
15

AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU
1945 - 2005

60
LAT

J AMG

gazetaAMGGAZETA A ni ;7GDAŃSK A MG

Lipiec 2005 nr 7 (175)
GDAŃSK

Lipiec 2005

ISSN 1506-9745

nr 7(175)

Profesor
■

Mariusz M. Żydowo
DOKTOR HONORIS CAUSA 

naszej Uczelni 
UKOŃCZYŁ 80 LAT

Szanowny Pan Rektor
prof. dr hab. med. Mariusz M. Żydowo
Katedra i Zaktad Biochemii AMG

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Z wielką satysfakcją odebratem zaproszenie Pra

cowników Katedry i Zaktadu Biochemii AMG na uro
czystość jubileuszową ku czci Pana Profesora w dniu 
28.05.2005 r. w Sulęczynie. Jestem prawdziwie za
szczycony tym zaproszeniem.

Osoba Pana Profesora jest dla mnie niedoścignio
nym wzorem uczonego, nauczyciela, organizatora 
akademickiego i obywatela. Od 1963 r., to znaczy od 
przybycia do Gdańska, fascynuje mnie potężna oso
bowość Pana Profesora, Jego mądrość i żelazna kon
sekwencja postępowania zgodnego z najwyższymi 
zasadami moralności i patriotyzmu. O takie cechy 
proszę Najwyższego, zwłaszcza teraz, przed przeję
ciem funkcji rektora naszej Alma Mater. Pamiętam, 
jako ówczesny przedstawiciel adiunktów w Senacie, 
jak godnie, mądrze i dzielnie petnit Pan Profesor rek
torską postugę w najtrudniejszej sytuacji w historii 
AMG. Stówa nie są w stanie wyrazić wdzięczności 
i uznania pokoleń studentów i pracowników naszej 
Uczelni dla dzieła Pana Profesora.

Przykro mi, że wcześniej zaplanowany wyjazd 
uniemożiiwia mi udział w przyjęciu w „Leśnym Dwo
rze”. Proszę przyjąć najgorętsze życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności oraz cieszyć się jakże zasłu
żonym uznaniem Uczelni i Przyjaciół.

Z wyrazami najgłębszego szacunku 
prof. Roman Kaliszan 

rektor-elekt AMG

60-lecie działalności AMG oraz 80. urodziny Profesora Mariusza M. Żydowo były okazją 
do zorganizowania przez ośrodek gdański Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej 
Kierowników Katedr Biochemii Wydziałów Lekarskich. Na zdjęciu od lewej: Jubilat - Pro
fesor Mariusz M. Żydowo przyjmuje życzenia od swoich uczniów: 
prof. Juliana Świerczyńskiego, kierownika Katedry i Zakładu Bioche- j—K s^r -j g
mii, organizatora Konferencji oraz prof. Zenona Aleksandrowicza
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Uczelni

Na zaproszenie prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego rektor prof. Wie
sław Makarewicz uczestniczy) w oficjalnej delegacji do siostrzanego miasta 
Sopotu - Ashkelon w Izraelu. Na zdjęciu prezydent Ashkelonu Roni Mehat- 
zri przekazuje rektorowi prof. Wiesławowi Makarewiczowi symboliczny klucz 
do bram miasta

16.06.2005 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak złożył wizytę w AMG, 
podczas której przekazał na ręce rektora-elekta prof. Romana Kaliszana dar 
dla Uczelni w postaci płaskorzeźby przedstawiającej trzech jeźdźców

19.05.2005 r. rektor prof. Wiesław Makarewicz wręczył nagrody laureatom 
konkursu „Abecadło interny”, przeprowadzonego w roku akademickim 
2004/2005 dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego. W uroczystości 
uczestniczyli prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski oraz dr To
masz Zdrojewski

JM Rektor podziękował za godne reprezentowanie naszej Alma Mater pod
czas licznych uroczystości akademickich w trakcie kadencji 2002-2005 
i wręczył Medal Pamiątkowy AMG chorążym Pocztu Sztandarowego: lek. 
Konradowi Boblewskiemu, dr. Sebastianowi Tyrzykowi, mgr. Leszkowi Po
krywce, dr. Bogdanowi Suchaczowi
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Reprezentacja AMG we Wrocławiu, od lewej: stoją Dimitr Adamonis, Se
bastian Komar, Michał Orysiak, Bartłomiej Panasiewicz, Piotr lwulski, To
masz Kozak, Bartosz Regent, Damian Zacharek, Łukasz Szwejkowski i tre
ner mgr Jan Stankiewicz; w pierwszym rzędzie - Narcyz Kiejna, Dawid Li
siecki, Karol Wierzba, Andrzej Budzisz, Anton Formigo 
Rodriguez, Jakub Jersak, Przemysław Szczęśniak str. 24

Drużyna AMG zajęła III miejsce w klasyfikacji zespołowej podczas
V Mistrzostw Szkół Wyższych w Aerobiku Sportowym, 
które odbyły się w kwietniu br. w Gdańsku

F$> Str. 24
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07.06.05 - konferencja pt. „Akademia Me
dyczna w Gdańsku - 60 lat w służbie regio
nu pomorskiego” zorganizowana z inicjaty
wy rektora prof. Wiesława Makarewicza z 
udziałem władz regionu, dziennikarzy i licz
nie przybyłych słuchaczy.

10.06.05 - na zaproszenie marszałka woje
wództwa pomorskiego Jana Kozłowskiego 
dziekan MWB prof. Jacek Bigda reprezen
tował rektora na IV Regionalnym Forum In
nowacji Województwa Pomorskiego.

13.06.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan 
wziął udział w rozstrzygnięciu plebiscytu 
Orzeł Pomorski. Uroczystość zorganizowa
na pod patronatem wojewody pomorskiego 
Cezarego Dąbrowskiego i marszałka woje
wództwa pomorskiego Jana Kozłowskiego 
odbyta się w Dworze Artusa.

15.06.05- rektor-elekt prof. Roman Kaliszan 
uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku na 
temat „Szkoły wyższe a rynek pracy”.

16.06.05 - marszałek Senatu RP Longin 
Pastusiak przekazał na ręce rektora-elekta 
prof. Romana Kaliszana dar dla Uczelni w 
postaci płaskorzeźby przedstawiającej 
trzech jeźdźców na koniach.

Profesor Krzysztof Narkiewicz 

UHONOROWANY

Profesor Krzysztof Narkie
wicz z Regionalnego Cen
trum Nadciśnienia Tętnicze
go AMG został zastępcą 
redaktora naczelnego Btood 
Pressure, które jest drugim - 
obok Journal ot Hypertension 
- oficjalnym czasopismem 
Europejskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego. 
Biood Pressure jest cytowane 
we wszystkich międzynaro
dowych bazach naukowych, 
m.in. w MEDLINE; jego aktu
alny Impact Factor wynosi 
1,4. W skład rady redakcyjnej 
czasopisma wchodzi sześć
dziesięciu ekspertów w za
kresie nadciśnienia tętnicze
go z całego świata. Redakto
rem naczelnym jest prof. Tho
mas Hedner ze Szwecji. n

16.06.05 - z okazji obchodów 60-lecia Ra
dia Gdańsk rektor-elekt prof. Roman Kali
szan wysłuchał prawykonania Oratorium 
Gdańskiego Marka Kuczyńskiego, dzieła, 
które powstało na zamówienie Radia 
Gdańsk.

12 - 17.06.05 - na zaproszenie prezydenta 
Sopotu Jacka Karnowskiego rektor prof. 
Wiesław Makarewicz uczestniczył w dele
gacji miasta, która złożyła oficjalną wizytę 
w Ashkelonie - siostrzanym mieście Sopo
tu w Izraelu.

24.06.05 - realizując ustalenia zawarte w 
Deklaracji podpisanej w dniu 21 lutego 2005 
r. w sprawie opracowania Pomorskiego Pro
gramu Profilaktyki i Leczenia Chorób Ukła
du Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowo
tworowych marszałek województwa pomor
skiego Jan Kozłowski i Bogdan Borusewicz 
w imieniu Samorządu Województwa Pomor
skiego oraz rektor prof. Wiesław Makare
wicz w imieniu Akademii Medycznej w 
Gdańsku przyjęli opracowane przez zespół 
roboczy założenia, które są szczegółowymi 
wytycznymi do przygotowania pełnej wersji 
ww. Programu.

mgr Urszula Skatuba

www.tandf.no/bp

BLOOD 
PRESSURE

EDITOR1AL

For the Adrancemcnt of Hypertension Research 
@ Eixloixe<l by the Enropean Socicty ot’ Hypertension

KtyiEW

Erratum

/ Taylor & Francis 
healthscienccs

mailto:gazeta@amg.gda.pl
http://www.gazeta.amg.gda.pl
http://www.tandf.no/bp
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Sprawozdanie z posiedzenia 
w dniu 30 maja 2005 r.

1. Na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab. 
Janusza Morysia Senat zaopiniował pozytywnie następują
ce wnioski:
a) o przedłużenie dr. hab. Michałowi Woźniakowi, prof. nzw. 

mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
b) o mianowanie dr hab. Marii Wujtewicz na stanowisko pro

fesora nadzwyczajnego,
c) o mianowanie dr. hab. Kazimierza Jaśkiewicza na stano

wisko profesora nadzwyczajnego,
d) o powołanie dr hab. Marii Wujtewicz na kierownika Kate

dry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii AMG.

2. Na wniosek dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dr. 
hab. Marka Wesołowskiego Senat zaopiniował pozytywnie 
następujące wnioski:
a) o mianowanie dr. hab. Anastasisa Pacanisa na stanowi

sko profesora nadzwyczajnego,
b) o mianowanie prof. dr. hab. Franciszka Sączewskiego na 

stanowisko profesora zwyczajnego,
c) o przedłużenie dr. hab. Jerzemu Klimkowi, prof. nzw. mia

nowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
d) o przedłużenie dr hab. Mirosławie Szczepańskiej-Konkel, 

prof. nzw. mianowania na stanowisku profesora nadzwy
czajnego.

3. Na wniosek prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. Bolesła
wa Rutkowskiego Senat przyjął uchwałę nr 25/04/05 w spra
wie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w AMG w 
roku akademickim 2006/2007. Proponowana uchwała w za
sadzie nie różni się od uchwały tegorocznej. Nowością jest, 
m.in. wprowadzenie algorytmu dla kandydatów z maturą 
międzynarodową (IB), który to algorytm został przyjęty w for
mie uchwały na poprzednim posiedzeniu Senatu. Poza tym 
na Wydziałach Lekarskim i Farmaceutycznym laureaci cen
tralnych olimpiad przedmiotowych w 2006 r. z biologii, che
mii i fizyki, którzy uzyskają skierowanie do AMG przez Ko
mitet Główny Olimpiady zostaną przyjęci na I rok studiów 
bez egzaminu wstępnego. Natomiast finaliści stopnia cen
tralnego olimpiad z biologii, chemii i fizyki otrzymają maksy
malną liczbę punktów, możliwą do uzyskania z danego 
przedmiotu.

4. Zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Wydawnictw 
dr hab. med. Krystyna Raczyńska, prof. nzw. przedstawiła 
projekt planu wydawniczego Akademii Medycznej w Gdań
sku na rok 2005. Komisja szczegółowo przeanalizowała każ
dy ze zgłoszonych tytułów przed przyjęciem do planu. W 
dniu 20.04.2005 r. Komisja zatwierdziła w przedstawionym 
planie 17 tytułów skryptów, 17 rozpraw habilitacyjnych oraz 
inne wydawnictwa, obejmujące publikacje Dziekanatów Wy
działu Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego, Katedry i 
Zakładu Farmakognozji, Międzywydziałowego Instytutu Me
dycyny Morskiej i Tropikalnej, Działu Organizacji i Zarzą
dzania jak również Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absol
wentów WL rocznika 1950-1955. Najważniejszym, poruszo
nym w dyskusji problemem była sprawa rozpowszechniania 
skryptów w wersji elektronicznej, umieszczonych w Extrane- 
cie, a mianowicie kwestia ewentualnego pobierania z tego 

tytułu opłat oraz wprowadzenia ewidencji wejść dostępu na 
poszczególne pozycje. Kolejną istotną sprawą podniesioną 
w dyskusji była kwestia nielegalnego powielania skryptów i 
zagrożeń, jakie to stwarza dla naszej Uczelni.

5. Prof. dr hab. Andrzej Hellmann, przewodniczący Zespołu 
Oceny Członków Władz Uczelni i Profesorów Senackiej Ko
misji Spraw Nauczycieli Akademickich przedstawił ocenę 
działalności władz rektorskich i roczne sprawozdanie z dzia
łalności AMG za rok akademicki 2003/2004 i częściowo za 
rok 2004/2005. Zespół pozytywnie ocenił szereg dokonań 
władz rektorskich w zakresie działalności dydaktycznej, na
ukowej, klinicznej i organizacyjnej. Zespół wskazał na za
grożenia i sprawy pozostające do załatwienia w najbliższym 
czasie. Wśród nich wymienił narastający deficyt budżetowy 
Uczelni, który zdaniem Zespołu wymaga szczegółowej ana
lizy przyczyn i podjęcia zdecydowanych kroków zaradczych, 
a także brak całościowej koncepcji organizacyjnej dla dodat
kowych kierunków studiów oraz brak kompleksowego roz
wiązania losów budynków szpitala przy ul. Kieturakisa 1.

Senat na wniosek prof. Andrzeja Hellmanna przyjął przed
stawioną ocenę działalności władz rektorskich i zatwierdził 
sprawozdanie z działalności Akademii w trybie § 24 p. 20 
Statutu AMG.

6. W sprawach bieżących prorektor ds. klinicznych prof. Stani
sław Bakuta podzielił się informacją ze spotkania z Bogda
nem Borusewiczem, członkiem Zarządu Województwa Po
morskiego oraz Tadeuszem Podczarskim, dyrektorem De
partamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego dotyczące
go restrukturyzacji klinik działających na bazie obcej. Roz
mowy, które prowadzono w rektoracie, dotyczyły głównie 
trzech jednostek: Kliniki Chorób Zakaźnych, Katedry i Klini
ki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Kliniki Pe
diatrii, Gastroenterologii i Onkologii Instytutu Pediatrii. W 
spotkaniu uczestniczyli: prof. W. Makarewicz, dr S. Bautem- 
bach.

W dalszej części posiedzenia rektor prof. W. Makarewicz 
zaprosił Senat na uroczyste otwarcie Kliniki Hematologii i 
Onkologii Dziecięcej AMG, które odbędzie się 3 czerwca br. 
z udziałem pani Jolanty Kwaśniewskiej i szeregu znamieni
tych gości.

Rektor prof. W. Makarewicz przypomniał również o zorga
nizowanej z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni konferencji 
poświęconej podsumowaniu służebnej funkcji AMG wobec 
społeczeństwa Gdańska i Pomorza, która będzie miała miej
sce w Muzeum Morskim w Gdańsku, na Otowiance w dniu 7 
czerwca br.

7. W wolnych wnioskach prof. Jan Stępiński, odwołując się do 
zatwierdzonego na poprzednim posiedzeniu Senatu algoryt
mu określającego wielkość zatrudnienia pracowników nie 
będących nauczycielami akademickimi, podniósł problem 
opisu zadań i obowiązków pracowników, a dokładniej kwe
stię kategoryzacji poszczególnych grup pracowniczych.

W dalszej części dr T. Zdrojewski wystąpił z wnioskiem o 
zmianę uregulowania sprawy prawnej reprezentacji pracow
ników IMMiT w Senacie, z pozycji obserwatorów na człon
ków. W odpowiedzi dyr. S. Bautembach i rektor W. Makare
wicz wyjaśnili, że takie uregulowanie byłoby sprzeczne z 
ustawą o szkolnictwie wyższym.

mgr Marlena Piór-Chastre
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Protokół z posiedzenia Zespołu Oceny 
Władz Uczelni i Profesorów Senackiej Komisji 

Spraw Nauczycieli Akademickich

Zgodnie z § 24 p. 20 Statutu AMG Zespół w składzie:

przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Hellmann
członkowie: prof. dr hab. Henryk Foks

prof. dr hab. Jacek Jassem 
prof. dr hab. Julian Świerczyński 
prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski

na podstawie sprawozdań rektora, prorektorów i dziekanów 
dokonał oceny działalności władz Akademii za rok akademicki 
2003/2004 i częściowo za rok akademicki 2004/2005 (ostatnia 
ocena dotyczyła roku akademickiego 2002/2003). W drugim i 
trzecim roku obecnej kadencji władze Uczelni, mimo trudnych 
uwarunkowań systemowych w zakresie służby zdrowia oraz 
trudności finansowych, z powodzeniem realizowały szereg ini
cjatyw i działań. Do najważniejszych Zespół zaliczył:

w zakresie działalności dydaktycznej

• uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierun
ku lekarsko-dentystycznym oraz na kierunku pielęgniarstwo 
wydane przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Kra
jową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego

• uzyskanie tymczasowego prawa do uczestnictwa w amery
kańskich rządowych programach pomocy finansowej

• uzyskanie akredytacji w zakresie kształcenia przeddyplo- 
mowego na kierunku farmaceutycznym oraz kształcenia po
dyplomowego w zakresie farmacji aptecznej, szpitalnej oraz 
analityki farmaceutycznej. Reaktywowanie po kilkunastolet
niej przerwie wydziałowego konkursu prac magisterskich 
na Wydziale Farmaceutycznym

• ukończenie studiów pierwszego rocznika licencjackich stu
diów na kierunku fizjoterapia

• poszerzenie oferty dydaktycznej o zaoczne studia licencjac
kie na Oddziale Zdrowia Publicznego - w specjalności ra
townictwo medyczne oraz o zaoczne dwuletnie studia ma
gisterskie na kierunku fizjoterapia oraz pielęgniarstwo i po
łożnictwo, a także o zaoczne studia licencjacie (tzw. pomo
stowe) na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

• uzyskanie istotnego wzrostu przychodów Uczelni ze studiów 
płatnych polskojęzycznych i English Division

• przeprowadzenie prac remontowych sal wykładowych (Au
dytorium Maximum na Wydz. Farmaceutycznym i sali im. 
prof. Wszelakiego na Wydz. Lekarskim);

w zakresie działalności klinicznej

• zakończenie procesu przeniesienia klinik z dawnego SPSK 
nr 3 przy ul. Kieturakisa do szpitali ACK przy ul. Dębinki i ul. 
Klinicznej

• uruchomienie Klinicznego Oddziału Ratunkowego w obrę
bie ACK

• zakończenie budowy Kliniki Hematologii i Onkologii Dzie
cięcej ze środków Fundacji „Porozumienie bez Barier”

• pozyskanie nowoczesnej aparatury dla klinik ACK;

w zakresie działalności naukowej

• utworzenie kompletnej bazy bibliograficznej publikacji pra
cowników Uczelni w Bibliotece Głównej, co m.in. przyczyni
ło się do uproszczenia dokumentacji sprawozdawczej jed
nostek, służącej ocenie parametrycznej

• podwyższenie kategorii z III na II Wydziału Lekarskiego, 
czego efektem byt wzrost dotacji na badania naukowe

• pozyskanie znaczących dotacji na inwestycje budowlane i 
aparaturowe (m.in. na wyposażenie Trójmiejskiej Akade
mickiej Zwierzętarni Doświadczalnej)

• przyznanie nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 
roku 2004 prof. Januszowi Limonowi oraz Nagrody Nauko
wej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza prof. Bolesławo
wi Rutkowskiemu.

Za najważniejsze inicjatywy podjęte przez rektora
i jego zespół uznać należy:

• zdefiniowanie misji i opracowanie strategii rozwoju Uczel
ni, co w dużej mierze ułatwi stworzenie programu działania 
władzom nowej kadencji

• powołanie nowego stanowiska prorektora ds. rozwoju 
Uczelni i współpracy z zagranicą oraz przekształcenie 
Działu Współpracy z Zagranicą w Dział Współpracy z Za
granicą i Programów Międzynarodowych

• znaczące zwiększenie przychodów Uczelni z tytułu czesne
go

• rozpoczęcie modernizacji „starej Anatomii” na Centrum Dy
daktyczne i podjęcie prac nad organizacją Muzeum Uczel
ni

• przygotowanie obchodów jubileuszu 60-lecia AMG.

Zdaniem Zespołu głęboki niepokój budzą:

• narastający deficyt budżetowy Uczelni, który wymaga szcze
gółowej analizy przyczyn i podjęcia zdecydowanych kroków 
zaradczych

• brak całościowej koncepcji organizacyjnej, a szczególnie 
pogłębionej analizy ekonomicznej, która winna być pod
stawą uruchamiania dodatkowych kierunków studiów

• brak aktualnej koncepcji dotyczącej losów budynków szpi
tala przy ul. Kieturakisa.

Podsumowując, Zespół pozytywnie ocenia działalność 
władz rektorskich i stawia wniosek o zatwierdzenie przez Se
nat sprawozdania rektora, prorektorów i dziekanów z działalno
ści Uczelni.

Przedstawione uwagi winny być uwzględnione w programie 
działań władz nowej kadencji.

za Zespół 
prof. dr hab. Andrzej Hellmann 

23 maja 2005 r.
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WYNIKI WYBORÓW 
organów jednoosobowych i innych wybieralnych 

stanowisk AMG na kadencję 2005 - 2008
REKTOR prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan

PROREKTORZY 

DS. NAUKI
DS. DYDAKTYKI

prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann 

prof. dr hab. n. med. Jan Marek Stomiński

DS. KLINICZNYCH prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowicki
DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

dr hab. n. med. Jacek Bigda, prof. nzw.

WYBIERALNI CZŁONKOWIE SENATU
Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczaj
nego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających sto
pień naukowy doktora habilitowanego:

z Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Anna Balcerska 

prof. dr hab. Piotr Lass 
prof. dr hab. Janusz Limon 

prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydtowska 
dr hab. Grzegorz Raczak, prof. nzw. 

dr hab. Jan Rogowski 
dr hab. Jacek Witkowski, prof. nzw. 
prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski

z Oddziału Stomatologicznego
dr hab. Barbara Kochańska

z Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Wojciech Czarnowski 

prof. dr hab. Henryk Foks 
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

z Wydziału Lekarskiego
dr Krystian Adrych 

dr Jacek Gwoździewicz 
dr Barbara Kamińska 

dr Marianna Taraszewska-Czarnowska 
dr Tomasz Zdrojewski

z Oddziału Stomatologicznego 
dr Janina Śramkiewicz

z Wydziału Farmaceutycznego
dr Michał Markuszewski 
dr Jarosław Stawiński

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami aka
demickimi:

mgr Barbara Olszewska

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
Stanisław Adamski
Michał Brzeziński
Rafał Kruczkowski
Anna Sakwińska

WYDZIAŁ LEKARSKI

DZIEKAN prof. dr hab. med. Janusz Moryś
PRODZIEKANI
Kierunek Lekarski

dr hab. n. med. Zenon Aleksandrowicz, prof. nzw. 
dr hab. n. med. Janusz Siebert, prof. nzw. 

dr hab. n. med. Jacek Witkowski, prof. nzw.
Oddział Stomatologiczny

dr hab. n. med. Barbara Kochańska
Oddział Zdrowia Publicznego

prof. dr hab. med. Piotr Lass
Oddział Pielęgniarstwa

dr n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

WYBIERALNI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących na 
stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczaj
nego oraz innych nauczycieli akademickich nie posiadających 
stopnia naukowego doktora habilitowanego:

dr Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
dr Zbigniew Bohdan

dr Waldemar Budziński
dr Anna Korzon-Burakowska

dr Ewa Kossowska
dr Barbara Kręglewska 
dr Krzysztof Kurowski 
dr Barbara Kwiecińska 
dr Dariusz Lautenbach 

dr Marian Łukiański
dr Wojciech Makarewicz 

dr Ewa Mierzejewska 
dr Anna Wojtaszek-Stomińska 

dr Adam Zapaśnik 
dr Marzena Zarzeczna-Baran 

dr Renata Zaucha

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami 
akademickimi:

Bożena Bryła
Halina Haioń

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
Stanisław Adamski
Grzegorz Bereda 
Michał Brzeziński

Piotr Górski
Magdalena Graczyk 

Marek Tomasz Jankiewicz 
Michalina Karaś 

Daniel Maliszewski 
Błażej Przybystawski 
Elżbieta Raczkowska 
Klaudiusz Rogalski 

Marta Sobczak 
Anna Żelazkiewicz
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WYDZIAŁ FARMACEUTYCZY

DZIEKAN prof. dr hab. Marek Wesołowski
PRODZIEKANI

dr hab. Apolonia Rybczyńska 
dr trąb. Wiesław Sawicki 

dr hab. Mirosława Szczepańska-Konkel, prof. nzw.

WYBIERALNI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących na 
stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczaj
nego oraz innych nauczycieli akademickich nie posiadających 
stopnia naukowego doktora habilitowanego:

dr Tomasz Bączek
dr Paweł Konieczyński

dr Michał Markuszewski

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami aka
demickimi:

inż. Brygida Klimaszewska

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
Arkadiusz Opara
Anna Sakwińska

Krzysztof Sottohub

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ 
BIOTECHNOLOGII UG-AMG

DZIEKAN prof. dr hab. Ewa Łojkowska

PRODZIEKANI
dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk 

dr hab. Andrzej C. Sktadanowski, prof. nzw.

prof. dr hab. med. Anna Balcerska 
przewodnicząca 

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Gdańska Wiosna Traumatologiczna
II Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich

W dniach 2-3 czerwca 2005 r. odbyto się w Gdańsku II Sym
pozjum Sekcji Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Pol
skich pod patronatem JM Rektora AM w Gdańsku prof. Wiesła
wa Makarewicza, którego organizatorem była Katedra i Klinika 
Chirurgii Urazowej naszej Uczelni. Uroczystym akcentem spo
tkania licznych traumatologów było nadanie prof. Jerzemu Li
pińskiemu tytułu Honorowego Przewodniczącego Sekcji Chi
rurgii Urazowej TChP w uznaniu jego zasług w ponad 26-letniej 
owocnej pracy na rzecz rozwoju rodzimej chirurgii urazów.

W Sympozjum uczestniczyło ponad 250 lekarzy chirurgów, 
ortopedów, anestezjologów i specjalistów medycyny ratunko
wej z różnych regionów Polski oraz z zagranicy (Belgia, Stany 
Zjednoczone, Niemcy, Norwegia, Austria, Ukraina). Tematyka 
Sympozjum koncentrowała się wokół nowoczesnych algoryt
mów postępowania diagnostyczno-leczniczego u chorych po 
ciężkich urazach, zwłaszcza w obrębie tułowia, miednicy oraz 
kości długich. Nadzwyczaj interesujący wykład inauguracyjny 
przedstawił prof. Paul Broos z Belgii na temat chirurgicznego 
leczenia tępych obrażeń w obrębie tułowia. Prof. Asher Hirsh- 
berg ze Stanów Zjednoczonych w swoim wystąpieniu wyczer
pująco scharakteryzował najnowsze osiągnięcia w zakresie 
chirurgicznych technik „damage control”, dzięki którym można 
uratować życie najciężej poszkodowanym we wczesnym okre
sie po urazie, a odpowiednie wieloetapowe procedury opera
cyjne mogą zapewnić pomyślny wynik końcowy leczenia tej gru
py najciężej poszkodowanych.

Goście z Norwegii - prof. Johan Pillgram i prof. Olav Roeise 
podzielili się swoimi bogatymi doświadczeniami klinicznymi 
dotyczącymi urazowych wskazań do tzw. natychmiastowej to
rakotomii („emergency thoracotomy”) oraz postępowania w 
przypadku ciężkich złamań miednicy połączonych z masyw
nym krwotokiem. Wykład prof. Wilhelma Friedla z Niemiec do
tyczył nowoczesnych rozwiązań w leczeniu złamań w obrębie 
bliższej nasady kości udowej, a dr Marek Mazurek z Wiednia 
zapoznał uczestników konferencji z bogatym doświadczeniem 
ośrodka wiedeńskiego w zakresie zespoleń dalszej nasady ko
ści udowej od strony stawu kolanowego.

Wykłady wybitnych polskich traumatologów dotyczyły chirur
gicznego leczenia uszkodzeń śledziony (prof. Krzysztof Słowiń

ski), uszkodzeń trzustki (prof. Jerzy Karski), uszkodzeń nerwów 
w urazach mnogich (prof. Roman Rutowski), czasu interwencji 
terapeutycznych w mnogich obrażeniach ciała (prof. Leszek 
Brongel), postępowania chirurgicznego w postrzałach klatki 
piersiowej (prof. Tadeusz Przystasz). Duże zainteresowanie 
wzbudziły także wykłady dotyczące problematyki ujednolicone
go nazewnictwa w traumatologii (prof. Jerzy Lipiński, dr hab. 
Jerzy Lasek), monitorowania bakteriologicznego oraz powikłań 
infekcyjnych u chorych po ciężkim urazie (dr Alfred Samet), 
patofizjologii ciężkiego krwotoku pourazowego (prof. Piotr Pa
luszkiewicz), złamań niestabilnych miednicy (dr Adam Caban, 
dr Wojciech Twardosz) oraz stabilizacji kręgosłupa w obraże
niach mnogich (dr Wojciech Zieliński).

Zdecydowana większość wykładów stała się podstawą do 
ciekawej i ożywionej dyskusji. W czasie trwania Sympozjum 
eksponowano 31 bardzo starannie przygotowanych plakatów, w 
których autorzy nawiązywali do praktycznych aspektów prze
wodnich tematów konferencji. Komisja plakatowa nagrodziła 
najbardziej interesujące doniesienia plakatowe z ośrodka kra
kowskiego, poznańskiego oraz gdańskiego. Szczególną aktyw
nością wykazali się uczestnicy w czasie sesji interaktywnej 
połączonej z prezentacją ciekawych i trudnych przypadków 
oraz wnikliwą analizą i oceną wdrożonego i optymalnego postę
powania diagnostyczno-leczniczego. Swoje poglądy, na nie
rzadko kontrowersyjne problemy, przedstawili liczni koledzy z 
ośrodków terenowych, akademickich, a także goście z zagra
nicy, co niewątpliwie przyczyniło się do uatrakcyjnienia nasze
go spotkania. W ocenie uczestników, II Sympozjum Sekcji Chi
rurgii Urazowej TChP było interesującym forum wymiany po
glądów na temat leczenia chorych po ciężkich urazach i powin
no sprzyjać dalszej integracji lekarzy wielu specjalności zajmu
jących się tym trudnym i często niedocenianym działem medy
cyny, jakim jest traumatologia.

dr hab. Jerzy Lasek 
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

II Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej TChP
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Absolwentów Oddziału Stomatologicznego
Jubileuszowe refleksje

Miesiąc maj stał się, od pewnego momentu, czasem jubile
uszy absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku. Staio się 
tak głównie za przyczyną JM Rektora AM w Gdańsku prof. dr. 
hab. Wiesława Makarewicza piastującego swój wysoki urząd na 
przełomie tysiącleci 1999-2005. 21 maja br. swój dzień wspo
mnień, odnowienia dyplomów lekarza dentysty i spotkania, po 
latach niewidzenia się, przeżywali absolwenci ostatniego (przed 
reformą studiów lekarskich) czteroletniego kursu nauczania na 
Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego z lat 1951- 
1955. Dzięki władzom uczelnianym, Stowarzyszeniu Absolwen
tów AMG oraz prężnemu Komitetowi Organizacyjnemu złożone
mu z niezastąpionej koleżanki: Alicji Niestuchowskiej, Aurelii 
Kwiesielewicz, Teresy Wesołowskiej, Wandy Chamskiej, Janu
sza Brandta, Huberta Pobłockiego i prezesa dr. n. med. Józefa 
Caby uroczystości przebiegły nader sprawnie.

Na ich program złożyła się msza św. w kościele pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej celebrowana przez ks. dr. Piotra Kra
kowiaka, któremu przy ołtarzu asystowali, czytając m.in. lekcję i 
modlitwę wiernych, dwaj ministranci seniorzy, koledzy z roku 
Jubilatów: Janusz Brandt i Hubert Pobłocki. Pięknym śpiewem, 
przy wtórze organów, nabożeństwo uświetniła sopranistka Joan
na Łukowska (prywatnie wnuczka kolegi J. Caby). Wspólne zdję
cie przed Collegium Biomedicum, wespół z JM Rektorem AMG, 
ubarwione flagami Polski i Unii Europejskiej, do której powiewa
jący nimi dentysta od lat studiów zapewne tęsknił, uczestnicy 
spotkania zabrali ze sobą: do USA, na antypody, do RPA, kilku 
krajów europejskich, gdzie obecnie żyją i do wielu zakątków 
Polski, skąd przybyli w ten piękny słoneczny dzień majowy.

Uroczystość odnowienia dyplomów tradycyjnie już odbyta 
się w sali im. prof. Stanisława Hillera. Złożyły się na nią: wy
słuchanie hymnu państwowego, Gaudę Mater Polonia, powita
nie Jubilatów i zaproszonych Gości przez prof. Zdzisława Be- 
reznowskiego, przemówienie JM Rektora prof. Wiesława Ma- 
krewicza, wręczenie dyplomów, wystąpienia wiceprezesa Sto
warzyszenia Absolwentów AMG dr. med. Jerzego Kossaka, 
dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Janusza Morysia i przed
stawiciela Jubilatów dr. n. med. Józefa Caby. Wyświetlenie na 
ekranie kilkudziesięciu fotografii z lat studiów i celny komen

Organizatorzy spotkań koleżeńskich, od prawej: Aurelia Kwiesiewicz, Janusz Brandt, Teresa Wesołowska, 
Józef Caba, Alicja Niesłuchowska, Hubert Pobłocki, Wanda Chamska

tarz Janusza Brandta na ich temat, przywołał wśród zebranych 
na sali, różnorakie przeżycia sprzed ponad pół wieku. Sponta
niczne wystąpienia dr n. med. Jolanty Wierzby dziękującej swej 
matce Alicji Niestuchowskiej za wieloletni trud organizowania 
spotkań koleżeńskich, w tym jubileuszowego i ciepłe słowa 
skierowane przez prof. Barbarę Adamowicz-Klepalską cytującą 
m.in. fragmenty nagrodzonego w ogólnopolskim konkursie pa
miętnika lekarza napisanego gwarą kociewską przez jednego 
z Jubilatów, przywołały wśród zebranych gości wspomnienia z 
tamtych, jakże odległych lat.

Kwartet smyczkowy Cappelli Gedanensis umilił i ubogacił o 
przeżycia artystyczne ten uroczysty dzień.

Wyprowadzenie sztandaru Uczelni i wysłuchanie Gaude
amus igitur stanowiły końcowy akord uroczystości oficjalnych. 
Następujące po nich spotkanie przy lampce wina dato możli
wość do bezpośrednich rozmów pomiędzy weteranami pracy w 
zawodzie lekarza - dentysty oraz okazję do kontaktu i wymiany 
zdań z władzami Uczelni - Matki Karmicielki. Dzięki nowocze
snej technice, już po godzinie od upływu wykonania wspólnej 
fotografii, wręczono JM Rektorowi prof. Wiesławowi Makarewi
czowi pamiątkowe, dwustronne, oprawione w ramki i szkło ta
bleau. Jedną stronę stanowiło tableau sprzed 50. lat powięk
szone do formatu A2, co przed pół wiekiem było jeszcze nie
wykonalne. Zawiera ono podobizny ówczesnych władz Uczelni 
i wychowawców oraz 142 absolwentów. Druga strona to zbiór 
fotografii z różnych spotkań koleżeńskich, wraz z tym jubile
uszowym oraz okolicznościowe wiersze.

Hubert Pobłocki

W imieniu Jubilatów
Magnificencjo, Panie Rektorze, 
Panie i Panowie Profesorowie, 
Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy!
Pół wieku! - Tyle minęło, kiedy jako młodzi, pełni chęci słu

żenia chorym, a nade wszystko wiary w lepsze jutro - odbiera
liśmy nasze dyplomy lekarskie, będące przepustką w dorosłe 

życie.
50 lat to bardzo długi okres, nawet dla 

historii ma on już znaczenie, a dla nas - 
przeciętnych ludzi, to przecież więk
szość życia. Choć czas ten zrobił z nas 
babcie, dziadków, a często już pradziad
ków nie jest dla nas czasem przegra
nym. Jest to jednak pora podsumowań 
zawodowego życia.

Stajemy tu dziś z ogromnym wzrusze
niem. Nawet niechcący nasuwają się 
wspomnienia, wydaje się, że było to tak 
niedawno, kiedy po tych samych bru
kach biegało się na wykłady czy ćwicze
nia. Tak! - bruki te same - choć otocze
nie bardzo zmienione. Cztery lata co
dziennej bieganiny, wiele stresów, smut
ków i radości - aż wreszcie meta! W kie
szeni wymarzony dyplom, niekłamana 
duma: lekarz to brzmi dumnie! I można 
pożegnać Uczelnię, choć do dyplomu byt 
dołączony ważny, nieznany dziś nikomu
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Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku, rocznik 1951-1955
dodatek - nakaz pracy. Dla wielu dzisiejszych absolwentów taki 
dokument bytby rozwiązaniem problemu znalezienia pracy. Dla 
nas byt to bilet w „nieznane”, choć można było znaleźć pracę 
na miejscu.

Wspomnienia tamtych lat nasuwają porównania i uświada
miają jak wiele zaszło w tym czasie zmian.

Niestety, nie udato się nam dziś stawić się tu w komplecie... 
Aż trzydziestu trzech Kolegów nie dzieli z nami dzisiejszej ra
dości w progach Alma Mater. Odeszli na zawsze. Możemy je
dynie życzliwie Ich wspominać i modlić w Ich intencji. Nie ma 
też z nami naszych czcigodnych Profesorów, których wspomi
namy z szacunkiem i wdzięcznością, pamiętając Ich trud wło
żony w nasze wykształcenie. Nade wszystko pamiętamy życz
liwość, jaką nas darzyli.

Wczoraj nasza delegacja złożyła kwiaty na grobie śp. Profe
sor Kseni Lutomskiej. Niech to będzie symbolem pamięci nie 
tylko o Pani Profesor, ale też o wszystkich naszych wychowaw
cach.

Dziękujemy: Jego Magnificencji Panu Rektorowi, Senatowi, 
Panu Dziekanowi, Stowarzyszeniu Absolwentów AMG oraz 
WSZYSTKIM, którzy zorganizowali tę podniosłą uroczystość. 
Bardzo wysoko cenimy sobie pamięć o nas - weteranach - wie
dząc jak łatwo i szybko zapomina się dziś o emerytach.

Dziękujemy za wręczone nam dzisiaj ZŁOTE DYPLOMY - 
przyjmujemy je jako uznanie za naszą pięćdziesięcioletnią 
służbę chorym. Jesteśmy szczęśliwi i głęboko wzruszeni!

Szanowni Państwo!
Każdy jubileusz skłania do refleksji. W tym miejscu proszę 

mi pozwolić na krótkie wspomnienia związane ze studiami na
szego rocznika.

W 1951 roku, po trudnym egzaminie wstępnym, ponad 200 
osób znalazło swoje nazwiska na liście przyjętych na pierwszy 
rok studiów. Start - nie byt łatwy, meta - daleko, a bieżnia - wy
boista. Naturalnym więc było, że z upływem lat zmniejszała się 
liczba studiujących. Do celu, w roku 1955, dotarty 142 osoby. Z 
tej liczby dzisiaj stawiła się tutaj dokładnie potowa: 71 osób. 
Nasuwa się pytanie, co się dzieje z pozostałymi?

Poza wspomnianymi już zmarłymi, z 15 osobami, mimo sta
rań, nie udato się nam nawiązać kontaktu, ani teraz, ani pod
czas poprzednich ośmiu koleżeńskich zjazdów. W tej liczbie 
jest też parę osób, które przyjęty postawę „zbuntowanych” i 
świadomie zerwały kontakt z nami - co trudno zrozumieć. Na 
szczęście nie jest ich wielu. Z 20 osobami spośród nieobec
nych utrzymujemy więź listowną! telefo
niczną. Są to Koleżanki i Koledzy, któ
rym stan zdrowia nie pozwala na przy
jazd. Przyjęliśmy od Nich liczne pozdro
wienia i życzenia - z tego miejsca po
zdrawiamy Ich serdecznie, życząc wiele 
dobrego, a przede wszystkim zdrowia.

Studiowaliśmy cztery lata. Ten skró
cony okres byt podyktowany dużym za
potrzebowaniem na stomatologów. W 
terenie pracowali jeszcze liczni upraw
nieni technicy dentystyczni, bez wyższe
go wykształcenia medycznego. Nawet 
na praktykę podyplomową nie było za 
wiele czasu, jedynie po szóstym seme
strze obowiązywała jednomiesięczna 
praktyka, po której, zresztą za zgodą 

dziekana, można już było samodzielnie pracować.
Niestety, dla nas ten skrócony czas studiowania stwarzał 

dodatkowe trudności. Po prostu w krótszym czasie trzeba było 
opanować przewidziany program. Przedmioty ogólnolekarskie 
w większości wykładali ci sami Profesorowie, którzy prowadzi
li wykłady na Wydziale Lekarskim, a więc i przy egzaminach nie 
było zasadniczych różnic. Po drugim roku doszły przedmioty i 
ćwiczenia specjalistyczne - właściwa nauka zawodu. Przy
świecało nam tu hasto powtarzane przy każdej okazji przez śp. 
Profesora Jarosza: nie możecie być lekarzami patrzącymi na 
pacjenta przez przysłowiową „dziurkę wzębie". Nie sposób nie 
wspomnieć o trudnościach niezależnych od nikogo, jeśli nie 
winić tu ogólnie panującej biedy, która na każdym kroku życia 
nam nie ułatwiała. Brak było podręczników, biblioteka nauko
wa była jeszcze w powijakach, nie śniła nam się nawet możli
wość powielania, jaką mamy dzisiaj, wykłady wielokrotnie prze
pisywało się ręcznie.

Do niedostatków byliśmy jednak przyzwyczajeni, a entuzjazm 
powojennej odbudowy nie pozwalał na narzekania. Dziś na pew
no nikt by nie dał wiary, że na ćwiczenia z mikrobiologii szło się 
„przez górki” pieszo, aby nie płacić za tramwaj. Jakże inne są 
problemy „komunikacyjne” dzisiejszych studentów. Sądząc po 
ilości samochodów na pustych za naszych czasów ulicach, pew
nie martwią się, czy będzie miejsce na zaparkowanie.

Poza trudnościami materialnymi byty - może nawet gorsze 
- problemy natury moralnej. Zamiast filozofii czy etyki, byliśmy 
indoktrynowani materializmem dialektycznym i marksizmem- 
leninizmem. Przedmiotom tym - poza samą treścią - towarzy
szył po prostu strach, aby nie ujawniono w nas nawet myśli 
sprzecznych z „jedynie słuszną ideologią”. Taki stan potęgo
wała postawa i osobowość wykładowców tych przedmiotów, 
uważających je za ważniejsze od medycznych. Narażenie się 
im niosło poważne konsekwencje, z utratą prawa do studiów 
włącznie.

Może nie warto byłoby to wspominać, gdyby nie fakt, jaki 
miał miejsce na naszym roku. Dotyczył on naszej koleżanki 
Marysi, która za pomoc ojcu w przeciwstawianiu się kolektywi
zacji wsi, stała się niegodną studiowania w PRL. Decyzja była 
już podjęta, ale jej skreślenie z listy studentów musiat zatwier
dzić rektor i cały nasz rok. Atmosfery tamtego zebrania i pre
sji, jaką na nas wywierano, nie da się zapomnieć. Pozostaje 
tajemnicą Marysi, jak i do kogo się odwołała, ale studia szczę
śliwie udato się jej ukończyć i jest dziś z nami - pozdrawiamy 
Cię, Marysiu!

Mszę św. w intencji Jubilatów celebrował w kościele oo. pallotynów ks. dr Piotr Krakowiak, do mszy św. 
służą koledzy Jubilaci
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Dla dzisiejszego pokolenia ten przytoczony fakt brzmi pew
nie anegdotycznie - ale dla nas przypomnienie go i analiza - 
dopiero jasno obrazują drogę naszego pięćdziesięciolecia i 
przemian, jakich byliśmy świadkami.

Przykrych zdarzeń tamtego okresu staramy się dziś nie pa
miętać.

Szanowni Państwo! Półwiecze minęto - postęp myśli ogólno- 
medycznej i stomatologicznej jest ogromny. Zaczynaliśmy pra
cę na maszynach przypominających kołowrotki, a podstawo
wym materiałem wyciskowym w protetyce byt gips. Dziś dyspo
nujemy wspaniale wyposażonymi unitami, wykorzystuje się la
ser i wideografię - nie wspominając o materiałach, o jakich na
wet nam się nie śniło. Choć tamte czasy bezpowrotnie minęły, 
nie znaczy to jednak, że dzisiejsze są „ustane różami”. Postęp 
w nauce i technice, nowe odkrycia niosą poważne zagrożenia 
- może nawet poważniejsze niż te, z którymi nam trzeba było 
się borykać. Mam tu na myśli przede wszystkim problemy mo- 
ralno-etyczne, jakie z sobą niesie korzystny przecież postęp.

SIEDEMDZIESIĘCIOLA TKOWIE

Siedemdziesiąt lat dzielnie żyć,
Przez siedemdziesiąt lat rosnąć i tyć, 
To błogosławieństwo bez wątpienia, 
Nie każdemu dane do spełnienia. 
Siedemdziesiątka jest liczbą, która da się lubić, 
To rok nie dający się w życiu zgubić.
Zerknijmy tylko w przypowieści, lub zamęście: 
Siedem to liczba, co przynosi szczęście,
Siedem kózek, siedem kruków,
Siedem synów, siedem wnuków.
Siódemka ziół znana jest pastuchom,
Stosują je skutecznie przeciw złym duchom.
Siedem korzeni wykopanych w ciemności 
Stanowi najskuteczniejszy eliksir miłości.
Także do przyrządzania ciasta
Dodaje się siedem przypraw i basta!
Już w starożytności
Występowała liczba siedem bez trudności. 
Wszędzie ją można dojrzeć,
Trzeba tylko we właściwą stronę spojrzeć.
Weźmy na to, taka planet trajektoria,
Czyż nie wyznacza nam ona siedmiu dni tygodnia? 
Że siedem cudów jest na świecie
O tym chyba wszyscy wiecie?
Nawet hen w kosmosie, gdzie panuje tęgi mróz, 
Siedem gwiazd składa się na Wielki l/l/óz.
Siedem barw liczy tęczy półkole,
Można je dostrzec tu na ziemskim padole.
Z siedmiu tkanek jest człek zbudowany, 
Siedmioma motywami powodowany.
Siedemdziesiąt lat to długie życie,
A wciąż o dalszych latach trza marzyć skrycie.
Aż do ostatniej życia chwili,
Kiedy Biała Pani nas przyszpili.

Wiersz anonimowego autora z języka niemieckiego przełożył Hubert 
Pobłocki

Dotyczy to nie tylko medycyny, ale w naszym działaniu ma to 
znaczenie szczególne. Czynniki te powodują bowiem dehuma
nizację medycyny.

Godność człowieka, dobro wspólne szeroko pojęte, a więc i 
salus aegroti, są zagrożone przez mamonę, która staje się, nie
stety, dominującym „dobrem” dnia dzisiejszego. Cała szeroko 
pojęta genetyka, cała farmakologia, transplantologia, zapłod
nienie in vitro aż po eutanazję - to dziedziny, w które brutalnie 
wkracza pieniądz - i niestety, zbyt często bierze górę nad mo
ralnością i etyką. Postępuje dehumanizacja zawodu, a w ogól
nie rosnącym chaosie maleje autorytet lekarza. My, weterani 
tego zawodu bardzo nad tym bolejemy.

Wszelkie nowości i osiągnięcia, do których my nie mieliśmy 
dostępu, mogą stwarzać pozory, że pozostawaliśmy w tyle, że 
byliśmy gorzej wykształceni. Są jednak walory, których nie za
stąpi postęp techniczny. Nigdy nie pozostawaliśmy w tyle za 
postępem w naszych specjalnościach. Korzystaliśmy z każdej 
możliwości szkolenia i samokształcenia, czerpaliśmy z do
świadczeń przekazanych na przez naszych nauczycieli.

Co prawda, profesorów nasz rok nie pozostawił, ale prawie 
wszyscy z nas zdobyli drugi stopień specjalizacji w jednej, a 
bardzo często w dwóch specjalnościach. Trzy osoby zdobyty 
stopień doktora nauk medycznych. Ponad 80% naszego roku 
stanowiły dziewczyny - nie sposób przecenić ich roli - zostały 
nie tylko znakomitymi lekarzami, ale też dobrymi żonami, mat
kami, zaopatrzeniowcami swoich domów, co w tamtych cza
sach wymagało wiele czasu i wysiłku. Wielu spośród nas peł
niło funkcje kierownicze w służbie zdrowia. Ale znakomita 
większość całe zawodowe życie spędziła „na pierwszej linii 
frontu”, w bezpośrednim kontakcie z chorym, tam, gdzie lekarz 
jest potrzebny najbardziej. Dlatego dziś z podniesionym czo
łem odbieramy te złote dyplomy z poczuciem, że na nie zapra
cowaliśmy.

Wypada jeszcze stwierdzić, że kilkoro z nas sławiło polską 
stomatologię poza granicami kraju: Jurek Czubata aż na anty
podach - w Australii, Rysio Ogonowski w RPA, dwie Koleżanki 
pracowały w Niemczech, a jedna w Stanach Zjednoczonych. 
Trzeba tu podkreślić, że ci „emigranci” utrzymują przez cały 
czas kontakt z nami, przyjeżdżali na wszystkie organizowane 
koleżeńskie spotkania.

Drogie Koleżanki i Koledzy, Mili Goście I
Przed pół wiekiem składaliśmy przysięgę służenia chorym 

„według swoich sit i możliwości”. Sentencją tego przyrzecze
nia była obietnica: „Jeśli dochowam tej przysięgi - dozwolone 
mi będzie życie moje spędzić i sztukę uprawiać w szacunku i 
miłości wszystkich”. Jestem całkowicie przekonany, że przy
siędze hipokratesowej byliśmy przez całe życie wierni. Mam 
więc i nadzieję, że obiecana nam miłość i szacunek będą przy
najmniej tlić się - jeśli nie płonąć - w najodleglejszych zakąt
kach naszego kraju.

Kończąc, raz jeszcze najserdeczniej dziękuję za dzisiejszą 
uroczystość i życzę:

Panu Rektorowi, Szanownemu Gronu Profesorskiemu, na
szym Koleżankom i Kolegom - także tym, którzy nie mogą tu 
cieszyć się z nami - wiele zdrowia i jeszcze raz zdrowia!!

Naszym następcom, aby doczekali takiej jak nasza, uroczy
stości! Nade wszystko życzę im, aby w tym „zwariowanym” dzi
siejszym świecie nie mieli wątpliwości w wyborze pomiędzy 
salus aegroti a mamoną. Gdyby jednak tak się zdarzyło, że 
będą się wahać - niech pomną na złotą myśl Seneki: „czego 
nie zabrania prawo - zabrania wstyd”.

Vivat Academia! Vivant Professores!

dr n. med. Józef Caba
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Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów

Absolwentów Wydziału Farmaceutycznego, 1950-1954 oraz 1951-1955
Złoty Jubileusz dwóch roczników

W piątek 3 czerwca 2005 r. odbyta się uroczystość jubile
uszu 50-lecia ukończenia studiów połączona z odnowieniem 
dyplomów magistra farmacji absolwentów Wydziału Farmaceu
tycznego Akademii Medycznej w Gdańsku roczników studiów 
1950- 1954 i 1951 - 1955.

Uroczystość rozpoczęta się mszą świętą w kościele pod 
wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Gdańsku-Wrzeszczu przy 
ul. Mickiewicza, koncelebrowaną przez proboszcza ks. Kazi
mierza Kubackiego, ks. Piotra Tworka, kapelana diecezjalne
go farmaceutów i ks. Romana Wróbla, farmaceutę, absolwenta 
z 1981 r. We mszy świętej uczestniczyli, m.in. rektor-elekt prof. 
Roman Kaliszan, dziekan prof. Marek Wesołowski i prodziekan 
dr hab. Wiesław Sawicki. Podczas mszy świętej modliliśmy się 
za farmaceutów obchodzących złoty jubileusz, a także za 
zmarłych Profesorów, pracowników naszego Wydziału oraz 
Koleżanki i Kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze.

Następnie przed głównym wejściem do budynku Wydziału 
Farmaceutycznego wykonano wspólną fotografię jubilatów.

Główna część uroczystości jubileuszowych odbyta się w 
Auditorium Maximum Wydziału Farmaceutycznego.

Uroczyste posiedzenie Senatu, po wysłuchaniu hymnu pań
stwowego i Gaudę Mater Polonia, otworzył dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego prof. Marek Wesołowski witając wszystkich 
uczestników uroczystości. Po przemówieniach rektora-elekta 
prof. Romana Kaliszana oraz dziekana nastąpiło wręczenie 
dyplomów jubilatom. Następnie głos zabrali kolejno: przewod
niczący Stowarzyszenia Absolwentów AMG prof. Brunon Imie- 
liński, przedstawiciele jubilatów mgr Wiktor Malec i prof. Jerzy 
Krechniak, prezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej dr 
Stanisław Vogel oraz przedstawicielka prezydenta Gdańska 
mgr Janina Mańko. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu 
Cappelli Gedanensis.

Po uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni na tradycyjną 
lampkę wina i maty poczęstunek do sali posiedzeń Rady Wy
działu Farmaceutycznego. Spotkanie jubilatów zakończyło się 
obiadem w restauracjach „Newska” i „Zielona Papuga”.

prof. Jerzy Krechniak

W imieniu rocznika 1950-1954
Jego Magnificencjo Panie Rektorze,
Szanowny Panie Dziekanie Wydziału Farmaceutycznego,
Wysoki Senacie,
Dostojni Goście,
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Mam zaszczyt serdecznie powitać w imieniu komitetu orga

nizacyjnego absolwentów rocznika 1950-1954, wszystkich tu 
zebranych, a szczególnie władze Uczelni oraz koleżanki i kole
gów z naszego roku.

Serdecznie pozdrawiam również tych z nas, którzy nie mogą 
dzisiaj tu być razem z nami, ze względu na stan zdrowia, bądź 
inne okoliczności.

Pragnę serdecznie podziękować Władzom Uczelni oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej podnio
słej uroczystości, jaką jest jubileusz 50-lecia ukończenia przez 

nas studiów na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycz
nej w Gdańsku.

Jest to długi okres naszego krótkiego życia. I nie byłoby nas 
dzisiaj na tej sali, gdyby nie dane nam było mieć tak znakomite 
grono Profesorów i asystentów. To Im zawdzięczamy to, kim 
byliśmy i jeszcze niejednokrotnie jesteśmy - w życiu zawodo
wym. To Oni przekazali nam wiedzę, szacunek do zawodu i do 
ludzi.

W tym doniosłym dla nas dniu zabrakło w naszym gronie nie
mal wszystkich naszych Nauczycieli. Dziękujemy Im wszystkim 
za trud nauczania! Zabrakło również wśród nas wiele naszych 
Koleżanek i Kolegów. Jedni i drudzy odeszli na zawsze. Uczcij- 
my Ich pamięć chwilą ciszy.

Dzisiejsza uroczystość przenosi nas do lat młodości! Do 
szczęśliwego dla nas czasu, do czasu, kiedy byliśmy pełni za
pału do nauki i pełni optymizmu życiowego. W pamięci naszej 
jak film przewijają się lata spędzone w murach tej Uczelni. Z 
jaką dumą nosiliśmy czapkę akademicką!

Studia na naszym Wydziale były ciężkie i pracochłonne ze 
względu na brak podręczników, skryptów, pracownie skąpo 
wyposażone i ciasnotę na ćwiczeniach. Byty to lata powojenne, 
trudne. Wszyscy je dobrze pamiętamy, ale młodość pozwalała 
zapominać o niewygodach i niedostatkach.

Cieszyliśmy się z drobiazgów i mieliśmy czas na zabawę. 
Byliśmy młodzi i nasza Uczelnia była młoda. To w jej murach 
przeżywaliśmy nasze radości i smutki. To tu zawieraliśmy przy
jaźnie na zawsze. To tu czasem kojarzyły się małżeństwa. To 
stąd przed 50. laty wyszliśmy z dyplomem w ręku w nasze do
rosłe życie.

Los rzucił nas w różne strony kraju. Wykorzystując wiedzę 
zdobytą w Uczelni pracowaliśmy na różnych stanowiskach i w 
różnych specjalnościach. Jedni z nas podjęli pracę naukową 
zdobywając tytuł profesora, inni doktora n. farm., pozostali pod
jęli pracę w aptekach, przemyśle farmaceutycznym, laborato
riach różnych specjalności, bądź w Wojskowej Służbie Zdro
wia.

Pracowaliśmy uczciwie nie przynosząc ujmy ani Uczelni, ani 
zawodowi. Pozakładaliśmy rodziny. Wychowaliśmy dzieci na 
uczciwych i porządnych ludzi, doczekaliśmy się wnuków. I tak 
minęło nasze życie.

Obecnie, kiedy nieubłaganie mija czas, cieszymy się każdą 
chwilą spędzoną z najbliższymi, a dzisiaj, w dniu tak dla nas 
wyjątkowym - będziemy się cieszyć razem, w naszym starym, 
studenckim gronie.

Każdemu z nas życzę długich lat życia w zdrowiu i szczęściu 
osobistym oraz możliwości następnego uczestnictwa w takim 
spotkaniu jak to dzisiejsze.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz podziękować za możli
wość przeżycia wzruszających chwil w murach naszej Alma 
A/fater Władzom Uczelni, Profesorowi Jerzemu Krechniakowi, 
który czuwał nad organizacją tego spotkania, sponsorom, ze
społowi Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego, a w szcze
gólności jego kierowniczce - pani Elżbiecie Pilarczyk, za 
ogromną życzliwość i pomoc nam wyświadczoną. Osobne po
dziękowanie należy się koleżance Oli Rukasz, która stojąc na 
czele komitetu organizacyjnego, wiele własnego czasu poświę
ciła organizacji spotkania naszego rocznika.

Dziękuję.

mgr Wiktor Malec
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Prezes Stowarzyszenia Absolwentów 
Akademii Medycznej w Gdańsku

Szanowni i Drodzy Jubilaci!
Przypadt mi w udziale zaszczyt złożenia Wam gratulacji w 

imieniu Stowarzyszenia Absolwentów AMG. Nasze Stowarzy
szenie za główny cel postawiło sobie podtrzymywanie tradycji 
Uczelni i utrzymywanie więzi pomiędzy jej wychowankami.

Należycie do pierwszych roczników, studiujących na niedaw
no nowo utworzonym Wydziale Farmaceutycznym gdańskiej 
Akademii Medycznej. Wracamy dzisiaj myślą do tych, ciągle 
jeszcze pionierskich lat, kiedy Wy, jako jedni z pierwszych 
przedstawicieli rzeszy studenckiej w zrujnowanym mieście 
współtworzyliście tę Uczelnię i daliście początek jej tradycji.

Jeszcze nieodległe byty lata wojennej tułaczki. Wielu z Was 
pozbawionych było przez okupantów możliwości normalnej 
edukacji, z tym większym więc zapałem przystąpiliście do, nie
dostępnej dotąd, nauki. Brak podręczników, ogólny niedosta
tek, zmuszający nieraz do podejmowania pracy zarobkowej, 
utrudniały spokojne studiowanie i odbierały wiele zadowolenia, 
związanego z tym radosnym zwykle okresem życia. Życie stu
denckie nie obfitowało bowiem w tych latach w okazje do roz
rywki. W porównaniu do dzisiejszych roczników mogłoby wyda
wać się szare. A jednak wracamy wspomnieniami do tych 
chwil, przywołujemy postaci naszych Nauczycieli i za sprawą 
młodości, która wszystko upiększa, wspominamy z sentymen
tem tamte lata.

Niektórzy z Was, jeszcze przed uzyskaniem dyplomu rozpo
częli pracę na Wydziale jako pierwsi asystenci w katedrach i 
zakładach. Później, rozsiani po całym kraju, a także zagranicą, 
dawaliście świadectwo istnienia dobrej szkoły, która zapewnia
ła Wam właściwe przygotowanie do zawodu.

Niestety, to Was dotknęła akcja upaństwowienia aptek, pro
wadząca do deprecjacji zawodu i obniżenia jego rangi, co skut
kowało także dramatycznym obniżeniem pozycji materialnej. 
Jakże inaczej wyglądają perspektywy ostatnich roczników i 
obecnie studiującej młodzieży akademickiej, która chętnie wy
biera ten kierunek studiów...

Mimo to byliście w, wykonywanej w trudnych warunkach, pra
cy wierni złożonemu przyrzeczeniu i swoją ofiarną postawą do
kumentowaliście przywiązanie do wybranego zawodu, traktu
jąc go jako powołanie.

Wraz z pokoleniami, które przyszły po Was, tworzymy jakby 
wielką rodzinę, w której Wy, Drodzy Jubilaci, jesteście star
szym rodzeństwem.

Dziś Wasza Uczelnia obdarza Was symbolicznym, drugim 
dyplomem. Ta uroczystość jest przede wszystkim Waszym 
świętem, a także świętem naszej Alma Mater. Napawa ona jed
nak dumą także nasze Stowarzyszenie. Oto po raz kolejny uho
norowani są absolwenci Wydziału Farmaceutycznego po pół
wieczu ofiarnej pracy. W tym tak uroczystym dniu przyjmijcie 
zatem od całej społeczności absolwenckiej, oprócz gratulacji, 
najserdeczniejsze życzenia wszelkich pomyślności.

prof. Brunon Imieliński

W imieniu rocznika 1951-1955
Magnificencjo, Panie Rektorze,
Panie Dziekanie, Wysoka Rado,
Czcigodni Nauczyciele i Wychowawcy,
Szanowni Goście,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Dnia 28 czerwca upłynie dokładnie 50 lat od dnia, w którym 
na tej właśnie sali ówczesny dziekan prof. Stanisław Byczkow- 
ski udzielił nam absolutorium. Z tą salą byliśmy związani od 
początku naszego pobytu na Uczelni. Tu zdawaliśmy egzamin 
wstępny, tu w listopadzie 1951 r. immatrykulował nas prof. Ta
deusz Sulma, pierwszy dziekan Wydziału, tu słuchaliśmy wy
kładów naszych nieodżałowanych profesorów, tu zdawaliśmy 
większość egzaminów pisemnych.
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Jubileusz 50~lecia ukończenia studiów

Dziś z ogromną wdzięcznością wspominamy naszych profe
sorów, adiunktów, asystentów, dziękując za wiedzę, jaką nam 
przekazali, za ogromną życzliwość oraz za przykład etycznego 
postępowania. Byli dla nas drogowskazem w pracy zawodowej 
i trudnych chwilach naszego życia.

Ale z tą salą, która tak niewiele zmieniła się od naszych cza
sów, wiążą się także mniej poważne wspomnienia. Pamiętam, 
jak nieraz podczas wykładu cicho otwierały się drzwi i nasz 
starosta Rysiek Jarocki odważnie zapytywał: „panie profeso
rze, czy „Gdynia” może wejść, bo pociąg się spóźnił?”

Tu też słyszeliśmy swoiste pogadanki wychowawcze w wyko
naniu niezapomnianego pana Aleksandra Górskiego, który 
upominał „sztudentów” słowami: „ja i pan dziekan postanowi
liśmy...”.

Na tej sali odbywały się słynne na całe Trójmiasto wieczorki 
zapoznawcze, które co roku organizował czwarty rok dla pierw
szego. Cała męska część roku musiata wtedy z dużym poświę
ceniem odpierać szturm kolegów z Politechniki i Wyższej Szko
ły Handlu Morskiego, którym tak podobały się nasze koleżanki, 
że chcieli wejść na imprezę bez zaproszeń.

Ale wróćmy do początków... Studia zaczynaliśmy w 1951 r. 
Pochodziliśmy z różnych środowisk, w różnym trybie zdawali
śmy egzamin dojrzałości, różniliśmy się wiekiem nawet o kil
kanaście lat. Zjechaliśmy się prawie z całej Polski. Najwięcej 
osób z Pomorza, w tym także z przedwojennego Gdańska, z 
Polski centralnej, wielu z nas pochodziło z wszystkich sercu 
miłych województw kresowych, a jeden kolega aż z graniczne
go Cieszyna.

Różnie potoczyły się nasze losy. Nie wszyscy mogli sprostać 
wysokim wymaganiom, jakie stawiały studia farmaceutyczne. 
Po trudnych, wspólnie spędzonych latach na Wydziale, nawią
zały się trwałe więzy koleżeńskie, które sprawiły, że chętnie 
spotykaliśmy się przy każdej nadarzającej się sposobności.

Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie na dzisiejszą uro
czystość odnowienia dyplomów - na nasz złoty jubileusz. Uda
ło nam się skontaktować ze wszystkimi siedemdziesięcioma 
dwoma żyjącymi jubilatami. Korzystaliśmy w tym celu nawet z 
pomocy Centralnego Biura Adresowego. Dziś na tej sali jest 
nas 49 osób. Z różnych względów, głównie zdrowotnych, nie 
wszyscy mogli przybyć na dzisiejszą uroczystość. Łączymy się 
z nimi myślami, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niestety już 23 osoby z naszego grona odeszły od nas na 
zawsze. Odeszli też prawie wszyscy nasi profesorowie, wielu 
adiunktów i asystentów, którym tak wiele zawdzięczamy. Uczci
liśmy ich pamięć podczas dzisiejszej mszy świętej.

Po otrzymaniu dyplomów i obowiązkowych wtedy nakazów 
pracy rozjechaliśmy się po całej Polsce, a kilka osób znalazło 
się później poza jej granicami. Większość z nas trafiła do ap
tek otwartych, część do aptek szpitalnych, różnych laborato
riów, stacji sanitarno-epidemiologicznych, do przemysłu. Cał
kiem pokaźna grupa pozostała na asystenturach w macierzy
stej Uczelni, zdobywając stopnie i tytuły naukowe.

Okres studiów przypadt nam na ponure czasy stalinowskie. 
Zaś pracę zawodową przyszło nam wykonywać w latach, gdy 
zawód farmaceuty uległ deprecjacji i pauperyzacji. W przepro
wadzonej przez nas 25 lat temu ankiecie pesymistycznie oce

nialiśmy naszą przyszłość. Nie widzieliśmy możliwości popra
wy warunków pracy ani, co gorsza, pozycji społecznej nasze
go zawodu.

Dzięki przemianom społecznym lat osiemdziesiątych diame
tralnie zmienił się zarówno status zawodowy jak i sytuacja 
materialna farmaceutów. Niestety, większość tych zmian na 
korzyść tylko w niewielkim stopniu dotyczyła naszego rocznika. 
Weszliśmy już w wiek - rzekibym - kardynalski i prawie wszy
scy jesteśmy na zasłużonej emeryturze, choć jeszcze kilka 
osób pracuje zawodowo.

A nasz gdański Wydział stale się rozwija, dysponuje dobrze 
wykształconą kadrą, posiada coraz nowszą aparaturę i wypo
sażenie. Nadal utrzymuje się wysokie zainteresowanie studia
mi farmaceutycznymi. Studia prowadzone są zgodnie z progra
mem Unii Europejskiej. Najlepsi studenci mogą odbyć część 
studiów w uczelniach zagranicznych.

Ogromnym sukcesem gdańskiej farmacji jest niedawny wy
bór na stanowisko rektora na nową kadencję farmaceuty prof. 
Romana Kaliszana, członka korespondenta PAN, który prze
wodniczy naszej dzisiejszej uroczystości.

W tym szczególnym dniu z wielką radością witamy na naszej 
uroczystości wszystkich Nauczycieli i Wychowawców, którym 
tak wiele zawdzięczamy, a którzy dzisiaj mogą bycz nami: prof. 
Olgierda Narkiewicza, prof. Irenę Kozakiewicz (która pomaga
ła nam w organizacji jubileuszu), prof. Michała Nabrzyskiego, 
dr Krystynę Marcinkowską, dr Irenę Stechnij, mgr Mieczysława 
Siekierskiego. Serdecznie dziękujemy!

W imieniu nas wszystkich pragnę też serdecznie podzięko
wać księdzu proboszczowi Kazimierzowi Kubackiemu, księdzu 
kapelanowi Piotrowi Tworkowi i księdzu Romanowi Wróblowi 
za odprawioną dzisiaj mszę św. w naszej intencji oraz za po
uczającą homilię.

Wyrazy podziękowania chciatbym w imieniu wszystkich ju
bilatów złożyć Panu Rektorowi prof. Wiesławowi Makarewiczo
wi i Panu Dziekanowi prof. Markowi Wesołowskiemu za stara
nia, aby nasz jubileusz wypadt uroczyście i dostojnie.

Dziękuję za udział w organizacji naszej uroczystości prze
wodniczącemu Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Me
dycznej w Gdańsku prof. Brunonowi Imielińskiemu i wiceprze
wodniczącemu dr. Jerzemu Kossakowi.

Pani kierownik Elżbiecie Pilarczyk oraz całemu zespołowi 
naszego Dziekanatu - serdecznie dziękuję za duże zaangażo
wanie w organizację naszego jubileuszu.

Dziękuję także naszym sponsorom - Zakładom Farmaceu
tycznym Polpharma w Starogardzie Gdańskim i Gdańskiej 
Okręgowej Izbie Aptekarskiej, bez pomocy których dzisiejsza 
uroczystość nie miałaby takiej oprawy.

Dzisiaj mamy pełną satysfakcję, że mimo trudnych okolicz
ności, w których przyszło nam żyć i pracować - dobrze wypeł
niliśmy swój obowiązek. Nie zawiedliśmy też naszej macierzy
stej Uczelni, naszych profesorów i nauczycieli. Możemy świę
tować nasz złoty jubileusz z podniesioną głową i w dobrym 
nastroju. Cieszmy się więc, póki jesteśmy młodzi.

Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus!

prof. Jerzy Krechniak
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Wspomnienie o Profesor Marii Kamińskiej

Do wspomnień o Profesor Marii Ka
mińskiej pragnę dołączyć swoje.

Tak się ztożyto, że dwie najważniej
sze prace w karierze pracownika na
ukowego: na stopień doktora i habili
tacyjną prof. Kamińska wykonała nie
mal w całości w Zakładzie Mikrobiolo
gii AMG. Współpraca prof. Kamińskiej 
z Zakładem Mikrobiologii zaczęta się 
w drugiej połowie lat 50.

W budynku obok Zakładu Mikrobio
logii w końcu lat 50. byt Dom Matki i 
Dziecka. Opiekę zdrowotną pełniła 
tam młoda asystentka Kliniki Chorób 
Dziecięcych, lekarz Maria Kamińska. 
Po objęciu pracy na tym stanowisku 
zwróciła się do mnie z prośbą o po
moc w rozpoznaniu zakażeń bakteryj
nych u znajdujących się tam niemow
ląt. W roku 1958 w Domu Dziecka wy
buchła epidemia ospy wietrznej. 
Wkrótce dołączyła się druga wywoła
na przez gronkowca złocistego nale
żącego do typu bakteriofagowego 52, 
52A, 80, 81, odznaczającego się bar
dzo dużą zjadliwością kliniczną. Prze
bieg choroby byt bardzo gwałtowny. U kilkunastu dzieci doszło 
do zgonu. Lekarz Kamińska zaproponowała mi, byśmy głębiej 
przeanalizowali tę epidemię i ustalili, jaki byt związek między 
zakażeniem ospą wietrzną a gronkowcowym zapaleniem płuc. 
Okazało się bowiem, że nie wszystkie niemowlęta chorowały 
na ospę wietrzną, a także nie zachorowały na zapalenie płuc. 
W literaturze byty opisane epidemie gronkowcowego zapalenia 
płuc związane z grypą i innymi wirusami atakującymi drogi od
dechowe.

Podejście lek. Kamińskiej i jej zaangażowanie w opracowa
niu naukowym epidemii skłoniło mnie, by zaproponować jej 
pracę doktorską w Zakładzie Mikrobiologii. Była zaskoczona tą

XI Gdańskie Dni 
Lecznictwa 

Psychiatrycznego
Katedra Chorób Psychicznych AMG oraz Oddział Gdań- 
sko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukowo-szkole
niową „XI Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego”, która 
odbędzie się w dniach 23-25 września br. w hotelu „Neptun” 
w Juracie, ul. Mestwina 38, tel. 058 6756262, fax 058 6756363.

W programie:
1. Depresja - szczególne sytuacje terapeutyczne
2. Depresja a chronobioiogia
3. Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
4. Leczenie zaburzeń snu
Szczegółowe informacje można uzyskać u dr. Jacka Tur- 

czyńskiego - tel./fax 058 3446085, bądź kontaktując się pocztą 
elektroniczną: psychobio@amg.gda.pl, a także na stronie inter
netowej: www.gdlp.amg.gda.pl. 

propozycją i wyrażała obawę, czy 
temu sprosta. Nie doceniła wówczas 
swoich możliwości. Po długich dysku
sjach nakłoniłem ją, by spróbowała, 
czy to jej się powiedzie.

Przedmiotem badań było porówna
nie zjadliwości gronkowców złoci
stych pochodzących od zdrowych 
dzieci i chorych, u których etiologicz
nym drobnoustrojem byt gronkowiec 
złocisty. Badania byty prowadzone na 
białych myszach.

Zaangażowanie dr Kamińskiej, pre
cyzja wykonania badań oraz interpre
tacja wyników ujawniły jej zdolności w 
realizowaniu prac doświadczalnych. 
To skłoniło mnie do zaproponowania 
jej tematu pracy habilitacyjnej. Z 
mniejszym oporem niż przy pracy dok
torskiej zdecydowała się przystąpić 
do jej realizacji. Praca habilitacyjna 
dotyczyła wpływu surowic dzieci zdro
wych i chorych na zakażenie. Pod ko
niec lat 70. nawiązaliśmy współpracę 
w walce z epidemiami na oddziałach 
noworodkowych.

W roku 1976 prof. Kamińska została powołana na specjali
stę wojewódzkiego w zakresie pediatrii w województwie elblą
skim. Stanęła przed problemem niezmiernie wysokiej śmiertel
ności noworodków. Województwo elbląskie należało pod tym 
względem do najgorszych. Znajdowało się w piątej dziesiątce, 
niemal na końcu. Prof. Kamińska zwróciła się do mnie o po
moc. Od roku 1977 bytem w tym województwie specjalistą z 
zakresu mikrobiologii lekarskiej. Oczywiście zgodziłem się. 
Odbyliśmy wspólnie wizyty we wszystkich szpitalach. Naszym 
ośrodkiem badawczym stał się Szpital Wojewódzki w Elblągu. 
W stylu pracy i podejściu do poszczególnych ordynatorów ce
chowała ją wielka życzliwość. Umiała zdobyć zaufanie ordyna
torów i personelu. Nie obciążała ich winą za stan epidemiczny 
w oddziałach, ale dążyła do poznania przyczyn zaistniałego 
stanu. Lekarze darzyli ją wielkim zaufaniem i bez zastrzeżeń 
realizowali jej zalecenia. Z coraz większym optymizmem pod
chodzili do rozwiązywania tak trudnego problemu, jakim była 
śmiertelność noworodków. Pierwszą sprawą było ustalenie 
etiologii tych zakażeń. Okazało się, że jest to zakażenie pa
łeczką ropy błękitnej. Walka z nią jest trudna ze względu na to, 
że rozwija się w różnych środowiskach i ma szeroki zakres 
oporności na antybiotyki. Okazało się, że bakterie te mają swo
je źródła w syfonach zlewów i w części niewymiennej odsysa- 
cza w nawilżaczach inkubatorów. Pałeczka ropy błękitnej jest 
wrażliwa na ocet, którego nie brakowało nawet w okresie stanu 
wojennego. Można było więc go użyć do odkażania zlewów w 
ciągu dnia. Rygorystyczne przestrzeganie naszych zaleceń 
doprowadziło do tego, że po roku województwo elbląskie pod 
względem śmiertelności noworodków znalazło się w drugiej 
dziesiątce, a po dwóch latach na początku pierwszej. W póź
niejszych latach zwalczaliśmy z powodzeniem epidemie wywo
łane przez bakterie z rodzaju Klebsiella i Proteus.

Pani prof. Maria Kamińska była nie tylko doskonałym leka
rzem ale odznaczała się talentem naukowym, niezwykłą praco
witością i życzliwością. Była wspaniałym człowiekiem.

prof. Stefan Kryński

mailto:psychobio@amg.gda.pl
http://www.gdlp.amg.gda.pl
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Sympozjum „Alergiczne choroby skóry”
W dniach 19-21 maja 2005 r. odbyto się w Gdańsku Sympo

zjum „Alergiczne choroby skóry” zorganizowane przez Klinikę 
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w 
Gdańsku oraz Sekcję Alergologiczną Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego, w którym wzięto udział 480 lekarzy derma
tologów, alergologów i pediatrów oraz 100 przedstawicieli firm 
farmaceutycznych.

Uroczystość otwarcia Sympozjum odbyta się w sali koncer
towej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w 
Gdańsku na Otowiance. Zaszczycił ją swoją obecnością JM 
Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku, prof. Wiestaw Maka
rewicz, który życzyt wszystkim uczestnikom owocnych obrad i 
nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w tak 
trudnej i pełnej tajemnic dziedzinie, jaką jest alergologia.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. Jadwiga 
Roszkiewicz przywitała zgromadzonych, ze szczególnie cie
płym powitaniem zwróciła się do honorowego przewodniczące
go Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatolo
gicznego, prof. Edwarda Rudzkiego, który zaszczycił Sympo
zjum swoją obecnością. Następnie przybliżyła obecnym histo
rię siedziby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz życzyła derma
tologom i alergologom z całej Polski jak najlepszych wrażeń 
naukowych i kulturalnych.

Po powitaniu krótkie przemówienia wygłosili: prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, prof. Wie
staw Gliński oraz przewodniczący Sekcji Alergologicznej Polskie
go Towarzystwa Dermatologicznego, prof. Wojciech Silny.

Na sesję plenarną Sympozjum złożyły się dwa referaty. 
Pierwszy, dotyczący mechanizmów swoistej immunoterapii 
wygłosił prof. Marek Jutel z Kliniki Chorób Wewnętrznych i 
Alergologii AM we Wrocławiu, drugi poświęcony współczesnym 
poglądom na temat etiopatogenezy atopowego zapalenia skó
ry wygłosił prof. Wiesław Gliński, konsultant krajowy ds. der
matologii.

Po sesji plenarnej odbyt się wieczór towarzyski sponsorowa
ny przez firmy La Roche-Posay i Vichy z koncertem kwartetu 
smyczkowego „Cztery Kolory” i bankietem w foyer Filharmonii. 
Wieczór zakończył wyjątkowo atrakcyjny pokaz tańczących fon
tann.

W dniach 20 i 21 maja w hotelu Mercure Hevelius odbywały 
się obrady Sympozjum ujęte w ramy 6. sesji tematycznych.

Uczestnicy Sympozjum brawami witali prof. Edwarda Rudzkiego, honorowego przewodniczą
cego Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Prof. Jadwiga Roszkiewicz podczas otwarcia Sympozjum

Przedstawiono łącznie 46 doniesień naukowych, poruszają
cych najważniejsze zagadnienia z zakresu atopii, alergii kon
taktowej, przewlekłej pokrzywki oraz alergii na leki. Każdą z 
sesji otwierał referat poglądowy, wygłaszany przez uznane 
autorytety w danej dziedzinie.

W dniu 20 maja szczególne zainteresowanie wzbudziły pra
ce dotyczące etiopatogenezy i leczenia atopowego zapalenia 
skóry, z uwagi na znaczny wzrost częstości tego schorzenia, a 
równocześnie duże problemy terapeutyczne. Dyskutowano 
szczególnie nad alergią na pokarmy w atopowym zapaleniu 
skóry; problem ten byt tematem wystąpienia prof. Michała Kur
ka, kierownika Zakładu Alergologii PAM. Burzliwe dyskusje to
warzyszyły również sesjom poświęconym alergii kontaktowej. 
W miarę postępu cywilizacji i chemizacji życia skóra człowie
ka styka się z coraz to nowymi produktami, które mogą być źró
dłem uczulenia. Dr Olga Glińska z Kliniki Dermatologicznej w 
Warszawie podkreśliła szczególnie rolę nowych składników

produktów kosmetycznych, a dr Elżbieta Grub- 
ska-Suchanek z Kliniki gdańskiej - rolę leków, w 
tym glikokortykosteroidów w wywoływaniu alergii 
kontaktowej. Wyniki przedstawionych prac suge
rują potrzebę ciągłego monitorowania nowych 
uczuleń i aktualizacji listy alergenów kontakto
wych. W popołudniowej sesji uwagę uczestników 
zwróciły szczególnie ciekawe doniesienia dr 
Hanny Mazur-Marzec z Zakładu Biologii i Ekolo
gii Morza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz dr Aleksandry Siedlewicz z Kli
niki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG 
poruszające problem toksycznego działania bio- 
toksyn sinic (cyjanobakterii), których intensywne 
zakwity notuje się w ostatnich latach w wodach 
przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej. Z uwagi na wy
bitnie drażniące działanie tych toksyn na skórę 
dermatolodzy szczególnie często spotykają się z 
tym problemem.

W drugiej części sesji „Alergia jako problem 
wielonarządowy” dwa wykłady poświęco
no mastocytozie układowej, rzadkiej gru-
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k pie chorób charakteryzującej się patologicznym rozro- 
stem mastocytów w skórze i narządach wewnętrznych. 

Jedna z prac pochodziła z Kliniki Alergologii AMG, drugą 
przedstawiła dr Magdalena Lange z Kliniki Dermatologii, We- 
nerologii i Alergologii AMG. Również w tej sesji interesujący 
wykład na temat alergicznego zapalenia naczyń przedstawiła 
prof. Jadwiga Roszkiewicz. Wyczerpujące i jasne przedstawie
nie spektrum klinicznego i morfologicznego tej heterogennej 
grupy chorób pozwoliło słuchaczom uporządkować aktualną 
wiedzę na temat tego trudnego zagadnienia.

W piątek odbyta się również sesja satelitarna firmy Novartis, 
prowadzona przez prof. Jadwigę Roszkiewicz, poświęcona in
hibitorom kalcyneuryny, nowym preparatom w leczeniu atopo- 
wego zapalenia skóry. Na temat bezpieczeństwa i skuteczno
ści tych leków oraz ich miejsca w standardach terapii tego 
schorzenia referaty wygłosili: prof. Wiesław Gliński z Kliniki 
Dermatologicznej AM w Warszawie oraz dr Aleksandra Wilkow- 
ska z Kliniki gdańskiej.

W piątek po długim i męczącym dniu obrad uczestnicy Sym
pozjum przepłynęli katamaranami z Gdańska do Sopotu, aby tu 
spędzić atrakcyjny wieczór towarzyski na molo.

W sobotę, 21 maja, tematyka Sympozjum skupiona była 
przede wszystkim na problemach atopii, a szczególnie na ge
netycznych uwarunkowaniach atopowego zapalenia skóry oraz 
na zespole alergicznego zapalenia jamy ustnej. Prof. Edward 
Rudzki, nestor polskiej dermatologii alergologicznej, przedsta
wił 44 przypadki tego zespołu, co stanowi imponujący, nie pu
blikowany dotychczas materiał.

Obrady Sympozjum spotkały się z ogromnym zainteresowa
niem uczestników, o czym świadczyły wypełnione do ostatnie
go miejsca sale.

Obradom Sympozjum towarzyszyła wystawa ponad 40 firm 
farmaceutycznych, producentów sprzętu medycznego, produ
centów i dystrybutorów kosmetyków oraz wydawnictw medycz
nych. Bogata oferta wystawców pozwoliła uczestnikom Sympo
zjum poznanie nowości rynku i uzupełnienie wiedzy o nowych 
możliwościach leczenia i pielęgnacji skóry.

dr Elżbieta Grubska-Suchanek

VIII Ogólnopolska 
Konferencja 

Psychoonkologiczna
odbędzie się w Juracie w dniach 30.09-01.10.2005 r. i po

święcona będzie następującym tematom:
1. Choroba nowotworowa problemem chorego i rodziny
2. Jak pomagać pacjentom z chorobą nowotworową
3. Problemy rodzin chorych na raka
Organizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Psy- 

choonkologiczne oraz Zakład Medycyny Paliatywnej AMG.
Do 30 sierpnia 2005 r. należy zgłosić uczestnictwo i nade

słać streszczenie pracy; pełna wersja referatu zostanie opubli
kowana w Psychoonkoiogii. Uczestnicy Konferencji za udział 
bierny otrzymają 11 punktów edukacyjnych w ramach doskona
lenia zawodowego. Osoby ze specjalizacją psychiatryczną lub 
specjalizujące się w psychiatrii otrzymają dodatkowe punkty 
edukacyjne przyznane przez PT Psychiatryczne.

Sekretariat Konferencji:
ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk tel. 604-720-058 fax. (58) 

349-15-76 e-mail: galuszko@ptpo.org.pl www.ptpo.org.pl

Przypadające w tym roku dwa ważne jubileusze - 60-lecia działal
ności Akademii Medycznej w Gdańsku oraz 80. urodziny Profeso
ra Mariusza M. Żydowo byty okazją do zorganizowania po raz 
trzeci przez ośrodek gdański Ogólnopolskiej Konferencji Dydak
tycznej Kierowników Katedr Biochemii Wydziałów Lekarskich 
Uczelni Medycznych w Polsce.

Z inicjatywy pełniącego honory gospodarza spotkania prof. 
Juliana Świerczyńskiego, kierownika Katedry i Zakładu Bio
chemii AMG, tegoroczna konferencja odbywała się w dniach 27 
- 29 maja w zabytkowym zespole dworsko-parkowym „Leśny 
Dwór” w Sulęczynie. W konferencji dydaktycznej udział wzięty 
23 osoby, aktualni i emerytowani kierownicy Katedr Biochemii 
akademii medycznych z całej Polski.

Tematem wiodącym obrad było nauczanie biochemii w pol
skich uczelniach medycznych. Pierwszego dnia obrady rozpo
częty się w późnych godzinach popołudniowych referatem prof. 
Juliana Świerczyńskiego, który przedstawił program nauczania 
i system oceny studentów Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Drugiego dnia obrad przed południem 
prof. Edward Bańkowski z Białegostoku mówił o specyficznych 
problemach w nauczaniu biochemii na paramedycznych stu
diach licencjackich, a przedstawiciel organizatorów konkursu 
w Poznaniu przedstawił informację o II Ogólnopolskim Konkur
sie Wiedzy Biochemicznej Superhelisa’2005. Poruszane tema
ty wzbudziły wśród uczestników konferencji żywą dyskusję.

Kilka godzin później odbyta się wyjątkowa i niezwykle „ro
dzinna” uroczystość jubileuszowa. Świętowaliśmy 80. urodzi
ny Profesora Mariusza M. Żydowo. Z tej okazji do Sulęczyna 
przyjechali goście - uczniowie, współpracownicy i przyjaciele 
Profesora. Uroczystość uświetnili swoją obecnością JM Rektor 
Akademii Medycznej w Gdańsku prof. Wiesław Makarewicz 
z małżonką i była długoletnia Dziekan Wydziału Lekarskiego 
prof. Barbara Śmiechowska.

W południe rozpoczęta się uroczysta Jubileuszowa Sesja 
z okazji 80-lecia Urodzin Profesora Mariusza M. Żydowo, eme
rytowanego, wieloletniego kierownika Katedry i Zakładu Bio
chemii AMG, pomysłodawcy corocznych i zarazem organiza
tora pierwszej Konferencji Kierowników Katedr Biochemii 
w 1981 r. w Gdańsku.

Sala konferencyjna była wypełniona gośćmi tak bardzo, że 
niektórzy musieli zadowolić się miejscami stojącymi. Sesję 
otworzył i prowadził prof. Julian Świerczyński. Mottem była 
„Modlitwa o pogodę ducha” Marka Aureliusza, którą Profesor 
Żydowo, nam, swoim uczniom, przy różnych okazjach cytował:

Boże, użycz mi
pogody ducha,
abym godził się z tym, 
czego nie mogę zmienić;
odwagi,
abym zmienił to, co mogę zmienić;
mądrości,
abym odróżniał jedno od drugiego.

Wszyscy zgromadzeni z dużym zainteresowaniem wysłu
chali przygotowanych przez uczniów Profesora wykładów. Prof. 
Zenon Aleksandrowicz, posiłkując się zdjęciami, przedstawił 
szczególnie interesujące zdarzenia z przebiegu życia zawodo
wego Dostojnego Jubilata, zaś dr hab. Tomasz Smoleński przy
pomniał o zasadniczych zainteresowaniach badawczych Pro
fesora, które dotyczyły głównie właściwości regulacyjnych de- 
aminazy AMP oraz roli tego enzymu w metabolizmie nukleoty- 
dów purynowych.

mailto:galuszko@ptpo.org.pl
http://www.ptpo.org.pl
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80-1 ecie urodzin Profesora Mariusza M. Żydowo
Konferencja Kierowników Katedr Biochemii Uczelni Medycznych w Polsce

Potem byt czas na składanie życzeń Dostojnemu Jubilato
wi. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy okazali Panu Pro
fesorowi wyrazy wielkiego szacunku i uczucia sympatii.

Życzenia wszelkiej pomyślności w imieniu swoim, władz 
Uczelni i całej społeczności akademickiej składał prof. Wie
sław Makarewicz, zaś prof. Edward Bańkowski i prof. Teresa 
Banaś w imieniu uczestników Konferencji Kierowników Katedr 
Biochemii Uczelni Medycznych w Polsce. Prof. Julian Świer- 
czyński odczytał pełne ciepłych stów życzenia od osób, które z 
różnych ważnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w uroczysto
ści. Życzenia dalszych pomyślnych lat w zdrowiu i z uśmie
chem przekazywali, stojący w niekończącej się kolejce, uczest
nicy sesji, zasypując Pana Profesora kwiatami i podarunkami. 
Później byt uroczysty obiad, przy wykwintnie nakrytych stołach 
jedzono smaczne potrawy, pito wino i wznoszono toasty, delek
towano się urodzinowym trzypiętrowym tortem krojonym ręką 
Jubilata. Po obiedzie świętowaliśmy dalej w parku okalającym 
dwór.

Malownicze położenie „Leśnego Dworu” nad brzegiem je
ziora Węgorzyno, otoczonego dużymi kompleksami leśnymi 
oraz specjalnie przez organizatorów „zamówiona” piękna, sło
neczna pogoda sprzyjały rozmowom i spacerom. Przy rozsta
wionych w parku stołach można było do nocy raczyć się wy
śmienitym pieczonym dzikiem, smalcem ze 
skwarkami, a także licznymi frykasami oraz wi
nem i piwem.

Organizatorzy serdeczne dziękują firmom 
COMESA, SARSTEDT, SIGMA, SYMBIOS, 
MERANKO, BIO-RAD, ABO, WITKO, A.G.A. 
ANALYTICAL, KENDROMED, LINEGAL CHEMI- 
CALS sponsorującym to przedsięwzięcie. Bez 
ich wsparcia byłoby nam dużo trudniej.

Ten piękny, uroczysty majowy dzień długo 
pozostanie w naszej pamięci.

dr Ewa Kossowska

Szanowny Panie Profesorze!
Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na 

uroczyste spotkanie związane z 80-ieciem urodzin i tą 
drogą złożyć Szanownemu Jubilatowi jak najlepsze 
życzenia. Przede wszystkim życzę wielu, wieiu lat w takim 
zdrowiu i formie, którą możemy podziwiać do dziś. Jed
nocześnie w imieniu całego Zespołu, któremu mam przy
jemność przewodzić, jak też własnym wyrażam głębokie 
wyrazy podziękowania za wieloletnią, owocną współpra
cę i życzliwą pomoc w naszej wspólnej działalności. Dzię
kuję także za aktywne uczestnictwo Pana Profesora w or
ganizowanym przez nas w kwietniu tego roku Międzyna
rodowym Kongresie Historii Nefroiogii. Wykład Pana Pro
fesora spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze stro
ny uczestników Kongresu.

Jeszcze raz dziękujemy, nadal podziwiamy i życzymy 
wszystkiego dobrego.

Łączę ukłony
prof. Bolesław Rutkowski

Wielce Szanowny,
Drogi Jubilacie!
Uczyłeś i uczysz, nauką, nauczaniem, swoją postawą, 

że jedną z najważniejszych wartości życia, życia uniwer
syteckiego, akademickiego jest prawda. Za to należą się 
wielkie dzięki.

Wraz z żoną dziękujemy za zaproszenie na przyjęcie, 
spotkanie z okazji 80-lecia Twoich urodzin, niestety nie 
będziemy mogli w tym święcie uczestniczyć - sita wy
ższa.

Życzymy wszystkiego co najlepsze, zdrowia, radości 
życia, dalszych sukcesów.

Teresa i Zdzisław Wajdowie
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Nowi doktorzy
Na Wydziale Lekarskim AMG 
stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie biologii medycznej otrzymała:

mgr Katarzyna SCHULTKA - specjalista, Katedra i Zakład 
Fizyki i Biofizyki AMG, praca pt. „Dozymetria alaninowa in 
vivo dawek promieniowania jonizującego w radioterapii na 
podstawie pomiarów sygnału elektronowego rezonansu pa
ramagnetycznego”, promotor - prof. dr hab. Bartłomiej 
Kwiatkowski, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 09.06.2005 
r. nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie bio
logii medycznej.

stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny otrzymali:
1. lek. Włodzimierz Antoni DEJA - asystent, Katedra i Klinika 

Chirurgii Urazowej AMG, praca pt. „Wczesne i odległe na
stępstwa obrażeń naczyń obwodowych u chorych po zabie
gach rekonstrukcyjnych”, promotor - dr hab. Jerzy Lasek, 
Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 09.06.2005 r. nadała sto
pień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,

2. lek. Paweł DEREJKO - pracownik Instytutu Kardiologii w 
Warszawie, praca pt. „Ocena bloku w cieśni trójdzielno-żyl- 
nej za pomocą wybranych metod u pacjentów z typowym

Konferencja ASCO 

w Orlando

W dniach 13-17.05.2005 r. odbyto się coroczne spotkanie 
naukowe Amerykańskiego Klinicznego Towarzystwa Onkolo
gicznego (ASCO) w Orlando na Florydzie. 35 tysięcy uczestni
ków konferencji naukowej obradowało na wielu salach w Con- 
vention Center. W części obrad dotyczącej onkologii ginekolo
gicznej uczestniczyło po raz pierwszy pięciu ginekologów z 
Kliniki Ginekologii AMG.

Przedstawiono wiele interesujących wyników wieloletnich 
badań randomizowanych w schorzeniach nowotworowych jaj
nika, śluzówki trzonu macicy, jak też szyjki macicy.

Sesja dotycząca chemioterapii dootrzewnowej w raku jajni
ka pozwoliła na stwierdzenie, że Klinika Ginekologii AMG w tej 
dziedzinie należy do czołowych ośrodków stosujących ten spo
sób następowego leczenia.

Zjazd naukowy obsługiwało 350 autokarów, które w sposób 
godny podziwu przewoziły 35 tysięcy uczestników do hoteli. W 
zjeździe uczestniczyło 480 firm farmaceutycznych, które w ol
brzymiej hali wystawowej prezentowały swoje produkty, jak też 
osiągnięcia.

Orlando należy do jednych z piękniejszych miast stanu Flo
ryda. Rocznie Orlando odwiedza 50-60 milionów turystów dzię
ki takim atrakcjom jak Światowy Park Wodny, UniverSal, Uni- 
versai Studio, czy Świat Walta Disneya. Orlando otacza 1000 
jezior, które stanowią olbrzymią atrakcję turystyczną dla żegla
rzy, jak też dla tych, którzy uprawiają motorowe sporty wodne. 
Bliskość przylądka Canaveral stanowi jedną z wielu pokus, aby 
móc zobaczyć wahadłowce gotowe do lotów kosmicznych.

prof. Janusz Emerich 

trzepotaniem przedsionków leczonych metodą ablacji RF”, 
promotor - dr hab. Dariusz Kozłowski, prof. nzw. AMG, Rada 
Wydziału Lekarskiego z dnia 09.06.2005 r. nadała stopień 
doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,

3. lek. Mariola KOBUSZEWSKA-CHWIROT - pracownik Cen
trum Monitoringu Kardiologicznego Kardiotel Sopot, praca 
pt. „Wpływ treningu fizycznego wykonywanego przez wyczy
nowych sportowców na profil autonomicznego układu nerwo
wego z rozróżnieniem rodzaju wykonywanego wysiłku”, pro
motor - dr hab. Grzegorz Raczak, prof. nzw. AMG, Rada Wy
działu Lekarskiego z dnia 09.06.2005 r. nadała stopień dok
tora nauk medycznych w zakresie medycyny,

4. lek. Monika Anna STOŁYHWO-GOFRON - słuchacz Studiów 
Doktoranckich, I Klinika Chorób Serca Instytutu Kardiologii 
AMG, praca pt. „Metabolity dtugotańcuchowych wieloniena- 
syconych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 i n-6 u pacjen
tów z istotną miażdżycą naczyń wieńcowych potwierdzoną 
koronarograficznie”, promotor - prof. dr hab. Andrzej Ryn- 
kiewicz, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 09.06.2005 r. 
nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medy
cyny.

Cenna inicjatywa 
Radia Fińskiego

Któż by mógł się spodziewać, że Finowie - naród trudnego 
języka - wystąpią z inicjatywą popularyzacji łaciny w formie au
dycji radiowych i przekazów internetowych („per rete informa- 
ticum Internet'). \N portalu www.yleradiol .fi znaleźć można 
m.in. „Wiadomości po łacinie” („Nuntii Latini”) w atrakcyjnej i 
przystępnej formie, relacjonujące aktualne wydarzenia świato
we. Podziwu godne są zwłaszcza przekłady na język łaciński 
neologizmów, takich jak „telewizja”, „klawiatura”, „radio”, „sa
molot”, „bomba” itp.

Dla przykładu, przytaczam poniżej fragmenty wiadomości 
nadanych 27 kwietnia br., związanych z wyborem papieża.

Novus papa electus
„Nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam.” Haec 

locutio Latina traditionalis die Martis (19.4) sub vesperum e 
maeniano Basilicae Sancti Petri audita est cum ingenti exsul- 
tatione centum fere milium hominum plateam Petrinam congre- 
gatorum”.

Quid Benedictus XVI dixerit
„Summus pontifex recens electus, dum multitudinem sibi 

maximo clamore et plausu gratulantem manibus salutat: „Fra- 
tres et sorores carissimi”, inquit, „post magnum papam loan- 
nem Paulum II mortuum cardinales me simplicem et humilem 
in vinea Domini operarium, eligere dignati sunt”.

Germani laetitia affecti sunt
„Germani, in iis cancellarius foederalis Gerhard Schróder, 

ubi primum concivem suum papam creatum esse audiverunt, 
magna laetitia affecti sunt arbitrati illam lectionem suae natio- 
ni non parvae laudi fore.”

Prócz wiadomości, w witrynie znaleźć można wiele cieka
wych linków (np. „Andersen antę 200 annos natus”, „Novus 
ordo examinum academicorum”), co czyni korzystanie z tej for
my popularyzacji atrakcyjną zachętę do delektowania się wy
tworną formą i nieprzemijającym urokiem tego popadającego 
w zapomnienie języka.

prof. Ryszard Piękoś
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Konkurs

PRAC MAGISTERSKICH
Wydziału Farmaceutycznego AMG 
wykonanych w roku akademickim 

2004/2005

W efekcie wspólnych dziatań władz Wydziału Farmaceutycz
nego AMG oraz Koła Studenckiego „Młoda Farmacja” przy 
Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym, w dniu 15 kwietnia 
2005 r. odbył się konkurs prac magisterskich wykonanych w 
roku akademickim 2004/2005. Organizacja konkursu wchodzi 
na stałe do harmonogramu naukowych prezentacji wyników 
prac badawczych Wydziału.

W tym roku do rywalizacji zgłoszono 8 prac następujących 
studentów VI roku:

1. Katarzyna Buczko „Wybór prawidłowej metody sporządza
nia niektórych maści recepturowych”, promotor prof. dr hab. 
M. Sznitowska, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej;

2. Agnieszka Ćwiklińska „Wpływ LCAT na skład i stopień ze- 
stryfikowania precypitacyjnych podfrakcji HDL”, promotor dr 
hab. A. Pacanis, Katedra i Zakład Analityki Klinicznej;

3. Alicja Godlewska „Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej 
do badania zależności płeć - farmakokinetyka wybranych le
ków”, promotor prof. dr hab. H. Lamparczyk, Katedra i Za
kład Chemii Farmaceutycznej;

4. Bartosz Goyke „Aktywność paraoksonazy w surowicy osób 
otytych poddanych zabiegowi gastroplastyki”, promotor prof. 
dr hab. J. Świerczyński, Katedra i Zakład Biochemii;

5. Ewelina Kaczmarska „Synteza nowych pochodnych 2-amino- 
arylo-1,3,4-tiadiazoli o potencjalnym działaniu przeciwgruź
liczym”, promotor prof. dr hab. H. Foks, Katedra i Zakład 
Chemii Organicznej;

6. Adam Kokotkiewicz „Wpływ organogenezy, oświetlenia i pro
cesów dokarmiania na biostyntezę związków izoflawonoido- 
wych w kulturach in vitro Genista tinctoria L.”, promotor prof. 
dr hab. W. Cisowski, Katedra i Zakład Farmakognozji;

7. Paweł Stasiak „Synthesis of PEGylated cationic polymers via 
RAFT for potential use as vectors in gene therapy” - praca 
wykonywana w ramach programu Sokrates/Erasmus w Eind- 

Laureat pierwszej nagrody mgr farm. Adam Kokotkiewicz w czasie prezentacji swojej 
pracy magisterskiej

hoven University of Technology, Holandia, promotor prof. dr 
hab. R. Kaliszan, Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakody- 
namiki;

8. Robert Wasilewski „Wpływ rilmenidyny i moksonidyny na 
amplitudę i częstość skurczów izolowanych przedsionków 
serca szczura”, promotor prof. dr hab. R. Kaliszan, Katedra 
i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki.

Oceny naukowej prac dokonała komisja konkursowa powo
łana przez dziekana Wydziału prof. M. Wesołowskiego w skła
dzie: dr hab. Wiesław Sawicki - przewodniczący, prof. dr hab. 
Franciszek Sączewski, dr hab. Antoni Nasal, prof. nzw., mgr 
farm. Małgorzata Krzyżaniak oraz student VI roku Wydziału 
Farmaceutycznego Michał Czenkusz. Zgodnie z regulaminem 
konkursu podstawą przyznania nagród, poza oceną meryto
ryczną, była też ocena ich publicznej prezentacji.

W sesji konkursowej salę wykładową nr 2 Wydziału Farma
ceutycznego wypełniło liczne grono profesorów, nauczycieli 
akademickich oraz, co bardzo ważne, studentów niższych lat. 
Władze Uczelni reprezentował rektor-elekt, prorektor ds. nauki 
prof. dr hab. Roman Kaliszan. Rektor-elekt zabierając głos na
wiązał do konkursu, w którym przed laty uczestniczył prezen
tując swoją pracę magisterską wykonaną pod opieką wtedy 
jeszcze mgr. Henryka Foksa. Aktywnie uczestniczył również w 
interesującej dyskusji, która miała miejsce po każdej z 4 pre
zentacji.

Następnie na posiedzeniu tajnym komisja konkursowa usta
liła werdykt końcowy. Nie była to decyzja trudna, panowała 
bowiem duża zgodność co do oceny przedstawianych prac.

Pierwszą nagrodę przyznano mgr. Adamowi Kokotkiewiczo- 
wi za wybitne zaangażowanie w realizację pracy, zastosowanie 
nowoczesnych biotechnologicznych metod badawczych oraz 
wysoką wydajność prowadzonej biosyntezy izoflawonoidów; 
nagrodę drugą - mgr. Pawłowi Stasiakowi za wybitnie nowator
ski temat, samodzielny sposób jego realizacji w renomowanym 
europejskim ośrodku badawczym oraz poprawność zredago
wania pracy w języku angielskim. Trzecią nagrodę przyznano 
mgr. Bartoszowi Goyke za wartościowe i cenne dla nauk bio
chemicznych wyniki oraz wysoce profesjonalną prezentację. 
Postanowiono też wyróżnić pracę mgr Katarzyny Buczko za wy
niki w badaniu maści, które po opublikowaniu będą miały prak
tyczne wykorzystanie w recepturze aptecznej oraz szkoleniu 
podyplomowym farmaceutów.

Należy podkreślić wysoki poziom naukowy i sposób multime
dialnej prezentacji wszystkich prac, które nie odbiegały od ob
serwowanego na uznanych konferencjach europejskich. 

Łatwość wystawiania się, pewność posiadanej wie
dzy, umiejętność udzielenia precyzyjnej odpowiedzi, 
swoboda i opanowanie to cechy tych młodych farma
ceutów, którzy przecież stawiają dopiero pierwsze kro
ki w pracy badawczej. Dobrze to wróży gdańskiej far
macji.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy z rąk rektora- 
elekta otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe - 
podręcznik „Farmakologia i toksykologia” pod red. A. 
Danysza. Natomiast nagrody finansowe dla zwycięz
ców, ufundowane przez sponsorów konkursu, zostaną 
wręczone podczas uroczystości dyplomatorium.

Prace mgr. A. Kokotkiewicza i mgr. Pawła Stasiaka 
zostały zgłoszone do Ogólnopolskiego Konkursu Prac 
Magisterskich.

dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki 
prodziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG 

przewodniczący komisji konkursowej
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Europejski Kongres Chirurgów Dziecięcych

W dniach od 25 do 28 maja br. odbyt się w Gdańsku w sa
lach Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego VI Zjazd Euro
pejskich Chirurgów Dziecięcych zorganizowany przez zespól 
Kliniki Chirurgii Dziecięcej AMG pod honorowym patronatem 
JM Rektora AMG prof. Wiesława Makarewicza, prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza, prezydenta Sopotu Jacka Kar
nowskiego, marszałka województwa pomorskiego Jana Ko
złowskiego oraz wojewody pomorskiego Cezarego Dąbrow
skiego. Organizację Zjazdu powierzono Klinice podczas kolej
nego Kongresu EUPSA (European Congress of Paediatric Sur- 
gery) w 2001 r. w Budapeszcie. Prezydentem Zjazdu mianowa
no prof. Czesława Stobę, a członkami ścisłego komitetu orga
nizacyjnego zostali: doc. Piotr Czauderna (przewodniczący), dr 
Marek Bukowski (sekretarz) oraz dr Darek Wyrzykowski (skarb
nik). W Zjeździe udział wzięto 390 chirurgów dziecięcych z 43 
krajów, wtym z Australii, Indii, Bangladeszu, Gambii, Iranu, Ira
ku, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Izraela. Było także wielu mło
dych lekarzy, m.in. z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, 
Serbii, Czarnogóry, Słowacji. Dominowali chirurdzy dziecięcy 
z krajów Europy i USA.

Otwarcia sesji naukowych Zjazdu dokonał prezydent EUPSA prof. Michael 
Hóllwarth

Program Zjazdu byt bardzo urozmaicony i w pełni odzwier
ciedlał najnowocześniejsze osiągnięcia i aktualne zagadnienia 
dotyczące badań podstawowych, techniki operacyjnej i diagno
styki. Program ten wypełnił misję EUPSA polegającą na pro
mowaniu wysokich standardów klinicznych i etycznych w nie
sieniu pomocy dzieciom chirurgicznie chorym zgodnie z dekla
racją Światowej Organizacji Chirurgów Dziecięcych z Kioto. 
Uczestnicy Zjazdu mieli okazję do wymiany doświadczeń i oce
ny wyników leczenia wielu schorzeń i wad rozwojowych, tech
nik operacyjnych i diagnostycznych, a także możliwość spoj
rzenia na rozwój przyszłych kierunków w chirurgii dziecięcej 
(endoskopii, laparoskopii, chirurgii mato inwazyjnej i prenatal
nej). W czasie Zjazdu odbyto się 14 sesji naukowych, w tym 3 
plakatowe, 6 obrad z ekspertami (Expert Lunches) oraz szereg 
warsztatów poświęconych, m.in. wybranym zagadnieniom z 
dziedziny onkologii dziecięcej, zapaleniu wyrostka robaczko
wego u dzieci, czy przygotowaniu prac do druku. Szczególnie 
wartościowa była sesja poświęcona leczeniu wad rozwojowych 
klatki piersiowej, której przewodniczył Donald Nuss (Norfolk, 
Wirginia), twórca nowej mato inwazynej metody leczenia klatki 
piersiowej lejkowatej. Bardzo cenną pracę na temat spodziec- 
twa wygłosił prof. Pierre Mouriquand. Byt to jednocześnie wy
kład poświęcony pamięci prof. Bernarda Duhamela, francu
skiego chirurga, twórcy nowoczesnej metody leczenia choroby 
Hirschprunga, która w różnych modyfikacjach dotąd stosowa
na jest w świecie, w tym także w Klinice Chirurgii Dziecięcej w 
Gdańsku. W sobotę 28 maja prof. Prem Puri z Dublina wygłosił 
wykład (European Congress Lecture) pt. „Vesicoureteral Re- 
flux; From the Bench to the Bedside”. Po wykładzie prof. Alois 
Scharli z Lucerny został uhonorowany Medalem prof. Rehbeina 
za całokształt prac włożonych w rozwój chirurgii dziecięcej. 
Trzy prace młodych naukowców oraz trzy plakaty zostały wyróż
nione nagrodami. Odbyty się także liczne posiedzenia różnych 
komisji EUPSA i UEMS, a 27 maja odbyt się egzamin europej
ski chirurgów dziecięcych - przystąpiło do niego 20 osób.

Uroczyste otwarcie obrad odbyto się w Dworze Artusa. Go
ści powitali Czesław Stoba, Paweł Adamowicz, Wiesław Maka
rewicz. Prof. Stoba witając gości podkreślił genius loci tego 
miejsca, w którym od wieków odbywały się najważniejsze spo
tkania i powitania dostojnych gości, łącznie z głowami korono
wanymi. Podkreślił też wkład Gdańska, a zwłaszcza działają
cego tu przez kilka wieków Gdańskiego Gimnazjum (Atheneum 
Gedanense Sive llustre), znakomitej szkoły, zasłużonej nie tyl
ko dla nauk humanistycznych ale także medycznych. To tu, w 
1613 r. po raz pierwszy w Europie środkowo-pótnocnej dokona
no publicznej sekcji zwłok noworodka z licznymi wadami.

W Gdańsku mieszkali znani w świecie przedstawiciele świa
ta nauki, m.in. Gabriel D. Fahrenheit, którego skala temperatu
ry jest dotąd stosowana w krajach anglosaskich, czy Jan Kul- 
mus, nauczyciel anatomii, autor atlasu anatomicznego wyda
nego w Gdańsku i przełożonego na 7 języków, łącznie z japoń
skim. Z grona zasłużonych obywateli miasta należy wymienić 
również Jana Heweliusza, Artura Schoppenhauera, Guntera 
Grassa. Uczestnikom Zjazdu przybliżono także fakty z najnow
szej historii - powstanie Solidarności i rola Gdańska w obale
niu komunizmu.

Po oficjalnym otwarciu odbyt się raut powitalny, przyjęcie 
prezydenckie w Operze Leśnej, a uroczysta kolacja (Annuat 
Dinner)w Muzeum Morskim na Ołowiance. W dniu 26 maja o 
godz. 8.00 otwarcia sesji naukowych Zjazdu dokonał prezydent 
EUPSA Michael Hóllwarth, które poprzedzone zostało wystą
pieniem doc. Piotra Czauderny obrazującym przygotowania do 
Zjazdu, zilustrowane wybranymi dziełami malarskimi oraz fil
mem o Gdańsku autorstwa dr. Marka Bukowskiego.
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Czesław Stoba zamykając Zjazd podziękował prezydentowi 
EUPSA Michaelowi Hóllwarthowi oraz jego sekretarce Ruber 
Gudrun, a także nowo wybranemu prezydentowi Andrasowi 
Pinterowi i pozostałym członkom Zarządu EUPSA (Zachariou 
Zacharias, Jurgen Schleef) za nieustającą współpracę pod
czas organizacji Zjazdu. Podziękowania sWe skierował także 
na ręce Prema Puriego za pomoc w przygotowaniu naukowym 
Zjazdu oraz Robertowi Carachi za koordynację przygotowań 
kursu IPSO (Stowarzyszenie Onkologii Chirurgicznej Dziecię
cej). Wymienione osoby w dowód wdzięczności otrzymały atla
sy o Gdańsku. Szczególne podziękowania prezydent Zjazdu 
wyraził przedstawicielom lokalnego komitetu organizacyjnego 
- Piotrowi Czaudernie, Markowi Bukowskiemu, Darkowi Wyrzy
kowskiemu, Andrzejowi Gołębiewskiemu, Narcyzie Czekal

skiej, sekretarce Kliniki oraz pomagającym nam rezydentom i 
studentom. Podziękowania złożył również rektorowi Uniwersy
tetu Gdańskiego prof. Andrzejowi Ceynowie oraz dyrektor ad
ministracyjnej Elżbiecie Maciejewskiej za udostępnienie po
mieszczeń Wydziału Prawa. Podziękował także Gdańskiemu 
Centrum Kongresowemu (Maciej Kietbartowski i Piotr Mosz- 
kowski) za sprawną pomoc w organizacji spotkania.

W podsumowaniu części naukowej Zjazd został oceniony 
przez Prezydenta Michaela Hóllwartha jako jeden z najlep
szych. W imieniu Zarządu EUPSA nowo wybrany prezydent 
Andras Pinter skierował do nas podziękowania za sprawną or
ganizację Zjazdu, które dołączam.

prof. Czesław Stoba

Od lewej: prof. Czesław Stoba, prof. Andras Pinter, nowo wybrany prezydent EUPSA, 
dr Barbara Skoczyias-Stoba, prof. Devendra K. Gupta (New Delhi)

31/05/2005
Pinter Andras

Dear Czesław, Piotr, Marek
and aii Others
l/l/e have experienced an extremeiy intere- 

sting, chaiienging and well organized me- 
eting in Gdańsk. AU of the participants, inc- 
iuding the Hungarian team are extremeiy 
gratefui to you for your enormous work. i am 
surę, we are going to recall every minutes of 
it with great pieasure for a very iongtime.

Thank you for everything.
“Poiah-wenger dwa bratanki”
Best regards

Andrew

Kadry AMG

Tytuł profesora otrzymała
prof.dr hab. n. med. Zofia Szczerkowska

Na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego przeszli:
dr hab. med. Kazimierz Jaśkiewicz
dr hab. farm. Anastasis Pacanis
dr hab. med. Maria Wujtewicz

Na stanowisko adiunkta przeszli:
dr med. Iwona Damps-Konstańska 
dr farm. Paweł Wiczling

Z Uczelni odeszły:
mgr Maria Penkowska
dr farm. Weronika Żebrowska

Jubileusz długoletniej pracy
w AMG obchodzą

20 lat
dr n. med. Barbara Bykowska

25 lat
Hanna Rezmer
Teresa Worontkiewicz

30 lat
Andrzej Chruszczyński
Benon Maźniewski

Z dniem 1 czerwca 2005 r. powierzono 
funkcję kierownika Katedry Anestezjolo
gii i Intensywnej Terapii dr hab. med.
Marii Wujtewicz, prof. nzw.

W związku ze zmianami organizacyjnymi 
w Uczelni mgr inż. Beata Nowicka, gł. 
specjalista kierujący zespołem pracow
ników w Dziale Technicznym, przeszła z 
dniem 16.05.2005 r. na inne stanowisko.

Z dniem 16.05.2005 r. inż. Aleksandrze 
Richter powierzono stanowisko gt. spe
cjalisty kierującego Działem Inwestycyj- 
no-Remontowym.

Z dniem 2.05.2005 r. dr n. med. Wiesła
wie Mickiewicz powierzono stanowisko 
kierownika Uczelnianego Biura Rekruta
cyjnego.

□

Kadry ACK AMG

Jubileusz długoletniej pracy w SPSK 
nr 1 ACK AMG obchodzą:

20 lat
Krystyna Bucholc
Maria Godlewska
prof. dr hab. Janusz Limon
Gabriela Piotrowska
dr n. med. Marianna Taraszewska- 
-Czarnowska
25 lat
Stanisław Czerwonka
Grażyna Dębicka
Danuta Łuczko
Kazimierz Przybylski
Emilia Wrona

30 lat
Aleksandra El-Hagin
Irena Nawrocka
Ewa Woj naćka

□



22 Gazeta AMG nr 712005

W środowisku pracowników lecznic
twa (urzędowo „służba zdrowia”) słyszy 
się niekiedy głosy, że uprawiana przez 
nich dyscyplina dzieli się na uprawianie 
zawodu i naukę. Do dziś funkcjonują 
przecież określenia: sztuka lekarska, 
lege artis i błąd w sztuce. Są to echa 
dawnych czasów, kiedy sukcesy w lecz
nictwie zależały od doświadczenia (a 
nieraz i szczęścia) lekarza. Dopiero po 
wielu wiekach zaczęta się kształtować 
nauka, która jest dziś podstawą działal
ności wszystkich dyscyplin medycznych i 
farmacji. Naszą uwagę zwróciły frag
menty „Modlitwy lekarza” (autor sir Ro
bert Hutchinson): „... od pogardy dla tego 
co stare, ... od przekładania wiedzy po
nad mądrość, nauki przed sztuką... 
chroń nas, Panie Boże”. Jako dyplomo
wani farmaceuci postanowiliśmy (cho
ciaż z konieczności w skrócie i subiek
tywnie) przekazać PT Czytelnikom nasze 
przemyślenia o tych sprawach.

Dla pierwszych zorganizowanych grup 
ludzkich (szczepy, plemiona) lecznictwo 
było bardzo ważną rzeczą, bo zabezpie
czało sprawne ich funkcjonowanie. Za
uważyli to niektórzy członkowie plemion 
i zaczęli specjalizować się w usługach 
leczniczych. Zebrane przez siebie su
rowce (najczęściej roślinne) przerabiali 
na leki i próbowali takie preparaty poda
wać chorym współplemieńcom. Jest 
rzeczą oczywistą, że swoją wiedzą nie 
zamierzali dzielić się z nikim i nie potrze
bowali pomocników (a może konkuren
tów?). Z czasem uzyskali wysoki status 
społeczny, a dla podkreślenia swojej 
ważności ubierali rytualne stroje i tatu
owali (malowali) twarze. Taki pierwowzór 
lekarza (szamana, czarownika) można 
spotkać jeszcze i dziś w Ameryce Łaciń-

Ryc. 1. Lekarz - czarownik w stroju rytualnym

skiej, Afryce czy na Dalekim Wschodzie 
(ryc. 1). Znana polska podróżniczka, Elż
bieta Dzikowska została wyleczona w 
końcu XX wieku przez szamana z Amery
ki Południowej. Dla dodania powagi swo
jej działalności, ci specjaliści dołączali 
jeszcze modlitwy do bóstw, od których 
potem otrzymywali pomoc. Również me
tody poszukiwania leków, stosowane 
przez tych fachowców, zachowały się do 
naszych czasów. Jako ciekawostkę moż
na przytoczyć fakt, że żołnierze alianccy 
wysyłani na Daleki Wschód na wojnę z 
Japonią (1941-1945) byli m.in. instru
owani, że w dżungli mogą próbować owo
ców i jeśli okażą się smaczne, to nie po
winni mieć kłopotów ze zdrowiem. W 
miarę rozwoju społeczeństw wzrastał 
również poziom usług leczniczych, a to 
spowodowało konieczność specjalizacji: 
medycyna, u starożytnych nazywana 
dietetyką, dziś interna obejmująca spe
cjalistów od diagnozy i metod terapii, far
macja, pierwotnie aptekarstwo, czyli wy
rób i dystrybucja środków leczniczych,

Zbigniew Kamiński i Jacek W. Teodorczyk

Edukacja w medycynie i farmacji

chirurgia zajmująca się leczeniem ura
zów i wykonywaniem zabiegów operacyj
nych oraz stomatologia związana z le
czeniem i usuwaniem zębów. Po długich 
sporach historycy nauki ustalili np. defi
nicję farmacji, którą przedstawił prof. 
Wojciech Roeske w obszernym haśle 
„farmacja” (Wielka encyklopedia po
wszechna, PWN, t. 3) z 1966 r. Według 
niego farmacja to ... całokształt wiedzy o 
lekach, w skład której wchodzi szereg 
nauk... chemia, fizyka, botanika, toksyko
logia, farmacja stosowana..., farmakolo
gia, higiena... Ta nazwa obejmuje rów
nież ogół specjalistów, wykonujących 
zawód farmaceuty... wykonujących sze
reg czynności... analiza, synteza i kontro
la leków... Autor podkreśla również, że 
farmacja pochodzi od wspólnego pnia 
medycznego. Z tego opisu można wycią
gnąć wniosek, że farmacja jest zawodem 
naukowym i pełnoprawnym członkiem 
dużej rodziny nauk medycznych. Przez 
wiele wieków farmaceuci, nazywani pier
wotnie aptekarzami, musieli walczyć o 
uznanie swojego zawodu jako odrębnej 
specjalności (o rozstaniu z medycyną 
nikt rozsądny nigdy nie mówił). Stare 

przysłowie niemieckie mówi „nie sługą, 
ale siostrą medycyny jest farmacja”, a 
jeszcze w styczniu 1966 r. na sympozjum 
naukowym w Madison (Wisconsin, USA) 
Aaron H. Ihede udowadniał, że dyscypli
ny naukowe uważane za farmaceutyczne 
stanowią poważną część nauk medycz
nych i odwrotnie. Skoro jesteśmy ro
dziną, musimy pamiętać, że w życiu róż
nie bywało. Lekarze uzyskali uznanie i 
szacunek w społeczeństwie (podobno od 
średniowiecza absolwenci szkoły me
dycznej w Salermo k. Neapolu zaczęli 
używać oficjalnie naukowego tytułu dok
tora) i chcieli nadzorować pracę i szkole
nie aptekarzy czy chirurgów, co powodo
wało „spory kompetencyjne”. Warto 
przytoczyć w tym miejscu fragment mniej 
znanego utworu polskiego pisarza z XVII 
w. Wespazjana Kochowskiego:

„Panie, pogódź nas - prosim, gdyż się 
ciągle swarzem

czy aptekarz, czy doktór ma przed ap
tekarzem?”

Ludzie, wydarzenia i ciekawe sprawy 
związane z naszą Uczelnią 

oraz z farmacją w regionie gdańskim

uff Uiłfcćfon.
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Ryc. 2. Lekarz i aptekarz - drzeworyt wg Hieroni
ma Brunschwygka z Hortus Sanitatis. Augsburg 
1496. Aptekarz studiuje księgę, lekarz wskazuje 
potrzebne leki.
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Najczęściej jednak życie codzienne 
oraz interesy zmuszały lekarza i apteka
rza do współpracy, jak to przedstawił 
złośliwie anonimowy fraszkopis z XIX w.:

Doktor wspiera aptekarza
A obadwaj zaś trumniarza
Ale do ostatniej pory
Na nich wszystkich robi chory.
Wiesław Brudziński ok. 1950 r. zauwa

żył również naukowe podstawy zawodów 
medycznych:

Receptę pomyiit lekarz
Źle ją wykonał aptekarz
A pacjent, nie znając tej sztuki,
Zażył lek i... wyzdrowiał
Oto triumf nauki! (ryc. 2)
To żart, ale znany lekarz polski Jan 

Jonston (1603-1678) pisząc o zawodzie

Ryc. 3. Jan Jonston 1603- 1675

lekarza stwierdzał, że wyleczenie pa
cjenta jest często kwestią przypadku, a 
niekiedy jest dziełem początkującego le
karza, gdy specjaliści zawiedli (ryc. 3).

Z wymienionych powyżej specjalno
ści (farmaceuta, chirurg, stomatolog) 
jako pierwsi uzyskali „wolność” apteka
rze. Nastąpiło to w okresie średniowie
cza, chociaż stawne edykty cesarza Fry
deryka II Hohenstauffa, tzw. Konstytucje 
Sycylijskie z lat 1231-1240 nie załatwiły 
wielu problemów, o czym jeszcze napi- 
szemy. Inne grupy zawodowe musiaty 
jeszcze długo czekać na oficjalne uzna
nie swoich specjalności. Mato znany do
kument z 1770 r., wydany przez guberna
tora Luizjany (od 1812 r. stan USA) poda- 
je, że istnieją trzy zawody medyczne: le
karz - specjalista od diagnozy chorób i 
terapii, chirurg - specjalista od leczenia 

złamań i wykonawca zabiegów operacyj
nych oraz aptekarz - wytwórca leków. Z 
jakiego powodu pominięto tak szano
waną dziś stomatologię? Przyjrzyjmy się 
bliżej, jak rozwijała się chirurgia i stoma
tologia. O początkach tych dyscyplin 
mamy dość skąpe wiadomości. Wynika 
to z wielu problemów, jakie napotyka ba
dacz nauki, gdy chce dotrzeć do źródeł 
medycyny na Dalekim Wschodzie czy w 
Ameryce Łacińskiej. Przez wiele stuleci 
takie kraje jak Chiny czy Japonia byty 
trudno dostępne i mato znane Europej
czykom. Jeżeli zachowały się dokumen
ty pisane np. przez starożytnych Chiń
czyków, to użyte w nich pismo jest bar
dzo trudne do odczytania, podobnie jak 
wiele dialektów używanych w Indiach. 
Dodajmy do tego naszą europejską 
„dumę” uzasadnianą tym, że osiągnięcia 
Europejczyków dadzą się udokumento
wać w odróżnieniu od innych, których być 
może nie było? Wielu badaczy liczy np. 
historię od 1766 r. przed Chrystusem, a 
Chińczycy od 2852 roku p.n.e., co spowo
dowało, że gdzieś przepadto ponad 1000 
lat! Wykopaliska w Indiach (Mohendara, 
Harappa), potwierdzające ogromne osią
gnięcia starożytnych mieszkańców rów
nież w dziedzinie lecznictwa są datowa
ne na III wiek przed Chrystusem - doty
czy to uczonych hinduskich lub na 1500 
r. odnoszący się do uczonych z Europy, 
co daje różnicę 1800 lat! Wiemy też tro
chę o sukcesach medycznych ludów z 
Ameryki Łacińskiej. Archeolodzy ogląda
li ze zdumieniem np. czaszki, w których 
byty zęby z plombami świadczącymi o 
tym, że jacyś świetni fachowcy opraco
wali ubytki i przy pomocy bardzo trwałych 
klejów umieszczali cylindryczne bloczki z 
jadeitu (NaAISi2O6) o średnicy 3-4 mm, a 
czasem ubytek wypełniali złotem. Trwa
łość tych wypełnień wpędziła w podziw 
specjalistów. O wielu innych sprawach 
nie dowiemy się nigdy, bo hiszpańscy 
konkwistadorzy w XVI w. podczas uroczy
stych chrztów pogańskich Indian wrzuca
li do ognia stare dokumenty np. Inków. 
Ogromne, zbierane z trudem przez wiele 
lat archiwum nakazał zniszczyć w 1562 r. 
autentyczny przyjaciel Indian biskup Die- 
go de Landa, który podobno bardzo żało
wał później, że wydał takie polecenie. Do 
dziś zachowało się w Hiszpanii około 30 
dokumentów z tego okresu, ale tamtego 
języka nie znają nawet tubylcy.

Chirurdzy byli cenieni już w czasach 
starożytnych. Hindusi twierdzili nawet, 
że każdy specjalista (lekarz) powinien 
znać medycynę wewnętrzną i chirurgię i 
jeśli ktoś znał tylko jedną dyscyplinę, to 
mówiono o nim, że jest ptakiem z jednym 
skrzydłem. Specjaliści od leczenia ran i 
uszkodzeń ciała byli potrzebni władcom 
w każdej epoce, gdyż toczyły się liczne 

wojny, przy czym należy pamiętać, że 
każdy zabieg operacyjny byt związany z 
dużym ryzykiem. Brakowało odpowied
nich środków znieczulających, jakkol
wiek znane było opium czy mandragora. 
Dochodzenie pacjenta do zdrowia po 
udanym zabiegu mogło zakończyć się 
zakażeniem rany i zejściem, co powodo
wało często pociąganie operatora do od
powiedzialności, a surowe kary zawiera 
np. znany Kodeks Hammurabiego. Gdy 8 
listopada 1686 r. ceniony chirurg francu
ski Charles F. Felix wykonywał bez nar
kozy operację jelita u króla Ludwika XIV, 
asystowało mu dwóch chirurgów, dwóch 
lekarzy, czterech aptekarzy oraz... spo
wiednik. Po dojściu do zdrowia władca 
kazał wypłacić chirurgowi ogromną 
sumę pieniędzy i dodatkowo obdarzył go 
majątkiem ziemskim. Nie może dziwić 
nas ówczesny niechętny stosunek Ko
ścioła do chirurgii i w myśl zasady „ko
ściół brzydzi się krwią” zakazano du
chownym uprawiania chirurgii. Nowy za
wód - chirurdzy świeccy szukał możliwo
ści szkolenia dla swoich członków. Uda
ło się zorganizować stawną, pierwszą w 
Europie szkołę chirurgów w Paryżu w 
1260 roku oraz założono Bractwo św. 
Kośmy w całej Francji, ale takie usługi 
wykonywało również wielu fachowców 
niższej rangi (cyrulicy, balwierze i najni
żej stojący taziebnicy, również... kat

Ryc. 4. Stawianie baniek w łaźni [drzeworyt 1519]

miejski). Tak bywało w wielu miastach 
Europy, np. znane i bogate miasto han- 
zeatyckie Brema nie zatrudniało aż do 
1510 roku ani stałego lekarza, ani chirur
ga (ryc. 4).

Postępy w dziedzinie nauk przyrodni
czych i medycynie oraz ogromne zapo
trzebowanie na usługi chirurgiczne w la
tach aktywności „boga wojny” Napoleona 
(1793-1815) spowodowały również pod
niesienie wykształcenia chirurgów, ale 
istotny postęp osiągnięto dopiero w poło
wie XIX wieku.

cdn.
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Złoto dla drużyny 
piłkarskiej

Gdy w 1978 r. reprezentacja Akademii Medycznej w Gdań
sku zdobyta tytuł mistrzowski w pitce nożnej, nikt nie przypusz
czał, że na powtórkę przyjdzie czekać tak długo. Dziś, po 27. 
latach, tytut ponownie trafit do Gdańska.

XXIII Mistrzostwa Polski Akademii Medycznych w pitce noż
nej, bardzo dobrze zorganizowane, odbyty się w dniach 26-29 
maja 2005 r. we Wrocławiu, przy tropikalnej wręcz pogodzie. 
Uczestniczyto w nich osiem drużyn z Akademii Medycznych w 
Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, War
szawie, Wrocławiu i Gdańsku. Mecze rozgrywano na bardzo 
dobrze przygotowanych boiskach AWF, a atmosfera i profesjo
nalizm uczestników świadczyły o randze turnieju.

W wyniku losowania nasza drużyna trafiła do II grupy, z dru
żynami z Bydgoszczy, Poznania i Warszawy, które zawsze re
prezentowały dobry poziom piłkarski. W pierwszym meczu po 
twardej walce i ładnej grze pokonaliśmy Bydgoszcz 3:1. Kolej
ny mecz, po zaledwie dwugodzinnej przerwie, rozegraliśmy z 
Warszawą. Brak należytej koncentracji oraz zmęczenie sprawi
ły, że już po 20 minutach pierwszej potowy przegrywaliśmy 3:0. 
Jednak piłkarze pokazali charakter i wkrótce obraz gry uległ 
radykalnej zmianie. Niestety, zabrakło czasu i szczęścia, by 
doprowadzić do remisu, mimo naszego poświęcenia (kontuzji 
doznało dwóch piłkarzy). Mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla 
reprezentacji Warszawy. To byt zimny prysznic na nasze gło
wy. Dokonaliśmy przewartościowania założeń taktycznych na 
ustawienie bardziej ofensywne i agresywną grę w obronie od 
początku meczu, zakładając, że przeciwnicy nie sprostają kon
dycyjnie postawionym przez nas warunkom gry. W rezultacie 
wygraliśmy następnego dnia z Poznaniem 1:0 i zajęliśmy 
pierwsze miejsce w grupie.

Mecz półfinałowy rozegrany kolejnego dnia z Biatymstokiem 
zakończył się naszym zwycięstwem 3:0 i reprezentacja Gdań
ska znalazła się w finale wraz z reprezentacją gospodarzy - 
dwukrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski AM w pitce 
nożnej. Następnego dnia okres dominacji Wrocławia w pitce 
nożnej zakończył się, a nasza reprezentacja po zaciętym me
czu, wygraną 2:0, zdobyta zasłużenie tytut Mistrza Polski Aka
demii Medycznych w pitce nożnej!

O zwycięstwie w turnieju 
zadecydowało wiele czynni
ków - doskonała postawa 
bramkarza, dobrze zorgani
zowana obrona, bramko- 
strzelna pomoc, waleczny 
atak, ale przede wszystkim 
trafne decyzje taktyczne, 
świadczące o profesjonali
zmie trenera mgr. Jana Stan
kiewicza.

Nie można także zapo
mnieć o wielu godzinach 
ciężkiego treningu i licznych 
sparingach, które pozwoliły 
stworzyć drużynę mistrzów.

□

Sukces w aerobiku
W dniach 21 - 23.04.2005 r. w hali widowiskowo-sportowej 

AWFiS Gdańsk odbyty się V Mistrzostwa Szkół Wyższych w 
Aerobiku Sportowym. W zawodach uczestniczyli reprezentan
ci 26 uczelni z całej Polski i gościnnie wystąpili zawodnicy z 
Ukrainy. Rywalizowano w 4 konkurencjach: trójek (23), par (12), 
solistek (37) i solistów (7). Dodatkowo wszystkie zespoły byty 
klasyfikowane w punktacji drużynowej.

W dniu 22 kwietnia wszyscy uczestnicy startowali w elimina
cjach, których celem było wyłonienie najlepszych ośmiu zespo
łów w każdej kategorii, mogących walczyć w finałach o meda
le. Walka w eliminacjach ominęła jedynie solistów, gdyż ze 
względu na matą liczbę startujących zadecydowano, że wszy
scy automatycznie przechodzą do finału.

Zespół Akademii Medycznej w Gdańsku wystąpił we wszyst
kich kategoriach. Solistką i podporą drużyny była studentka II 
roku Elektroradiologii Katarzyna Rzyman, która wystąpiła rów
nież w parze z Kajetanem Kociszewskim, studentem II roku 
Wydziału Lekarskiego. W skład tzw. teamu weszły studentki: 
Gabriela Btoszyk (III rok, Fizjoterapia), Elżbieta Michalska (III 
rok, Farmacja) i Anna Toczyńska (I rok, Lekarski). W kategorii 
solistów wystąpił Morad Kuchniak (I rok, Lekarski). Nad cało
ścią czuwała trener i choreograf zespołu mgr Aneta Korewo.

Z tarczą z eliminacji wyszła Katarzyna Rzyman, która swoim 
solowym układem zrobiła ogromne wrażenie na sędziach i pu
bliczności, a do finału dostała się z 2 lokatą. Również występ 
pary „Medyków z Gdańska” oczarował widownię i jurorów. Ka
sia i Kajetan zachwycili dynamiką, lekkością, trudnością ele
mentów i synchronizacją wykonania układu. Oni także weszli do 
finału jako drudzy. Niestety nasza trójka nie zdołała przedrzeć 
się przez silną konkurencję i w rezultacie zajęta 12 miejsce.

Dzień 23 kwietnia to niewątpliwie dzień triumfu AMG. W fi
nałach, ku zdumieniu wszystkich udowodniliśmy, że możemy 
walczyć z najlepszymi jak równy z równym! Możemy walczyć i 
wygrywać!

W kategorii solistek w boju o medale liczyły się: AWFiS z 
Gdańska, AWF z Krakowa oraz AMG. Po widowiskowych wystę
pach decyzją sędziów nasza zawodniczka Katarzyna Rzyman 
zdobyta srebrny medal i tytut wicemistrzyni Polski Szkół Wy
ższych w Aerobiku Sportowym.

Równie udanie zaprezentowała się nasza para. Kasia Rzy
man i Kajetan Kociszewski potwierdzi
li swoją wysoką klasę i pokazali, że wy
konując trudne elementy można się do
brze bawić i porwać do zabawy publicz
ność! Utrzymali swoją doskonałą lokatę 
z eliminacji i ustąpili tylko parze z Poli
techniki Warszawskiej, zdobywając za
służenie srebrny medal i tytut wicemi
strzowski.

Nasz solista robił, co mógł, ale nie 
sprostał silnej konkurencji i musiat za
dowolić się czwartą lokatą.

Na pochwałę zasługuje postawa całej 
drużyny AMG, która w klasyfikacji zespo
łowej zajęta III miejsce, pozostawiając 
za sobą wiele utytułowanych w tej dyscy
plinie uczelni, takich jak AWF Kraków, 
AWF Katowice i Uniwersytet Łódzki.

mgr Aneta Korewo
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Sportowe osiągnięcia 
studentów AMG

Rok akademicki 2004/2005 minął. Studium WFiS oferowało 
duży wybór i wiele możliwości. Studenci uczestniczyli w zaję
ciach obligatoryjnych i fakultatywnych. Wielu osiągnęło zna
czące sukcesy doskonaląc albo ucząc się nowych umiejętno
ści ruchowych, mierzonych miarą własnej satysfakcji albo me
dalami zdobywanymi na zawodach sportowych szkół wyższych.

Współzawodnictwo sportowe zaczęto się od Olimpiady 
Pierwszych Lat.

Coroczna impreza skupiająca studentów trójmiejskich 
uczelni. Wyniki: siatkówka kobiet - IV miejsce, skład: Katarzy
na Wilma I L, Iwona Chojnacka I Tech. Dent., Ilona Karczewska 
I F, Malwina Omowska I L, Barbara Mikolaszek, Agnieszka Za
wadzka I Med. Rat., Monika Sołtysik I Fizjot., Katarzyna Tar
czyńska I L, Marta Misztal I Tech. Dent., Małgorzata Faj I L. 
Trenerem jest mgr Anna Kubicka.

Siatkówka mężczyzn - V miejsce, skład: K. Mont, K. Ciesiel
ski, M. Lis, D. Wnuk, B. Armada, M. Porzych, M. Legan, B. Dy- 
gudaj. Trenerem jest mgr Andrzej Bocian.

Wiosną rozpoczęty się zawody o mistrzostwo akademii 
medycznych i szkół wyższych.
1. Marzec 2005 r. we Wrocławiu Mistrzostwa Polski Akademii 

Medycznych w tenisie stołowym. I miejsce drużyny męskiej 
w składzie: Marcin Gruba I S, Mateusz Jackowiak II L, Da
niel Maliszewski III L. Marcin Gruba otrzymał nagrodę dla 
najlepszego zawodnika mistrzostw.
VIII miejsce drużyny kobiecej w składzie: Alicja Warzecha VI 
L, Hanna Cytawa II F, Dominika Murawska VI L.
Męski zespół grat również w Holandii, gdzie na 130 zespo
łów zajął 9 miejsce. W turnieju indywidualnym Marcin Gru
ba byt również 9, wśród 250 zawodników. Trenerem jest mgr 
Jan Stankiewicz.
2. Kwiecień 2005 r. w Górkach Zachodnich Mistrzostwa 
gdańskiej Akademii Medycznej w siatkówce plażowej. Ko
biety: 1 miejsce - A. Zygmuntowicz IV L, M. Sołtysik i Fizjot.
2 miejsce - M. Dobosz II L i M. Rybicka II L.
3 miejsce - I. Karczewska I F i K. Wilma I L.
Mężczyźni: 1 miejsce - M. Koberda i Ł. Skorupa
2 miejsce - K. Sujka i Ł. Sas-Wistocki
3 miejsce - J. Dębniak i M. Piotrowski
Para N. Buda II L i M. Sołtysik I Fizjot. zakwalifikowała się 
do półfinałów Mistrzostw Polski Szkół Wyższych, które odby
ty się w Dziwnówku w dniach 14-15maja. Startowały32pary 
reprezentujące wyższe uczelnie z pótnocnozachodniej Pol
ski, niestety nie zakwalifikowały się do finałów. Trener mgr 
Anna Kubicka. Zespół męski, który również zakwalifikował 
się do półfinałów, nie wystąpił z powodu niemożności pogo
dzenia terminu wyjazdu z zaliczeniami. Trener mgr Andrzej 
Bocian.

3. Kwiecień 2005 r. w Gdańsku Mistrzostwa Polski Szkół Wy
ższych w aerobiku sportowym. Sukces - III miejsce drużyno
wo. Katarzyna Rzyman II Elektrorad. zajęta II miejsce i zdo
była srebrny medal, ulegając jedynie różnicą 0,8 pkt. repre
zentantce AWF Kraków. Katarzyna Rzyman i Kajetan Koci
szewski II L zajęli II miejsce i wywalczyli srebrny medal w 
konkurencji par. Trójka: Gabriela Btoszyk III Fizjot., Elżbieta 
Michalska III F, Anna Toczyńska I L. Solista: Morad Kuchniak 
I L. Trener mgr Aneta Korewo.

4. Maj 2005 r. Kraków, Mistrzostwa Polski Akademii Medycz
nych w koszykówce. Kobiety zajęty VI miejsce. Skład druży
ny: Anna Mucha VI F, Aleksandra Lewicka V L, Aneta Adam

czyk V L, Aleksandra Wnuk IV L, Paulina Bautembach IV S, 
Katarzyna Bójko III F, Iwa Oleś III L, Izrawit Medianie III L, 
Dominika Lubacka II L, Marta Emerich II S, Monika Gibas l
S. Trenerem jest mgr Elżbieta Zuchniewska.
Mężczyźni zajęli IX miejsce. Skład drużyny: Marcin Skorup
ski, pracownik, Łukasz Marzec stud. podypl., Rolad Lotsu VI 
L, Sebastian Szarszewski, pracownik, Maciej Koberda IV S, 
Tomasz Marciniak III Fizjot., Michał Konderak III L, Wojciech 
Kondrat III F, Mateusz Koberda II L, Miłosz Bieniek VI L, 
Łukasz Rytkowski I. Trenerem jest mgr Tadeusz Bączkie- 
wicz.

5. W dniach 20-22.05.br. odbyty się we Wrocławiu Mistrzostwa 
Polski Akademii Medycznych w pitce nożnej. Nasza repre
zentacja zajmując I miejsce zdobyta złoty medal. Skład ze
społu: Piotr lwulski V L, Andrzej Budzisz I Rat. Med., Bartło
miej Panasiewicz III L, Dawid Lisiecki I L, Jakub Jersak I Fi
zjot., Tomasz Kozak I L, Bartosz Regent I L, Łukasz Szwej- 
kowski III S, lek. storn. Dimitr Adamonis, Anton Formigo Ro- 
driguez VI L, Michał Orysiak II Med. Lab., Karol Wierzba III 
L, Narcyz Klejna V L, Damian Zacharek II L, Przemysław 
Szczęśniak VI L, mgr farm. Sebastian Komar. Trenerem jest 
mgr Jan Stankiewicz.

6. W dniach 21-22.05.br. odbyty się w Olsztynie Mistrzostwa 
Polski Szkół Wyższych w karate. Studentka naszej Uczelni 
Marta Szymańska III L zdobyta dwa brązowe medale w kate
gorii kata i kumite. Była jedyną zawodniczką z akademii 
medycznych.

7. W dniach 20-22.05.br. odbyty się w Poznaniu Mistrzostwa 
Polski Szkół Wyższych w lekkiej atletyce. Wystąpił tylko je
den zawodnik z naszej Uczelni student I roku Fizjoterapii 
Daniel Żakowski. Zdobył dwa srebrne medale w biegu na 
200 i 400 metrów.

8. W dniu 14 maja br. odbyty się Mistrzostwa Pomorza Szkół 
Wyższych w pitce ręcznej. Nasza drużyna zajęta III miejsce. 
Skład drużyny: Marek Dobosz, Sebastian Dobrowolski, Rafał 
Kamiński, Damian Czartowski, Tomasz Wojciechowicz, Ka
rol Grabowski, Igor Stankiewicz, Andrzej Chwiatkowski. Tre
ner mgr Aleksander Stankiewicz.

Podsumowując - występy naszych studentów i pracowników 
byty udane, wszyscy wykazali duże zaangażowanie i wolę zwy
cięstwa. Cieszy to i sprawia, że z przyjemnością oglądamy 
sportową rywalizację.

W rankingu Akademickiego Związku Sportowego za ubiegły 
sezon 2003/2004 nasza Uczelnia pod względem usportowienia 
zajęta 42 miejsce na 122 sklasyfikowane wyższe uczelnie pań-

22.05.br
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stwowe i niepaństwowe. W tegorocznym rankingu gazety 
„Rzeczpospolita” sportowcy przysporzyli 19 punktów.

Kierownictwo i nauczyciele Studium WFiS dziękują wszyst
kim studentom i pracownikom-sportowcom za wyniki sporto
we, dziękujemy także wszystkim, którzy rozumieją pasje spor
towe i walnie przyczyniają się do dobrych wyników na zawo
dach.

Szczególne podziękowanie składamy Panu Profesorowi Bo
lesławowi Rutkowskiemu za współpracę i pomoc, za zrozumie
nie potrzeb reprezentacji Akademii Medycznej i za spotkania 
gratulacyjne z naszymi mistrzami-sportowcami.

Na zakończenie - coraz większemu zużyciu ulega baza 
sportowo-rekreacyjna i zaplecze socjalne, które pilnie wyma
gają remontu.

mgr Anna Kubicka

Socrates-Erasmus 
a medycyna rodzinna 

Miłe zaproszenie
Katedra Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Gdań

sku, jako jedyny polski przedstawiciel, została zaproszona do 
współpracy w ramach programu Sokrates-Erasmus „Socrates 
Network Primary Health Care”, w dziedzinie medycyny rodzin
nej. „Socrates Network Primary Health Care” obejmuje przed
stawicieli 15 krajów koordynujących pracę w obrębie Europy.

W dniach 28 i 29 kwietnia 2005 r. odbyto się w Wiedniu spo
tkanie robocze reprezentantów krajów członkowskich. Poza 
Polską nowo przyjętymi krajami byty Turcja i Niemcy.

Pilotażowa wymiana studentów i kadry dydaktycznej zosta
nie przeprowadzona z Uniwersytetem w Góteborgu.

Zachęcamy studentów szóstego roku Wydziału Lekarskiego, 
mówiących językiem szwedzkim lub angielskim do uczestnic
twa w programie wymiany. Po odbyciu stu godzin zajęć studen
ci otrzymają zaliczenie z medycyny rodzinnej. Możliwe jest 
również odbycie awansem kursu przez studentów z lat młod
szych.

lek. Bartosz Trzeciak 
Katedra Medycyny Rodzinnej

Wspomnienie o Doktor 
Marcie Kłosowskiej

W pierwszą rocznicę śmierci naszej nieodżałowanej Kole
żanki i Przyjaciela pragniemy podzielić się garstką wspomnień 
o Niej. Marta Kłosowska, urodzona w 1931 r., dzieciństwo spę
dziła w Tucholi. Byt to czas naznaczony smutkiem, czas okupa
cji. Doznała wielu cierpień, gdy jako ośmioletnia dziewczynka 
została sama na łasce sąsiadów i skazana na własną zarad
ność. Po latach odzyskała rodzinę, ale pamięć tych tragicznych 
dni zawsze Jej w życiu towarzyszyła.

Życie dorosłe rozpoczęta pracą w Akademii Medycznej w 
Gdańsku jako akademicki nauczyciel wychowania fizycznego. 
Od roku 1954 pracowała w Studium Wychowania Fizycznego 
na stanowisku asystenta. Przeszła wszystkie szczeble awansu 
zawodowego do stanowiska kierownika Studium Wychowania 
Fizycznego w roku 1971. Kierowniczą funkcję pełniła aż do 
odejścia na emeryturę, tj. do roku 1991.

Dr Marta Kłosowska była bardzo zaangażowana w działal
ność naukową i dydaktyczną. Miała w swoim dorobku szereg 
prac naukowych ogłoszonych drukiem, bądź referatów wygło
szonych na sympozjach, m.in. w Magdeburgu w 1980 roku, na 
zaproszenie tamtejszej Akademii Medycznej.

Stopień doktora uzyskała w roku 1972 na podstawie pracy 
„Zróżnicowanie typologiczne a wydolność ruchowa studentek 
Akademii Medycznej w Gdańsku”. W pracy dydaktycznej wy
różniała się organizacją zajęć dla studentek i studentów o 
mniejszej sprawności ruchowej na ćwiczeniach „gimnastyki 
leczniczej”. Była cenionym pedagogiem, wychowawcą i przy
jacielem młodzieży. Za wzorową pracę została wyróżniona 
wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużonemu dla 
Miasta Gdańska.

Dr Marta Kłosowska odeszła od nas rok temu, ale pozosta
nie w naszej pamięci jako nieoceniony Kierownik i Przyjaciel, 
jako człowiek dobry, sprawiedliwy, wyrozumiały, szanujący i 
kochający ludzi, a szczególnie młodzież studencką.

Bardzo brakuje nam Jej pełnego serdeczności głosu i Jej 
obecności.

Przyjaciele



Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej uroczyście otwarty 3.06.2005 r.

Parter - poziom morskich głębin: fot. 1, 2, 3; I piętro - poziom ziemi: fot. 4. 5; II piętro - poziom przestworzy: fot. 6. 7, 8. Fot. 9. Pani Jolanta Kwaśniewska ze studentami ASP. twórcami ściennych malowideł
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UKOŃCZENIA JTUDIOW
W AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃJKU
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