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550. ROCZNICA USTANOWIENIA STATUTU

CECHU GDAŃSKICH CHIRURGÓW
27 marca 1454 roku Rada Starego Miasta Gdańska zatwierdziła statut gdańskiego cechu chirurgów, zawierający zbiór przepi
sów, uprawnień i zwyczajów cechowych. W rocznicę tego wydarzenia warto przypomnieć, jak to się stato, że leczenie przy użyciu
rękoczynów (chirurgia), przez kilka stuleci nie byto domeną działania lekarzy (medyków), później zaś stato się częścią akademic
kiego nauczania medycyny.
Ryc. 1. Retabulum znad ołtarza, który w latach
1420-1945 znajdował się w kaplicy świętych Ko
śmy i Damiana Kościoła Mariackiego w Gdańsku.
Obecnie ten zabytek znajduje się w Muzeum Na
rodowym w Warszawie. Ołtarz wykonany był
przez nieznanego z nazwiska gdańskiego artystę
około 1420 roku. Pośrodku pod baldachimem rzeźba Matki Boskiej, która nie jest tą, jaka orygi
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nalnie tam się znajdowała. Widoczna na zdjęciu
dostawiona figura pochodzi z roku około 1410,
została wykonana w Gdańsku lub w okolicy z żół
tego piaskowca, jest polichromowana, nosi na
zwę „Piękna Madonna”, jej wysokość wynosi 115
cm. Na zewnętrznych skrzydłach tryptyku nama
lowane są sceny z życia Najświętszej Marii Panny:
Pokłon Trzech Króli, Koronacja, Zaślubiny, Za
śnięcie. Na przyśrodkowych skrzydłach tryptyku
przedstawione są postacie św., św. Katarzyny,
Małgorzaty, Barbary i Doroty. Fot. Dział Doku
mentacji Fotograficznej Muzeum Narodowego w
Warszawie.
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Ryc. 2. Brama Mariacka, nieczynne obecnie wejście do Bazyliki.

Ryc. 3. Wejście do kaplicy świętych Kośmy i Damiana od nawy głównej.
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Prezydent Rzeczypospolitej Polski nadał tytuł naukowy
profesora nauk medycznych Zbigniewowi Śledzińskiemu
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w dniu 11.12.2003 r.
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Wytyczne

dotyczące

KRYTERIÓW AWANSÓW
Wyjaśnienie Prorektora ds. Nauki

- niedziele i święta
- soboty i inne dni wolne od pracy dla pracowników Akademii Medycznej w Gdańsku

Dni robocze
Dni wolne

poniedziałek-piątek

-254
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-

52

święta

-

6
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-
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soboty świąteczne

-

2

razem

- 366 dni

2

piątki

Miesiąc

Ilość dni
roboczych

Ilość dni
wolnych

Miesięczny czas pracy
dla normy dziennej
8 godz.
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22
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RAZEM

254 dni

112 dni

2.032 godz.

W związku z zapytaniami związanymi z zamieszczonymi w
Gazecie AMG nr 2/2004, str. 6-7, Wytycznymi dotyczącymi kry
teriów awansów naukowych i zawodowych pracowników nauko
wo-dydaktycznych w AMG przyjętymi na posiedzeniu Senatu w
dniu22.12.2003 r. uprzejmie wyjaśniam, że przeliczenia punk
tacji Impact Factor (IF) na index Copernicus (IC) w roku 2004
należy dokonywać wg wzoru:

IC = 7,5 + 17,6 x IF
np. gdy IF = 0,500, to IC = 16,3
Zaznaczam, że nie ma możliwości wyliczania IC dla innych
pozycji z dorobku publikacyjnego niż artykuły zawarte w czaso
pismach wymienionych na liście Instytutu Informacji Naukowej
(Filadelfijska) czy na liście lndex Copernicus (lub na odpowied
nikach w przypadku innych list niż lista Zespołu PO-5 MNiI).
Wspomniany w Wytycznych IC odnosi się tylko do określonych
czasopism naukowych i nie może być zastąpiony innymi para
metrami aktywności naukowej.
Powyższe uwagi nie odnoszą się do wyliczeń aktywności
naukowej jednostek, przy których obowiązują niezależnie po
dane zasady punktacji.

prorektor ds. nauki
prof. Roman Kaliszan

Redakcja Annales Academiae
Medicae Gedanensis
uprzejmie przypomina, że 31 marca 2004 r. upływa termin
składania prac, które mają ukazać się drukiem w roczniku
2004.
n
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Kalendarium Rektorskie
21.01.04 - prorektor ds. nauki prof. Roman
Kaliszan wziął udział w spotkaniu z laure
atem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska
im. Jana Heweliusza za rok 2002 prof. dr.
hab. Michałem Mrozowskim z Politechniki
Gdańskiej.
21.01.04 - środowiskowa prezentacja pro
jektu pod nazwą Centrum Zaawansowanych
Technologii. Projekt ten jest przygotowywa
ny przez zespół naukowców z Politechniki
Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Aka
demii Medycznej; koordynatorem jest pro
rektor PG prof. Wojciech Sadowski. Na pre
zentacji obecni byli m.in.: rektor prof. Wie
sław Makrewicz, prorektor ds. nauki prof.
Roman Kaliszan i dziekan MWB UG-AMG
prof. Jacek Bigda.
22.01.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
uczestniczył w uroczystym otwarciu Akade
mickiej Telewizji Politechniki Gdańskiej.
22.01.04 - w siedzibie Stowarzyszenia Kon
sulów Honorowych, w Domu Uphagena w
Gdańsku odbyło się noworoczne spotkanie
Korpusu Konsularnego Trójmiasta, na któ
rym Akademię reprezentował prorektor ds.
nauki prof. Roman Kaliszan.

24.01.04 - otwarcie nowo wybudowanego
szpitala SWISSMED w Gdańsku. Na uroczy
stości obecny byt rektor prof. Wiesław Ma
karewicz oraz dyrektor administracyjny dr
Sławomir Bautembach.
24.01.04 - na zaproszenie Okręgowej Izby
Lekarskiej rektor prof. Wiesław Makarewicz
wraz z małżonką gościł na dorocznym Balu
Lekarza zorganizowanym w hotelu Haffner
w Sopocie.
27.01.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
przyjął prezesa Zarządu Zakładów Farma
ceutycznych „UNIA” Marka Ruzikowskiego.
W toku rozmowy, w której uczestniczyli tak
że prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan,
dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof.
Marek Wesołowski i prof. Małgorzata Sznitowska, podpisano porozumienie o współ
pracy obu jednostek.
27.01.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
przyjął Dr. Kai Witzel z Helios St. Elizabeth
Klinik Hunfeld (Niemcy), który gościł w Ka
tedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokry
nologicznej i Transplantacyjnej. W rozmo
wie uczestniczyli prof. ZbigniewŚledziński,
dr Justyna Bigda i dr Maciej Śmietański. W
toku spotkania podpisano porozumienie o
współpracy obu instytucji.
28.01.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
wziął udział w posiedzeniu Konferencji
Rektorów Uczelni Medycznych. Porządek
dzienny zawierał m.in. omówienie działal
ności Komisji Akredytacyjnej Uczelni Me
dycznych w roku 2004 oraz spotkanie z wi
cepremierem Jerzym Hausnerem n.t. pro
jektowanych zmian w systemie ochrony

zdrowia. Posiedzenie KRUM odbyto się w
Akademii Medycznej w Warszawie.

29-31.01.04 - rektor prof. Wiesław Makare
wicz uczestniczył w Zgromadzeniu Plenar
nym Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich, które odbyto się w Śląskiej
Akademii Medycznej w Katowicach.
31.01.04 - prorektor ds. nauki prof. Roman
Kaliszan uczestniczył w uroczystym otwar
ciu zmodernizowanego gmachu Opery Bał
tyckiej i wręczeniu nagrody Człowiek Roku
„Dziennika Bałtyckiego” za rok 2003. Wy
różnienie to otrzymał prezes Grupy Lotos
Paweł Olechnowicz.

01.02.04 - uroczystość wręczenia Nagrody
Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Hewe
liusza za rok 2003, na której obecni byli rek
tor prof. Wiesław Makarewicz oraz prorek
tor ds. nauki prof. Roman Kaliszan. W ka
tegorii nauk humanistycznych nagrodę przy
znano prof. dr. hab. Józefowi Bachorzowi,
a w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych
prof. dr. hab. Grzegorzowi Węgrzynowi.
Obaj laureaci są profesorami Uniwersytetu
Gdańskiego.
03.02.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
przyjął w swoim biurze dyrektora generalne
go „SWISSMED”, Roman Walasińskiego.
07.02.04 - w Klubie „Medyk”, po raz trzeci
pod patronatem Rektora, odbyt się dorocz
ny Bal Karnawałowy AMG z udziałem 300
osób.
10.02.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
w towarzystwie dyrektora dr. Michała Mędrasia odwiedził Kliniczny Oddział Ratun
kowy ACK i zapoznał się z jego funkcjono
waniem.
10.02.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta
Gdyni z okazji 78. rocznicy nadania Gdyni
praw miejskich.
11.02.04 - członkowie Kolegium Rektorskie
go odwiedzili Szpital Kliniczny Akademickie
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w
Gdyni i zapoznali się z jego funkcjonowa
niem.

11.02.04 - sesja naukowa z okazji Między
narodowego Dnia Chorego w Domu Hospicyjnym im. ks. Dutkiewicza zorganizowana
pod patronatem metropolity gdańskiego ks.
abp. dr. Tadeusza Goctowskiego i rektora
AMG prof. Wiesława Makarewicza. W sesji
uczestniczył także prorektor ds. nauki prof.
Roman Kaliszan.
13.02.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
razem z rektorem Uniwersytetu Gdańskie
go prof. Andrzejem Ceynową i prorektorem
Politechniki Gdańskiej prof. Wojciechem
Sadowskim oraz dziekanem MWB UG-AMG
prof. Jackiem Bigdą złożyli wizytę _K
prezydentowi Gdyni Wojciechowi
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Absolwenci
Oddziału Stomatologicznego
Szczurkowi. Przedmiotem rozmowy
byta organizacja Pomorskiego Cen
trum Zaawansowanych Technologii.

HL

14.02.04 - prorektor ds. nauki prof. Roman
Kaliszan wraz z małżonką oraz dziekan
Wydziału Farmaceutycznego prof. Marek
Wesołowski z małżonką gościli na Balu
Aptekarza w hotelu Gdynia.

14.02.04 - na zaproszenie rektora Akademii
Morskiej w Gdyni rektor prof. Wiesław Ma
karewicz wraz z małżonką uczestniczył w
Wielkim Balu Morskim.
15.02.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
wziął udział w uroczystości nadania przez
Radio Gdańsk wyróżnienia „Radiowej Oso
bowości Roku 2003”.
18.02.04 - IV konferencja SzkoleniowoNaukowa pt. Działalność transplantacyjna
w Ośrodku Gdańskim w 2003 roku, w której
uczestniczył rektor prof. Wiesław Makare
wicz. Organizatorem konferencji było Re
gionalne Centrum Koordynacji Transplanta
cji SPSK Nr 1 ACK AMG, Klinika Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
oraz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Endokrynologicznej i Transplantacyjnej.

20.02.04 - po generalnym remoncie otwar
to kolejny oddział Szpitala ZOZ dla Szkół
Wyższych w Gdańsku, tzw. Szpitala Stu
denckiego. W uroczystym otwarciu uczest
niczył rektor prof. Wiesław Makarewicz.
20.02.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
otrzymał z rąk marszałka Jana Kozłowskie
go nominację na członka Pomorskiego Ko
mitetu Sterującego dla Regionalnego Pro
gramu Operacyjnego Województwa Pomor
skiego na lata 2004-2006.

24.02.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
przyjął doradcę ds. ekonomicznych amba
sady Holandii w Warszawie Woutera J. Loka
i towarzyszącego mu konsula honorowego
w Gdańsku Wojciecha Kolańczyka.
25.02.04 - w spotkaniu konsultantów woje
wódzkich zorganizowanym z inicjatywy wo
jewody pomorskiego Jana Ryszarda Kurylczyka obok znacznej liczby profesorów AMG
pełniących funkcję konsultantów wojewódz
kich, uczestniczyli rektor prof. Wiesław
Makarewicz i prorektor ds. nauki prof. Ro
man Kaliszan. Na spotkaniu tym wojewo
da wyróżnił medalem SINT SUA PRAEMIA
LAUDI prof. Grażynę Świątecką, prof. Ma
rię Korzon i prof. Andrzeja Rynkiewicza.
26.02.04 - posiedzenie Senatu AMG
27.02.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
uczestniczył w Walnym Zebraniu Stowarzy
szenia Absolwentów AMG połączonym z
wykładem prorektora ds. nauki prof. Roma
na Kaliszana pt. Kierunki poszukiwań no
wych leków.
mgr Urszula Skatuba

Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Gdańsku, rocznik 1950 - 1954
W związku z 50-leciem ukończenia studiów odbędzie się w naszej Alma Mater uro
czystość odnowienia dyplomów lekarza dentysty w dniu 4 czerwca 2004 roku.
W imieniu organizatorów tej uroczystości prosimy zainteresowane Koleżanki i Ko
legów lub ich rodziny o podanie pełnych adresów lub innych informacji dotyczących
wymienionych niżej absolwentów:
Janina Augustyniak, Helena Banel-Dubiel, Ryszard Bartoszek, Lila Biegaj, Emilia
Brożek, Tadeusz Chwedczuk, Alicja Czachorowska-Hauzner, Halina Dowgiatto, Anna
Dubik, Teresa Dybcio, Jadwiga Dziadowicz-Brzózka, Zofia Filus, Romuald Gaj, Bar
bara Jacennik-Skorupka, Gerard Jankowski, Izabela Karpus, Teresa Kieł, Janina
Kobierska, Romualda Kołsowska-Tarasewicz, Bronisława Korda, Marianna Korecka,
Aleksandra Kowalska, Teresa Kozłowska, Mieczysław Kozub, Izabela KrajewskaGajewska, Halina Kwiatkowska, Irena Lempicka, Bogumiła Matuszak, Bogdan Micha
łowicz, Danuta Miściur, Irena Oficjalska-Leszczyńska, Regina Pufahl, Romuald Sa
wicki, Janina Sitarska, Władysława Syropiatko, Cecylia Szczypiorska-Miernecka,
Agnieszka Tejchert, Krystyna Treszer-Sokót, Joanna Urba, Wanda Zarzeczna, Roza
lia Zawinowska
Prosimy o kontakt z kolegami:
• Jerzy Dźwill, Skwer Kościuszki 17-19 A/25, 81-370 Gdynia, tel. (058) 620 23 45
• Danuta Nagórska, ul. Kochanowskiego 19A/18, 84-200 Wejherowo, tel. (058) 67225-16
Na adres domowy otrzymacie Państwo dokładne informacje o zjeździe.

□

Nowi doktorzy
Na Wydziale Lekarskim AMG stopień doktora
nauk medycznych otrzymali:
w zakresie biologii medycznej:
1. mgr Rita Monika HANSDORFER-KORZON - asystent, Katedra i Zakład Rehabili
tacji AMG, praca pt. „Optymalizacja metod fizjoterapeutycznych i diagnostycznych
w leczeniu obrzęków limfatycznych u kobiet po mastektomii”, promotor: dr hab. Sta
nisław Bakuta, prof. nzw. AMG, Rada Wydziału Lekarskiego dnia 19.02.2004 r.
nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej z wyróż
nieniem.
w zakresie medycyny:
1. lek. Roman SKOWROŃSKI - asystent, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensyw
nej Terapii AMG, praca pt. „System oceniania wyników nauczania podstawowych
technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem monitorowania
komputerowego i metod wizualnych”, promotor: dr hab. Janina Suchorzewska, prof.
nzw. AMG, Rada Wydziału Lekarskiego dnia 19.02.2004 r. nadała stopień doktora
nauk medycznych w zakresie medycyny.

□
Na „wczasy pod gruszą” już pora...
Dział Socjalny przypomina, że zgodnie z Regulaminem Tworzenia i Gospodarowania
Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (§6, pkt. 4), dnia 15 kwietnia br. mija
termin składania wniosków o przyznanie refundacji za krajowy wypoczynek letni tj.
wczasów rodzinnych, wczasów bezświadczeniowych, tzw. „wczasów pod gruszą”, re
fundacji kolonii i obozów letnich, zakupionych u obcych organizatorów.

□
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Z Senatu AM w Gdańsku
Sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 26 stycznia 2004 r.

coraz bardziej wydajni, jeżeli chodzi o działalność dydak
tyczną.
W dalszej części spraw bieżących rektor prof. Wiesław Ma
karewicz zwrócił uwagę członkom Senatu na dokumenty pt.
MISJA AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU, PRIORYTE

1. Na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego prof. J. Morysia
Senat zaopiniował pozytywnie następujące wnioski:
a) w sprawie przemianowania Zakładu Stomatologii Dziecię
cej na Katedrę i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowe
go AMG,
b) w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko pro
fesora nadzwyczajnego dr hab. Zbigniewa Śledzińskiego,

TY I STRATEGICZNE CELE ROZWOJU oraz ANALIZA SŁA
BYCH I MOCNYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ
ROZWOJU AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU z prośbą

prof. nzw. AMG,
c) w sprawie powołania Zakładu Neuropatologii i Patologii
Molekularnej AMG.

2. Na wniosek dyrektora administracyjnego dr. Sławomira Bautembacha Senat zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie
wydzielenia z mienia AMG części majątku na utworzenie
funduszu założycielskiego ACMMiT SPSK AMG w Gdańsku
i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę.
3. Senat zapoznał się z informacją prorektora ds. klinicznych
prof. Stanisława Bakuty o sytuacji w SPSK Nr 1 - ACK AMG
jak też o podstawowych kierunkach prowadzonej restruktu
ryzacji i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę (Pełny tekst
uchwały publikowany jest na str. 6).
4. Na wniosek przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej
prof. Wojciecha Czarnowskiego Senat zaopiniował pozytyw
nie wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie AMG
i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę (Pełny tekst uchwały
publikowany jest na str. 6).

5. Na wniosek rektora prof. dr. hab. Wiesława Makarewicza
Senat zaopiniował pozytywnie następujące wnioski:
a) w sprawie wyboru Kanclerza Kapituły Medalu „Zasłużone
mu Akademii Medycznej w Gdańsku” w osobie prof. dr.
hab. Zdzisława Brzozowskiego,
b) w sprawie wyboru przedstawiciela Senatu AMG do Rady
Społecznej SPSK Nr 1 ACK AMG, w osobie p. Marii Lizakowskiej-Kmieć,
c) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznacze
nia państwowego dla prof. Wacława Szybalskiego i przyjął
w tej sprawie stosowną uchwałę.
6. Na wniosek przewodniczącego Uczelnianego Samorządu
Studenckiego studenta Łukasza Balwickiego Senat drogą
wyboru uzupełnił w bieżącej kadencji 2002-2005 skład Ko
misji Budżetu i Finansów o osobę st. Łukasza Balwickiego.
7. W sprawach bieżących rektor prof. dr hab. Wiesław Makare
wicz przedstawił informację o dynamice zmian zatrudnienia
w latach 2002 i 2003 w AMG. Zwrócono uwagę, że rocznie
odchodzi z AMG ok. 160 pracowników i tyle samo jest nowo
zatrudnionych. Stanowi took. 10% ogółu zatrudnionych. Nie
znaczny wzrost liczby zatrudnionych głównie spowodowany
jest rozszerzeniem obowiązków dydaktycznych na skutek
utworzenie nowych kierunków studiów. Jednocześnie nale
ży zwrócić uwagę, że 5% wzrostowi zatrudnienia towarzyszy
aż 30% wzrost liczby studentów. Oznacza to, że stajemy się

o zapoznanie się z ich treścią i przekazanie ewentualnych
uwag i opinii. Dokumenty te zostały zaakceptowane przez
Kolegium Rektorskie 19.01.br. i zostaną przedstawione Ko
misji Rozwoju Uczelni na posiedzeniu w dniu 5.02.br.
W części końcowej spraw bieżących dyrektor administracyj
ny dr Sławomir Bautembach przedstawił informację nt. no
wych, obowiązujących od dnia 01.01.2004 r. zmian w Kodek
sie Pracy (zgodnie z ustawą z dnia 14.11.2003 o zmianie
ustawy - Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych innych
ustaw). Zmiany powyższe dotyczą m.in. wprowadzenia defi
nicji doby i tygodnia, wprowadzenia pojęcia okresu odpo
czynku pracownika, wprowadzenia dwóch wymiarów urlopu:
20 i 26 dni. Ponadto nowy Kodeks Pracy wprowadził nowe
zasady nabywania prawa do urlopu po raz pierwszy. Kodeks
Pracy wprowadził nowe zasady w zakresie ustalania upraw
nienia do urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnione
go w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz przywrócił zasa
dę wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia chorobowego
za pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego. Rozszerzył zakres
ochrony w zakresie równego traktowania. Do nowych obo
wiązków pracodawcy należy m.in. przeciwdziałanie mobingowi. Kolejną istotną zmianą jest obowiązek określenia w
umowie o pracę wynagrodzenia o pracę odpowiadającego
rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.
Równocześnie Kodeks Pracy zobowiązał pracodawcę do
przedstawienia pracownikowi umowy o pracę na piśmie naj
później w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Zosta
ły wprowadzone również okresy wypowiedzenia umowy na
zastępstwo - jest to nowy typ umowy na czas określony. O
tych i innych zmianach w Kodeksie Pracy kierownicy jedno
stek administracyjnych AMG zostaną poinformowani sto
sownym pismem.

8. W wolnych wnioskach prof. Eugenia Częstochowska zwróci
ła się z zapytaniem o losy dziatki położonej przy ul. Powstań
ców Wielkopolskich, a przeznaczonej pod budowę kościoła.
W odpowiedzi p. Tadeusz Keslinka udzielił informacji, że
sprawa ewentualnej zamiany tej dziatki na inne tereny pozostaje od ponad pół roku w zawieszeniu. Nowe oferty ze stro
ny miasta nie wpływają. Wnioskodawcą jest w tym przypad
ku Miasto Gdańsk.
W dalszej części wolnych wniosków, odpowiadając na pyta
nie prof. Jacka Bigdy, p. Tadeusz Keslinka poinformował, że
sprawa zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego terenów rozwojowych Uczelni została uregulo
wana przez Radę Miasta Gdańska w uchwale z dnia 4 grud
nia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego Aniołki w rejonie ulic Dębo
wej i Powstańców Warszawskich. Wymieniona uchwała do
brze zabezpiecza potrzeby rozwojowe Uczelni.
mgr Marlena Piór-Chastre
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Uchwała nr 12/03/04
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku
z dnia 26.01.2004 r.
w sprawie sytuacji finansowej SPSK 1 ACK
i projektowanych kierunków restrukturyzacji
Senat po wysłuchaniu informacji o zadłużeniu i zobowiąza
niach finansowych SPSK 1 ACK oraz o przychodach i kosztach
poszczególnych klinik w roku 2003, jak też o wysokości planowa
nych przychodów w roku 2004 stwierdza, że aktualna sytuacja
finansowa SPSK 1 ACK w wysokim stopniu zagraża jego bezpie
czeństwu, jak też bezpieczeństwu funkcjonowania Uczelni.

Senat udziela zdecydowanego poparcia przedstawionym
kierunkom restrukturyzacji szpitala i stwierdza, że niezbędne
jest pilne podjęcie przez rektora wspólnie z zarządem szpitala
decyzji restrukturyzacyjnych, które jeszcze w roku 2004 dopro
wadzą do znacznego obniżenia tempa narastania zadłużenia.

Uchwała nr 13/03/04
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
AMG
§1
Senat Akademii Medycznej w Gdańsku, po wniesieniu popra
wek, zatwierdza zaproponowane przez Senacką Komisję Sta
tutową następujące zmiany w Statucie Akademii Medycznej w
Gdańsku:

1. Ust. 3 §10 po dodaniu pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„3. Jednostki organizacyjne ogólnouczelniane:
1. Biblioteka Główna,
2. Centrum Badawczo-Rozwojowe „Trójmiejska Akade
micka Zwierzętarnia Doświadczalna”.

2. Wprowadza się §53 a, który otrzymuje brzmienie:
„1. Rektor nawiązuje stosunek pracy z dyrektorem Centrum
Badawczo-Rozwojowego „Trójmiejska Akademicka
Zwierzętarnia Doświadczalna” po zasięgnięciu opinii Se
natu Akademii.
2. Dyrektorem Centrum może być nauczyciel akademicki lub
osoba nie będąca nauczycielem akademickim.
3. Dyrektor Centrum kieruje podległą jednostką według za
sad określonych w §52 z wyjątkiem obowiązku prowadze
nia działalności dydaktycznej”.
3. W §16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o utworzenie lub rozwiązanie instytutu lub kate
dry składającej się z kilku jednostek, włączenie lub wyłą
czenie z instytutu lub katedry powinien zyskać akceptację
większości nauczycieli akademickich zatrudnionych w
odpowiednich jednostkach oraz winien być, przed przed
stawieniem go Senatowi, zaakceptowany przez radę wy
działu, a w przypadku instytutu międzywydziałowego
przez radę instytutu (w przypadku utworzenia nowego in
stytutu międzywydziałowego przez rady wydziałów)”.

Senat uznaje znaczącą poprawę kondycji finansowej SPSK
1 ACK za sprawę najwyższej wagi dla Uczelni i dla osiągnięcia
tego celu uważa za konieczne m.in.: bezwzględne wyprowa
dzenie klinik z budynku przy ul. Kieturakisa, zaprzestanie eks
ploatacji niektórych budynków w kompleksie przy ul. Dębinki,
przestrzeganie limitów punktowych kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia przez poszczególne kliniki, zmniejszenie
bazy łóżkowej, łączenie niektórych klinik, racjonalizację za
trudnienia, reorganizację diagnostyki radiologicznej, reorgani
zację systemu ruchu chorych, reorganizację funkcjonowania
bloków operacyjnych oraz kreowanie dodatkowych przycho
dów.

Do wykonania tej uchwały Senat zobowiązuje rektora i dyrek
tora SPSK 1 ACK. Jednocześnie Senat zobowiązuje wyżej wy
mienionych do przedstawienia na posiedzeniu Senatu w mar
cu br. sprawozdania z podjętych działań restrukturyzacyjnych
oraz zarysu dalszego programu naprawczego do realizacji w
roku 2004.
„

4. W §50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor instytutu wybierany jest przez nauczycieli aka
demickich zatrudnionych w instytucie spośród jego pra
cowników posiadających stopień doktora habilitowanego
lub tytuł profesora. Wybór zatwierdza rektor po zasięgnię
ciu opinii właściwej rady wydziału oraz za zgodą Senatu.
Kadencja dyrektora instytutu zbiega się z kadencją władz
Uczelni”.

5. W §51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Kierownicy jednostek międzywydziałowych, z wyłącze
niem instytutu międzywydziałowego, są wyłaniani w dro
dze postępowania konkursowego ogłoszonego przez pro
rektora ds. spraw dydaktyki”.
6. W §69 po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5, który otrzymuje
brzmienie:
„5. Akademia może utworzyć ze środków pochodzących spo
za budżetu państwa własny fundusz stypendialny na sty
pendia dla pracowników, studentów i uczestników studiów
doktoranckich. O utworzeniu funduszu i zasadach gospo
darowania nim decyduje Senat.
1) Stypendia z funduszu, o którym mowa w ust. 5 mogą
być przyznawane niezależnie od przyznawanych ze
środków pochodzących z budżetu państwa.
2) Stypendia dla studentów z funduszu, o którym mowa w
ust.5 są przyznawane przy udziale samorządu stu
denckiego”.

7. W §69 numerację dotychczasowych ust. 5, 6 i 7 zwiększa się
odpowiednio o jedność.
8. §17 otrzymuje brzmienie:
„Instytuty i katedry składające się z kilku jednostek orga
nizacyjnych działają na podstawie regulaminów organiza
cyjnych nadawanych przez rektora po zasięgnięciu opinii
lub na wniosek dyrektora instytutu lub kierownika kate
dry”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

□
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w dniu 26 lutego 2004 r.
1. Na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego prof. J. Morysia
Senat zaopiniował pozytywnie następujące wnioski:
a) w sprawie wyboru przewodniczącego III Zespołu Wydzia
łu Lekarskiego Senackiej Komisji Spraw Nauczycieli Aka
demickich na okres bieżącej kadencji władz Uczelni
2002-2005 w osobie dr. hab. Jacka Witkowskiego, prof.
nzw.,
b) w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwy
czajnego dr. hab. Janusza Sieberta.

2. Dziekani Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutyczne
go przedstawili informację dotyczącą dopełnienia wymagań
minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach stu
diów. W związku zapowiedzianą oceną studiów magister
skich i licencjackich, prowadzonych na Wydziale Lekarskim
i Wydziale Farmaceutycznym AMG przez Państwową Komi
sję Akredytacyjną konieczne jest sprostanie wymogom roz
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
28.03.2002 r. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, do prowa
dzenia kierunku magisterskiego przez uczelnię konieczne
jest „minimum kadrowe” (§1 ust.3. §3 ust.1) 8 samodziel
nych nauczycieli akademickich (profesorów lub doktorów
habilitowanych). Dla kierunków licencjackich minimum to
wynosi 4 samodzielnych nauczycieli akademickich oraz 6
nauczycieli akademickich ze stopniem doktora, afiliowanych
do danego kierunku studiów, posiadających udokumentowa
ny dorobek naukowo-dydaktyczny i reprezentujących spe
cjalności zawodowe, w zakresie których uzyskiwane są dy
plomy na tym kierunku studiów. Nauczyciel akademicki
może być wliczony do minimum kadrowego dla jednego kie
runku studiów magisterskich i jednego kierunku studiów li
cencjackich. Ten sam nauczyciel nie może jednak wliczać
się do dwóch kierunków magisterskich czy dwóch kierunków
licencjackich.
3. Senat zapoznał się z informacją przedstawioną przez rekto
ra prof. dr. hab. Wiesława Makarewicza oraz dziekana Mię
dzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG prof.
Jacka Bigdę odnośnie warunków i możliwości wykorzystania
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Na wstępie JM
Rektor zwrócił uwagę na fakt, że Unia Europejska zamierza
wspierać projekty w Polsce do 75% ich wartości. Pozostałe
koszty będzie finansować wnioskodawca. Zgłoszono z
Uczelni szereg ciekawych projektów, ale rodzi się pytanie,
czy AMG będzie dysponować odpowiednimi środkami w bu
dżecie na pokrycie wymaganej części wydatków oraz czy z
punktu widzenia strategii rozwoju Uczelni zgłoszone projek
ty są najbardziej właściwe? Prof. Jacek Bigda przedstawił
podstawowe informacje nt. struktury funduszy struktural
nych. Wskazał, że wraz ze zbliżającym się terminem akcesji
Polski do Unii Europejskiej powstają coraz to nowe możliwo
ści uruchomienia dodatkowych strumieni finansowania, któ
re realizowane będą za pomocą wielu programów operacyj
nych (SPO) oraz tzw. Zintegrowanego Programu Operacyj
nego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Do programów, do
których AMG może kandydować, prof. J. Bigda zaliczył
zwłaszcza program wzrostu konkurencyjności gospodarki
oraz program rozwoju zasobów ludzkich; wymienił także
program restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościo

wego oraz program rozwoju obszarów wiejskich. W miesią
cu styczniu 2004 r. było już zarejestrowanych 2 600 projek
tów. Większość tych projektów opiewa na kwoty powyżej 1
min EUR. Celem programów ma być zapewnienie coraz lep
szych warunków dla rozwoju poprzez naukę, szkolenie i pra
cę. Realizacja ma się odbywać poprzez podnoszenie pozio
mu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zwiększanie mobilno
ści zawodowej i przestrzennej, zapewnienie odpowiednich
możliwości rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności
przedsiębiorstw. Duży nacisk w działaniach resortu zdrowia
kładzie się na podnoszenie kwalifikacji pracowników ochro
ny zdrowia, szczególnie w zakresie prewencji chorób nowo
tworowych. W związku z tym przewiduje się przeszkolenie
radiologów, ginekologów, onkologów, chirurgów, lekarzy
pierwszego kontaktu. Prof. J. Bigda podkreślił, że każdy pro
jekt inwestycyjny musi przejść przez kilka etapów oceny, po
cząwszy od zarejestrowania przez Urząd Marszałkowski,
ocenę formalną, ocenę merytoryczną przez grupę ekspertów
działających przy Urzędzie Marszałkowskim, rekomendację
wyboru projektów przez Regionalny Komitet Sterujący, wy
bór projektów przez Zarząd Województwa, ocenę zgodności
projektów z celami strategicznymi oraz podpisanie umowy z
beneficjentem przez wojewodę. Przygotowanie samego
wniosku będzie dość długotrwałe. Niemałym problemem
może też być samo skompletowanie koniecznych dokumen
tów.
Rektor poinformował, że właśnie zakończył się proces for
mowania Pomorskiego Komitetu Sterującego dla Regional
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2004-2006. Został także powołany przez marszałka
Jana Kozłowskiego Departament Programów Regionalnych,
którego dyrektorem jest p. Jarosław Pawłowski. Podstawo
wym zadaniem Komitetu jest opiniowanie i rekomendowanie
Zarządowi Województwa Pomorskiego wniosków kwalifiku
jących się do wsparcia w ramach funduszy strukturalnych
UE. W skład Komitetu wchodzi 28 osób, wśród nich marsza
łek województwa pomorskiego, wojewoda pomorski, przed
stawiciele samorządu województwa pomorskiego, gmin, po
wiatów, związków zawodowych, organizacji pracodawców
oraz przedstawiciele następujących uczelni wyższych: Uni
wersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii
Medycznej w Gdańsku.
Informacja o funduszach strukturalnych ukaże się w serwi
sie internetowym AMG pod adresem:
www.amq.qda.pl/aktualnosci/fundusze/

4. Rektor prof. Wiesław Makarewicz przedstawił informację o
planowanych nadzwyczajnych posiedzeniach rad wydziałów
poświęconych opracowaniu strategii rozwoju Uczelni. Aktu
alna sytuacja w kraju oraz bliski termin akcesji Polski do Unii
Europejskiej rodzą potrzebę gromadzenia informacji, które
stanowiłyby podstawę do merytorycznych dyskusji. Należy
zmierzać do przyspieszenia prac nad sformułowaniem prio
rytetów rozwoju AMG i odpowiednio zaangażować Komitet
Rozwoju Uczelni, Kolegium Rektorskie oraz nadzwyczajne
posiedzenia rad wydziałów. Posiedzenia te zaplanowano na
dzień 30.03.2004 r. dla Rady Wydziały Farmaceutycznego i
1.04.2004 r. dla Rady Wydziału Lekarskiego.

5. W sprawach bieżących rektor prof. dr hab. Wiesław Makare
wicz nawiązał do podjętej w miesiącu styczniu uchwały o
sytuacji finansowej SPSK ACK i projektowanych kie
runkach restrukturyzacji. Zgodnie z treścią ww. —K
uchwały na najbliższym Senacie zostaną przedsta- Hr
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ABC FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH
Z chwilą akcesji Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja
2004 r. jednostki sfery badawczo-rozwojowej, przedsiębiorstwa
i inne podmioty będą mogły zostać beneficjentami środków z
Funduszy Strukturalnych przeznaczonych na wsparcie rozwoju
najsłabiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej. Polska w
całości została zakwalifikowana do regionów Celu 1, w których
PKB nie przekracza 75% średniej unijnej.
Wykorzystanie środków z Funduszy Strukturalnych odbywa
się zgodnie z zasadą programowania i wymaga przygotowania
przez państwa członkowskie szeregu strategicznych, średnio
okresowych dokumentów planistycznych. Dokumentem, który
będzie stanowił punkt wyjścia do negocjowania z Komisją Eu
ropejską kierunków i celów polityki regionalnej w Polsce oraz
wysokości wsparcia ze strony Unii Europejskiej, jest Narodowy
Plan Rozwoju na lata 2004 - 2006 (NPR). \N oparciu o NPR Pol
ska uzgodni z Komisją Europejską Podstawy Wsparcia Wspól
noty (Community Support Framework - CSF), który to dokument
określi zakres interwencji i wysokość środków z Funduszy Struk
turalnych przyznanych Polsce przez Unię Europejską na realiza
cję celów wytyczonych w NPR oraz wielkość środków krajowych
przeznaczonych na współfinansowanie działań strukturalnych.
Pomimo braku sektorowego programu adresowanego wyłącz
nie dla badań i rozwoju technologii, Fundusze Strukturalne stwa
rzają odpowiednią platformę do realizacji projektów w tym zakre
sie. Do finansowania mogą być skierowane jedynie te projekty,
które są ściśle związane z kierunkami i celami polityki regional
nej w Polsce określonymi w NPR na lata 2004-2006 oraz priory
tetami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re
gionalnego lub Sektorowych Programów Operacyjnych i są zde
finiowane w odpowiednich działaniach.
Misją Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badaw
czych Unii Europejskiej jest pomoc w zrozumieniu specyfiki do
kumentów planistycznych i programowych przygotowywanych
dla Funduszy Strukturalnych na lata 2004 - 2006 oraz pokaza
nie działań zapisanych w priorytetach sektorowych programów
operacyjnych i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz
woju Regionalnego (ZPORR), w których projektodawcami mogą
być ośrodki naukowo-badawcze.

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Struk
turalnych w MNil?
O dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych mogą ubiegać się
instytucje oraz organizacje (sieci, konsorcja) sfery naukowo-ba-

_K

wionę informacje o podjętych działaniach restrukturyzaMr
cyjnych. Trwające prace zmierzają do komercjalizacji
niektórych świadczeń szpitala.

6. W wolnych wnioskach prof. Zbigniew Nowicki odwołał się do
artykułu w Dzienniku Bałtyckim, opisującego sprawę sprze
daży szpitala klinicznego przy ul. Kieturakisa zapytując, czy
w związku z pojawiającymi się problemami zmieniła się kon
cepcja sprzedaży? W odpowiedzi Rektor poinformował, że
koncepcja sprzedaży szpitala nie uległa zmianie. Sytuacja
się skomplikowała, ponieważ okazało się, że bez zgody Mi
nisterstwa Skarbu szpitala sprzedać nie można. Aktualnie
już są skompletowane stosowne dokumenty wymagane
przez Ministerstwo Skarbu i Uczelnia oczekuje na formalną
decyzję.
mgr Marlena Piór-Chastre
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dawczej, przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw oraz organiza
cje (konsorcja, sieci) przedsiębiorstw i instytucji badawczych.

2. W ramach jakich działań może ubiegać się o dofinansowa
nie sfera naukowo-badawcza?
Środowiska naukowe wraz z przedsiębiorstwami wdrażający
mi wyniki sektora B+R, jak i realizujące projekty społeczeństwa
informacyjnego mogą aplikować do tych programów, w których
pojawiają się działania związane z transferem wyników B+R
oraz informatyzacją. Są to bowiem działania o charakterze ho
ryzontalnym przecinające różne programy sektorowe. Do nich
należą:
- Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO-WPK)
- Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludz
kich (SPO-RZL)
- Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

3. Które z wymienionych programów są najbardziej atrakcyj
ne dla sfery naukowo-badawczej?
Z punktu widzenia strategii rozwoju kraju, w celu stworzenia
dogodnych warunków do skutecznego działania całego systemu
nauki, celowe stają się działania w ramach SPO-WPK Działa
nie 4.1. Dotyczą one wzmocnienia współpracy między sferą ba
dawczo-rozwojową a gospodarką.

4. Jakiego rodzaju projekty można składać w ramach Dzia
łania 4.1. ?
Finansowanie projektów naukowych w ramach programów
sektorowych wynika z założeń NPR, tj. rozwoju gospodarki opar
tej na wiedzy. Preferowane będą zatem projekty przekładające
się na konkretne efekty gospodarcze, wpływające na powiązanie
sektora badawczego i sektora przedsiębiorstw, przyczyniające
się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności, a także te,
które służą przewidywaniu nowych kierunków rozwoju nauki.
Dla Działania 1.4 są to projekty finansowane m.in. w ramach:
- Centrum Zaawansowanych Technologii
- Centrum Doskonałości
- Jednostek badawczo-rozwojowych
- Przedsiębiorstw prowadzących laboratoria świadczące spe
cjalistyczne usługi techniczne na rzecz gospodarki
- Przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorstw realizujących
prace badawczo rozwojowe.

5. Jaka jest wysokość dofinansowania w ramach projektów
objętych Działaniem 1.4?
Na dzień 1.07. 2003 r. dane dotyczące dofinansowania w ra
mach projektów objętych Działaniem 1.4 znaleźć można w SPOWKP (tabela na sąsiedniej stronie). Dane te mogą jeszcze ulec
zmianie!

6 Czy już można ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy
Strukturalnych ?
Aktualnie istnieje Internetowy System Ewidencji Kart Projek
tów (ISEKP) (http://isekp.mci.qov.pl/), gdzie możliwe jest umiesz
czanie skróconych opisów proponowanych projektów.
W momencie, gdy karta opisu znajdzie się w systemie, bene
ficjent poprzez właściwy urząd, do którego skierowana jest apli
kacja (Urząd Marszałkowski, właściwe ministerstwo), ma moż
liwość uzupełniania i udoskonalania złożonego projektu.
Z Czy zgłoszenie projektu do łSEKP jest jednoznaczne ze

złożeniem wniosku o dofinansowanie?
Złożenie Karty Projektu nie zastępuje formalnego złożenia
wniosku. Po ogłoszeniu konkursu wypełniony wniosek wraz z
załącznikami należy przestać do właściwego urzędu, do które
go skierowana była aplikacja.
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NAZWA PODDZIALANIA

Maks, wysokość pomocy
(w % kwalifikujących się kosztów)

Projekty badawcze realizowane przez CZT

1.4.1 - 100%

1.4.2 Projekty inwestycyjne w zakresie budowy i wyposażenia
specjalistycznych laboratoriów centrów zaawansowanych
technologii działających w priorytetowych z punktu widzenia
rozwoju polskiej gospodarki dziedzinach

1.4.2 - 100%

1.4.3 Projekty inwestycyjne w zakresie budowy i wyposażenia
specjalistycznych laboratoriów centrów doskonałości, centrów
kompetencji działających w priorytetowych z punktu widzenia
rozwoju polskiej gospodarki dziedzinach

1.4.3 - 100%>

1.4.4 Projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji i wyposażenia
laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi
dla przedsiębiorstw

1.4.4 - dla badań przemysłowych 50% (może ulec
zwiększeniu maks, do 75%), dla badań przedonkurenkcyjnych 25% (może ulec zwiększeniu maks, do 50%)

1.4.5 Projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe i badania
przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub
grupy przedsiębiorstw we współpracy z instytucjami prowa
dzącymi działalność naukowo-badawczą

1.4.5 - dla badań przemysłowych 50% (może ulec
zwiększeniu maks, do 75%), dla badań przedkonkurencyjnych 25% (może ulec zwiększeniu maks, do 50%)

1.4.6 Projekty badawcze w zakresie monitorowania i prognozowania
rozwoju technologii, foresight nauki i techniki

8. Jak wypełniać wniosek o dofinansowanie projektów?
Wypełnienie wniosku o finansowanie projektu z EFS jest moż
liwe tylko i wyłącznie za pomocą interaktywnego programu kom
puterowego. Program ten należy pobrać ze strony internetowej:
www.mqpips.qov.Dl i zainstalować na własną stację roboczą.
Opracowany został podręcznik dla projektodawców: Europejski
Fundusz Społeczny - poradnik dla projektodawców. Elaktroniczna wersja podręcznika oraz instrukcja dostępna jest na stronie
internetowej www.mqpips.qov.pl.

9. Kiedy jednostki wnioskujące będą mogły otrzymywać
środki finansowe na realizację zaakceptowanych do finan
sowania projektów?
Każdej złotówce otrzymanej z Unii musi towarzyszyć wkład
własny jednostki realizującej projekt w wysokości przeciętnie
około 30 groszy. KBN zamierza refundować jednostkom znaczną
część wkładu własnego - w myśl polityki naukowo-technicznej
państwa dotyczącej FS. Należy jednak pamiętać, że środki finan
sowe pochodzące z FS zostają przekazane beneficjentowi osta
tecznemu (tj. ubiegającemu się o dofinansowanie) dopiero po
przedstawieniu faktur za wykonane, w ramach kosztów kwalifiko
wanych, usługi. Ocenę kwalifikowalności wykazanych kosztów
przeprowadzi wyspecjalizowana komórka organizacyjna MNil.

10 Jaka jest rola MNil w przydzielaniu środków z Funduszy
Strukturalnych ?
\N ramach SOP-WKP MNil pełni podwójną rolę. Jest jedno
cześnie Beneficjentem Końcowym (Instytucją Wdrażającą), oraz
Instytucją Pośredniczącą. Do zadań Ministerstwa jako Instytucji
Pośredniczącej i Wdrażającej należy:
• ewaluacja wstępna (formalna) składanych wniosków
• składanie wniosków o płatności do instytucji płatniczej
• monitoring realizowanych projektów
• gromadzenie danych o realizowanych projektach

Stworzenie możliwości finansowania nauki z Funduszy Struktu
ralnych może dać szansę sferze naukowo-badawczej, poprzez do
pasowanie swojego profilu badawczego do kierunków i celów poli
tyki NPR, do wykorzystania swojego potencjału, wiedzy, doświad
czenia i osiągnięć naukowych oraz przyczyni się niewątpliwie do
większego poparcia i finansowania badań ze środków publicznych.

Opracowanie:
Krystyna Kaszyńska

1.4.6-100%

Oddział Gdański Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji RP wraz z Oddziałem
Gdańskim Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
zapraszają na Konferencję Naukowo-Techniczną

Psychofizjologiczne aspekty
wypadków drogowych
która odbędzie się 26 marca 2004 r. o godz. 10.00 w budynku
Domu Technika Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
w Gdańsku ul. Rajska 6.
Tematy referatów:
• Cechy osobowościowe, temperamentalne i psychomoto
ryczne u sprawców wypadków drogowych
• Osobowościowe, temperamentalne i psychomotoryczne
uwarunkowania kierowania pojazdem pod wpływem alko
holu
• Następstwa kliniczne ciężkich wypadków komunikacyjnych
w aglomeracji gdańskiej
• Obrażenia ciała związane ze stosowaniem pasów bezpie
czeństwa
• Analiza przyczyn zgonów ofiar wypadków komunikacyjnych
• Dylematy kierowców w wieku podeszłym
• Psychofizjologiczna sprawność kierowców i bezpieczeń
stwo na drodze z punktu widzenia otolaryngologa
• Wpływ sposobu żywienia na sprawność kierowania pojaz
dem
• Psychospołeczne uwarunkowania bezpiecznej jazdy kie
rowcy dla współużytkowników dróg
• Edukacja ustawiczna społeczeństwa jako uczestnika ruchu
drogowego
• System zbierania i przetwarzania danych o zdarzeniach
drogowych
• Doświadczenia z realizacji Krajowego Programu Bezpie
czeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT".

Przewodniczący
Przewodniczący
Gdańskiego Oddz. SITK
Gdańskiego Oddz. PTG
dr inż. Jan Bogusławski dr hab. Wojciech Bogusławski, prof. nzw.
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Profesor dr hab.
z

Zbigniew Sledziński
W roku 1972 ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Gdańsku i uzyskał dyplom lekarza medy
cyny. W tym samym roku podjął pracę jako asystent w Zakładzie
Anatomii Prawidłowej AM w Gdańsku. W latach 1972-1997 praco
wał w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej pod kierunkiem prot.
Zdzisława Wajdy. Od grudnia 1997 roku pracuje w Katedrze i Kli
nice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w
Gdańsku jako kierownik Katedry i Kliniki. Aktualnie po połączeniu
z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynolo
gicznej pełni obowiązki kierownika nowej jednostki - Katedry i Kli
niki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej.
Głównym obszarem zainteresowań naukowych profesora Z.
Śledzińskiego byty badania nad patogenezą i leczeniem ostrego
zapalenia trzustki. Brat udział w badaniach nad zastosowaniem
wprowadzonych do diagnostyki testów diagnostycznych, zwięk
szających trafność rozpoznawania ostrego zapalenia trzustki. Na
stępnie prowadził badania doświadczalne nad wpływem aprotyniny i glukagonu na układ krzepnięcia w ciężkich postaciach
ostrego zapalenia trzustki. Efektem tych badań stała się rozpra
wa doktorska pt. „Zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy w doświad
czalnym ostrym zapaleniu trzustki z uwzględnieniem wpływu glu
kagonu i aprotyniny”. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycz
nych kontynuował pracę nad problemami dotyczącymi ostrego za
palenia trzustki, m.in. zmianami ciśnienia skurczowego, rzutu mi
nutowego oraz oporów w naczyniach płucnych i obwodowych we
wczesnej fazie ostrego zapalenia trzustki. Opracował model do
świadczalny ostrego zapalenia trzustki, pozwalający na monitoro
wanie przebiegu choroby we wczesnym okresie na podstawie
zmian hemodynamicznych z użyciem cewnika Schwann-Ganza
oraz zbadanie możliwego wpływu syntetycznych antyproteaz
(FUT-175 i FOY) oraz inhibitorów kanału wapniowego. Za cykl
prac dotyczących zaburzeń hemodynamicznych w ostrym zapale
niu trzustki w 1991 r. otrzymał nagrodę naukową II stopnia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej. Przedmiotem jego szczególnego za
interesowania byty badania nad udziałem reakcji wolnorodnikowych w patogenezie ostrego zapalenia trzustki. W pracach tych w
modelu doświadczalnym ostrego zapalenia trzustki wykazał pro
tekcyjne działanie na komórki trzustkowe substancji 4-OH TEM
PO, niskocząsteczkowego, syntetycznego „wymiatacza” wolnych
rodników, który posiada aktywność podobną do dysmutazy ponadtlenowej. Wpływał on nie tylko na stres oksydacyjny w tych komór
kach, zmniejszając jego nasilenie, jego korzystne działanie było
również widoczne w obrazie morfologicznym tkanki trzustkowej.
Dodatkowo przy użyciu techniki elektronowego rezonansu pa
ramagnetycznego stwierdził, iż związek ten jest aktywnie wydzie
lany przez komórki trzustkowe, co może mieć istotne znaczenie
przy ewentualnym zastosowaniu terapeutycznym. Część badań z
tego zakresu prowadził we współpracy z Uniwersytetem w Anto
nie we Włoszech, gdzie przebywał trzykrotnie w latach 1991-1993
jako visiting scientist. Prace w tej dziedzinie zostały wyróżnione
w 1994 r. nagrodą zespołową I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej. W 1993 r. uzyskał kontrakt Unii Europejskiej na pro
wadzenie badań naukowych, w ramach programu „Cooperation in
Science and Technology with Central and Eastern European Countries”. Prace dotyczyły udziału wolnych rodników w patologii
ostrego zapalenia trzustki. Podsumowaniem wszystkich badań
nad doświadczalnym modelem ostrego zapalenia trzustki była
rozprawa habilitacyjna pt. „Udział reaktywnych form tlenu w pato
genezie ostrego doświadczalnego zapalenia trzustki”, nagrodzo
na indywidualną nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Efektem jego badań byty liczne publikacje i doniesienia zjazdo
we. Aktualnie jest głównym wykonawcą grantu G-18 KBN pt. „Ko
relacja stopnia zaawansowania klinicznego ostrego zapalenia
trzustki z poziomem markerów molekularnych stanu zapalnego i
wielorodnikowego uszkodzenia białek”.
Drugim ważnym obszarem jego zainteresowań, nie tylko na
ukowych, ale także kliniczno-organizacyjnych stała się problema
tyka leczenia raka trzustki. W latach 1996-1999 byt kierownikiem
grantu KBN pt. „Optymalizacja rozpoznawania i leczenia raka
trzustki”, w ramach którego badania prowadzono we współpracy
z ośrodkami w Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Warszawie i Wro
cławiu, a dotyczyły odpowiedzi na leczenie chemioterapeutykami
chorych, operowanych z powodu raka trzustki.
Obecnie, we współpracy z Zakładem Biologii Komórki AM w
Gdańsku, prowadzi badania dotyczące analizy odmian polimorficznych wybranych, ludzkich genów u chorych na raka trzustki.
Przedmiotem jego zainteresowań stała się także optymalizacja
leczenia operacyjnego guza trzustki, stąd prowadzone w Klinice
badania dotyczące jakości życia chorych po zabiegach operacyj
nych wykonywanych z powodu raka oraz badania funkcji ze
wnętrznej i wewnątrzwydzielniczej trzustki po zabiegach resekcyjnych. Klinika stała się regionalnym centrum chirurgicznego lecze
nia raka trzustki, zaś liczba wykonywanych operacji resekcyjnych
stawia ośrodek gdański w czołówce podobnych ośrodków w Pol
sce, spełniając europejskie normy „high volume center”.
W kwietniu 2001 r. po raz pierwszy w Polsce wykonano w kiero
wanej przez niego Klinice zabieg przezskómej termoablacji guzów
nowotworowych wątroby. Do chwili obecnej przeprowadzono 600
takich zabiegów, zarówno w przypadku guzów pierwotnych, jak i
przerzutowych tego narządu. Obecnie Klinika jest polskim ośrod
kiem referencyjnym leczącym chorych z Polski i z zagranicy.
W 2001 r. kierowana przez niego Klinika rozpoczęła program
leczenia otyłości patologicznej metodą gastroplastyki pionowej i
jest jednym z pięciu w Polsce ośrodków zajmujących się tym na
rastającym problemem.
Innym kluczowym kierunkiem badawczym realizowanym przez
Klinikę profesora Śledzińskiego jest problem leczenia przepuklin
pachwiny. Klinika, jako jedyny ośrodek w Polsce przystąpiła do
wieloośrodkowej meta-analizy wyników leczenia przepuklin pa
chwiny, w ramach programu Unii Europejskiej (EU Hernia Trialist
Collaboration). Prace te mają ogromne znaczenia dla optymaliza
cji i standaryzacji leczenia tego schorzenia, niezwykle często wy
stępującego w materiale klinicznym wszystkich oddziałów chirur
gicznych, a zatem mają także i wymiar społeczno-ekonomiczny.
Profesor Zbigniew Śledziński jako kierownik Kliniki przyczynił
się do rozwoju gdańskiego ośrodka transplantacji narządów. Od
1997 r. ponad trzykrotnie wzrosła liczba transplantacji nerek (81
w 2003 r.).W 2001 r. wykonano pierwszy w Gdańsku przeszczep
nerki od spokrewnionego żyjącego dawcy. W ubiegłym roku w
ośrodku gdańskim wprowadził w życie międzynarodowy program
„Akcja Dawca”, którego głównym założeniem jest doprowadzenie
do wzrostu wykrywalności potencjalnych i rzeczywistych dawców
narządów na terenie regionu, poprzez szkolenie kadr medycznych
i kształtowanie postaw protransplantacyjnych. Aktualnie pełni
funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. transplantologii klinicznej.
Profesor Śledziński pełnił i nadal pełni liczne funkcje w Uczel
ni, aktualnie jest przewodniczącym Rady Ordynatorów ACK,
wszedł również w skład Komisji ds. Programów Studiów, Uczelnia
nej Komisji Nagród, Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni oraz Se
nackiej Komisji Spraw Nauczycieli Akademickich. Jest członkiem
Towarzystwa Chirurgów Polskich, aktualnie Zarządu Głównego z
wyboru. Ponadto jest członkiem licznych towarzystw polskich i
zagranicznych. Profesor Z. Śledziński jest autorem 97 opublikowa
nych prac oryginalnych oraz ponad 100 doniesień zjazdowych.
W 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polski odznaczył profe
sora Zbigniewa Śledzińskiego Złotym Krzyżem Zasługi, nato
miast postanowieniem z dnia 11.12.2003 r. nadał tytuł naukowy
profesora nauk medycznych.
r-j
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X Gdańskie Spotkania
Kardiologiczne
Ponad 600 pomorskich lekarzy uczestniczyło w dorocznych
Gdańskich Spotkaniach Kardiologicznych, które odbyty się w dniu
29.11.2003 roku. W tym roku miało ono szczególny, jubileuszowy
charakter, bowiem odbywało się już po raz dziesiąty.
Tematyka tegorocznych Spotkań dotyczyła elektrostymulacji
serca, a okazją do tego była 40. rocznica wszczepienia pierw
szego stymulatora serca w Polsce u chorego z całkowitym blo
kiem p-k i częstymi epizodami zatrzymania krążenia. To histo
ryczne wydarzenie miało miejsce właśnie w Gdańsku, we wrze
śniu 1963 roku i było dziełem gdańskich chirurgów, internistów
i kardiologów.
Organizatorem sympozjum była tradycyjnie II Klinika Chorób
Serca AMG. W organizacji jak zwykle pomogły firmy farmaceu
tyczne. Uroczystą oprawę stwarzają Gdańskim Spotkaniom Kar
diologicznym trójmiejskie teatry. Kilka ostatnich spotkań odbywa
ło się w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.
Dla przeprowadzenia spotkania jubileuszowego ponownie otwo
rzył swe podwoje Teatr „Wybrzeże” przy Targu Węglowym.
W obecności władz Miasta Gdańska i prominentnych przed
stawicieli świata medycznego, w tym JM Rektora AMG prof. Wie
sława Makarewicza, spotkanie otworzyła prof. Grażyna Świątecka, kierownik II Kliniki Chorób Serca. Witając serdecznie zebra
nych przypomniała historię poprzednich spotkań, które stały się
ważną pozycją w kalendarzu spotkań naukowych pomorskich
kardiologów, internistów i lekarzy innych specjalności stykają
cych się na co dzień z problemami kardiologicznymi. Tematyka
dotychczasowych spotkań koncentrowała się wokół problemów
związanych z diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca,
niewydolnością krążenia, z wybranymi zagadnieniami z zakre
su diagnostyki i terapii choroby wieńcowej (Chorobie niedo
krwiennej serca u kobiet poświęcone było min. ubiegłoroczne
sympozjum w Gdyni).Znaczną popularnością cieszą się nie tyl
ko same sympozja ale także publikacje powstałe w oparciu o
materiał przedstawiony w trakcie spotkań.
Dwie niezwykle interesujące sesje poświęcone byty tematyce
niewydolności serca. W trakcie pierwszej przewodniczyli i prele
gentami byli profesorowie, wybitni znawcy zagadnienia: Piotr
Ponikowski z Wrocławia, Ryszard Piotrowicz z Warszawy oraz
Krzysztof Narkiewicz z Gdańska. Prof. Ponikowski swój wykład
poświęcił najnowszym zagadnieniom związanym z patogenezą i
leczeniem przewlekłej niewydolności krążenia; prof. Piotrowicz
skoncentrował się na znaczeniu rehabilitacji w leczeniu niewy
dolności serca, a prof. Narkiewicz na próbach znalezienia no
wych metod w prewencji i terapii niewydolności serca.
Drugiej sesji, dotyczącej zastosowaniu elektrostymulacji w
leczeniu niewydolności serca, przewodniczyli prof. Grażyna
Świątecka oraz doc. Andrzej Kutarski z Lublina.
Wskazania do stymulacji dwujamowej i resynchronizującej u
chorych z zaawansowaną niewydolnością krążenia (II—IV klasa
NYHA) oraz ograniczenia tych metod terapii omówił doc. Kutarski
z Lublina. Dalszą część sesji wypełnili prelegenci związani z II
Kliniką Chorób Serca. Przydatność metod echokardiograficznych
dla zwiększenia efektywności elektrostymulacji w terapii chorych
z niewydolnością serca przestawiła dr med. Alicja Kugacka. Doc.
Andrzej Lubiński przypomniał wyniki badań klinicznych zastoso
wania kardiowertera-defibrylatora u chorych z niewydolnością
krążenia w połączeniu z terapią resynchronizującą, ze szczegól
nym uwzględnieniem wyników programu COMPANION.
Stymulacja resynchronizującą stwarza czasową możliwość
poprawy stanu krążenia chorym oczekującym na przeszczep
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serca. Tej grupie chorych poświecił swe wystąpienie dr Raj
mund Wilczek, chirurg, zasłużony dla rozwoju elektroterapii na
Pomorzu i w Polsce, czynny uczestnik wszystkich nowatorskich
implantacji w II Klinice Chorób Serca.
Najważniejszej, historycznej sesji, związanej z jubileuszem
40-lecia pierwszej implantacji stymulatora w Polsce, przewod
niczyli profesorowie: Zygmunt Sadowski z Warszawy, byty dyrek
tor Narodowego Instytutu Kardiologii oraz z Gdańska - Grażyna
Świątecka i Zbigniew Gruca.
Rys ponad 70—letniej historii elektrostymulacji w świecie z
uwzględnieniem zasług w tej dziedzinie naukowców i lekarzy z
Polski przedstawiła prof. Świątecka. Przypomniała, że pierwszy
pacjent, któremu wszczepiono rozrusznik w 1958 roku w Szwecji,
Arne Larsson, żyt do roku 2001 i zmart w wieku 86 lat. W tym cza
sie doświadczył 27-krotnie reimplantacji stymulatora. Profesor
omówiła rozwój technik stymulacji od prymitywnych stymulatorów
komorowych do najnowocześniejszych, wielofunkcyjnych stymu
latorów współczesnych. Dużą część swego wystąpienia poświę
ciła urodzonemu w Warszawie wynalazcy kardiowertera-defibry
latora, Mieczysławowi Mirowskiemu (1924-1990).
Przebieg pierwszej implantacji rozrusznika w Polsce, jaka
miała miejsce 12 września 1963 roku w Gdańsku przypomniał
prof. Zdzisław Wajda, byty kierownik Kliniki Chirurgii w Szpitalu
Klinicznym NMP przy ul. Łąkowej i b. rektor AMG. Pomysło
dawcą wszczepienia stymulatora u 64-letniego chorego z blo
kiem całkowitym byt prof. Jakub Penson (1899-1971), a zabieg
wykonał prof. Zdzisław Kieturakis (1904-1971). W ciągu 10 na
stępnych lat wszczepiono w Gdańsku 240 stymulatorów, w 1987
roku ogólna liczba implantacji przekroczyła 2500.
Kolejny mówca, prof. Sadowski, bardzo obszernie, z przedsta
wieniem najważniejszych pozycji z piśmiennictwa, omówił po
szczególne etapy rozwoju elektrostymulacji w Polsce.
W pierwszej popołudniowej sesji powrócono do dynamicznie
zmieniających się strategii postępowania u chorych z migota
niem przedsionków. Sesji tej przewodniczyli profesorowie Grze
gorz Opolski, krajowy konsultant z dziedziny kardiologii, Franci
szek Walczak z Warszawy (częsty gość Gdańskich Spotkań Kar
diologicznych), a także Włodzimierz Kargul z Katowic, przewod
niczący Sekcji Elektrofizjologii i Stymulacji Serca PTK.
Na pytanie, czy lepszym wyborem jest uporczywe przywraca
nie rytmu zatokowego czy farmakologiczna kontrola częstości
akcji komór bez umiarawiania w oparciu o wyniki badań AFFIRM, HOT-CAFFE i ostatnich metaanaliz, starał się odpowie
dzieć prof. Grzegorz Opolski. Nowe poglądy w ocenie skutecz
ności stymulacji AAI i AAIR i stymulacji dwuprzedsionkowej jako
metod zapobiegania nawrotom migotania przedsionków omówił
- na co dzień współpracujący z ośrodkiem gdańskim - doc. An
drzej Kutarski z Lublina. Algorytmy stymulacji w nowoczesnych
stymulatorach ze szczególnym uwzględnieniem funkcji continous atrial overdrive pacing u chorych z napadowymi arytmiami
nadkomorowymi przedstawił prof. Włodzimierz Kargul. Zastoso
wanie kardiowertera przedsionkowego najczęściej połączonego
z kardiowerterem komorowym omówił zwięźle doc. Andrzej Lu
biński. Skuteczność ablacji migotania przedsionków w zależno
ści od patogenezy arytmii, uwagi techniczne dotyczące procedu
ry z zastosowaniem najnowocześniejszych technik w tym syste
mu CARTO była przedmiotem wystąpienia prof. Walczaka.
W kolejnej sesji na podkreślenie zasługuje wystąpienie
prof. Romualda Ochotnego z Poznania. Przedstawił on patoge
nezę, epidemiologię i terapię zagrażających życiu arytmii w ze
spole Brugadów, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do
wszczepienia ICD.
Po wystąpieniu prof. Ochotnego, gospodarz sympozjum prof.
Grażyna Świątecka podsumowała spotkanie i pożegnała uczest
ników zapowiadając kontynuację organizowania Gdańskich
Spotkań Kardiologicznych przez ciągle zagrożoną w swym ist
nieniu II Klinikę Chorób Serca.

dr med. Tomasz Gorczyński
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Dziekan Wydziału
Sprawozdanie obejmuje działalność Wydziału Farmaceutycz
nego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej w okresie od 1 września
2002 r. do 31 grudnia 2003 r. Jego uzupełnieniem jest sprawoz
danie prof. Wojciecha Czarnowskiego, kierownika Ośrodka Szko
lenia Podyplomowego, z działalności tej jednostki oraz sprawoz
danie prof. Małgorzaty Sznitowskiej, koordynatora programu Socrates Erasmus, z działalności w ramach tego programu.
Rada Wydziału
Rozpoczynając kadencję, Rada Wydziału liczyła 23. samo
dzielnych pracowników nauki, w tym 12. profesorów z tytułem
naukowym, 5 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stano
wisku profesora oraz 6 doktorów habilitowanych zatrudnionych
na stanowisku adiunkta. W trakcie 16-miesięcznej działalności,
dwóch członków Rady uzyskało tytuł profesora, a kolejna habili
tacja została zatwierdzona przez Centralną Komisję ds. Stopni i
Tytułów. Aktualny skład Rady to 24. profesorów i doktorów habi
litowanych, w tym 14. profesorów z tytułem naukowym, 5. profe
sorów nadzwyczajnych i 5. doktorów habilitowanych.
W bieżącej kadencji odbyto się 13 posiedzeń Rady Wydzia
łu, w tym 10 w 2003 r. Równolegle Rada Wydziału zbierała się
11-krotnie na posiedzeniach nadzwyczajnych, poświęconych
obronom prac doktorskich (9 posiedzeń) i przewodom habilita
cyjnym (2 posiedzenia). Realizując obowiązki statutowe, Rada
Wydziału szczególną uwagę poświęciła sprawom związanym z
bieżącą działalnością Wydziału oraz organizacją dydaktyki w
warunkach nowych standardów kształcenia na kierunku stu
diów farmacja i analityka medyczna.
Na posiedzenia Rady Wydziału zapraszano osoby, które
przedstawiły wiele kwestii ważnych dla ogólnych kierunków dzia
łania Wydziału. Mgr Marek Langowski, nowo powołany dyrektor
ds. eksploatacyjnych AMG zapoznał Radę Wydziału z zakresem
swoich obowiązków, dr Stanisław Vogel, prezes Gdańskiej Okrę
gowej Izby Aptekarskiej omówił uregulowania prawne związane
z członkostwem farmaceutów zatrudnionych w Uczelni w samo
rządzie zawodowym, dr Jarosław Furmański, główny specjalista
ds. medycznych projektów sieciowych referował sprawę organi
zacji strony internetowej Wydziału, dr Jacek Kaczmarek, kierow
nik Samodzielnej Pracowni Edukacji Medycznej przedstawił
członkom Rady zadania oraz ofertę edukacyjną pracowni, nato
miast mgr Maria Adamowicz, główny specjalista ds. międzyna
rodowych programów naukowych i wynalazczości oraz prof. Ja
cek Bigda, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnolo
gii, przedstawili informacje o możliwości Wydziału w zakresie
ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej.

Stopnie i tytuły naukowe
W bieżącej kadencji wszczęto 11 przewodów doktorskich;
dwa w 2002 r. (mgr, mgr Małgorzata Szyszko i Włodzimierz
Wiktorowicz) i dziewięć w 2003 r. (mgr, mgr Ewa Dziemidowicz-Borys, Iwona Inkielewicz, Michał Marszałt, Justyna Piet
kiewicz, Alina Plenis, Anna Raywer, Jarosław Sączewski, Alek
sandra Wojsław i Agnieszka Zimmermann).
Zakończono 9 przewodów doktorskich. Stopień doktora nauk
farmaceutycznych nadano w 2002 r.: Andrzejowi Kusakowi, Ar
kadiuszowi Piotrowskiemu i Izabeli Zdrojewskiej; w 2003 r.:
Ewie Dąbrowskiej, Ewie Kobierskiej, Barbarze Langowskiej,
Gabrieli Langner, Ilonie Olędzkiej i Iwonie Radeckiej.
W 2003 r. przeprowadzono dwa przewody habilitacyjne. Rada
Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego nauk farma
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ceutycznych w zakresie chemii leków dr. Grzegorzowi Bazylakowi, a w zakresie farmakognozji dr Mirosławie Krauze-Baranowskiej. Jednocześnie Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
zatwierdziła uchwały Rady Wydziału w sprawie nadania stop
nia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Zarzyckiemu i dr. Grze
gorzowi Bazylakowi.
Rada Wydziału poparta także wniosek o nadanie tytułu profe
sora nauk farmaceutycznych dr hab. Renacie Ochockiej, prof.
nzw. AMG, kierownikowi Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki
Farmaceutycznej. Tytuł nadał Prezydent RP 20 grudnia 2003 r.
18 października 2002 r. tytuł profesora otrzymała dr hab. Małgo
rzata Sznitowska, kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stoso
wanej. Wniosek w tej sprawie złożono w poprzedniej kadencji.

Stanowiska i funkcje
Rada Wydziału rozstrzygnęła konkurs na stanowisko kierow
nika Samodzielnej Pracowni Matematyki i Biostatystyki z Pra
cownią Komputerową, powierzając tę funkcję mgr Irenie Bautembach, dotychczasowemu st. wykładowcy w Samodzielnej
Pracowni.
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego AMG awansowa
li: prof. Małgorzata Sznitowska i dr hab. Antoni Nasal. Aktual
nie toczy się postępowanie konkursowe na stanowisko profeso
ra zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej.
Powołano nowych opiekunów kolejnych lat studiów na Wy
dziale Farmaceutycznym i Oddziale Medycyny Laboratoryjnej.
W związku z przejściem na emeryturę dr Krystyny Wierzchowskiej-Renke, funkcję opiekuna I roku objął dr Krzysztof Kobytczyk, st. wykładowca Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej,
a zastępcy opiekuna - dr Krystyna Szmeja, st. wykładowca Ka
tedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej. Obowiązki
opiekuna III roku powierzono dr. Piotrowi Migasowi, adiunktowi
Katedry i Zakładu Farmakognozji, zastąpił dr Eugenię Sell, któ
ra także przeszła na emeryturę.
W związku z organizacją kolejnych lat studiów na kierunku
analityka medyczna, dr Barbara Kortas-Stempak, adiunkt Kate
dry Analityki Klinicznej podjęta się funkcji opiekuna II roku, a
mgr Katarzyna Kurpierz, wykładowca tej samej Katedry - opie
kuna III roku.

Zmiany organizacyjne
Dokonano istotnych zmian w strukturze organizacyjnej Wy
działu, które wynikają z konieczności rozszerzenia oferty dydak
tycznej na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej oraz spełnienia
wymagań, tak Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak i Komi
sji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych.
Kierując się tymi potrzebami, w listopadzie 2002 r. prze
kształcono podstawową jednostkę dydaktyczną Oddziału Medy
cyny Laboratoryjnej - Zakład Analityki Klinicznej w Katedrę i
Zakład Analityki Klinicznej. Rozpoczęcie w roku akademickim
2003/2004 kształcenia na III roku analityki medycznej uwidocz
niło, że licząca 6. nauczycieli akademickich Katedra i Zakład
Analityki Klinicznej prowadzi wielodyscyplinarne nauczanie kil
kunastu przedmiotów kierunkowych. Ta wysoce niekorzystna
sytuacja stała się powodem przekształcenia Katedry i Zakładu
Analityki Klinicznej w Katedrę Analityki Klinicznej oraz wyodręb
nienia w ramach Katedry czterech jednostek organizacyjnych Samodzielnej Pracowni Chemii Klinicznej, Samodzielnej Pra
cowni Diagnostyki Hematologicznej, Samodzielnej Pracowni
Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki oraz Samodzielnej
Pracowni Zarządzania i Organizacji Laboratorium. Samodziel
ne pracownie będą reprezentowały daną dyscyplinę zawodową
zapewniając tym samym prawidłowy przebieg procesu dydak
tycznego na kierunku studiów analityka medyczna oraz rozwój
kadry naukowo-dydaktycznej.
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Kolejną zmianą organizacyjną było utworzenie Samodzielnej
Pracowni Patofizjologii na Wydziale Farmaceutycznym. Utwo
rzenie Pracowni jest uzasadnione przede wszystkim potrzeba
mi dydaktycznymi, a zespół dydaktyczny zapewni nauczanie
patofizjologii studentów II roku Oddziału Medycyny Laboratoryj
nej i III roku Wydziału Farmaceutycznego.
Rekrutacja na studia
W roku akademickim 2003/2004 na kierunek studiów farmacja
zgłosiło się 409 kandydatów, z liczby tej do egzaminu wstępne
go przystąpiło 398 osób. Na pierwszy rok studiów dziennych
przyjęto 97 kandydatów przekraczając limit przyjęć o dwie oso
by, natomiast na studia wieczorowe - 26 kandydatów. Należy
zaznaczyć, że wśród przyjętych na studia dzienne, 13 osób było
już studentami studiów wieczorowych i po zaliczeniu roku zostali
przeniesieni na studia dzienne na roku II (6 studentów) i III (7
studentów), a ponadto dwie osoby nie podjęty studiów. Wśród
przyjętych na studia jedna osoba legitymuje się wyższym wy
kształceniem, a 8 studiuje równolegle na innych kierunkach na
Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej i Krakowskiej
oraz na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii.
Na kierunek studiów analityka medyczna, na studia magister
skie przyjęto 14 kandydatów spośród 39 ubiegających się o in
deks, nie został więc wypełniony limit przyjęć (25 miejsc). Na
studia licencjackie przekroczono limit przyjęć (30 miejsc) o 11,
przyjmując 41 kandydatów spośród 130 ubiegających się o
miejsce na tym kierunku studiów.
W pracy na rzecz rekrutacji zaangażowanych było 58. pra
cowników Wydziału i Oddziału, reprezentujących wszystkie
grupy zawodowe. Rekrutacją kierowała prodziekan prof. Rena
ta Ochocka, przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyj
nej przy ścisłej współpracy z dr Barbarą Damasiewicz, kierow
nikiem Wydziałowego Biura Rekrutacyjnego.
Działalność dydaktyczna
W ubiegłym roku akademickim rozpoczęto kształcenie stu
dentów na I roku studiów na kierunku farmacja zgodnie z nowy
mi standardami nauczania zawartymi w Załączniku nr 14 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, podpi
sanego ostatecznie 3 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 210 z 11 grud
nia 2003 r., poz. 2040). W bieżącym roku akademickim nowym
programem nauczania objęto studentów II roku oraz wprowa
dzono zajęcia fakultatywne w wymiarze 60 h na I roku studiów i
30 h na roku II.
W celu zapewnienia każdemu studentowi szczegółowej infor
macji o celach i treściach nauczania w ramach poszczególnych
przedmiotów fakultatywnych oraz o literaturze uzupełniającej i
formie zaliczenia tych przedmiotów wydano informator, który
został opracowany na podstawie materiałów otrzymanych od
kierowników Katedr i Zakładów prowadzących zajęcia fakulta
tywne.
Dużo więcej pracy wymagała organizacja, od podstaw, zajęć
dydaktycznych na II i III roku studiów na kierunku analityka me
dyczna. Zadanie to wykonuje kilkuosobowy zespół dydaktyczny
Katedry Analityki Klinicznej, kierowany przez prof. Mirosławę
Szczepańską-Konkel, prodziekana i kierownika Oddziału Me
dycyny Laboratoryjnej. Program dydaktyczny dla tego kierunku
studiów jest tworzony w oparciu o standardy kształcenia, opra
cowywane na bieżąco przez kolegium prodziekanów ds. anali
tyki medycznej pod kątem spełnienia wymagań przyszłej akre
dytacji.
Na początku roku akademickiego 2002/2003 przeprowadzo
no ankietę wśród studentów, której celem była ocena realizacji
procesu dydaktycznego na Wydziale Farmaceutycznym i po raz
pierwszy, na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej. Na podstawie
4.318 ankiet oceniono łącznie 76 przedmiotów, 60 na kierunku
studiów farmacja i 16 na kierunku analityka medyczna. Na uwa
gę zasługuje wysoka frekwencja, ponad 82% studentów odpo
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wiedziało na ankiety oraz wysoki, średni poziom akceptacji za
jęć na poszczególnych latach studiów, ponad 70%.
W roku ubiegłym Katedra i Zakład Farmakognozji w porozu
mieniu z Ministerstwem Zdrowia RP zorganizowała 5-miesięczny, ogólnodostępny kurs II stopnia z zakresu towaroznawstwa
zielarskiego, którego kierownikiem jest prof. Wojciech Cisowski.
Ukończenie kursu daje prawo do prowadzenia działalności go
spodarczej w sklepach o profilu zielarsko-medycznym.
Aktywność naukowa
W roku 2003 pracownicy Wydziału Farmaceutycznego opu
blikowali łącznie 309 prac naukowych, w tym 146 publikacji petnotekstowych, tzn. oryginalnych prac twórczych, książek, roz
działów w książkach, listów do redakcji, recenzji, patentów. Z
liczby tej 55 artykułów wydrukowano w czasopismach zagra
nicznych, natomiast 57 w czasopismach krajowych. Prace wy
dane w prestiżowych czasopismach naukowych z tzw. Listy Fi
ladelfijskiej stanowią ok. 45% ogółu publikacji pełnotekstowych
(65 artykułów), o łącznym wskaźniku IF 112,440 i sumarycznej
punktacji KBN 874,750. Pracownicy Wydziału są także autora
mi jednej książki i 3 rozdziałów w monografiach, ponadto wy
dali drukiem 163 streszczenia wystąpień na krajowych (151) i
zagranicznych (12) zjazdach naukowych.
Trzy Katedry Wydziału: Analityki Klinicznej, Biofarmacji i Farmakodynamiki oraz Chemii Fizycznej wykazały się szczególnie
wartościowym dorobkiem naukowym, łączny wskaźnik IF w każ
dym przypadku przekracza 20, inaczej ujmując, te trzy Katedry
osiągnęły łączny wskaźnik IF przekraczający połowę wartości
IF osiągniętej przez Wydział.
Odnosząc aktywność naukową w 2003 r. do danych za rok
2002, obserwuje się istotny wzrost liczby prac opublikowanych
w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej (z 42 w 2002 r. do 65
w 2003 r.), zwiększył się także łączny wskaźnik IF Wydziału (z
56,490 do 112,440) oraz sumaryczna punktacja KBN (z 863,210
do 874,750). W 2003 r. mniej natomiast wydano książek, tylko
jedną, w porównaniu do trzech w 2002 r. oraz rozdziałów w mo
nografiach, 3 w porównaniu do 49 w 2002 r. Dane te na pewno
ulegną korzystnej zmianie, ponieważ akcja sprawozdawcza za
rok 2003 nie została jeszcze zakończona.
W ubiegłym roku zespoły naukowe Wydziału realizowały 10
grantów, w tym 4 granty autorskie, 4 promotorskie oraz 2 granty
zamawiane. W porównaniu z 2002 r., w którym realizowano 11
grantów, jest to nieznaczne zmniejszenie ogólnej liczby grantów.
Katedry i Zakłady Wydziału włączyły się także aktywnie w
działalność na rzecz utworzenia w Trójmieście Centrum Za
awansowanych Technologii, a w jego składzie modułu BioFarm.
W ramach modułu będą rozwijane wiodące programy badawcze,
których profil nie jest jeszcze ostatecznie ukształtowany. Aktu
alnie proponowane programy to: nowa żywność pochodzenia
morskiego, centrum diagnostyczne, nowe leki i technologie far
maceutyczne oraz centrum badań nad nowotworami. Drugim,
równie ważnym kierunkiem działania Wydziału są wspólne pra
ce z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii nad utworze
niem Centrum Doskonałości - Pharma Biomobil.
W roku 2003 Katedra i Zakład Bromatologii zorganizowała
Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne nt. „Wartość zdro
wotna i zanieczyszczenia w żywności”, które odbyto się w
dniach 18-19 września w kompleksie hotelowym „Rzemieślnik”
w Gdańsku-Jelitkowie. Przewodniczącym komitetu organiza
cyjnego byt prof. Piotr Szefer. Sympozjum zgromadziło ponad
150 uczestników ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce
zajmujących się badaniem i analizą żywności.
W okresie sprawozdawczym Wydział odwiedzili: prof. Pavel
Jandera z Department of Analytical Chemistry, University of
Pardubice, Republika Czeska i prof. Henk Claessens z Eindhoven University of Technology, Holandia, którzy przy tej okazji
wygłosili referaty na zebraniach Oddziału Gdańskiego Polskie
go Towarzystwa Farmaceutycznego oraz prof. Hans Junginger
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z Division of Pharmaceutical Technology, University of Leiden,
Holandia, który wygłosił referat dla pracowników Katedry i Za
kładu Farmacji Stosowanej.

Ważniejsze osiągnięcia Wydziału
Do najważniejszych osiągnięć Wydziału w okresie sprawoz
dawczym należy:
• opracowanie materiałów do akredytacji kierunku studiów far
macja,
• organizacja Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich,
• organizacja XXII Sesji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego,
• rozpoczęcie remontu dużej sali wykładowej.
Trwającą 6 miesięcy redakcję Kwestionariusza Samooceny
Wydziału przeprowadził zespół w składzie - dziekan Wydziału,
prodziekan dr hab. Wiesław Sawicki, kierownik Dziekanatu mgr
Elżbieta Pilarczyk i samodzielny referent mgr Małgorzata
Grzenkowicz. Duże tempo pracy zaowocowało opracowaniem
745-stronicowego dokumentu akredytacyjnego, w tym 141 stron
załączników. W kwestionariuszu przedstawiono całokształt
działalności Uczelni i Wydziału, ze szczególnym uwzględnie
niem opisu programów nauczania przeddyplomowego na kie
runku studiów farmacja, organizacją procesu kształcenia i jego
oceną, charakterystyką pracowników, jednostek dydaktycznych
i ich dorobku naukowego oraz kształcenia podyplomowego. W
semestrze letnim br. spodziewana jest wizyta na Wydziale
członków Komisji Akredytacyjnej.
Ostatni konkurs prac magisterskich odbyt się kilkanaście lat
temu, dlatego inicjatywę powrotu do tej tradycji zgłoszoną przez
stud. Małgorzatę Krzyżaniak, przewodniczącą Sekcji Studenckiej
„Młoda Farmacja”, należy uznać za cenną. Nad organizacyjną
stroną konkursu, który odbyt się 24 października 2003 r., czuwał
prodziekan dr hab. Wiesław Sawicki. W konkursie uczestniczyło
10. tegorocznych absolwentów reprezentując 7 Katedr i Zakładów
- Chemii Analitycznej, Chemii Farmaceutycznej, Chemii Fizycz
nej, Farmacji Stosowanej, Farmakognozji, Mikrobiologii Farma
ceutycznej i Toksykologii oraz Samodzielną Pracownię Farmacji
Społecznej. Ocenę merytoryczną prac i ustnych prezentacji prze
prowadziła Komisja w składzie dr hab. Wiesław Sawicki, prze
wodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej, prof. Franciszek
Sączewski, prof. Antoni Nasal, mgr Małgorzata Krzyżaniak i stud.
Michał Czenkusz. Laureaci konkursu zostali uhonorowani pod
czas uroczystego Dyplomatorium rocznika 1998-2003 wysokimi
nagrodami pieniężnymi, a pozostali uczestnicy konkursu nagro
dami książkowymi, m.in. dwutomowym słownikiem angielskopolskim i polsko-angielskim.
XXII Sesja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego odbyta się
16 grudnia 2003 r. Ważnym celem sesji było stworzenie młodym
pracownikom nauki możliwości zaprezentowania wyników swo
ich badań oraz uczestniczenie w dyskusji naukowej, co ułatwi im
zdobycie doświadczeń, szczególnie cennych w dalszej działal
ności naukowej. Ciężar pracy związanej z organizacją sesji
wzięta na siebie prof. Elżbieta Pomarnacka, przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego wraz z zespołem w składzie: prof.
Antoni Nasal, dr hab. Paweł Zarzycki i dr Anita Kórnicka. Uroczy
stego otwarcia sesji dokonał Rektor AMG prof. Wiesław Maka
rewicz, a obradom przewodniczył prof. Jerzy Krechniak. Pro
gram sesji obejmował wykład inauguracyjny, który wygłosiła
prof. Małgorzata Sznitowska, 19 doniesień ustnych prezentowa
nych przez asystentów przygotowujących prace doktorskie w Ka
tedrach i Zakładach Wydziału oraz 65 doniesień plakatowych.
Ostatni remont dużej sali wykładowej miał miejsce w roku
1959, od tego czasu, poza malowaniem i doraźnymi naprawa
mi, sali nie remontowano. W efekcie stare, ponad 40-letnie
ławki oraz pozostałe wyposażenie sali wykładowej nie speł
niają swojej roli. W tej sytuacji rozpoczęto gruntowną moderni
zację Audytorium Maksimum, która będzie przebiegała etapa
mi, w zależności od możliwości finansowych Uczelni lub możli
wości pozyskania środków z innych źródeł. W ubiegłym roku
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wymieniono wszystkie okna. W bieżącym roku planowana jest
wymiana wyeksploatowanej instalacji elektrycznej, położenie
instalacji do nagłośnienia oraz montaż sufitu podwieszanego.
Pozostałe, ważne sprawy zrealizowane w okresie sprawoz
dawczym to opracowanie algorytmu podziału funduszu dydak
tycznego Wydziału, który umożliwia podział środków z uwzględ
nieniem, m.in. liczby godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów
wykonywanych w danej jednostce oraz materiałochłonności ćwi
czeń. System ten uwzględnia zmieniające się w każdym roku
obciążenie dydaktyczne katedr i zakładów wynikające z wdraża
nia nowego programu studiów, wprowadzenia zajęć fakultatyw
nych oraz organizacji kształcenia na Oddziale Medycyny Labo
ratoryjnej.

Rada Wydziału zaakceptowała ponadto:
• jednolite dla całej Uczelni kryteria wyróżniania prac doktor
skich i habilitacyjnych,
• jednolite kryteria awansów naukowych i zawodowych nauczy
cieli akademickich,
• wstępną wersję misji i strategii rozwoju Wydziału,
• przyjęta nowy wzór kwestionariusza oceny prac magisterskich,
• przyznała po raz pierwszy, wspólnie z Oddziałem Gdańskim
Polskiego Towarzystwa Chemicznego, doroczną nagrodę i
dwa wyróżnienia za najlepsze prace doktorskie obronione na
Wydziale w 2002 r.,
• upoważniła Dziekana do podpisania listu intencyjnego o
współpracy w ramach inicjatywy PUPILS - Pomorskiej Mię
dzyuczelnianej Platformy dla Integracji i Innowacji w Na
ukach Przyrodniczych,
• dyskutowała nad stroną internetową Dziekanatu oraz pozo
stałych jednostek organizacyjnych Wydziału,
• uczestniczyła w uroczystych Dyplomatoriach - rocznika
1997-2002 (7 listopada 2002 r.) i rocznika 1998-2003 (25
października 2003 r.) oraz jubileuszu 50-lecia ukończenia
studiów w Akademii Medycznej w Gdańsku, roczników 19481952 i 1949-1953 (30 maja 2003 r.).
Współpraca z Samorządem Studenckim
Samorząd Studencki ściśle współpracuje z władzami Wy
działu w kwestii poprawy warunków kształcenia i socjalno-by
towych studentów. Najważniejsze sprawy omawiane są na sys
tematycznie odbywanych spotkaniach dziekana Wydziału z ak
tywem studenckim, a konsekwencją tych spotkań jest wprowa
dzenie określonych inicjatyw w czyn. Efektem tej działalności
jest m.in. wprowadzenie tanich obiadów dla studentów w barku
wydziałowym, umieszczenie drugiego punktu kserograficzne
go, instalacja złącz internetowych i przenośnego nagłośnienia
w salach wykładowych nr 1 i 2, udział studentów w opracowa
niu Kwestionariusza Samooceny Wydziału w części dotyczącej
oceny władz Wydziału, procesu kształcenia i warunków socjal
no-bytowych.
Dziekan Wydziału przekazał samorządowi studenckiemu po
mieszczenie, które samorząd będzie użytkował wspólnie z Wy
działową Komisją Rekrutacyjną. Z funduszu Uczelnianego Sa
morządu Studenckiego pomieszczenie zostało wyposażone w
telefon, komputer i meble biurowe. Jest miejscem spotkań ak
tywu studenckiego Wydziału, w tym także Sekcji Studenckiej
„Młoda Farmacja”.
Współpraca ze szkolnictwem średnim
W bieżącej kadencji Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
kontynuowała współpracę z Centrum Edukacji Nauczycieli w
Gdańsku, polegającą na prowadzeniu zajęć praktycznych z
chemii dla dwóch 30-osobowych grup uczniów szkół średnich.
Zainteresowanie zajęciami, które prowadzi dr Ryszard Sujecki
wzrosło w kolejnych latach do tego stopnia, że ze względów or
ganizacyjnych Katedra nie jest w stanie sprostać propozycjom
rozszerzenia programu.
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Sprawozdania z Widziało Farmaceutycznego AMG

Ośrodek Szkolenia

Program

Podyplomowego

SOCRATES ERASMUS

W roku 2003 Ośrodek Szkolenia Podyplomowego zorganizo
wał pięć kilkudniowych i dwudniowych kursów realizowanych
przez pracowników Katedr i Zakładów: Farmacji Stosowanej,
Biofarmacji i Farmakodynamiki, Chemii Farmaceutycznej oraz
Apteki AMG Nr 1, dla magistrów farmacji z zakresu farmacji sto
sowanej, farmakologii i kontroli leków. Kursy, poza dotyczący
mi farmakologii, łączyły zajęcia teoretyczne z praktycznymi.
Uczestniczyły w nich osoby, które opłacały szkolenie, wpływy
do kasy AMG z tego tytułu wyniosły 14.680 zł.
Zainteresowanie szkoleniem w ostatnim okresie znacznie
spadto, więc musieliśmy odwołać wiele kursów z zaproponowa
nej na rok 2003 oferty. Fakt ten związany byt z pewnością ze
zmianą przepisów dotyczących zdobywania specjalizacji zawo
dowej.
Poza wymienionymi kursami Ośrodek Szkolenia Podyplomo
wego wspólnie z Ośrodkiem Informacji Naukowej „POLFA” w
Warszawie, po raz piąty zorganizował 300-godzinny kurs dla
pracowników przemysłu farmaceutycznego z wyższym wy
kształceniem, nie będących farmaceutami, z zakresu farmacji
przemysłowej. To duże i już uznane w kraju przedsięwzięcie
edukacyjne nosi nazwę Podyplomowe Studium Farmacji Prze
mysłowej. W roku akademickim 2003/2004 słuchaczami Stu
dium są 23 osoby. Wpłaty dla AMG z tytułu uczestnictwa w Stu
dium to blisko 150.000 zł.
W bieżącym roku Ośrodek Szkolenia Podyplomowego przed
stawił już ofertę szkolenia w tzw. cyklu ciągłym - obligatoryjnym
dla aptekarzy i pracowników hurtowni leków. Oferta dotycząca
szkolenia w ramach zdobywania specjalizacji jest przygotowy
wana i będzie zgodna z wymogami określonych rozporządzeń.

W ramach programu Socrates Erasmus studenci farmacji
wyjeżdżają za granicę na okres pisania pracy magisterskiej.
Obrona pracy odbywa się po powrocie, na naszym Wydziale.
Realizowane są umowy podpisane z Uniwersytetami w Eindhoven, Greifswaldzie, Lyonie, Palermo i Perugii.
W roku akademickim 2002/2003 w ramach programu wyje
chało 4 studentów, natomiast w semestrze letnim bieżącego
roku wyjedzie 7 studentów: Anna Baretkowska (Perugia), Ewa
Ciesielska (Palermo), Justyna Frelichowska (Lyon), Joanna
Lach (Greifswald), Paweł Stasiak (Eindhoven), Agnieszka Stencel (Greifswald) i Anna Wojtuszkiewicz (Perugia).
Umowy z zagranicznymi Uniwersytetami przewidują również
wymianę nauczycieli akademickich. W dniach 13-17 maja 2003
r. przebywał na naszym Wydziale prof. Patrick Bednarski z Uni
wersytetu w Greifswaldzie. Prof. Bednarski wygłosił wykłady dla
studentów IV roku w ramach przedmiotu synteza i technologia
środków leczniczych.
W bieżącym roku akademickim nastąpił też w ramach pro
gramu przyjazd studenta z zagranicy. W okresie 9-miesięcznego pobytu studentka z Uniwersytetu w Palermo Olga Lyubun stu
diuje na naszym Wydziale 7 przedmiotów (540 h) oraz wykonu
je pracę magisterską. Studia odbywają się w języku polskim.
W dniu 23 stycznia 2004 r. odbyto się spotkanie informacyj
ne na temat programu Socrates Erasmus dla studentów planu
jących udział w programie w roku akademickim 2004/2005.
Kwalifikacje zostaną zorganizowane w marcu. Dodatkowych in
formacji udziela Dział Współpracy z Zagranicą.

prof. Wojciech Czarnowski
kierownik Ośrodka

Od roku akademickiego 2002/2003 datuje się także współ
praca I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłu
żonych Ludzi Morza w Gdyni z Wydziałem. Współpraca, którą
kieruje prodziekan dr hab. Wiesław Sawicki, członek Rady Pro
gramowej I Liceum Ogólnokształcącego, sprowadza się do
uczestnictwa w organizacji interdyscyplinarnych cykli wykładów
z zakresu najciekawszych dziedzin nauki i życia, przeznaczo
nych dla uczniów liceum. W ubiegłym roku wykłady przygotowali
- prof. Ryszard Piękoś, prof. Antoni Nasal, dr Barbara Damasiewicz, dr Maria Zielińska-Stasiek i mgr Adam Bogdan.
Nagrody i wyróżnienia
Laureatem najważniejszej polskiej nagrody naukowej, nagro
dy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, został prof. dr hab. Roman
Kaliszan, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Na
grodę przyznano w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycz
nych za osiągnięcia dotyczące zastosowania nowych metod do
określania związku między strukturą chemiczną leków a ich
właściwościami farmakologicznymi.
Roczne stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla
młodych naukowców otrzymał dr Tomasz Bączek, adiunkt Ka
tedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki, natomiast do
roczną nagrodę naukową Gdańskiego Towarzystwa Naukowe

prof. Małgorzata Sznitowska
koordynator Programu na Wydziale

go za osiągnięcia naukowe w 2002 r. otrzymał dr Michał Markuszewski, adiunkt Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakody
namiki.
Laureatką pierwszej edycji konkursu Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Wydziału Farmaceu
tycznego AMG na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku
2002 została dr Danuta Siluk, adiunkt Katedry i Zakładu Biofar
macji i Farmakodynamiki. Promotorem pracy był prof. dr hab.
Roman Kaliszan. Równocześnie dyplomy wyróżnienia otrzyma
li: dr Arkadiusz Piotrowski, adiunkt Katedry i Zakładu Biologii i
Botaniki Farmaceutycznej (promotor prof. dr hab. Renata
Ochocka) i dr Piotr Migas, adiunkt Katedry i Zakładu Farmakognozji (promotor prof. dr hab. Wojciech Cisowski).
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2003/
2004, mgr Dorota Wątróbska, tegoroczna absolwentka Wydzia
łu została wyróżniona medalem Primus inter Pares, ponadto
wspólnie z mgr Małgorzatą Marcyjaniak, otrzymały nagrody pie
niężne ufundowane przez prezesa Przedsiębiorstwa Farma
ceutycznego Polpharma.
prof. Marek Wesołowski
dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Akademii Medycznej w Gdańsku
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Katolickie

Stowarzyszenie

Lekarzy Polskich
Oddział Wojewódzki w Gdańsku
w kadencji 2000 - 2003
Lekarze zrzeszeni w Oddziale Gdańskim Katolickiego Stowa
rzyszenia Lekarzy Polskich, w oparciu o największe i najpięk
niejsze przykazanie naszej wiary „abyśmy się wzajemnie miło
wali”, od 8 lat starają się, zgodnie z intencją Ojca Świętego, re
alizować misję świeckich w życiu Kościoła i życiu społecznym,
zgodnie z zasadą „Fides et ratio", ponieważ to właśnie „rozum
i wiara” stanowią dwa źródła duchowego rozwoju człowieka.
Rozważając słowa Jana Pawła II „epoka nasza potrzebuje
mądrości, która rzeczy nowe czyni bardziej ludzkimi' staramy
się poznać zagrożenia wynikające z rozwoju nowych technik
medycznych, zwłaszcza dotyczących genomu ludzkiego i do
świadczeń na płodach ludzkich, a także niebezpieczeństwa
wynikające z szerzącej się laicyzacji społeczeństw i braku po
szanowania dla ludzkiego życia, by móc zająć stanowisko od
powiadające nauce i etyce chrześcijańskiej i lekarskiej.
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (KSLP), obcho
dzące w tym roku 10-lecie, zostało powołane do życia w dniu
11 lutego 1994 roku, w święto Matki Boskiej z Lourdes, podczas
II Światowego Dnia Chorego, obchodzonego na Jasnej Górze,
w obecności Episkopatu Polski, z udziałem ks. kardynała Fiorenzo Angeliniego, przewodniczącego Papieskiej Rady Dusz
pasterstwa Służby Zdrowia. Stowarzyszenie nasze jest człon
kiem Europejskiej i Światowej Organizacji Lekarzy Katolickich.
Oddział wojewódzki KSLP w Gdańsku działa dwie kadencje:
1996 - 1999 oraz 2000 - 2003. Asystentem kościelnym nasze
go Stowarzyszenia - decyzją ks. Arcybiskupa - jest od stycz
nia 2003 r. ks. dr Piotr Krakowiak.
Zgodnie ze statutem, ramowy program Stowarzyszenia reali
zowano poprzez spotkania formacyjne na wykładach, rekolek
cjach i dyskusjach, a także pielgrzymkach.
Dla formacji duchowej i intelektualnej naszych członków
bardzo ważne są kwartalne spotkania w Sali im. Jana Pawła II
przy Kurii Metropolitarnej w Gdańsku-Oliwie. W ostatniej ka
dencji wygłoszono 18 referatów, również w zakresie proble
mów etyczno-moralnych, związanych z zawodem lekarza:
1. Chorych Gdańska remedia na czas zarazy - prof. Jerzy
Samp
2. Sumienie - ks. Bernard Zieliński
3. O godność śmierci - dr med. Jerzy Umiastowski
4. Polski Gdańsk - prof. Andrzej Januszajtis
5. Deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary „Dominus Jezus" prof. Alojzy Rotta
6. Spotkanie z postem Antonim Szymańskim na temat prac
sejmowej Komisji ds. Rodziny
7. Manipulacje w sektach - O. Piotr Pawlik OFMCon.
8. Novo Millennio łneunte - ks. prof. Maciej Bata
9. O eutanazji - dr W.C. Willke, na zaproszenie Klubu Przyja
ciół Życia Ludzkiego
10. Trzeci Synod Gdański - ks. bp dr hab. Zygmunt Pawłowicz
11. Biotechnologia a neoniewolnictwo - dr med. Jerzy Umia
stowski
12. Z dziejów medycyny gdańskiej w wiekach XVI-XVIII - ks.
prof. Zdzisław Kropidtowski
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13. Naruszenie godności dziecka przez biotechnologię - dr
med. Jerzy Umiastowski na sesji z okazji 20-lecia Gaudium Vitae
14. Obrona życia ludzkiego i rodziny - wyzwania współczesno
ści - Ewa Kowalewska
15. Jakie wartości może wnieść polski lekarz do Unii Europej
skiej- ks. Józef Jachimczak, krajowy duszpasterz służby
zdrowia
16. Gdański Telefon Zaufania i jego potrzeby - prof. Grażyna
Świątecka
17. Nauka a wiara- prof. Andrzej Myśliwski
18. Filozofia prawa transplantacyjnego - ks. dr Jacek Meller.
W czasie kadencji odbyty się dwie konferencje programowe:
21 września 2002 r. pt. O godność chorego i lekarza
z referatami:
1. Czy chrześcijanin powinien bać się zjednoczonej Europy?ks. abp dr Tadeusz Goctowski
2. Godność chorego i lekarza, a postęp medycyny - prof. Irena
Jabtońska-Kaszewska
3. Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza - Teresa
Romerowa, sędzia Sądu Najwyższego
4. Problem ratyfikacji Europejskiej Konwencji Bioetycznej - dr
med. Jerzy Umiastowski

19 września 2003 r. pt. Życie jest święte
z referatami:
1. Zagrożenie kobiet przy stosowaniu środków antykoncepcyj
nych - prof. Maria Hrabowska
2. Lekarz w obliczu umierającego człowieka - prof. Janina Suchorzewska
3. Godność umierania - dr med. Jerzy Umiastowski
4. Radość życia - prof. Irena Jabłońska Kaszewska.
W listopadzie 2002 r. zorganizowano wieczór poświęcony
pamięci ks. Eugeniusza Dutkiewicza, twórcy Hospicjum w Gdań
sku i w Polsce. W czasie uroczystości aktor Teatru Wybrzeża prof Jerzy Kiszkis - przedstawił znaleziony w komputerze refe
rat ks. Dutkiewicza pt. „Kaptan w obliczu ludzkiego cierpienia”.
Ważnym wydarzeniem ubiegłej kadencji było utworzenie
Kota KSLP w Stupsku. Do Kota należy 15 lekarzy, przewodni
czy dr Jan Janusz Dobrecki.
Od wielu lat jesteśmy członkami Federacji Stowarzyszeń
Katolickich na terenie Pomorza. Utrzymujemy kontakty z Kato
lickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek, współpracujemy z Kato
lickim Stowarzyszeniem Farmaceutów, Akcją Katolicką, człon
kowie nasi biorą udział w pracach Hospicium, Samorządu Le
karskiego, a także w Klubie Inteligencji Katolickiej.
W czasie 4—letniej działalności opracowano szereg opinii i
protestów dotyczących m.in. zagwarantowania w dokumencie
akcesyjnym do UE klauzuli dotyczącej ochrony życia i praw ro
dziny oraz powołanie się na Boga w preambule Konstytucji UE.
Dokumenty zostały wystane do premiera i ministrów Rządu RP.
W swojej pracy w Stowarzyszeniu staraliśmy się jako leka
rze być odpowiedzialni i bezinteresowni, bo - jak nas uczyli
nasi Mistrzowie, którym pragnę wyrazić najwyższy hołd i sza
cunek - zawód lekarza jest służbą, a nie drogą do kariery.
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do współpracy!
17 stycznia br. odbyto się III Walne Zebranie Wyborcze KSLP,
na którym, zgodnie ze statutem, wybrano nowego prezesa
KSLP. Został nim jednogłośnie dr Mirosław Pietrzak z Gdyni.
Zarząd Oddziału Gdańskiego: prof. Irena Jabtońska-Ka
szewska, dr Ewa Nowakowska, dr Ewa Chrzanowska, dr Bogu
mił Filipek, dr Bogumił Przeździak, dr Jan Janusz Dobrecki.
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Katedra i Zakład Fizjopatologii
i Zakład Immunopatologii AMG

zapraszają na otwarte zebrania naukowe, które odbędą się w
dniach 3, 17 oraz 31 marca 2004 roku, o godz. 8.30 w sali se

minaryjnej Katedry i Zakładu Fizjopatologii, budynek 24.

Referaty wygłoszą:
3.03.2004 - prof. J. Stępiński: Patomechanizmyglomerulopatii

- część 2
17.03.2004 - mgr J. Sobońska: Zmiany stanu bioenergetyczne
go podocytów szczurzych
31.03.2004- lek. K. Boblewski: Hipotensyjne działanie NPS R-

568 u szczurów.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Oddział Gdańsk

informuje o zebraniu naukowo-szkoleniowym w dniu 16.03.2004 r.
(trzeci wtorek miesiąca) o godz. 12.00 w sali wykładowej Woje

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w
Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1/6. Tematy posiedzenia:
1. Wstrząs septyczny u dzieci - wybrane zagadnienia - dr B.

Skoczylas-Stoba, Oddział Intensywnej Terapii Wojewódzkie
go Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Oddział w Gdańsku

2. Przypadek ostrej niewydolności wieionarządowej w przebie
gu posocznicy u 6-miesięcznego niemowlęcia - dr, dr M.

zawiadamia, że dnia 05.03.2004 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali

Grab, K. Stamke, I. Ożóg-Zabolska, A. Czauderna, Oddział

wykładowej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG, ul.

Intensywnej Terapii Szpitala Dziecięcego w Gdańsku-Oliwie.

Kliniczna 1A odbędzie się posiedzenie szkoleniowo-naukowe.
W programie:

Polskie Towarzystwo Neurologów

1. Zmiany zanikowe w układzie moczowo-płciowym - niedoce

Dziecięcych Oddział Regionalny w Gdańsku oraz

niony problem kliniczny- prof. T. Rechberger, II Katedra i Kli
nika Ginekologii Operacyjnej Akademii Medycznej w Lublinie

2. Jakość życia seksualnego po menopauzie - możliwości in

terwencji terapeutycznej - prof. T. Paszkowski, III Katedra i
Klinika Ginekologii Akademii Medycznej w Lublinie

3. Prezentacja Firmy Novo Nordisk - mgr M. Jaworska
4. Ciąża u pacjentki leczonej operacyjnie i chemioterapią z

powodu dysgerminoma ovari- dr med. D. Wójcik, Klinika Gi
nekologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG.

firma Sanofi-Synthelabo

zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu
20.03.2004 r. o godz. 11.00 do hotelu „Haffner” w Sopocie ul.
Haffnera 59. Program posiedzenia:

1. Diagnostyka różnicowa i postępowanie w zachowaniach agre
sywnych u dzieci i młodzieży - dr. hab. T. Wolańczyk

2. Depakine w napadach padaczkowych częściowych - dr B.

Łukaszewska
3. Dyskusja.

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Oddział Gdański

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Oddział Gdański

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu
19.03.2004 r. o godz. 13.00 do sali wykładowej im. prof. L. Ry
dygiera. Temat posiedzenia Urazy wątroby.

Z okazji 550-lecia założenia Cechu Chirurgów Gdańskich oko
licznościowy wykład wygłosi prof. M. Żydowo.

Komisja Rewizyjna: dr Alicja Wojciechowska, dr Iwona Śli
wińska, dr Jadwiga Borowska.
Delegatami na Walne Zebranie Zarządu Głównego zostali dr
med. Jerzy Umiastowski, dr med. Teresa Tylicka, dr Ewa No
wakowska, dr med. Tomasz Gorczyński, prof. Irena JabtońskaKaszewska.
Kontakt z prezesem dr. M. Pietrzakiem - tel. 0603 851 772
Możliwość zapisu do KSLP - kontakt tel. - dr E. Nowakow
ska: 551-50-84; 0605-425-897; prof. I. Jabtońska-Kaszewska:
0601-211-447; e-mail: ikaszewska@ wp.pl
Zebrania Zarządu odbywają się regularnie w pierwszy po
niedziałek miesiąca o godz. 17. w kawiarence akademickiej
„Źródło” przy ul. Curie Skłodowskiej.

W pierwszą niedzielę miesiąca, w hospicyjnej kaplicy pw.
Baranka Bożego (Gdańsk-Wrzeszcz ul. Kopernika 6) ma miej
sce Msza święta w intencji służby zdrowia.
Zebrania kwartalne odbywają się w trzecią środę miesiąca
o godz.18. w Sali im. Jana Pawła II przy Kurii Metropolitarnej w
Gdańsku-Oliwie.
W imieniu ustępującego Zarządu
prof. Irena Jabtońska-Kaszewska

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie

się 2.04.2004 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Wojewódzkie

go Szpitala Zakaźnego, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z
następującym porządkiem:

1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału - wybór władz
Oddziału i delegatów na Walny Zjazd w Mikołajkach
2. Rota laboratorium w badaniach klinicznych leków-dr J. Ka
bata, Nova Medical Polska.

Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi Oddział Gdański

zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
3.04.2004 r. (sobota) o godzinie 10.00 w sali wykładowej im.

prof. L. Rydygiera (Gdańsk, ul. Dębinki 7). W programie:
I. Walne zebranie Oddziału Gdańskiego PTOChGiSz
II. Część naukowo-szkoleniowa:

1. Znacznie kliniczne badań nad patogenezą perlaka - kol. J.
Kuczkowski
2. Do kazuistyki usznopochodnych powikłań wewnątrzczaszkowych - kol. H. Leszniewski
3. Niezwykłe ciało obce przełyku u dziecka (nie cieniująca
moneta) - kol. J. Sova
4. Kolczykowanie narządów głowy i szyi jako problem medycz
ny- kol. kol. J. Zwaliński, J. Korzon (Studenckie Koto Na

ukowe przy Klinice Otolaryngologii AMG).

q
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550. ROCZNICA

USTANOWIENIA STATUTU
CECHU GDAŃSKICH
CHIRURGÓW
We wczesnym okresie kręgu kultury chrześcijańskiej oraz w
okresie przedchrześcijańskim, raczej nie można mówić o od
dzielnym uprawianiu rozpoznawania dolegliwości wewnętrz
nych i ich leczeniu, o uzdrawianiu przy pomocy rękoczynów i o
przygotowywaniu i aplikowaniu leków. Wszystkim tym zajmo
wali się ludzie nazywani lekarzami, którzy przeważnie poza tym
służyli również posługami duchownymi będąc kapłanami, czy
też wcześniej - czarownikami. Dopiero na przełomie XI i XII
wieku następowała stopniowo nie tylko laicyzacja ale i profe
sjonalne różnicowanie specjalizacyjne medycyny. Przyczyniły
się do tego nie tylko rozwój wiedzy i sztuki lekarskiej, ale także
niektóre posunięcia organizacyjne Kościoła. Sobór laterański
II w roku 1139 i spotkanie synodalne odbyte w Tours w roku
1163 zabroniły mnichom opuszczania klasztorów dla nauki pra
wa, medycyny i farmacji. Sobór laterański IV wprowadził w roku
1215 zakaz uprawiania chirurgii przez duchownych. Te i inne
okoliczności, m.in. przekonanie, iż szlachetnie urodzonym nie
przystoi zajmowanie się rękoczynami (także leczniczymi) oraz
że zwyczaj golenia brody - istniejący przedtem tylko wśród za
konników - obejmował również świeckich mężczyzn, przyczy
niły się do przejmowania wykonywania zabiegu golenia, a z
czasem i innych zabiegów na ciele człowieka, przez ludzi z
pospólstwa.

Ryc. 4. Notatka w księdze pamiątkowej Cechu Gdańskich Chirurgów, z któ
rej wynika, że cech otrzymał po raz pierwszy swój statut od Rady Starego

Miasta w roku 1454. Reprodukcja z książki Stanisława Sokoła1.
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Zapewne wówczas pojawili się balwierze (barbitonsores),
zwani również cyrulikami, którzy zaczęli zrzeszać się w korpo
racje i bractwa. Na ziemiach polskich - jedno z najstarszych
zrzeszeń rzemieślników zajmujących się „leczeniem zewnętrz
nych uszkodzeń ciała ludzkiego przy pomocy rękoczynów, od
powiednich narzędzi, skutecznych środków lekarskich i wygod
nych opatrunków”, powstało w Gdańsku. Zapewne jeszcze
przedtem zanim Rada Starego Miasta Gdańska zatwierdziła
statut cechu, działali na terenie Gdańska cyrulicy i balwierze
zwani również chirurgami. Świadczy o tym m.in. istnienie ka
plicy świętych Kośmy i Damiana w gdańskim Kościele Mariac
kim, w której już w 1420 roku znalazł się ołtarz Matki Boskiej, a
którą to kaplicą opiekowali się miejscowi chirurdzy. Projekt
pierwszego statutu gdańskich chirurgów zdaje się świadczyć o
tym, że byt on częściowo przynajmniej wzorowany na organi
zacji utworzonego w 1255 roku we Francji Bractwa św. Kośmy
i Damiana (La Confrerie de Saint-Come et de St-Damien).
Członkowie tej korporacji byli wysokiego mniemania o swoich
umiejętnościach chirurgicznych i pozycji społecznej, z czasem
pretendowali do pozycji równej z doktorami medycyny wy
kształconymi w uniwersytetach. Pozycja ta rzeczywiście z cza
sem się umacniała, a wyrazem tego było potwierdzanie dzia
łalności bractwa przez władze różnych miast i przez monar
chów Francji. W1311 roku król Filip Piękny nie tylko zatwierdził
prawa Bractwa do egzaminowania kandydatów, ale przyznał
mu również prawo nadawania uprawnień do wykonywania za
wodu chirurga na terenie całej Francji. Przejmując uprzedze
nia ówczesnych doktorów medycyny, członkowie Bractwa św.
Kośmy i Damiana ograniczyli uprawianie chirurgii do leczenia
tylko pewnych chorób, nie wykonując np. takich operacji jak
usuwanie kamieni z pęcherza moczowego lub operacji zaćmy,
których wykonywanie przeszło w ręce wędrownych operatorów.
To samo miało miejsce w działalności Gdańskiego Cechu Chi
rurgów oraz później - w działalności cechowych chirurgów w
innych miastach polskich.
Oryginalny tekst pierwszego statutu Gdańskiego Cechu Chi
rurgów nie zachował się do naszych czasów. Wiadomo jednak

Ryc. 5. Kościół Mariacki w Gdańsku wkrótce po zakończeniu działań wojen
nych w 1945 r., widziany od strony północnej. Fot. Zbigniew Kamiński.
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o dacie jego zatwierdzenia z notatki zamieszczonej w księdze
pamiątkowej cechu, prowadzonej od roku 1589 nieprzerwanie
do roku 1820, kiedy to nastąpiła likwidacja cechu (ryc. 4).
Warto przypomnieć, że zatwierdzenie pierwszego statutu
Cechu Chirurgów nastąpiło zaledwie w trzy tygodnie po wyda
niu przez Kazimierza Jagiellończyka w Krakowie dnia 6 marca
1454 roku - aktu inkorporacji Pomorza do Polski. Otworzyło to
nowy okres w dziejach Gdańska, związanego od tej pory bar
dzo ściśle z losami Polski. Trwała wówczas wojna trzynastolet
nia z Zakonem Krzyżackim, w której Gdańsk wystawiał sity
zbrojne po stronie króla.
W roku 1457 nastąpiło w Gdańsku połączenie w jeden orga
nizm miejski: Starego Miasta, Głównego Miasta, Nowego Mia
sta i Osieku. Było to przyczyną nadania odnowionego statutu
Cechowi Chirurgów, obejmującego uprawnienia, obowiązki i
przywileje członków cechu osiadłych na terenie wszystkich
czterech części miasta, stanowiących dotychczas oddzielne
organizmy. Kopie tego statutu przetrwały, znajdują się obecnie
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku, a pełen
oryginalny tekst został wydrukowany w książce Stanisława So
koła pt. Historia Gdańskiego Cechu Chirurgów, wydanej w
1957 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich1.
Nie byt to jednak ostatni dokument w historii kształtowania
się przepisów regulujących działanie, przywileje i zwyczaje
cechu gdańskich chirurgów. Kolejny statut cechu został przed
stawiony królowi Zygmuntowi I Staremu, który zatwierdził go w
Toruniu 13 XII 1519 r. nakładając karę 60 marek w srebrze
płatną do skarbu królewskiego na wszystkie osoby, które by
występowały przeciwko temu statutowi. Ten dokument został
oficjalnie nadany cechowi chirurgów przez Radę Miejską
Gdańska dopiero 14 XI 1522 r., a więc aż 3 lata po wydaniu
przywileju królewskiego. Można się domyślać, że przyczynami
takiej zwłoki byty niepokoje a nawet zamieszki w mieście na tle
niesnasek pomiędzy cechową czeladzią a kupieckim patrycjatem zasiadającym w Radzie Miejskiej, a także wrzenia spowo
dowane przenikającymi do miasta coraz intensywniej nowinka
mi reformacji religijnej. Znamienne, że tego samego dnia Rada
Miejska zatwierdziła statuty cechów straganiarzy, kramarzy,
bednarzy, piekarzy Chleba i ciasta, bursztyniarzy, kuśnierzy i
obcaśników.
Inne dzieje miało nadawanie statutu poznańskiemu cecho
wi chirurgów. Rada Miejska Poznania nadała cechowi statut w
1517 roku, a król Zygmunt I Stary zatwierdził go tym samym,
wspomnianym wyżej przywilejem w Toruniu dwa lata później.
Interesujące jest, że statut poznańskich chirurgów byt niemal
dokładną kopią statutu gdańskiego, a na obydwa te statuty po
woływali się chirurdzy krakowscy w prośbie skierowanej do kró
la Zygmunta I Starego o nadanie im „spisanych i zatwierdzo
nych przepisów aby nie pogardzali nimi członkowie innych
związków rzemieślniczych”2. Tak się też stało na sejmie w Kra
kowie dnia 17 I11537 r. Ten statut - jak to stwierdził Stanisław
Sokół - jest łacińskim tłumaczeniem tekstu statutu poznań
skich chirurgów napisanego w języku niemieckim. Statut kra
kowskich chirurgów stanowił wzorzec dla statutów nadawa
nych później w innych miastach Polski. Ponieważ zaś statut z
1522 roku nie różni się istotnie od tego z 1457, można przyjąć,
że najwcześniejszy statut cechu chirurgów, powielany potem
przez wspólnoty chirurgów miast polskich - powstał w Gdań
sku.
Statut z 1457 roku składa się z 32 punktów i stanowi zbiór
przepisów regulujących wewnętrzne życie cechu, wzajemny
stosunek mistrzów do czeladników i uczniów, sposób uzyski
wania stopnia mistrzowskiego, zawiera także przepisy umożli
wiające Radzie Miejskiej sprawowanie kontroli nad działalno
ścią cechu. Na czele cechu stał starszy mistrz cechu, który
swój urząd sprawował przez jeden rok a do jego obowiązków
należało, m.in. zbieranie opłat od chirurgów za prawo wykony
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wania zawodu w mieście. Opłata wynosiła w początkowych la
tach obowiązywania statutu pół marki od warsztatu rocznie i
raz w roku na św. Jana winna być odprowadzona do kasy miej
skiej. Ciekawostką jest, że każdy uprawniony chirurg uzyskiwał
obywatelstwo miasta i miał obowiązek posiadania zbroi skła
dającej się z hełmu i kuszy dla bronienia miasta przed nieprzy
jacielem. Odpowiedni paragraf statutu z 1522 roku przypomi
na o zakazie pozbywania się wojennego rynsztunku w sposób
lekkomyślny. Warto zwrócić uwagę na udział starszego cechu
w dokonywaniu wpisu każdego ucznia. Od roku 1584 do końca
istnienia cechu, prowadzona była księga wpisu uczniów, za
chowana do dzisiaj, a przez pewien czas wpisu dokonywał
starszy cechu, niezależnie od tego, do którego mistrza uczeń
wstępował na naukę. W innych okresach wpisu dokonywał
mistrz przyjmujący ucznia do swojego warsztatu, każdorazowo
jednak przy nazwisku ucznia znajdowała się wzmianka o do
starczeniu przez niego świadectwa urodzenia z legalnego mał
żeństwa oraz o wniesieniu przez wstępującego na naukę
ucznia - wpłaty do kasy cechu 8 szot z przeznaczeniem na
potrzeby kaplicy świętych Kośmy i Damiana.
Najstarsze statuty Cechu Chirurgów oraz księga wpisu
uczniów z lat 1584-1820 jak i niektóre zapiski w księdze pa
miątkowej cechu, zawierają najdawniejsze reguły i ogranicze
nia dla rekrutacji kandydatów do nauki jednej z ważnych do
dzisiaj dyscypliny lekarskiej. Może to być bardzo interesujące
dla współczesnych mistrzów nauczających uczniów wielu dys
cyplin lekarskich i rekrutujących uczniów (studentów) spośród
kandydatów do zawodu. Nauczanie cechowe było bowiem naj
starszym, spośród trzech okresów nauczania medycyny w ty
siącletniej historii Gdańska3.
Wymaganie statutowe przedstawienia przez ucznia świa
dectwa urodzenia brało się z ówczesnego utrzymywania się
pewnego rodzaju kast społecznych. Uważano, że chirurgami
nie powinni zostać „... ci wszyscy, którzy nie mogli udowodnić
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Ryc. 6. Plan wnętrza Bazyliki Mariackiej w Gdańsku z książki S. Bogdanowicza5.
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swego pochodzenia z legalnego małżeństwa, owi wędrowni
kuglarze, igrce i skoczki, najniższej kategorii funkcjonariusze
miejscy, do których należeli Stróże nocni, grabarze i kaci zali
czani do zawodów nieszlachetnych, mając tym samym za
mkniętą drogę do awansu społecznego”'. Oczywiście, tak jak
i współcześnie zmieniają się kryteria rekrutacji studentów, tak
i w okresie cechowym, z czasem zmieniały się nieco kryteria
przyjmowania uczniów, co niekiedy znajdowało wyraz w uchwa
łach cechowych. Statut nie precyzował wieku ani wykształcenia
przyjmowanych na naukę uczniów, nie określał także liczby
uczniów przyjmowanych do jednego warsztatu mistrzowskiego.
Nakazywał jednak wzajemny szacunek wszystkim trzem gru
pom: uczniom, czeladnikom i mistrzom oraz zakazywał publicz
nego krytykowania decyzji innych mistrzów i sposobów postępo
wania leczniczego stosowanych przez doktorów medycyny.
Z upływem lat przyjęta się pewna „norma” określająca, że na te
renie miasta nie powinno łunkcjonować więcej aniżeli 20
„warsztatów” chirurgicznych, a każdy mistrz nie powinien mieć
więcej aniżeli 2 uczniów równocześnie. Istnieją dokumenty
świadczące o tym, że poziom wykształcenia chirurgów w Gdań
sku byt nader wysoki wśród polskich cechów miejskich.
Po utworzeniu w 1558 r. Gdańskiego Gimnazjum Akademic
kiego wielu kandydatów do zawodu chirurga podejmowało stu
dia w tej uczelni przed przystąpieniem do trzyletniej nauki w
warsztacie mistrza chirurgii. W ten sposób zyskiwali gruntow
ne wykształcenie z anatomii prowadzone w tamtejszej katedrze
medycyny i anatomii, bardzo potrzebne dla nauki a potem wy
konywania zawodu chirurga. Na podstawie dokumentów cyto
wanych w trzech znakomitych książkach Stanisława Sokoła1'2'4
o historii medycyny w Gdańsku, można prześledzić dzieje
kształcenia i praktykowania wielu chirurgów w naszym mieście
w minionych wiekach. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj odtwo
rzenie pouczających losów siedemnastowiecznego chirurga
gdańskiego i puckiego o nazwisku Tobiasz Wajda. Urodzony w
Gdańsku Tobiasz Wajda, pisany w niektórych dokumentach
niemieckojęzycznych „Thobias Weida”, w roku 1614 zapisał
się do Gimnazjum Akademickiego (Atheneum Gedanense)
wraz ze swoimi trzema braćmi. Informację o jego dalszych lo
sach znajdujemy w księdze wpisów uczniów, z której dowie
dzieć się można, że 5 sierpnia 1618 roku Tobiasz Wajda uro
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dzony w Gdańsku, rozpoczął naukę u mistrza Jana Retelliusa
z Grudziądza inkorporowanego do Gdańskiego Cechu Chirur
gów. Inkorporacja zamiejscowych chirurgów do gdańskiego
cechu była interesującym procederem, o który ubiegało się
wielu chirurgów zapewne ze względu na dobrą renomę cechu,
a także ze względu na uzyskiwanie tym samym prawa przyjmo
wania uczniów. Korzyści dla cechu z inkorporacji zamiejsco
wego chirurga było kilka; tak przyjęty mistrz wpłacał pewną
kwotę do kasy cechu, podpisywał zobowiązanie, że nie osiedli
się w mieście Gdańsku ani w odległości do 5 mil od miasta,
przez co unikano konkurencji dla miejscowych cechowych chi
rurgów. Ponadto inkorporowany chirurg zobowiązywał się do
wzywania na konsultację w ciężkich przypadkach mistrzów z
Gdańska. Decyzję o osobie wzywanego konsultanta podejmo
wał pacjent a nie chirurg, inkorporowany chirurg zobowiązywał
się również nie współpracować ze szkodnikami cechu, za co w
końcu XVI wieku kara wynosiła beczkę piwa. W ten sposób
cech chirurgów wprowadzał poniekąd pierwowzór instytucji
późniejszych specjalistycznych konsultantów terenowych.
Tobiasz Wajda po ukończeniu nauki pozostawał czas jakiś
w Gdańsku, gdzie wszedł w pewnym okresie w kolizję z przepi
sami cechowymi i stał się - jak pisze S. Sokół - szkodnikiem
cechu, zanim osiedlił się w Pucku. Nie bardzo wiadomo, czy
jest to to samo szkodnictwo, którego dopuścili się trzej chirur
dzy rezydujący na terenie klasztorów, a nie będący członkami
cechu. Takim chirurgom nie wolno było praktykować poza murami klasztoru. Na procesie w dniu 22 stycznia 1648 roku wśród
balwierzy oskarżonych o szkodnictwo przez cech znaleźli się:
Klemens Janik osiadły na terenie klasztoru dominikanów i To
biasz Wajda z terenu klasztoru karmelitów. Ten pierwszy oka
zał się recydywistą już dwukrotnie karanym za leczenie poza
murami klasztoru, skazano go przeto na grzywnę w wysokości
30 dukatów za uprawianie leczenia i golenia poza obrębem
klasztoru. Na Wajdę cech uzyskał tego rodzaju werdykt, że
wolno było przedstawicielom cechu zatrzymać go na ulicy i za
pomocą urzędnika miejskiego doprowadzić do ukarania, jeżeli
tylko zostanie przyłapany na partactwie (czyli na uprawianiu
zawodu bez uprawnienia ku temu).
Zapewne później, po osiedleniu się w Pucku, losy Tobiasza
Wajdy potoczyły się pomyślnie. Bowiem wiadomo, że w dniu 29

Ryc. 7. Obraz Grażyny Piórko „Święty Kosma”, namalowany w roku 1997,

Ryc. 8. Obraz Grażyny Piórko „Święty Damian”, namalowany w 1997 roku,
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stycznia 1665 roku został on inkorporowany do Gdańskiego
Cechu Chirurgów, a w tym samym dniu jego syna Krzysztofa
wpisano do księgi uczniów.
Kilkaset lat później inny chirurg o tym samym nazwisku,
Zdzisław Wajda, przyczynił się do rekonsekracji kaplicy świę
tych Kośmy i Damiana w dźwigającym się z okrutnych znisz
czeń II wojny światowej kościele Najświętszej Marii Panny w
Gdańsku. Ponownie gdańscy chirurdzy, tym razem wywodzący
się z akademickich uczelni medycznych, związani ze współ
czesną Akademią Medyczną w Gdańsku, a zrzeszeni w Towa
rzystwie Chirurgów Polskich - początkowo nieśmiało - zaczęli
obejmować opiekę nad zrujnowaną kaplicą ufundowaną i utrzy
mywaną w ciągu stuleci przez ich cechowych poprzedników.
Warto przypomnieć, gdzie zlokalizowana jest ta kaplica, jak
wyglądała w czasie, kiedy pozostawała pod opieką cechu chi
rurgów i później aż do zniszczeń 1945 roku oraz jak wygląda
obecnie. Na ryc. 5 przedstawiona jest fotografia Kościoła Ma
riackiego w Gdańsku i jego otoczenia wkrótce po zakończeniu
wojny w 1945 roku. Można sobie wyobrazić, jaki ogrom znisz
czenia dotknął także i wnętrze kościoła i jakiego ogromu pracy
rekonstrukcyjnej dokonano w ciągu drugiego półwiecza minio
nego stulecia. Wielką zasługą gdańskich konserwatorów sztu
ki okresu wojennego było, że przed okresem walk o miasto w
roku 1945, wiele zabytków wywieziono i ulokowano w małych
okolicznych miejscowościach. Taki los spotkał również ołtarz
z 1420 roku znajdujący się nieprzerwanie przez 525 lat w ka
plicy świętych Kośmy i Damiana. Na ryc. 1 przedstawiona jest
fotografia retabulum tego ołtarza, przetrzymywanego obecnie
w Muzeum Narodowym w Warszawie i eksponowanego na wy
stawie sztuki średniowiecznej. Niewątpliwie piękna była kapli
ca ozdobiona tak wspaniałym dziełem. Lokalizację kaplicy
można zobaczyć na planie wnętrza Bazyliki Mariackiej, repro
dukowanym z książki ks. Stanisława Bogdanowicza na ryc. 6.
Wśród 39 kaplic jest ona najbliższa Bramie Mariackiej nie

21
używanej obecnie (ryc. 2). Można dojść do kaplicy od nawy
głównej, obchodząc od tyłu ołtarz główny. Ukaże nam się wów
czas widoczna na ryc. 3 drewniana, zabytkowa kratownica, którą
zamknięta jest kaplica. Po prawej stronie na filarze wmurowana
jest tabliczka upamiętniająca starania prof. Zdzisława Wajdy,
ówczesnego rektora AMG, o rekonsekrację kaplicy w roku 1997.
Wnętrze kaplicy jest obecnie znacznie skromniejsze, aniżeli
było ono w okresie, kiedy gromadzili się tam, modlili i chowali
swoich zmarłych mistrzów cechowi chirurdzy w latach 14541820. Pozostała z dawnego wyposażenia jedynie predella ołta
rza, którego retabulum znajduje się w Warszawie. Natomiast
nad predellą wiszą dwa współczesne portrety (ryc. 7 i 8) świę
tych Kośmy i Damiana, namalowane staraniem gdańskich chi
rurgów przez gdańską artystkę Grażynę Piórko. Oczywiście
podobieństwo tych twarzy do świętych bliźniaków lekarzy jest
takie, jakie wyobraziła sobie artystka. Nie ma żadnego dowo
du, aby w omawianej gdańskiej kaplicy byty kiedykolwiek podo
bizny jej patronów. Istnieje wprawdzie na świecie bogata, liczą
ca ponad 60 dzieł ikonografia tych postaci, jednak każdy arty
sta malował ich w otoczeniu sobie współczesnym, często za
jętych czynnościami leczniczymi, także chirurgicznymi. Nato
miast jedynym w miarę udokumentowanym faktem o życiu i
wyglądzie tych świętych jest informacja, że w roku 303 za cza
sów cesarza Dioklecjana dwaj bracia bliźniacy zajmujący się
leczeniem ponieśli w Cyrze (Syria) śmierć męczeńską. Ich kult
zaczął się rozprzestrzeniać w V wieku. Niedawne dzieło przed
stawiające rodzajową scenkę z udziałem Kośmy i Damiana
powstało w 1952 roku w Poznaniu, gdy siostra Rafaela Szym
kowiak ze zgromadzenia Sióstr Elżbietanek namalowała Ko
smę i Damiana badających chorego i odmierzających lek dla
niego. Na tej podstawie wielkopolscy aptekarze przybrali świę
tych Kosmę i Damiana za swoich patronów i ustanowili dorocz
ne święto aptekarzy pod patronatem tych świętych7.
Dociekania na temat prawdziwości wydarzeń, sekwencji i
znaczenia wydarzeń związanych z nauczaniem, tworzeniem i
praktykowaniem sztuki i nauk medycznych, które miały miejsce
przed 2000 laty, przed 550 laty, przed 50 laty i później - to nie
wątpliwie sprawa interesująca. Może niewielka kaplica w
ogromnej, wciąż dźwigającej się z wojennych zniszczeń Bazy
lice Mariackiej w Gdańsku stanie się wkrótce dla współcze
snych medyków miejscem do refleksji nad konsekwencjami
tych dawnych i obecnie toczących się wydarzeń. Oby wśród
tych refleksji nie zabrakło rozważań nad spisanymi w najstar
szym statucie gdańskich chirurgów - wskazań etycznych i ich
realnym przestrzeganiem; a także nad porównaniem z współ
czesnym etosem środowiska lekarskiego.

prof. Mariusz M. Żydowo
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Ikona przedstawiająca świętych Kosmę i Damiana znajdująca się w Muzeum
w Sanoku.
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Walne

zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku
Dnia 27 lutego 2004 r. odbyto się, statutowo przewidziane,
Walne Zgromadzenie na zakończenie kadencji 2000-2004.
Stało się już tradycją, że każde ze zgromadzeń łączy się z in
teresującą prelekcją. Tym razem była to okazja do spotkania z
laureatem „polskiego Nobla”, prorektorem ds. nauki naszej
Uczelni, prof. Romanem Kaliszanem, który wygłosił interesują
cy wykład pt. „Kierunki poszukiwań nowych leków”.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Absolwentów za okres od 28.02.2003 r. do 27.02.2004 r.
Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2000 r. powołało
zgodnie ze statutem Zarząd na okres 4-letniej kadencji, w któ
rego skład wchodzą:
prezes: prof. dr hab. Brunon Imieliński
I wiceprezes: resortowy dla absolwentów Wydziału Lekarskie
go - dr med. Jerzy Kossak
wiceprezes: dla absolwentów Oddziału Stomatologicznego prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska
wiceprezes: dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego i
skarbnik - prof. dr Irena Kozakiewicz
sekretarz: lek. Kamil Jankowski
członkowie Zarządu:
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
dr farm. Marek Gębal
łącznik ze społecznością studencką: przewodniczący Samo
rządu Studenckiego - Marcin Skrabalak.
Komisja Rewizyjna:
przewodniczący: prof. Tadeusz Korzon
członkowie: dr med. Bogumił Przeździak
dr med. Alfred Jankau
dr med. Bogumił Filipek

Sąd Koleżeński:
przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Lipiński
członkowie: dr Janusz Drożdż
dr Lubomira Bożyk

W trakcie kadencji z prac w zarządzie zrezygnował dr farm.
Marek Gębal. W jego miejsce Walne Zgromadzenie wybrało w
roku 2003 dr Lubomirę Bożyk, a na zwolnione miejsce w Sądzie
Koleżeńskim wybrano dr Irenę Lisewską-Piątkowską. Mimo
prób zastąpienia Marcina Skrabalaka na stanowisku łącznika
ze społecznością studencką Samorząd Studencki nie zareago
wał i nie zaproponował nowej kandydatury.
W okresie minionej kadencji dokonano ponownej rejestracji
Stowarzyszenia w Sądzie. Uregulowano sprawy związane z
numerem REGON i NIP (zmiana adresu i siedziby, a co za tym
idzie - przynależności do Urzędu Skarbowego).
Uzyskano od Uczelni lokal na siedzibę Stowarzyszenia, a
także pomoc w prowadzeniu dokumentacji merytorycznej (p.
Grażyna Zedler) i księgowej.
Utworzono stronę internetową Stowarzyszenia na serwerze
Akademii. Zaprojektowano i wydano papier firmowy S.A.AMG,
uporządkowano materiały archiwalne.
Szczegółowe sprawozdania roczne byty przedstawiane na
odbywających się regularnie zebraniach sprawozdawczych.
Ostatnie Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyto się w dniu
28 lutego 2003 r. Część organizacyjna była poprzedzona wystą
pieniem wicemarszałka Sejmiku Pomorskiego, odpowiedzial
nego za ochronę zdrowia, mgr. Bogdana Borusewicza na temat

problemów organizacyjnych opieki zdrowotnej w województwie
pomorskim. Referat byt przyjęty z dużym zainteresowaniem i
wzbudził ożywioną dyskusję. Zebranie zakończono poczęstun
kiem zorganizowanym przez firmę farmaceutyczną.
Prace Zarządu:
W roku kalendarzowym 2003 Zarząd odbyt 9 posiedzeń
(praktycznie co miesiąc z przerwą wakacyjną). Członkowie
Zarządu odbywali regularne dyżury raz w tygodniu we wspólnej
siedzibie z Klubem Seniora AMG dla utrzymania łączności z
członkami i załatwiania ewentualnych interesantów. Liczba
zarejestrowanych członków wzrosła do 400 osób. Utworzono
Sekcję Sportową, której aktywność polegała na organizowaniu
imprez sportowych.

Gospodarka finansowa:
Bilans zamknięcia za rok 2003 wynosił 995,85 zł przy bilan
sie otwarcia =3724,99 zł. Szczegółowe sprawozdanie zawarte
jest w osobnym załączniku.
Organizowane imprezy:
Zarząd aktywnie uczestniczył w przygotowaniu uroczystości
odnowienie dyplomów rocznika absolwenckiego 1953 zarówno
z Wydziału Lekarskiego jak i Oddziału Stomatologicznego. Sto
warzyszenie miało swój udział w opłaceniu przeważającej czę
ści kosztów imprezy dla Wydziału Lekarskiego ze środków uzy
skanych od sponsorów. Jubileusz absolwentów Oddziału Sto
matologicznego opłacali uczestnicy przy ograniczonej pomocy
organizacyjnej Stowarzyszenia.
Już po raz czwarty Stowarzyszenie organizowało tradycyjny
„Piknik poinauguracyjny” w leśniczówce „Wróblówka” (z udzia
łem ponad 200 uczestników) finansowany w całości ze środ
ków uzyskanych od sponsorów.
Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w uroczystościach
organizowanych przez Uczelnię, jak inauguracja, dyplomatoria
występując z adresami powitalnymi i gratulacyjnymi, które za
wierały także zachętę do wstępowania do Stowarzyszenia.
Rozpoczęto współpracę z Zespołem Organizacyjnym, przygo
towującym uroczystość odnowienia dyplomu rocznika absol
wenckiego 1954 Wydziału Lekarskiego. Zarząd nie ustaje w
zabiegach o pozyskanie nowych członków.

Wybór nowych władz:
Na okres następnej 4-letniej kadencji wybrano ponownie ten
sam skład Zarządu, za wyjątkiem zmiany na stanowisku skarb
nika, na którym prof. Irenę Kozakiewicz zastąpiła dr Lubomira
Bożyk i na stanowisku sekretarza, na którym dr. med. Kamila
Jankowskiego zastąpił dr med. Jerzy Jankau.
Walne Zgromadzenie zakończył poczęstunek, który zapew
niła jedna z firm farmaceutycznych.

ADDENDUM
Część sprawozdawcza Walnego Zgromadzenia zakończyła
się miłym akcentem. Dr Brygida Negowska-Czekanowska,
skarbnik Komitetu Organizacyjnego rocznika absolwenckiego,
który ostatnio obchodził jubileusz 50-lecia (1953), przekazała
kwotę 1670 zł. na konto Stowarzyszenia. Była to nadwyżka,
jaką w swojej działalności wygospodarował Komitet. Przykład
godny naśladowania!

prof. B. L. Imieliński
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Restrukturyzacja
- jeszcze raz o problemach klinik
chirurgicznych
Powszechnie znany jest fakt, że sytuacja służby zdrowia, w tym
akademickiej służby zdrowia, jest trudna. Restrukturyzacja jest
więc konieczna i nieunikniona, chociaż wielokrotnie może być
bolesna. Należy jednak zastanowić się nad pewnymi aspektami
jej realizacji, pozwalającej na większe zrozumienie tych, których
ten proces dotyczy, tzn. przede wszystkim zespołów ludzkich i
dążyć do zmniejszenia czy łagodzenia drastycznych posunięć.
Trudna sytuacja ekonomiczna Szpitala Klinicznego AMG nr
3, pomimo wprowadzenia ustaleń restrukturyzacyjnych, nie ule
gła spodziewanej poprawie, stworzyła zagrożenie zamknięcia
Szpitala i przeniesienia jednostek klinicznych. Stąd powstała
koncepcja powołania Fundacji, której założeniem było umożli
wienie kontynuacji działalności Klinik bez ich przenoszenia, a
jednocześnie zwolnienie AMG z ponoszenia kosztów wynikają
cych z utrzymania Szpitala. Zakładano, że powołanie Fundacji
(w miejscu dawnego Szpitala sióstr Boromeuszek) pozwoli na
dalszą działalność katedr i klinik bez ich przenoszenia. Jed
nostki te (w tym również Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej) będą prowadziły
swoją dotychczasową działalność na bazie obcej, tj. Szpitala
Fundacji, tak jak Katedry i Kliniki AMG (Katedra i Klinika Orto
pedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Klinika Chirurgii Dziecię
cej oraz Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Instytu
tu Pediatrii) pozostają i działają od wielu lat na bazie obcej
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.
Przy uwzględnieniu tych założeń i tylko dlatego zdecydowałem
się wyrazić zgodę na udział w Radzie Fundacji jako jej członek
wraz z księdzem prałatem Henrykiem Jankowskim i panią pro
fesor Grażyną Świątecką. Zarząd Fundacji stanowią profesor
Zbigniew Gruca - prezes oraz członkowie: dr med. Janusz Gło
wacki i dr hab. med. Grzegorz Raczak. Fundacja Szpital Kli
niczny pw. Najświętszej Maryi Panny została powołana i zare
jestrowana w Sądzie Gospodarczym w dniu 8 lipca 2003 r. Wła
dze Uczelni pozytywnie ustosunkowały się do powołania Fun
dacji i po spełnieniu wymaganych procedur prawnych zdecydo
wały się odstąpić Szpital na własność Fundacji (załatwienie
końcowych formalności prawnych do chwili obecnej jest w
toku). Na tę decyzję zgodę wyraził Senat i JM Rektor AMG.
Władze Uczelni postanowiły jednak przenieść jednostki kli
niczne do ACK AMG.
Jak potoczyły się losy Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej postanowiłem
przedstawić w oparciu o postanowienia i decyzje władz Uczel
ni w formie swoistego, pouczającego kalendarium:

I. styczeń 2003 r.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu 23 stycznia 2003
r. (Gazeta AMG nr 3/2003): ad 1. Senat przyjął uchwałę w spra
wie zmiany zapisu w statucie Samodzielnego Szpitala Klinicz
nego Nr 1 - Akademickiego Centrum Klinicznego Akademii
Medycznej w Gdańsku. Zmieniono zapis §4 p. 1 Statutu SPSK
Nr 1 ACK AMG, który otrzymał brzmienie: „Podstawowym ce
lem Centrum jest realizacja zadań dydaktycznych i badaw
czych Akademii w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdro
wotnych i promocji zdrowia”.
W zmienionej wersji słusznie została ustalona kolejność
celów zgodnie z zapisem zawartym w ustawie o szkolnictwie
wyższym. Takie określenie celów pozwala na założenie, że Kli
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nika powinna mieć taką liczbę łóżek, jaka jest potrzebna dla
prowadzenia dydaktyki i działalności badawczej, a nie do za
bezpieczenia potrzeb leczniczych całego regionu. Ta uchwała
w sposób jednoznaczny ułatwia przenoszenie, a nie likwidowa
nie jednostek klinicznych na zasadzie w jakimś stopniu dowol
nej, a nie w oparciu o sztywną liczbę łóżek.
II. marzec 2003 r.
Na posiedzeniu Senatu 24 marca 2003 r. (Gazeta AMG nr 5/
2003) podjęto uchwałę nr 16/02/03 z dnia 24 marca 2003 r., w
której w §3 czytamy, że Senat aprobuje przedstawiony wniosek
dyrekcji ACK - wstępną propozycję przeniesienia klinik w p. 2
- Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i
Endokrynologicznej oraz II Klinikę Chorób Serca Instytutu Kar
diologii AMG do kompleksu przy ul. Dębinki 7.
III. lipiec 2003 r.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu AMG w dniu 3 lipca
2003 r. (Gazeta AMG 8-9/2003) p. 2: Na wniosek dziekana
Wydziału Lekarskiego Senat zaopiniował pozytywnie wniosek
w sprawie powołania na Wydziale Lekarskim Katedry Chirurgii
składającej się z następujących klinik: Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroente
rologicznej i Endokrynologicznej. W zarządzeniu nr 30/2003 z
dnia 16 lipca 2003 r. dyrektora SPSK nr 1 ACK AMG §1 czyta
my: z dniem 1 października 2003 r. przenosi się Klinikę Chirur
gii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej zloka
lizowaną przy ul. prof. Kieturakisa do budynku nr 2 przy ul. Dę
binki 7 oraz §2: W ramach restrukturyzacji bazy klinicznej i dy
daktycznej ACK zmierzającego do zmniejszenia kosztów dzia
łalności Centrum z zachowaniem możliwości realizacji chirur
gicznych świadczeń zdrowotnych na dotychczasowym pozio
mie, zmniejsza się liczbę łóżek: 1) w Klinice Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej do 36; 2) w Klinice Chirurgii Urazowej do
39; 3) w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i En
dokrynologicznej do 28.
IV. październik 2003 r.
W przemówieniu inauguracyjnym w dniu 8 października
2003 r. JM Rektor (Gazeta AMG nr 10/2003), omawiając dzia
łalność Uczelni w roku akademickim 2002/2003 stwierdza (str.
8) m.in.: Powołano Katedrę Chirurgii, w skład której wchodzi
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Klinika Chirurgii
Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, równo
cześnie zniesiono Katedry wyżej wymienionych Klinik.
To już po raz drugi w historii Klinika zostaje pozbawiona
Katedry, po raz pierwszy zarządzeniem ministra zdrowia i opie
ki społecznej z dnia 31 stycznia 1970 r. z powodu utworzenia
Instytutu Chirurgii AMG, a zatem z uwagi na zmiany organiza
cyjne, tym ramym z powodów restrukturyzacyjnych. Dr. med.
Andrzejowi Lachińskiemu, pismem JM Rektora z dnia
30.09.2003 r., powierzono z dniem 1 października 2003 r. funk
cję p.o. kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterolo
gicznej i Endokrynologicznej do odwołania.
Reasumując - w świetle przestawionych uchwał i zarządzeń
można by zaakceptować takie rozwiązanie sytuacji kryzysowej
uznając je w tym momencie za korzystne. Dla porządku warto
wspomnieć, że na posiedzeniu Senatu w dniu 30 października
2003 r. (Gazeta AMG nr 12/2003) w p. 6 dyrektor administracyj
ny AMG dr Sławomir Bautembach przedstawił wyniki negocja
cji przetargowej przeprowadzonej z oferentami dotyczące nie
ruchomości przy ul. Prof. Z. Kieturakisa: - ustalona cena sprze
daży 7 min. zł; - termin płatności: I rata 25% kwoty po podpi
saniu umowy wstępnej, II rata 75% kwoty przy podpisaniu aktu
notarialnego. Stwarza to możliwość zakupu jednostki przez
Fundację, która stara się o pozyskanie środków.
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V. listopad 2003 r.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu AMG w dniu 27 listopa
da 2003 r. (Gazeta AMG nr 1/2004) pkt. 1g w sprawie zmiany
struktury Katedry Chirurgii, polegającej na likwidacji (tego nie
napisano w sprawozdaniu, a myślę, że powinno), a następnie
połączeniu Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i
Endokrynologicznej oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplan
tacyjnej i utworzenie Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endo
krynologicznej i Transplantacyjnej. Tym razem pismem z dnia
30 grudnia 2003 r. JM Rektor uprzejmie informuje, że z dniem
31 grudnia 2003 r., po trzech miesiącach, odwołuje p.o. kierow
nika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokry
nologicznej Katedry Chirurgii z pełnienia funkcji. Analizując to
ostatnie postanowienie Senatu - zastanawiam się, jakie uza
sadnienie temu towarzyszyło, jak to się stało, że w tytule kolej
no powołanej Katedry Chirurgii nagle zabrakło określenia Ga
stroenterologicznej?
Myślę, że to nie przypadek, a może? Bowiem jeden z profe
sorów chirurgów na moje pytanie, co się stało z tym określe
niem, usiłował w sposób eufemistyczny tłumaczyć, że to
wszystko jedno czy chirurgia ogólna, czy chirurgia gastroenterologiczna. Myślę, że nie warto tej rozmowy komentować. A
swoją drogą, patrząc na całe kalendarium, nie można wyjść z
podziwu nad majstersztykiem tego dokumentu, pytanie tylko co z tego? Czy nie można było prościej i czy pozostaje to aby w
związku z akademickim obyczajem.
Sposób przeprowadzenia restrukturyzacji jednostek akade
mickich wymaga dużej subtelności, nie wystarczy poprawność
statutowa, poprawność administracyjna. Dotyczy ona zespołów
asystenckich w różnym okresie ich rozwoju naukowego i zawo
dowego. Patrząc na zespół asystentów Katedry i Kliniki Chirur
gii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, trze
ba być dumnym z ich postawy - pomimo kilkuletniego (czas
restrukturyzacji) zagrożenia utratą pracy i niepewności jutra,
oni w tak mato korzystnej atmosferze pracowali, zdobywali
stopnie specjalizacyjne, pisali i bronili rozprawy doktorskie,
brali czynny udział w sympozjach, zjazdach, kongresach w kra
ju i zagranicą, prowadzili badania naukowe, ogłaszając ich
wyniki w piśmiennictwie rodzimym i obcym. To ich działalność
i postawa przyczynia się do utrzymania pozycji w corocznych
uczelnianych rankingach, dotyczących oceny działalności na
ukowej Kliniki. Klinika w przedstawionych wynikach oceny pa
rametrycznej jednostek statutowych AMG za lata 2000-2001 2002 znalazła się na 52 pozycji na 97 możliwych z III kategorią
(przy V możliwych) za rok 2003. Wypada również w tym miejscu
zwrócić uwagę, jaką rolę pełniła Klinika i jej zespół w procesie
dydaktycznym. Od 1972 r., ponad 30 lat, prowadzi ćwiczenia,
seminaria i wykłady z chirurgii dla studentów stomatologii Wy
działu Lekarskiego, które kończą się egzaminem w tej jedno
stce. Na potwierdzenie dużego zaangażowania zespołu w pro
ces dydaktyczny może posłużyć fakt napisania i wydania skryp
tu pt. „Chirurgia dla studentów stomatologii”. Gdańsk: AMG,
2003. Warto by zastanowić się, czy w decyzjach likwidacji aka
demickiej jednostki klinicznej, nie należy rozważać i tych argu
mentów. Wydaje się, że ocena działalności naukowej i dydak
tycznej jednostek akademickich, w przypadku klinik, poza dzia
łalnością usługową, powinna mieć szczególne znaczenie.
Wypada również uwzględnić w procesie restrukturyzacji, tak
jak to ma miejsce w decyzji likwidacji katedry i kliniki oraz
łączenia klinik, że taka decyzja pociąga za sobą likwidację
szkoły chirurgicznej o ponad 50—letniej tradycji, szkoły liczącej
się w ocenie i opinii chirurgów w kraju.
Ośmielam się twierdzić, że wśród innych jednostek AMG
udział Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endo
krynologicznej byt niemały w utrzymaniu wysokiej rangi chirur
gii akademickiej naszej Alma Mater- Akademii Medycznej w
Gdańsku, co nie powinno być bez znaczenia w podejmowaniu
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takich decyzji. Warto przy tej okazji przypomnieć artykuł z Ga
zety AMG nr 11 /2003 s. 18-23 napisany przeze mnie, a poświę
cony sylwetce twórcy Kliniki prof. Zdzisławowi Kieturakisowi, w
którym można znaleźć dane dotyczące całokształtu dorobku
naukowego i dydaktycznego oraz działalności Kliniki od jej po
wstania do chwili obecnej. Warto również przytoczyć pasus z
protokołu z posiedzenia Zespołu Oceny Władz Uczelni i Profe
sorów Senackiej Komisji Nauczycieli Akademickich, które od
byto się 26.11.2003 r. (Gazeta AMG nr 2/2004. s. 6) podpisane
przez przewodniczącego zespołu prof. dr. hab. Jerzego Krechniaka, czytamy: Zdaniem Zespołu do najpilniejszych spraw
pozostających do załatwienia należą m.in. - przeprowadzenie
niezbędnych przeniesień ze szczególną troską o dotych
czasowy status i integralność poszczególnych zespołów
specjalistycznych. Pozwolą to mieć nadzieję, że nigdy nie jest
za późno na ponowną analizę dla dobra kliniki, zespołu, dla
dobra Uczelni i jej prestiżu, dla dobra chirurgii akademickiej
gdańskiej Akademii Medycznej. Chociaż nie mogłem tego
oczekiwać, to jednak pragnę stwierdzić, że nie bytem do tej
pory pytany o wyrażenie opinii na ten temat, dlatego pozwalam
sobie na zabranie głosu w tej sprawie, nie tylko jako sukcesor
założyciela tej Kliniki prof. Zdzisława Kieturakisa i kierownik
tej jednostki przez 25 lat (od 1972 r. do 1997 r.), ale przede
wszystkim jako chirurg i byty rektor Uczelni utożsamiający się
z nią, z naszą Alma Mater. Mam nadzieję, że to wystąpienie nie
będzie mi brane za złe.
Bez większych emocji osobistych, kierując się jedynie
racją stanu gdańskiej chirurgii akademickiej opowiadam
się za restrukturyzacją i przeniesieniem klinik do siedziby
ACK. Sprzeciwiam się stanowczo likwidacji Kliniki Chirur
gii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej i
jej połączenie z innymi jednostkami chirurgicznymi.
Zwracam się zatem do władz Uczelni, do społeczności aka
demickiej o ponowne przeanalizowanie tej decyzji. W marcu br.
chirurgia gdańska obchodzi uroczysty jubileusz 550-lecia, kie
dy to 27 marca 1454 roku Rada Starego Miasta zatwierdziła
statut gdańskiego cechu chirurgów. Zaś w listopadzie br. bę
dziemy obchodzić uroczystości związane z 100. rocznicą uro
dzin prof. Zdzisława Kieturakisa. Myślę, że te dwa wydarzenia
mogą stanowić dodatkowy impuls do refleksji nad zadaniami i
rolą chirurgii uniwersyteckiej w Gdańsku.

prof. Zdzisław Wajda

Kadry ACK AMG
Jubileusz długoletniej pracy w SPSK Nr 1 ACK Akademii Me
dycznej w Gdańsku w miesiącu lutym 2004 r. obchodzą:

20 lat
Henryk Lewandowski
Anna Malankowska
Elżbieta Zaremba

25 lat
Ewa Ciurzyńska
Dorota Jarmołowska
Danuta Jereczek
Maciej Świerblewski

35 lat
Stanisław Poręba

40 lat
Lech Moroń
Małgorzata Mściwojewska

n
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Wspomnienie o Dr farm. Leokadii
STECKIEJ-PASZKIEWICZ (1923-2003)
Leokadia Stecka-Paszkiewicz urodziła się 2 lipca 1923 roku
w Motczadzi, woj. nowogródzkie, w rodzinie inteligenckiej.
Wraz z rodziną mieszkała w Baranowiczach, gdzie do 1939
roku ukończyła trzecią klasę Gimnazjum Żeńskiego im. Marii
z Billewiczów Piłsudskiej. 17 września 1939 roku, po wkrocze
niu Rosjan do Baranowicz, gimnazjum zostało zlikwidowane,
a polskie gimnazjalistki przeniesiono do szkoły białoruskiej.
Pani Stecka zrezygnowała jednak z tej szkoły, dostała się do
polskiej 10—ciolatki w Baranowiczach, do której uczęszczała
do 1941 roku, kończąc 9 klasę gimnazjum.
W lutym 1943 roku wstąpiła do Armii Krajowej, była łącz
niczką na terenie Baranowicz. W styczniu 1945 roku została
aresztowana i po 3 miesiącach przeżytych w areszcie śled
czym otrzymała wyrok - 5 lat zsyłki do obozu w Mototowsku nad
Morzem Białym, gdzie przebywała do potowy 1948 roku. W
grudniu 1948 roku wróciła do Polski, przyjechała do Gdańska,
gdzie już przebywała Jej rodzina po repatriacji.
W 1948 roku Pani Stecka zdała maturę z wynikiem bardzo
dobrym jako ekstern w Gdańsku-Oliwie. W 1949 roku została
przyjęta na pierwszy rok studiów na Wydziale Farmaceutycz
nym Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Dyplom magistra farma
cji z odznaczeniem uzyskała w 1953 roku. Już w trakcie ostat-

Z dniem 1 lutego 2004 r. powierzono funkcję:

p.o. kierownika Samodzielnej Pracowni Patofizjologii dr hab. n.
med. Apolonii Rybczyńskiej
Na stanowisko adiunkta przeszli:

dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr

n. med. Alicja Cackowska-Lass
med. Irena Grobelny
med. Joanna Jabtońska-Brudto
med. Wanda Knopińska-Postuszny
med. Adam Kosiński
med. Anna Lewczuk
farm. Iwona Radecka
med. Jacek Reszetow
med. Małgorzata Świerkocka-Miastkowska
n. med. Elżbieta Zedler

Na stanowisko starszego wykładowcy przeszły:

dr med. Maria Bartosińska
dr med. Barbara Drogoszewska
Z Uczelni odeszli:
mgr biol. Lucyna Matela-Żołnowska
lek. Mariusz Zwaliński

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą:
20 lat

dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki
25 lat
Maria Kaczorek

30 lat
Irena Kolatowska

□

niego roku studiów pracowała w Zakładzie Botaniki Farmaceu
tycznej. W 1954 roku została asystentem w Zakładzie Farma
kognozji, a następnie w 1956 roku - starszym asystentem. W
czerwcu 1965 roku uzyskała dyplom doktora farmacji i jako
adiunkt pracowała w Zakładzie Farmakognozji do 1970 roku.
W 1970 roku przeszła na etat starszego wykładowcy i otrzy
mała nominację na kierownika Ogrodu Roślin Leczniczych
przy Instytucie Technologii i Analizy Leku Wydziału Farmaceu
tycznego. Funkcję kierownika ogrodu pełniła do końca 1983
roku, tj. do momentu przejścia na zasłużoną emeryturę.
Pani dr Stecka-Paszkiewicz przez wiele lat uczestniczyła w
zajęciach dydaktycznych, wychowała wiele pokoleń farmaceu
tów, była opiekunem 30 prac magisterskich, z których 21 wyko
nano w Ogrodzie Roślin Leczniczych. Jest współautorką lub
autorką kilkunastu prac drukowanych w czasopismach krajo
wych i zagranicznych, a także referatów prezentowanych na
zjazdach naukowych.
Pani Doktor brata udział również w życiu społecznym. W la
tach 1976-1979 była sekretarzem Oddziału Gdańskiego Pol
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego, wieloletnim człon
kiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, a także od 1992
roku członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu Roślin
Leczniczych AMG. Ponadto ukończyła kurs przewodników i
przez wiele lat była przewodnikiem wycieczek krajowych i za
granicznych po Trójmieście.
Dr Stecka-Paszkiewicz odznaczona została Złotym Krzy
żem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a także z ramienia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
otrzymała medal Szastera oraz dyplom gratulacyjny Prezesa
Zarządu Głównego PTFarm.
Doktor Stecka-Paszkiewicz odznaczała się ogromną odpo
wiedzialnością i zaangażowaniem we wszystkim, co robiła.
Mimo trudności personalnych i finansowych utrzymywała
Ogród na właściwym, naukowym poziomie. W pracy naukowej
cechowała ją dociekliwość i dokładność. W stosunku do innych
była bezpośrednia, prostolinijna, szczera i życzliwa. Kierowa
ła się w życiu uczciwością i prawością, cechowała Ją ogrom
na miłość do Polski, którą wyniosła z tradycji rodzinnych, a
którą opłaciła zsyłką na Syberię, a także stratą bliskiej osoby brata lekarza, zamordowanego w Katyniu.
Zmarła 11 czerwca 2003 r. po ciężkiej chorobie, została pocho
wana na Cmentarzu Katolickim w Sopocie. W pogrzebie uczest
niczyło grono przyjaciół i współpracowników, a także liczne rze
sze Jej wychowanków. W Zmarłej straciliśmy wspaniałego czło
wieka, wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów, życzliwą i ser
deczną koleżankę, głęboko kochającą rodzinę i Ojczyznę.
dr Maria Zielińska-Stasiek
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Klub Seniora AMG
Spotkanie opłatkowe i wybory
W czasie spotkania opłatkowego, w dniu 10 stycznia br. od
byty się po raz pierwszy w historii Klubu demokratyczne wybory
wtadz. Do chwili obecnej wszyscy zaangażowani we władzach
Klubu działali (i nadal też działają) z dobrej woli, zapraszani do
społecznej działalności klubowej na zasadzie tzw. „łapanki z
ulicy”. Działalność ta okazała się bardzo szczęśliwa dla Klubu,
bowiem zaowocowała wieloma cennymi inicjatywami i przynio
sła naszym członkom wiele ważnych osiągnięć w postaci choć
by dwukrotnego zwiększenia funduszów na działalność so
cjalną, na pomoc w zakresie konsultacji zdrowotnych, a także na
działalność kulturalno-oświatową i turystyczną. Klub jest otwar
ty na potrzeby wszystkich członków, służąc potrzebującym nie
tylko radą, ale także, w miarę swoich możliwości, mniej zamoż
nym członkom pomocą materialną na różne życiowe ważne cele.
Trzeba przy tym podkreślić dobrą współpracę z Działem Socjal
nym naszej Uczelni przy praktycznej realizacji tej działalności.
Zgodnie z ostatnio przyjętym regulaminem Klubu Seniora
AMG (na podstawie konsultacji w ankiecie) najwyższą władzą
Klubu jest walne zebranie członków, na którym oprócz innych
zadań dokonuje się wyboru członków Rady Klubu Seniora - w
pierwszym terminie - jeśli w zebraniu uczestniczy ponad 50%
członków (quorunT), lub w drugim terminie tj. po upływie 15 mi
nut od pierwszego terminu, wówczas bez względu na liczbę
obecnych.
Aby zapewnić w miarę reprezentatywną frekwencję, ustępują
ce władze postanowiły przeprowadzić wybory przy okazji opłat
kowego spotkania. Wybory byty przeprowadzone oczywiście w
drugim terminie, ze względu na brak quorum.
Sprawozdanie z działalności wtadz Klubu zostało wszystkim
członkom już wcześniej przestane drogą pocztową. W naszej
Uczelni mamy ponad 550 seniorów, z których do Klubu zadekla
rowało się (przez fakt podania numeru swojego świadczenia
emerytalnego) 470 osób. Podanie tego numeru jest wyrazem
solidarności koleżeńskiej, bowiem Klub otrzymuje wysokość
odpisu finansowego na działalność socjalną według tych wła
śnie nadesłanych numerów świadczeń, dzięki czemu zamoż
niejsi seniorzy umożliwiają udzielanie pomocy większej liczbie
tym seniorom, którzy są mniej zamożni i którym brakuje środków
nie tylko na codzienne życie, ale także na leki, dopłaty do lecze
nia sanatoryjnego, na zapomogi, pożyczki itd. (Dlatego zwracam
się z apelem do tych naszych seniorów, którzy jeszcze nie prze
kazali numerów swoich świadczeń, aby nam pomogli w zdoby
waniu większych środków finansowych, przekazując tylko nume
ry do Działu Socjalnego).
Nowy regulamin Klubu Seniora przewiduje na walnym zebra
niu wybór 7 członków Rady Klubu Seniora, po czym wybrana
Rada wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
i sekretarza RKS, a następnie, po dyskusji, wybiera także skład
Zarządu Klubu na nową kadencję. Trzeba tu wyjaśnić, że to Za
rząd Klubu pod kierunkiem swoich wtadz prowadzi codzienną
działalność praktyczną, z którą nasi seniorzy stykają się bezpo
średnio. Rada Klubu Seniora radzi, ocenia i wspomaga działal
ność Zarządu, zwłaszcza w zakresie spraw nowych i trudnych
do rozwiązania.
W walnym zebraniu uczestniczyło 170 osób. Spotkanie opłat
kowe (połączone z zebraniem) rozpoczęto się powitaniem przez
prof. J. Terleckiego seniorów i gości wśród których byli - rektor
AMG, prof. Wiesław Makarewicz, władze administracyjne z dy
rektorem dr. n. przyr. Sławomirem Bautembachem, duszpasterz
akademicki ks. dr Piotr Krakowiak, redaktor Jolanta Gromadzka-Anzelewicz i Ewa Kluczyk, kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gdańsku.
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Na przewodniczącego zebrania prof. Terlecki zaproponował
prof. Michała Nabrzyskiego. Wybór nastąpił przez aklamację, po
czym przewodniczący poinformował o regulaminowych zasa
dach wyborów. Na członków komisji wyborczej, która przedsta
wiła listę 9 kandydatów do Rady Klubu Seniora, (którzy wyrazili
zgodę) zostali wybrani: prof. B. Wituszyńska - przewodnicząca,
dr Marta Szczurówna i Lidia Szajek - członkinie.
Komisja ogłosiła wyniki głosowania - ogółem oddano 137
głosów, w tym 134 ważnych, na członków RKS wybrano: prof.,
prof.: Jerzego Dybickiego, Zbigniewa Grucę*, Brunona Imielińskiego, Michała Nabrzyskiego, Stefana Raszeję, Barbarę Śmiechowską i Zdzisława Wajdę.
Pierwszą część zebrania wyborczego zakończyła uroczystość
dzielenia się opłatkiem. Najpierw podzielił się rektor, prof. W.
Makarewicz, który w serdecznych słowach życzył seniorom dużo
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, in
formując również o niektórych zamierzeniach Uczelni. Potem
życzenia opłatkowe przekazał ks. dr Piotr Krakowiak, który na
wiązał do polskiej tradycji i życzył wszystkim dużo zdrowia i
opieki Bożej. A potem już wszyscy z wszystkimi dzielili się opłat
kiem, życzeniami, śpiewano kolędy i smakowano opłatkowy po
częstunek.
Druga część zebrania odbyta się 20 stycznia w sali klubowej.
Była ona zarazem pierwszym powyborczym zebraniem człon
ków Rady Klubu Seniora, na którym wybrano przewodniczącego
Rady - prof. Michała Nabrzyskiego, zastępcę przewodniczące
go - prof. Barbarę Śmiechowską, sekretarza - prof. Brunona
Imielińskiego. Omówiono również listę kandydatów do Zarządu
Klubu Seniora - najważniejszego działającego na bieżąco czyn
nie organu Klubu, wyrażając jednocześnie ustępującemu Zarzą
dowi i jego dotychczasowemu przewodniczącemu prof. J. Ter
leckiemu podziękowanie i wysokie uznanie za wybitnie zaanga
żowaną działalność, która przyniosła bardzo wiele pożytku na
szym seniorom.
Trzeba wspomnieć, że na kolejną 2-letnią kadencję w zdecy
dowanej większości zaproponowano te same osoby, które wyka
zały się bardzo dużym zaangażowaniem w poprzednim okresie
(tylko 3 osoby z niezwykle ważnych osobistych powodów tymcza
sowo wycofały się z działalności w Zarządzie Klubu Seniora).
Skład nowego Zarządu, jednomyślnie przegłosowany przez
obecnych na zebraniu członków Rady Klubu Seniora:
prezydium - prof. Józef Terlecki, prof. Tadeusz Korzon, mgr
Stefania Orchowska, mgr Barbara Tomaszewska-Nowak;
sekcja kuituralno-turystyczna - dr Jerzy Karcz, mgr Stanisła
wa Kaźmierczak, Bożena Szyszko-Pomarnacka;
sekcja socjalna - mgr inż. Adam Bryk, Krystyna Lechecka,
Lidia Szajek, prof. Barbara Wituszyńska;
sekcja zdrowia - prof. Irena Jabłońska-Kaszewska, prof. Sta
nisława Matecka-Dymnicka, dr Marta Szczurówna, dr Bo
lesław Szotkowski, dr Krystyna Szulczyńska.
Dyskutowano nad sprawą reanimacji Fundacji „Nasz Dom”,
wyrażono żal i dezaprobatę, że władze Uczelni pozbywając się
w drodze przetargu posesji przy ul. Traugutta, o którą Klub w
przeszłości zabiegał jako wkład Uczelni do Fundacji, nie poin
formowały o tym zamiarze.
Członkowie Rady zapoznali się z treścią apelu przygotowane
go w imieniu Komisji Zdrowia przez prof. S. Matecką-Dymnicką
w sprawie życzliwego i humanitarnego traktowania w tych bar
dzo trudnych czasach naszych seniorów, ubiegających się o
pomoc lekarską w przychodniach przyklinicznych i klinikach.
Na zakończenie członkowie Rady zaakceptowali podane
przez przewodniczącego ramowe kierunki działania Klubu Se
niora na nową kadencję.
* (prof. Zbigniew Gruca już po wyborze złożył rezygnację)

przewodniczący Rady Klubu Seniora
prof. dr hab. Michał Nabrzyski
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Biblioteka Główna AMG
, Informacje

, Aktualności

w Internecie:
www.biblioteka.amg.gda.pl

Katalogi

Inauguracja nowej strony www Biblioteki

Bazy danych

o E-czasopisma

zasopisma
rokowane

S

Bibliografia

Od dziś zapraszamy naszych Czytelników do korzystania z nowego serwisu
internetowego Biblioteki Głównej, który ułatwi współpracę i przybliży naszą
instytucję wszystkim zainteresowanym. Mamy nadzieję, że nasza strona będzie dla
Państwa źródłem potrzebnych informacji.

Nasz adres to:

u Podręczniki

Linki

Zapraszamy Państwa do korzystania z nowej wersji strony
internetowej Biblioteki Głównej AMG.
Pragniemy, aby nasza witryna stata się dla wszystkich użyt
kowników narzędziem pracy pomocnym w wyszukiwaniu pi
śmiennictwa i docieraniu do różnych źródeł informacji.
Na naszej stronie znajdą Państwo:
• niezbędne informacje o samej Bibliotece i jej usługach (In
formacje),
• bieżące komunikaty i ogłoszenia (Aktualności)
• informacje o katalogach oraz wejście do katalogu SOWA online (Katalogi)
• bazy danych zarówno udostępnianych w sieci AMG (np. Medline, Embase, PBL), jak i informacje o bazach dostępnych
w Bibliotece Głównej (Bazy danych),
• dostęp do czasopism petnotekstowych w wersji elektronicz
nej z możliwością wyszukiwania tytułów udostępnianych w
sieci uczelnianej poprzez serwis AtoZ (E-czasopisma)
• spis czasopism polskich i zagranicznych prenumerowanych
w bieżącym roku przez naszą Bibliotekę oraz rankingi cza
sopism (Czasopisma drukowane)
• bibliografię publikacji pracowników AMG wraz ze wszystki
mi informacjami jej dotyczącymi, m.in. sposoby i terminy
dostarczania materiału bibliograficznego (Bibliografia)
• podręczniki polecane studentom AMG (Podręczniki)
• użyteczne adresy internetowe (Linki).

Pracowników AMG

PODZIĘKOWANIE
W imieniu pracowników Akademii Medycznej

w Gdańsku składam serdeczne podziękowanie

Klubowi Studenckiego „MEDYK"
za efektywną współpracę i pomoc w organizacji
Trzeciego Balu Karnawałowego Pracowników AMG,

który odbył się w dniu 7 lutego 2004 roku

Prof. dr hab. med. Wiesław Makarewicz

Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku

4 Konferencja

www.biblioteka.amg.gda.pl

Biblioteka
Farmacji

wstecz <
Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku aktualizacja: 2004-02-20 Aleksandra H.illmann Mikołaji z.ik

W nowej witrynie Biblioteki umieściliśmy także link do stro
ny internetowej XXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Me
dycznych, której organizatorem w tym roku jest Biblioteka
Główna AMG.
Naszym zamierzeniem jest, by strona www Biblioteki była
kompendium niezbędnych zasobów informacji wspomagają
cych procesy naukowo-dydaktyczne Uczelni.
Prosimy o nadsyłanie uwag i opinii o naszej nowej stronie
domowej do redaktora strony mgr Aleksandry Hallmann-Mikołajczak pod adresem:
biblwww@amq.qda.pl
które umożliwią dostosowanie serwisu do Państwa potrzeb.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej nowej witryny!
mgr inż. Anna Grygorowicz
mgr Aleksandra Hallmann-Mikotajczak

Trzeci Bal Karnawałowy
Pracowników AMG
odbył się pod protektoratem rektora prof. Wiesława Ma
karewicza w dniu 7 lutego 2004 roku. W tym roku na balu
w klubie studenckim Medyk bawiło się 300 osób. Dobra
muzyka, pyszne jedzenie i ciekawe konkursy zapewniły
uczestnikom wyśmienitą zabawę do białego rana.
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Sw. Mikołaj pracuje cały rok
24 grudnia 2003 r. Święty Mikołaj tradycyjnie już po raz
czwarty odwiedził małych pacjentów w klinikach AMG, Szpita
lu Zakaźnym i Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku przy ul. Nowe
Ogrody.
Ta impreza, podobnie jak pozostałe, odbyta się pod patrona
tem Zakładu Anatomii Klinicznej, który reprezentowały dzielnie
pani adiunkt Jolanta Hreczecha i dr Magdalena Skwarek oraz
w zastępstwie renifera fretka Furia (prywatnie maskotka ZAK).
W wigilijnym kuligu uczestniczyli studenci Akademii Me
dycznej w Gdańsku: Maja Uherek, Piotr Winczura, Joanna Ła
komy, Krzysztof Czuraj, Krzysztof Skąpski, Wiktor Oligrowski,
Rafał Kruczkowski, Katarzyna Niezgoda, Majka Kunicka, Szy
mon Liszewski, Igor Fołtyn, Katarzyna Taszner, Magdalena
Kołaczkowska; Uniwersytetu Gdańskiego: Karolina Filipowicz,
Piotr Grzelak, Kuba Hotowina, Kamila Warzecka; Politechniki
Gdańskiej: Adam Taszner i Aleksandra Leja, a także ucznio
wie: XVIII LO w Gdańsku - Weronika Dolata, XXIX Gimnazjum
w Gdańsku: Dominika Kwiatkowska i Asia Baraniak oraz II LO
w Gdańsku - Hania Barańska.
Po raz pierwszy worek Św. Mikołaja wypełniły dary przygo
towane przez firmę Sodexho, która od 1 lipca 2003 r. prowadzi
żywienie pacjentów na terenie SPSK - dziękujemy. Dziękuje
my również studentom za zebrane maskotki. Wierzymy, że Mi
kołaj także w tym roku wywoła uśmiech na twarzach małych
pacjentów.
prof. Marek Grzybiak

Zabawa karnawałowa dzieci
Dnia 25 stycznia 2004 r. w holu Collegium Biomedicum od
byta się zabawa karnawałowa dla dzieci pracowników AMG.
Na sali roiło się od księżniczek, rycerzy, biedronek, myszek nie sposób wymienić wszystkich przebierańców. Bal prowadził
Zespół „Impresario”, który zabawiał naszych milusińskich cie
kawym programem. Dużym powodzeniem cieszył się pokaz
prawdziwej iluzji oraz białej magii. Wśród dystyngowanych
czarnoksiężników i magików prezentujących sztukę iluzji oraz
wywołujących postaci z ulubionych bajek pojawiła się postać
klauna, który parodiując pokazy magii zachęcał dzieci do ak
tywnego udziału w zabawie. Nagrodą za dobrą zabawę byty
upominki oraz bogate paczki ze słodyczami.

