczenie
wszystkiego, co dotychczas osiągnięto w akademickiej chirurgii
gdańskiej? Kto jest inicjatorem tego planu i doradcą JM Rektora
AMG, który nie jest przecież klinicystą? Bo przecież nie kierowni
cy istniejących klinik chirurgicznych w SPSK nr 1.
prof. Andrzej Kopacz
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W dniu 16 maja br. odbyta się, czwar
ta już w dziejach naszej Uczelni, uroczy
stość odnowienia dyplomów na Wydziale
Lekarskim. Jubilaci spotkali się najpierw
na mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej (za ich czasów Kaplicy
Akademickiej), którą celebrował ks. dr
Piotr Krakowiak. Wysłuchali w skupieniu
wzruszającej homilii, a następnie gościli
w „kawiarence internetowej”, prowadzo
nej przez oo. Palotynów. Zgodnie z tra
dycją, przeszli następnie do „starego
Anatomicum” odświeżając wspomnienia
z egzaminu wstępnego, wykładów i uro
czystego absolutorium. Po odśpiewaniu
„Gaudeamus” przyszedł czas na wspól
ne zdjęcie. Centralna część uroczystości
odbyta się w pięknej sali Dworu Artusa.
Po przemówieniach JM Rektora i Dzieka
na wręczono dyplomy i „Księgę pamiąt
kową” opracowaną przez komitet organi
zacyjny. Byty i inne przemówienia. Uro
czystość uświetnił Chór im. T. Tylewskiego, który na zakończenie wykonał jesz
cze koncert. Na tradycyjną „lampkę
wina” (i nie tylko) uczestnicy uroczysto
ści zostali zaproszeni do stylowych
wnętrz „Piwnicy Rajców”.

Wśród jubilatów był nasz Redaktor Naczelny
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Spośród 183 absolwentów udział w ju
bileuszowych obchodach zgłosiło 87, a w
uroczystości uczestniczyły 83 osoby.
Zjechali z różnych stron kraju, a także z
zagranicy.
Wieczorem jubilaci byli goszczeni w
sopockim „Grand Hotelu”. Nie obyto się
bez tańców, ale już nie witano wschodu
słońca na molo, jak to było na poprzed
nich zjazdach. W drugim dniu obchodów
miejscem spotkania była leśniczówka
„Borodziej” w sopockich lasach, a
atrakcją pieczony dzik. W ciepłej atmos
ferze przy kominku i ognisku rozlegał się
śpiew z repertuaru minionych młodych
lat.
prof. B.L. Imieliński

Komitet Organizacyjny:
Sławomir Gofyński, Helena Hajduga-Sereda, Halina Imielińska, Bru

non Lesław Imieliński, Maciej Majeranowski, Brygida Negowska-Czekanowska, Maria Niemczycka-Kie-

turakis, Teresa Skibińska-Radzikowska, Tadeusz Szawłowski

Wystąpienie
JM Rektora AMG
Dostojni Jubilaci,
Półwiecze to czasokres bardzo zna
czący w historii kraju, to prawie cała hi
storyczna tradycja naszej Alma Mater,
powołanej do życia 8 października 1945
roku i właściwie cały okres aktywności
zawodowej indywidualnego lekarza. Aka
demia Medyczna w Gdańsku osiągnęła
ten szacowny wiek, w którym od niedaw
na stara się pielęgnować nową, piękną
tradycję. Już po raz czwarty Jubileusz
50-lecia ukończenia studiów i uroczy
stość odnowienia dyplomów lekarskich
organizujemy dla tych, którzy bezpośred
nio po wojnie, w 1948 roku, rozpoczęli
studia w ówczesnej Akademii Lekarskiej
w Gdańsku.
Jak pisał wybitny lekarz i humanista
Antoni Kępiński „Od czasów Hipokratesa, a prawdopodobnie od jeszcze daw
niejszych, gtównym zadaniem każdej
szkoty lekarskiej byto wychowanie dobre
go lekarza”. Jesteście niepodważalnym
świadectwem, że gdańska Akademia
Medyczna to zadanie dobrze wypełnia.
Wasz Jubileusz - to wielkie święto dla
nas wszystkich.
To Wy tworzyliście i kształtowaliście tę
Uczelnię i staliście się ważną cząstką jej
historii. Doświadczeni zawieruchą wo
jenną, rozpoczynaliście w 1948 roku na
ukę w jakże odmiennych od dzisiejszych
warunkach. W zrujnowanym mieście,
wspólnie z Waszymi profesorami, budo
waliście w sensie dosłownym zręby naszej
Uczelni. Nierzadko, aby rozpocząć zaję
cia, konieczne byto przygotowanie sal wy
kładowych, oszklenie okien i „zdobycie”
niezbędnych sprzętów i odczynników. Wa
szemu zapałowi i entuzjazmowi towarzy
szył entuzjazm ówczesnych profesorów
świadomych pilnej potrzeby szybkiego za
pełnienia wojennej luki w zdziesiątkowa
nej kadrze lekarskiej. Wielu z nich mogło
potem z satysfakcją powiedzieć: „wy
kształciliśmy uczniów lepszych od siebie”!
Kończyliście studia i wkraczali w za
wodową działalność w roku 1953 - 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. Chciatbym wyrazić
radość, że mimo tych trudnych, nieraz
dramatycznych wydarzeń, będących Wa
szym udziałem w przeszłości, dane Wam
byto ostatnie czternaście lat przeżyć w
nowej rzeczywistości, wolnej politycznie
i ekonomicznie Ojczyzny.
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Ten wspaniały Jubileusz jest okazją,
by wyrazić Wam nasze serdeczne po
dziękowanie za długoletnią, piękną, za
wodową i organizacyjną działalność. Cie
szę się ogromnie ze spotkania z licznym
gronem tego czwartego powojennego
rocznika Wydziału Lekarskiego. Wiem,
że utrzymujecie pomiędzy sobą żywe
kontakty i łączą Was więzy długoletniej
przyjaźni. Gratuluję Wam tego z całego
serca i dziękuję za udział w tym Jubile
uszu. Stanowicie piękny wzór do naślado
wania dla następnych pokoleń lekarzy,
absolwentów naszej Uczelni.
Jaka jest gdańska Akademia Medycz
na dzisiaj - w dniu Waszego Złotego Ju
bileuszu? Zatrudniamy 856 nauczycieli
akademickich i kształcimy ogółem nieco
ponad 3400 studentów, w tym 1400 stu
dentów na kierunku lekarskim, 365 stu
dentów na kierunku stomatologicznym,
600 na kierunku farmaceutycznym i 200
na Międzyuczelnianym Wydziale Bio
technologii, zorganizowanym przed 10
laty w ścisłej współpracy z Uniwersyte
tem Gdańskim. Oprócz tradycyjnych kie
runków kształcenia lekarzy medycyny,
stomatologii i magistrów farmacji prowa
dzimy zaoczne studia magisterskie z za
kresu pielęgniarstwa. Uruchomiliśmy po
nadto 3-letnie wyższe studia zawodowe,
kończące się nadaniem tytułu zawodo
wego licencjata, na takich kierunkach jak
analityka medyczna, pielęgniarstwo i po
łożnictwo, fizjoterapia, higiena stomato
logiczna oraz techniki medyczne w spe
cjalnościach elektroradiologia i protetyka
stomatologiczna. W bieżącym roku aka
demickim rozpoczęliśmy po raz pierwszy
tok studiów lekarskich prowadzonych w
języku angielskim adresowany do obco
krajowców. Tak więc staliśmy się praw
dziwym medycznym uniwersytetem.
Staramy się nadążać za niebywałym
postępem medycyny, którego wszyscy je
steśmy świadkami. Przybyły nam nowe,
piękne budynki i bardzo dużo nowocze
snej aparatury, a wiele spośród starych
pomieszczeń uległo gruntownej moder
nizacji.
Jesteśmy dumni z naszej nowocze
snej kardiologii interwencyjnej i kardio
chirurgii. Mamy dobrze wyposażoną w
nowoczesną aparaturę radiologię i dia
gnostykę obrazową. Nasza radioterapia i
onkologia zaliczana jest do ścisłej krajo
wej czołówki. Na bardzo wysokim pozio
mie prowadzona jest także ortopedia,
neurochirurgia, hematologia i nefrologia
z rozwiniętą dializoterapią. Dokonujemy
transplantacji nerek i szpiku kostnego;
jesteśmy w przededniu przeprowadzenia
zabiegu przeszczepienia wątroby. Roz
winęliśmy zabiegi z wykorzystaniem róż
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norodnych technik endoskopowych, w
tym także chirurgię i ginekologię laparo
skopową. Powstały specjalistyczne cen
tra zajmujące się kompleksowo badania
mi i lecznictwem w zakresie cukrzycy i
nadciśnienia tętniczego. W końcowej fa
zie jest budowa nowego budynku dla Ka
tedry i Zakładu Medycyny Sądowej oraz
nowoczesnej Trójmiejskiej Akademickiej
Zwierzętarni Doświadczalnej z zaple
czem laboratoryjnym, która będzie służy
ła całemu trójmiejskiemu środowisku
naukowemu.
Dysponujemy dużym potencjałem na
ukowym i ponieważ nauka nie zna granic,
aktywnie uczestniczymy w międzynarodo
wym życiu naukowym publikując w najlep
szych międzynarodowych czasopismach i
czynnie uczestnicząc w renomowanych
konferencjach naukowych. Uczelnia jest
także miejscem, gdzie organizowane są
liczne kongresy i zjazdy naukowe z udzia
łem wybitnych przedstawicieli różnych
dyscyplin naukowych z całego świata.
Mamy nowoczesną bibliotekę i rozbudo
waną sieć komputerową, w której blisko
1500 komputerów zapewnia nam bezpo
średnią łączność z całym światem i do
stęp do ogromnych zasobów informacji.
Od kilku lat transformacja naszego
systemu społeczno-gospodarczego sta
wia przed Uczelnią i jej szpitalami kli
nicznymi liczne nowe i trudne wyzwania.
Podjęliśmy wiec trud głębokiej restruktu
ryzacji zarówno naszej bazy klinicznej
jak i struktur akademickich. Historycznie
ukształtowane trzy szpitale kliniczne przy
ul. Dębinki, Łąkowej (Kieturalisa) i Kli
nicznej przekształciliśmy w jeden orga
nizm - Akademickie Centrum Kliniczne.
Jesteśmy aktualnie w toku intensywnych
przemian, starając się jak najlepiej spro
stać wyzwaniom czasu i pracując równo
cześnie nad perspektywą rozwoju Uczel
ni w przyszłości.
Jednakże najtrwalszym fundamentem
przeszłych i dzisiejszych sukcesów
Uczelni sąjej absolwenci, pośród których
Wy, Dostojni Jubilaci, zajmujecie pocze
sne miejsce. Dlatego pozwólcie, że z tej
szczególnej okazji Waszego Jubileuszu
złożę Wam w imieniu Senatu Akademii
Medycznej w Gdańsku i swoim własnym,
obok wielkiego podziękowania, także naj
serdeczniejsze gratulacje i życzenia głę
bokiej satysfakcji z życiowych dokonań,
długich lat życia w zdrowiu, radości i po
godzie ducha. Bowiem, jak wskazuje Ta
deusz Kotarbiński, „Radość cenna jest
niezmiernie, a przy tym ważna, gdyż ko
niecznie potrzebna, by móc wytrzymać
nacisk i grozę cierpienia
Muszę podkreślić, że przygotowanie
uroczystości jubileuszowych nie byłoby

możliwe bez aktywnego zaangażowania
Komitetu wyłonionego spośród Jubilatów
pod przewodnictwem pana prof. Brunona
Imielińskiego, emerytowanego kierowni
ka Katedry i Kliniki Neurochirurgii, któ
rym serdecznie za Ich trud pragnę po
dziękować. Dziękuję także Stowarzysze
niu Absolwentów AMG i jego prezesom
prof. Brunonowi Imielińskiemu i dr. Je
rzemu Kossakowi za pomoc i aktywny
udział w przygotowaniu tej uroczystości.
Życzę wszystkim Dostojnym Jubila
tom, by ten majowy dzień Waszego spo
tkania byt dla Was naprawdę wyjątkowy,
by przyniósł wiele radości i niespodzia
nek, a także dostarczył wielu miłych
wzruszeń. Życzę wszystkim dobrego
zdrowia, pogody ducha, powodzenia i
osobistej pomyślności.
Quod felix faustum fortunatumąue sit.

prof. Wiesław Makarewicz

Wystąpienie Dziekana
Wydziału Lekarskiego
Wielce Szanowni Jubilaci,
Jakże szybko mijają dni i lata, zwłasz
cza wypełnione troską o chorego, dni
pełne poświęcenia i trudów pracy. Już
przeszło pół wieku minęło jak w gmachu
budynku Starej Anatomii naszej Uczelni
odebraliście Państwo dyplomy lekarza.
Dzień ten pamięta każdy z Was, bowiem
po latach trudnej nauki, często wielu po
święceń, które umożliwiły przebywanie
na tej Uczelni, następuje ten jedyny i nie
powtarzalny moment, uzyskania dyplomu
uprawniającego do rozpoczęcia tzw. ka
riery lekarskiej. Jest to bez wątpienia
moment piękny i jakże oczekiwany, bo
wiem trudy zdawania egzaminów, zali
czeń, godziny ślęczenia nad książkami
dobiegają końca, a rozpoczyna się praw
dziwe życie w służbie chorego.
Jakże jednak złudne jest to uczucie,
ile bowiem trosk, kłopotów, znoju czeka
młodego człowieka wstępującego na
drogę pomocy drugiemu człowiekowi.
Historia każdego z Państwa stanowi od
rębną księgę zmagań z przeciwnościami
losu, trudnymi latami rzeczywistości na
szej Ojczyzny, której losy w sposób nie
rozerwalny łączyły się z życiem Was, ab
solwentów Akademii Medycznej w Gdań
sku. To Wam, Drodzy Jubilaci, przypadt
w udziale wielki trud budowania podstaw
służby zdrowia oraz dla wielu z Państwa
również nauki w Polsce. To między innymi dzięki Waszemu wysit-
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kowi i działaniom nasza Uczelnia
i polska medycyna mogły rozwijać
się i osiągać sukcesy oraz obecny po
ziom, często nie ustępujący medycynie
europejskiej i światowej.
Z ogromną radością i dumą witam
Was ponownie w murach naszej Alma
Mater pamiętając także tych, których już
między Wami nie ma.
Jesteśmy pewni, iż jako wychowanko
wie Akademii Medycznej w Gdańsku z
godnością i pełnym poświęceniem repre
zentowaliście nasze środowisko akade
mickie wszędzie tam, gdzie musieliście
nieść pomoc potrzebującym, a Wasze
postawy i wdzięczność tysięcy wyleczo
nych pacjentów przyczyniły się do budo
wy szacunku, godności i autorytetu na
szej Uczelni.
Spotykając się ponownie, w naszej
Uczelni, już nie w budynku Starej Anato
mii, ale w pięknym gmachu Dworu Artu
sa, powinniście czuć dumę z minionego
okresu, a ta wspaniała uroczystość, Dro
dzy Jubilaci, odnowienia Waszych dyplo
mów po 50. latach od ukończenia stu
diów, niech stanowi wyraz hołdu oraz
podziękowania, jaki składa Wam za trud
i poświęcenie Wasza Alma Mater oraz
cała społeczność akademicka.

PK

prof. Janusz Moryś

UROCZYSTOŚĆ UKOŃCZENIA STUDIÓW LEKARSKICH
ROCZNIKA 1948-1953
183 absolwentów Wydziału Lekarskiego
radosnych i pełnych nadziei na przyszłość
oraz ich Nauczyciele i Wychowawcy
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Jubileusz 5 O ulecia
Przemówienie wice
prezesa Stowarzyszenia
Absolwentów AMG
Magnificencjo, Panie Rektorze, Wyso
ki Senacie, Panie Dziekanie, Dostojni
Jubilaci, Szanowni Goście !
Przypadt mi w udziale zaszczyt i przy
jemność wystąpienia podczas tej szcze
gólnej uroczystości - złotego jubileuszu
absolwentów Akademii Medycznej w
Gdańsku z roku 1953.
Jubileusze, oprócz wywoływania wiel
kich radości i wzruszeń, zmuszają także
do refleksji nad upływającym czasem,
każą zastanowić się nad zmianami, jakie
zaszły na przestrzeni lat.
Wobec 1000—letniej historii Gdańska,
50 lat wydaje się tylko chwilą, jakże jed
nak ważną i jedyną w życiu każdego z
Państwa. Dla dziejów medycyny ostatnie
50 lat to wielka epoka, czas niewyobra
żalnych przeobrażeń, których nie tylko
byliście Państwo świadkami, ale i współ
twórcami. Jednak 50 lat w życiu ludzkim
to niepowtarzalny okres, czas dany przez
dobry los każdemu indywidualnie. Jaki to
byt czas i jak go Państwo spożytkowali, to
pytania, które z pewnością wielokrotnie
stawialiście. Dziś jest Państwu dane na
jedną chwilę wrócić do początku wybra
nej drogi - do najpiękniejszego okresu
życia - do młodości, która „nad poziomy
wylatuje” i „wykuwa żywot cały”. Państwa
młodość to niesłychanie trudny czas po
wojenny, biedny, pełen wszelkiego nie
dostatku. Kiedy rozpoczynaliście studia,
Gdańsk byt gruzowiskiem, przedstawiał
bolesny widok, dziś oglądacie go w bla
sku i historycznym majestacie. Sale wy
kładowe, laboratoria, miejsca nauki i za
mieszkania, z których korzystaliście, w
niczym nie przypominają dzisiejszych
budynków Collegium Biomedicum, Bi
blioteki Głównej czy osiedla studenckie
go. Ale to właśnie Państwo w tych sier
miężnych i biednych warunkach realizo
waliście swoje marzenia, zdobywaliście
najpiękniejszy zawód, zawód pozwalają
cy nieść pomoc, skuteczną pomoc chore
mu, cierpiącemu człowiekowi - i to za
równo w wielkomiejskim szpitalu, jak i w
małym ośrodku zdrowia; wszędzie, w
każdej sytuacji i o różnej porze. Tutaj
mieliście Państwo możność czerpać wie
dzę od luminarzy polskiej nauki, uczyć
się medycyny od profesorów, których dzi
siaj wspominamy z wdzięcznością i roz
czuleniem, którzy nie tylko uczyli, ale
własną postawą kształtowali Państwa
osobowości jako ludzi i przyszłych leka
rzy. Tutaj zawiązały się przyjaźnie i

ukończenia studiów

Od Komitetu
Organizacyjnego
Uroczystość odnowienia dyplomów
zgromadziła nas ponownie w gronie nie
kompletnym, ale ciągle reprezentatyw
nym dla tego rocznika absolwenckiego,
który można bez przesady zaliczyć do
najbardziej zżytych. W ciągu minionego
pięćdziesięciolecia spotykaliśmy się wie
lokrotnie odnawiając ścisłe kontakty za
wiązane w czasie studiów. Dla nas, Ko
mitetu Organizacyjnego, który w prawie
niezmienionym składzie przygotowywał
kolejne spotkania, jest to powód do
szczególnej satysfakcji. Każdy zjazd po
przedzony byt licznymi posiedzeniami w
miłej, towarzyskiej atmosferze i przekła
dał się na wrażenia, które można określić
jako „powroty do przeszłości”. Byty
okazją do wspomnień o Koleżankach i
Kolegach - tych, z którymi udało się
utrzymywać kontakty i tych, którzy ode
szli.
Uroczystość odnowienia dyplomów
stanowi piękną tradycję uniwersytecką,
przestrzeganą przez wiele szkół wy
ższych.
Wydając „Księgę pamiątkową” wpisa
liśmy się w cykl wydawniczy pamiętników
kolejnych roczników absolwentów naszej
Uczelni opracowywanych z okazji jubile
uszu 50-lecia ukończeniu studiów. Księ
ga jest nie tylko miłą pamiątką, wzbudza
jącą refleksję o minionych zdarzeniach i
ludziach, którzy stanowili cząstkę wspól
noty, jaką jest społeczność akademicka,
ale także drobnym przyczynkiem do dzie

związki, które przetrwały lata i chociaż
dźwigacie na sobie bolesny balast życio
wych i zawodowych dokonań i trudów,
niech dzisiejsza uroczystość wyzwoli tylko
radość, spontaniczny powrót do młodości,
wdzięczność dobremu losowi i Opatrzno
ści za doczekanie tego dnia - ponownego,
symbolicznego odnowienia dyplomu leka
rza. To piękny zwyczaj, który władze na
szej Alma Mater realizują od kilku lat.
W imieniu Stowarzyszenia Absolwen
tów Akademii Medycznej w Gdańsku i
własnym, jako że prezes Stowarzyszenia
zasiada w gronie Jubilatów, pragnę Pań
stwu gorąco życzyć, aby dzisiejsza uro
czystość wyzwoliła w każdym sercu ra
dość ze spotkania z macierzystą Uczel
nią, dawno niewidzianymi koleżankami i
kolegami, przywołała najpiękniejsze
wspomnienia, związane z czasem stu
diów w murach gdańskiej Akademii.
Niech te liczne wzruszenia i serdeczne

jów naszej Alma Mater. Stanowi kolejny
tom upamiętniający jubileusz 50-lecia
ukończenia studiów czwartego już rocz
nika absolwentów Wydziału Lekarskiego.
Pragniemy wyrazić szczególne po
dziękowanie JM Rektorowi Akademii Me
dycznej w Gdańsku, prof. Wiesławowi
Makarewiczowi i Władzom Uczelni za
przygotowanie i przeprowadzenie na
szych uroczystości jubileuszowych. Sło
wa podzięki należą się też Władzom Sto
warzyszenia Absolwentów Akademii Me
dycznej w Gdańsku za wkład w prace
przygotowawcze.
Nasze „Złote Gody z Medycyną” upo
ważniają nas do uczucia dumy i satysfak
cji z naszych dokonań ze służby chore
mu człowiekowi w naszej codziennej pra
cy, w niełatwych warunkach. Pokonując
przeciwności w trudnym okresie histo
rycznym, w jakim przyszło nam żyć i
działać, wypełniliśmy swoją misję za
chowując postawę godną lekarza. Za
wód, który wybraliśmy przed przeszło
półwieczem, stanowił spełnienie na
szych marzeń i mamy prawo stwierdzić,
że nie sprzeniewierzyliśmy się przysię
dze złożonej przed 50. laty. Wdzięczność
i satysfakcja łączą się z poczuciem dumy
z faktu, że naszą wiedzę zdobywaliśmy w
murach tej Uczelni, w atmosferze, którą
stwarzali nasi Nauczyciele, Wychowawcy
i Mistrzowie. Jeśli udało nam się w na
szym życiu zawodowym postępować
zgodnie z Ich postawą i przekazanymi
nam wzorcami, to znaczyłoby, że spełni
liśmy pokładane w nas nadzieje i nie
przynieśliśmy ujmy dobremu imieniu na
szej Alma Mater.

□
przeżycia zabrane do domu, do zwyczaj
nej codzienności, utwierdzą każdego z
Państwa w przeświadczeniu o słusznie
wybranej i realizowanej drodze zawodo
wej, niech świadomość rzetelnego wy
pełnienia obowiązków będzie stałym źró
dłem satysfakcji, a dobre zdrowie i siły
służą każdemu z Państwa po najdłuższe
lata.
Kończąc nie mogę pominąć faktu, że
wśród zacnych Jubilatów jest wielu mo
ich nauczycieli i wychowawców oraz wie
loletnich przyjaciół, którzy w znaczący
sposób wpłynęli na moją osobowość. Im
zawdzięczam mój los, moją drogę zawo
dową i w tym miejscu serdecznie za to
dziękuję.
Drodzy Jubilaci! W imieniu całej spo
łeczności absolwenckiej przyjmijcie
życzenia wszelkiej pomyślności.
dr med. Jerzy Kossak
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10 ROCZNICA ŚMIERCI DOKTOR Ou
Wiesława Pokropska laureatką Nagrody
im. Doktor Aleksandry Gabrysiak za rok 2002
W dniu 6 lutego 2003 roku minęła 10
rocznica zabójstwa wielkiego lekarza społecznika, działającej na terenie Elblą
ga i okolic dr Aleksandry Gabrysiak, która
z motywów religijnych niosła wszech
stronną, bezinteresowną pomoc ludziom
potrzebującym - chorym, bezdomnym,
więźniom. Zginęła z ręki jednego ze
swych podopiecznych. W dniu 9 lutego, w
Hospicjum św. Jerzego w Elblągu przy ul.
Kopernika 26/28, wręczono nagrodę jej
imienia za rok 2002 dr Wiesławie Pokropskiej, pełniącej funkcję dyrektora tej pla
cówki.
Coroczną nagrodę w wysokości 5000
PLN ufundowała Okręgowa Izba Lekarska
uchwałą Rady z dnia 20.05.1993, przyzna
jąc ją na wniosek Kapituły Nagrody insty
tucjom zrzeszającym lekarzy lub indywi
dualnie lekarzom szczególnie zasłużonym
wniesieniu bezinteresownej pomocy cho
rym i potrzebującym. Pierwszy raz nagro
dę w 1994 roku otrzymała Mieczysława
Grynkiewicz z Płoskini. W następnych la
tach wśród laureatów nagród zbiorowych
znaleźli się lekarze działający w ruchu hospicyjnym na terenie Gdańska, Elbląga, a
ostatnio Gdyni.
Hospicjum św. Jerzego zostało utwo
rzone przy parafii św. Jerzego w Elblągu w
roku 1988 jako nieformalne stowarzysze
nie lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli
duchowieństwa dla sprawowania wszech
stronnej opieki medycznej, opiekuńczej i
duchowej nad chorymi w stanie terminal
nym w miejscu ich zamieszkania. Powoła
ne dekretem biskupa Andrzeja Śliwińskie
go z 1992 hospicjum stacjonarne rozpo
częto działalność w marcu 1993 roku i
nadano mu imię dr Aleksandry Gabrysiak.
W roku 2002 objętych opieką było 219 cho
rych w hospicjum stacjonarnym, 211 - w
domowym. Udzielono ponadto 258 porad w
Poradni Opieki Paliatywnej.
Doktor Wiesława Pokropska jest zwią
zana z hospicjum elbląskim od początku
jego powstania. Jej zasługą jako kierowni
ka jest stały rozwój tej placówki mimo cią
głych niedoborów środków finansowych.
Wybitny talent organizacyjny dr Pokropskiej pozwolił nie tylko na zwielokrotnienie
świadczeń tak w warunkach stacjonar
nych, jak i domowych, ale także na sze
roką działalność szkoleniową w zakresie
opieki terminalnej dla lekarzy i pielęgnia
rek z regionu elbląskiego. Przy hospicjum
został utworzony Oddział Polskiego Towa
rzystwa Opieki Paliatywnej.
Uroczystość wręczenia nagrody w
obecności biskupa ordynariusza elblą
skiego, rodziny dr Oli, przedstawicieli

władz miasta, duszpasterstwa ruchu hospicyjnego, pracowników i woluntariuszy
Hospicjum św. Jerzego, a także promi
nentnych reprezentantów świata lekar
skiego rozpoczęto przywitanie gości przez
gospodarzy spotkania.
Przewodnicząca Kapituły Nagrody Dok
tor Aleksandry Gabrysiak prof. Grażyna
Świątecka przypominając krótko działal
ność Patronki nagrody wskazała na mate
rialne oznaki żywej pamięci o jej dokona
niach w postaci tablic pamiątkowych, uli
cy w Gdańsku oraz instytucji nazwanych
jej imieniem, ale także na ekspansję du
chową dobrej nowiny o życiu i działalności
Doktor Oli.
Przedstawiając nowe, uzupełnione wy
danie monografii „Doktor Ola, lekarz ciała
i duszy” Profesor zacytowała fragment
modlitwy o beatyfikację lekarki.
Przewodnicząca Okręgowej Rady Le
karskiej OIL w Gdańsku dr med. Barbara
Sarankiewicz-Konopka omówiła historię i
motywy ufundowania nagrody przez Izbę
Lekarską. Krótko przypomniała wszyst
kich dotychczasowych laureatów. Na za
kończenie, przekazując nagrodę dr Wie
sławie Pokropskiej, nie kryła wzruszenia,
że są wśród nas lekarze tej klasy i tej mia
ry co Laureatka.
Pan Waldemar Zimnoch występujący w
imieniu Prezydenta Miasta Elbląga wska
zał na prawidłowy rozwój opieki terminal
nej jako elementu całokształtu opieki nad
pacjentem w Elblągu. Pogratulował osią
gnięć dr Pokropskiej i życzył kontynuowa
nia rozpoczętego dzieła.
Profesor Krystyna de Walden-Gałuszko, krajowy konsultant ds. medycyny palia
tywnej, przedstawiła sylwetkę Laureatki
wskazując, że jej zasługą jest stworzenie
wzorcowego ośrodka opieki terminalnej.
Jako przymioty osobiste dr Wiesławy Po
kropskiej wymieniła spokojny i planowy
dynamizm, gospodarność, umiejętność
zarządzania zasobami, które posiada. Za
ważne uznała zaangażowanie w ruch hospicyjny w skali ogólnokrajowej. Wskazała
także na zagrożenia, przed jakimi stoi ruch
hospicyjny w postaci biurokratyzacji i medykalizacji, wynikające po części ze źródeł
finansowania. Wyraziła pewność, że dr
Pokropska potrafi wypracować złoty śro
dek, pozwalający zachować wszystkie war
tości zarówno w wymiarze czysto medycz
nym, jak i duchowym.
Ks. biskup Andrzej Śliwiński rozpoczął
od gratulacji dla Laureatki, powiedział, że
choć nikt nie pracuje dla nagrody, to do
strzeżenie zasług jest zawsze satysfakcjo
nujące. Dr Ola jest przewodnikiem dla

WIELKANOCNA POMOC
DLA HOSPICJUM
PALLOTTINUM
Patronat honorowy objęli:
Metropolita Gdański Ks. Arcybiskup
dr Tadeusz Gocfowski, Prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz, Rektor
Akademii Medycznej w Gdańsku
Prof. Wiesław Makarewicz
Przyjaciele Hospicjum Pallottinum ser
decznie zapraszają do wzięcia udziału w
imprezie pt. I TRÓJMIEJSKI MARSZ DLA
HOSPICJUM w sobotę, 31 maja 2003 roku
W programie m.in.
- Zbiórka na plaży w Gdańsku-Jelitkowie
przy Potoku Oliwskim
- Pokaz skoków spadochronowych w wy
konaniu skoczków aeroklubu z Pruszcza
Gdańskiego
- Marsz dla Hospicjum z metą przy molo w
Brzeźnie
- Wspólne śpiewanie z zespołem Pneuma
piosenek Arki Noego
- Spotkanie z ks. abp. Tadeuszem Goctowskim i prezydentem Gdańska Pawłem
Adamowiczem
- Uwalniamy Nadzieje - 2000 balonów ra
dośnie poszybuje w niebo
Na deptaku i molo w Gdańsku-Brzeżnie
wolontariusze i lekarze Hospicjum prowa
dzić będą kwestę oraz akcję informacyjną:
- mierzenie ciśnienia
- porady o profilaktyce leczenia bólu i opie
ce paliatywnej
- sprzedaż balonów, koszulek i czapek z
logo Hospicjum.

wszystkich, którzy chcą godnie żyć i god
nie umierać.
Wzruszona dr Wiesława Pokropska po
dziękowała Kapitule, Izbie Lekarskiej za
dostrzeżenie jej trudu i uhonorowanie na
grodą. Wyraziła wdzięczność współpra
cownikom z Hospicjum św. Jerzego,
szczególnie wolontariuszom, wspaniałej
młodzieży zaangażowanej w ruchu hospicyjnym. Postaci dr Oli Gabrysiak i kardy
nała Stefana Wyszyńskiego sądla niej du
chowym odniesieniem, z nich czerpie sity
i rozwagę w postępowaniu w życiu.
Po wystąpieniach oficjalnych zgroma
dzeni wysłuchali pięknego montażu po
etycko-muzycznego poświęconego Dok
tor Oli w wykonaniu wolontariuszek Marty
i Eweliny.
Spotkanie zakończył poczęstunek dla
gości przygotowany przez pracowników
hospicjum. W tym samym dniu w godzi
nach popołudniowych, w katedrze Św. Mi
kołaja ,w trakcie mszy św. w intencji dr
Aleksandry Gabrysiak z okazji 10 rocznicy
jej śmierci, ordynariusz diecezji elbląskiej
ks. bp Andrzej Śliwiński ogłosił oficjalnie
wszczęcie procesu beatyfikacyjnego przy
szłej patronki środowisk medycznych.

Tomasz Gorczyński
Sylwia Pisiak
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31 maja dniem bez papierosa

O Polskę

wolną

OD DYMU TYTONIOWEGO
Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 22 kwietnia 2003 roku odbyto się II
Wojewódzkie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Gdańskiego
Towarzystwa Przeciwtytoniowego.

Podczas zebrania wybrano nowe wła
dze Towarzystwa - członków Zarządu
Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyj
nej. Jednogłośnie nowym prezesem To
warzystwa została dr hab. med. Ewa Jassem. Odpowiednią uchwałą Gdańskie
Towarzystwo Przeciwtytoniowe zmieniło
nazwę na Pomorskie Towarzystwo Prze
ciwtytoniowe (PTP). Na siedzibę Towa
rzystwa wyznaczono Katedrę i Klinikę
Chorób Płuc i Gruźlicy w Gdańsku, ul.
Dębinki 7.
W dniu 13 maja 2003 roku nowo wy
brany Zarząd Towarzystwa spotkał się
ponownie - dokonano m.in. wyboru wice
przewodniczącego, sekretarza oraz
skarbnika PTP. Funkcje te objęty: dr
med. Hanna Karnicka-Mtodkowska - wi
ceprzewodnicząca PTP, dr med. Alicja
Siemińska - sekretarz PTP oraz mgr Jo
anna Kozaka - skarbnik PTP. Ponadto na
zebraniu ustalono wysokość rocznej
składki dla członków Towarzystwa -60
złotych (dla studentów i emerytów - 12
złotych). Ustalono także najważniejsze
kierunki działalności PTP, m.in. działal
ność szkoleniową, dydaktyczną, na
ukową, pozyskiwanie sponsorów, kontak
ty z mediami, utworzenie witryny interne
towej oraz integrację działań przeciwnikotynowych w województwie pomorskim.
Określono także zadania na najbliższą
przyszłość w związku ze zbliżającym się
Dniem bez Papierosa, 31 maja, tj. prze
prowadzenie, przy udziale członków Stu
denckiego Kota Naukowego przy Klinice
Chorób Płuc, akcji przeć iwtyton i owej
(plakaty, ulotki) w ramach Bałtyckich Dni
Kultury, nawiązanie kontaktu z Radiem
ESKA-NORD (audycje o tematyce anty
nikotynowej), Gazetą Wyborczą (propa
gowanie działań PTP) oraz Kuratorium
Oświaty w Gdańsku (akcje przeciwtyto
niowe w szkołach).
Historia działalności przeciwtytoniowej w naszym regionie rozpoczęta się w
1965 roku. Początkowo na terenie woje
wództwa gdańskiego prowadzona była
przez Społeczny Komitet Zwalczania Pa
lenia Tytoniu, Oddział Wojewódzki w
Gdańsku, który w latach 70. uległ prze
kształceniu w Oddział Gdański Polskie
go Towarzystwa Przeciwtytoniowego,
działający do 1996 roku. We wrześniu

1996 r. powstało Gdańskie Towarzystwo
Przeciwtytoniowe (GTP), zarejestrowane
przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku. Dzia
łalność przeciwtytoniową na Pomorzu
Gdańskim charakteryzują okresy mniej
szej lub większej aktywności. Szczerze
trzeba jednak powiedzieć, że w ostatnich
latach aktywność ta była ledwie zauwa
żalna. Liczymy na to, że reaktywacja To

warzystwa wkrótce zaowocuje dostrze
galnymi działaniami i w konsekwencji
stopniowym
zmniejszeniem
rozpo
wszechnienia palenia tytoniu wśród
mieszkańców naszego regionu. Mamy
nadzieję pozyskać nowych członków
GTP, zwłaszcza wśród lekarzy i innych
grup zawodowych służby zdrowia, stu
dentów AMG i innych wyższych uczelni
województwa pomorskiego, a także na
uczycieli. Członkiem GTP może zostać
każdy, kto chciatby mieć swój udział w
promocji zdrowia i kształtowaniu nowe
go stylu życia w Polsce, wolnej od dymu
tytoniowego. Zapraszamy do siedziby
Towarzystwa, tj. Kliniki Chorób Płuc
AMG, gdzie można dokonać formalności
związanych z przystąpieniem do Towa
rzystwa.
dr med. Alicja Siemińska
sekretarz PTP
Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

Studia bez papierosa
W Polsce wypalamy co roku 90 miliardów papierosów. W naszym kraju pali papie
rosy prawie co drugi mężczyzna (47%) i co czwarta kobieta (24%). Ta zatrważająca
statystyka oznacza znacznie więcej zgonów z powodu chorób „odtytoniowych” niż w
rozwiniętych krajach Europy. Na przykład w Skandynawii od lat prowadzi się progra
my edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym także dla młodzieży studenckiej. Dzięki
takiemu działaniu osiągnięto znaczące ograniczenie nałogu palenia papierosów.
My, studenci Akademii Medycznej, chcielibyśmy wziąć udział w kształtowaniu po
staw promujących zdrowie wśród naszych kolegów.
Przeprowadzone przez nas badanie, obejmujące studentów pierwszego roku Wy
działu Lekarskiego AMG wykazało, że co piąty spośród nas (21%) pali nałogowo pa
pierosy. Większość palących (80%) ma świadomość szkodliwego wpływu tytoniu na
zdrowie i prawie potowa (43%) chciataby zerwać z nałogiem. Mając to na względzie,
planujemy w przyszłym roku akademickim zainicjować program „Studia bez papiero
sa”. Program ten, prowadzony przy współpracy z Fundacją Promocji Zdrowia i pod pa
tronatem prorektora ds. dydaktyki, prof. Bolesława Rutkowskiego będzie obejmował
poradnictwo antynikotynowe dla palących (zasadę „minimalnej interwencji nikotyno
wej - 5P”) oraz działalność edukacyjną i kształtującą postawę „prozdrowotną”.
Studenckie Koto Naukowe
przy Katedrze i Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy
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WARSZTATY TERMOABLACJI
W dniu 16.04.2003 odbyty się w Klinice
Urologii AMG warsztaty na temat leczenia
guzów nerek za pomocą termoablacji.
Współorganizatorem była firma Tyco Pol
ska. Bardzo duży wkład w przeprowadze
niu warsztatów miał prof. Michał Studniarek, kierownik Instytutu Radiologii i Medy
cyny Nuklearnej i dr Dariusz Zadrożny z
Kliniki Chirurgii Ogólnej. Uczestnikami
szkolenia było 13 urologów z całej Polski
(Warszawa, Bydgoszcz, Stupsk, Mrągo
wo). Przeprowadzono trzy zabiegi termo
ablacji guzów nerek.
Zabieg polega na wprowadzeniu do
wnętrza guza pod kontrolą USG lub TK
sondy, która następnie generuje powsta
nie wysokiej temperatury w obszarze o
okoto 3-4 cm średnicy. W tej okolicy do
chodzi do martwicy tkanek i w dalszym
przebiegu do ich bliznowacenia. Zabieg
może odbywać się w sedacji. Chorzy są
na ogół wypisywani do domu następnego
dnia.
Metoda jest szeroko stosowana w le
czeniu paliatywnym przerzutów do wątro
by. W urologii wskazaniami do niej są
matę nowotwory występujące w jedynej
nerce. W tej trudnej sytuacji choremu
dotąd proponowano: trudne technicznie
wytuszczenie guza, usunięcie nerki i dia
lizę lub embolizację. Każda z tych metod
ma swoje wady i niesie ze sobą zagroże-

„Potop

ma. Termoablacja stwarza szansę znisz
czenia nowotworu za pomocą dobrze
znoszonego, minimalnie inwazyjnego
zabiegu i zachowanie funkcji nerki. Mato
szczególne znaczenie u chorych w nie
najlepszym stanie ogólnym, u których le
czenie operacyjne stwarza zbyt duże za
grożenie życia. Pozwala także uniknąć
niektórym z nich dializ, co ma wpływ na
jakość życia i koszty terapii.
Należy jednak pamiętać, że na obec
nym etapie termoablację nowotworów
nerek należy traktować jako ekspery
ment. Ocena metody wymagać będzie
dłuższej obserwacji i z tego względu na
razie powinna być raczej stosowana w
szpitalach akademickich. Wszyscy cho
rzy poddani jak dotąd takiemu leczeniu
są pod ścisłą obserwacją i w razie niepo
wodzenia zastosowane będzie u nich
standardowe postępowanie.
Mimo trudnych warunków lokalowych
jeszcze raz kierownikowi i zespołowi Kli
niki udało się zorganizować pouczające
i dobrze przyjęte przez uczestników
szkolenie. Być może jedno z ostatnich
przedsięwzięć w dotychczasowej siedzi
bie, w szpitalu przy ul. Kieturakisa.
dr Marcin Matuszewski

szwedzki” w Instytucie

Położnictwa i Ginekologii
Na zaproszenie Polskiego Towarzy
stwa Ginekologicznego Oddziału Gdań
skiego oraz dyrekcji Instytutu Położnic
twa i Ginekologii przybyła na wspólną
sesję naukową grupa 22 lekarzy gineko
logów z uniwersytetu z Linkóping (Szwe
cja). Z 84 ginekologami z województwa
pomorskiego oraz zaproszonymi gośćmi
odbyta się naukowa sesja, na której wy
głoszono 5 referatów. Duże zaintereso
wanie wzbudził referat Preben Kjólhede
z uniwersytetu Linkóping na temat wykry
wania i znaczenia węzła wartownika w
leczeniu operacyjnym raka sromu. W
dyskusji podkreślono możliwość ograni
czenia rozległości i radykalności zabie
gów po wykryciu węzła wartownika.
Referat dr. med. Dariusza Wydry z Kli
niki Ginekologii Instytutu Położnictwa i
Chorób Kobiecych AMG na temat opera
cji wytrzewienia w raku sromu byt olbrzy

mim zaskoczeniem dla gości ze Szwecji,
którzy nie przypuszczali, że tego typu
operacje są wykonywane w ośrodku
gdańskim. Sesję naukową podsumował
prof. Mats Hammer oceniając bardzo
wysoko jej poziom. Zaproponował dalszą
współpracę obu uniwersyteckich ośrod
ków, zapraszając gdańskich ginekolo
gów na następną sesję naukową do
Linkóping.
Dla naszych Gości zorganizowaliśmy
bogaty program turystyczny ze zwiedza
niem Starego Miasta, Dworu Artusa, jak
też zamku w Malborku.
Żegnając nas na uroczystej kolacji w
restauracji „Gdańskiej” grupa szwedzka
zaproponowała wymianę asystentów z
obu ośrodków, co pozwoli na prowadze
nie wspólnych badań naukowych.
prof. Janusz Emerich

Fundacja na Rzecz
Wystawa
„Wspierać najlepszych”
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej roz
poczęta w 2002 r. drugie dziesięciolecie
swojej działalności. Chcieliśmy wykorzy
stać ten moment jako okazję do możliwie
szerokiego zaprezentowania całości do
robku pierwszej, zamkniętej już dekady.
Czego w tych latach udało nam się doko
nać, jakie obszary nauki i w jakim stop
niu wspomóc, na co przeznaczane byty
środki Fundacji - pokazaliśmy to na wy
stawie „Wspierać najlepszych”, obejmu
jącej wszystkie nurty działań FNP od po
czątku jej istnienia.
Wystawa ta od czerwca ubiegłego
roku prezentowana jest kolejno w naj
większych ośrodkach uniwersyteckich.
Po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu,
Poznaniu i Toruniu pokazujemy ją obec
nie w Gdańsku, pragnąc, by jej uroczyste
otwarcie było okazją do spotkania środo
wiska naukowego Trójmiasta, w tym gro
na laureatów i beneficjentów FNP, a tak
że przedstawicieli władz lokalnych, waż
nych instytucji kultury oraz mediów.
Otwarcie wystawy odbędzie się 27
maja 2003 r. w Wielkiej Sali Wety Ratusza
Gtównomiejskiego. Po wernisażu wysta
wa będzie przeniesiona do holu Gmachu
Gt. Politechniki Gdańskiej przy ul. Naru
towicza 11/12, gdzie będzie można ją
oglądać do 15 lipca br.

FNP dla nauki
na Pomorzu
Oto wybrane dane, dotyczące laure
atów i beneficjentów FNP z Pomorza:

• Dwóch laureatów Nagrody FNP, uzna
wanej za najpoważniejsze wyróżnie
nie naukowe w Polsce (prof. Zdzisław
Kowalczuk z Wydziału Elektroniki, Te
lekomunikacji i Informatyki Politechni
ki Gdańskiej i prof. Maciej Żylicz z
Międzyuczelnianego Wydziału Bio
technologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Akademii Medycznej w Gdańsku);
• 5 laureatów prestiżowego konkursu na
trzyletnie Subsydia profesorskie, które
otrzymać mogą wybitni, aktywnie dzia
łający uczeni, łączący pracę naukową
z kształceniem młodej kadry. Wyso
kość subsydium to obecnie 80 tys.
rocznie, (prof. Andrzej Czyżewski z
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Politechniki Gdańskiej, prof. Jarosław
Mikielewicz z Instytutu Maszyn Prze
pływowych PAN, prof. Michał Mrozow
ski z Politechniki Gdańskiej, prof. Ro
man Wapiński z Uniwersytetu Gdań
skiego i prof. Grzegorz W. Węgrzyn z
Uniwersytetu Gdańskiego);

• 85 laureatów rocznego stypendium
FNP dla przedstawicieli najmłodszego
pokolenia ludzi nauki;
• 9 laureatów stypendium zagraniczne
go FNP, umożliwiającego odbycie dłu
goterminowego stażu w najlepszych
światowych ośrodkach naukowych.

Subwencje dla instytucji
naukowych z Pomorza

w podziale
na rodzaj instytucji

UCZELNIE
Uniwersytet Gdański ............
Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii UG-AMG . . .2
Akademia Medyczna
w Gdańsku............................. 1
Politechnika Gdańska .........

2 066 tys.
007,1 tys.

190,9 tys.
590,4 tys.

Łącznie:.................................. 5 854,4 tys.

W dniach od 7 do 10 maja 2003 r.
odbyt się w Barcelonie XII Międzynarodo
wy Kongres Farmakoterapii Chorób
Układu Krążenia, zorganizowany przez
International Society of Cardiovascular
Pharmacotherapy we współpracy z grupą
roboczą farmakoterapii w chorobach
układu krążenia Europejskiego Towarzy
stwa Kardiologicznego, Światową Fede
racją Serca oraz EPHAR. Tematem prze
wodnim były nowe strategie leczenia
chorób układu sercowo-naczyniowego w
XXI wieku. Dotychczasowe kongresy, or
ganizowane przez ISCP skupiały się na
przedstawieniu postępów w leczeniu
oraz przeglądzie nowych trendów w kar
diologii. Także w Barcelonie przedsta
wiono w formie wykładów, seminariów,
debat i minikursów aktualny stan wiedzy
na temat terapii i prewencji chorób ukła
du sercowo-naczyniowego.
Obrady odbywały się w Hotelu Fira
Pałace w pobliżu centrum kongresowe
go. W Kongresie uczestniczyło ponad
1000 osób z pięciu kontynentów. Oprócz
sesji dydaktycznych prezentowano rów
nież prace oryginalne. Najlepsze prace
zgłoszone przez młodych badaczy wy
głaszano w trakcie specjalnej sesji, któ
rej przewodniczył prof. B.N.C. Prichards
-Young lnvestigator Award. W sumie
zgłoszono około 100 prac. Polską naukę
reprezentowały dwa ośrodki kliniczne - z
Gdańska i Warszawy. Do przedstawienia
zakwalifikowano dwie prace, które po
wstały w ramach współpracy pomiędzy
klinikami i zakładami naszej Uczelni
oraz uniwersytetu w Kuopio. Pierwsza,
zatytułowana „Protective effect of pre-

conditioning against contractitity dysfunction and apoptosis in hypercholesterolemic fed guinea pigs papillary muscle
subjected to hypoxia-reoxigenation injury”autorstwa zespołu R. Dworakowski, D.
Dworakowska, I. Kocić, T. Wirth, M. Gru
chała, E. Częstochowska, J. Petrusewicz,
M. Kamiński, W. Sobiczewski, S. YlaHerttuala, A. Rynkiewicz została zakwali
fikowana do prezentacji w sesji ustnej, a
druga - „ The hypercholesterolemia and
HMG-CoA reductase inhibitor prevent
apoptosis but not contractiiity dysfunction
after hypoxia-reoxygenation injury in gu
inea pigs papillary muscle" R. Dworakow
ski, D. Dworakowska, I. Kocić, T. Wirth, M.
Gruchała, E. Częstochowska, J. Petruse
wicz, K. Chlebus, J. Bellwon, W. Sobi
czewski, S. Yla-Herttuala, A. Rynkiewicz w sesji plakatowej. Praca prezentowana w
sesji ustnej przez lek. Rafała Dworakow
skiego została nagrodzona wraz z 4 inny
mi pracami młodych naukowców ze Sło
wacji, Hiszpanii, Singapuru nagrodą
Young lnvestigator Award wraz z wartym
1000$ załącznikiem.
Warto podkreślić wielki sukces młode
go lekarza uczącego się kardiologii kli
nicznej, a jednocześnie prowadzącego
ciekawe prace w zakresie eksperymen
talnej kardiologii. Ponadto jest to świetny
przykład możliwości współpracy w na
szej Uczelni między ośrodkami zajmują
cymi się praktyką kliniczną oraz ekspery
mentalną terapią. Nagrodzona i wyróż
niona praca jest częścią rozprawy dok
torskiej kol. Dworakowskiego, której
mam przyjemność być promotorem.
prof. Andrzej Rynkiewicz

BIBLIOTEKI

Biblioteka Gdańska PAN . . . 856,2 tys.
Biblioteka Główna Politechniki
Gdańskiej .................................... 722 tys.
Biblioteka Główna Akademii
Medycznej w Gdańsku ............ 210 tys.
Biblioteka Główna Uniwersytetu
Gdańskiego .............................. 200 tys.
Biblioteka Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie............................... 227 tys.
Łącznie:.................................. 2 215,2 tys.

INSTYTUTY PAN ..................... 317,3 tys.

□
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Złoty Jubileusz Kliniki
W dniu 1 marca 1952 roku na mocy za
rządzenia Ministerstwa Zdrowia powsta
ła II Katedra i Klinika Chorób Dzieci, w
istniejącej od siedmiu lat Akademii Me
dycznej w Gdańsku.
Złoty Jubileusz Kliniki z okazji 50lecia jej istnienia przypadł w nowym XXI
wieku. Pół wieku to długi czas w aspek
cie codziennej pracy i zmian, jakie doko
nały się w Klinice, ale krótki z powodu
szybkości jego upływu.
Tak więc wspomnienia i zaduma towa
rzyszyły obchodom jubileuszowym, które
odbyty się 25 października 2002 roku w
pięknej scenerii Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie. I choć od tamtej daty minęło
już sporo czasu, warto przywołać atmo
sferę jubileuszu.
Uroczystości uświetnili swoją obecno
ścią JM Rektor Akademii Medycznej w
Gdańsku prof. Wiesław Makarewicz, pro
rektor prof. Bolesław Rutkowski, prezy
dent Gdańska Paweł Adamowicz, wice
wojewoda pomorski Stanisław Kocha
nowski, dziekani - prof. Janusz Moryś i
prof. Janusz Galiński, dyrektor Instytutu
Pediatrii prof. Jan Ereciński, duszpa
sterz środowisk twórczych ks. dr Krzysz
tof Niedattowski.
Obecni byli także liczni przyjaciele Kli
niki z innych ośrodków akademickich, m.
in. profesorowie: Mieczysława Czerwionka-Szaflarska z AM w Bydgoszczy, Ma
rian Krawczyński z AM w Poznaniu, Jerzy
Kowalczyk z AM w Lublinie, Krystyna
Wąsowska-Królikowska z UM w Łodzi,
Maciej Kaczmarski z AM w Białymstoku,
Alicja Chybicka z AM we Wrocławiu.

Dzień ten jednak byt przede wszystkim
świętem pracowników Kliniki, obecnych i
dawnych. Przybyli do Pałacu Opatów le
karze, pielęgniarki i sanitariuszki. Ze
szczególnym wzruszeniem witano eme
rytowanych lekarzy, których los związał z
Jubilatką: prof. Marię Kamińską, wielo
letniego kierownika Kliniki, prof. Wactawę Celińską, jej pierwszego adiunkta,
prof. Halinę Foltyn-Gubrynowicz, dokto
rów: Leokadię Ejsmont, Adelę Mrygtodowicz, Marię Ochimowską-Ditaj, Aleksan
dra Szolca i wielu innych.
Wypełniona „po brzegi” sala Pałacu
Opatów to świadectwo tego, że Klinika z
którą niektórzy dawni pracownicy byli
związani przez całe swoje zawodowe
życie jest miejscem stale obecnym w ich
pamięci.
Spotkanie rozpoczęto powitanie gości
przez obecnego kierownika Kliniki prof.
Marię Korzon. Okolicznościowe przemó
wienia wygłosili: JM Rektor prof. Wie
sław Makarewicz, prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz, wicewojewoda Stani
sław Kochanowski, ks. dr Krzysztof Nie
dattowski, prof., prof.: Maria Kamińska,
Mieczysława
Czerwionka-Szaflarska,
Maciej Kaczmarski, Jerzy Kowalczyk,
Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Miło było słuchać stów uznania i po
chwał dla dotychczasowej działalności
Zespołu. Klinika, w uznaniu jej zasług
dla dzieci gdańskich, odznaczona zosta
ła przez Prezydenta Miasta Gdańska
„Medalem Tysiąclecia Miasta Gdańska”.
Następnie oddano głos historii. Doktor
Wiesława Bukowska barwnie i interesu
jąco przedstawiła krótki zarys historii

Placówki. Wspomniała o pierwszej loka
lizacji Kliniki na terenie Oddziału Dzie
cięcego Powszechnego Szpitala Miej
skiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej. Po
roku Klinika otrzymała własne lokum w
nowo dobudowanym skrzydle szpitala
przy ul. Świerczewskiego (obecnie Nowe
Ogrody), gdzie znajduje się do dziś.
Dwukrotnie nastąpiła zmiana nazwy Kli
niki, raz, gdy weszła w skład powstałego
Instytutu Pediatrii oraz drugi - w 1986 r.,
od kiedy stała się Kliniką Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii.
Przedstawiono sylwetki kolejnych kie
rowników Kliniki: prof. Kazimierza Erecińskiego, doc. dr hab. Anieli Marks-Zakrzewskiej, prof. Bogusława Halików-
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skiego, prof. Jana Raszka, prof. Klemen
tyny Świcowej, prof. Marii Kamińskiej i
obecnego kierownika - prof. Marii Ko
rzon, wychowanki Kliniki.
Minutą ciszy uczczono pamięć pra
cowników Kliniki, którzy odeszli na za
wsze.
Profesor Maria Korzon przedstawiła
dokonania Kliniki i jej dorobek naukowy.
Cztery prace habilitacyjne, 52 zakoń
czone przewody doktorskie, liczne spe
cjalizacje z zakresu pediatrii należą do
niewątpliwych osiągnięć Kliniki.
Z dokonań, które są szczególnie cen
ne należy wymienić stworzenie Pracowni
Gastroenterologicznej, która pod wzglę
dem zaopatrzenia w aparaturę oraz wy
szkolenia zespołu asystentów jest jedyną
tego rodzaju placówką w regionie gdań
skim. Do tego rodzaju osiągnięć należy
powiększenie Oddziału Onkologii o nowy
Pododdział Chemioterapii z zapleczem
sanitarnym, gabinetem zabiegowym, sa
lami chorych jedno- i dwuosobowymi.
Przemiłym akcentem byt pokaz prze
źroczy z różnych lat istnienia Kliniki i róż
nych sytuacji. Uczestnicy spotkania roz
poznawali na nich siebie i kolegów. Byt to
moment emocji i wzruszeń.
Po przerwie na kawę odbyta się sesja
wykładowa. Jako pierwszy głos zabrał
prof. Jerzy Kowalczyk. Tematem jego wy
stąpienia była „Onkologia pediatryczna u
progu XXI wieku”. Następnie prof. Mie
czysława Czerwionka-Szaflarska przed
stawiła referat nt. „Nowe spojrzenie na
chorobę trzewną u dzieci”. Trzeci temat,
obejmujący „Współczesne problemy
zdrowotne i psychospołeczne dzieci pol
skich”, omówił szeroko prof. Marian
Krawczyński. Na zakończenie prof. Kry
styna Wąsowska-Królikowska przedsta
wiła referat pt. „Niektóre aspekty prze
biegu alergii wieku rozwojowego”.

Tę część programu zakończył lunch,
bardzo ważna, jak się okazało, część
uroczystości, w kuluarach bowiem toczy
ły się rozmowy, wspominki o dobrych sta
rych czasach, bo pamięć o przykrych jest
na szczęście częściej otulana mgłą za
pomnienia.
Ostatnim akcentem kończącym ob
chody Złotego Jubileuszu Kliniki byt bal
w Pałacu Opatów, który rozpoczął się o
godz. 19.30 i trwał do białego rana. Do
jego atrakcji należał pokaz zawodowego
tańca towarzyskiego i występ amator
skiego teatru „Enema", którego aktorami
byli koledzy z Kliniki. Zaprezentowali
fragmenty sztuki Moliera „Chory z uroje
nia”, a uczynili to z wielką werwą i bra
wurą, zbierając rzęsiste oklaski. Duch w
Zespole nie ginie. Uroczystości Jubile
uszu Kliniki będziemy długo pamiętać,

mając świadomość tego, że historia jest
dziełem ludzi, a spotkania jak to z okazji
50-lecia istnienia naszej Kliniki przypo
minają o tym.
Z okazji Jubileuszu został ustanowio
ny „Medal 50-lecia Kliniki”, którym od
znaczeni zostali kierownicy Kliniki: prof.
Maria Kamińska, prof. Halina Fołtyn,
prof. Bogusław Halikowski, prof. Maria
Korzon.
W związku z jubileuszem odznaczenia
państwowe otrzymali:
Złoty Krzyż Zasługi - dr, dr Wanda
Bako, Wiesława Bukowska, Barbara Ka
mińska;
Srebrny Krzyż Zasługi - dr, dr Anna
Liberek, Małgorzata Szumera, Ewa Ko
zielska, Janina Kozak, Andrzej Marek,
Zbigniew Bohdan, Jacek Gołębiewski,
Adam Szarszewski, Piotr Banach; pielę
gniarki oddziałowe - Małgorzata Skow
rońska, Teresa Turek, oraz wieloletnia
sekretarka Kliniki - Daniela Wojska;
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymały
pielęgniarki: Małgorzata Piechota, Hen
ryka Rojek-Kurylonek, Grażyna Szulc,
Maria Zagorzycka, referentki oddziało
we: Wanda Kuberna, Lucyna Jówko.
Pani prof. Anna Balcerska, wychowan
ka Kliniki, nieobecna na uroczystości,
została uhonorowana odznaczeniem
„Zasłużony dla Akademii Medycznej”,
adiunkt dr Stefan Popadiuk został odzna
czony „Medalem 50-lecia Akademii Me
dycznej”.
Wielu pracowników Kliniki - pielę
gniarki, sanitariuszki - uhonorowano
okolicznościowym dyplomem.
dr W. Bukowska
dr A. Szarszewski

Gazeta AMG nr 6/2003

22

Gdańsk, 9-10 maja 2003 r.

II Gdańskie Sympozjum Gastroenterologiczne
Już po raz drugi w salach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku gastroenterolodzy z całej Polski spotkali się na II Gdańskim Sympozjum Gastroenterologicznym. Impreza zorganizowana przez Klinikę Gastroenterologii AMG, spośród
wielu spotkań gastrologów w Polsce wyróżnia się specyficzną formą. Polega
mianowicie na transmisji telewizyjnej skomplikowanych procedur endoskopo
wych wykonywanych w pomieszczeniach szpitalnych do sali obrad.
Spotkanie ma interaktywny charakter,
ponieważ w trakcie transmisji osoby
znajdujące się na sali obrad mają możli-

wość zadawania pytań i prowadzenia
dyskusji z wykonującymi zabiegi. Orga
nizowane w tej formule po raz drugi sym
pozjum spotkało się z bardzo dużym za
interesowaniem w całej Polsce i zmusiło
organizatorów do wyznaczenia limitu
uczestnictwa. W efekcie w obradach bra
ło udział około 200 osób, wśród których
znajdowali się specjalnie zaproszeni
przez organizatorów goście, wybitni spe
cjaliści z dziedziny endoskopii gastroen
terologicznej.
Uczestnicy sympozjum stanowili bar
dzo zróżnicowaną grupę lekarzy repre
zentujących takie podstawowe dziedziny
nauk medycznych jak interna, chirurgia,
radiologia, pediatria, anatomopatologia.
Swoją obecnością uświetnił obrady zna
komity specjalista z zakresu echoendoskopii (EUS) dr Marco Giovannini z Mar
sylii. Nasz gość z Francji jest uznanym w
świecie specjalistą, twórcą wielu paten-

tów wykorzystywanych w echoendoskopi i
terapeutycznej.
Tematem głównym sympozjum była
„Endoterapia
żółciowa
i
trzustkowa”. Pierwszy dzień
obrad rozpoczął się wykła
dem prof. Michała Studniarka
„Cholangiopankreatografia
magnetyczno-rezonansowa”.
Następnie rozpoczęta się wie
logodzinna telewizyjna trans
misja zabiegów. Przeprowa
dzano na przemian badania
EUS, które wykonywał dr
Marc Giovannini i badania
ECPW, które demonstrował
prof. Marian Smoczyński. W
trakcie prezentacji przypad
ków toczyła się bardzo cieka
wa dyskusja, którą świetnie
kierowali moderatorzy: prof.
Jan Dzieniszewski, doc. Jaro
sław Reguła, dr Marcin Pol
kowski. Operatorzy zwracali
się do obserwujących o wyra
żanie opinii dotyczących dal
szego sposobu postępowa
nia. Atmosfera na sali była
gorąca, a polemiki zażarte i w
niektórych sytuacjach dopiero

poprzez głosowanie ustalano propozycję
dalszych działań.
Podobnie wyglądał drugi dzień obrad,
który rozpoczęto od transmisji zabiegów.
W trakcie dwudniowych obrad zaprezen
towano przypadki chorych, które wykaza
ły przydatność tych technik w rozwiązy
waniu następujących problemów:
EUS:
- rozpoznawanie guzów neuroendokrynnych
- różnicowanie litych guzów trzustki
z oceną naciekania naczyń i węzłów
chłonnych
- różnicowanie zmian nowotworowych
w brodawce dwunastniczej większej
- rozpoznawanie i leczenie torbieli
trzustki - enterocystostomia
ECPW:
- poszerzanie i protezowanie zwężeń
dróg żółciowych i przewodu trzustko
wego
- usuwanie kamieni
- enterocystostomie
- endoterapia w zacieku okofotrzustkowym
Sympozjum zakończył wykład dr. Mar
cina Polkowskiego „Endosonografia w
chorobach dróg żółciowych i trzustki”, w
którym wykładowca podsumował dwu
dniowe obrady.

Komitet Organizacyjny
II Gdańskiego Sympozjum
Gastroenterologicznego
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„Najlepsza Pielęgniarka Roku 2003”
5 maja 2003 r. odbyt się II etap konkursu, będący testem
wiedzy zawodowej (3 wersje po 83 pytania). W wyniku
postępowania konkursowego wyłoniono 9 laureatek:
I miejsce:
- Danuta Postrożny, oddział chirurgii naczyniowej KI. Kardio
chirurgii
- Grażyna Kerczuk, Ambulatorium Chirurgiczne
II miejsce:
- Barbara Budzyńska, KI. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
III miejsce:
- mgr Agnieszka Burghardt, KI. Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
IV miejsce:
- Anna Stankiewicz, oddział endokrynologiczny KI. Pediatrii,
Onkologii, Hematologii i Endokrynologii
V miejsce:
- Joanna Dąbrowska, KI. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
VI miejsce:
- Barbara Borys, KI. Chirurgii Onkologicznej
- Bożena Najmuta, KI. Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych
- Aurelia Branecka, KI. Neurologii Rozwojowej
Wszystkie panie uhonorowano nagrodami. Sponsorami na
gród były między innymi firmy UNIMAX, ConvaTec, Coloplast,
Abbott, Sanofi - Synthelabo, Lubiana SA, a także Zarząd Tere
nowy OZZPiP i Dyrekcja ACK.
Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnej edycji konkur
su, który mamy nadzieję, zaowocuje nie tylko zadowoleniem
laureatek, ale przede wszystkim przyczyni się do wzrostu jako
ści świadczonych usług, a tym samym zadowolenia pacjentów
z naszej pracy. Do konkursu przystąpią tym razem pielęgniarki
i położne z połączonych w Akademickie Centrum Kliniczne
trzech szpitali klinicznych.
Rozpoczęcie konkursu zaplanowano na miesiąc sierpień
bieżącego roku, tak by uroczystość jego zakończenia mogła
ponownie zbiec się z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki, a
więc 12 maja 2004 r. Pragniemy, by nasza inicjatywa związana
z promocją zawodów pielęgniarki i położnej znalazła uznanie
w oczach środowiska zawodowego, a tym samym, by zwiększy
ło się zainteresowanie naszym konkursem i wzrosła chęć
współzawodnictwa w jakże szczytnym celu - dla dobra chore
go człowieka i promowania naszych pięknych zawodów.

Laureatki I miejsca o sobie
Grażyna Kerczuk:
WAmbulatorium Chirurgicznym pracuję 11 lat. Do konkur
su o tytuł „Najlepszej Pielęgniarki Roku 2003” przystąpiłam
uznając, że może to być dobra okazja do sprawdzenia swo
ich wiadomości nabytych przez lata pracy. Aby przejść do II
etapu musiatam pomyślnie przebrnąć przez / etap, czyli test
z zakresu etyki, praw pacjenta oraz psychologii.
Test finałowy byt dość trudny, obejmował wszystkie dzie
dziny pielęgniarstwa klinicznego. Jego wynik byt dla mnie
ogromnym zaskoczeniem. Jestem bardzo zadowolona, że
mogłam wziąć udział w tym niecodziennym wydarzeniu i
sprawdzić swoje wiadomości. Na pewno bardzo mi w tym
pomogła ukończona specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa
chirurgicznego.

Od lewej: przewodnicząca OlPiP w Gdańsku mgr Danuta AdamczykWiśniewska, specjalistka pielęgniarka Grażyna Kerczuk - laureatka I miej
sca, konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa dr Aleksandra Gaworska,
specjalistka pielęgniarka Danuta Postrożny - laureatka I miejsca

Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim, którzy pomogli
mi w nabywaniu nowych wiadomości i umiejętności zawodo
wych. Zdobyte doświadczenie oraz wiedza z pewnością po
zwolą ml na wykonywanie moich obowiązków jak najlepiej,
a praca świadczona na rzecz chorego będzie na najwyższym
poziomie.

Danuta Postrożny:
Pragnę podzielić się z czytelnikami refleksjami z udziału
w tegorocznej V edycji konkursu o tytuł „Najlepszej Pielę
gniarki Roku 2003”.
Zacznę od powiedzenia chińskiego - „ W zamian za jeden
uśmiech dostaniesz ich tysiące”.
/ właśnie za ten jeden uśmiech zyskałam tysiące. Uśmiech
skierowany do chorego człowieka wzbudza jego zaufanie,
pozyskuje się go do współpracy.
ł etap konkursu to głosowanie pacjentów. Wybór dokona
ny przez pacjentów byt dla mnie wielką niespodzianką i wy
różnieniem. Natomiast II etap polegał na sprawdzeniu zaso
bu wiedzy teoretycznej. Byt nim test z wiedzy zawodowej o
dużym stopniu trudności. Rezultat byt dla mnie wielkim za
skoczeniem i to miłym zaskoczeniem.
Zdobycie czołowego miejsca, jest to wspaniała chwila, wy
wołująca wiele pozytywnych emocji, jak również dająca gra
tyfikację finansową.
Chciatam podziękować wszystkim koleżankom pielęgniar
kom oraz lekarzom, z którymi mi było dane pracować, że
chętnie dzielili się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem
zawodowym.
Uważam, że idea organizowania takiego współzawodnic
twa jest godna kontynuowania. Mobilizuje nas - pielęgniarki
do pogłębiania wiedzy, tak, byśmy nie pozostawały na mar
ginesie przemian zachodzących w służbie zdrowia, a tym
samym sprawowały jak najlepiej opiekę nad człowiekiem
chorym i zdrowym.
Beata Kentzer
przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Usług Pielęgniarskich
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Anegdoty i sentencje

Profesora Sergiusza

Schilling-Siengalewicza
Profesor Sergiusz Schilling-Siengalewicz z Akademią Me
dyczną w Gdańsku związany byt wyłącznie przez krótki okres
swego życia, kiedy jako profesor medycyny sądowej Uniwersy
tetu Poznańskiego równolegle podjął się nauczania farmakolo
gii w Gdańsku w latach 1947-1949. Pozostawił niezatarte wra
żenie u wszystkich, którzy się z nimi zatknęli. Była to bowiem
postać wyjątkowa: z zawodu lekarz, wybitny uczony w zakresie
medycyny sądowej, którego umiłowaną dziedziną była toksyko
logia, ze względu ma swoje szerokie zainteresowania przyrod
nicze, bywał często prelegentem - zawsze cenionym i łubia
nym - wielu nielekarskich towarzystw: przyrodniczych, prawni
czych, a nawet filozoficznych. Jego zasługi naukowe, dydak
tyczne i zawodowe jako medyka sądowego byty bezsporne i
wysoko oceniano je w Polsce i zagranicą, czego dowodem licz
ne i zaszczytne stanowiska i tytuły mu przyznane. O wyjątkowo
ści postaci Siengalewicza decydował jednak przede wszystkim
jego sposób bycia.
Michał Reicher, znakomity profesor anatomii człowieka, je
den z współtwórców Akademii Lekarskiej w Gdańsku, uprzed
nio ściśle związany z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wil
nie, w swoich wspomnieniach tak pisze: „Siengalewicz byt
człowiekiem towarzyskim, lubił, kochał ludzi, tak jak kochał
życie i cały piękny świat. Ludzie odwzajemniali się mu tym sa
mym: lgnęli do niego, wyczuwali w nim człowieka dobrego i
mądrego, zawsze niezmiennie życzliwego, a przy tym wesołe
go, dowcipnego, z wielkim poczuciem humoru, jego powiedze
nia, uwagi, sentencje, odznaczały się głębią filozoficzną, a
jego dowcipy byty najwyższej miary i rozchodziły się szeroko...
czarował wszystkich swym humorem oraz dowcipem...”.
Dowcipy Siengalewicza byty często złośliwe i dlatego też
nieraz obawiano się go i krytykowano. Od siebie dodałbym: on

ich nie tworzył, one stanowiły cząstkę jego osobowości, jego
ducha przekory (esprit de contradiction). Jako jego student, a
następnie uczeń-asystent, pobierając nauki od mistrza, już
wówczas wyczuwałem, że to co chce mi przekazać, to nie tylko
wiedza, która krystalizowała w jego logicznej syntezie nauko
wej, ale także wiele myśli wynikających z jego humanistyczne
go podejścia do nauki. Te myśli najlepiej wyrażał w formie bły
skawicznych anegdot i sentencji, którymi szczodrze okraszał
każde swoje wystąpienie na sali wykładowej, na ławie eksper
tów, na posiedzeniach Rad Wydziałowych. Oto przykłady tych
ostatnich:
- Kiedy przewód habilitacyjny przyszłego profesora wpłynął
na porządek dzienny posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego
we Lwowie, jeden z członków Rady znając jego wesołe uspo
sobienie, jego skłonność do wychwytywania usterek ludzkich,
wyraził obawę, czy nie jest zbyt lekkomyślny do zajmowania
poważnego stanowiska docenta. Uwaga ta oczywiście od razu
dotarta do Siengalewicza, który momentalnie zareplikowat
„wolę być lekkomyślnym niż ciężko-myślnym”. Powiedzenie to
nie przeszkodziło mu w uzyskaniu docentury.
- Nie będąc złośliwym potrafił celnie wychwytywać nasze
słabostki. Kiedyś na posiedzeniu Rady w ten sposób zagadnął
jednego z kolegów: „Bo tak zupełnie nic nie robić, to też nie jest
łatwo - prawda panie docencie?”
- Na ostatniej Radzie Wydziału, w której uczestniczył (11 li
stopada 1951 r.): Profesor wstaje przed zakończeniem obrad i
udaje się do wyjścia. Jego przyjaciel i zarazem rektor Uczelni
prof. Kurkiewicz powstrzymuje go: „Sergiusz, siadaj”. Odpo
wiedź: „Od siedzenia głowa mnie rozbolała”, na co rektor: „to
siadaj na głowie”, a odpowiedź Profesora: „boję się, że wów
czas mnie rektorem zrobią”.
- Młoda pani magister otrzymała równocześnie propozycję
objęcia asystentury od dwóch kierowników katedr, z których
jedną była medycyna sądowa. Ten ostatni etat uzyskał wcze
śniej zatwierdzenie dziekana. I oto pozbawiony współpracow
nicy kierownik zaprzyjaźnionej katedry wita Profesora: „Ach
szanowny kolego, nie dziwię się panu, że pan tak walczył o
swoją asystentkę - wiadomo - gentleman like blond’, a zagad
nięty odpowiada „nie, proszę pana, tu ma miejsce przypadek
odwrotny - blond like gentleman".
- Gdy jeden z członków Rady, znany brydżysta, zapytał Pro
fesora czy gra w brydża, tenże odrzekt: „nie, ja tylko tak inteli
gentnie wyglądam”.

Oddział Gdański
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Spotkanie z doc. Andrzejem Cechnickim
krajowym koordynatorem Programu Schizofrenia - otwórzcie
drzwi pt. „Krakowski model psychiatrii środowiskowej” odbę
dzie się w dniu 29 maja o godz. 11.00 w Auli Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa
Diagnostyki Laboratoryjnej

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie
się dnia 6 czerwca o godz. 10.00 w sali wykładowej Wojewódz
kiego Szpitala Zakaźnego, ul. Smoluchowskiego 18.
W programie:
1. Uktad HLA. Dobór immunologiczny dawca - biorca do prze
szczepu szpiku - dr n. med. G. Moszkowska, Zakład Immunopatologii AMG
2. Firma Pliva Lachema prezentuje bogatą ofertę odczynnikową.

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 24 czerwca
(wtorek) o godz. 13.00 w sali wykładowej nr 1 Wydziału Farma
ceutycznego, AMG, al. Gen. J. Hallera 107.
Dr hab. P. K. Zarzycki z Katedry i Zakładu Chemii Farmaceu
tycznej AMG wygłosi referat pt. „Zastosowanie i ocena przydat
ności wybranych technik analitycznych w monitorowaniu hor
monów sterydowych”.
Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
oraz Oddział Gdański Stowarzyszenia
Farmaceutów Katolickich Polski
zapraszają w dniu 28 czerwca o godz. 9.00 do sali nr 1 Wydz.
Farmaceutycznego AMG, ul. Gen. Hallera 107, na wykład dr
farm. W. Żebrowskiej, pomorskiego wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego i konsultanta wojewódzkiego ds. farmacji
aptecznej, pt. „Wybrane zagadnienia z prawa farmaceutyczne
go.
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Mieczysławie Bieleckim
W 1965 roku Rada Wydziału Lekarskiego wybrała na stano
wisko kierownika Zakładu Rentgenodiagnostyki doc. dr. hab.
med. Mieczysława Bieleckiego, który przyszedł do Gdańska z
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pełnił tę funk
cje w latach 1965 - 1970, uzyskując w tym czasie tytuł profeso
ra nadzwyczajnego. 1 października 1970 roku został powołany
Instytut Radiologii i Radioterapii. W skład Instytutu wchodziły:
Zakład Rentgenodiagnostyki, Samodzielna Pracownia Radio
biologii i Fizyki Promieniowania Jonizującego oraz Klinika
Onkologii i Radioterapii. Dyrektorem Instytutu został prof. Bie
lecki, będąc zarazem kierownikiem Zakładu Rentgenodiagno
styki; funkcje te pełnił do czasu przejścia na emeryturę.
Profesor w ciągu trzech pierwszych lat pracy przyjął do Za
kładu około 10 młodych lekarzy, aby stworzyć własną, gdańską
szkołę radiologii. Zespół bardzo się zintegrował, a Zakład pod
kierownictwem Profesora stał się dla wszystkich zatrudnionych
miejscem bliskim, a wiele zawiązanych wówczas przyjaźni
przetrwało do dziś, pomimo że lekarzy ci nie pracują już w Aka
demii. Przetrwały też niektóre wprowadzone wówczas zwycza
je i techniki badań jak: kominki kliniczno-radiologiczne, wspól
ne ocenianie zdjęć wykonanych w Zakładzie, metoda prowa
dzenia badań przewodu pokarmowego. Profesor byt człowie
kiem niezwykle pracowitym, pierwszy przychodził i ostatni wy
chodził z Zakładu, bardzo skromny, nie goniący za pienią
dzem, ludzki - o wielkim sercu dla ludzi biednych, starych,
ułomnych, samotnych i ubogich studentów z „akademika”.
Radiologia była jego pasją, myślę, że nawet życie osobiste jej
podporządkował. Zajmował się głównie badaniami przewodu
pokarmowego oraz diagnostyką schorzeń kręgosłupa i kości
skroniowych. W swej działalności zawodowej opracował specjal
ne metody obrazów rentgenowskich zaburzeń czynnościowych
oraz zmian organicznych okolicy wpustu żołądka, przedstawił
sposoby czynnościowego i jednoczasowego wielowarstwowego
badania kręgosłupa, zwłaszcza jego drobnych stawów. Wprowa
dził własną modyfikację tomografii - plezjografię, która polegała
na symulacyjnym wykonywaniu cienkich warstw 2 mm za pomocą
specjalnie w tym celu skonstruowanej kasety. Metoda ta znalazła
zastosowanie w diagnostyce schorzeń kręgosłupa i uchaśrodko-

Oddziaf Gdański
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
informuje o posiedzeniu naukowo-szkoleniowym w dniu 17
czerwca (wtorek), godz. 11.15 w sali wykładowej Wojewódzkie
go Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku, ul.
Nowe Ogrody 1/6. W programie:
1. Mycobakteriozy - wybrane zagadnienia diagnostyczne i kli
niczne - dr A. Pustkowski, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Gdańsk
2. Prezentacja przypadku zapalenia węzłów chłonnych obwo
dowych spowodowane przez Mycobacterium acrofuiaceum
- dr W. Pędzierska-Olizarowicz, Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Gdańsk

wego. Wdrożył technikę badań układu komorowego mózgu (wentrikulografię), kanału kręgowego (myelografię), badań sutka
(mammografię), układu chłonnego (limfografię).
Wśród osiągnięć organizacyjnych Profesora na podkreślenie
zasługuje działalność jako współorganizatora i wiceprzewod
niczącego Społecznego Komitetu na Rzecz Wyposażenia Aka
demii Medycznej i Innych Ośrodków Służby Zdrowia w Regio
nie Gdańskim. Wynikiem tej akcji było pozyskanie dla naszej
Uczelni pierwszego tomografu komputerowego, ultrasonogra
fu i dobrej klasy angiografu do badań naczyń całego ciała. Od
tego czasu rozpoczęta się prawdziwa „naczyniówka” i staliśmy
się trzecim w Polsce ośrodkiem posiadającym tomograf kom
puterowy. Dzięki temu przez wiele lat uczestniczyliśmy w ogól
nopolskich programach badawczych finansowanych przez Mi
nisterstwo Zdrowia, pod ogólnym hasłem - walka z rakiem.
Profesor bardzo cenił myśl techniczną w radiologii i dbał o
sprawność aparatury, dlatego utworzył na terenie Zakładu ko
mórkę inżynieryjną - stan taki trwa do dziś.
Swoim asystentom szczególnie chciat wpoić rzetelność dia
gnostyczną, zawsze powtarzał, aby nie spieszyć się z prowa
dzeniem badań, wzajemnie konsultować, rozmawiać z chory
mi, czytać historie chorób, być cierpliwym i pokornym w stosun
ku do medycyny. Zakład Radiologii byt otwarty dla lekarzy z re
gionu całego Pomorza. Niemal nie było „kominka”, na którym
lekarz powiatowy nie konsultowałby swoich badań. Profesor
sam doglądał, starał się też oceniać większość badań wykony
wanych przez asystentów, do dziś przytacza się powiedzonko
Profesora „wierzę, ale nie ufam - ocenię sam”. Przykładał nie
zwykłą wagę do wykonywania dobrych zdjęć. Nosił zawsze w
kieszeniach lekarskiego fartucha cukierki i obdarowywał laborantki, którym udało się zrobić dobre technicznie ale trudne do
wykonania zdjęcie. Byt estetą, sam dobrze rysował, dbał o po
rządek w Zakładzie i zwracał uwagę na estetyczny wygląd pra
cowników.
Hobby Profesora to wędkarstwo, ponieważ jednak sam nie
prowadził samochodu, to niepisanym „świętym obowiązkiem”
każdego aktualnie doktoryzującego się asystenta, było zawieźć
w niedzielę Profesora na ryby i nakopać robaków. Osobistą
dumą i miłością była wnuczka Patrycja, wiele o niej opowiadał,
a po śmierci żony dożył u niej ostatnich dni.
Profesor Bielecki miał długie życie - myślę, że dobre, bo
obdarzone pasją. W sercach swoich uczniów pozostanie na
zawsze.
dr Marianna Taraszewska-Czarnowska
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Środa wieczór: gorączkowe przygotowania do pionierskiego
na naszym terenie „kina pod gwiazdami” dobiegły końca.
Około 22.00. przed Klubem Medyk zgromadził się już spory
tłum widzów, którzy ubrani w ciepłe swetry i opatuleni w akademikowe koce, chroniące ich przed zimnem tego majowe
go wieczoru, obejrzeli Marka Koterskiego („Dzień Świra”,
„Nic śmiesznego” i „Ajlawiu”). Pokaz trwał aż do godz. 3.30
i wszyscy, którzy dotrwali dzielnie do końca, stwierdzili jed
nomyślnie, że byt udany, a wytrwać pomogło im m.in. grza
ne wino i piwo serwowane przez cały wieczór przez klub.
Pokaz się udał. Widzowie byli zadowoleni, a my odetchnęli
śmy z ulgą, bo byt to przecież nasz „pierwszy raz”.

Czwartek - dzień drugi
Godzina 14.00
V\i kawiarence „U Źródła DA” otwarcie wystawy sztuki stu
denckiej pt. „Karykatury Wykładowców i Asystentów AMG”.
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz
AMG, m.in. JM Rektor AMG prof. Wiesław Makarewicz, pro
rektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan, prorektor ds. dydak
tyki prof. Bolesław Rutkowski, dziekan Wydziału Farmaceu
tycznego prof. Marek Wesołowski, dyrektor dr Sławomir
Bautembach i inni zaproszeni goście. Wszystkim pomysł i
wykonanie zamieszczonych na wystawie prac bardzo się
spodobał i wywołał sporo śmiechu. Należy wspomnieć, że
autorem wszystkich prac jest absolwent ASP Marcin Laszczak, któremu jeszcze raz bardzo dziękujemy ©.

Godz. 16.00
Uroczysta parada na Długim Targu.
Po raz pierwszy studenci wszystkich trójmiejskich uczelni
idąc razem w uroczystej paradzie na Długim Targu obwie
ścili mieszkańcom naszego miasta, że -oto zaczyna się ich
święto. Wśród studenckiej braci widocznych było sporo bia
łych fartuchów. Przed Dworem Artura rektorzy lokalnych
uczelni wyższych stanęli do niecodziennego boju w siłowa
niu się na rękę. Stawką byty klucze do miasta. Nasze barwy
godnie reprezentował prorektor ds. dydaktyki prof. B. Rut
kowski, który w mato sportowy sposób został pokonany
przez rektora Politechniki Gdańskiej i ostatecznie ukończył
zmagania na 3 miejscu. Klucze do miasta dla swoich stu
dentów wywalczył rektor Politechniki Gdańskiej prof. Janusz
Rachoń.

Godz. 20.00
Oficjalnego otwarcia Medykaliów dokonali rektor prof. W.
Makarewicz i prorektor ds. dydaktyki prof. B. Rutkowski. Na
stępnie rozpoczął się pełen śmiechu i dobrej zabawy wie
czór kabaretowy. Przed liczną widownią wystąpiły trzy kaba
rety: Kabaret PROFIL z Zielonej Góry, kabaret HomoPewexus z Gdańska oraz gwiazda wieczoru kabaret Ani MruMru.
Wszystkie występy bardzo spodobały się publiczności, któ
ra nagrodziła artystów zasłużonymi, gromkimi brawami.

Okoto godz. 23.00
Rozpoczęta się zabawa studencka pt. „White Fartuch Party”,
na której studenci bawili się w swoich strojach „roboczych”,
co w świetle ultrafioletowym dawało niesamowity efekt...
Uff... okoto godz. 5.00 skończył się drugi dzień medykaliowy... udany? Wszyscy stwierdzili, że tak, awięc my też jeste
śmy zadowoleni... mimo że rozpoczął się już...

Dzień trzeci... 9 maja
Godzina 9.30
Rozpoczęty się wykłady i prezentacje w ramach XI Między
narodowej Studenckiej Konferencji Naukowej.

Godzina 14.00
Na osiedlu studenckim rozpoczęty się sportowe zmagania w
ramach II Międzynarodowych Igrzysk Medycznych. Ich mię

Gazeta AMG nr 6/2003

27

dzynarodowy charakter podkreślał udział naszych koleża
nek z Hiszpanii. Rozegranych zostało wiele konkurencji w
klimacie medycznym, m.in. bieg sanitariuszy z pacjentem
na noszach i wyścig o kulach. Jednak żadna z nich nie zgro
madziła tylu chętnych co wyścig na łóżkach szpitalnych. Wy
startowało 17 pięcioosobowych drużyn. Niejednokrotnie
łóżka nie wytrzymywały zawrotnej szybkości. Wszyscy bawili
się świetnie i chwalili możliwość osiągnięcia większych niż
na szpitalnych korytarzach prędkości. Może zdobyte umie
jętności przydadzą się kiedyś na ostrym dyżurze....

Wieczorem od godz. 19.00
Można było w Klubie Medyk zregenerować sity podczas al
ternatywnej muzykoterapii. Zagrali m.in. Homosapiens i
Cool Kids of Death.

Dzień czwarty. .10 maja
Godzina 10.00
Na terenie osiedla studenckiego rozpoczęty się rozgrywki
sportowe, tym razem studenci rywalizowali na boisku spor
towym położonym za Domem Studenckim nr 1. Mimo nie
sprzyjającej aury rozegrano kilkanaście meczy koszykówki i
siatkówki, którym towarzyszyło wiele emocji i wierni... do sa
mego końca kibice.

Okoto godziny 12.00
Na boisku przy Wydziale Farmaceutycznym rozegrany zo
stał „główny mecz medykaliowy” między władzami naszej
Uczelni a studentami. Nasi koledzy musieli, podobnie jak
przed rokiem, uznać wyższość starszych wiekiem i doświad
czeniem przedstawicieli władz. Mecz zakończył się wyni
kiem 2:1.

O godzinie 15.30
Na Długim Targu odbyt się, zorganizowany przez koto me
dycyny ratunkowej kierowane przez dr Barbarę Raniszewską, pokaz ratownictwa medycznego oraz nauka udzie
lania pierwszej pomocy dla mieszkańców Trójmiasta. W tym
samym czasie na terenie osiedla akademickiego rozpoczę
ta się majówka i koncert na wolnym powietrzu. Na scenie za
prezentowały się zespoły: Madmuazel, Fungus, Itch, Subside, Milczenie Owiec, Debesters, El Vehiculo, OXYGEN oraz
gwiazda wieczoru LADY PUNK. Mimo chłodu koncert zgro
madził sporą widownię. Opłaciło się długo czekać. Gdy na
scenie pojawił się wreszcie zespół Lady Punk publiczność
zawrzata. Występ gwiazdy tegorocznych Medykaliów nadał
imprezie fantastyczną atmosferę i klimat, który trwał do póź
nych godzin nocnych....

Uff... Medykalia dobiegły końca....
Jeszcze tylko małe sprzątanko i czas myśleć o następnych...
Sława Wieczorek-Nowak
Błażej Przybystawski
Uczelniany Samorząd Studencki AMG
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Udany powrót profesora
R. Kalisza na do drużyny

Władze Uczelni Studenci

2:i (1:0)

Tegoroczny mecz piłkarski pomiędzy repre
zentacją Władz Uczelni i Samorządu studentów
jak zwykle był ważnym punktem programu Medykaliów. Niestety nie było tak pięknej, słonecz
nej pogody jak w roku ubiegłym, ale warto było
przyjść i obejrzeć zmagania sportowe lekarzy,
farmaceutów, pracowników Uczelni i studentów
co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze
uczestnicy spotkania, szczególnie ci „bardziej
rutynowani”, mieli okazję powspominać stare, dobre czasy,
np. słynne mecze naszej drużyny jeszcze z lat 80. Stało się tak
za sprawą prorektora ds. nauki, prof. Romana Kaliszana, który
po kilkuletniej przerwie zdecydował się wrócić na boisko, by ze
swoimi kolegami z dawnej drużyny wal
czyć o zwycięstwo. Trzeba od razu napi
sać, że ten re-debiut byt bardzo udany.
Umiejętności pozostały te same, może
tylko zabrakło trochę szybkości. Fakt
ten dotyczy jednak prawie całej drużyny
pracowników AMG. Koledzy studenci
są dużo młodsi i od początku było wia
domo, że nie będziemy w stanie wygrać
ze studentami tym elementem gry. Trze
ba podkreślić, że studenci bardzo
chcieli zapomnieć o przykrej zeszło
rocznej porażce i rozpoczęli mecz bar
dzo ambitnie. Nie wierzyli, że i tym ra
zem mogą zejść z boiska pokonani, tym
bardziej, że byli gorąco dopingowani
przez swoje koleżanki z Uczelni. Grali
też ostro, co skończyło się w drugiej po
łowie groźnie wyglądającą kontuzją dr.
Zdrojewskiego.
Drugim powodem, dla którego warto
było przyjść na stadion Wydziału Farmaceutycznego w sobotę
10 maja o godz. 12.00, byt piękny pierwszy gol meczu. Niespo
dziewanie, po okresie naporu studentów, około 25 minuty me-

czu, po samotnym rajdzie przez pót boiska, kapitalnym uderze
niem w lewy dolny róg bramki z 20 metrów, dr Aleksander Pa
nów zmusit do kapitulacji bramkarza studentów. Byt nim Rafa!
Kruczkowski lider studenckiego, bardzo udanego prereferendum unijnego. Rafat jako bramkarz
prezentował się bardzo groźnie, byt
ubrany w czarny, bardzo profesjonal
ny strój. Bronił w tym meczu bardzo
dobrze, ale przy strzale dr. Panowa
zdążył tylko obserwować nieuchron
ny lot pitki... do bramki.
Później, już w drugiej połowie gra
jący perfekcyjnie w obronie dr To
masz Mazurek poprawił wynik potęż
nym strzałem z bliska na 2:0. Gdy
wydawało się, że wygrana jest pew
na, idealnej sytuacji sam na sam z
bramkarzem nie udało się wykorzy
stać dr. Andrzejowi Wojtowiczowi. W
odpowiedzi studenci przeprowadzili
szybką kontrę i ku radości swoich ki
biców pokonali bardzo dobrze bro
niącego w naszej drużynie kol. Jarka
Dobrenko. Zwycięski wynik ku rado
ści naszych kibiców udało się jednak
„dowieźć” do końca meczu. Najdzielniej kibicowali nam, za co
bardzo dziękujemy, prof. Brunon Imieliński, szef Stowarzysze
nia Absolwentów AMG oraz dyrektorzy S. Bautembach i J. Langowski. Studenci, jak zwykle, zadbali o profesjo
nalną oprawę meczu, który wzorowo poprowa
dził zawodowy sędzia OZPN.
Tak więc po raz drugi nasza drużyna prezen
tując niezłą jak na swój wiek kondycję, dużą
wolę walki oraz skuteczną grę formacji defen
sywnych otrzymała okazały Puchar Rektora
AMG. Opracowana na ten mecz taktyka uważ
nej i szczelnej defensywy oraz gry z kontry oka
zała się skuteczna. Skład drużyny Władz Uczel
ni i Stowarzyszenia Absolwentów AMG byt na
stępujący: Adam Grzybowski, Arkadiusz Mikszewicz, Aleksander Panów, Ryszard Piękoś,
Roman Kaliszan, Tomasz Mazurek, Jarosław
Dobrenko, Sylwester Byczkowski, Jacek Teodorczyk, Andrzej Wojtowicz, Tomasz Zdrojew
ski.
prof. Ryszard Piękoś,
dr Tomasz Zdrojewski

