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Otwarcie nowej

siedziby

Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej

nr 11 (167)
Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy:
„Jak też czas szybko mija” -a to my mijamy.
Stanisław Jachowicz.

W Dzień Wszystkich Świętych i Dzień

Zaduszny szczególnie pamiętamy o tych,
którzy odeszli.
Wspomnieniem, refleksją, zadumą obej
mujemy bliskich, kochanych, tak ważnych
w naszym życiu, tak potrzebnych, nieza

stąpionych.

Od lewej: dyrektor adm. AMG dr Sławomir Bautembach, minister zdrowia Marek Balicki, kierownik Ka
tedry i Zakładu Medycyny Sądowej prof. Zofia Szczerkowska, rektor prof. Wiesław Makarewicz

Z UROCZYSTOŚCI W DWORZE ARTUSA
wręczenia dyplomów doktorów habilitowanych i promocji
doktorskich Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego

Są wśród nich także pracownicy naszej

Uczelni, jej twórcy, nasi mistrzowie i na
uczyciele, profesorowie i studenci, pra
cownicy fizyczni i urzędnicy - wszystkim

zapalamy dziś znicze naszej pamięci.
Niech pamięć będzie znakiem, że nie

wszystko umiera.
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Z uroczystości u JM Rektora

Pożegnanie odchodzących na emeryturę nauczycieli akademickich oraz wręczenie nominacji nowo powołanym kierownikom jed
nostek w Uczelni

Uczestnicy uroczystości inauguracji jubileuszowego roku akademickiego
2004/2005 na Politechnice Gdańskiej
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Tradycyjny piknik poinauguracyjny
pod protektoratem JM Rektora
Staraniem i pod protektoratem JM Rektora, przy współpracy

Szanowny Pan

Prof. Brunon L. Imieliński
Redaktor Naczelny „Gazety AMG”

Stowarzyszenia Absolwentów AMG, odbyt się w dniu 8 paź
dziernika br. w leśniczówce „Wróblówka” piknik poinauguracyj
ny. Takie coroczne spotkania integracyjne wtadz Uczelni z pra

W dniu l października 2004 r. minęło 10 lat od

cownikami i absolwentami stały się już tradycją. Uczestniczą

objęcia przez Pana Profesora funkcji redakto -

w nim często także zaprzyjaźnieni goście. Jak zwykle, zgroma
dzonym w ponad 200-osobowej grupie, przygrywała orkiestra,

serwowano smakowite dania, płonął kominek. Upływał szybko

czas wśród tańców i śpiewów.

ra naczelnego w „Gazecie AMG”. Z, tej okazji
składam serdeczne gratulacje i życzenia wszel

kiej pomyślności.

Należą się podziękowania sponsorom:

Przedsiębiorstwu „Polpharma”,

prof. Wiesław Makarewicz

Bankowi Zachodniemu BGK,

browarowi „Elbrewery” z Elbląga
firmie piekarniczo-cukierniczej Grzegorz Pellowski.

B.L. Imieliński

Karta powinności człowieka,
dpżenia do poznania i działania
w imię prawdy
„Karta powinności cztowieka, dążenia do poznania i działania
w imię prawdy”, podpisana w dniu 6.10.2004 r. z okazji inau
guracji jubileuszowego roku akademickiego 2004/2005 na Po
litechnice Gdańskiej. Uroczystość złożenia podpisów miała
miejsce w Dworze Artusa w Gdańsku. Kopie tego dokumentu
zostały uroczyście wręczone wszystkim sygnatariuszom.

Karta
Powinności Człowieka
Gdańsk, 6 października 2004 r.
DĄŻENIE DO POZNANIA
I DZIAŁANIE W IMIĘ PRAWDY
Podstawową powinnością każdego człowieka
wobec samego siebie jest troska o własne sumienie,
które - jako naturalny zmysł etyczny - decyduje
o wewnętrznym przekonaniu do działania zgodnego
z prawdą. Żadne zewnętrzne kodeksy nie są
tak zobowiązujące, jak własne sumienie.
W życiu społeczeństw destrukcyjną rolę odgrywają
uprzedzenia ideologiczne, rasowe i religijne.
Powinnością każdego człowieka jest dążenie
do przezwyciężenia ich przez odkrywanie prawdy
w rzetelnym dialogu.

O

Naukowcy, pedagodzy i artyści są szczególnie
odpow iedzialni za obecność prawdy, dobra i piękna
w życiu publicznym. Prawem ich jest zewnętrzna
wolność badań i poszukiwań twórczych, a powinnością
wyznaczenie sobie wewnętrznej granicy w tym zakresie.

Rektor

6 Program Ramowy Unii Europejskiej

Stypendia Marie Curie
Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2004 r. o godz. 11.30
w Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Dębinki 7, budynek nr 3,
sala im. prof. L. Rydygiera.
Podstawowe zagadnienia związane z powyższym tematem
przedstawi Marta Muter z Krajowego Punktu Kontaktowego
IPPT PAN w Warszawie.
Ramowy program spotkania:
11.30 - 11.45
Powitanie uczestników, przedstawienie planu spotkania.
11.45- 13.00
1. System stypendialny Marie Curie - informacje podstawo
we.
2. Stypendia dla początkujących naukowców. Jak i gdzie
szukać ofert?
3. Stypendia dla doświadczonych naukowców. Jak i gdzie
szukać ofert?
4. Jak przygotować projekt?
13.00- 13.30
Dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.
Problematyka prezentowana podczas spotkania ma istotne
znaczenie dla rozwoju badań naukowych poprzez wymianę
doświadczeń uznanych badaczy i kształcenie młodych na
ukowców.
prof. Roman Kaliszan
prorektor ds. nauki

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w Uczelnia
nym Punkcie Kontaktowym AMG, tel/fax (058) 349-10-29, email: madam@amg.gda.pl
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arium.
23.09.04 r. - rektor prof. Wiesław Makare
wicz i dziekan Wydziału Lekarskiego prof.
Janusz Moryś przyjęli przedstawicieli Edith
Cowan University w Perth (Australia) - dzie
kana prof. Jima Crossa (Faculty of Computing, Health and Science) oraz prof. Wojcie
cha Kuczborskiego (Head of School of Computer and Information Science). Goście inte
resowali się szczególnie możliwościami
współpracy w zakresie kształcenia pielęgnia
rek i specjalistów zdrowia publicznego.

23.09.04 r. - w Teatrze Muzycznym w Gdyni
otwarcie 9. Zjazdu Onkologicznego, poświę
conego rakowi płuca. W uroczystości uczest
niczył rektor prof. Wiesław Makarewicz.
27.09.04 r. - rektor prof. Wiesław Makare
wicz wziął udział w inauguracji roku aka
demickiego, połączonej z uroczystym jubi
leuszem 20-lecia Akademii Medycznej w
Bydgoszczy. Podczas uroczystości nadano
tytuł i godność doktora honoris causa prof.
Adamowi Bilikiewiczowi i prof. Janowi Do
maniewskiemu.

28.09.04 r. - posiedzenie Senatu Akademii
Medycznej w Gdańsku.
30.09.04 r. - rektor prof. Wiesław Makare
wicz wziął udział w przyjęciu wydanym
przez Konsulat Chińskiej Republiki Ludowej
w Gdańsku z okazji 55-lecia powstania
Chińskiej Republiki Ludowej.

30.09.04 r. - w inauguracji roku akademic
kiego Akademii Marynarki Wojennej w Gdy
ni wziął udział prorektor ds. nauki prof.
Roman Kaliszan.

30.09.04 r. - uroczyste pożegnanie przez
rektora odchodzących na emeryturę nauczy
cieli akademickich oraz wręczenie nomina

cji nowo powołanym kierownikom jednostek
w Uczelni.
01.10.04 r. - środowiskowa inauguracja roku
akademickiego 2004/2005 w uczelniach
zrzeszonych w Radzie Rektorów Wojewódz
twa Pomorskiego, rozpoczęta uroczystą
mszą św. w Katedrze Oliwskiej, koncelebro
waną przez ks. abp. dr. Tadeusza Goctowskiego, w intencji pracowników i studentów
uczelni wyższych, z udziałem rektora prof.
Wiesława Makarewicza. W godzinach wie
czornych odbyt się uroczysty koncert w Pań
stwowej Operze Bałtyckiej, którego gospo
darzami byli marszałek województwa po
morskiego Jan Kozłowski i przewodniczący
Rady Rektorów prof. Wiesław Makarewicz.
Na koncercie obecni byli wiceminister resor
tu Edukacji Narodowej i Sportu Adam
Giersz, przedstawiciele władz samorządo
wych, pomorskich uczelni i świata biznesu.
01.10.04 r. - w inauguracji roku akademic
kiego 2004/2005 na Uniwersytecie Gdańskim
uczestniczył rektor prof. Wiesław Makare
wicz.

04.10.04 r. - wernisaż wystawy pt. „Pajęczy
na czy Penicylina”, zorganizowanej przez
Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Et
nografii i Akademię Medyczną w Gdańsku
(Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycz
nych) z udziałem prorektora ds. nauki prof.
Romana Kaliszana.
04.10.04 r. - rektor prof. Wiesław Makare
wicz obok rektora Uniwersytetu Gdańskie
go prof. Andrzeja Ceynowy uczestniczył w
uroczystości inauguracji roku akademickie
go na Międzyuczelnianym Wydziale Bio
technologii UG-AMG. Wykład inauguracyj
ny wygłosił prof. Roman Kaliszan, a hono-

W dniu 5 października 2004 r. zmarł

prof. dr hab. med. Bogusław HALIKOWSKI
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w latach 1958-1961 kierownik
Katedry i II Kliniki Chorób Dziecięcych Akademii Medycznej w Gdańsku, wielo
letni przewodniczący Komisji Nauk Medycznych przy Oddziale PAN w Gdańsku,
emerytowany dyrektor Instytutu Pediatrii Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Mię
dzynarodowego Stowarzyszenia Pediatrii Społecznej, wybitny specjalista
w dziedzinie metabolizmu, genetyki i neurologii dziecięcej.

Warunki prenumeraty:
W dniu 12 października 2004 r. zmarł w wieku 83 lat

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

dr Tadeusz ŚPIEWAKOWSKI
w latach 1949-1953 asystent Katedry i Kliniki Chorób Nerwowych Akademii
Medycznej w Gdańsku, a w latach następnych asystent Oddziału Neurologii
Szpitala Miejskiego w Gdyni i kierownik Przychodni Miejskiej w Gdyni; członek
wielu towarzystw naukowych, aktywnie zaangażowany w działalność społeczną,
a nade wszystko znakomity lekarz, bez reszty oddany chorym.
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alendarium.
rowym gościem uroczystości byt prof. Wa
cław Szybalski z USA, doktor honoris cau
sa obu Uczelni.

czystym koncercie z okazji jubileuszu Poli
techniki Gdańskiej w Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej.

04.10.04 r. - inauguracja roku akademickie
go w Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki z udziałem dziekana Wydziału
Farmaceutycznego prof. Marka Wesołow
skiego.

07.10.04 r.- inauguracja roku akademickie
go w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w Stupsku z udziałem prof. Janusza Morysia, dziekana Wydziału Lekarskiego.

04.10.04 r. - rektor prof. Wiesław Makare
wicz w towarzystwie prof. Małgorzaty Sznitowskiej przyjął prorektora Uniwersytetu im.
Marcina Lutra w Halle, prof. Reinharda Neuberta, przebywającego z wizytą na Wydzia
le Farmaceutycznym AMG.

05.10.04 r. - rektor prof. Wiesław Makare
wicz przyjął przedstawicieli University of
Florida - dziekan College of Nursing prof.
Kathleen Ann Long i dyrektor Carol Reed
Ash, przebywające z czterodniową wizytą w
AMG. W spotkaniu wzięli udział: prof. Ja
nusz Moryś, dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska i dr Jacek Kaczmarek.
05.10.04 r. - konferencja prasowa w Rekto
racie AMG, poświęcona przebiegowi i wy
nikom rekrutacji w roku 2004, sprawom na
ukowym w roku akademickim 2004/2005,
ważniejszym inwestycjom w Uczelni, jak
również ocenie procesu restrukturyzacji
szpitali klinicznych AMG. W konferencji
udział wzięli: rektor prof. Wiesław Makare
wicz, członkowie Kolegium Rektorskiego i
dyrektor ACK Michał Mędraś.
05.10.04 r. - w otwarciu wystawy pt. „Przy
stanki historii - 100 lat politechniki w Gdań
sku”, zorganizowanej z okazji inauguracji
jubileuszowego roku akademickiego 2004/
2005 na Politechnice Gdańskiej, wziął udział
prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan.

06.10.04 r. - w uroczystości nadania tytułu
doktora honoris causa AM w Poznaniu prof.
Reinhardowi Neubertowi z Uniwersytetu im.
Marcina Lutra w Halle uczestniczył prorek
tor ds. nauki prof. Roman Kaliszan.
06.10.04 r. - uroczystość inauguracji jubi
leuszowego roku akademickiego 2004/2005
na Politechnice Gdańskiej, pod patronatem
honorowym prezydenta RP Aleksandra Kwa
śniewskiego, rozpoczęto nabożeństwo eku
meniczne w Bazylice Konkatedralnej pw.
Wniebowzięcia NMP, następnie Senat Po
litechniki Gdańskiej, rektorzy i goście hono
rowi przeszli do Dworu Artusa, gdzie miało
miejsce uroczyste złożenie podpisów pod
„Kartą Powinności Człowieka”. W uroczy
stościach uczestniczył rektor prof. Wiesław
Makarewicz.
06.10.04 r. - wzorganizowanym na Politech
nice Gdańskiej spotkaniu rektorów szkół
wyższych z ministrem edukacji narodowej
i sportu Mirosławem Sawickim udział wziął
rektor prof. Wiesław Makarewicz.

06.10.04 r. - rektor prof. Wiesław Makare
wicz wraz z małżonką byli gośćmi na uro

07.10.04 r. - inauguracja roku akademickie
go w Akademii Wychowania Fizycznego i
Sportu z udziałem prorektora ds. klinicznych
prof. Stanisława Bakuty.
07.10.04 r. - inauguracja roku akademickie
go w Akademii Sztuk Pięknych z udziałem
rektora prof. Wiesława Makarewicza.
07.10.04 r. - w uroczystym otwarciu I Zjaz
du Polskiego Towarzystwa Medycyny Palia
tywnej w sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
i okolicznościowym bankiecie uczestniczył
prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan.

08.10.04 r. - uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2004/2005 w AMG z udzia
łem wiceministra Rafała Niżankowskiego,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro
wia oraz wiceministra Adama Giersza, pod
sekretarza w Ministerstwie Edukacji Naro
dowej i Sportu, połączona z odsłonięciem
tablicy z podziękowaniem dla prof. Wacła
wa Szybalskiego.
08.10.04 r. - piknik poinauguracyjny w leśni
czówce „Wróblówka” z udziałem rektora
prof. Wiesława Makarewicza, przewodni
czącego Stowarzyszenia Absolwentów AMG
prof. Brunona Imielińskiego, zaproszonych
gości i pracowników Akadem i i Medycznej w
Gdańsku.

09.10.04 r. - inauguracja roku akademickie
go w Akademii Morskiej w Gdyni na pokła
dzie „Daru Młodzieży” z udziałem rektora
prof. Wiesława Makarewicza.
09.10.04 r. - uroczystość inauguracji I gdań
skiej kampanii „Pola Nadziei” w Domu Hospicyjnym im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza
w Gdańsku z udziałem prorektora ds. nauki
prof. Romana Kaliszana.

11.10.04 r. - w spotkaniu poświęconym
obronie mediów publicznych „Misja czy Pie
niądze”, zorganizowanym w Pałacu Opatów
w Oliwie, uczestniczył rzecznik prasowy
AMG dr Tomasz Zdrojewski.
11.10.04 r. - uroczyste otwarcie wystawy
„Dantiscum Emporium Totius Europae Ceieberrimum” - Gdańsk i Bałtyk na mapach,
widokach oraz dokumentach ze zbiorów
Tomasza Niewodniczańskiego, zorganizo
wanej z inicjatywy prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza oraz dyrektora Muzeum
Historycznego Miasta Gdańska Adama Koperkiewicza. W uroczystości wziął udział
prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan.

11.10.04 r. - posiedzenie Konferencji Rek
torów Uczelni Medycznych (KRUM) w Aka
demii Medycznej w Lublinie, połączone

z centralną inauguracją roku akademickie
go w akademiach medycznych w kraju.
W posiedzeniu i inauguracji udział wziął
rektor prof. Wiesław Makarewicz. Symbo
licznej immatrykulacji, w imieniu wszystkich
studentów AMG, została poddana student
ka I roku z Oddziału Stomatologicznego
Angelika Bastuba. Uroczystość odbyta się
w Collegium Maius Akadem i i Medycznej im.
prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie.

12.10.04 r. - w otwarciu wystawy obcoję
zycznych książek medycznych w Bibliotece
Głównej AMG wziął udział prorektor ds.
dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski.
13.10.04 r. - uroczyste posiedzenie Senatu
Politechniki Gdańskiej, w którym wziął
udział rektor prof. Wiesław Makarewicz.
13.10.04 r. - w debacie „Kościół jutra
w Europie Środkowo-Wschodniej”, zorgani
zowanej przez Gdańskie Seminarium Du
chowne, wziął udział prorektor ds. nauki
prof. Roman Kaliszan.

13.10.04 r. - w Centralnym Muzeum Mor
skim rektor prof. Wiesław Makarewicz byt
uczestnikiem spotkania, zorganizowanego
przez Radę Nadzorczą i Zarząd Banku Za
chodniego WBK, z kluczowymi klientami.

14.10.04 r. - inauguracja roku akademickie
go w Wyższym Seminarium Duchownym w
Pelplinie z udziałem rektora prof. Wiesława
Makarewicza.
14.10.04 r. - okolicznościowe spotkanie
w Dworze Artusa z okazji 50. rocznicy po
wołania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
z udziałem prorektora ds. klinicznych prof.
Stanisława Bakuty.
15.10.04 r. - uroczystość wręczenia dyplo
mów doktorów habilitowanych i promocji
doktorskich Wydziału Lekarskiego i Wydzia
łu Farmaceutycznego, która odbyta się w
Dworze Artusa w Gdańsku, z udziałem rek
tora prof. Wiesława Makarewicza i prorek
torów - prof. Romana Kaliszana i prof. Sta
nisława Bakuty.

16.10.04 r. - konferencja z udziałem m.in.12
gości z Włoch i Japonii, poświęcona pamię
ci prof. Jerzego Popinigisa, zorganizowana
staraniem prof. Michała Woźniaka z Kate
dry i Zakładu Chemii Medycznej AMG. W
konferencji wziął udział rektor prof. Wiesław
Makarewicz.

19.10.04 r. - jubileusz X-lecia Trójmiejskiej
Akademickiej Sieci Komputerowej TASK. W
obchodach i towarzyszącej im sesji naukowej,
które miały miejsce w Dworze Artusa, uczest
niczył rektor prof. Wiesław Makarewicz.
19.10.04 r. - w Szpitalu MSWiA rektor prof.
Wiesław Makarewicz podpisał porozumie
nie o współpracy w zakresie nauczania chi
rurgii studentów AMG w tym szpitalu.
21.10.04 r. - uroczyste zakończenie inwe
stycji i otwarcie budynku Katedry i Zakładu
Medycyny Sądowej AMG z udziałem mini
stra zdrowia Marka Balickiego.

mgr Marlena Piór-Chastre
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Z Senatu AM w Gdańsku
Sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 28 września 2004 r.
Na wstępie obrad przewodniczący Senatu rektor prof. Wie
sław Makarewicz wręczył akty nominacji na stanowisko profe
sora zwyczajnego w AMG prof. Marii Korzon i prof. Jadwidze
Roszkiewicz.
1. Na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Janusza
Morysia Senat zaopiniował pozytywnie następujące wnioski:
a) w sprawie powołania dr. hab. Grzegorza Raczaka, prof.
nzw. na kierownika II Kliniki Chorób Serca Instytutu Kar
diologii AMG,
b) w sprawie powołania dr. hab. Walentego Nykę na kierow
nika Katedry Neurologii AMG.

2. Senat w głosowaniu tajnym nie popart wniosku o zmianę
negatywnej opinii Senatu z dnia 1 lipca 2004 r., dotyczącej
mianowania dr hab. Jolanty Kubasik na stanowisko profeso
ra nadzwyczajnego.
3. Senat zaopiniował pozytywnie, zaproponowany przez pro
rektora ds. dydaktyki prof. Bolesława Rutkowskiego, wniosek
w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczegól
nych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obli
czania godzin dydaktycznych, a także zasad rozliczeniowych
za opiekę nad pracami magisterskimi i licencjackimi w roku
akademickim 2004/2005 i przyjął w tej sprawie stosowną
uchwałę.

4. Senat zaopiniował pozytywnie zaproponowany przez prorek
tora ds. dydaktyki prof. Bolesława Rutkowskiego wniosek w
sprawie stawek wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydak
tycznych w systemie dziennym, zaocznym, podyplomowym
oraz zasad rozliczeniowych za opiekę nad pracami magi
sterskimi i licencjackimi, obowiązującymi w roku akademic
kim 2004/2005 i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę.
5. Na wniosek dr. Wacława Nahorskiego Senat powołał Kate
drę Higieny, Epidemiologii i Badań Środowiskowych w Mię
dzywydziałowym Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej.
W skład tej Katedry wchodzą dwa Zakłady Instytutu tj.: Za
kład Toksykologii Środowiska oraz Zakład Ochrony Środowi
ska i Higieny Transportu oraz jeden Zakład z Wydziału Le
karskiego Akademii Medycznej - Zakład Higieny i Epidemio
logii. Utworzenie zaproponowanej Katedry umożliwi koordy
nację działań trzech ww. Zakładów, poszerzenie zakresu
prowadzonych prac badawczych i usługowych oraz wprowa
dzenie nowych elementów do dydaktyki studentów naszej
Uczelni.
6. Rektor prof. Wiesław Makarewicz przedstawił członkom Se
natu umowę o współpracy podpisaną 21 września 2004 r.
pomiędzy Akademią Medyczną w Gdańsku i Uniwersytetem
Agostino Neto w Luandzie (Angola) z prośbą o jej ratyfikowa
nie. Celem tej umowy jest nawiązanie i rozwijanie współpra
cy w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych, a w
szczególności w dziedzinie medycyny tropikalnej i baromedycyny oraz zdrowia publicznego. Umowa ta skierowana jest
głównie do jednostek organizacyjnych Uczelni, tj. wydzia
łów, instytutów, klinik oraz pracowni. Współpraca w ramach
umowy przewiduje wymianę ekspertów i naukowców, udział

w organizowanych konferencjach naukowo-szkoleniowych,
krajowych i zagranicznych. Umowa ma również na celu pro
mowanie współpracy z innymi uczelniami ze Wspólnoty
Państw Języka Portugalskiego.
7. Prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan przedstawił wnio
sek w sprawie uzupełnienia składu na kadencję 2002-2005
VIII Zespołu oceny członków władz uczelni i profesorów Ko
misji Spraw Nauczycieli Akademickich. Wybory uzupełniają
ce podyktowane zostały przejściem na emeryturę profesorów
Jerzego Krechniaka, Czesława Stoby i Janusza Galińskiego.
W miejsce wymienionych osób prof. Roman Kaliszan zapro
ponował następujące kandydatury: prof. Henryka Foksa, prof.
Juliana Świerczyńskiego i prof. Jacka Jassema, a na prze
wodniczącego Zespołu - prof. Andrzeja Hellmanna. Senat
dokonał wyboru zaproponowanych kandydatów.
8. Dyrektor SPSK Nr 1 ACK AMG Michał Mędraś zapoznał
członków Senatu z informacją nt. przebiegu procesu wdra
żania programu restrukturyzacyjnego w SPSK Nr 1. U pod
staw działań restrukturyzacyjnych leżała zła kondycja finan
sowa i organizacyjna 3 szpitali (SPSK Nr 1,2, 3). Na konso
lidację ww. trzech szpitali wpływała niekorzystnie zmienia
jąca się sytuacja prawna i organizacyjna, tj. zasady kontrak
towania świadczeń zdrowotnych, w tym ich finansowania, jak
również zmiany legislacyjne. Wśród wielu niekorzystnych
czynników wpływających na proces konsolidacji trzech szpi
tali klinicznych dyr. Michał Mędraś wymienił m.in.: presję
czasu wynikającą z fatalnej kondycji szpitali klinicznych,
narastającą gwałtownie falę windykacji zadłużenia, załama
nie systemu finansowania świadczeń zdrowotnych, zachwia
nie się sytuacji prawnej, znaczące trudności w rozliczeniach
kontraktów z NFZ. Do pozytywnych działań zarządczych,
związanych ze zmianami restrukturyzacyjnymi należy zali
czyć fakt, że ACK przetrwało okres największych zawirowań,
nastąpiła stabilizacja kosztów utrzymania liczby łóżek w
ACK, pojawiła się tendencja hamowania tempa narastania
zobowiązań wymaganych w stosunku do ogólnej masy zobo
wiązań w roku 2004, powolny spadek liczby zatrudnionych
pracowników, znacząca poprawa stanu technicznego zaso
bów szpitala, aktywność w zabieganiu o środki pozabudże
towe z Unii Europejskiej. Jednym z kryteriów pozwalających
na ocenę procesu połączenia szpitali jest fakt, że od dwóch
lat, bez angażowania dużych środków finansowych z ze
wnątrz, ACK nadal istnieje i realizuje swoje zadania statuto
we. Ponieważ proces przekształceń firm należy do najtrud
niejszych, trzeba realistycznie ocenić tempo i dokonania sa
mego przekształcenia i procesu doskonalenia ACK.

9. Prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski zapoznał
członków Senatu z informacją dotyczącą zmiany przepisów
regulujących przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla
studentów. Nowy regulamin zasad przyznawania i wypłaca
nia oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla stu
dentów został oparty na zmienionej ustawie o świadcze
niach rodzinnych. Jako podstawę naliczania stypendium
socjalnego i za wyniki w nauce przyjmuje się kwotę w wysokości 500,00 zł (do końca bieżącego roku). Wysokość dodat
ku z tytułu niepełnosprawności wynosi 200,00 zł miesięcz
nie, a wysokość dodatku z tytułu zakwaterowania w domt
studenckim - 141,00 zł miesięcznie. Powyższe ustalenia re
guluje Zarządzenie nr 36/2004 Rektora AMG z dnić
15.09.2004 r.
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10. Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przedsta
wił informację o zmianie wynagrodzeń od dnia 1.09.2004 r. (ta
bela wynagrodzeń została opublikowana w październikowym
numerze GazetyAMG).

11. W sprawach bieżących rektor prof. Wiesław Makarewicz
podzielił się krótką informacją nt. uczestnictwa w inaugura
cji roku akademickiego w Akademii Medycznej w Bydgosz
czy, obchodzącej swoje 20-lecie. Na uroczystości wręczono
nadane tytuły doktora honoris causa prof. Adamowi Bilikiewiczowi (AMG) i prof. Janowi Domaniewskiemu.
W dalszej części spraw bieżących poruszona został sprawa
sprzedaży szpitala przy ul. Kieturakisa 1. Minister skarbu wy
raził zgodę na przeprowadzenie transakcji w terminie do
31.03.2005 r. Wysłano w tej sprawie stosowne pismo do Fun
dacji Szpital Kliniczny pw. Najświętszej Marii Panny, proponu
jące przystąpienie do umowy sprzedaży w terminie do 30.09.br.
Termin ten na wniosek Fundacji został przedłużony do dnia
31.10.br. Aktualnie trwają czynności zdawczo-odbiorcze, zwią
zane z przekazywaniem obiektu przy ul. Kieturakisa przez Aka
demickie Centrum Kliniczne naszej Uczelni.
W części końcowej prorektor ds. dydaktyki przedstawił
krótką informację podsumowującą wyniki rekrutacji na I rok
studiów. Odnotowano rekordową liczbę przyjęć - wydano prze
szło 1100 indeksów. Został jednak w paru przypadkach prze
kroczony limit przyjęć. Przykładowo, na Wydziale Lekarskim,
na studiach wieczorowych limit miejsc wynosił 40, a przyjęto 51
osób. Na kierunku lekarsko-dentystycznym (studia wieczorowe)
limit został przekroczony o 2 osoby, a na kierunku fizjoterapia
- zaoczne uzupełniające studia magisterskie limit wynosił 20,
a przyjęto 31 osób. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem, na
wniosek prorektora ds. dydaktyki prof. B. Rutkowskiego Senat
przyjął do akceptującej wiadomości przekroczenie limitu przy
jęć.
W uzupełnieniu dziekan prof. Janusz Moryś dodał, że na English Division zgłosiła się nadspodziewanie duża liczba stu
dentów - 71 osób. Po raz pierwszy od dłuższego czasu są w tej
grupie studenci spoza Skandynawii, w tym z Wielkiej Brytanii,
Niemiec a nawet z Grecji.
W bieżącym roku zawieszone zostały 5-letnie studia magi
sterskie na kierunku pielęgniarstwo. Zostały one przekwalifiko
wane na studia pomostowe - kierunek pielęgniarstwo i położ
nictwo. Tryb nauczania na tych studiach obejmuje od trzech do
pięciu miesięcy. Przyjęto 102 osoby.
Z innych spraw organizacyjnych godną uwagi informacją
jest fakt, że Komisja Akredytacyjna Pielęgniarstwa wystąpiła z
wnioskiem do ministra zdrowia o przyznanie naszej Uczelni
akredytacji na 4 lata.
Dziekan prof. J. Moryś zapowiedział wizytę w naszej Uczel
ni delegacji Uniwersytetu z Florydy (College of Nursing), repre
zentowanej przez panią dziekan prof. Kathleen Ann Long, któ
ra jest jednocześnie dziekanem wszystkich dziekanów pielę
gniarstwa w Stanach Zjednoczonych oraz dr Carol Ash, odpo
wiedzialną za program nauczania.
Od 1 października br. został uruchomiony internetowy
system komunikacji ze studentami dla Wydziału Lekarskiego,
a w najbliższej przyszłości - także dla Wydziału Farmaceutycz
nego.
Na zakończenie rektor prof. Wiesław Makarewicz zaprosił
zebranych członków Senatu do udziału w środowiskowej inau
guracji roku akademickiego, jak również w organizowanym z
tej okazji koncercie w dniu 1 października oraz w inauguracji
roku akademickiego w naszej Uczelni w dniu 8 października,
połączonej z piknikiem w leśniczówce „Wróblówka”.

mgr Marlena Piór-Chastre

Wręczenie dyplomów

DOKTORA HABILITOWANEGO
I PROMOCJE DOKTORSKIE
W dniu 15 października 2004 r. w Dworze Artusa odbyta się
uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego nauk
medycznych i doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
oraz uroczysta promocja na stopień naukowy: doktora nauk
medycznych i doktora nauk farmaceutycznych doktorantów
Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego.
W uroczystości uczestniczył zespół promocyjny w składzie:
JM Rektor prof. Wiesław Makarewicz, prorektor ds. dydaktyki
prof. Bolesław Rutkowski, prorektor ds. klinicznych dr hab. Sta
nisław Bakuta, prof. nzw., prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Janusz Moryś,
dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Marek Wesołowski
oraz 70 promotorów Wydziału Lekarskiego i 10 promotorów
Wydziału Farmaceutycznego.
Habilitantów, doktorantów oraz gości powitał JM Rektor.
Przemówienie wygłosił prof. Roman Kaliszan.
Najpierw odbyto się uroczyste wręczenie dyplomów doktora
habilitowanego. Dziekani odczytali treść dyplomu i gratulując
wręczali je swoim habilitantom. Dziekan Wydziału Lekarskie
go wręczył dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych
sześciu doktorom: dr. hab. Bogusławowi Borysowi, dr hab.
Marii Dudziak, dr. hab. Zbigniewowi Jankowskiemu, dr. hab.
Zbigniewowi Karwackiemu, dr. hab. Krzysztofowi Łukaszukowi, dr hab. Marii Prośba-Mackiewicz. Dziekan Wydziału Far
maceutycznego wręczył dyplom doktora habilitowanego nauk
farmaceutycznych dr. hab. Grzegorzowi Bazylakowi i dr hab.
Mirosławie Krauze-Baranowskiej.
JM Rektor złożył gratulacje nowym samodzielnym pracowni
kom nauki, życząc dalszych sukcesów i wielu osiągnięć nauko
wych. Promocji 108 doktorantów Wydziału Lekarskiego doko
nał dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Janusz Moryś, a 11
doktorantów Wydziału Farmaceutycznego - dziekan prof. Ma
rek Wesołowski.
Dyplomy doktoranci otrzymali z rąk swoich promotorów, a
doktorantom, których promotorzy byli nieobecni, dyplomy wrę
czali dziekani. Hymn Państwowy, Gaudę Mater Polonia i Gau
deamus igitur w wykonaniu Chóru AMG wraz z tradycyjną
lampką wina stanowiło znakomitą oprawę tej uroczystości.
oprać. Maria Kroll
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Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 odbyta się 8 paź
dziernika 2004 r. w sali wykładowej im. Prof. Stanisława Hillera. Poprzedziła ją uroczystość pod pomnikiem na Westerplat
te, gdzie prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski
wraz z grupą studentów złożył wiązankę kwiatów z szarfą „Bo
haterom wyrazy wdzięczności - Społeczność Akademii Me
dycznej w Gdańsku”. Jak co roku - u Księży Pallotynów JE ks.
abp Tadeusz Gocłowski celebrował Mszę św.
Uroczystość inauguracyjną zaszczycili:
Rafał Niżankowski - wiceminister i podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Giersz - wiceminister i podsekretarza stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
Krystyna Gozdawa-Nocoń - wicewojewoda pomorski
Bogdan Borusewicz - członek Zarządu Województwa
Pomorskiego
JE ks. abp dr Tadeusz Gocłowski - metropolita gdański
prof. Wacław Szybalski - University of Wisconsin
w Madison USA, doktor honoris causa naszej Uczelni
prof. Maciej Gembicki - z Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu - przewodniczący Komisji
Akredytacyjnej Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych
Rektorzy naszej Uczelni w poprzednich kadencjach:
- prof. Stefana Raszeja
- prof. Zdzisław Brzozowski
- prof. Mariusz Żydowo
- prof. Barbara Krupa-Wojciechowska
- prof. Stefan Angielski
- prof. Zdzisław Wajda
a także:
przedstawiciele władz samorządowych Trójmiasta,
rektorzy uczelni pomorskich,
przedstawiciele korpusu konsularnego,
dyrekcja Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
w Gdańsku,
przedstawiciele samorządu zawodowego i świata biznesu
współpracującego z Uczelnią,
przedstawiciele prasy, radia i telewizji.

Dla uczczenia narodzin
Gdańskiej Akademii Medycznej
W dniu 8 października 1945 r. została powołana do życia Aka
demia Lekarska w Gdańsku. Tradycyjnie, na pamiątkę tego wyda
rzenia, przedstawiciel władz Akademii razem z reprezentacją stu
dentów składają kwiaty pod pomnikiem Obrońców Westerplatte.
Także w tym roku prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rut
kowski i przedstawiciele Uczelnianego Samorządu Studenckiego,
Anna Sakwińska i Maciej Bobowicz przybyli pod pomnik Obrońców
Westerplatte. W ciszy poranka na cokole pomnika została złożona
wiązanka kwiatów. Po raz kolejny oddano hołd wszystkim, którzy
ponad 50 lat temu przyczynili się do powstania w Gdańsku Akade
mii Medycznej, jak również tym, którzy bronili wolności mieszkań
ców tego miasta.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP
- prof. Wacława Szybalskiego

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
- prof. Andrzeja Myśliwskiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
- prof. Barbarę Adamowicz-Klepalską
- prof. Witolda Juzwę
- prof. Jerzego Landowskiego
- dr hab. Elżbietę Pomarnacką-Jankowską, prof. nzw.
- dr hab. Jadwigę Sadlak-Nowicką, prof. nzw.
Złotym Krzyżem Zasługi
- dr. Sławomira Bautembacha
- dr. hab. Bogusława Borysa
- dr. hab. Zbigniewa Jankowskiego
- dr Annę Kobierską
- dr. Krzysztofa Kobytczyka
- mgr. Zdzisława Łabana
- dr Barbarę Sęp-Kowalik
- prof. Małgorzatę Sznitowską
- dr hab. Aleksandrę Żurowską

Mszę św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z okazji
inauguracji roku akademickiego 2004/2005 koncelebrował i homi
lię wygłosił ks. abp Tadeusz Gocłowski
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Srebrnym Krzyżem Zasługi
- dr. Jana Halkiewicza
- Bogumiłę Jakubowicz
- dr Halinę Kamińską
- dr Annę Lebiedzińską
- dr. Pawła Lipowskiego
- mgr Ewę Michałowską
- dr Martę Michowską
- dr Wiesławę Nykę
- Gertrudę Piór
- dr. Andrzeja Płoszyńskiego
- dr Krystynę Serkies
- dr Krystynę Suchecką-Rachoń
- Grażynę Zedler

Prof. Maciej Gembicki, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej
Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych wręcza świadectwo
akredytacyjne dla kierunku kształcenia farmacja prof. Markowi
Wesołowskiemu

Rektor prof. Wiesław Makarewicz odbiera z rąk wicewojewody Kry
styny Gozdawy-Nocoń medal Sint Sua Praemia Laudi przyznany
przez wojewodę Jana Ryszarda Kurylczyka
NR 202

Gdańsk, dnia 22 lipca 2004 roku

SINtSUA ‘PtWEMlA LJWKD1

dla

Rektora Akademii Medycznej w Gdański
Wiesława Makarewicza

Brązowym Krzyżem Zasługi
- Bernadetę Kluczyńską
- Kazimierę Megger
- mgr Sylwię Scistowską
- Halinę Szwonka
- Ewę Volkmann
Minister Edukacji Narodowej i Sportu
nadał za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
Medal Komisji Edukacji Narodowej
- prof. Janowi Erecińskiemu
- mgr. Henrykowi Grzenkowskiemu
- prof. Marii Hrabowskiej
- dr Małgorzacie Herrmann-Jankau
- dr hab. Ewie Jassem, prof. nzw.
- prof. Andrzejowi Kopaczowi
- prof. Kazimierzowi Krajce
- dr. Andrzejowi Kubasikowi
- dr Ewie Marczak
- dr Barbarze Przytarskiej-Bielińskiej
- prof. Janowi Słomińskiemu
- prof. Zbigniewowi Śledzińskiemu
- prof. Markowi Wesołowskiemu

Minister Zdrowia
przyznał nagrody za osiągnięcia naukowe w roku 2003.
Nagrody indywidualne otrzymali:
- dr Leszek Kalinowski
- prof. Tadeusz Pawetczyk

Nagrody zespołowe otrzymał i:
- prof. Andrzej Szutowicz, dr Hanna Bielarczyk
- prof. Franciszek Sączewski, prof. Jacek Petrusewicz, dr Ewa
Kobierska, mgr Jarosław Sączewski, mgr Piotr Tabin, mgr
Anita Butakowska, mgr Anna Gendźwitł
- prof. Roman Kaliszan, dr hab. Antoni Nasal, prof. nzw.,
dr Danuta Siluk, dr Tomasz Bączek, dr Michał J. Markuszewski
- prof. Julian Świerczyński, mgr Justyna Korczyńska, mgr Ewa
Stelmańska, dr Areta Hebanowska, dr Anna Nogalska
- dr Maciej Jankowski, dr hab. Mirosława Szczepańska-Konkel, prof. nzw., prof. Stefan Angielski
- dr Anna Dubaniewicz, dr hab. Zofia Szczerkowska, prof.
nzw.
- prof. Jacek Jassem, dr Rafał Dziadziuszko
- prof. Bolesław Rutkowski, dr Ewa Stomińska, dr hab. Ry
szard Smoleński, dr Przemysław Rutkowski
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Medal „Zasłużonemu Akademii Medycznej iv Gdańsku’’
otrzymali:
- dr Eugeniusz Hać
- Stanisława Mielczarek
- dr Janina Szulc
- prof. Jan Stępiński
- prof. Julian Świerczyński
Dyplomy Amicus Studentis otrzymali:
- mgr Władysław Grabowski
- prof. Ryszard Piękoś
- lek. Edyta Spodnik
Lek. Szymon Budrejko, absolwent Wydziału Lekarskiego uzy
skał najwyższą notę z egzaminów w okresie studiów w AMG
i został uhonorowany Medalem Primus Inter Pares oraz na
grodą książkową.
Absolwenci, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce
w okresie studiów i otrzymali dyplom z wyróżnieniem:

Wydział Lekarski
- Szymon Budrejko (Medal „Primus Inter Pares”), kierunek le
karski, studia dzienne
- Jakub Jażdżewski, kierunek lekarski, studia dzienne
- Iwona Hennig, kierunek lekarski, studia dzienne
- Aleksandra Bieńkowska, stomatologia, studia dzienne
- Justyna Łojek, stomatologia, studia dzienne
- Agnieszka Koj, zdrowie publiczne, specjalność techniki den
tystyczne, dzienne studia licencjackie
- Izabela Koronkiewicz, fizjoterapia, dzienne studia licencjac
kie
- Monika Harasim, fizjoterapia, dzienne studia licencjackie
- Anna Jaś, fizjoterapia, dzienne studia licencjackie
- Dariusz Rompa, zdrowie publiczne, specjalność elektroradiologia, dzienne studia licencjackie
- Justyna Ossowska, zdrowie publiczne, specjalność elektroradiologia, dzienne studia licencjackie
- Katarzyna Lewandowska, pielęgniarstwo, zaoczne studia
magisterskie
- Iwona Ługowska, pielęgniarstwo, zaoczne studia magister
skie
- Lucyna Pobłocka, pielęgniarstwo, zaoczne studia magister
skie
- Marcelina Skrzypek, pielęgniarstwo, dzienne studia licen
cjackie
- Danuta Szczerbowicz, pielęgniarstwo, dzienne studia licen
cjackie
- Anna Cierpka, położnictwo, dzienne studia licencjackie
- Agnieszka Czerwińska, położnictwo, dzienne studia licen
cjackie

Wśród odznaczonych - mgr Ewa Michałowska, zastępca dyrekto
ra Biblioteki Głównej AMG, otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi

Amicus Studentis
Po raz czwarty Uczelniany Samorząd Studencki miał zaszczyt
przeprowadzić plebiscyt na najlepszego nauczyciela akademickie
go. To wyraz uznania, który składa brać akademicka swoim auto
rytetom za ich zaangażowanie w proces dydaktyczny i indywidual
ne podejście do studenta. Tacy dydaktycy nie tylko przekazują wie
dzę, ale również takie wartości jak wrażliwość i poświęcenie, mo
bilizują studenta do twórczej pracy i rozwoju. Nauczyciele odzna
czani tytułem Amicus Studentis są wzorem do naśladowania nie
tylko na Uczelni, ale i w życiu.
Tytułem Amicus Studentis w roku akademickim 2003/2004 wy
różniono: lek. Edytę Spodnik z Katedry Anatomii, mgr. Władysła
wa Grabowskiego z Katedry Pielęgniarstwa, prof. Ryszarda Piękosia - kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej.
Agnieszka Sobierajska
przewodnicząca USS AMG

Wydział Farmaceutyczny
- Małgorzata Dąbrowska, analityka medyczna, dzienne studia
licencjackie
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG
- Elżbieta Ratajczak, biotechnologia, dzienne studia magister
skie
- Adam Kupiński, biotechnologia, dzienne studia magisterskie
- Aleksandra Rynio, biotechnologia, dzienne studia magister
skie
- Aleksandra Adamowska, biotechnologia, dzienne studia li
cencjackie

Na zdjęciu prof. Ryszard Piękoś, kierownik Katedry i Zakładu
Chemii Nieorganicznej wyróżniony tytułem Amicus Studentis
w roku akademickim 2003/2004
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- Paweł Leźnicki, biotechnologia, dzienne studia licencjackie
- Anna Szpitter biotechnologia, dzienne studia licencjackie
Lek. Łukasz Balwicki, absolwent Wydziału Lekarskiego otrzy
mał list gratulacyjny za długoletnią i owocną pracę w charakte
rze przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Studenckie
go AMG.

Kandydaci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminie
wstępnym i zostali przyjęci na I rok studiów Akademii Medycz
nej w Gdańsku w roku akademickim 2004/2005, otrzymali z in
deksem list gratulacyjny JM Rektora.

W podziękowaniu za udzielone wsparcie oraz zaangażowanie
w powstanie i rozwój Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnolo
gii UG-AMG odsłonięto tablicę dedykowaną prof. Wacławowi Szybalskiemu

Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego

Absolwenci, którzy uzyskali dyplomy z wyróżnieniem

Wydział Lekarski
- Karolina Monika Kłos, kierunek lekarski, studia dzienne
- Barbara Maria Kuczkowska, kierunek lekarski, studia dzien
ne
- Joanna Teresa Wasilewska, kierunek lekarski, studia dzien
ne
- Alexander Sussman, kierunek lekarski, English Division studia dzienne prowadzone w języku angielskim
- Angelika Bastuba, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia
dzienne
- Ewa Zbiec, kierunek zdrowie publiczne, specjalność techni
ki dentystyczne, dzienne studia licencjackie
- Michalina Elżbieta Fąfara, kierunek zdrowie publiczne, spe
cjalność higiena stomatologiczna, dzienne studia licencjac
kie
- Dawid Goszczycki, fizjoterapia, dzienne studia licencjackie
- Tomasz Pigiel, fizjoterapia, zaoczne studia licencjackie
- Monika Harasim, fizjoterapia, zaoczne magisterskie studia
uzupełniające
- Jan Jakub Lica, kierunek zdrowie publiczne, specjalność
elektroradiologia, dzienne studia licencjackie
- Michał Kaczyński, zdrowie publiczne, specjalność ratownic
two medyczne, zaoczne studia licencjackie
- Maria Morawska, zdrowie publiczne, specjalność ratownic
two medyczne, dzienne studia licencjackie
- Katarzyna Czyż, pielęgniarstwo, dzienne studia licencjackie
- Dorota Musiat, położnictwo, dzienne studia licencjackie
- Jolanta Urszula Rutkowska-Kośmińska, pielęgniarstwo, za
oczne studia licencjackie uzupełniające, tzw. pomostowe
- Hanna Maria Baranowska, położnictwo, zaoczne studia li
cencjackie uzupełniające, tzw. pomostowe
- Elżbieta Kowiel, położnictwo, zaoczne studia licencjackie
uzupełniające, tzw. pomostowe
- Danuta Szczerbowicz, pielęgniarstwo, zaoczne studia magi
sterskie, uzupełniające
- Agnieszka Czerwińska, położnictwo, zaoczne studia magi
sterskie, uzupełniające
Wydział Farmaceutyczny
- Aleksandra Nadolska, farmacja, studia dzienne
- Paweł Klikowicz, analityka medyczna, dzienne studia licen
cjackie
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG
- Edyta Kisielnicka, biotechnologia, dzienne studia licencjac
kie

□
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Depresja kluczowym

problemem współczesnej medycyny

(wykład inauguracyjny)
Jego Magnificencjo, Dostojni Goście,
Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy!
Depresja - zespół objawów heterogenny pod względem ob
razu klinicznego i uwarunkowań patogenetycznych - z powodu
swojego rozpowszechnienia, przewlekły i nawracający prze
bieg oraz związany z nią znaczny stopień niesprawności, sta
nowi poważny problem ogólnozdrowotny i społeczny.
Ryzyko zachorowania na depresję wynosi około 16%. U ko
biet jest dwukrotnie wyższe niż u mężczyzn. Wywołany nią sto
pień niesprawności porównać można z takimi przewlekłymi
schorzeniami, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, reumatycz
ne zapalenie stawów.
1. Wzrost rozpowszechnienia depresji
Na przestrzeni ubiegłego wieku i nadal obserwuje się wzrost
zachorowalności na depresje. W okresie od 1905 do 1955 roku
odnotowano wzrost dwukrotny. Dalszy wzrost zachorowalności
nastąpił w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Dotyczył przede
wszystkim osób urodzonych po II wojnie światowej. Zwraca się
uwagę na obniżenie wieku wystąpienia pierwszego zachorowa
nia na depresję - nierzadko następuje w okresie dzieciństwa,
wieku młodzieńczego.
Sądzi się, iż wzrost zachorowalności na depresję związany
jest ze zmianami społecznymi, światopoglądowymi, które za
szły w minionym stuleciu, szczególnie w jego drugiej połowie.
Zwiększyły one prawdopodobieństwo ujawnienia się bezpo
średnich przyczyn depresji.

2. Przyczyny depresji
Depresja uwarunkowana jest wieloczynnikowo. Wśród jej
przyczyn wymienia się: czynniki genetyczne, cechy osobowo
ści, wczesne negatywne doświadczenia dziecięce, schorzenia
somatyczne, nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz
często poprzedzające wystąpienie depresji urazy psychiczne.
Wzajemne współdziałanie wymienionych powyżej czynników w
rozwoju patogenetycznym depresji opisuje hipoteza predyspo
zycji - stresu (ryc. 1): pod wpływem czynników środowiskowych
istniejąca predyspozycja genetyczna przekształca się w zespół
cech psychofizycznych (predyspozycję), które we wzajemnym
oddziaływaniu z wpływami środowiskowymi prowadzą do wy
stąpienia depresji. Pod względem genetycznym depresja jest
zaburzeniem niejednolitym, uwarunkowanym wieloma genami,
co między innymi przekłada się na różnorodność jej obrazu kli
nicznego i przebiegu. Ważna rola w kształtowaniu się predys
pozycji przypada czynnikom środowiskowym, działającym w
okresie prenatalnym i wczesnych okresach życia. Ich wpływ ma
charakter niespecyficzny - uruchomiona przez nie reakcja
stresowa, jeżeli nie zostanie rozwiązana, przechodzi w prze
wlekłą, która uaktywnia mechanizmy prowadzące do kształto
wania się predyspozycji, a potem samej depresji. Czynniki śro
dowiskowe poza tym niespecyficznym oddziaływaniem zdają
się wpływać również na rozwój depresji w sposób bardziej swo
isty.

Wzajemne interakcje między dzieckiem a osobą znaczącą
(najczęściej matką) kształtują złożony system emocjonalnoendokrynny, między innymi w przyszłości odpowiedzialny za
przebieg reakcji stresowych. Tworzy się wówczas również pod
stawowe poczucie bezpieczeństwa. Utrata osób znaczących
lub brak z nimi dostatecznego i prawidłowego kontaktu powo
dują wykształcenie się pewnych rysów osobowości: braku po
czucia bezpieczeństwa, bezradności, cech neurotycznych.
Wspólnie z powstałą dysfunkcją układu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego (tzw. osią stresu) składają się na
predyspozycję do wystąpienia depresji. Ujawnia się ona naj
częściej w odpowiedzi na uraz psychiczny o charakterze stra
ty, godzący w samoocenę, odbierany jako sytuacja bez wyjścia.

predyspozycja
genetyczna

ryc. 1

ryc. 2
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Czasami takim czynnikiem spustowym jest choroba somatycz
na.
Wydaje się, iż w ostatnim czasie, o czym już wspominałem,
zachodzące w naszym świecie zmiany zwiększają prawdopo
dobieństwo wystąpienia czynników odpowiedzialnych za wy
stąpienie depresji. Zmiany te to między innymi:
1. kryzys rodziny, który skutkuje niedostatecznym wykształ
ceniem się u dziecka poczucia bezpieczeństwa,
2. zmniejszenie autonomii jednostki, co sprzyja poczuciu
bezradności i beznadziejności,
3. nastawienie na posiadanie (konsumpcyjne), co zwiększa
możliwość strat i czyni je istotnymi,
4. zmniejszenie wrażliwości na drugiego człowieka; niektó
re depresje mają charakter sygnału - prośby o pomoc,
brak reakcji ze strony otoczenia prowadzi do dalszego
rozwoju patogenetycznego zaburzenia,
5. wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie - wiek po
deszły wiąże się ze zwiększonym ryzykiem strat, bezrad
nością, występowaniem schorzeń somatycznych.
Związek między depresją a schorzeniami somatycznymi
Depresje występują w przebiegu schorzeń somatycznych
częściej niż wynikałoby to ze zwykłej koincydencji. Szczegól-

3.

o
N
-ł—'

o

ryc. 3

stres —■

stres
prze

I
adaptacja

dezadaptacja

I
nowe wzorce
zachowań

procesy
patologiczne

AMG

nie dotyczy to schorzeń przewlekłych przewodu pokarmowego,
stanów po udarach mózgu, chorób sercowo-naczyniowych,
autoimmunologicznych, zaawansowanych nowotworowych i
wielu innych. Choroba somatyczna prowadzi do wystąpienia
depresji: działając jako specyficzny uraz psychiczny (utrata
zdrowia i związane z tym konsekwencje), przewlekły niespecy
ficzny czynnik stresogenny, poprzez specyficzne mechanizmy
biologiczne związane z chorobą prowadzące do wystąpienia
zmian typowych dla depresji. W rozważaniach patogenetycznych nie można pominąć ewentualnego działania depresjogennego stosowanego leczenia.
Związek między schorzeniem somatycznym a depresją
może mieć charakter odwrotny: ta ostatnia może wpływać na
ujawnienie się choroby somatycznej. Badania prospektywne
wykazują, iż depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka wy
stąpienia: cukrzycy typu II, udaru mózgu, nadciśnienia, choro
by niedokrwiennej mięśnia sercowego, prawdopodobnie rów
nież i innych schorzeń. Wpływa niekorzystnie na ich przebieg
- np. obecność depresji zwiększa śmiertelność po przebytym
zawale mięśnia sercowego.
Bardzo częste wspótwystępowanie depresji i schorzeń so
matycznych, wynikające z ich wzajemnego oddziaływania pa
togennego i patoplastycznego, stanowi ważne wyzwanie dla
medycyny. Wymaga stałej czujności diagnostycznej, a w okre
ślonych sytuacjach - wdrożenia właściwego leczenia.
Rolę depresji w patogenezie schorzeń somatycznych można
najlepiej opisać w oparciu o model predyspozycji - stresu
(ryc. 1), w którym depresja stanowi z jednej strony przewlekły
czynnik stresogenny, z drugiej wpływa niekorzystnie na prze
bieg reakcji stresowej.

4. Psychobiologia depresji: osłabienie mechanizmów kon
trolujących stres
Stres jest niespecyficzną psychobiologiczną reakcją organi
zmu na zaburzenie homeostazy wewnątrzustrojowej lub roz
bieżność pomiędzy sytuacją (zewnętrzną, psychologiczną)
oczekiwaną a rzeczywistą. Przyczyny wywołujące reakcję stre
sową nazywamy stresorem (ryc. 2). Stresory mogą mieć cha
rakter psychologiczny lub biologiczny. Stresorem biologicznym
mogą być wspomniane zaburzenia homeostazy, psychologicz
nym - nowe niespodziewane sytuacje, zagrożenia, urazy psy
chiczne. Uruchamiana przez nie reakcja stresowa ma charak
ter niespecyficzny. Celem jej jest zmobilizowanie organizmu
do działania. Następuje to poprzez uruchomienia centralnych
ośrodków stresu:
1. neuronów dopaminergicznych śródmózgowia, wysyłają
cych projekcje do układu limbicznego i kory mózgu,
2. neuronów noradrenergicznych miejsca sinawego, wysyła
jących projekcje wstępujące do układu limbicznego i kory
mózgu i zstępujące, aktywizujące obwodowy układ sym
patyczny,
3. jądra przykomorowe podwzgórza, które wydzielając do
krążenia wrotnego kortykoliberynę (CRF) stymulują przy
sadkę do wydzielania ACTH, która z kolei pobudza korę
nadnerczy do sekrecji glikokortykoidów (u ludzi głównie
kortyzolu) (tzw. oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa - PPN).
Aktywacja tych ośrodków prowadzi do poprawy funkcji psy
chomotorycznych, mobilizacji zasobów energetycznych, zaha
mowania czynności aktualnie nieistotnych (np. trawiennych,
rozrodczych). Zwiększa to możliwość wypracowania i przepro
wadzenia działań specyficznych, których celem jest przywróce
nie zaburzonego stanu równowagi. Nazywamy je mechanizma
mi radzenia sobie ze stresem. Właściwe ich przeprowadzenie
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wymaga optymalnego stanu wzbudzenia ośrodków stresu, któ
ry nie może być zbyt niski, ale również i zbyt wysoki. Utrzyma
niu właściwego ich napięcia służy mechanizm ujemnego
sprzężenia zwrotnego w obrębie osi PPN. Wydzielany przez
nadnercza kortyzol hamuje aktywność wyższych ośrodków
(podwzgórza, przysadki) poprzez wewnątrzkomórkowe recep
tory glikokortykoidowe (rys. 3). Właściwe funkcjonowanie wspo
mnianych dwóch mechanizmów kontrolujących przebieg reak
cji stresowej: radzenia sobie ze stresem i ujemnego sprzęże
nia zwrotnego warunkują jej pomyślne rozwiązanie. Organizm
powraca do stanu równowagi (wewnętrznej, zewnętrznej). Ta
kie powszednie, częste wydarzenia wzbogacają nas o nowe
formy zachowań adaptacyjnych. Niekiedy sytuacja stresowa
utrzymuje się, przedłuża. Mamy wówczas do czynienia ze stre
sem przewlekłym: adaptacyjne w swoim krótkotrwałym działa
niu mechanizmy stresu zdają się szkodliwe: długotrwale utrzy
mująca się hiperkortyzolemia, stale wzmożone napięcie ukła
du sympatycznego. Dochodzi do zmian dezadaptacyjnych, któ
re leżą u podłoża patogenezy wielu schorzeń (ryc. 4).
W depresji wspomniane dwa podstawowe mechanizmy kon
trolujące przebieg stresu działają nieprawidłowo. Poczucie
bezradności i beznadziejności, obniżona samoocena, istnieją
ce w depresji zniekształcenia poznawcze w znacznym stopniu
zaburzają i obniżają zdolność radzenia sobie ze stresem. Po
nadto w depresjach zaburzeniu ulega drugi mechanizm ujemne sprzężenie zwrotne w obrębie osi PPN. W depresjach
typu melancholii hamowanie poprzez receptory glikokortyko
idowe jest wyraźnie osłabione. Dochodzi do nadmiernej akty
wacji ośrodków stresu i ich niesprawności. U chorych na de
presję znacznie częściej niż u osób bez depresji występuje
stan stresu przewlekłego z wszelkimi jego konsekwencjami
zdrowotnymi.
U osób z depresją często obserwuje się efekty stresu prze
wlekłego: obniżenie zmienności rytmu serca, zwiększoną agre
gację płytek krwi, objawy zespołu metabolicznego itd. Usposa
bia to do wystąpienia wielu schorzeń somatycznych, nieko
rzystnie wpływa na ich przebieg.
Mechanizmy stresu przewlekłego (w tym hiperkortyzolemia)
obecne w depresjach wydają się być odpowiedzialne za wystę
pującą w komórkach ośrodkowego układu nerwowego przewa
gę procesów apoptozy i atrofii nad neurogenezą i neuroprotekcją. Zmiany te występują w korze przedczotowej, hipokampie. Zespoły depresyjne wiąże się z deficytem czynności tych
struktur. W ten sposób zespoły depresyjne same indukują swój
przewlekły i nawracający przebieg. Leki przeciwdepresyjne
odwracają istniejącą w depresji przewagę procesów wstecz
nych nad neuroprotekcyjnymi. Być może takie działanie mogą
mieć również oddziaływania psychoterapeutyczne - interakcje
socjalne, stymulacja sensoryczna u zwierząt doświadczalnych
aktywizuje procesy neurogenezy i neuroprotekcji.
Depresja jest zaburzeniem występującym często, ma cha
rakter przewlekły i nawracający. Stanowi czynnik ryzyka wielu
schorzeń somatycznych, wpływa niekorzystnie na ich przebieg.
Depresję powinno się leczyć i co najważniejsze - można ją na
ogół wyleczyć. Ostatnie szeroko zakrojone badania amerykań
skie nad rozpowszechnieniem depresji i jej leczeniem, opubli
kowane w ubiegłym roku, pokazują, iż jedynie potowa osób
cierpiących na depresję jest leczona, z tego właściwie - zaled
wie 1/5.
Ze względu na szerokie rozpowszechnienie i częste wspótwystępowanie ze schorzeniami somatycznymi, diagnozowanie
i leczenie depresji powinno wchodzić w podstawowy zakres
umiejętności lekarza.

□

w

AMG

DO TRZECH RAZY SZTUKA...

IMMATRYKULACJI

Angelika Bastuba jest studentką I roku Akademii Medycznej
w Gdańsku, tegoroczną rekordzistką egzaminów wstępnych na
AMG. Spośród 1247 licealistów walczących o indeks naszej
Uczelni napisała najlepiej egzamin testowy osiągając 113
punktów na 120 możliwych. Angelika jest gdynianką. Ukończy
ła VI LO w Gdyni.
Warto podkreślić, że Angelika zdając na kierunek lekarskodentystyczny wyprzedziła wszystkich kolegów i koleżanki, któ
rzy zdawali zarówno na ten kierunek, jak i na kierunek lekarski.
Ten sukces spowodował, że Angelika była aż trzy razy imma
trykulowana. Pierwszy raz podczas oficjalnej immatrykulacji dla
wszystkich studentów Wydziału Lekarskiego. Drugi raz indeks
odebrała podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
w Akademii Medycznej w Gdańsku w dniu 8 października... Do
trzech razy sztuka... Trzeci raz ten sam indeks Angelika otrzy
mała z rąk JM Rektora AMG prof. Wiesława Makarewicza pod
czas ogólnopolskiej inauguracji roku akademickiego, która od
byta się 12 października w Akademii Medycznej w Lublinie.
Koleżanka jest pierwszą osobą w swojej rodzinie, która roz
poczęta przygodę z medycyną.
Tak naprawdę o tym, by zostać lekarzem, marzyła już w
szkole podstawowej. Jednak kierunek lekarsko-dentystyczny
wybrała dopiero rok przed egzaminem.
Wspaniale zdany egzamin byt największym stresem w życiu
Angeliki. Twierdzi, że datę 2 lipca 2004 r. zapamięta na za
wsze. W przyszłości chciaiaby zostać przede wszystkim prak
tykującym lekarzem. Jednym z celów, który pragnie osiągnąć,
będzie znalezienie równowagi między obowiązkami zawodo
wymi a życiem prywatnym.
Angelika dobrze wie, że wynik egzaminu wstępnego nie
przekłada się automatycznie na dobre wyniki studiowania. Z
drugiej strony nie traktuje swojego sukcesu z 2 lipca br. jako
zobowiązania do uzyskiwania tylko najwyższych not. Prawdzi
wym celem będzie ciekawe studiowanie w AMG.
Gratulujemy sukcesu!

informację na podstawie rozmowy z Angeliką Bastubą przygotował
drT. Zdrojewski, rzecznik AMG
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Uroczystości

Immatrykulacyjne

Nowy rok akademicki 2004/2005 w naszej Uczelni rozpoczę
ty uroczystości immatrykulacyjne
na Wydziale Lekarskim:
30 września - kierunek lekarski, stomatologia, English Division
1 października - kierunki licencjackie
2 października - kierunki zaoczne
na Wydziale Farmaceutycznym:
2 października - kierunki farmacja i analityka medyczna
Podczas uroczystości przemawiali dziekani, prodziekani i
opiekunowie I roku.

I rok Wydziału Lekarskiego
- kierunek lekarski i English Division
Przemówienie opiekuna I roku
dr. Henryka Zawadzkiego
Panie Rektorze, Wielce Szanowni Dziekani,
Panie i Panowie Profesorowie,
Kierownicy Katedr, Zakładów, Pracowni, Studium,
Członkowie Senatu i Wysokiej Rady Wydziału,
Nauczyciele Akademiccy,
Licznie zebrani Rodzice i Goście,

Drodzy, młodzi przyjaciele,
za chwilkę Studenci I roku Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Gdańsku!
Mam zaszczyt i przyjemność powitania Państwa z okazji
Immatrykulacji, czyli uroczystości przyjęcia obecnych tu mło
dych ludzi w poczet społeczności akademickiej naszej Alma
Mater Gedanensis.
Czasem warto się zatrzymać w takim momencie. Tym bar
dziej, że taka uroczystość, jak dzisiejsza, zdarza się nie czę
sto, najczęściej tylko raz w życiu. I tak jak szczęście nigdy się
nie powtarza. Dla Was, młodzi przyjaciele, dzisiejsza uroczy
stość to właśnie początek wielkiej życiowej przygody. Uczelnia
to dla Was nowa przestrzeń działania. Przestrzeń szersza i
nowo otwarta. Swoista przepustka w nieznane. Szansa na coś
innego, nowe wyzwanie. Tylu ilu z Was odbierze dziś indeks,
tyle jest w nas nadziei. W nas, w Waszych rodzicach, w Wa
szych najbliższych. A nadzieja, to nie tylko ta łatwa optymistka
patrząca na świat przez różowe okulary. To ciągła walka po
między budowaniem na samym sobie, na moich pomysłach
i możliwościach, a rzeczywistością. Nadzieja jest zawsze więk
sza od nas i zawsze nas przerasta, i całe szczęście. Nadzieja
to cierpliwość czekania, więc przyobleczcie się w tę cierpli
wość podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów, pracując w bi
bliotece, w domu, w akademiku, rozwiązując zadania, przy
chodząc do dziekanatu. Samo odkrywanie już jest mądrością,
początkiem tego, co może być najgłębsze w naszym życiu.
Zweryfikujmy przestarzałe powiedzenie „nadzieja matka głu
pich" na: jest wtajemniczeniem mądrych. Ta Uczelnia to dla
nas i dla Was wielkie laboratorium spełnienia marzeń, a wie

dza w niej zdobyta to wspaniałe niezniszczalne fundamenty dla
budowy Waszej przyszłości. Wyjdziecie z tej Uczelni wzboga
ceni - nauką, bogaci w doświadczenie i wiedzę w niej zdobytą.
Ale droga do tych efektów jest kręta, długa i niełatwa. Wiedza
medyczna, to bowiem wspaniała jasno oświetlona sala, do któ
rej można się dostać wyłącznie przez długą, często paskudną
kuchnię. To tak jak z wizytą u stomatologa, jakże różne są od
czucia przed i po wizycie. W nauce bowiem, trzeba mieć sporo
cierpliwości. Nic zaraz. To zrozumiałe, że każdy chciatby mieć
wszystko w ręku od razu, móc uchwycić wszystko w jednym
momencie, w jednej chwili i mieć wszystko podane, najlepiej
w małej pigułce, jak w telefonie komórkowym: i telefon, i radio,
i internet, i aparat fotograficzny, a i to czasem jest za duże i za
wolne. Byle szybko jak concord najszybszy samolot świata.
Szkoda tylko, że nie ląduje na żadnym z naszych lotnisk i szko
da, że już wycofany. Więc zachęcam do cierpliwej wędrówki
podczas dochodzenia do celu. Niech nie zrażają Was trudno
ści, porażki czy potknięcia. One też są potrzebne, by umieć
cieszyć się sukcesami. Czasem trzeba pokonywać samego sie
bie. Łamać z uporem pewne przyzwyczajenia i nawyki. Niekie
dy trzeba iść nawet pod prąd. Ludwig van Beethoven też łamał
ustalone kanony tworzenia symfonii, dlatego „Oda do radości”
stała się hymnem Unii Europejskiej. O siebie musimy zadbać
sami. Nie liczmy na podszepty obłudnych polityków, dziennika
rzy, pseudo naukowców, wyrafinowanych sponsorów. Chcesz,
żeby coś było dobrze zrobione, zrób to sam. Każdy z Was i każ
dy z nas może stworzyć coś pięknego, nawet z kamieni napo
tkanych na swojej drodze. To nic, że czasem jesteście niepo
korni, chropowaci i szorstcy. Domagajcie się uczciwości, kul
tury, zrozumienia, ale zaczynajcie od siebie. Nie pragnijcie
życia, które nic nie kosztuje. Nie liczcie na to, że już żadnych
chmur nie będzie, że już będzie zawsze jasno. Nie zapominaj
my, że nie tylko będzie słońce i nie tylko lato. Nie będziemy tyl
ko leżeć i wypoczywać, nie będzie tak radośnie, tak cudownie,
jak byśmy chcieli i jak to wyczytaliśmy w książkach, czy oglą
daliśmy w programach telewizyjnych. O Kaplicy Sykstyńskiej
można wszystko przeczytać, ale by zobaczyć to sklepienie
i poczuć zapach tej atmosfery, to trzeba tam być. Bądźcie
wiecznie, ustawicznie niezadowoleni z siebie. Całe nasze
życie jest jednym wielkim współzawodnictwem, w którym wy
grywa talent poparty systematyczną pracą. Czasem pomaga
mu w tym przysłowiowy tut szczęścia, którego życzymy Wam
wszystkim rozpoczynającym te studia. Życzymy, by zarówno
sukcesy jak i niepowodzenia stały się bodźcem do dalszej pra
cy, a zdobyte doświadczenie pomagało iść uparcie i konse
kwentnie do doskonałości. Życzę Wam wytrwałości w tej wę
drówce i zasłużonych laurów na mecie. Nauczyciele niech
będą mostem dla Was przechodzących na drugą stronę, świa
tłem dla idących czasem o zmroku lub w ciemności. Z wyrozu
miałością godną Nauczyciela akademickiego. Proszę Was,
dajcie i mnie pocieszyć się Waszymi sukcesami i pomóc wy
brnąć z kłopotów. Opiekun nie jest dla oklasków czy pochwał.
Jest po to, by być zawsze z Wami.
I dlatego życzę Wam szerokiej drogi, pełnej radosnych prze
żyć i doznań. Realizujcie swoje marzenia i spetnijcie oczekiwa
nia najbliższych.
Jego Magnificencjo, Panie Rektorze, zechciej tych młodych
ludzi przyjąć do naszej akademickiej społeczności.

Quidquid agis prudenter agas et respice finem.
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Przemówienie opiekuna English Division
dr. Jerzego Dziewiątkowskiego
Ladies and gentleman,
Dear students,
Our younger colleagues,
In a moment you will receive students’ book,
Before this happens let me recall some questions
I am almost surę, that you have had answered them before
you decided to study medicine.
What do you want to achieve?
Money - famous theme of films, books, even songs from al
most every decade - taken directly from every day’s life
Or Knowledge - thousand of pages, starting from subjects’
textbooks, ending with the continuous process of reading articles from scientific journals
If you have the money, you will always have to have morę,
If you have the knowledge, you are wise, and you can achieve morę
Will you be happier to have than to be?
What job will make you happy?
Job, which will bring satisfaction and joy, only to you
Or Job, which will cause the people treated by you, to come,
with the truły smile on their faces, with thanks for curing them
To achieve the former you can even collect stamps, you will
have them
I hope, that I do not have to tell you what is to be done to be
the addressee of such smiles,
Again, Will you be happier to have than to be?
What friends would you like to have?
Of course the best,
who will help you,
who will advice you,
who will be able to tell you did wrong
Try to be a person who can be a real friend for at least one of
your colleagues
Again, Will you be happier having such a person than being
such a person?
What abilities would you like to improve?
Coming back to the Bibie

Each person had received talents, some - one, some - two,
some - may be even five
Be the person who is trying to multiply them, do not bury them
in the ground, just for having
Be faithful in smali matters (even every days classes), then
great responsibility (somebody’s life) will be given to you,
I hope that there will be no choice for the last question
Who would you like to be after six years study there, and lifelasting process of learning in the futurę?
I wish you, the greatest bags of your knowledge,
The best friends (to be and to have)
Multiplied talents
I wish you all the best.

I rok Wydziału Lekarskiego
- stomatologia
Przemówienie opiekuna I roku
dr. Henryka Zawadzkiego
Panie Rektorze, Wielce Szanowni Dziekani,
Panie i Panowie Profesorowie,
Członkowie Senatu i Wysokiej Rady Wydziału,
Nauczyciele Akademiccy,
Licznie zebrani Rodzice i Goście!

Zebrani tak licznie w tej sali wykładowej młodzi ludzie mają
prawo czuć się wyróżnionymi. To dla nich, to z ich powodu JM
Rektor założył dziś gronostaje, insygnia rektorskie, a nauczy
ciele akademiccy przywdziali togi. Tak bowiem nakazuje ten
uroczysty, wyjątkowy dzień immatrykulacji. Tak nakazuje do
niosłość tego wydarzenia. Tak nakazuje akademicka tradycja.
Po trudach nauki w szkole średniej i sukcesie zdanego eg
zaminu testowego ci młodzi ludzie wyrazili pragnienie wstąpie
nia do naszej Alma Mater Gedanensis i zostania członkami
naszej wielkiej akademickiej rodziny. Oczywiście nie za zasłu
gi i osiągnięcia - te przyjdą po ukończeniu studiów.
W tym miejscu powinienem skierować do Was, młodzi przy
jaciele, kilka ciepłych i serdecznych
stów, stów powitania, otuchy, zachęty,
by rozpocząć ten uroczysty dzień rado
snym akcentem. Ale czyż słowa mają tu
jakieś znaczenie? Czyż potoki stów pa
dające z ust wielu ludzi, polityków,
dziennikarzy, czy głośne reklamy, słowa
pochlebstw, obietnic - wnoszą cokol
IMMAmYKUlACJA SFUjrtMW
wiek prócz zamętu, niepokoju, złudnych
WOZIAŁU LEKARSKIEGO AMG
nadziei, czyniąc spustoszenie w naszym
postrzeganiu rzeczywistości? A nawet,
jeśli czasem nie robią nic złego, to czy
wnoszą coś dobrego? To tak, jak z tym
rybakiem, który złapał srebrną rybkę. Co
mi dasz? Nic. Ja tylko obiecuję.
Zatem swoje wystąpienie ograniczę
tylko do stów powitania.
Witam Was, drodzy, mili przyjaciele,
całym sercem i jako opiekun studentów,
i jako nauczyciel akademicki naszej
Uczelni. Serdecznie i gorąco jak matka,
która wita Was w domu kubkiem gorące
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go mleka czy kromką świeżego, pachnącego chleba. Jak oj
ciec, który wyciąga ramiona i mówi dobrze, że już jesteś.
Witam Was w naszej akademickiej rodzinie. Poczujcie się
jak w domu. Czyńcie go coraz piękniejszym, lepszym, rado
śniejszym. Cieszcie się tym wszystkim, co tu zastaniecie i tymi
wszystkimi, których spotkacie. Wnieście do naszej rodziny
Wasze nowe pomysły, Waszą młodość, radość, inne spojrze
nia. Bierzcie udział we wszystkich wydarzeniach. Bądźcie
żywymi kamieniami tej Uczelni, bo w niej znajdziecie bogactwo
postrzegania, analizy, zadumy nad innym człowiekiem, jego
problemami, potrzebami i cierpieniem. Przede wszystkim miejcie radość w zdobywaniu wiedzy, nabywaniu doświadczenia,
spełnianiu się Waszego powołania. I cóż z tego, że czasem coś
nie wyjdzie, że droga do szczytu jest długa, kręta i niełatwa.
Nie zrażajcie się. Nie bądźcie niewolnikami słabości, potknięć,
a nawet upadków. Nie cofajcie się przed trudnościami. Sukce
sów też należy się uczyć przez porażki i potknięcia. W nauce
jak w miłości - trzeba mieć wiele cierpliwości. Przed każdym z
Was stoi zadanie, które tylko ty możesz wykonać, nikt inny. W
czasach, w których coraz więcej umiemy, coraz więcej wiemy,
życie nadal pozostaje tajemnicą. Bo rozum karmi się tajem
nicą. Mamy coraz większą wiedzę, ale czy umiemy z niej korzy
stać? Umiejmy się czasem zadziwić nawet sprawami oczywi
stymi. Nie marnujmy tych pięknych okazji. Życie podrzuca nam
małe, urocze niespodzianki, na które warto zwrócić uwagę. W
życiu nie można się przecież zatrzymać. Nie można też iść na
skróty. To Wy przecież przejmiecie to, co my Wam tu zostawi
my. A nie zostawiamy tu ani aniołów, ani raju. Chociaż są tacy,
którzy tak myślą. Gdyby nie było Was, nikt nie liczyłby czasu,
nikt by się nie niepokoił. Zapraszamy Was do wielkiej przygo
dy. Czasem pozwólcie też sobie pomoc. Korzystajcie z naszych
doświadczeń na szlaku swojej wędrówki. Nie zmarnujcie ani
talentów, ani wartości, które wynieśliście z domu, których nie
da się przeliczyć na język łatwizny.
Drodzy, młodzi przyjaciele, za chwilkę Studenci I roku Od
działu Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku.
Witam Was w murach naszej gdańskiej Uczelni. Na drugim
brzegu będą Was oczekiwali ci, którzy Was kochają i potrze
bują, Ci, którzy na Was liczą. Nie zastanawiajcie się. Dobro jest
zawsze na końcu. Ufam Wam, w Waszą wiedzę, kulturę, mą
drość, roztropność. Wierzę w Wasze pragnienia i ufam Wa
szym marzeniom. A życie nasze wcale nie jest nic gorsze od
marzeń, jest tylko inne.
Jako Wasz opiekun chcę radować
się razem z Wami i uczestniczyć w Wa
szych sukcesach, ale i w Waszych tru
dach. Życzę też, by ta przyszłość akade
mickiego trudu, która jest niewiadoma,
była dla Was najbardziej pogodna i sło
neczna.
Jego Magnificencjo, Panie Rektorze,
zechciej tych młodych ludzi przyjąć do
naszej akademickiej społeczności.
Vivant flora at crescant at multiciplet
Alma Mater Gedanensis

I rok Wydziału Lekarskiego
- kierunki licencjackie
Przemówienie prodziekana
prof. Piotra Lassa
Koleżanki i Koledzy!
Ludki Boże!

Na początek refleksja natury ogólnej, albowiem podobnie jak
Wy jestem wzruszony. 27 lat temu siedziałem tam, gdzie Wy
dziś, za tym stołem siedzieli moi przyszli Mistrzowie i Nauczy
ciele, a ja puchłem z dumy.
Nazywam się Piotr Lass, jako prodziekan odpowiedzialny za
Oddział Zdrowia Publicznego, jestem przełożonym dla części
z Was - mówię do zręcznych fizjoterapeutów, uczonych elektroradiologów, dzielnych ratowników medycznych. Będę dla
Was jak ojciec, gdy będzie Wam źle i będę się Wami wtedy
opiekował; jestem jednak również Waszym sumieniem i jego
wyrzutami, jeżeli będziecie rozrabiać.
Jesteście studentami kierunków licencjackich, co nie ozna
cza, że jesteście studentami kierunków gorszych. Wasz przy
szły zawód będzie często bardziej odpowiedzialny i wykonywa
ny samodzielniej niż zawód lekarski i będziecie mogli zdziałać
wiele dobrego lub - przy braku szczęścia lub wiedzy - złego.
Studiujecie w formule tzw. Protokołu Bolońskiego: L/M/D licencjat/magisterium/doktorat, co oznacza, że tak jak żołnierz
nosi w plecaku buławę marszałkowską, tak wy nosicie marze
nie o insygniach profesorskich. Samo pojęcie homo Hcentiatus
lub mutier licentiata oznacza męża lub kobietę uprawnioną do
wykonywania takiego zawodu; następny szczebel to homo magister/mu/ier magistra - osoba wyuczona; homo doctus/mulier
docta - osoba uczona, po czym następuje homo docens - mąż
nauczający, wreszcie professere - nauczać i wyznawać daną
szkolę myślenia, preferencyjnie przechadzając się ze swoimi
uczniami w cieniu drzew oliwnych ateńskiego gaju Akademosa - skąd nazwa Akademii. Nawiasem mówiąc: bakałarz - baccatauretaus - alternatywa i tłumaczenie słowa licencjat ozna
cza wbrew pozorom nie zakurzonego kauzyperdę, lecz osobę
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zwieńczoną laurem i jagodami, a angielskie stowo - Bachetor
- między innymi: tęgiego chwata I
Po pierwsze gratulacje - test sprawdzający egzaminów
wstępnych nie byt tatwy. Po drugie rada: studiujcie roztropnie i
miejcie oczy szeroko otwarte. Quidquid agis prudenter agas et
respice finem - cokolwiek czynisz, czyń mądrze i przewiduj
koniec. Studia stużą albowiem do rzeczy dwóch: zgłębiania
sensu rzeczy, ale również zawierania przyjaźni i znajomości
procentujących cate życie. Jeżeli zważycie rozsądną proporcję
jednego i drugiego, a szeroko otwartymi oczami - najlepiej
dookoła głowy - ogarniecie sedno spraw i podstawowe zasady
poruszania się na tych nie najłatwiejszych studiach, będzie
Wam dobrze, a na dyplomatorium za trzy lata spotkamy się w
takim samym komplecie jak dziś.

AMG

Jednym słowem rozwijamy się prężnie. Opatrzność wyraźnie
nam sprzyja. I nic w tym dziwnego, ponieważ jesteśmy prote
gowani bardzo Wysoko, przez znajdujące się w gronie studen
tów i - jak widzę - również w Waszym gronie osoby, które swo
je życie związały ślubami zakonnymi. (...)
Witam Was wszystkich jeszcze raz serdecznie i życzę, abyście w tym samym składzie dotarli do końca studiów.

Przemówienie prodziekana
prof. Piotra Lassa
Koleżanki i Koledzy!

I rok Wydziału Lekarskiego
- kierunki zaoczne
Przemówienie prodziekana
prof. Wojciecha Bogusławskiego
Jego Magnificencjo, Wysoka Rado,
Panie i Panowie, Drodzy Kandydaci!
Już za chwilę zostaniecie studentami naszej Uczelni. Więk
szość z Was to przyszli słuchacze kierunków pielęgniarstwa i
położnictwa, witam Was szczególnie gorąco.
Pięć lat temu, w roku 1999, w tej sali odbyta się immatryku
lacja pierwszego rocznika studiów pielęgniarskich. Z blisko 90.
studentów wtedy przyjętych, dotrwało do końca studiów sie
demdziesięciu kilku; otrzymali oni w tym roku tytuły magistrów
pielęgniarstwa. W 1999 r. Oddział Pielęgniarstwa zatrudniał
dwie osoby, zaś obecnie pracuje na nim dwadzieścia kilka
osób. Liczba studentów wzrosła do kilkuset. Powstały nowe
kierunki, przyjęliśmy stu trzydziestu przyszłych studentów na
tzw. licencjackie studia pomostowe, kilkudziesięciu na uzupeł
niające studia magisterskie. Kontynuujemy naukę na zaocz
nych studiach magisterskich oraz dziennych licencjackich.

Radosny to dzień, pamiętny to dzień! Prawie jak dzień uro
dzin. Cokolwiek się stanie w Waszym życiu, już zawsze w
życiorysie zapiszecie: „Dnia 2 października 2004 r. rozpoczął/
rozpoczęta studia na Akademii Medycznej w Gdańsku”.
Świętu temu towarzyszą dwa wyróżniki. Po pierwsze, rozpo
czynacie studia w Polsce, jako państwie członkowskim Unii
Europejskiej. Oznacza to - jak dla każdego studenta startują
cego po 1 maja 2004 r. - automatyczne uznawanie Waszego
dyplomu w EU, lub formalności sprowadzone do minimum. Po
drugie, jesteście bodajże pierwszym rocznikiem naszej Alma
Mater, gdzie liczebność studentów kierunków licencjackich
przewyższyła liczebność studentów kierunku lekarskiego.
Gratuluję i podziwiam. Waszej decyzji towarzyszyła determi
nacja, samozaparcie i wyrzeczenia - również finansowe. Ale
decyzja była trafna. Zdobywanie wiedzy zawsze popłaca, i w
tym zawsze macie wsparcie Uczelni. Jako Wasz prodziekan fizjoterapeuci i ratownicy - będę Was wspierał i opiekował się
Wami, chyba, że zejdziecie z drogi wytyczonej Ślubowaniem.
Poznacie wówczas mniej przyjemną stronę mojej fizys - do
ostatniej zmarszczki.
Prośba i rada. Jak powiedziałem, szanuję Waszą determina
cję. Ale proszę - nie traktujcie Waszych studiów jako super
market: tu lada, tam kasa, na wyjściu dyplom lub inny papier.
Kto tak założył, przegrywa na wejściu. Oczywiście, chyba bę
dzie miał ten papier, ale prawdopodobnie nigdy nie będzie do
bry. Różne są motywy podjęcia studiów, ale naczelnymi powin
ny być ciekawość ludzi i nauki oraz we
wnętrzna potrzeba odkrywania sedna
spraw.
Na koniec metafora morska. Gdy
okręty królewskiej brytyjskiej marynarki
wyruszały na morze, towarzyszyły im
trzy pieśni: „Wyruszamy w podróż do
czarodzieja, czarodzieja, co ma ocean
za dom”; miarowy rytm Dębowych Serc
„Mocne są nasze okręty, a załoga weso
łe majtki” i życzenie „Anglicy, nie chy
biajcie.....”, Polska to nie Anglia, a Wy
nie jesteście marynarzami, coś jednak
jest na rzeczy. Wyruszacie w podróż do
czarodzieja. Kraina nauk medycznych
przed Wami. Niezależnie od trudności,
bądźcie wesołymi marynarzami. I nie
chybiajcie w Waszych krokach, decy
zjach i wizjach.
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Inauguracja roku akademickiego w AMG

I rok Wydziału Farmaceutycznego
Immatrykulacja studentów kierunków: farmacja i analityka
medyczna odbyta się w dniu 2 października 2004 r. w sali im.
Prof. W. Mozołowskiego Collegium Biomedicum.
Na uroczystości byt obecny prorektor ds. nauki prof. Roman
Kaliszan. Gratulował nowo przyjętym studentom pomyślnie
zdanego egzaminu oraz wyboru kierunku studiów. Zachęcał
ciepło i serdecznie do nauki oraz do uczestnictwa w kotach na
ukowych na Wydziale i w studenckich organizacjach nauko
wych.
Dziekan prof. Marek Wesołowski witając studentów w murach naszej Uczelni przypomniał o trudnym egzaminie wstęp
nym, który wymagał dużego nakładu pracy w walce o upragnio
ny indeks. Wspomniał także o istotnych zmianach zachodzą

cych w ostatnich latach w programie kształcenia na Wydziale
Farmaceutycznym oraz o możliwości odbycia części studiów w
uczelniach zagranicznych w ramach międzynarodowego pro
gramu Socrates-Erasmus.
Ślubowanie, wręczanie indeksów, Gaudę Mater Polonia - to
najważniejsze punkty uroczystości.
Studentka I roku Aleksandra Nadolska poprosiła o przyjęcie
do społeczności akademickiej. Natomiast student II roku
Krzysztof Sołłohub życzył młodszym koleżankom i kolegom
powodzenia i wytrwałości w dążeniu do celu oraz samych po
zytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całych stu
diów.
Wysłuchane na zakończenie uroczystości Gaudeamus igitur
na pewno długo, a może na zawsze, pozostanie w pamięci mło
dych studentów.

□

Klub Seniora AMG

Nie

tylko o seniorach

Co się dzieje z moją Alma Mater, w której przepracowałam
prawie 50 lat; Quo vadis medicina? Będzie wiele znaków za
pytania...
Dlaczego wiele oddziałów klinicznych AMG stoi pustych i
dlaczego kwitnie u nas „spychologia”? Znam kilka takich przy
padków, gdy pacjenci byli obwożeni po kilku szpitalach, zanim
trafili na łóżko szpitalne np. w Elblągu.
Dlaczego pacjenci są wysyłani gromadnie do szpitali nawet
z dala od Gdańska, np. do Kościerzyny? W tym wyróżnionym
szpitalu jakoś sobie radzą z limitami przyjęć i pacjenci są na
prawdę po ludzku załatwiani? Dotyczy to wielu moich znajo
mych, a wśród nich są rodziny profesorów AMG i innych zasłu
żonych, byłych i obecnych pracowników naszej Uczelni. Nale
ży zaznaczyć, że są wyjątki i u nas, gdzie oddziały nie straszą
pustkami i załatwia się pacjentów również po ludzku.
Dlaczego pacjenci odchodzą z niczym, nawet jeśli mają usta
lony termin wizyty w przychodniach specjalistycznych?
Dlaczego restrukturyzacja w obrębie naszej Uczelni wiąże
się z redukcją łóżek szpitalnych, z krzywdą dla pacjentów?
Dlaczego pacjenci ponoszą opłaty, które jeszcze nie są za
kontraktowane?
Wystarczy tych znaków zapytania, bo mogłoby ich być
znacznie więcej. Dzieje się to nie tylko u nas w Gdańsku.

Media - telewizja, radio, prasa - zasypują nas wiadomościami
o beznadziejnej sytuacji w służbie zdrowia. Przygotowywana
ustawa o służbie zdrowia jest określana przez społeczeństwo
jako proteza. Ta niepewność i bałagan dotyczą pacjentów w
każdym wieku, a przede wszystkim ludzi starszych, którzy są w
szczególnie ciężkiej sytuacji. Nie chcę być pesymistką, ale pro
wadzi to do naturalnej eutanazji.
Statystyki na szczeblach państwowych w różnych krajach
szczycą się postępem medycyny, który doprowadził do wydłu
żenia granicy wieku. Rzeczywiście ludzie żyją dłużej i stwa
rzają coraz to większe problemy, które są trudne do rozwiąza
nia. Mam tu na myśli wielkie i długie starania Klubu Seniora
AMG o nasz DOM i kompleksową opiekę geriatryczną. Batalia
została przegrana. A przecież o kulturze narodów świadczy
stosunek do ludzi starych. Tak było w starożytnej Grecji, gdzie
w areopagu zasiadali głównie seniorzy doświadczeni wiekiem
i życiem.
Nie trzeba odwoływać się aż do starożytności, bo istnieją
jeszcze na naszej planecie istoty, które uważamy, że nie do
równują nam pod względem cywilizacji i kultury, np. aboryge
ni, Masajowie. Stoją oni znacznie wyżej od nas pod względem
stosunku do ludzi starszych (a może nawet pod względem
etycznym).
Ostatnie pytanie - czy przysięga Hipokratesa jest już nieak
tualna?

prof. Stanisława Małecka-Dymnicka
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Z dziejów Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
Akademii Medycznej w Gdańsku

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej - 1.10.1949 r.

Działalność Katedry i Zakładu Medy
cyny Sądowej w Gdańsku rozpoczęta się
1 września 1946 r. Początkowo korzysta
no z pomieszczeń Zakładu Anatomii Pa
tologicznej przy ul. Dębinki 7 (w tym rów
nież z prosektorium).
Po trzech latach Zakład otrzymał bu
dynek nr 31 o powierzchni 660 m2. Zorga
nizowano niektóre pracownie diagno
styczne (histopatologiczną i alkoholową),
w dalszym ciągu brak było sali sekcyjnej.
Działalność Zakładu w tym czasie sku
piała się głównie na szkoleniu kadry le
karskiej i podnoszeniu poziomu eksper
tyz sądowych. Pierwszym kierownikiem
byt prof. Stanisław Manczarski, ceniony

Prof. Stanisław Manczarski, rektor AMG - paź
dziernik 1957 r.

biegły sądowy, autor wielokrotnie wzna
wianego podręcznika z medycyny sądo
wej oraz monografii dotyczącej postrza
łów. Ówczesna działalność naukowa
ograniczała się do analizy wypadków
drogowych, a także opracowań kazuistycznych.
Profesor Manczarski cieszył się w
Uczelni dużą popularnością, co sprawi
ło, że w latach 1948-1951 pełnił obo
wiązki dziekana Wydziału Lekarskiego,
a w okresie 1956-1962, przez dwie ka
dencje, rektora AMG.
Po śmierci prof. Manczarskiego w
1963 r. kierownictwo Katedry i Zakładu
przejął prof. Stefan Raszeja, przybyły z

Akademii Medycznej w Poznaniu. Swoją
działalność rozpoczął od przebudowy
Zakładu, uzyskując pomieszczenia prosektoryjne; sekcje zwłok i ćwiczenia ze
studentami mogły się odbywać od tego
czasu na własnym terenie. Zorganizowa
no kolejne pracownie diagnostyczne (hemogenetyczną i toksykologiczną) i wypo
sażono je w aparaturę odpowiadającą
krajowym standardom. Dzięki staraniom
ówczesnego kierownika w 1986 r., de
cyzją władz Uczelni, Zakład otrzymał
dodatkowy budynek (pawilon 30). Łączna
powierzchnia zwiększyła się do ponad
1100 m2.
Prof. S. Raszeja przez okres swojej
działalności pełnił szereg ważnych funk
cji na terenie Uczelni, a także poza nią.
Byt m.in. wiceprzewodniczącym Między
narodowego Stowarzyszenia Nauk Sądo
wych (Wichita/USA), a także Międzynaro
dowej Akademii Medycyny Prawnej i
Społecznej z siedzibą w Lyonie, człon
kiem komitetów redakcyjnych międzyna
rodowych czasopism naukowych i człon
kiem honorowym wielu towarzystw na
ukowych. W latach 1966-1969 pełnił
obowiązki dziekana naszej Uczelni, w
kolejnych trzech - prorektora ds. nauki, a
w czasie od 1972 r. do 1975 r. byt rekto
rem AMG. Przez wiele lat pełnił także
funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sądowej i Kryminologii. Byt
członkiem rad naukowych kilku instytu
tów i wieloletnim redaktorem Annates
Academiae Medicae Gedanensis.

Prof. Stanisław Manczarski z zespołem asystentów - wrzesień 1958 r.
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W 1993 r. prof. S. Raszeja przeszedł
na emeryturę, w dalszym ciągu jednak
aktywnie uczestniczy zarówno w pracy
naukowej, jak i dydaktyczno-ustugowej
Zakładu.
Kolejnym kierownikiem został jego
uczeń, dr hab. Roman Hauser, który rok
później uzyskał stanowisko profesora
nadzwyczajnego AMG. Funkcję kierow
nika pełnił przez 6 lat.
W 1999 r. obowiązki kierownika prze
jęta dr hab. Zofia Szczerkowska, prof.
nzw. AMG.
Medycyna sądowa jest nauką stoso
waną stanowiącą pomost między nauka
mi medycznymi a prawem, z tego powo
du działalność Katedry i Zakładu Medy
cyny Sądowej realizowana jest w 3 pio
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nach: naukowym, dydaktycznym, ale rów
nież usługowym.

Działalność naukowa
Zakład koncentruje się na trzech
głównych zagadnieniach: tanatologii, ge
netyce sądowej i toksykologii.
Pierwszy z wymienionych kierunków
badań realizowany jest od 1965 r. Bada
no wówczas zmiany w narządach i tkan
kach w okresie ich umierania (okres interletalny). Z tego zakresu opublikowano
szereg prac naukowych, a gdański Za
kład stał się głównym ośrodkiem szkole
nia w zakresie tanatologii sądowej. Z ty
tułu osiągnięć badawczych prof. Rasze
ja otrzymał nagrodę naukową ministra
zdrowia i opieki społecznej, nawiązano

Prof. Stefan Raszeja, rektor AMG -październik 1972 r.

Z okazji 10-lecia pracy prof. Stefana Raszei w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej

kontakty z wieloma ośrodkami naukowy
mi za granicą (m.in. z Hamburgiem, Ty
bingą, Rostokiem, Munster, Zurichem).
Badania nad ustalaniem czasu śmierci
stanowiły temat dwóch przewodów dok
torskich, kontynuowało je również dwoje
pracowników, którzy po przejściu do filii
AMG w Bydgoszczy habilitowali się z
tego zakresu.
Badania związane z tanatologią, w tym
z ustalaniem czasu śmierci, stanowią
nadal przedmiot naszych badań. Ich re
zultatem jest również ostatnia praca ha
bilitacyjna dr. Z. Jankowskiego, dotyczą
ca oceny przydatności oznaczania glikogenu w wątrobie w diagnostyce śmierci z
ochłodzenia.
W bieżącym roku w Zakładzie podjęto
ponadto badania nad diagnostyką wyle
wów krwawych w tkankach poddanych
gniciu i przebywających w wodzie, a tak
że przy współpracy z Katedrą Zoologii
Uniwersytetu Gdańskiego badania ento
mologiczne wykorzystujące nekrofagi
jako swoiste markery służące określaniu
czasu zgonu. Prowadzone są również
badania nad wykorzystaniem pomiaru
temperatury gatki ocznej w określaniu
czasu śmierci.
Kontynuowane są badania nad identy
fikacją związków chemicznych wydziela
nych w odpowiedzi na stres.
W Katedrze i Zakładzie Medycyny Są
dowej wspólnie z Kliniką Chirurgii Urazo
wej prowadzono również badania nad
problematyką urazowości. Zagadnienia
te stanowiły przedmiot wielu opracowań
naukowych, poświęcono im również dwie
kolejne prace doktorskie.
Do ważnych kierunków badawczych
Zakładu należały od początku zagadnie
nia związane z genetyką sądową. We
wcześniejszym okresie dotyczyły one
analizy klasycznych cech grupowych.
Prowadzono szerokie badania popula
cyjne (również w obrębie jednorodnych
etnicznie grup np. Kaszubów), oceniano
przydatność różnych markerów grupo
wych w medycynie sądowej. W oparciu o
ten materiał przeprowadzono kilka prze
wodów doktorskich.
Ściśle z nimi związane byty badania
identyfikacyjne tkanek ludzkich. Zaowo
cowały one jedną pracą doktorską i trze
ma pracami habilitacyjnymi. Za jedną z
nich jej autorka w 1992 r. otrzymała na
grodę naukową ministra zdrowia i opieki
społecznej. Gdański Zakład w zakresie
genetyki sądowej jest jednym z najbar
dziej prężnych ośrodków naukowych słu
żących swym doświadczeniem młodym
pracownikom również z zagranicy (z Nie
miec i Iraku).
Od potowy lat 90. XX wieku do badań
szeroko włączono techniki molekularne.
Obecnie Zakład dysponuje najnowszą
aparaturą badawczą, a jego pracownicy
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są autorami publikacji w renomowanych
zachodnich czasopismach naukowych.
Gdański Zakład ściśle współpracuje z
Laboratorium Genetycznym Instytutu
Medycyny Sądowej w Munster, a ostatnio
również z Instytutami Genetycznymi w
Bratysławie i w Mińsku, z którymi prowa
dzi m.in. wspólne badania nad polimorfi
zmem wybranych markerów DNA chro
mosomu Y. Zagadnienia związane z ba
daniami DNA stanowiły temat kilku prac
doktorskich, dwie dalsze są w toku.
Należy podkreślić fakt, że Zakład bierze udział w międzynarodowych progra
mach atestacyjnych w zakresie genetyki.
Uzyskano atest na badania DNA w do
chodzeniu ojcostwa (International Forensic Society for Forensic Genetics), Pra
cownia Śladów Biologicznych posiada

międzynarodowy certyfikat na badania
śladów biologicznych (GEDNAP), przy
znany przez Stain Commission of the
German Society for Legał Medicine. Obie
Pracownie posiadają również atest na
badanie sekwencji swoistych dla chro
mosomu Y wydany przez Institut fur
Rechtsmedizin w Berlinie.
Ważnym elementem działalności pra
cowni genetycznych Zakładu jest współ
praca z Kliniką Nefrologii, Transplantolo
gii i Chorób Wewnętrznych, z Kliniką He
matologii, a także z Katedrą i Kliniką
Chorób Skórnych i Wenerycznych oraz z
Katedrą i Zakładem Fizjopatologii. Po
szukiwane są markery genetyczne sprzę
żone z określonymi jednostkami choro
bowymi. Obecny kierownik Zakładu prof.
Z. Szczerkowska, za wspólne opracowa
nia naukowe z Zakładem Fizjopatologii,
w 2004 r. otrzymała po raz drugi nagrodę
naukową ministra zdrowia i opieki spo
łecznej.
W działalność naukową Zakładu włą
cza się również Pracownia Toksykolo
giczna, szczególnie od momentu, kiedy
została wyposażona w nowoczesną apa
raturę. Podjęto badania pod kątem oceny
i wdrażania nowych technik, zwłaszcza w
odniesieniu do wykrywania śladowych ilo
ści substancji odurzających i psychotro
powych w różnych płynach ustrojowych
(krew, ślina), a także w alternatywnym
materiale biologicznym (włosy, paznok
cie). Jeden z pracowników przez okres
ponad dwóch lat w ramach Komisji Unii
Europejskiej przebywał na stypendium
naukowym w Belgii, co przyczyniło się do
podniesienia jego kwalifikacji zawodo
wych. W związku z planowaną w przyszło
ści akredytacją laboratorium, prowadzo
ne są badania nad udoskonalaniem pro
cedur analitycznych i organizacji pracy.

Działalność dydaktyczna
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
prowadzi wykłady, ćwiczenia i zajęcia
fakultatywne dla studentów Wydziału Le-

Promocje doktorskie w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej - 28.05.1979 r. W pierwszym rzędzie
od lewej: dr Danuta Miścicka-Śliwka, obecny rektor AM w Bydgoszczy, prof. Tadeusz Marcinkowski, kie
rownik Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie, dr Zofia Szczerkowska, obecny kierownik Katedry,
prof. Stefan Raszeja, dr hab. Aleksander Dubrzyński

Gość Zakładu prof. B. Brinkmann z Munster

karskiego i Oddziału Stomatologicznego
AMG. Od wielu lat współpracuje również
z Wydziałem Prawa i Administracji Uni
wersytetu Gdańskiego, prowadząc zaję
cia fakultatywne dla studentów tej uczel
ni. Cieszą się one dużą popularnością i
przyczyniają się do propagowania wie
dzy sądowo-lekarskiej w środowisku
prawniczym. Systematycznie szkoli się
nowych adeptów medycyny sądowej w
ramach kursów specjalistycznych, a tak
że aplikantów prokuratur i sądów oraz
funkcjonariuszy policji.
Pracownicy Zakładu są autorami waż
nych publikacji książkowych, przydat
nych w procesie dydaktycznym. Prof. S.

Raszeja jest autorem podręcznika „Me
dycyna sądowa” i współautorem mono
grafii „Sekcja zwłok”, prof. Z. Szczer
kowska jest autorką monografii „Badania
biologiczne w sądowym ustalaniu ojco
stwa”, prof. R. Pawłowski książki „Medyczno-sądowe badanie śladów biolo
gicznych”, a oboje autorzy - skryptu
„Podstawy genetyki sądowej”.
Istotną działalność dydaktyczną stano
wią również prowadzone pod kierownic
twem samodzielnych pracowników nauki
prace licencjackie oraz magisterskie stu
dentów Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii UG-AMG oraz Wydziału
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
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Od początku działalności Katedry i
Zakładu Medycyny Sądowej doktoraty
uzyskało 17 osób, habilitowało się 7 pra
cowników, większość z nich uzyskało ty
tuły naukowe profesora, czworo objęto
kierownictwo katedr medycyny sądowej.

Spotkanie w Munster w 1999 r. Od lewej: prof. Zofia Szczerkowska, prof. Alec Jeffreys,
laureat Nagrody Nobla, prof. Ryszard Pawłowski

W Pracowni Genetycznej, od lewej: dr J. Wysocka, Z. Cybulska, prof. Z. Szczerkowska

Działalność usługowa
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
przywiązuje szczególną wagę do wyso
kiej jakości sądowo-lekarskich eksper
tyz, sporządzanych dla potrzeb sądów i
organów ścigania. Wielokierunkowe ba
dania naukowe prowadzone w Zakładzie
wdrażane do praktyki korzystnie wpły
wają na jakość ekspertyz. Zakład dyspo
nuje zespołem doświadczonych biegłych
sądowych, współpracujących również z
wysokiej klasy specjalistami z innych
dziedzin medycyny naszej Uczelni. Ten
fakt sprawia, że do Zakładu Medycyny
Sądowej trafiają często najtrudniejsze
procesowo sprawy wymagające profesjo
nalnych opracowań.
W Zakładzie Medycyny Sądowej wyko
nuje się rocznie ok. 800 sekcji zwłok, do
ok. 600 z nich włączane są badania hi
stopatologiczne. Wprowadzono zasadę
pobierania i utrwalania wycinków z na
rządów przy każdej sekcji, gdy istnieją
jakiekolwiek wątpliwości diagnostyczne.
Wykonuje się ok. 200 analiz chemicznotoksykologicznych i ok. 2000 oznaczeń
alkoholu etylowego we krwi i w moczu
oraz ok. 300 analiz genetycznych w do
chodzeniu ojcostwa (badania DNA
umożliwiają obecnie nie tylko wyklucze
nie ojcostwa, ale również jego potwier
dzenie). Bada się ok. 2500 dowodów rze
czowych pod kątem identyfikacji śladów
biologicznych pozostawionych w miejscu
zdarzenia (profil DNA można określić
praktycznie w materiale genetyczhym
pochodzącym z jednej komórki).
W Zakładzie Medycyny Sądowej prze
prowadzane są również badania doty
czące oceny stanu zdrowia w postępowa
niu karnym (rocznie ok. 1000) i kilkadzie
siąt ekspertyz w postępowaniu cywilnym.
Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej o
najwyższych kwalifikacjach zawodowych
wykonują również ekspertyzy dotyczące
oceny prawidłowości postępowania le
karskiego.
Postęp medycyny sądowej w odniesie
niu do początków działalności Zakładu
sprzed ponad 50. lat jest ogromny. Cią
gle jednak mamy wiele do zrobienia,
stoją przed nami nowe wyzwania. Nowo
czesny Zakład zbudowany na miarę XXI
wieku, wyposażony w najnowszą apara
turę oraz profesjonalna kadra, dają pełne
możliwości ich realizacji.

Pracownicy Laboratorium Toksykologicznego, od lewej: dr M. Wiergowski, mgr B. Szpiech,
dr K. Galer, mgr K. Reguła, technik A. Kreft

prof. Zofia Szczerkowska
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Nagrody i
Nagroda International Association
for Dental Research
W dniach 25-28 sierpnia b.r. w Istambule odbyt się zjazd
połączonych oddziałów International Association for Dental
Research (IADR), jednego z najbardziej prestiżowych stomato
logicznych towarzystw naukowych w świecie.
Czynny udział wzięta dr n. med. Izabela Maciejewska,
adiunkt Zakładu Implantoprotetyki i Technik Dentystycznych
AMG, przedstawiając pracę autorów I. Maciejewskiej, B. Domaradzkiej-Pytei, J. Spodnika, S. Wójcika, W.T. Butlera i Z.
Bereznowskiego pt. DSP developmental expression in rats tooth germs supplemented with fluoride, będącą efektem współ
pracy Zakładu Implantologii i Technik Dentystycznych AMG z
Katedrą i Zakładem Anatomii i Neurobiologii AMG oraz Department of Basic Sciences, University of Texas Health Science
Center Huston, Dental Branch, Huston, Texas, USA.
Komitet Naukowy IADR CED w drodze konkursu przyznał dr
n. med. Izabeli Maciejewskiej nagrodę „Travel Award” za pre
zentowaną pracę. Należy dodać, że jedynie dwie takie nagrody
zostały przyznane Polakom w tym roku, a tylko nasze wystąpie
nie zostało zakwalifikowane jako prezentacja ustna.

□

Magdalena Chmara autorką
najlepszej prezentacji naukowej
wśród młodych genetyków
W dniach od 6 do 9 września br. odbyt się w Gdańsku I Pol
ski Kongres Genetyki, w którym uczestniczyło blisko 600 gene
tyków z całej Polski oraz zaproszeni naukowcy z zagranicy. Był
to pierwszy połączony kongres dwóch towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towa
rzystwa Genetyki Człowieka. Organizatorem kongresu byt ze
spół pracowników Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu
Gdańskiego pod przewodnictwem prof. Grzegorza Węgrzyna.
W programie kongresu przewidziano konkurs na najlepszą
prezentację młodego genetyka w czterech różnych sesjach:
Genetyka człowieka, Genetyka zwierząt, Genetyka roślin i Ge
netyka mikroorganizmów.
W sesji Genetyka człowieka za najlepszą prezentację uzna
no wystąpienie mgr Magdaleny Chmary, pracownika Katedry i
Zakładu Biologii i Genetyki AMG. Jej komunikat pt. „Mutacje
genów LDLR i APOB u 103 pacjentów z hipercholesterolemią
rodzinną” dotyczył badań molekularnych chorych oraz ich ro
dzin z hipercholesterolemią rodzinną. Mutacje tych genów wy
wołują klinicznie bardzo podobne choroby dziedziczne - hipercholesterolemię rodzinną oraz rodzinny defekt apolipoproteiny
B-100. Częstość występowania tych chorób w populacji euro
pejskiej jest wysoka i waha się od 1:500 do 1:700 żywych uro
dzeń. Podstawowe objawy kliniczne i laboratoryjne to podwyż
szony poziom cholesterolu LDL w surowicy krwi ze współistnie
jącymi prawidłowymi poziomami HDL, VLDL i trójglicerydów. W
konsekwencji w organizmie następuje zwiększona częstość
powikłań związanych z przedwczesnym rozwojem miażdżycy,
w tym choroby niedokrwiennej serca, a w niektórych przypad
kach występują na ciele tzw. żółtaki, a w oku rąbek rogówkowy.
Wyniki badań molekularnych genu LDLR wykazały, że aż
53% chorych ma mutacje w tym genie, które są przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Z kolei w genie APOB częstość mu
tacji jest niższa i występuje u ok. 10% chorych.

wyróżnienia
Mgr Chmara wykryta 11 nowych, nieopisanych dotąd w lite
raturze, mutacji tego genu. Jest to największe opracowanie
molekularne hipercholesterolemii w Polsce. Nie ulega wątpli
wości, że diagnostyka molekularna genów LDLR i APOB umoż
liwia objęcie poradnictwem genetycznym oraz wczesną profi
laktyką rodzin z hipercholesterolemią rodzinną, co powinno
zmniejszyć i opóźnić konsekwencje kliniczne tych uwarunko
wanych genetycznie chorób.

prof. Janusz Limon

Nagroda dla
dr Ewy Iżyckiej-Świeszewskiej
W dniu 24 września 2004 r. na Konferencji Naukowej Komi
sji Neuropatologii i Neurologii Komitetu Nauk Neurologicznych
Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia Neuropatologów
Polskich w Warszawie, dr Ewa Iżycka-Świeszewska otrzymała
nagrodę roku Fundacji Henryka i Krystyny Wiśniewskich.
Jest to pierwsza nagroda dla młodego neuropatologa, pra
cownika Katedry i Zakładu Patomorfologii naszej Uczelni.
Dla mnie zaś stanowi osobistą satysfakcję, ponieważ dr Iżyc
ka-Świeszewska jest moją wychowanką. W 1996 r. uzyskała

specjalizację II stopnia z patomorfologii, w 1999 r. z neuropa
tologii, a doktorat obroniła w roku 1998.
dr hab. Jolanta Borowska-Lehman
em. profesor AMG

Cakb tMrtinr
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To:

Dr.

We are honored and pleased to inform you that you
have been selected as the recipient of this year’s Henryk
and Krystyna Wiśniewski Foundation Award in the field of
neuropathology/neuroscience. The award will consist of
$1.000.
The Henryk and Krystyna Wiśniewski; Foundation
Award is presented annually at the Polish Neuropathological
Society Meeting, Polish Academy of Sciences, Warsaw,
Poland. It is awarded to a young scientist, giving the best
presentation at this meeting.

We wish you the very best in your career.
in your research.

Good luck

Yours truły,

P.S. The Wlsniowski's Foundation has the account in the Research Foundation for Mental
Hygiane. Inc.. theretore. the check is issued by this foundation.

Od Redakcji: Nieżyjący już prof. Henryk Wiśniewski, absolwent i doktor
honoris causa naszej Uczelni, światowej stawy neuropatolog, byt twórcą i
wieloletnim dyrektorem Instytutu Badań nad Układem Nerwowym na Long
Island w Nowym Jorku.
B.L. Imieliński

Gazeta AMG nr 11/2004

Zjazd okulistów
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polskich w

W dniach 16-19 czerwca br. odbyt się w Gdańsku XLI Ogólnopol
ski Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego z Sympozjum
Diagnostyki Laboratoryjnej. W obradach wzięto udział 1200 oku
listów z kraju i z zagranicy, przedstawicieli firm farmaceutycz
nych i firm produkujących specjalistyczną aparaturę medyczną.

Siedzibą zjazdu byt budynek Prawa i Administracji Uniwersy
tetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego w Oliwie. Głównymi tema
tami obrad byta genetyka, immunologia, epidemiologia i diagno
styka laboratoryjna w okulistyce. Równolegle do gtównych tema
tów w dwóch salach przedstawiano prace dotyczące najnow
szych osiągnięć naukowych i postępów w chirurgii oka.
Z zagranicy zaprosiliśmy wybitnych znawców poszczegól
nych zagadnień, m.in. specjalistę w dziedzinie immunologii

Gdańsku

Ceremonia otwarcia odbyta się w Operze Leśnej w Sopocie,
piękno Kaszub podziwiali nasi goście podczas wycieczki auto
karowej, a najnowsze przedstawienie Teatru Muzycznego obej
rzeli w Gdyni. Seniorzy jedli kolację w Grand Hotelu w Sopocie,
a młodzież szalała tamże na imprezie plenerowej nad brze
giem morza. Wszyscy zebraliśmy się na biesiadzie w ogrodach
„Posejdonu” w Oliwie, a oficjalne zakończenie zjazdu i rozda
nie nagród za najlepsze referaty poszczególnych sesji kongre
su oraz kolacja pożegnalna odbyta się na promie „Scandinavia”, którym na całą noc wypłynęliśmy w morze.
Spotkanie okulistów było dłuższe niż sam zjazd, bo już 2 dni
przed nim odbyto się zebranie zarządu oraz Walne Zgroma
dzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w

Otwarcie zjazdu przez prezesa PTO prof. Jerzego Szaflika

Grono profesorskie w Operze Leśnej

Sekretarz zjazdu w przerwie prac organizacyjnych wygłasza swój referat

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego nie ma czasu
nawet na ciasteczko

oka prof. J. Alio (Hiszpania), prof. P. van Bijstervelda (Holan
dia) zajmującego się zespołem suchego oka, prof. S. Milew
skiego (USA), pracującego w obrębie tzw. tylnego odcinka oka,
dr. J. Kańskiego (W. Brytania), autora wielu podręczników oku
listycznych, przetłumaczonych na język polski, prof. G. Naumana (Niemcy), prezesa Światowej Rady Okulistycznej i wielu in

Ratuszu Gtównomiejskim przy ul. Długiej, na którym wybrano
nowego prezesa PTO - prof. Jerzego Szaflika z Warszawy.
Wszyscy goście wyjechali bardzo zadowoleni, zarówno z wy
sokiego poziomu naukowego zjazdu, jak i wielu ciekawych spo
tkań i imprez także w naszym pięknym Gdańsku, po którym tych,
którzy go bliżej nie znali, oprowadziliśmy z przewodnikami.

nych znawców omawianych zagadnień, którzy dzielili się z
nami swymi dokonaniami z ostatnich lat.
Poziom merytoryczny i forma wygłaszanych na zjeździe 198
referatów oraz przeszło 70 plakatów były wysokie, co podkre
ślali jednomyślnie także nasi goście z zagranicy.
Oczywiście zjazdowi towarzyszyły imprezy towarzyskie, któ
re organizowaliśmy dla wszystkich uczestników z możliwością
ich wyboru.

prof. Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
przewodnicząca zjazdu
dr med. Jarosława Krajka-Lauer
sekretarz zjazdu
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Nowi doktorzy
Na Wydziale Lekarskim AMG
stopień doktora habilitowanego
nauk medycznych otrzymał
1. dr Zbigniew JANKOWSKI - adiunkt Katedra i Zaktad Medy
cyny Sądowej AMG, praca pt.: „Ocena przydatności histochemicznego badania zawartości glikogenu w wątrobie dla
diagnostyki śmierci z ochłodzenia”, uchwała Rady Wydzia
łu Lekarskiego w sprawie nadania stopnia naukowego dok
tora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
- medycyny sądowej, z dn. 19.02.2004 r. zatwierdzona de
cyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Na
ukowych z dn. 27.09.2004 r.

Na Wydziale Lekarskim AMG
stopień doktora nauk medycznych
w zakresie medycyny otrzymali:
1. lek. Alicja Barbara BAŁANDA - starszy asystent SPSK Nr 1 ACK, Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokryno
logii AMG, praca pt.: „Występowanie nadkrzepliwości u dzie
ci leczonych z powodu chorób rozrostowych układu krwio
twórczego”, promotor - prof. dr hab. Anna Balcerska, Rada
Wydziału Lekarskiego z dnia 23.09.2004 r. nadała stopień
doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
2. lek. Maciej Szymon BIERNACKI - słuchacz Studiów Dokto
ranckich, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynolo
gicznej i Transplantacyjnej AMG, praca pt.: „Wpływ niedo
krwienia na stan energetyczny komórek przeszczepionej
nerki”, promotor - prof. dr hab. Zbigniew Śledziński, Rada
Wydziału Lekarskiego z dnia 21.10.2004 r. nadała stopień
doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
3. lek. Ireneusz Cezary DAUKSZA - asystent, Klinika Chirurgii
Dziecięcej Instytutu Pediatrii AMG, praca pt.: „Czynnościowa
ocena wyników rekonstrukcji cewki moczowej w spodziectwie
za pomocą uroflowmetrii”, promotor - prof. dr hab. Czesław
Stoba, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 23.09.2004 r. nada
ła stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
4. lek. Jerzy Władysław JARSKI - starszy asystent, Oddział Gi
nekologiczno-Położniczy Szpitala Wojewódzkiego w Kosza
linie, praca pt.: „Wartość ultrasonograficznej kwalifikacji doj
rzałości łożyska w ocenie dobrostanu płodu oraz w progno
zie jego zagrożenia”, promotor - dr hab. Krzysztof Preis,
Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 23.09.2004 r. nadała sto
pień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
5. lek. Sylwia Izabela LISIESKA-TYSZKO - słuchacz Studiów
Doktoranckich, Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej AMG,
praca pt.: „Ocena epidemiologiczno-kliniczna obrażeń klat
ki piersiowej u chorych leczonych w Katedrze i Klinice Chi
rurgii Urazowej AMG w latach 1992-2001”, promotor - prof.
dr hab. Jerzy Lipiński, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia
23.09.2004 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w
zakresie medycyny,
6. lek. Jarosław Andrzej LITWIN - rezydent, Katedra i Klinika
Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
AMG, praca pt.: „Funkcja wewnątrz i zewnątrzwydzielnicza
trzustki po zabiegach częściowej resekcji trzustki”, promo
tor - prof. dr hab. Zbigniew Śledziński, Rada Wydziału Le
karskiego z dnia 23.09.2004 r. nadała stopień doktora nauk
medycznych w zakresie medycyny,
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Internetowy serwis naukowy

„Nauka w Polsce"
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że polska nauka, jej osią
gnięcia i problemy w niewielkim stopniu obecne są w mediach,
a tym samym w świadomości szerszych rzesz naszego społe
czeństwa. Jest to jedną z przyczyn braku zarówno szerokiego
społecznego poparcia dla badań naukowych prowadzonych w
naszym kraju, jak i świadomości społecznej, że właśnie rozwój
polskiej nauki jest kluczowym elementem wzrostu gospodar
czego i cywilizacyjnego Polski.
Dlatego też promocja i popularyzacja nauki jest jednym z
priorytetowych działań kierowanego przez mnie ministerstwa.
Jest oczywiste, że tego zadania, chociażby ze względu na wiel
kość środowiska naukowego i różnorodność problematyki ba
dawczej, ministerstwo nie jest w stanie wykonać samodzielnie,
bez udziału i wysiłku polskich uczonych. Rolą ministerstwa jest
raczej wspomaganie takich działań i dostarczanie narzędzi
ułatwiających uczonym kontakt z mediami, a tym samym ze
społeczeństwem.
Jedną z inicjatyw jest utworzenie pierwszego polskiego in
ternetowego serwisu naukowego pod nazwą „Nauka w Polsce”
(www.naukawpolsce.pap.pl) z intencją, aby stał się on ważnym
i pełnym źródłem informacji o badaniach naukowych i życiu
naukowym w Polsce.
Serwis prowadzony przez Polską Agencję Prasową, a finan
sowany przez MNil, ma charakter niekomercyjny, jest dostęp
ny dla wszystkich, a media mogą korzystać z materiałów w nim
zawartych nie ponosząc żadnych opłat. Jakość zawartości in
formacyjnej serwisu w znaczącym stopniu zależeć będzie od
aktywności środowisk naukowych.
Polska Agencja Prasowa utworzyła zespół redakcyjny serwi
su, którego szefem jest red. Tomasz Trzciński. Redaktorzy ser
wisu oczekują na informacje płynące ze środowisk naukowych
i będą służyć wszelką pomocą przy tworzeniu takich informa
cji. Z zespołem redakcyjnym można się kontaktować e-mail:
naukawpolsce@pap.pl.
Uprzejmie proszę o upowszechnienie informacji o serwisie
w swoim środowisku oraz stałą troskę o to, aby ważne informa
cje pojawiały się w serwisie.
Warszawa, 8 lipca 2004 r.
Michał Kleiber
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych

7. lek. Maciej Piotr NIEŹWIECKI - asystent, Klinika Pediatrii,
Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Instytutu Pediatrii
AMG, praca pt.: „Rola klasycznych czynników ryzyka ze
szczególnym uwzględnieniem obrazu cytogenetycznego
oraz immunofenotypu komórek nowotworowych w prognozo
waniu ostatecznej odpowiedzi na leczenie ostrych białaczek
dziecięcych”, promotor - prof. dr hab. Anna Balcerska, Rada
Wydziału Lekarskiego z dnia 23.09.2004 r. nadała stopień
doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
8. lek. Joanna WDOWCZYK-SZULC - asystent, I Klinika Cho
rób Serca Instytutu Kardiologii AMG, praca pt.: „Ocena
zmienności rytmu serca metodą analizy czasowej i często
tliwościowej u pacjentów przed i po resekcji miąższu płuca
z powodu raka”, promotor - prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz,
Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 23.09.2004 r. nadała sto
pień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.

□
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Kadry AMG
Stopień naukowy doktora habilitowa
nego otrzymał
dr n. med. Zbigniew Jankowski
Z dniem 1 października 2004 r.
powierzono funkcje:

dr hab. med. Alicja Księżopolska-Kaczorowska
dr hab. med. Jolanta Kubasik
dr farm. Maria Matuszek
mgr Daniela Pasińska
dr med. Barbara Przytarska-Bielińska
dr med. Barbara Sęp-Kowalik
prof. dr hab. Czesław Stoba
prof. dr hab. med. Grażyna Świątecka

p.o. kierownika Zakładu Psychologii Kli
nicznej Katedry Chorób Psychicznych dr.
hab. n. med. Bogusławowi Borysowi

dr med. Lucyna Weyna

kierownika Katedry i Zakładu Toksykolo
gii prof. dr. hab. farm. Wojciechowi
Czarnowskiemu

Grażyna Bakiera
dr med. Andrzej Betlejewski
lek. storn. Konrad Czubak
dr med. Jarosław Czyż
lek. storn. Michał Donatt
mgr Kamil Dąbrowski
lek. Bożena Formela
mgr Małgorzata Galuchowska-Gostomska
mgr Karolina Gaweł
lek. Sławomir Hudy
mgr Ewa Jonas-Brzezińska
dr med. Marzena Jurczak-Czaplicka
dr n. przyr. Marek Jurkowski
mgr Ewa Kosecka-Judin
lek. Ewa Kierejsza
Agnieszka Markowicz
lek. Agnieszka Panasik-Supińska
mgr Agnieszka Rejdych
lek. storn. Grzegorz Rzemieniuk
lek. Marek Salamon
Regina Szulc
lek. Agnieszka Wagner
lek. storn. Andrzej Waśkowicz
dr n. med. Urszula Wendt
dr med. Dariusz Wójcik
mgr Joanna Żołnowska

kierownika II Kliniki Chorób Serca Insty
tutu Kardiologii dr. hab. med. Grzego
rzowi Raczakowi

kierownika Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Instytutu Chorób Wewnętrznych
dr. hab. med. Marianowi Smoczyńskie
mu
p.o. kierownika Kliniki Neurologii Rozwo
jowej Katedry Neurologii dr med. Ewie
Pilarskiej
kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej
Instytutu Pediatrii dr. hab. med. Piotro
wi Czaudernie

Jubileusz długoletniej pracy w AMG
obchodzą

20 lat
Krystyna Drwal
Krystyna Kaszyńska
dr med. Jarosław Olszewski
25 lat

Z Uczelni odeszli:

Jubileusz długoletniej pracy w SPSK
Nr 1 ACK Akademii Medycznej w Gdań
sku obchodzą:

20 lat
Tamara Bajorowicz
Lidia Bladziak
dr med. Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska
Mirosława Krefft
Ewa Kurek
dr med. Joanna Manitius-Sudara
Wiesława Orłowska
Ewa Pestka
Ewa Rybacka
lek. Barbara Treszer
mgr Małgorzata Wąsewicz-Szczoczarz

25 lat
Hanna Borowik
Wiesława Cyperska
dr med. Leszek Mierzejewski
Grażyna Mróz
Elżbieta Piwowarska
dr med. Maria Szostakiewicz
mgr Zofia Tarnawska
Maria Trzcińska
dr med. Andrzej Urbański
Regina Uszacka
30 lat
Barbara Gohra
Krystyna Szychowska

35 lat
Elżbieta Kisielewicz-Majka

dr hab. n. med. Andrzej Babiński
Krystyna Haras
Klara Moszczyńska

30 lat
dr hab. n. med. Barbara Kochańska
Janina Kozłów
Bożena Miotke
prof. dr hab. Franciszek Sączewski
dr hab. n. med. Andrzej Sktadanowski
dr farm. Weronika Żebrowska

35 lat
Elżbieta Linkiel

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w Gdańsku
uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 16 listopada
o godz. 12.00 do sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mi
kołaja Kopernika w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 1/6).
Temat zebrania: Pęcherz neurogenny u dzieci - dr hab. A. Żurowska, dr, dr P.
Czarniak, M. Drożyńska, Klinika Nefrologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdań
sku.

40 lat
dr med. Krzysztof Michalewski
dr hab. n. med. Józef Zienkiewicz, prof.
nzw.
Na emeryturę przeszli:

prof. dr hab. Ewa Dilling-Ostrowska
dr med. Bohdana Dorant
prof. dr hab. Janusz Galiński
dr farm. Eugeniusz Hać
dr med. Małgorzata Herrmann-Jankau
dr farm. Zbigniew Kamiński
dr med. Anna Kobierska
dr farm. Anna Krechniak
prof. dr hab. farm. Jerzy Krechniak
prof. dr hab. med. Andrzej Kryszewski

Oddziały Gdańskie Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz Polskiego Towarzystwa Cytometrii
uprzejmie zapraszają na zebranie, które odbędzie się 19 listopada (piątek) o godz.
13.15 w bibliotece Katedry Histologii i Immunologii (budynek Collegium Biomedicum
ul. Dębinki 1).
Prof. dr Jacek M. Witkowski przedstawi referat pt. Fizjologia i patologia: właści
wościach limfocytów CD4+ osób zdrowych osób w podeszłym wieku, chorych na
reumatoidalne zapalenie stawów i chorych na toczeń układowy.

Oddział Gdański Towarzystwa Chirurgów Polskich
zaprasza na obchody 100-iecia urodzin Profesora Zdzisława Kieturakisa.
Uroczyste posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału odbędzie się 26 listopada
o godz. 14.00 w sali wykładowej im. Prof. L. Rydygiera.
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Europejska Akademia Nauk Chirurgicznych
W dniach 15-17 września 2004 r. odbyt się w
Gdańsku I Międzynarodowy Kongres Euro
pejskiej Akademii Nauk Chirurgicznych (European Academy of Surgical Sciences EASS). Prezydentem Kongresu byt prof.
Zdzisław Wajda, zaś organizatorami lokalny
mi - przy współudziale zarządu EASS asystenci Katedry i Kliniki Chirurgii Ogól
nej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
oraz Dział Współpracy z Zagranicą AMG.
Kongres został zorganizowany wspól
nie z corocznymi konferencjami nauko
wymi Polskiego Klubu Chirurgii Endokry
nologicznej, Polskiego Klubu Przepukli
nowego oraz dwóch sekcji Polskiego To
warzystwa Chirurgów - Zakażeń Chirur
gicznych i Sekcji Wideoskopowej. Rów
nocześnie - jako sesje satelitarne - ob
radowało Polsko-Amerykańskie Sympo
zjum Chirurgii Plastycznej, Rekonstruk
cyjnej i Estetycznej, której współorgani
zatorami byli pracownicy Kliniki Chirurgii
Plastycznej i Leczenia Oparzeń AMG
oraz The Cleveland Clinic. Europejska
Akademia Nauk Chirurgicznych została
utworzona i zarejestrowana w Brukseli
jako organizacja, której członkami zało
życielami są: Erol Dureń (Turcja), Ruprecht Van Hee (Belgia), Rainer Engemann (Niemcy), Vladimir Dimov (Mołda
wia), Jose Schiappa (Portugalia), Zdzi
sław Wajda i Zbigniew Śledziński (Pol
ska). Misja tej organizacji polega na
uczestnictwie w krajowych kongresach
towarzystw chirurgicznych Europy, ce
lem ujednolicenia standardów postępo
wania chirurgicznego oraz szkolenia
młodych chirurgów w państwach będą
cych członkami Unii Europejskiej oraz
tych, które są na razie poza UE. Jest

z prof. Zdzisławem Wajdą

więc kierowana przede wszystkim do
młodych chirurgów będących w trakcie
szkolenia, którym stwarza się możliwości
spotkań ze znanymi europejskimi chirur
gami zarówno na salach obrad, jak też
np. w czasie sesji typu „eat and meat the
professors”, która to formuła pozwala na
pozbawione konwenansów bezpośrednie
kontakty uczestników z ekspertami.
W Kongresie udział wzięto ponad 300
osób, wśród których - poza członkami
polskich klubów i sekcji PTCh - byli chi
rurdzy z Bułgarii, Belgii, Francji, Litwy,
Macedonii, Niemiec, Portugalii, Ukrainy,
Włoch i Stanów Zjednoczonych. Cere
monia otwarcia kongresu odbyta się w
pięknych salach Dworu Artusa z udzia
łem przedstawicieli władz państwowych,
samorządowych i rektora Akademii Me
dycznej w Gdańsku, którzy przyjęli hono
rowy patronat. Wykład inauguracyjny w
historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej
wygłosił b. prezydent RP Lech Wałęsa.
Była to jednocześnie okazja do zwiedze
nia wystawy „Drogi do wolności”, która
gościom zagranicznym, a także licznym
gościom z Polski przybliżyła tak znamien
ne dla Europy wydarzenia Sierpnia ’80.
Głównym tematem sesji EASS byty
problemy związane z metodami szkole
nia młodych chirurgów w Europie, z
uwzględnieniem nowoczesnych technik
informatycznych, konfrontowano także
standardy i wymagania związane z uzy
skaniem specjalizacji chirurgicznych w
różnych krajach naszego kontynentu. W
tej części obrad uczestniczył również
konsultant krajowy z Polski prof. Jacek
Szmidt. Tematy pozostałych sesji, w któ
rych uczestniczyli przedstawiciele EASS
jako zaproszeni wykładowcy dotyczyły

zakażeń chirurgicznych, chirurgii endo
krynologicznej, chirurgii plastycznej i re
konstrukcyjnej, leczenia przepuklin pa
chwiny, chirurgii wideoskopowej i chirur
gii jelita grubego.
Należy podkreślić, że na Kongres
przybyli czołowi przedstawiciele chirurgii
polskiej, przewodniczący poszczegól
nych sekcji i klubów oraz prezes Towa
rzystwa Chirurgów Polskich prof. Zbi
gniew Puchalski. Szczególnym wydarze
niem była wizyta Zarządu EASS u rekto
ra AMG. Była ona okazją do wymiany po
glądów na temat szkolenia przed- i pody
plomowego oraz porównania doświad
czeń naszej Uczelni z doświadczeniami
innych krajów europejskich. W czasie
spotkania rektor prof. Wiesław Makare
wicz odznaczył prezydenta EASS prof.
Erola Durena z Turcji oraz sekretarza ge
neralnego Ruprechta Van Hee z Belgii
Medalem 50-lecia AMG.
W ocenie Zarządu EASS gdański Kon
gres uznano za udany, podkreślając sto
sunkowo liczny udział młodych chirur
gów; wyrażono jednocześnie uznanie dla
komitetu organizacyjnego za sprawny
przebieg spotkania. Po zapoznaniu się
ze statutem EASS kilkunastu uczestników-chirurgów polskich zgłosiło akces
do tej nowej europejskiej organizacji chi
rurgicznej.
II Kongress EASS odbędzie się w przy
szłym roku we Włoszech, zaś miejsce
obrad zostanie ustalone w czasie spotka
nia Zarządu 5.02. 2005 r. w Rzymie.

prof. Zbigniew Śledziński
przewodniczący komitetu organizacyjnego
I Kongresu EASS w Gdańsku

Członkowie Zarządu EASS z wizytą u JM Rektora
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Wspomnienie o Doktorze Wojciechu Suchanku
Grób Wojtka jest bardzo blisko grobu mojej Mamy na Cmen
tarzu Katolickim w Sopocie. Ilekroć zatrzymuję się przy mogile
dr. Wojciecha Suchanka jestem zadziwiony tym, że zachowa
łem Go w pamięci tak przejrzyście i jednoznacznie. W zasa
dzie nad fenomenem Wojtka zastanowiłem się i doceniłem
dopiero, jak to niestety często bywa, po Jego śmierci. Zawsze
byt niezwykle pogodnym człowiekiem, w służbowych czy pry
watnych kontaktach odczuwało się Jego skromność oraz nie
zwykłą życzliwość okazywaną zarówno kolegom i koleżankom
w pracy, jak i pacjentom.
Najbardziej Go zapamiętałem ze wspólnej pracy w Izbie
Przyjęć. Sądzę, że każdy z lekarzy, który w latach 80. tam pra
cował, dobrze pamięta to miejsce co najmniej z dwóch przy
czyn. Po pierwsze byty tam niemal „frontowe” warunki. Akade
mia pełniła wówczas dyżur dla całego Gdańska i okolic, bywa
ło, że było ponad 100 zgłoszeń na dobę, dla chorych przywo
żonych przez pogotowie czasem brakowało nie tylko łóżek, ale
i krzeseł. Zwykle dyżurowało dwóch
lekarzy i zmienialiśmy się co 4-6 go
dzin. Drugą charakterystyczną cechą
Izby byt świetny i niezwykle sprawny
personel, szczególnie pielęgniarski.
Najbardziej z pierwszych dyżurów w
GIP, do której skierowano mnie dość
wcześnie, pamiętam właśnie pomoc
niewiele starszego dr. Wojtka Suchan
ka. Trudno było w tamtych warunkach
nie przeżywać swoich pierwszych dy
żurów. To było dopiero prawdziwe
sprawdzenie się w zawodzie. Jeszcze
obecnie, po 20 latach, dobrze pamię
tam, że bez względu na ilość pracy
i stresów Wojtek byt dla mnie i innych
młodszych kolegów zawsze profesjo
nalny, niezwykle uczynny i życzliwy.
Można było z góry założyć, że jeśli
będzie niezbędna rada Wojtka, to na
wet po dyżurze zostanie tak długo, jak
będzie trzeba.
Na pogrzebie Wojtka, w środku lata
2003 roku, pewnie dlatego, że byt to
właśnie środek lata, było nas, przedstawicieli Szpitala i Uczelni
bardzo niewielu. Byliśmy tym faktem trochę skonsternowani i
zasmuceni. Ceremonii towarzyszyła piękna pogoda. Pamiętam
dłuższe, ale ciekawe, dodające ducha i optymizmu, kazanie
księdza. Po uroczystości przystanęliśmy razem z Jurkiem Mi
lewskim i Olkiem Panowem. Po chwili rozmowy okazało się, że
wszyscy odbieraliśmy Wojtka identycznie. Dokładnie tak, jak
napisałem wyżej o Jego fenomenie. Dr Jerzy Milewski powie
dział, jak bardzo utkwiło mu w pamięci, gdy zadzwonił do Wojt
ka, nie wiedząc, że jest ciężko chory. Poszukiwał dla kogoś po
mocy gastroenterologa. Wojtek zareagował w typowy dla siebie
sposób: Jest szansa, że za kilka dni będę znowu w pracowni zadzwoń, nie ma sprawy. Z pozoru to banalna, zwykła historia,
ale ile w niej tak cennej dziś, szlachetnej normalności. Chciatoby się mieć pewność, że my wszyscy nie mogliśmy nic więcej dla
Wojtka zrobić w tych najtrudniejszych dla Niego chwilach.
Nie wiem, czy w ogóle można było się z Nim pokłócić. Pra
cował piętro wyżej, w Klinice Gastroenterologii, byt wicedyrek
torem Instytutu. Nie zawsze mieliśmy tożsame interesy. Ale

Wojtek byt zawsze taki sam, zdroworozsądkowy, z dystansem,
życzliwy i uśmiechnięty. W tej kartce o Wojtku, przy którego
grobie dzisiaj, 1 listopada 2004 r., przystanąłem i postanowi
łem napisać to wspomnienie, chciatbym jeszcze krótko przypo
mnieć Jego życiorys.
Dr med. Wojciech Suchanek urodził się 9 lutego 1956 r. w
Krakowie. Mieszkał początkowo przy ulicy św. Jana, potem na
Paulińskiej, skąd tylko krok na Skałkę. Tam chodził do ogniska
muzycznego. Chociaż mieszkał w Krakowie stosunkowo krót
ko, to właśnie to miasto i jego atmosferę zachował w pamięci
do końca życia. Z Krakowa przeprowadził się z rodzicami do
Stalowej Woli, a gdy ukończył szkołę podstawową - do Gdań
ska. Łączyła Go wielka przyjaźń z dziadkiem, malarzem Anto
nim Suchankiem. Do „Topolówki” chodził w latach, gdy szkołą
kierował dyrektor Tebinka. Jako laureat olimpiady z języka an
gielskiego miał wolny wstęp na anglistykę. Wybrał jednak me
dycynę (1974-1980), z wakacyjnym przygotowaniem u swojego
ojca, dr. Jerzego Suchanka w Szpita
lu Kolejowym. Pracował w czasie wa
kacji w Wielkiej Brytanii, już wtedy
marzył o pracy w pracowni endosko
powej. Po studiach zaczął pracę z
obecnym prof. Markiem Stomińskim
na „izotopach”. Od 1985 r. rozpoczął
ponad 15-letnią działalność kliniczną,
dydaktyczną i naukową w Klinice Ga
stroenterologii. Specjalizacje z interny
uzyskał bardzo szybko po studiach:
I stopnia w 1983 roku, II stopnia - trzy
lata później. Z gastroenterologii spe
cjalizował się w 1994 r. Doktorat w
1990 r. na podstawie pracy „Aktyw
ność proteolityczna soku żołądkowe
go u chorych z wrzodem dwunastnicy
i zarzucaniem dwunastniczo-żotądkowym” byt kontynuacją Jego specjalno
ści. Potem następne kroki: GERD, pHmetria przełyku, manometria, pierw
sze w Gdańsku obliteracje żylaków
przełyku, pierwsze polipektomie poli
pów jelita grubego i credo-koloskopia,
tysiące biopsji wątroby, szpiku, opłucnej, a także organizacja
szkoleń, w tym zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w stanie wojennym oraz wykłady i wyjazdy zagranicz
ne. W październiku 2000 r. dr Suchanek przeszedł do ówczesnej
Kliniki Chirurgii Ogólnej, by jak napisał prof. Bolesław Rutkow
ski, który byt zawsze dla Wojtka autorytetem, zająć się „koordy
nacją i przygotowaniem opieki przed- i pooperacyjnej nad pa
cjentami po przeszczepieniu wątroby”. Zmarł 2 sierpnia 2003
roku.
Dobrze, że nie wszystko można napisać, że, szczególnie dla
bliskich, tyle zostaje w głębi serca. Tak jak w pamięci zostały
ubiegłoroczne Pomorskie Zaduszki Artystyczne w kościele św.
Jana, po których dowiedziałem się o Jego pasjach: rozległej
wiedzy historycznej, podglądaniu ptaków z atlasem w ręku, o
ulubionych potrawach, które przyrządzał (wołowina po burgundzku, sos Mięcia - przyjaciela), muzyce Czajkowskiego, i
oczywiście Krakowie - tym z bliskiej i odległej historii.
Wojtku, cześć Twojej pamięci!
dr Tomasz Zdrojewski
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Dr Aleksander Lezerkiewicz (1935 - 2003)
Mija pierwsza rocznica śmierci dr. Aleksandra Lezerkiewicza, absolwenta Akademii Medycznej w Gdańsku, z którym
łączyły mnie więzy wieloletniej przyjaźni i z którym miałem
przyjemność razem studiować na Wydziale Lekarskim naszej
Uczelni w latach 1953-1958.

Urodzony 28 września 1935 r. w Kalwarii, przeżył wraz z ro
dzicami wywiezienie do łagrów syberyjskich w ZSRR. Po
wojnie rodzina osiadła w Sopocie, gdzie Olek rozpoczął edu
kację szkolną i potem studia na Wydziale Lekarskim AMG. Dy
plom lekarza otrzymał w roku 1960 i podjął pracę na oddziale
chirurgicznym Szpitala Morskiego w Gdyni, uzyskując specja
lizację z chirurgii ogólnej w 1964 r.
W roku 1967 podjął trudną decyzję o emigracji z Polski wraz
z żoną Katarzyną (absolwentką Oddziału Stomatologicznego
AMG) i córką Beatą, początkowo do Izraela, a potem do USA,
gdzie wylądował w roku 1968. Po zdaniu egzaminów w 1970 r.
(w tym samym roku urodził się w USA jego syn Mark) i zalicze
niu koniecznych staży uzyskał prawo wykonywania zawodu
w 1972 r. Osiadł wówczas w Naperville w stanie Illinois, podej
mując z sukcesem pracę jako lekarz rodzinny (GP). Specjali
zację w zakresie medycyny rodzinnej uzyskał w 1977 roku.
Jako lekarz rodzinny skutecznie wykorzystywał swoje kompe
tencje w zakresie chirurgii, urologii i położnictwa, ciesząc się
doskonałą zawodową opinią. Byt powszechnie szanowany
i kochany przez pacjentów, ku żalowi których przeszedł w roku
1997, w wieku 62 lat, na emeryturę. Przez ponad 30 lat swojej
praktyki lekarskiej współpracował z Edward Hospital, gdzie w
latach 1986-1988 sprawował funkcję Chairman of Department
of Family Practice.
Zmart 10 listopada 2003 roku i został pochowany w Naperville; nad Jego grobem przemawiali m.in. koledzy z lat studenc
kich - dr Zygmunt Jancelewicz z Kanady, dr Aleksander Jaku
bowski oraz dr Andrzej Badowski z USA.

W przerwie ćwiczeń w Klinice Chorób Zakaźnych (1958 r.), od lewej:
Olek Lezerkiewicz, autor

Przez długie lata pobytu w USA pozostawał w ścisłym kon
takcie z Polską i gronem przyjaciół z lat studenckich. Chętnie
uczestniczył w okresowych spotkaniach koleżeńskich, z rado
ścią odwiedzał swój ukochany Sopot, zatrzymując się oczywi
ście w Grand Hotelu, gdzie lubił podejmować grono przyjaciół.
Wspominaliśmy wówczas dawne czasy, wyprawy na motocy
klach, wyjazdy na narty i sopockich przyjaciół, a byty to posta
cie nietuzinkowe. Olek Lezerkiewicz byt w końcu lat 50. jednym
z trzech bardziej znanych i widocznych w Sopocie młodych
adeptów medycyny. Pozostała dwójka to nieżyjący już dziś dr
Tadeusz Okrój, neurolog, i dr Maurycy Strzałkowski, urolog.
Podobiznę, obecnie już emerytowanego dr. Maurycego Strzał
kowskiego z tych lat, można do dziś oglądać na fotografii przy
mikroskopie wraz z prof. Stanisławem Hillerem, która zdobi
salę jego imienia w Collegium Biomedicum.
Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Kolega, odpo
wiedzialny człowiek i doskonały lekarz. Łączymy się w żalu i
pamięci o Nim z żoną Katarzyną, dziećmi Beatą i Markiem oraz
wnuczką Alexis.
prof. Wiesław Makarewicz

Jedno z ostatnich zdjęć dr. Aleksandra Lezerkiewicza w USA (2003 r.)
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20 lat Cieciorki
Czy to ostatni obóz?
„Cieciorkowskie jest życie głupie i szalone, ranki senne i mokre, ale noce przebojowe...”.
W ten sposób rozpoczyna się nieoficjalny hymn obozów dla dzieci niepełnosprawnych
w Cieciorce, napisany wiele lat temu przez ich uczestników. Cieciorka - niewielka wio
ska za Starogardem Gdańskim - to miejsce pozwalające przeżyć wyjątkowe dwa tygodnie
zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i ich opiekunom-studentom trójmiejskich (i nie
tylko) uczelni, w tym również studentom AMG, którzy przyjeżdżają tu każdego roku na
obozy kontaktowe PCK, organizowane od 1985 r.
Już po raz kolejny w okresie wakacyj
nym reprezentujący władze naszej
Uczelni prorektor ds. dydaktyki prof. Bo
lesław Rutkowski wraz z kierownikiem
Działu Dydaktyki Tomaszem Littwinem,
odwiedzili dzieci niepełnosprawne, prze
bywające na obozie kontaktowym w Cie

ciorce. Pan Prorektor żywo interesował
się warunkami socjalnymi panującymi na
obozie. Dokonując rekonesansu bazy lo
kalowej obozu, pytał bezpośrednio dzie
ci o ich samopoczucie, o zabawy w ja
kich biorą udział. Odpowiedzi byty różne.
Najczęściej dzieci odpowiadały, iż zaba

Spotkanie z dziećmi w Cieciorce uświetniła swoją obecnością prof. Zofia Zegarska, organizatorka pierw
szych obozów cieciorkowskich, można powiedzieć „Matka”, która przybyła na specjalne zaproszenie
prorektora ds. dydaktyki prof. Bolesława Rutkowskiego
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wy są „odlotowe, superanckie, czadowe”
i dlatego niektóre z nich są na obozie
w Cieciorce czwarty, piąty, a nawet siód
my i ósmy raz. Spytacie Państwo, dlacze
go? Z pewnością dlatego, iż atmosfera tu
panująca oraz obowiązujący program
zajęć spowodowały, że dzieci spostrze
gły, może po raz pierwszy w życiu, iż nie
pełnosprawność nie przeszkadza im zwy
czajnie się bawić. Wcześniej po prostu
nie zdawały sobie nawet sprawy, iż sie
dząc na wózku inwalidzkim można tań
czyć na dyskotece, śpiewać na scenie,
występować w przedstawieniu, czy nosić
chrust na ognisko.
Natomiast pełnosprawni opiekunowie
przestali się bać niepełnosprawnych; zo
baczyli, iż często poza wózkiem inwa
lidzkim niczym się nie różnią od swoich
podopiecznych. Cieciorkowskie życie,
jego magia i atmosfera zawiązała wiele
przyjaźni i znajomości, które przetrwały
po kilka lat i wciąż trwają, jak np. słynne
już małżeństwa cieciorkowskie. Magię i
niezwykłą atmosferę panującą na obozie
zintensyfikowała bezsprzecznie pamięć i
ze wszech miar szlachetny gest prorekto
ra prof. Bolesława Rutkowskiego, który
już tradycyjnie przywiózł mnóstwo łakoci
dla dzieci, przyczyniając się tym samym
do niewystowionej wręcz radości towa
rzyszącej dzieciom w trakcie wręczania
im paczek ze słodyczami.
Niestety, radość tę przyćmiewa fakt
pojawienia się „czarnych chmur” nad
perspektywą organizowania przyszłych
obozów w Cieciorce. Przesyłane od 2002
r. wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru
ośrodków organizujących turnusy reha
bilitacyjne dla dzieci ze znaczną dys
funkcją ruchu (poruszających się o ku
lach i na wózkach), nie znajdują uznania
w ocenach upoważnionego organu. Jego
przedstawiciele uważają, iż placówka w
Cieciorce nie spełnia kryteriów dostęp
ności dla tej grupy obozowiczów. Ich po
byt warunkowany jest pozyskiwaniem
środków na pokrycie kosztów uczestnic
twa lub spełnieniem wymagań poprzez
dokonanie przebudowy pomieszczeń hi
gieniczno-sanitarnych obiektu, co także
wymaga pieniędzy.
Cieciorka to miejsce, które wciąż żyje
dzięki sponsorom od wielu lat wspierają
cych akcje obozów, a w tym szczególnie
hojnym: Lions Club Neptun Gdańsk, Aka
demia Medyczna w Gdańsku i wielu in
nych.
Mam niezłomną nadzieję, iż obóz w
Cieciorce trwać będzie dzięki kolejnym
zapaleńcom, w poszukiwaniu których or
ganizatorzy obozów nie ustają. Pomóż
my im w realizacji ich pomysłów, w orga
nizacji obozowego srebrnego wesela.

mgr Tomasz Littwin
Uczestnicy obozu w trakcie zajęć z hipoterapii

