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Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006
W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH

....aby rozpoczynający się rok akademicki byt pomyślny dla naszej Uczelni, dla wszystkich polskich uczelni medycznych. Pracownikom i stu
dentom życzę zdrowia i satysfakcji z pracy oraz z uzyskanych wyników. Niech nam wszystkim starczy czasu i ochoty także na kulturę i zabawę. 
Co oby szczęśliwie nastąpiło - Quod felix faustum fortunatumąue sit. Rok akademicki 2005/2006 w polskich uczelniach medycznych ogłaszam 
otwartym" - tymi słowami JM Rektor prof. Roman Kaliszan w dniu 8 października 2005 r. zainaugurował nowy rok akademicki ściśle związany 
z jubileuszem 60-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku. Bogaty materiał z tych uroczystości zaprezentujemy w grudniowej Gazecie AMG.

Niezwykła uroczystość

JUBILEUSZOWA
W dniu 28 października odbył się w sali im. prof. Michała 

Reichera uroczysty Jubileusz Anatomii Gdańskiej. Uhonorowa
ne zostało 85-lecie objęcia Katedry Anatomii Opisowej USB 
przez prof. Michała Reichera, 80-lecie urodzin prof. Olgierda 
Narkiewicza, 60-lecie objęcia Katedry Anatomii Prawidłowej 
ALG przez prof. Michała Reichera i 40-lecie objęcia Katedry 
Anatomii Prawidłowej AMG przez prof. Olgierda Narkiewicza. 
Uroczystość zgromadziła liczne grono uczestników: kierowni
ków katedr anatomii z innych akademii 
medycznych, członków prezydium Polskiego 
Towarzystwa Anatomicznego i Polskiego
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Profesor Marek Latoszek 
uhonorowany

W dniu 29.08.2005 r. prezydent Gdań

ska Paweł Adamowicz przyznał prof. 

Markowi Latoszkowi „Medal 25. rocznicy 

podpisania porozumień sierpniowych” w 

uznaniu zasług dla lepszego poznania 

oraz badań nad wydarzeniami Sierpnia 

1980 r. Medal został wręczony podczas 

Międzynarodowej Konferencji Solidar

ność dla przyszłości w Gdańsku.

Ceremoniał przekazania władzy rektorskiej podczas uroczystego posiedzenia Senatu
AMG w dniu 1.09.2005 r. (str. 4)

Spotkanie pracowników naukowych odchodzących na emeryturę z JM Rektorem 
w dniu 30.09.2005 r.

„Złoty Neuron" dla zespołu 
Katedry Biochemii Klinicznej

Komisja Neurofizjologii Komitetu Nauk 

Fizjologicznych PAN przyznała wyróżnie

nie „Złoty Neuron” za rok 2004 pracy: 

A. Szutowicz, B. Madziar, T. Pawełczyk, 

M. Tomaszewicz, H. Bielarczyk: Effects 

of NGF on acetylcholine, acetyl-CoA me- 

tabolism, and viability of differentiated 

and non-differentiated cholinergic neuro- 

blastoma cells. J. Neurochem, 2004, 90, 

952-961.

Tablica upamiętniająca 
strajk studentów AMG

W poniedziałek 7 listopada 2005 r. 

o godz. 17.00 odbędzie się uroczystość 

odsłonięcia w holu Collegium Biomedi- 

cum tablicy upamiętniającej XXV roczni

cę rozpoczęcia strajku studentów Akade

mii Medycznej w Gdańsku. Odsłonięcia 

tablicy dokona JM Rektor AMG prof. Ro

man Kaliszan. Uroczystość uświetni kon

cert Chóru AMG pod dyrekcją Jerzego 

Szarafińskiego.
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25.09.2005 - uroczyste otwarcie obrad IV 
Ogólnopolskiej Konferencji Infobazy 2005 
- Bazy Danych dla Nauki, organizowanej 
pod patronatem ministra nauki i informatyza
cji, w którym uczestniczył rektor prof. Roman 
Kaliszan.

27.09.2005 - posiedzenie Rady Rektorów 
Województwa Pomorskiego pod przewod
nictwem prof. Wiesława Makarewicza, po
święcone wyborom nowego przewodniczą
cego. W wyniku tajnego głosowania nowym 
przewodniczącym został rektor Uniwersytetu 
Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa.

28.09.2005 - uroczyste odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej poświęconej prof. Tadeuszowi 
Zielińskiemu oraz nadanie jego imienia sali 
seminaryjnej Kliniki Onkologii i Radioterapii. 
W uroczystości udział wziął rektor prof. Ro
man Kaliszan.

28.09.2005 - prorektor ds. dydaktyki prof. 
Jan Marek Słomiński wziął udział w imma
trykulacji studentów I roku Wydziału Lekar
skiego kierunków zaocznych licencjackich i 
magisterskich.

29.09.2005 - uroczystość immatrykulacji 
studentów I roku Wydziału Lekarskiego kie
runków licencjackich dziennych z udziałem 
prorektora ds. dydaktyki prof. Jana Marka 
Słomińskiego.

30.09.2005 - immatrykulacja studentów I 
roku Wydziału Lekarskiego Oddziału Stoma
tologicznego oraz kierunków magisterskich 
uzupełniających dziennych z udziałem pro
rektora ds. dydaktyki prof. Jana Marka Sło
mińskiego.

30.09.2005 - rektor prof. Roman Kaliszan 
wziął udział w inauguracji roku akademickiego 
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

1.10.2005 - prorektor ds. dydaktyki prof. Jan 
Marek Słomiński uczestniczył w immatryku
lacji studentów I roku Wydziału Lekarskiego 
kierunku lekarskiego.

1.10.2005 - rektor prof. Roman Kaliszan 
uczestniczył w obchodach święta aptekarzy. 
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

3.10.2005-inauguracja  roku akademickiego 
2005/2006 w uczelniach akademickich Trój
miasta. Mszę św. w intencji wszystkich stu
dentów odprawił w Bazylice Archikatedralnej 
w Gdańsku-Oliwie ks. abp dr Tadeusz Go- 
cłowski.

3.10.2005 - inauguracja roku akademickiego 
w Uniwersytecie Gdańskim; naszą Uczelnię 
reprezentował prorektor ds. dydaktyki prof. 
Jan Marek Słomiński.

3.10.2005 - rektor prof. Roman Kaliszan 
wziął udział w uroczystym koncercie Orkie
stry Polskiego Radia pod dyrekcją Wojciecha 
Rajskiego w Theatre Royal de La Monnaie 
w Brukseli. Koncert pt. „Thank you Europę” 
zorganizowano w 25. rocznicę powstania Soli
darności i zadedykowano wszystkim Europej
czykom, którzy wsparli Solidarność.

4.10.2005 - koncert okolicznościowy z okazji 
środowiskowej inauguracji roku akademickie
go 2005/2006 w wykonaniu Orkiestry Symfo

nicznej Akademii Muzycznej w Gdańsku pod 
dyrekcją Janusza Przybylskiego. Koncertu 
wysłuchał rektor prof. Roman Kaliszan.

4.10.2005 - prorektor ds. rozwoju i współ
pracy międzynarodowej prof. Jacek Bigda 
uczestniczył w inauguracji roku akademickie
go 2005/2006 Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG-AMG.

5.10.2005 - uroczysta sesja naukowa pt. 
„Dorobek Akademii Medycznej w Gdańsku 
na tle dziejów medycyny, farmacji i aptekar- 
stwa gdańskiego I Rzeczypospolitej” zorga
nizowana w ramach obchodów jubileuszu 
60-lecia AMG.

5.10.2005- rektor prof. Roman Kaliszan wziął 
udział w inauguracji roku akademickiego w 
Politechnice Gdańskiej.

6.10.2005 - uroczystość nadania tytułu 
doktora honoris causa prof. Edwardowi 
J. Johnsowi, kierownikowi Katedry Fizjologii 
w University College, Cork w Irlandii. Po za
kończeniu oficjalnej części na cześć gościa 
odbył się uroczysty koncert w wykonaniu 
Chóru AMG.

7.10.2005- inauguracja roku akademickiego 
w Akademii Sztuk Pięknych. Uczelnię repre
zentował prof. Marek Grzybiak.

7.10.2005 - obrady Konferencji Rektorów 
Uczelni Medycznych pod kierownictwem no
wego przewodniczącego KRUM prof. Jana 
Górskiego, rektora Akademii Medycznej w 
Białymstoku, zorganizowane w ramach ob
chodów jubileuszu 60-lecia AMG.

8.10.2005- Centralna Inauguracja Roku Aka
demickiego w Uczelniach Medycznych Polski. 
Uroczystość odbyła się w Państwowej Operze 
Bałtyckiej, zgromadziła 
wielu znakomitych gości z 
kraju i zagranicy. Obecni

ISO 9001 w Uczelni

Uprzejmie informuję, że nasza Uczel
nia przystąpiła do wdrożenia Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 9001 w aspek
cie nauki, dydaktyki i systemu bibliotecz- 
no-informacyjnego. Z dniem 3 październi
ka 2005 r. mgr Krystyna Kaszyńska zo
stała powołana na pełnomocnika rektora 
ds. wdrożenia ww. systemu. W dniach od 
7 do 29 listopada prowadzone będą szko
lenia przygotowujące do wdrożenia sys
temu w struktury AMG.

Serdecznie zapraszam do uczestnic
twa w szkoleniach kierowników poszcze
gólnych jednostek organizacyjnych oraz 
pracowników administracji centralnej.

prof. Roman Kaliszan 
rektor

mailto:gazeta@amg.gda.pl
http://www.gazeta.amg.gda.pl
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Sprawozdanie z posiedzenia 
w dniu 1 września 2005 r.

Na wstępie obrad przewodniczący Senatu prof. Roman Kali- 
szan powitał zebranych na pierwszym roboczym posiedzeniu w 
kadencji 2005-2008.
1. Rektor prof. Roman Kaliszan omówił pokrótce zasady funkcjo

nowania Senatu w bieżącej kadencji władz Uczelni, zwracając 
uwagę na istotne zmiany, jakie wprowadziła nowa ustawa 
Prawo o szkolnictwie wyższym, m.in. konieczność uchwalenia 
nowego Statutu AMG do 30 czerwca 2006 r. Rektor prof. Ka
liszan wystąpił z propozycją, aby posiedzenia Senatu odby
wały się w czwartki.

2. Rektor prof. Roman Kaliszan omówił sprawę obsady stanowi
ska dyrektora administracyjnego. W związku ze złożeniem 
przez dr. Sławomira Bautembacha wypowiedzenia stosunku 
pracy z dniem 1.09.2005 r. oraz wniosku o zwolnienie z obo
wiązku pełnienia funkcji dyrektora administracyjnego AMG z 
dniem 31.12.2005 r., stosunek pracy ulega rozwiązaniu z 
upływem 3-miesięcznego okresu przewidzianego kodeksem 
pracy. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, obowiązki p.o. 
kanclerza zostały powierzone mgr. Markowi Langowskiemu, 
dyrektorowi ds. eksploatacyjnych. Zgodnie z zapisem art. 263 
nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dyrektorzy ad
ministracyjni uczelni państwowych stają się kanclerzami 
uczelni publicznych z dniem 1.09.2005 r.

3. Na wniosek prorektora ds. klinicznych prof. Zbigniewa Nowic
kiego Senat przyjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w 
nazwach poradni Centrum Medycyny Rodzinnej, Medycyny 
Pracy i Promocji Zdrowia AMG oraz w sprawie wprowadzenia 
zmian do statutu tej jednostki. Potrzeba wprowadzenia zmian 
wynikła z konieczności uporządkowania nazewnictwa poradni 
w związku z ponowną rejestracją w Pomorskim Centrum Zdro
wia Publicznego.

4. Rektor prof. Roman Kaliszan zapoznał członków Senatu z 
informacją o najistotniejszych zmianach wprowadzonych 
przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowa ustawa 
powstawała przez wiele lat. Na pewno nie zadawala wszyst
kich i wywołuje dyskusje. Jedną z ciekawszych zmian jest art. 
3 ww. ustawy, określający znaczenie nazwy uniwersytet. Aka
demia Medyczna wkrótce może stanąć przed koniecznością 
starań o status uniwersytetu medycznego.

Do ważnych z punktu widzenia kosztów funkcjonowania 
AMG należą zmiany wnoszone przez art. 98 i 99 niniejszej 
ustawy, zwłaszcza art. 99 ust.1 i 2, precyzujące charakter 
opłat pobieranych przez Uczelnię za świadczone usługi edu
kacyjne. Ważne są zapisy w art. 109 i 110 ustawy, w tym ust. 
2 art. 109 mówiący o tym, że nauczyciel akademicki może 
pozostać w tym samym czasie w stosunku pracy tylko w jed
nym podstawowym miejscu pracy. Ustawa przewiduje również 
możliwość zatrudnienia pracowników dydaktycznych na sta
nowisku docenta.

Ustawa wprowadza podział studiów na stacjonarne i niestacjo
narne. Sporo miejsca w nowej ustawie poświęcono sprawom 
studenckim, m.in. kwestii pomocy materialnej dla studentów. Na 
zakończenie omawiania nowej ustawy rektor prof. Roman Kali
szan poinformował, że jej tekst zostanie przekazany kierownikom 
jednostek organizacyjnych AMG oraz członkom Senatu.

mgr Marlena Piór-Chastre

Przemówienie ustępującego Rektora 
prof. Wiesława Makarewicza

Dostojni Senatorzy, Szanowni Państwo,
Pragnę gorąco podziękować Senatowi, którego kadencja 

właśnie wygasa, ale także i Senatowi poprzedniej kadencji za 
bardzo dobrą współpracę, za prawdziwą troskę o dobro Uczel
ni i za wszystkie wspólnie podjęte, odważne i mądre decyzje. 
Wiemy wszyscy, że lata 1999 - 2005 to był niełatwy okres dla 
Uczelni i wszystkich, którzy nią kierowali. W kraju był to czas 
jakże nieudolnego wdrażania reformy systemu ochrony zdro
wia, głębokiego kryzysu państwa i finansów publicznych, do
tkliwego kryzysu standardów i zachowań w życiu publicznym.

Przekazujemy dziś Akademię we władanie nowo wybranych 
przez wspólnotę akademicką władz z uczuciem satysfakcji z 
dokonań, ale też ze świadomościąjak wiele jest zagrożeń i jak 
wiele jest jeszcze do zrobienia. Jestem przekonany, że ostatnie 
6 lat głęboko zmieniło oblicze Uczelni. Za najważniejszą zmia
nę uznałbym dość znaczącą, chociaż w mojej opinii, jeszcze 
niewystarczającą przebudowę świadomości społecznej w na
szym środowisku, co manifestuje się m.in. zwiększonym zrozu
mieniem i akceptacjądla proponowanych zmian. Towarzyszyła 
temu istotna zmiana pokoleniowa i znaczna rotacja na stano
wiskach kierowniczych różnego szczebla.

Znacząco rozszerzyliśmy naszą ofertę dydaktyczną wprowa
dzając zawodowe studia licencjackie oraz różnorodne odpłatne 
formy studiów, w tym także lekarskie studia anglojęzyczne. Z 
jednej strony koniecznością było zwiększenie dochodów wła
snych Uczelni, z drugiej strony kierowaliśmy się potrzebą spo
łeczną, bowiem kształcenie specjalistów w zawodach wspiera
jących lekarza ma ogromne znaczenie dla rozwoju nowocze
snej medycyny. Rozpoczęliśmy głęboką restrukturyzację naszej 
bazy i działalności klinicznej. To proces ogromnie trudny, kosz
towny i daleki od zakończenia. Chcę podkreślić swoje głębokie 
przekonanie, że był to proces nieunikniony. Tej restrukturyzacji 
towarzyszy modernizacja - aby nadążyć za rosnącymi potrze
bami.
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Wymienię tu jedynie najważniejsze: uruchomienie całodobo
wego centrum zawałowego, klinicznego oddziału ratunkowego 
i laboratorium diagnostycznego w nowej siedzibie, wyposaże
nie Zakładu Implantoprotetyki i zakup fantomów stomatologicz
nych, znaczącą poprawę w zakresie radioterapii, podniesienie 
standardów bloków operacyjnych i sal intensywnego nadzoru. 
Po długotrwałych staraniach i negocjacjach włączyliśmy w 
strukturę Uczelni Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w 
Gdyni, otwierając tam drugi szpital kliniczny.

Dokonaliśmy istotnego postępu w informatyzacji Uczelni, 
szpitala oraz Biblioteki Głównej. Zakończyliśmy budowę i wy
posażanie Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej, jest to teraz 
najnowocześniejsza placówka w kraju. Zbudowaliśmy ze środ
ków KBN budynek Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Do
świadczalnej. Ze środków Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Po
rozumienie bez Barier” powstał budynek dla Oddziału Hemato
logii i Onkologii Dziecięcej. Szczególnie ważne było rozpoczę
cie remontu modernizacyjnego budynku „Starej Anatomii” - z 
zamiarem utworzenia tam Centrum Dydaktycznego i muzeum 
AMG.

Za bardzo ważne osiągnięcie minionej kadencji uważam roz
poczęcie systematycznych prac nad strategią rozwoju Uczelni 
i przyjęcie w formie ostatecznych dokumentów Misji i Celów 
Strategicznych. Jestem przekonany, że to jest zaledwie począ
tek drogi, którą nowe władze powinny podążać. Szczególnie, 
że rozpoczynają swoją kadencję pod rządami nowej ustawy o 
szkolnictwie wyższym. Kończąc to krótkie podsumowanie głów
nych wydarzeń dwóch minionych kadencji pragnę z wielkim 
zadowoleniem podkreślić znaczne zacieśnienie w ostatnim 
roku naszej współpracy z urzędem marszałkowskim i osobiście 
z Panem Marszałkiem Janem Kozłowskim.

Sprawując urząd rektorski starałem się traktować go zawsze 
w kategorii służby, której winien jestem poświęcić cały swój 
czas, siły i umiejętności. Jako rektor zawsze starałem się dbać 
o promocję i kreowanie dobrego wizerunku Uczelni, jak też o 
poszanowanie i budowanie jej tradycji. Ze szczególną troską 
starałem się przestrzegać prawa i przeciwdziałać nadmiernemu 
skupianiu wszystkich procesów decyzyjnych w ręku rektora. W 
różnych okolicznościach starałem się pozytywnie przyczyniać 
do budowy kultury Uczelni w takim rozumieniu, że cytując za 
Jerzym Woźnickim....kultura jest to zbiór niepisanych, prece
densowych reguł, które decydują o tym, jaka będzie decyzja, co 
się stanie. Każdy Rektor, podejmując precedensowe decyzje, 
dopisuje siłę tego precedensu do kultury Uczelni. Jeśli podej
muje dobre decyzje, to buduje kulturę Uczelni, jeśli podejmuje 
złe decyzje, to kulturę tę osłabia, niejako stwarza możliwość, że 
dzięki sile tego precedensu będą podejmowane dalsze złe de
cyzje. Dlatego podejmowanie decyzji precedensowych wyma
ga tak wielkiej troski i namysłu, a także konsultacji.”

Osiągnięcia, o których tu dzisiaj przy tej uroczystej okazji 
mogę wspominać, nie byłyby możliwe bez zgodnej, solidarnej 
i trudnej pracy zespołu najbliższych mi ludzi: prorektorów, dzie
kanów, dyrektora administracyjnego i dyrektorów naszych szpi
tali klinicznych. Pragnę Im wszystkim wyrazić moją głęboką 
wdzięczność i złożyć bardzo serdeczne, płynące z głębi serca, 
podziękowanie.

Szanowni Państwo,
Miniony czas był dla mnie ogromnym osobistym wyzwaniem, 

ale także czasem nauki i wielkiej, niezapomnianej przygody. Za 
to wszystko całej akademickiej wspólnocie naszej Alma Mater 
- ze wzruszeniem, bardzo serdecznie dziękuję!

Nowemu Senatowi i władzom akademickim życzę wytrwało
ści, spełnienia zamierzeń i sukcesu.

□

Z wystąpienia Rektora kadencji 

2005-2008 prof. Romana Kaliszana

Na wstępie swojej wypowiedzi rektor prof. Roman Kaliszan 
złożył specjalne podziękowania ustępującemu rektorowi prof. 
Wiesławowi Makarewiczowi, podkreślając jego wkład i ogrom
ne zasługi dla naszej Alma Mater. Zapewnił jednocześnie, że 
będzie wykorzystywał wskazówki swojego poprzednika zawar
te w dokumencie przyjętym przez Senat kadencji 2002-2005 pt. 
„Misja AMG".

Rektor prof. Roman Kaliszan stwierdził, że niełatwym zada
niem będzie pełnienie funkcji rektora po ustępującym prof. Wie
sławie Makarewiczu, który poprzez swoją wytrwałą i kreatywną 
działalność nadał nowe oblicze Uczelni.

Rektor prof. Roman Kaliszan złożył także podziękowania 
prorektorowi ds. dydaktyki prof. dr hab. Bolesławowi Rutkow
skiemu, który z całą odpowiedzialnością i stanowczością dbał 
o interesy studentów i nieustanny rozwój dydaktyki w Uczelni, 
zwłaszcza o proces rekrutacyjny, który w przeciwieństwie do 
innych uczelni w kraju, w Akademii Medycznej w Gdańsku 
przebiegał bez większych problemów. Podziękowania otrzymał 
także dr hab. Stanisław Bakuła, prof. nzw., prorektor ds. klinicz
nych, który swe obowiązki wykonywał w niełatwym dla służby 
zdrowia czasie, w okresie zmian i realizacji programu restruk
turyzacyjnego szpitali klinicznych.

Specjalne podziękowania rektor prof. Roman Kaliszan złożył 
na ręce kanclerza dr. n. przyr. Sławomira Bautembacha, rezy
gnującego z dniem 1 września br. z pełnionej przez siebie funk
cji, którą piastował w Akademii Medycznej od 18 lat. Do podzię
kowań dołączono wiązanki kwiatów.

Na zakończenie rektor prof. Roman Kaliszan podziękował 
członkom Senatu mijającej kadencji 2002-2005 za konstruk
tywną pracę dla dobra Uczelni. Wyraził też nadzieję, że Senat 
kadencji 2005-2008 będzie równie rzetelnie i odpowiedzialnie 
wykonywał swoje obowiązki, kontynuując dobre wzorce pracy 
Senatu poprzedniej kadencji dla dobra i rozwoju Akademii Me
dycznej w Gdańsku.

□

W imieniu odchodzących senatorów 
- prof. Eugenia Częstochowska

Panowie Rektorzy, Panowie Prorektorzy, Wysoki Senacie,
W związku z kończącą się kadencją Senatu pragnę w imie

niu odchodzących senatorów podziękować Panu Rektorowi 
i jego najbliższym współpracownikom za ogromny wkład pracy 
włożony w kierowanie Uczelnią.

Liczne podjęte inicjatywy i działania władz rektorskich w za
kresie działalności dydaktycznej, klinicznej, naukowej i organi
zacyjnej zwiększyły niewątpliwie prestiż i znaczenie Uczelni. 
Nie będę wymieniać wszystkich inicjatyw i działań, które zosta
ły przedstawione Wysokiemu Senatowi i opublikowane w Ga
zecie AMG przez zespół Oceny Władz Uczelni i Profesorów 
Senackiej Komisji ds. Nauczycieli Akademickich.

Zarówno Komisja jak i Senat oceniły te działania wysoce 
pozytywnie. Najważniejsze z nich to:
- opracowanie strategii dalszego rozwoju Uczelni,
- znaczące zwiększenie przychodów Uczelni z tytułu czesnego,
- powołanie jednostki i stanowiska prorektora ds. współpracy 

z zagranicą, co w obecnej dobie jest szczególnie istotne.
Senat wspierał te inicjatywy. W tym miejscu Panu ___ k

Rektorowi szczególnie dziękujemy za bardzo dobrą 
i organizacyjnie dopracowaną współpracę z Sena- v
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Z Senafu AMi w GdLaiisku

Sprawozdanie z posiedzenia 
w dniu 26 września 2005 r.

Na wstępie obrad przewodniczący Senatu prof. Roman Ka- 
liszan wręczył akt nominacji na stanowisko profesora zwyczaj
nego prof. dr. hab. Piotrowi Kajetanowi Szeferowi.

1. Rektor prof. Roman Kaliszan przedstawił informację z wyko
nania planu budżetu Uczelni za okres 1-7.2005 r. wskazując 
najważniejsze działania anty kryzy sowę, które są koniecz
nym warunkiem do wyjścia z deficytu oraz dalszego prze
trwania i rozwoju AMG. Powinniśmy mieć pewność zacho
wania miejsc pracy i rozwoju nowych inwestycji, zwłaszcza 
centrum klinicznego na miarę XXI wieku. Nikt nie da pienię
dzy na inwestycje „bankrutowi”. Może da się jeszcze egzy
stować w warunkach deficytu, ale wtedy zamkniemy przy
szłość nowym następcom. Już bije ostatni dzwonek. Ten 
Senat musi wyprowadzić AMG z kryzysu. Proponowane 
działania antykryzysowe mogą być realizowane w dydakty
ce, np. przez ograniczenie godzin ponadwymiarowych i zle
conych, pełne wykorzystanie całej kadry dydaktycznej, do
stosowanie do ustawowych wymiarów pensum dydaktyczne
go, zniesienie zwolnień z pensum ze względu na pełnienie 
funkcji, ograniczenie przeliczników za studia dla obcokrajow
ców i za prace dyplomowe, przy jednoczesnym unikaniu 
drastycznych działań i zwolnień oraz likwidację niektórych 
kierunków i nieopłacalnych form kształcenia. Inną formą 
ograniczenia deficytu Uczelni jest reorganizacja i ogranicze
nie zatrudnienia administracji - bez konieczności zwolnień 
grupowych, wykorzystując procesy naturalne; należy zalecić 
nieprzyjmowanie na umowę o pracę osób osiągających przy
wilej emerytalny. Duże znaczenie należy przypisać działa
niom zmierzającym w kierunku zmniejszenia kosztów mate
rialnych utrzymywania obiektów AMG nie przynoszących 
przychodów; także działaniom niezależnym od władz Uczel
ni, jak weryfikacja dodatków określonych przez przepisy

—JK tern, za dyspozycyjność i za godne reprezentowanie
I Uczelni na zewnątrz.

Przed chwilą Pan Rektor przekazał insygnia wła
dzy rektorskiej Jego Magnificencji Profesorowi Kaliszanowi.

W imieniu odchodzących senatorów pragnę przekazać naj
wyższą władzę tej Uczelni nowo wybranym senatorom. Odtąd, 
Panie i Panowie, przejmujecie nie tylko władzę, ale i odpowie
dzialność za dalszy rozwój i przyszłość Akademii.

Reprezentujecie różne grupy pracowników i studentów Aka
demii Medycznej. Macie Państwo obowiązek dbać o ich dobro, 
popierać ich inicjatywy i dążenia do awansu.

Naczelnym jednak motywem, który powinien kierować Pań
stwa działaniem, winno być zawsze dobro Uczelni. Nie bójcie 
się o nie walczyć i wyrażać swoich opinii, nawet gdy odbiegają 
od poglądów większości.

Życzę Paniom i Panom Senatorom sukcesów oraz przemy
ślanych i mądrych decyzji.

Jesteśmy głęboko przekonani, że pod kierownictwem Jego 
Magnificencji Rektora Profesora Romana Kaliszana Uczelnia 
zmierzać będzie ku dalszemu pomyślnemu rozwojowi.

Magnificencjo, Panie Rektorze, życzymy Panu samych suk
cesów, wytrwałości, pięknych inicjatyw i dobrej współpracy z 
Senatem. □ 

BHP. Celowe jest ograniczenie zbędnej ceremonialności, na 
którą nie stać naszej Uczelni, a także ostrożność w występo
waniu o stopnie i tytuły naukowe oraz awanse zawodowe. 
Zwiększenie przychodów natomiast można osiągnąć sprze
dając zbędne nieruchomości będące własnością AMG lub 
posiadane w dużych ilościach, przez rozbudowę studiów dla 
obcokrajowców i kształcenia podyplomowego, jak również 
przez realizację prac zleconych, ekspertyz, grantów Unii 
Europejskiej, MNil, projektów zamawianych i innych oraz 
pozyskiwanie sponsorów, w tym władz lokalnych.

2. Na wniosek prorektora ds. dydaktyki prof. Jana Marka Sło- 
mińskiego Senat przyjął następujące uchwały:

• nr 32/04/05 w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego w 
roku akademickim 2005/2006,

• nr 33/04/05 w sprawie stawek wynagrodzeń za prowadze
nie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2005/2006,

• nr 34/04/05 w sprawie zawieszenia przyjęć w roku akade
mickim 2005/2006 na dzienne studia licencjackie w języku 
angielskim na kierunku pielęgniarstwo oraz zdrowie publicz
ne, specjalność higiena stomatologiczna,

• nr 35/04/05 w sprawie opłat za wydawane dokumenty przez 
dziekanaty AMG.

3. Na wniosek p.o. kanclerza mgr. Marka Langowskiego Senat 
przyjął następujące uchwały:

• nr 36/04/05 w sprawie rozporządzenia przez AMG nierucho
mością położoną w Drewnicy, gm. Stegna,

• nr 37/04/05 w sprawie rozporządzenia przez AMG nierucho
mością położoną w Gdańsku, przy ul. Powstańców War
szawskich,

• nr 38/04/05 w sprawie rozporządzenia przez AMG nierucho
mością położoną w Gdańsku, przy ul. Kieturakisa 1,

• nr 39/04/05 w sprawie rozporządzenia przez AMG nierucho
mością położoną w Gdańsku, przy ul. Do Studzienki 40,

• nr 40/04/05 w sprawie rozporządzenia przez AMG nierucho
mością położoną w Gdańsku, przy ul. Do Studzienki 42,

• nr 41/04/05 w sprawie rozporządzenia przez AMG nierucho
mością położoną w Gdańsku, przy ul. Do Studzienki 65,

• nr 42/04/05 w sprawie rozporządzenia przez AMG nierucho
mością położoną w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 65 B.

4. Na wniosek rektora prof. Romana Kaliszana Senat pozytyw
nie zaopiniował skład następujących komisji senackich w 
kadencji 2005-2008:
- Komisji Budżetu i Finansów,
- Komisji Statutowej,
- Komisji Kształcenia Podyplomowego,
- Komisji Spraw Studenckich,
- Komisji Nauki,
- Komisji Spraw Nauczycieli Akademickich wraz z VII i VIII 

Zespołem ww. komisji
- Komisji Rozwoju Uczelni,
- Komisji Spraw Klinicznych

5. Senat zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez rektora 
prof. Romana Kaliszana wniosek Rady Wydziału Lekarskie
go o przyznanie medalu „Zasłużonemu Akademii Medycznej 
w Gdańsku” prof. Krystynie de Walden-Gałuszko oraz prof. 
Jerzemu Landowskiemu.

6. Senat zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez prorek
tora ds. dydaktyki prof. Jana Marka Słomińskiego wniosek w 
sprawie przyznania medalu Primus Inter Pares wyróżniają-
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Niezwykła uroczystość jubileuszowa

Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, przedstawicieli Oddziału Gdań- 
8 skiego PAN, z prezesem prof. Jackiem Mareckim, obecnych i licznych by-

łych pracowników Zakładu, przyjaciół - w tej liczbie byłych rektorów AMG 
profesorów Barbarę Krupę-Wojciechowską, Zdzisława Wajdę i Wiesława 

Makarewicza. Uroczystość otworzył Rektor AMG prof. Roman Kaliszan. Członek pre
zydium Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, prof. Krzysztof Turlejski 
wręczył prof. Narkiewiczowi dyplom Członka Honorowego Towarzystwa. Wśród pro
gramowych referatów warto wyróżnić wykład Jubilata - prof. Narkiewicza poświęcony 
niezwykłej postaci Jego Nauczyciela - prof. Michałowi Reicherowi, który dwukrotnie 
organizował od podstaw zakłady anatomii po zawieruchach wojennych - w Wilnie w 
1920 roku i w Gdańsku w roku 1945. Słuchacze dowiedzieli się również o heroicznej 
postawie prof. Reichera w czasie okupacji niemieckiej - nie tylko poprzez udział w 
strukturze armii podziemnej, ale poprzez rolę, jaką odegrał jako antropolog w ocaleniu 
od zagłady wileńskich Karaimów. Uroczystość upłynęła w serdecznej, nostalgicznej 
atmosferze.

prof. B. L. Imieliński

byli m.in.: minister zdrowia Marek 
Balicki, dyrektor Departamentu 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe
go w MZ Roman Danielewicz,

wicewojewoda Krystyna Gozdawa-Nocoń, 
marszałek województwa Jan Kozłowski, pre
zydent Gdańska Paweł Adamowicz, ks. abp 
Tadeusz Gocłowski, dziekan pielęgniarstwa z 
University of Florida Kathleen Ann Long, prof. 
Irena Balciuniene z uniwersytetu w Wilnie, 
reprezentacja z Nagoya University - profe
sorowie Michinari Hamaguchi, Katsuki Ito i 
Takaaki Kobayashi oraz prof. Bernd Jastorff 
z uniwersytetu w Bremie.

Do obchodzonego Jubileuszu Anato
mii Gdańskiej należy także dołączyć zbli
żającą się 90. rocznicę urodzin prof. dr. 
hab. med. Wiesława Łasińskiego, która 
przypada w dniu 25 grudnia 2005 roku. Z 
tej okazji, staraniem Stowarzyszenia Ofi
cerów Marynarki Wojennej, wydany zo
stał piękny pamiątkowy medal. Kontrad
mirał Wiesław Łasiński został członkiem 
honorowym tego Stowarzyszenia. W la
tach 1962-1965 był kierownikiem Zakła
du Anatomii Prawidłowej naszej Akade
mii. Przejął kierownictwo od założyciela 
tej placówki - prof. Michała Reichera. W 
1965 r. przeniósł się do Łodzi, gdzie 
sprawował funkcję komendanta (rektora) 
Wojskowej Akademii Medycznej do roku 
1972 r. W latach 1982-1983 był rektorem 
AMG.

□

cym się absolwentom z Wydziału Lekarskiego - Rafałowi Lechowi Nowakowskiemu 
i z Wydziału Farmaceutycznego - Pawłowi Stasiakowi.

7. Rektor prof. Roman Kaliszan przedstawił członkom Senatu umowę o współpracy 
podpisaną dnia 28 czerwca 2005 r. pomiędzy Akademią Medyczną w Gdańsku i 
Państwową Akademią Medyczną w Grodnie (Białoruś) z prośbą o jej ratyfikowanie. 
Celem umowy jest wzajemna współpraca w dziedzinie badań naukowych oraz 
wymiana pracowników, a w szczególności organizacja kursów związanych z nauką 
języka i statystyki, seminariów medycznych, a także wymiana technologii i doświad
czeń.

8. Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Janusz Moryś przedstawił projekt uchwały w 
sprawie wysokości opłat za kształcenie w Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 
akademickim 2005/2006 zmieniającej uchwałę nr 4/04/05 z dnia 20 grudnia 2004 
r. z prośbą o uchwalenie jej przez Senat. Zmianie ulegają opłaty wpisowe z 300 
USD na 500 USD oraz opłaty z tytułu czesnego z 13.000 USD na 12.000 USD za 
I rok studiów i 8000 USD za II - VI roku studiów.

mgr Marlena Piór-Chastre

8.10.2005 - koncert Urszuli Dudziak i jej gości 
z okazji obchodów Światowego Dnia Hospi
cjów i jubileuszu AMG.

8.10.2005 - prorektor ds. klinicznych prof. 
Zbigniew Nowicki wziął udział w konferencji 
pt. „Społeczeństwo obywatelskie - nowe imię 
solidarności”.

10.10.2005 - rektor prof. Roman Kaliszan 
uczestniczył w otwarciu międzynarodowej 
konferencji pt. „Badania naukowe w pielę
gniarstwie".

12.10.2005 - inauguracja roku akademickiego w 
Gdańskim Seminarium Duchownym, w którym 
udział wziął rektor prof. Roman Kaliszan.

12.10.2005 - na zaproszenie rektora Poli
techniki Gdańskiej prof. Janusza Rachonia 
- rektor prof. Roman Kaliszan uczestniczył 
w otwarciu wystawy „Białej Róży”, studenckiej 
grupy oporu przeciwko Hitlerowi - Monachium 
1942/1943.

12.10.2005 - w gmachu Biblioteki Głównej 
AMG otwarto wystawę pt. „Najlepsi z najlep
szych w sześćdziesięcioleciu Akademii Me
dycznej w Gdańsku 1945-2005” oraz ekspo
zycję ekslibrisów, będącą pokłosiem konkursu 
ogłoszonego przez Bibliotekę Główną AMG.

14.10.2005 - na zaproszenie wojewody po
morskiego Cezarego Dąbrowskiego i pomor
skiego kuratora oświaty Jerzego Ochotnego 
rektor prof. Roman Kaliszan uczestniczył w 
uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

15.10.2005 - dyplomatorium absolwentów 
Wydziału Farmaceutycznego, w którym udział 
wziął prorektor ds. dydaktyki prof. Jan Marek 
Słomiński.

20.10.2005 - prorektor ds. klinicznych prof. 
Zbigniew Nowicki reprezentował urząd rektora 
na inauguracji roku akademickiego w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie.

21.10.2005 - dyplomatorium absolwentów 
Wydziału Lekarskiego, w którym uczestni
czył prorektor ds. dydaktyki prof. Jan Marek 
Słomiński.

20-23.10.2005 - wizyta robocza władz Uczel
ni w Uniwersytecie Medycznym w Kownie.

24.10.2005 - na zaproszenie ambasadora 
Królestwa Hiszpanii w Polsce Rafaela Men- 
divila Peydra rektor prof. Roman Kaliszan 
uczestniczył w obchodach święta narodowe
go Hiszpanii.

mgr Urszula Skałuba



8 Gazeta AMG nr 11/2005

Inauguracja roku akademickiego

Rok akademicki 2005/2006 w naszej Uczelni rozpoczęły 
uroczystości immatrykulacyjne na Wydziale Lekarskim:
28 września - kierunki zaoczne licencjackie i magisterskie
29 września - kierunki licencjackie dzienne
30 września - kierunek stomatologiczny oraz kierunki magi
sterskie uzupełniające dzienne
1 października - kierunek lekarski;
na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny La
boratoryjnej:
30 września - kierunki: farmacja; analityka medyczna 
Uroczystościom przewodniczył w imieniu JM Rektora AMG 
- prorektor ds. dydaktyki prof. Jan Marek Słomiński, któremu 
na Wydziale Lekarskim towarzyszył dziekan prof. Janusz 
Moryś, na Wydziale Farmaceutycznym - dziekan prof. Ma
rek Wesołowski.
Łącznie zostało immatrykulowanych 967 studentów Wydzia
łu Lekarskiego oraz 167 studentów Wydziału Farmaceutycz
nego.

I rok Wydziału Lekarskiego
Przemówienie dziekana 
prof. Janusza Morysia

Szanowni Państwo!

W imieniu władz dziekańskich, znakomitego grona pracow
ników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych witam 
wszystkich Państwa w tym uroczystym dniu.

Po złożonym procesie rekrutacji, poprzedzonym wieloma 
miesiącami wyrzeczeń i wytężonej pracy, w dniu dzisiejszym 
otrzymacie z naszych rąk indeks studenta medycyny. Pomimo 
znacznej konkurencji zostaliście wybrani w drodze konkursu i 
macie, Drogie Koleżanki i Koledzy, zaszczyt wkroczenia w 
mury naszej Uczelni. Jesteście już 60. rocznikiem wkraczają
cym do Akademii Medycznej, w której wiele pokoleń lekarzy, 
podobnie jak i Państwo, w dniu immatrykulacji zasiadało w ła-

wach sal wykładowych, początkowo w budynku tzw. „Starej 
anatomii” przy Alei Zwycięstwa, a później w tej oto sali, czując 
się na pewno dumnymi z odniesionego sukcesu. Podobnie jak 
dumni są Wasi rodzice, iż ich ogromny trud włożony w wycho
wanie Państwa zaowocował tą piękną chwilą.

Po złożeniu uroczystego ślubowania otrzymacie Państwo 
upragniony indeks, który stanowi namacalny dowód wstąpienia 
do społeczności akademickiej naszej Uczelni. Jednak powinni
ście pamiętać, iż sam fakt otrzymania indeksu nie oznacza 
uzyskania już dyplomu lekarza medycyny. Jest to bowiem bar
dzo zwodnicza chwila, w której każdemu z Was wydaje się, iż 
osiągnął już wszystko i nic tego nie może zmienić. Jednak 
przed Państwem bardzo długa droga zdobywania wiedzy, może 
w opinii wielu z Was, nie zawsze potrzebnej, ale w opinii grona 
nauczycieli niezbędnej w Waszej przyszłej pracy. Pamiętajcie 
jednak stare przysłowie, które brzmi: Nihil est, quod non expu- 
gnet pertinax opera et intenta ac diligens cura - nie ma rzeczy, 
której nie można by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym stara
niem.

Wstępujecie Państwo bowiem na ciągle jeszcze nie w pełni 
zbadaną drogę, drogę, która z jednej strony jest wspaniałym
przeżyciem, a z drugiej - powołaniem do niesienia pomocy 
osobom chorym, często zagubionym, przestraszonym sytu
acją, w jakiej się znaleźli. Droga ta najeżona jest niezliczonymi 
trudami, zwątpieniem, często łączącym się wręcz z bezradno
ścią wobec potrzeb drugiego człowieka. Powinniście również 
pamiętać, iż pacjent poszukuje pomocy, co pięknie wyraża ła
cińska sentencja: Non quaerit aeger medicum eloquentem, sed 
sanatem - chory nie szuka lekarza krasomówcy, lecz zdolnego 
uleczyć.

Do przyszłego zawodu przygotowywać Was będzie znako
mita kadra dydaktyczna, olbrzymia rzesza nauczycieli i pracow
ników naukowo-dydaktycznych, których nazwiska znane są nie 
tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Oczywiście, Szanowni 
Państwo, od tego, w jakim stopniu skorzystacie z tej wiedzy, 
którą w ciągu najbliższych lat będziemy starali się Państwu 
przekazać, od Waszego zaangażowania w naukę zależeć bę
dzie Wasz przyszły los i los pacjentów Wam powierzonych. Nie 
ma bowiem chyba niczego wspanialszego na świecie niż móc 
udzielić pomocy osobie, która oczekiwać jej będzie od Was w 
Waszym przyszłym zawodowym życiu.

Wasza sumienność i pracowitość nagradzana będzie przez 
Waszych nauczycieli obiektywnymi i od
powiednimi dla jej poziomu ocenami, ale 
pamiętajcie, proszę, iż niewiedza, brak 
zaangażowania, lekceważenie obowiąz
ków studenta spotykać się będzie z dez
aprobatą grona nauczycielskiego. Jeste
ście na Uczelni, której podstawowym 
obowiązkiem jest należycie przygotować 
Was do przyszłej pracy, do umiejętnego 
korzystania z wiadomości, ale również do 
współdziałania z kolegami i koleżankami, 
z całym zespołem terapeutycznym, które
go jedynym celem powinno być dobro 
pacjenta.

Pamiętajcie więc: Non scholae, sed vi- 
tae discimus Uczymy się nie dla szkoły, 
ale dla życia (dla siebie samego).

Będziemy zawsze do Państwa dyspo
zycji, zarówno w chwilach Waszych suk
cesów, jak i mam nadzieję - przejścio
wych kłopotów. Cała kadra nauczająca
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starać się będzie przekazać Państwu maksimum wiedzy i umie
jętności, a dziekanaty służyć będą pomocą w bieżących spra
wach administracyjnych. Będziemy starać się pomagać Pań
stwu we wszystkich sprawach dotyczących Waszego pobytu w 
naszej Uczelni; za chwilę staniecie się jej częścią, jej wycho
wankami i proszę, pamiętajcie o tym w trakcie całego Waszego 
życia. Uczelnię tę bowiem tworzyli po wojnie wielcy profesoro
wie z Wilna, kształcąc wspaniałych badaczy i lekarzy, mamy 
wielu przyjaciół praktycznie na całym świecie, a wstępując w 
mury tej Uczelni staniecie się cząstką historii Akademii Medycz
nej w Gdańsku. Starajcie się więc, aby Wasi nauczyciele nie 
musieli się za Was wstydzić, a Uczelnia nasza mogła być dum
na, iż będziecie jej wychowankami.

And now some words to our new students from abroad. I 
would like to welcome you warmly at our University. From today 
you start a new stage in your life - a very hard one but at the 
same time a wonderful stage of helping sick people; helping 
them through diagnosis, treatment, recovery, but also in their 
last way. The way to fulfill this mission is extremely hard I can’t 
promise you that it will be successful to all of you, but I can 
promise you that anyone who will do their best will succeed. I 
hope you will enjoy your time at the Medical University of 
Gdańsk and after six years of study you will receive in the same 
hall the MD diploma. Then the medical career will be opened 
for you.

Of course, studying does not mean hard work only. It also 
means the most wonderful time of your life and I am surę that 
both the University and Students’ Union give you various op- 
portunities to spend time with other students in an interesting 
and joyful way. So, welcome to the University, be part of our 
community. I wish you all the best at the University as well as 
in the Threecities region.

Przemówienie opiekuna I roku 
dr. Henryka Zawadzkiego

Wielce Szanowny Panie Rektorze,
Szanowni Dziekani,
Panie i Panowie Profesorowie,
Członkowie Senatu i Wysokiej Rady Wydziału,
Nauczyciele Akademiccy,
Licznie zebrani Goście,

Drodzy młodzi Przyjaciele, za chwilę studenci I roku Wydzia
łu Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku!

Mam wielki honor, zaszczyt i przyjemność powitać Państwa 
w naszej Uczelni - Akademii Medycznej w Gdańsku. Przywio
dła nas tu uroczystość pasowania młodych, dziś odświętnie 
ubranych ludzi, jeszcze do niedawna uczniów - na studentów 
Wydziału Lekarskiego i przyjęcia ich w poczet społeczności 
akademickiej. To właśnie początek wspólnoty w Uczelni.

Uczelnia to nowa rodzina. I każdemu z nas winno zależeć na 
tym, by to była radosna, kochająca się wspólnota, w której 
wszyscy jesteśmy równi. By w tej rodzinie było wzajemne zro
zumienie, radość, pomoc i szacunek, by w niej była pełna har
monia, wzajemne zaufanie, miejsce i czas na wspólne przeży
wanie, na nadzieje, na zwierzenia, na przebaczenia. Więc 
mamy obowiązek i powinność szanować i dbać o nią. Mamy 
obowiązek nie tylko brać, ale i dawać z siebie - każdy swoją 
najlepszą cząstkę.

Uczelnia i studia to wielkie bogactwo przeżyć, to nowe wy
zwanie, nowe troski i oczekiwania. Od dziś będziecie najuko
chańszymi i najważniejszymi członkami tej wspólnoty rodzin
nej. Tak, to nie Rektor ani Dziekan, to Wy jesteście dziś najważ
niejsi. Pewnie to jest bluźnierstwo i za to dostanę po uszach, 
bo już raz dostałem, a jako argument przytoczono mi, że to 
wieloletni profesor Akademii, i że tak doświadczony, odznaczo
ny wielokrotnie, a ja nie dałem mu pierwszeństwa. Ale taka jest 
prawda. Bądźmy z tego dumni.

Cieszmy się, że możemy zacząć naukę, nową przygodę na 
tej właśnie Uczelni, że mamy takie domy, takich rodziców, wy
chowawców, nauczycieli, że mieliśmy to szczęście żyć w cza
sach Jana Pawła II, Matki Teresy, Ojca Pio, Brata Rogera. Sza
nujmy siebie, szanujmy innego człowieka, nauczycieli, kolegów. 
W kontaktach między ludźmi nie szukajmy konkurencyjności, 
bo każdy z nas jest wartością niepowtarzalną, bo każdy z nas 
ma coś do zrobienia. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami. 
Nie wstydźmy się szarych barw naszej Ojczyzny. Szeleszczą
cej jak polszczyzna, jak dżdżyste dni pełne deszczu. Zieleń 
naszych łąk i drzew to przecież nie wszystko. Dbajmy o kulturę 
polskiego słowa, o polską naukę, polską historię. Walczmy z 
wulgaryzmem. Zdajmy sobie sprawę, że nawet jak najwyższe 
wykształcenie nie zastąpi dobrego wychowania. Wolność, któ
rą cieszymy się, oznacza, że owszem, są jeszcze inne drogi, 
ale nie zawsze właściwe. Odróżniajmy te drogi. Umiejmy zadzi
wić się sprawami oczywistymi. W pracy nad sobą nie możemy 
się zatrzymać, nie możemy stanąć, zadowolić się bylejakością. 
Bądźmy więc coraz lepsi. Czyńmy dobrze. Nie starajmy się 
jednak czynić lepiej niż potrafimy, bo wtedy zrobimy to gorzej. 
Czasem walka to jest to, czego nam w życiu potrzeba. Jeżeli 
będziemy szli przez studia bez jakichkolwiek problemów, to 
możemy wyjść z tej Uczelni, owszem, z dyplomami, ale będzie
my słabeuszami. Nie będziemy tak silni, jak powinniśmy być. 
Nie bójmy się zatem swoich niepowodzeń, one też muszą być. 
One umacniają nas. To tylko stopień, to tylko furtka, przez któ
rą musimy przejść na drodze naszego dojrzewania. Przypo
mnimy sobie, ile razy zmartwienia, kłopoty, noce nieprzespane 
pomogły nam lepiej zrozumieć, spojrzeć na siebie korzystnie, 
coś zrozumieć inaczej, lepiej, czasem nawet samego siebie. I 
nagle okazuje się, że te potknięcia były małe, a zadania stają 
się wykonalne.

Bo jeśli obawiasz się, że nie dasz rady, że nie dojdziesz do 
celu, to nie wyruszaj w tę drogę, bo ptaki nie śpiewają ze stra
chu. Kiedy chcemy wejść na górę, to od samego patrzenia góra 
nie stanie się mniejsza.

Jesień to także czas wręczania nagród Alfreda Nobla. A no
bliści to reflektory rzucające światło na nowe zdobycze nauko
we, na nowe możliwości w nauce, technice, medycynie. Ile to 
nierozwiązanych zagadek przed nami? Choćby „Ostatnia wie
czerza” Leonardo da Vinci. Obraz namalowany 500 lat temu i 
uczeni są skonfundowani niemożnością wyjaśnienia sposobu 
malowania tego dzieła. Czy np. zagadka Całunu Turyńskiego. 
O Kaplicy Sykstyńskiej też można wszystko przeczytać, ale 
być, zobaczyć to sklepienie i poczuć zapach tej atmosfery to 
zupełnie coś innego, to zupełnie inne przeżycia.

W tym roku obchodzimy 50. rocznicę odkrycia podwójnej 
helisy DNA, ponadto ogłoszono „ostateczny szkic” sekwencji 
DNA człowieka. W czasopismach i konferencjach naukowych 
roi się od nowych dowodów, zaprzeczającym przyjętemu poję
ciu genów jako odcinków DNA kodujących białka. Coraz więcej 
jest doniesień, że nie są one jedynym źródłem dziedziczności 
i pełnym zapisem informacji, jak powstaje życie. Czasem naj
trudniej zrozumieć to, co wydaje się nam, iż najlepiej znamy.
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Naukę, podobnie jak kulturę tworząjednostki, nie masy. Tak jak 
pisarstwem nie są reklamowe slogany, malarstwem bazgrały 
na murach, a architekturą obrzydliwe domy na niektórych osie
dlach. Nauka to dzieło mistrzów. Nauka idzie do przodu, cho
ciaż to tak się miesza, że już nie wiadomo gdzie przód, a gdzie 
tył. Ignacy Paderewski powiedział, że aby w życiu coś osiągnąć 
i być kimś wystarczy 1 procent talentu i 99 procent pracy. My
ślę, że sam miał 99 procent talentu i dokładał 99 procent pracy. 
Dociekliwość, upór, ambicja niech będą zatem zawsze z Wami 
i przy Was. Ucz się solidnie, czasem mniej niż możesz, ale 
solidnie. Bądź zawsze przygotowany do ćwiczeń i seminariów. 
Zdaj sobie sprawę, że są momenty, są chwile, są decyzje, któ
re rzutują na całe nasze życie. Każdy dzień na tej Uczelni to 
ciągła walka pomiędzy budowaniem na samym sobie, na swo
ich pomysłach i możliwościach a rzeczywistością. Nadzieja jest 
zawsze większa od nas, i zawsze nas przerasta, i całe szczę
ście. Gorzej, kiedy załamują się nasze plany, a przecież takie 
chwile też przychodzą. Wtedy pamiętajcie o nas, Waszych na
uczycielach akademickich, którzy są z 
Wami i chcą Wam pomoc, pomóc w od
krywaniu tajemnic, które i tak każdy od
krywa sam. Samo odkrywanie już jest 
mądrością, początkiem tego, co może 
być najgłębsze w naszym życiu. Nie 
szukajcie nauczycieli łatwych, ale od
ważnych i wymagających. Im większa 
góra, tym trudniej na nią się wpinać.

Jesień to w tym roku również czas 
Konkursu Chopinowskiego. Muzyka wy
raża to, czego nie da się, nie można po
wiedzieć czy wyrazić słowami. Ale czy w 
nutach można uwięzić muzykę? A cóż 
dopiero naukę i życiowe procesy! Czy to 
się da? Wieniawski napisał legendę dla 
teścia, gdy starał się o rękę jego córki. 
Miał pomysł i jednocześnie szczęście, 
że nie miał teściowej.

To, co tak mało udolnie przekazałem 
Wam, podyktowało mi moje wnętrze. 
Przyjmijcie to jak podpowiedź życzliwą 
Wam, albo katechizm. Katechizm może 
nie, bo kto go dziś przestrzega? Żeby 
coś komuś dać, trzeba samemu naj
pierw coś posiadać. A więc i radość, i 
uśmiech, i humor, i osobowość. W pra
cy musi być żar, nie bałagan. I o ten żar 
proszę Was, drodzy młodzi Przyjaciele. 
Proszę również moich kolegów i przy
jaciół - nauczycieli akademickich. 
Niech nikomu z nas nie zabraknie cier
pliwości, pomysłów, dociekliwości, 
uporu, ambicji, tolerancji, ale i zaufania 
do wykonania tych zadań, które sobie 
postawiliśmy, a które są naszym powo
łaniem. Powołaniem bycia dobrym stu
dentem, dobrym słuchaczem, dobrym 
wykładowcą, dobrym nauczycielem 
akademickim. Owszem, to kosztuje, 
ale czas nie jest nasz. Nie jesteśmy 
właścicielami czasu. Czas został nam 

dany. Wykorzystajmy go, nie zmarnujmy. Nie roztrwońmy. Ze
gar można zatrzymać albo nie nakręcać go, ale czas i tak bie
gnie. Czy chcemy, czy nie. Nie można przewidzieć przyszłości. 
Ale każdy z nas otrzymał zadanie, którego nie otrzymał nikt 
inny, tylko ja czy Wy. Jeśli będziecie rzetelni, systematyczni, 
pilni i pracowici, to Wasza nauka przyniesie upragnione owoce. 
Zatem szerokiej drogi i obfitych plonów w Waszych indeksach. 
Jeśli nawalicie i będziecie się potykać o własne ułomności - 
Wasz opiekun będzie się za Was modlił, więc tak czy owak 
wyjdziecie na swoje. Zresztą, jak jest wszystko dobrze, to i 
opiekun ma się dobrze, a jak jest źle, to podobno studenci mó
wią- nie martwcie się, macie opiekuna.

Wielce Szanowny Panie Rektorze, zechciej przyjąć tych mło
dych ludzi do naszej akademickiej społeczności.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatum - que sit!

□
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I roku Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej

Immatrykulacja studentów odbyła się w dniu 30 września 
2005 r. w Audytorium Maximum Wydziału Farmaceutycznego.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prorektor ds. dy
daktyki, prof. Jan Marek Słomiński. Pogratulował nowo przyję
tym studentom wyboru kierunku studiów oraz pomyślnie zda
nego egzaminu, zachęcał do nauki, a także do aktywnego 
uczestnictwa w kołach naukowych i organizacjach studenc
kich.

Dziekan, prof. Marek Wesołowski, również serdecznie powi
tał studentów w murach naszej Uczelni. Wspomniał o istotnych 
zmianach zachodzących w ostatnich latach w programie kształ
cenia na Wydziale Farmaceutycznym oraz o możliwości odby
cia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach mię
dzynarodowego programu Sokrates-Erasmus.

Najważniejszymi punktami uroczystości było złożenie ślubo
wania, wręczanie indeksów oraz wysłuchanie Gaudę Mater 
Polonia.

Studentka I roku Julia Grocholewicz w imieniu wszystkich 
studentów I roku poprosiła o przyjęcie do społeczności akade
mickiej. Natomiast student II roku Adam Kiewel życzył młod
szym koleżankom i kolegom wytrwałości w dążeniu do celu 
oraz przyjemności w zdobywaniu wiedzy, a podczas kolokwiów, 
zaliczeń i egzaminów samych pozytywnych ocen.

Na pewno pozostanie długo w pamięci młodzieży wysłucha
ne na zakończenie uroczystości Gaudeamus.

□

Oferta stypendialna na rok

AKADEMICKI 2006/2007
Uprzejmie informujemy, że na stronie www.buwiwm.edu.pl za

mieszczona została oferta stypendialna na rok akademicki 2006/ 
2007 opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wy
miany Międzynarodowej we współpracy z Departamentem Współ
pracy Międzynarodowej MENiS. Oferta zawiera informacje o moż
liwości wyjazdów w roku akademickim 2006/2007 na studia czę
ściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilita
cyjne oraz kursy językowe.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę;
• życiorys naukowy - dotyczy tylko pracowników naukowych;
• wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
• potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub 

używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
• informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału - dotyczy 

studentów;
• potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny 

ośrodek naukowy;
• wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-2545/EK/ 

2004 z 26 sierpnia 2004 r.
• plan badawczy pobytu.

Wszelkie dokumenty należy składać w języku polskim (jeżeli na 
etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku 
obcym, jest to podane w ofercie kraju, którego to dotyczy).

Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z 
realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badaw
czym i poparty opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie 
dotyczy osób ze stopniem dr. hab.). Przypominamy, iż osoba może 
starać się tylko o jedno stypendium. Wyjaśniamy też, że stypendia 
na letnie kursy językowe przeznaczone są przede wszystkim dla 
studentów danej filologii.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone przez Zespół ds. 
Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący cia
łem opiniodawczym ministra edukacji narodowej i sportu. O wyni
kach Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynaro
dowej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje 
dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagraniczne
go oraz o terminie ich złożenia. Ostateczna akceptacja kandydata 
należy do partnera zagranicznego.

Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partne
ra zagranicznego (w niektórych przypadkach przez stronę polską) 
zostanie przekazana osobom, które uzyskają ostateczną akcepta
cję partnera zagranicznego, w piśmie powiadamiającym o przyzna
niu stypendium.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 
ani Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nie pokrywa kosztów 
podróży do i z kraju odbywania stażu czy uczestniczenia w kursie 
językowym lub studiach częściowych.

W przypadku podpisania programów naukowych z krajami inny
mi niż wymienione w ofercie Biuro powiadomi oddzielnie o tym 
fakcie. Warunkiem kwalifikacji na stypendium jest zapoznanie się i 
podpisanie pisma BWM-I-2545/EK/2004.

Termin zgłaszania do BUWiWM przez uczelnie lub inne jednost
ki kandydatów na stypendia zagraniczne w roku akademickim 
2006/2007 upływa 30 listopada 2005 r. W przypadku, gdy termin 
złożenia jest inny niż powyżej, zaznaczone jest to w ofercie kraju, 
którego to dotyczy.

Ponieważ kandydatów na stypendia zgłaszają uczelnie, uprzej
mie informujemy, że Dział Współpracy z Zagranicą i Programów 
Międzynarodowych AMG przyjmuje wnioski w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 25 listopada br.

Ewa Kiszka 
kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Programów 

Międzynarodowych (tel. 349-12-07, faks: 349-12-00)

http://www.buwiwm.edu.pl
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Wręczenie dyplomów

DOKTORA HABILITOWANEGO

I PROMOCJE DOKTORSKIE
W dniu 13 października 2005 r. w Dworze Artusa odbyła się 

uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego nauk 
medycznych i doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych 
oraz uroczysta promocja na stopień naukowy doktora nauk me
dycznych i doktora nauk farmaceutycznych doktorantów Wy
działów Lekarskiego i Farmaceutycznego. W uroczystości 
uczestniczył zespół promocyjny w składzie: rektor prof. Roman 
Kaliszan, prorektor ds. dydaktyki prof. Jan Marek Słomiński, 
prorektor ds. klinicznych prof. Zbigniew Nowicki, prorektor ds. 
nauki prof. Andrzej Hellmann, dziekan Wydziału Lekarskiego 
prof. Janusz Moryś, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. 
Marek Wesołowski oraz 43 promotorów z Wydziału Lekarskie
go i 7 promotorów z Wydziału Farmaceutycznego.

Habilitantów, doktorantów oraz gości powitał JM Rektor, po 
czym odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktora habi
litowanego. Dziekani odczytali treść dyplomu i gratulując wrę
czali je swoim habilitantom. Dziekan Wydziału Lekarskiego 
wręczył dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych 9 
doktorom: dr hab. Ewie Bryl, dr. hab. Markowi Jurkowskiemu, 
dr. hab. Jerzemu Kuczkowskiemu, dr. hab. Romualdowi Lango, 
dr hab. Monice Lichodziejewskiej-Niemierko, dr. hab. Andrze
jowi Łachińskiemu, dr. hab. Witoldowi Rzymanowi, dr. hab. 
Krzysztofowi Sworczakowi, dr. hab. Janowi Maciejowi Zauchie. 
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego wręczył dyplom doktora 
habilitowanego nauk farmaceutycznych dr. hab. Adamowi Bu- 
cińskiemu. JM Rektor złożył gratulacje nowym samodzielnym 
pracownikom nauki, życząc dalszych sukcesów w osiągnię
ciach naukowych. Promocji 75 doktorantów Wydziału Lekar
skiego dokonał dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Janusz 
Moryś, a 8 doktorantów Wydziału Farmaceutycznego dziekan 
prof. Marek Wesołowski. Dyplomy doktoranci otrzymali z rąk 
swoich promotorów, a doktorantom, których promotorzy byli 
nieobecni, dyplomy wręczali dziekani.

Hymn państwowy, Gaudę Mater Polonia i Gaudeamus igitur 
w wykonaniu Chóru AMG oraz podana na zakończenie lampka 
wina stanowiły znakomitą oprawę tej uroczystości.

M. Krause

Nowi doktorzy
Na Wydziale Lekarskim AMG 
stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych otrzymali
1. dr Romuald LANGO - adiunkt, Katedra i Klinika Anestezjolo

gii i Intensywnej Terapii AMG, praca pt. „Ocena wpływu L- 
-karnityny i propionylo-L-karnityny na metabolizm mięśnia 
sercowego i funkcję układu krążenia w okresie okołoopera- 
cyjnym u chorych z cukrzycą poddanych operacji pomosto- 
wania naczyń wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym”, 
uchwała Rady Wydziału Lekarskiego w sprawie nadania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycz
nych w zakresie medycyny - anestezjologii z dnia 7 kwietnia 
2005 r., zatwierdzona decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 26 września 2005 r.,

2. dr Andrzej ŁACHIŃSKI - adiunkt, Katedra i Klinika Chirurgii 
Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej AMG, praca 
pt. „Znaczenie wybranych czynników klinicznych i genetycz
nych w leczeniu operacyjnym nowotworów tarczycy”, uchwa
ła Rady Wydziału Lekarskiego w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w 
zakresie medycyny - chirurgii z dnia 24 marca 2005 r. za
twierdzona decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego 
i Stopni Naukowych z dnia 26 września 2005 r.,

3. dr Witold RZYMAN - adiunkt, Katedra i Klinika Chirurgii 
Klatki Piersiowej AMG, praca pt. „Ocena wartości śródope- 
racyjnego oznaczania węzła wartowniczego u chorych na 
niedrobnokomórkowego raka płuca”, uchwała Rady Wydzia
łu Lekarskiego w sprawie nadania stopnia naukowego dok
tora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny 
- chirurgii klatki piersiowej z dnia 21 kwietnia 2005 r., za
twierdzona decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego 
i Stopni Naukowych z dnia 26 września 2005 r.,

4. dr Jan Maciej ZAUCHA - adiunkt, Klinika Hematologii Insty
tutu Chorób Wewnętrznych AMG, praca pt. „Niemieloablacyj- 
na transplantacja komórek macierzystych układu krwiotwór
czego - badania eksperymentalne i kliniczne”, uchwała Rady 
Wydziału Lekarskiego w sprawie nadania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medy
cyny - hematologii i transplantologii z dnia 17 lutego 2005 r. 
zatwierdzona decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Nauko
wego i Stopni Naukowych z dnia 27 czerwca 2005 r.

Na Wydziale Lekarskim AMG 
stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny otrzymali:
1. lek. Mariusz Ignacy CZAJA-ordynator Oddziału Dziecięce

go Szpitala Miejskiego w Sztumie, praca pt. „Ocena stężenia 
gastryny w surowicy krwi obwodowej oraz zmian ilościowych 
komórek G i D części przedodźwiernikowej żołądka u dzieci 
z przewlekłymi bólami brzucha, rozpoznanym przewlekłym 
zapaleniem błony śluzowej żołądka z uwzględnieniem zaka
żenia Helicobacter pylori”, promotor - prof. dr hab. Maria 
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Korzon, Rada Wydziału Lekarskiego dnia 20 października 
2005 roku nadała stopień doktora nauk medycznych w za
kresie medycyny,

2. lek. Krzysztof Piotr KONOPA - asystent, Katedra i Klinika 
Onkologii i Radioterapii AMG, praca pt. „Kliniczne znaczenie 
liczby kopii genów erbB-1 i erbB-2 u chorych na niedrobno- 
komórkowego raka płuca”, promotor - prof. dr hab. Jacek 
Jassem, Rada Wydziału Lekarskiego dnia 20 października 
2005 roku nadała stopień doktora nauk medycznych w za
kresie medycyny,

3. lek. Aldona KOTŁOWSKA-KMIEĆ - słuchacz Studiów Dok
toranckich, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii 
Instytutu Pediatrii AMG, praca pt. „Apoptoza komórek na
błonka i limfocytów błony śluzowej żołądka i dwunastnicy w 
przelękłym procesie zapalnym błony śluzowej żołądka i dwu
nastnicy związanym z infekcją Helicobacter pylori u dzieci 
przed i po eradykacji zakażenia", promotor - prof. dr hab. 
Maria Korzon, Rada Wydziału Lekarskiego dnia 29 września 
2005 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie 
medycyny,

4. lek. Marta Narcyza PAŚKO-MAJEWSKA- słuchacz Studiów 
Doktoranckich, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
AMG, praca pt. „Ocena porównawcza środków zwiotczają
cych w znieczuleniu całkowicie dożylnym (TIVA), w opera
cjach laparoskopowych”, promotor - dr hab. Maria Wujte- 
wicz, prof. nzw. AMG, Rada Wydziału Lekarskiego dnia 29 
września 2005 r. nadała stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny,

5. lek. Krzysztof SZYNDLER - słuchacz Studiów Doktoranc
kich, Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii AMG, praca 
pt. „Ocena przebiegu pooperacyjnego chorych po pomosto- 
waniu tętnic wieńcowych w aspekcie polimorfizmu w pozycji- 
-174 regionu promotorowego genu IL-6”, promotor - dr hab. 
Janusz Siebert, prof. nzw. AMG, Rada Wydziału Lekarskiego 
dnia 29 września 2005 r. nadała stopień doktora nauk me
dycznych w zakresie medycyny.

Na Wydziale Farmaceutycznym AMG 
stopień doktora nauk 
farmaceutycznych otrzymali:
1. mgr Jarosław SĄCZEWSKI - asystent, Katedra i Zakład 

Technologii Chemicznej Środków Leczniczych AMG, praca 
pt. „Synteza, reaktywność i struktura nowych pochodnych 
2-iminoimidazolidyny o potencjalnej aktywności biologicz
nej”, promotor - prof. dr hab. Zdzisław Brzozowski, Rada 
Wydziału Farmaceutycznego AMG dnia 27 września 2005 r. 
nadała stopień doktora nauk farmaceutycznych,

2. mgr Piotr MADANECKI - asystent, Katedra i Zakład Biologii 
i Botaniki Farmaceutycznej AMG, praca pt. „Badanie wpływu 
żerowania wybranych gatunków owadów na jakość surowca 
leczniczego pozyskiwanego z roślin szpilkowych na przykła
dzie jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) i sosny 
zwyczajnej (Pinus syvestris L.)”, promotor - dr hab. Renata 
Ochocka, prof. nzw., Rada Wydziału Farmaceutycznego 
AMG dnia 18 października 2005 r. nadała stopień doktora 
nauk farmaceutycznych.

My i Europa

W dniach 17-21 czerwca 2005 r. odbył XV Zjazd Europejskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. W towarzystwie działamy 
od chwili jego powstania, tj. od lat osiemdziesiątych. Jest to duże 
towarzystwo naukowe, a nadciśnienie tętnicze dotyczy 30-40% 
dorosłej populacji.

Na każdym kongresie są demonstrowane w formie ustnej 
i plakatowej prace z Polski, w tym także liczne z Gdańska. Bie- 
rzemy udział w kwalifikowaniu prac zagranicznych do prezen
tacji. Profesorowie z Polski, w tym z Gdańska na kolejnych 
kongresach wygłaszali referaty, czy prowadzili poszczególne 
sesje.

W 1995 r. w Gdańsku zorganizowaliśmy pierwsze na terenie 
tzw. dawnych „demoludów”, zresztą bardzo udane, satelitarne 
sympozjum do Europejskiego Kongresu. Nie odbyło się to bez 
oporów zarówno ze strony polskiej - w Warszawie przekony
wano nas, że nie mamy dobrych warunków hotelowych, jak i 
członków zarządu Towarzystwa Europejskiego, którzy także 
sądzili, że Polska nie jest najlepszym miejscem do spotkań. 
Przy pomocy prof. Zanchettiego, którego poznałam w 1960 r. 
w Pradze i który przez wiele lat był prezesem Towarzystwa 
Międzynarodowego, a potem Europejskiego, opory przełama
liśmy. Stawiał on jednak warunki, aby poza uczonymi z Zacho
du zaprosić Rosjan, Czechów, Łotyszy, Ukraińców itp.

Dla zobrazowania trudności warto przytoczyć fakt, który 
obecnie po 10 latach wydaje się zabawny. Polska zaraz po 
przemianach dla wielu była atrakcyjna, toteż Japończycy i wie
lu innych przyjechało na własny koszt, po drodze udając się na 
Kongres Europejski. Znanych profesorów z Zachodu, w tym z 
USA, finansowały firmy farmaceutyczne. Nie mieliśmy pienię
dzy na opłacenie noclegów profesorom ze Wschodu, gdyż wte
dy firmy nie były tym sponsorowaniem zainteresowane. Szczę
śliwie zadziałały stare kontakty z przemysłem. Dyrektor Stocz
ni Remontowej inż. Soyka, który jest człowiekiem światłym, 
pokrył koszt hoteli i to przyczyniło się do sukcesu. Od tego 
czasu już bez oporów odbywają się sympozja satelitarne w 
Polsce i w Czechach.

Byliśmy i jesteśmy, w tym także gdańszczanie, członkami 
rady redakcyjnej Journal of Hypertension. Na XIV Kongresie po 
raz pierwszy członkiem Zarządu Towarzystwa Europejskiego 
został Polak, nasz kolega, profesor Krzysztof Narkiewicz. Or
ganizował on uprzednio także w Gdańsku „szkołę letnią” dla 
młodych Europejczyków. W czerwcu, na XV Kongresie powo
łano go na sekretarza zarządu, co jest dużym wyróżnieniem.

Nie jest to koniec osiągnięć gdańszczan działających w or
ganizacjach nadciśnienia tętniczego. Otóż Europejskie Towa
rzystwo wyodrębniło się z Międzynarodowego Towarzystwa, 
które powołano w 1970 r. W nim z kolei sekretarzem Zarządu 
Głównego jest obecnie prof. Anna Dominiczak, córka naszego 
profesora Jakuba Pensona, absolwentka, a potem asystentka 
naszej Uczelni. Obecnie jest profesorem w Glasgow i znanym 
genetykiem nadciśnienia tętniczego. Teraz, kiedy jesteśmy w 
zjednoczonej Europie, miejsce pracy nie ma już takiego zna
czenia i sądzę, że jej zagraniczne sukcesy także w jakimś stop
niu są osiągnięciami gdańskiej Akademii Medycznej, a w każ
dym razie jest to godne podkreślenia, że dwóch Polaków i to z 
jednej Uczelni działa w tak ważnych gremiach.

prof. Barbara Krupa-Wojciechowska 
przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTNT
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Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym

W sobotę 15 października 2005 r. w sali im. Prof. Stanisława 
Hillera Collegium Biomedicum AMG odbyło się uroczyste dy
plomatorium absolwentów Wydziału Farmaceutycznego AM w 
Gdańsku - kierunku farmacja, rocznik 1999-2005, oraz kierun
ku analityka medyczna, dwóch roczników 2001-2004 i 2002- 
-2005.

Po odegraniu hymnu państwowego uroczystość otworzył 
dziekan Wydziału prof. Marek Wesołowski, witając rektora prof. 
Romana Kaliszana, prodziekanów i Radę Wydziału Farmaceu
tycznego, gości honorowych - członka Zarządu Zakładów Far
maceutycznych Polpharma w Starogardzie Gd. dr. farm. Woj
ciecha Kuźmierkiewicza, prezesa Gdańskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej dr. farm. Stanisława Vogla, dziekana Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej i jednocześnie prezesa 
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
prof. Jacka Namieśnika, dyrektora I Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni mgr. inż. Leszka Ciesielskiego 
oraz liczne grono gości zaproszonych przez absolwentów.

Po krótkich wystąpieniach rektora, dziekana i prezesa Izby 
Aptekarskiej, absolwenci kierunku farmacja złożyli przyrzecze^ 
nie farmaceutyczne, po czym nastąpiła uroczystość wręczenia 
dyplomów magistra farmacji 105. absolwentom. Dyplomy wrę
czał dziekan w towarzystwie rektora i absolwentki mgr Anny 
Barełkowskiej, starościny kończącego studia rocznika. Następ
nie przyrzeczenie złożyli absolwenci kierunku analityka me
dyczna, po czym dziekan w towarzystwie rektora oraz absol
wenta Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wojciecha Grusz
czyńskiego, starosty kończącego studia rocznika wręczył dy
plomy licencjata analityki medycznej 21. absolwentom rocznika 
2001-2004 i 23. absolwentom rocznika 2002-2005.

Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnienie absolwen
tów osiągających najlepsze wyniki w nauce, w działalności or
ganizacyjnej na rzecz społeczności akademickiej oraz legity
mujących się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. I tak, 
rektor wyróżnił mgr. Pawła Stasiaka przyznanym przez Senat 
AMG medalem Primus inter Pares. Za wyróżniające wyniki w 
nauce (średnia ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń po
wyżej 4,5), listy gratulacyjne i nagrody książkowe ufundowane 
przez Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską oraz Oddział Gdań
ski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego otrzymali: z 
kierunku studiów farmacja mgr, mgr Anna Bielecka, Marta Mo- 
tus, Aleksandra Romanowska, Dominika Serafin, Paweł Sta
siak, Agnieszka Stencel, Marta Szczykowska, Ewa Szymań
ska, Robert Wasilewski oraz z kierunku studiów analityka me
dyczna: Małgorzata Dąbrowska (pełniła też funkcję starosty 
roku) i Ewelina Szamocka. Z kolei za aktywną działalność or
ganizacyjną na rzecz społeczności akademickiej listami gratu
lacyjnymi i nagrodami książkowymi wyróżniono mgr Annę Ba- 
rełkowską, mgr. Bartosza Goyke i mgr. Michała Czenkusza 
(farmacja) oraz Marcina Timoszuka (analityka medyczna).

W dalszej części uroczystości prodziekan Wydziału dr hab. 
Wiesław Sawicki ogłosił wyniki Wydziałowego Konkursu Prac 
Magisterskich. Laureatami zostali: mgr Adam Kokotkiewicz 
(I nagroda), mgr Paweł Stasiak (II nagroda), mgr Bartosz Goy
ke (III nagroda) oraz mgr Katarzyna Buczko (wyróżnienie). Dy
plomy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne ufundowane przez

Oddział Gdański PTFarm i Hurtownię Farmaceutyczną Ada- 
med, laureatom konkursu wręczył dziekan wspólnie z rektorem. 
Należy nadmienić, że mgr Adam Kokotkiewicz zajął III miejsce 
w finale Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich, orga
nizowanego przez Zarząd Główny PTFarm. Finał konkursu 
odbył się 8 października 2005 r. w Krakowie.

Następnie mgr Anna Kubicka, przedstawiciel Studium Wy
chowania Fizycznego i Sportu AMG, uhonorowała nagrodami 
książkowymi absolwentów, którzy reprezentowali AMG w spo
rcie i osiągnęli znaczące sukcesy. Nagrody otrzymały: mgr Ewa 
Olejnik (siatkówka) oraz mgr Iwona Adameczek, mgr Agniesz
ka Czerwińska, mgr Agnieszka Kurlenda i mgr Katarzyna Zda
nowicz (aerobik sportowy).

Kończąc uroczyste dyplomatorium, absolwenci - mgr Anna 
Barełkowska (farmacja) i Marcin Timoszuk (analityka medycz
na), podziękowali kadrze nauczającej za wkład pracy, jaki wło
żyli w wykształcenie kolejnych roczników farmaceutów i pierw
szych absolwentów analityki medycznej, natomiast studentka 
V roku Agnieszka Pawlak pożegnała w imieniu wszystkich stu
dentów tegorocznych absolwentów. Po wysłuchaniu Gaude
amus igitur, dziekan podziękował rektorowi, Radzie Wydziału 
i wszystkim przybyłym za uświetnienie swoją obecnością uro
czystości.

prof. Marek Wesołowski 
dziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG
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AMilC
Stopień doktora habilitowanego otrzymali:

dr hab. n. med. Romuald Lango 
dr hab. n. med. Andrzej Łachiński 
dr hab. n. med. Witold Rzyman

Na stanowisko starszego wykładowcy przeszedł
dr med. Zbigniew Afeltowicz

Z Uczelni odeszli:
mgr piel. Urszula Bławat 
dr farm. Ewa Dąbrowska 
dr med. Agata Deja 
dr farm. Wanda Dembińska-Migas 
lek. dent. Dariusz Durma 
dr med. Wojciech Furche 
prof. dr hab. n. med. Janusz Galiński 
lek. storn. Renata Gogolewska 
dr med. Jarosław Gumuła 
dr farm. Eugeniusz Hać 
dr farm. Jan Halkiewicz 
lek. dent. Cezary Jakubowski 
lek. Katarzyna Jakuszkowiak 
lek. dent. Zbigniew Kapuściński 
dr n. med. Wojciech Kiewlicz 
dr med. Witold Kokot 
mgr Natasza Kosakowska 
dr med. Mirosława Koseda-Dragan 
lek. Katarzyna Kowalik-Kufel 
lek. Beata Królikowska 
mgr Beata Latoś 
lek. Michał Maciejczyk 
lek. dent. Jurand Mackiewicz 
lek. Ewa Michnowska-Swincow 
dr med. Ewa Mierzejewska 
dr med. Anna Muraszko-Klaudel 
lek. storn. Michał Nawrocki 
dr med. Marek Nowakowski 
lek. Piotr Pilecki 
lek. dent. Ewa Płończak 
dr med. Marek Puzio 
lek. dent. Anna Rutkowska 
mgr piel. Krystyna Sieczka 
dr hab. farm. Wiesława Stożkowska 
dr farm. Ryszard Sujecki 
dr hab. med. Stanisław Tomaszunas 
dr med. Leszek Trojanowski 
dr med. Joanna Tyl 
dr med. Krystyna Witczak-Malinowska 
lek. Grzegorz Wiśniewski 
lek. Marlena Wojciechowicz

Na emeryturę przeszli:
prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko 
prof. dr hab. med. Eugenia Częstochowska 
dr hab. med. Jadwiga Gromska, prof. nzw. 
prof. dr hab. med. Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz 
dr med. Adam Iwaniukowicz 
prof. dr hab. med. Krystyna Kozłowska 
prof. dr hab. med. Wiesław Makarewicz 
prof. dr hab. Ryszard Piękoś 
prof. dr hab. med. Jan Skokowski 
dr farm. Ryszard Sujecki 
dr med. Wiktor Szczekocki 
dr med. Hanna Tosińska-Okrój

Powierzono funkcje
- p.o. dyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych z 

dniem 1.09.2005 r. dr. hab. Krzysztofowi Preisowi
- p.o. zastępcy dyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobie

cych z dniem 19.09.2005 r. dr. med. Dariuszowi Lautenbachowi
- p.o. zastępcy dyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobie

cych z dniem 19.09.2005 r. dr. hab. med. Krzysztofowi Łuka
szu kowi

- p.o. kierownika Samodzielnej Pracowni Kinezyterapii i Diagno
styki Funkcjonalnej Katedry Rehabilitacji z dniem 1.10.2005 r. 
mgr. Wojciechowi Skrobotowi

- kierownika Katedry i Kliniki Chorób Oczu z dniem 1.10.2005 r. 
dr hab. med. Krystynie Raczyńskiej, prof. nzw.

- kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Za
burzeń Hemostazy Instytutu Chorób Wewnętrznych z dniem
1.10.2005 r. dr. hab. med. Krzysztofowi Sworczakowi

- kierownika Samodzielnej Pracowni Embriologii z dniem
1.10.2005 r. dr n. med. Mirosławie Cichorek

- p.o. kierownika Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Katedry Mi
krobiologii z dniem 1.10.2005 r. dr n. med. Marii Dąbrowskiej- 
-Szponar

- kierownika Zakładu Medycyny Paliatywnej Katedra Medycyny 
Rodzinnej z dniem 1.10.2005 r. dr hab. med. Monice Licho- 
dziejewskiej-Niemierko

- kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej z dniem
1.10.2005 r. dr. hab. med. Zbigniewowi Jankowskiemu

- p.o. kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej z 
dniem 1.10.2005 r. drn. chem. Wojciechowi Kamyszowi

- p.o. kierownika Samodzielnej Pracowni Farmacji Społecznej 
z dniem 10.10.2005 r. dr. farm. Bogusławowi Pilarskiemu.

Z dniem 1.10.2005 r. odwołano z pełnienia funkcji p.o. kierow
nika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej prof. dr hab. Zofię 
Szczerkowską.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w grupie pracow
ników nie będących nauczycielami akademickimi
-zdniem 30.09.2005 r. Grażyna Zedler, kierownik Działu Orga

nizacji i Zarządzania rozwiązała stosunek pracy z powodu 
przejścia na emeryturę

- z dniem 1.10.2005 r. mgr Grażynie Sadowskiej powierzono 
stanowisko kierownika Działu Organizacji i Zarządzania

- z dniem 30.09.2005 r. Ewa Szymczyk, z-ca kwestora AMG roz
wiązała stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę.

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą

20 lat
Zofia Jabłońska
dr med. Dariusz Zadrożny
dr med. Włodzimierz Ziółkowski

25 lat
Irena Skorowska

30 lat
prof. dr hab. Jacek Jassem
dr hab. med. Janusz Jaśkiewicz
Władysława Kloc
dr med. Anna Płoszyńska
dr med. Ludwika Wolska- Goszka
Leszek Wójcik
dr n. przyr. Barbara Zamorska

35 lat
Bernadeta Kluczyńska
dr hab. n. med. Maria Prośba - Mackiewicz
dr farm. Brunon Woyczikowski

45 lat
prof. dr hab. Henryk Foks

□
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gjtiu M n T VCłW A

Starostwo Powiatowe Kartuzy,
Katedra i Klinika Dermatologii, 
Alergologii i Wenerologii AMG, 
firma RADBUR w Somoninie, 

Społeczny Komitet Ochrony Jezior Raduńskich 

zapraszają na III Konferencję Naukową pt. „Stan zachowania 
i antropogeniczne przemiany Jezior Rraduńskich”, która odbę
dzie się 15 października 2005 r. o godz. 10.00 w Pensjonacie 
Ostrzyckim w Ostrzycach. W programie:
1. Otwarcie konferencji - Jan Czapiewski, dyrektor RADBUR
2. Choroby człowieka i zwierząt powodowane przez sinice - dr

B. Nedoszytko, Katedra i Klinika Dermatologii AMG
3. Metody badania toksyn sinicowych - prof. K. Waleron, Wy

dział Biotechnologii UG-AMG
4. Zagrożenia degradacyjne Jezior Raduńskich - dr B. Nedo

szytko, Katedra i Klinika Dermatologii AMG
5. Wpływ stref beztlenowych na biologię i rozród ryb - prof. A. 

Wołos, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
6. Sytuacja kormorana w Europie i w Polsce: przebieg i przy

czyny ekspansji, możliwości regulacji - dr M. Goc, Katedra 
Ekologii i Zoologii Kręgowców UG

7. Dyskusja nad referatami i określenie zasad monitorowania 
Jezior Raduńskich.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Gdański 
zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie 
się 21 października 2005 r. o godz. 12.00 w Centrum Handlo
wym Manhattan, Gdańsk-Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 83 (sala 
konferencyjna A, poziom 3). W programie:
1. Działanie antybiotyków na system immunologiczny - prof. 

M. Korzon

Prezes Ogólnopolskiej Sekcji 

Ginekologii Onkologicznej 

PTG z Gdańska

W Lublinie w dniach 15-16 września 2005 r. podczas konfe

rencji naukowej „Kontrowersje w ginekologii onkologicznej” 

odbyły się wybory prezesa Ogólnopolskiej Sekcji Ginekologii 

Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Z wielką przyjemnością zawiadamiam, że na to zaszczytne 

stanowisko został wybrany prof. Janusz Emerich. Dotąd żaden 

z gdańskich ginekologów nie dostąpił takiego wyróżnienia. Jest 

to chluba dla naszego środowiska, jak też wyraz uznania dla 

pracy Kliniki w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

dr n. med. Alina Kuźmińska 
sekretarz Oddziału Gdańskiego 

Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

2. Zaburzenia w ekosystemie mikrobiontów przewodu pokar
mowego a antybiotykoterapia - prof. M. Czerwionka-Sza- 
flarska

Uczestnicy szkolenia otrzymają 5 pkt. edukacyjnych.

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej 
Oddział Gdański

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie 
się 4 listopada 2005 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Katedry 
Medycyny Sądowej, ul. Dębowa 23. W programie:
1. PSA jego subformy w diagnostyce raka stercza - prof. J. 

K. Kulpa, Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum 
Onkologii w Krakowie

2. Firma Ortho-Clinical Diagnostics (Johnson&Johnson) prezen
tuje bogatą ofertę odczynnikowo-aparaturową.

W styczniu 2005 r. rozpoczęła działalność strona internetowa 
www.ptdl.pl zawierająca m.in. aktualne informacje o terminach 
i tematach zebrań naukowo-szkoleniowych w poszczególnych 
oddziałach terenowych.

Oddziały Gdańskie
Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego 

Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego 
zapraszają na wspólne zebranie szkoleniowo-naukowe, które 
odbędzie się dnia 7 listopada 2005 r. (poniedziałek) o godz. 
15.00 w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Collegium Biomedicum 
AMG, ul. Dębinki 1. W programie:
1. Proteomika - nowoczesna strategia odkrywania leków - dr 

T. Bączek, Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki 
AMG

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Towarzystwo Chirurgów Polskich Oddział Gdański 
zaprasza na posiedzenie szkoleniowo-naukowe poświęcone 
postępowaniu w przypadku pooperacyjnych przetok układu 
pokarmowego, które odbędzie się 18 listopada 2005 r. o godz. 
13.30 w sali im. prof. L. Rydygiera, ul. Dębinki 7. Gościem po
siedzenia będzie prof. Ireneusz W. Krasnodębski z zespołem, 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i 
Żywienia Akademii Medycznej w Warszawie. W programie:
1. Przetoki przewodu pokarmowego - etiologia, diagnostyka i 

leczenie - prof. I. W. Krasnodębski
2. Przetoki trzustkowe - diagnostyka i postępowanie lecznicze

- dr M. Słodkowski
3. Wystąpienie sponsora: Firma NUTRICIA
4. Kompleksowe postępowanie diagnostyczno-lecznicze w 

pooperacyjnych przetokach jelitowych - dr W. Cebulski
5. Dyskusja.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
Oddział Gdański

zawiadamia, że dnia 25 listopada 2005 r. (piątek) o godz. 10.00 
w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG, ul. Kli
niczna 1a odbędzie się posiedzenie szkoleniowo-naukowe. 
W programie:
1. Wpływ fluoru podawanego w okresie perinatalnym na zabu

rzenia kostne płodów szczurzych oraz podawanie witaminy 
D3 i wapnia jako profilaktyki tych zaburzeń - lek. E. Koło
dziejczak, Klinika Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób 
Kobiecych AMG

http://www.ptdl.pl
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2. Amputacja nadpochwowa w ginekologii - prof. J. Emerich, 
Klinika Ginekologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych 
AMG

3. Amputacja nadpochwowa - opis przypadku - dr S. Łapiń- 
ska-Szumczyk, Klinika Ginekologii Instytutu Położnictwa i 
Chorób Kobiecych AMG

4. Sprawozdanie z Europejskiego Kongresu ESGO 2005 w 
Istambule - dr D. Klasa-Mazurkiewicz, Klinika Ginekologii 
Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG.

Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
- Chirurgów Głowy i Szyi Oddział Gdański 

zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 26 listopa
da 2005 r. (sobota) godz. 10.00 (sala wykładowa im. prof. L. 
Rydygiera, Gdańsk, ul. Dębinki 7). W programie:
1. Powikłania ostrego zapalenia ucha u dzieci - kol. kol. J. 

Kuczkowski, T. Przewoźny
2. Nagła głuchota pochodzenia naczyniowego związana z 

antykoncepcją hormonalną - kol. kol. D. Paradowska, W. 
Skrzypczak

3. Do kazuistyki powikłań adenotomii- kol. kol. W. Brzoznowski, 
D. Babiński, J. Kuczkowski

Składka członkowska na rok 2006 wynosi 120 zł, wpłatę należy 
dokonać do 31.12.2005 r. Informacje: Katedra i Klinika Chorób 
Uszu, Nosa, Gardła i Krtani AMG. 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 
7, AMG. tel. 349-23-80; www.klorl.amg.gda.pl.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Gdański 
oraz firma Wyeth Polska Sp. z o.o.

zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe pt. Zakażenia 
pneumokokowe: klinika, epidemiologia i profilaktyka. Szkolenie 
odbędzie się 26.11.2005 r. o godz. 11.00 w Multikinie, Al. Zwy
cięstwa 14, Gdańsk. W programie:
1. Rola pneumokoków w patologii dzieci - prof. M. Korzon
2. Inwazyjna choroba pneumokokowa u dzieci: epidemiologia i 

profilaktyka - dr P. Grzesiowski
3. Kazuistyczne przypadki inwazyjnych chorób pneumokoko- 

wych — dr E. Szumińska-Napiontek

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej 
Oddział Gdański

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie 
się 2 grudnia 2005 o godz. 10.00 w sali wykładowej Katedry i 
Zakładu Medycyny Sądowej, ul. Dębowa 23. W programie:
1. Patobiochemia i diagnostyka laboratoryjna choroby Alzheime

ra-prof. A. Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład 
Medycyny Laboratoryjnej AMG

2. Firma Medlab proponuje bogatą ofertę drobnego sprzętu 
laboratoryjnego.

Towarzystwo Chirurgów Polskich 
Oddział Gdański

zaprasza 16 grudnia 2005 r. o godz. 13.30 do sali im. prof. L. 
Rydygiera, Gdańsk, ul. Dębinki 7 na posiedzenie szkoleniowo- 
-naukowe poświęcone prezentacji Najciekawszych przypad
ków 2005 roku.

□

AHA

Jubileusz długoletniej pracy w SPSK nr 1 ACK AMG 
obchodzą:

20 lat
Maria Babińska
Beata Blok
Danuta Chudy
Adamina Góźdź-Dudek
Maria Jaworska
Irena Kolonko
Danuta Lewańska
Mirosława Laga
Anna Łazaronek
Marzena Miller
Urszula Olender
Grażyna Otta
Barbara Pachulczak
Mariola Pawelec
Mariola Skłodowska
Lucyna Szumacher-Sharma
Sabina Tęcza
IzabelaTheus
Teresa Umęcka
Ewa Wesołowska
Jolanta Wężowska

25 lat
Alicja Czerwińska
Elżbieta Gębska
Krystyna Gorlewicz
Róża Kopeć
dr med. Wojciech Kosiak
Alicja Naskręt
Andrzej Wojtowicz

30 lat
Bogumiła Kiełbratowska
Maria Machalska
Jadwiga Miazga
Jerzy Pienczk
Bożena Sawicka
Bożena Trucheł
Anna Witulska
Małgorzata Wołek

35 lat
Maria Brudzińska
Maria Grześkowiak
Ewa Kaczmarek
Danuta Loś
Wanda Rurarz
Teresa Szachniewicz
Bożenna Świderek

40 lat
Brygida Makarewicz

□

http://www.klorl.amg.gda.pl
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Współpraca międzynarodowa Instytutu 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej AMG

W roku 2004 gdyński Instytut włączony został w struktury 
Akademii Medycznej w Gdańsku jako jej międzywydziałowy 
instytut naukowy i kontynuuje międzynarodową współpracę 
rozpoczętą wiele lat temu z organizacjami międzynarodowymi 
i instytutami w wielu krajach. Zakres tej współpracy przedsta
wiono tu w zarysie.

Organizacje międzynarodowe (WHO, ILO, IMO)
Najważniejszym partnerem współpracy była i jest Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO). Już w roku 1972, na mocy umowy 
pomiędzy WHO i polskim rządem, Instytut powołany został jako 
międzyregionalny ośrodek referencyjny WHO w sprawach me
dycyny morskiej pod nazwą WHO Collaborating Centre in Ma- 
ritime Occupational Health in Gdynia. Umowa ta jest odnawia
na okresowo, ostatnio przedłużono ją do roku 2008.

Umowa z WHO przewidywała wykonywanie opracowań na
ukowych dotyczących zdrowia marynarzy, rybaków, nurków, 
stoczniowców i dokerów w Polsce, a we współpracy z podob
nymi instytutami w innych krajach morskich, gromadzenia sta
tystyk na temat zachorowalności i wypadkowości w tych gru
pach zawodowych i ich interpretacji, a także opracowania za
sad profilaktyki oraz szkolenia lekarzy w zagadnieniach medy
cyny morskiej i szkolenia marynarzy, którzy sprawują opiekę 
medyczną nad załogami statków pływających bez lekarzy.

Wyniki tych badań publikowane były w licznych artykułach 
na łamach czasopisma wydawanego od 55 lat przez Instytut w 
Gdyni, noszącego obecnie tytuł International Maritime Health 
(IMH), a także przedstawiane na międzynarodowych sympo
zjach medycyny morskiej. Od roku 1963 odbyło się ponad dwa
dzieścia sympozjów, a organizatorem trzech z nich - w Gdań
sku i Gdyni - był Instytut.

Aktualny zakres współpracy z WHO (Terms of Reference) 
obejmuje między innymi:
1. prowadzenie w Instytucie badań naukowych nad problemami 

ochrony zdrowia ludzi morza, we współpracy z podobnymi 
instytutami naukowymi w innych krajach i koordynowanie 
badań,

2. opracowywanie opinii dla WHO, ILO oraz IMO w wyżej wy
mienionym zakresie,

3. publikowanie czasopisma International Maritime Health,
4. organizowanie i prowadzenie międzynarodowych kursów 

medycyny morskiej dla lekarzy,
5. aktywne uczestnictwo w działalności sieci międzynarodo

wych ośrodków referencyjnych WHO w dziedzinie medycyny 
pracy.

Grupa uczestników międzynarodowego kursu medycyny morskiej z wizytą 
roboczą w Stoczni Gdynia

International 
Maritime 

Health

Strona tytułowa czasopisma International Maritime Health

Wymienione zadania Instytutu są zawarte w publikacji WHO 
„Compendium of Activities of the WHO Collaborating Centres 
in Occupational Health: Work Plan 2001-2006”. Czasopismo 
IMH jest nadal publikowane przez Instytut, jego tom 55/2004 
(22 artykuły i sprawozdania z międzynarodowych sympozjów i 
konferencji, 208 stron) ukazał się pod koniec 2004 roku. Jest 
rozprowadzane do bibliotek uniwersyteckich, do instytutów na
ukowych i portowych ośrodków zdrowia w Polsce i zagranicą. 
Czasopismo referowane jest w Medline, w ILO-CIS Bulletin i 
uzyskuje dobre oceny w punktach KBN oraz w lndex Coperni- 
cus. W ramach wymiany, za IMH biblioteka Instytutu otrzymuje 
bezpłatnie 25 tytułów czasopism naukowych z innych krajów.

Międzynarodowe kursy szkoleniowe dla lekarzy odbyły się w 
Gdyni w latach 1998, 1999 i 2002, ogółem przeszkolono 85 
lekarzy z 17 krajów, fundusze na prowadzenie tych kursów uzy
skano z zagranicy.

Z innych przykładów współpracy Instytutu z WHO można 
wymienić redagowanie drugiego wydania międzynarodowego 
poradnika medycznego dla marynarzy („International Medical 
Guide for Ships”, WHO, Geneva 1988, 368 s.) oraz pracę leka
rzy Instytutu w kierowanych przez WHO programach wykorze
nienia ospy w Indii (1974-1975), wykorzenienia malarii w Turcji, 
Libanie i Afganistanie (1967-1971), a w latach 1976-1981 udział 
w programie szczepień dla dzieci w krajach rozwijających się 
(WHO Expanded Programme on Immunization).
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Od 1981 roku Instytut uczestniczył w konferencjach na temat 
zdrowia marynarzy organizowanych okresowo przez WHO i 
ILO w Genewie (Joint ILO/WHO Committee on the Health of 
Seafarers), przygotowując opinie i materiały do dyskusji, tak 
zwane Working Papers.

Dla ILO (International Labour Office) Instytut w latach ubie
głych przygotował szereg opracowań na temat badań lekar
skich marynarzy oraz opieki zdrowotnej nad rybakami daleko
morskimi w krajach świata. Posłużyły one do opracowania 
międzynarodowych wymogów zdrowotnych dla marynarzy i 
zasad przeprowadzania wstępnych i okresowych badań lekar
skich. Odbyło się to w listopadzie 1997 roku w czasie między
narodowej konferencji w Genewie, w której uczestniczył przed
stawiciel Instytutu.

We współpracy z IMO (International Maritime Organization) 
w Londynie pracownicy Instytutu uczestniczyli w określeniu za
sad profilaktyki dotyczącej nadużywania przez marynarzy alko
holu i środków odurzających (publikacja IMO pt. „Drug and Al- 
cohol Prevention Programmes in the Maritime Industry”, 
1999).

Współpraca z instytutami naukowymi 
i placówkami służby zdrowia zagranicą

Pracownik Instytutu był przez szereg lat członkiem Rady Na
ukowej Seafarers International Research Centre Uniwersytetu 
w Cardiff i dla tamtego ośrodka przygotował dwa obszerne 
opracowania na temat wypadkowości wśród marynarzy oraz 
malarii jako ważnego problemu zdrowia dla załóg statków.

We współpracy z instytutem w Danii (Research Unit of Mari
time Medicine in Esbjerg, University of Southern Denmark) i 
instytutami w Hiszpanii, Chorwacji, Finlandii i na Filipinach pro
wadzono w latach 1999-2000 badania nad warunkami pracy na 
statkach i zachorowalnością wśród marynarzy.

W latach 1994-1997 Instytut w Gdyni wraz z lekarzami z 
Bułgarii, Niemiec i Finlandii uczestniczył w międzynarodowym 
programie badań na temat zdrowia marynarzy, koordynowa
nym przez Uniwersytet w Antwerpii i finansowanym przez Ko
misję Europejską(Copernicus Project ERBCIPACT Nr 930066, 
Study of the Health Problems of Seafarers and their Health 
Promotion). Partnerzy w tym programie opublikowali w czaso
piśmie Instytutu szereg artykułów naukowych i przeglądo
wych.

Instytut w Gdyni współpracował w latach 1990-1998 z Insty
tutem Medycyny Morskiej w Hiszpanii i Ośrodkiem Radiowej 
Pomocy Lekarskiej we Włoszech (Centro Internazionale Radio 
Medico w Rzymie, CIRM) w sprawach dotyczących niesienia 
pomocy lekarskiej załogom statków.

Naukowiec z CIRM był wykładowcą na międzynarodowych 
kursach medycyny morskiej prowadzonych w Gdyni, a pracow
nik Instytutu zaproszony był do Rzymu celem wygłoszenia refe
ratów na temat leczenia i profilaktyki malarii wśród marynarzy.

Ośrodek Zdrowia w Kifangondo w Angoli
W latach 1964-1965 planowano utworzenie w Vinh w Pół

nocnym Wietnamie oddziału Instytutu w Gdyni, ośrodka klinicz
nej medycyny tropikalnej w tym kraju, wyposażonego przez 
rząd polski. Dla realizacji tego projektu wyjechała do Wietnamu 
grupa 5 pracowników Instytutu. Zbudowano szereg pawilonów 
szpitalnych i wysłano z Polski wyposażenie dla tego oddziału, 
w którym okresowo mieli pracować lekarze praktycy i naukow
cy z Instytutu. Był to niestety okres nasilających się działań 
wojennych w Wietnamie i kompleks szpitalny został zbombar
dowany zanim zaczęto w nim pracę.

Podobne plany udało się zrealizować w ostatnich latach w 
Angoli, przy współpracy z Instytutem Medycyny Tropikalnej w 

Lizbonie. Powstał ośrodek zdrowia im. Św. Łukasza w Kifan
gondo, w odległości około 30 km od stolicy kraju Luandy. Przyj
muje się tu około 100 pacjentów ambulatoryjnych dziennie, a 
niektórzy z nich leczeni są na małym oddziale szpitalnym liczą
cym 16 łóżek. Do dyspozycji jest rentgen, apteka i dobrze wy
posażone laboratorium analityczne. Lekarzami w tym ośrodku 
byli i są asystenci Kliniki Instytutu w Gdyni (dr Tomasz Krygier, 
dr Janusz Furmaniuk, obecnie od roku 2004 dr Anna Wojta- 
cha). Ośrodek jest pod stałą opieką kliniki i jest regularnie wi
zytowany przez ordynatora Oddziału Medycyny Tropikalnej 
Kliniki Instytutu dr. Wacława Nahorskiego. W ośrodku prowa
dzono badania naukowe nad zagadnieniem oporności miejsco
wych szczepów zarodźca zimnicy na stosowane leki przeciw- 
malaryczne.

Współpraca w zakresie medycyny 
hiperbarycznej

Jeden z zakładów Instytutu - Krajowy Ośrodek Medycyny 
Hiperbarycznej - od szeregu lat współpracuje z podobnymi 
ośrodkami zagranicznymi w ramach projektu COST B14 „Hy- 
perbaric Oxygen Therapy”. Ostatnia konferencja współpracują
cych instytucji odbyła się w grudniu 2004 roku w Lille we Fran
cji. Opracowano zasady terapii tlenem pod wysokim ciśnieniem 
w komorach hiperbarycznych oraz wskazania do takiej terapii, 
jak również zasady bezpieczeństwa tych procedur. W tym za
kresie z Instytutem w Gdyni współpracowali naukowcy z Hisz
panii, Portugalii, Belgii, Anglii, Francji, Danii i Niemiec.

Również we współpracy z ośrodkami zagranicznymi opraco
wano zasady leczenia i profilaktyki chorób nurków. Naukowcy 
z Zakładu Hiperbarii Instytutu aktywnie uczestniczą w konfe
rencjach i pracach Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny 
Hipebrycznej. Kierownik Zakładu dr Zdzisław Sićko jest człon
kiem Rady Naukowej międzynarodowego towarzystwa Europe- 
an Underwater and Barometric Society (EUBS).

Międzynarodowa współpraca Zakładu 
Mikrobiologii Molekularnej i Serologii

Zakład jest Krajowym Ośrodkiem Salmonella i w szerokim 
zakresie od wielu lat prowadzi współpracę międzynarodową z 
takimi instytucjami, jak Instytut Pasteura w Paryżu (wymiana 
standardowych szczepów Salmonella), WHO Epidemiological 
Surveillance of Communicable Diseases (wymiana informacji 
o zatruciach pokarmowych), National Institute of Public Health, 
Londyn, Anglia (zakażenia pałeczkami Salmonella), Robert- 
-Koch Institut, Wernigerode Branch, Niemcy (udostępnianie 
szczepów do badań naukowych), Staten Serum Institut, Ko
penhaga, Dania (współpraca w ramach międzynarodowego 
programu WHO Global Salmonella Surveillance), Danish Vete- 
rinary Institute, Kopenhaga, Dania ( kontrola jakości pracy la
boratoriów europejskich ośrodków Salmonella).

W ramach Unii Europejskiej Zakład współpracuje z Centrum 
Doskonałości w Bio-bezpieczeństwie i Medycynie Molekularnej 
(Integration in Education and Research Towards the Knowled- 
ge & Technology Transfer).

Zakład ma specjalne umowy: z European Commission 
COST/STD lnitiative Coordination of Vaccine Research, doty
czące badań nad szczepionkami oraz z ECCO (stałe członko
stwo w European Culture Collections Organization).

Zakład Medycyny Tropikalnej
i Parazytologii

W latach 2003-2005 Zakład stale współpracował z Instytu
tem Medycyny Tropikalnej w Lizbonie, z Instytutem Parazyto
logii Akademii w Abo, Finlandia, z John Hopkins University 
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School of Hygiene and Public Health oraz z Centers for Dise- 
ase Control and Prevention, National Center for Infectious Di- 
seases w USA.

Zakład uczestniczył w międzynarodowym szkoleniu lekarzy 
w medycynie morskiej.

Prof. Przemysław Myjak prowadzi szkolenie w Zakładzie Parazytologii dla 
lekarzy - uczestników międzynarodowego kursu

Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny 
Morskiej (IMHA)

Z inicjatywy Instytutu w czasie sympozjum odbywającego się 
w Oslo w Norwegii w 1997 roku powstało towarzystwo (Inter- 
national Maritime Health Association, IMHA), a lekarz z Gdyni 
był jego sekretarzem w latach 1997-2001. Liczni członkowie 
IMHA byli zaproszeni do uczestnictwa w międzynarodowych 
kursach medycyny morskiej prowadzonych w Polsce.

Współpraca w zakresie szkolenia 
lekarzy w medycynie morskiej

Od roku 2005 Instytut w Gdyni jest partnerem w realizacji 
międzynarodowego programu MEDMAR (w latach 2005-2008) 
wspieranego finansowo przez Komisję Europejską i koordyno
wanego przez Uniwersytet w Brest we Francji. Celem programu 
jest określenie wymogów i zasad międzynarodowego szkolenia 
lekarzy w dziedzinie medycyny i higieny morskiej oraz prowa
dzenie takiego szkolenia.

dr hab. med. Stanisław Tomaszunas

Pamięci Maksymiliana Rytlewskiego

Minęło 60 lat od powołania Akademii Medycznej w Gdańsku, 
instytucji specyficznej, w której wielu pracowników przeżywa 
całe swoje życie zawodowe. Historia 
opiewa przeważnie osiągnięcia znakomi
tych profesorów i szkół lekarskich, któ
rych byli twórcami. Jednakże dla prawi
dłowego funkcjonowania, a także atmos
fery pracy w Uczelni równie ważni są 
pracownicy zatrudnieni na niższych 
szczeblach hierarchii zawodowej.

20 lipca br. zmarł Pan Maksymilian Ry- 
tlewski, emerytowany kierowca Rektora
tu. Bezpośrednio po wojnie, od maja 
1947 r. będąc młodym człowiekiem, jeź
dził jako drugi kierowca, okresowo zastę
pował pana Rakowskiego, który jeszcze 
w Wilnie woził rektorów Uniwersytetu 
Stefana Batorego. Jak mówiono - z po
czątku powozem, a przed samą wojną 
już samochodem.

Akademia bezpośrednio po wojnie 
miała dwa samochody osobowe - chew- 
roleta i prawie 8-osobowego fiata. Pan 
Maksymilian, potocznie zwany panem 
Maksiem, z początku woził w tym drugim 
pomniejszych przedstawicieli Uczelni na 
narady i odprawy w ministerstwie, które w okresie powojennej 
centralizacji były dość częste. Po przejściu pana Rakowskiego 
na emeryturę awansował na kierowcę rektorów AMG i woził ich 
przez całe swoje życie zawodowe - niezależnie od opcji poli
tycznych, jakie reprezentowali, niekiedy w burzliwych sytu
acjach, które towarzyszyły historii Uczelni, Gdańska czy kraju.

Maksymilian Rytlewski urodził się w 1919 roku w Tleniu, w 

województwie pomorskim. Był człowiekiem niezwykle spraw
nym zawodowo i dyskretnym. Przez wiele lat był świadkiem 

rozmów, a także sporów, które się roz
grywały w Jego obecności. To, że wszy
scy współpracujący z nim rektorzy po
stanowili podkreślić obecnie na łamach 
Gazety AMG Jego zalety, świadczy o 
dużych walorach osobistych Pana Mak
symiliana.

Starsi pracownicy Uczelni pamiętają, 
że mając garaż na terenie szpitala, wie
lu obecnie już doświadczonym kierow
com - profesorom czy doktorom poma
gał w przystosowaniu się do nowej ery 
motoryzacji.

Wychował syna lekarza - chirurga i 
córki także związane zawodowo z me
dycyną. Jego żona była urzędniczką w 
szpitalu klinicznym.

W 1984 roku przeszedł na emeryturę. 
Był człowiekiem cichym i godnym sza
cunku, dlatego rektorzy AMG pragną w 
formie tych kilku zdań uczcić pamięć 
Człowieka, który służył Uczelni przez 
wiele, bo 37 lat.

Cześć Jego pamięci.

prof. Barbara Krupa-Wojciechowska

Tekst wspomnienia uzgodniłam z byłymi rektorami AMG, z któ
rymi Zmarły współpracował jako wieloletni kierowca.
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Zastosowanie nowoczesnych środków 
znieczulających i usypiających (eter, 
chloroform i inne), a także wprowadzenie 
antyseptyki - sławne prace J. Listera - 
uczyniły czynności chirurga i życie pa
cjenta bezpieczniejszymi. Poważny histo
ryk medycyny opisywał np. operację wy
konywaną w Anglii około 1840 r., podczas 
której dla osiągnięcia rozkurczu mięśni 
wsuwano do odbytnicy pacjenta rozgrza
ne cygaro. Od XIX w. lekarze zaczynają 
współpracować z chirurgami. Współcze
sny student poznaje najpierw anatomię 
człowieka w prosektorium, a na wyższych 
latach zdaje egzamin z chirurgii.

Ludzie zawsze potrzebowali pomocy 
dentystów. Już starożytni mieli w tej dzie
dzinie sukcesy, a wiertło ręczne znane 
już u starożytnych Greków wyglądało 

Ryc. 5. Biblia Gutenberga

bardzo podobnie do przyrządu skonstru
owanego w XVIII w. przez Piotra Fau- 
charda z Francji. Jemu przypisuje się 
również skonstruowanie fotela stomato
logicznego. Warto jednak przypomnieć, 
że obok wybitnych fachowców działały 
rzesze tzw. wyrywaczy (wyciągaczy zę
bów, z jęz. ang. toothdrawer), którzy sta
wali się nawet bohaterami przysłów, np. 
„kłamiesz jak wyrywacz zębów”. Próby 
podniesienia rangi zawodu były udziałem 
m.in. francuskiego chirurga Guy de 
Chauliac (1300-1368), który w 1368 r. 
użył jako pierwszy słowa „dentysta”. Do
piero w 1699 r. król Ludwik XIV wydał 
dokument, określający podstawy prawne 
zawodu dentysty, a określenie „stomato
log” pochodzi z początku XX wieku (von 
Arkóry, 1909 r.). Dziś stomatologia jest 
równoprawną dziedziną nauk medycz
nych, ciesząca się dużą popularnością 
wśród kandydatów na akademie me-

Ryc. 6. Drukarnia z 1590 r. z drewnianą prasą 
śrubową

dyczne, np. w AMG liczba kandydatów' 
przypadających na jedno miejsce jest 
zwykle większa od kandydatów, chcących 
studiować na kierunku ogólnolekarskim.

Dla lepszego zrozumienia problemów, 
z jakimi borykały się nauki medyczne, 
możemy zwrócić uwagę na kilka innych 
czynników. Jeżeli w jakimś ośrodku do

—

Zbigniew Kamiński i Jacek W. ^eodorczyk

Edukacja w medycynie i farmacji

konano doniosłego odkrycia, popularyza
cja tej wiedzy była bardzo utrudniana. 
Rękopis pracy w języku greckim, łaciń

Ryc. 7. Wczesne okulary na włoskim fresku 
z 1352 r.

skim czy nawet arabskim można było 
dużym wysiłkiem i często z błędami ręcz
nie skopiować, ale już odbicie ryciny i 
dołączenie do opisu było bardzo kłopotli
we. Problem rozwiązali dopiero Arabo
wie, dostarczając stosunkowo tani papier 
produkowany metodą chińską, a w XV w. 
Gutenberg dokonał wynalazku druku, 
stosując ołowiane czcionki i prasy drukar
skie. Niekiedy autorzy informują, że ru
chome czcionki z brązu znali już Koreań
czycy (1408 r.), a o pierwszeństwo wyna
lazku spierają się Holendrzy (XV w.). 
Niezależnie od podanych faktów, ówcze
sne dzieła, dziś nazywane starodrukami 
osiągały ogromne ceny i były dobrze 
strzeżone przez właścicieli (ryc. 5 i 6).

Oceniając stan wiedzy naszych po
przedników oraz ich metody edukacji i 
terapii nie możemy zapominać, że dopie
ro rewolucja naukowa - postęp w na
ukach przyrodniczych oraz technicznych 
-zapoczątkowana XVII w., umożliwiła od 
drugiej połowy XVIII w. rozwój wielu dys
cyplin, w tym nauk medycznych. Dobrym

Ludzie, wydarzenia i ciekawe sprawy 
związane z naszą Uczelnią 

oraz z farmacją w regionie gdańskim

przykładem może być tutaj fizyka, o do
kładnie jej dział zwany optyką. Szkło zna
no już podobno w Egipcie około 3000 lat 
przed Chrystusem, ale pierwsze soczew
ki (okulary) zobaczył dopiero w 1254 r. 
(1270 r.) w Chinach Marco Polo, wene- 
cjanin urodzony w dzisiejszej Chorwacji. 
W Europie fabryka okularów miała po
wstać w Wenecji w 1301 r. (ryc. 8). Jakieś 
mikroskopy budowali Holendrzy w końcu 
XVI wieku, ale obraz był mętny i osią
gnięto powiększenie obiektów do 40-60 
razy. Dopiero Antony van Leeuwenhoek 
mógł zademonstrować w 1677 r. swój 
przyrząd, który miał starannie oszlifowa
ne soczewki, co umożliwiło powiększenie 

250-270 razy i zaob
serwowanie po raz 
pierwszy mikroorgani
zmów (ryc. 6). Przez 
dłuższy czas mikro
skop wykorzystywany 
był dość niechętnie, 
np. krakowski lekarz 
Józef Dietl napotkał w
klinice Uni
wersytetu 
Jagielloń-
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Pamięci

Profesora Franciszka

Miedzińskiego

Dnia 18 września 2005 r. minęła dziesiąta rocznica śmierci 
prof. Miedzińskiego, wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki 
Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku, 
wychowawcy licznej rzeszy studentów i lekarzy, jednego z naj
wybitniejszych dermatologów polskich ostatniego sześćdzie- 
sięciolecia. Należał do tych postaci naszej Uczelni, które oprócz 
twórczej działalności naukowej i dydaktycznej pełnili w niej tak
że wiele ważnych i zaszczytnych funkcji.

Postać prof. Franciszka Miedzińskiego jest niewątpliwie zna
na tym wszystkim, którzy są dłużej związani z gdańską Akade
mią Medyczną. Jednak płynący nieubłaganie, tylko w jednym 
kierunku, czas, zaciera wiele ważnych i istotnych w życiu i hi
storii naszej Uczelni szczegółów.

Profesor Miedziński urodził się w grudniu 1910 roku. Po 
ukończeniu w 1936 r. studiów na Wydziale Lekarskim Uniwer
sytetu Warszawskiego miał miejsce mało dotychczas znany, 
lecz ważny w Jego życiu epizod, jakim było odbycie w ramach 
służby wojskowej w Szkole Podchorążych Sanitarnych kursu 
bakteriologii, prowadzonego m.in. przez wielkiego polskiego 
uczonego Ludwika Hirszfelda. Fakt ten stał się niewątpliwie 
inspiracją do obrania przez Niego drogi naukowej, początkowo 
w Klinice Chorób Wewnętrznych prof. Orłowskiego, a następnie 
w latach 1939 do kwietnia 1943 w Miejskim Szpitalu Zakaźnym, 
gdzie przechodził staże na wszystkich oddziałach, najbardziej 
jednak wiążąc się z oddziałem gruźliczym, kierowanym wów
czas przez doc. Stopczyka. Już w tym czasie zainteresowania 
naukowe Profesora kierowały się ku dermatologii, która w po-

—JN skiego (XIXw.) tylko jeden mikroskop. Dodajmy, że
I gdańszczanin Ludwik Hammen już w 1679 r. wyko-

rzystał mikroskop do badania operacyjnie usuniętej 
prostaty. Modyfikacją mikroskopu klasycznego jest mikroskop 
elektronowy, zbudowany po raz pierwszy w firmie Siemens w 
1938 r., który powiększa przedmiot około milion razy. Mógł on 
jednak powstać dopiero dzięki rozwojowi nauki o elektryczno
ści.

Współczesna medycyna i farmacja może być wykorzystywa
na również w kosmosie. Pracownicy Akademii Medycznej w 
Gdańsku odbywali staże naukowe w specjalistycznych labora
toriach francuskich. Niestety, loty kosmiczne przedstawione w 
fantastycznych opisach przez Plutarcha (45 - 125) i Lukiana z 
Samosaty (ok. 120 - ok. 180), są bardzo kosztowne i trudne w 
realizacji - zdarzają się ofiary śmiertelne. Jak drogie jest utrzy
mywanie, np. stacji kosmicznych niech świadczy fakt, że koszt 
transportu 1 kg ładunku na stację orbitalną wynosił ok. 10 tys. 
dolarów amerykańskich. Po blisko pięćdziesięciu latach podbo
ju kosmosu niewielka liczba kosmonautów dotarła do Księżyca 
(ok. 400 tys. km od Ziemi), a sonda kosmiczna osiągnęła w 
2004 r. powierzchnię Marsa po sześciu latach lotu. Nec Hercu- 
les contra plures mówi znane łacińskie przysłowie. Zobaczmy 
więc, jakie możliwości edukacyjne mieli dawni adepci medycy
ny, a później i farmacji oraz jakie bariery musieli pokonać.

□

łączeniu z wcześniejszymi doświadczeniami w dziedzinie cho
rób zakaźnych, stała się w przyszłości główną specjalnością 
zawodową i naukową.

Zgodnie z tymi zainteresowaniami w kwietniu 1943 roku pod
jął pracę w Klinice Dermatologicznej w Warszawie, stając się 
uczniem, potem bliskim współpracownikiem znanego polskiego 
dermatologa i uczonego, a także niezłomnego w tamtym okre
sie patrioty prof. Mariana Grzybowskiego. Jego osobowość 
oraz wizja nowoczesnej dermatologii wpłynęły niewątpliwie na 
dalszy rozwój naukowy i dydaktyczny prof. Miedzińskiego. 
Poza rutynową pracą w Klinice prof. Miedziński, podobnie jak 
cały zespół pod kierunkiem prof. Grzybowskiego uczestniczył 
aktywnie w tajnym nauczaniu dermatologii i wenerologii (wykła
dy, ćwiczenia dla słuchaczy tajnego Studium Lekarskiego Uni
wersytetu Ziem Zachodnich, działającego w czasie okupacji 
„pod przykrywką” Szkoły Zawodowej doc. Jana Zaorskiego). 
Po uzyskaniu w 1946 r. stopnia doktora medycyny odpowiednio 
z wcześniejszymi zainteresowaniami dotyczącymi chorób za
kaźnych prof. Miedziński poświęcił się badaniom związanym z 
kliniką, patologią i patogenezą gruźlicy skóry, głównie zaś lecz
nictwem tej dermatozy, która w tamtym okresie należała do 
często występujących chorób, co zaowocowało wieloma war
tościowymi i oryginalnymi pracami naukowymi.

W 1952 r. prof. Miedziński otrzymał veniam legendi na pod
stawie rozprawy pt. „Zmiany histologiczne i mechanizm ustę
powania nacieku gruźliczego w czasie leczenia kalciferolem”. 
Po uzyskaniu habilitacji prof. Miedziński wzbogacił ścisły i wy
różniający się w tamtym okresie zespół pracowników naukowo- 
-dydaktycznych Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej 
w Warszawie. Zdobyta już wówczas rozległa wiedza, bogate 
doświadczenie kliniczne, a także predyspozycje dydaktyczne i 
organizacyjne spowodowały, że właśnie Jemu w 1953 roku za
proponowano kierowanie Katedrą i Kliniką Dermatologii i We
nerologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Było to zadanie 
niezwykle trudne i odpowiedzialne, bowiem placówka ta funk
cjonowała zaledwie ósmy rok. Jej solidne fundamenty stworzył 
zmarły przedwcześnie prof. Tadeusz Pawlas (ostatni przed II 
wojną światową dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie). Klinika, której kierownictwo objął 
prof. Miedziński, miała m.in. za zadanie kontynuację organiza
cji i dalszego doskonalenia dermatologiczno-wenerologicznego 
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centrum naukowo-dydaktycznego służącego potrzebom nie 
tylko rozwijającej się dynamicznie Uczelni, lecz także całego 
makroregionu Polski północno-środkowej. Na trudności te na
łożyły się dodatkowo liczne w tamtym okresie wcielanie lekarzy 
do służby wojskowej. Sytuacja ta nie ominęła także merytorycz
nie już wyszkolonych pracowników naukowo-dydaktycznych 
gdańskiej Kliniki. Na wspomnianych zasadach mury Kliniki opu
ścili, niestety bezpowrotnie, tacy utalentowani i pomyślnie ro
kujący młodzi adepci dermatologii, jak: dr Zbigniew Onisk (naj
bliższy współpracownik prof. Pawlasa), dr Eustachiusz Chodyń 
i dr Witold Jankowski. Mimo powstałej w ten sposób dotkliwej 
luki w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych, prof. 
Miedziński przystąpił niezwłocznie do skupiania wokół siebie 
młodych adeptów dermatologii i kontynuowania pilnych zadań 
naukowo-dydaktycznych.

Z perspektywy czasu można ocenić z pewnością lepiej, iż 
Klinika stopniowo i systematycznie ulegała modernizacji i uno
wocześnianiu. W stosunkowo krótkim czasie powstawały nowe, 
ukierunkowane na nowoczesną dermatologię pracownie na
ukowe, m.in. histopatologiczna, pierwsza w Polsce pracownia 
alergii kontaktowej, immunologii, mikologii, promieniolecznic- 
twa, serologii kiły i bakteriologii (głównie dla celów diagnostyki 
kiły i rzeżączki). W ten sposób zaistniały odpowiednie warunki 
sprzyjające rozwojowi prac naukowych.

W tamtym okresie jako lekarz wojskowy, z wyroków historii i 
złożonych splotów okoliczności, będąc początkowo wolontariu
szem (od grudnia 1952 r.), a następnie pracownikiem naukowo- 
-dydaktycznym (od maja 1957 r.) miałem możliwość aktywnego 
uczestniczenia w wielokierunkowym rozwoju i kształtowaniu 
pracy Kliniki pod kierunkiem prof. Miedzińskiego. Podobnie jak 
inni byłem pod wrażeniem Jego autentycznego inspirowania 
nowych kierunków badawczych, będących z reguły odpowie
dzią na zapotrzebowanie społeczne oraz wdrożenie nowocze
snych metod nauczania studentów.

Główne kierunki badawcze prowadzone przez prof. Miedziń
skiego były po części kontynuacją poprzednich, po części na
tomiast stanowiły obszary zupełnie nowe i pionierskie. Na 
szczególną uwagę pod tym względem zasługuje, m.in. chemio
terapia kiły (zagadnieniu temu Profesor poświęcił monografię 
-1968 r.), klinika, patologia, patomechanizm i leczenie gruźlicy 
skóry, współczesna serodiagnostyka kiły, alergia kontaktowa i 
choroby zawodowe skóry, ultrastruktura chorób skóry (przy 
współpracy z prof. Teresą Wrzołek), leczenie fizykalne chorób 
skóry, epidemiologia, etiopatogeneza i leczenie zakażeń grzy

biczych, histochemia doświadczalnej karcynogenezy, patoge
neza rogowiaka kolczystokomórkowego.

Profesor Miedziński jest autorem około 200 publikacji nauko
wych ogłoszonych w renomowanych czasopismach w kraju i za 
granicą. Polska, zwłaszcza gdańska dermatologia może być 
dumna z faktu, iż opisana przez Niego odmiana rogowiaka kol
czystokomórkowego (keratoacanthoma centifugum) została 
nazwana jako odmiana Miedzińskiego. Był także recenzentem 
wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o 
nadanie tytułu profesora.

Oprócz licznych oryginalnych publikacji naukowych, stano
wiących trwały dorobek polskiej dermatologii i wenerologii, tak
że aktywna była działalność naukowo-wydawnicza, do której 
można zaliczyć tak znaczące pozycje, jak wielokrotnie wzna
wiany podręcznik dla studentów pt. „Choroby skóry i wenerycz
ne” oraz monografię wydaną w 1968 r. pt. „Współczesne lecze
nie chorób wenerycznych”, która stanowiła ukoronowanie ba
dań nad leczeniem i zapobieganiem chorobom przenoszonym 
drogą płciową.

W 1982 r. ukazała się nowocześnie opracowana książka dla 
lekarzy pt. „Dermatologia” pod redakcją Profesora. Jej współ
autorami byli profesorowie Jerzy Bowszyc, Jerzy Kozakiewicz 
i Roman Michałowski.

Oprócz aktywności naukowej Profesora pasjonowały także 
wykłady. Wszyscy, którzy mieli okazję słuchania wygłaszanych 
przez Niego wykładów z dermatologii i wenerologii, (pełniłem 
wówczas m.in. obowiązki tzw. asystenta wykładowego) wiedzą, 
iż nie były oderwane od życia, lecz zazwyczaj łączone z de
monstracją licznych przypadków chorobowych. Profesor mówił 
donośnym głosem, w sposób ciekawy, wspaniałą polszczyzną. 
Wśród studentów cieszył się opinią dobrego wykładowcy. Sala 
wykładowa była zawsze wypełniona do ostatniego miejsca 
(gdzie te czasy?), a notatki z dermatologii i wenerologii, z uwa
gi na ich dużą przydatność w przygotowywaniu się do egzami
nu - „na wagę złota”.

Nas, Jego uczniów i współpracowników fascynował nieczę
sto spotykany dar precyzyjnego formułowania i przekazywania 
treści poznawczych, wypowiedziana myśl Profesora miała od 
razu nie wymagającą korekty postać pisarską. Profesor był nie
wątpliwie utalentowanym dydaktykiem oraz mistrzem w prze
kazywaniu wiedzy. Pewnego razu, przy zaistniałej okazji, Pro
fesor zwierzył się, iż wykłady napawały Go dreszczem emocji i 
dlatego z reguły przygotowywał się do nich bardzo starannie i 
głośno, podobnie jak to czynią aktorzy przygotowujący się do 
swej roli.

Profesor posiadał cenioną przez wielu z nas cechę, która
polegała na nie przeszkadzaniu w pracy 
tym osobom, które wykazywały inicjaty
wę i chciały pracować zgodnie ze swo
imi zainteresowaniami. Posiadał także 
umiejętność dobierania współpracowni
ków, lecz równocześnie uznawał zasa
dę stosowania w koniecznych, na 
szczęście rzadkich tylko przypadkach, 
rotacji i konsekwentnie ją realizował. Ta 
niewątpliwie ważna cecha charakteru 
była bodźcem rozwoju naukowego 
współpracowników. Temu gronu 
uczniów pracowicie i cierpliwie wszcze
piał wyznawane i konsekwentnie stoso-

Dziekan Wydziału Lekarskiego AMG prof. Fran
ciszek Miedziński podczas uroczystego wręcza
nia dyplomu doktora nauk medycznych, obok od 
lewej: rektor AMG prof. Stanisław Manczarski 
i dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Sta
nisław Byczkowski. 
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wane zasady naukowej i ludzkiej uczciwości, rzetelności, su
mienności, szlachetnego uporu i konsekwencji w działaniu, 
sprawiedliwości ocen, ale też szacunku dla chorego i pokory 
wobec prawd i praw obiektywnej rzeczywistości. Takim pozo
stał w naszej pamięci.

To właśnie grono posiadające już dziś własnych uczniów i 
wychowanków jest i pozostaje nieprzemijającą żywą i rozwija
jącą się symboliczną cząstką twórczego życiorysu Profesora.

Wszyscy, którym przychylność losu stworzyła możliwość bli
skiej współpracy z Profesorem, pamiętają głoszoną przez Nie
go przy różnych okazjach wiele mówiącą maksymę: „podejmo
wanie działania na rzecz niesienia pomocy cierpiącym chorym 
i bliźnim, mają sensowny charakter w każdym czasie i w każ
dych okolicznościach, bo w tym właśnie przejawia się piękno i 
głęboki sens pracy lekarskiej”.

Rozliczne obowiązki dydaktyczno-naukowe i kliniczne Pro
fesor umiejętnie godził ze sprawowaniem różnych funkcji i god
ności w Uczelni oraz na rzecz ośrodków i organizacji zewnętrz
nych. W latach 1956-1958 był prodziekanem, a w 1958-1962 
dziekanem Wydziału Lekarskiego, zaś w okresie 1968-1972 
prorektorem ds. klinicznych AMG. Sprawował także nadzór nad 
organizacją leczenia i profilaktyki chorób skóry i wenerycznych 
na obszarze Polski Północnej, wchodził w skład Rady Nauko
wej przy Ministrze Zdrowia i Rady Naukowej Instytutu Balneo- 
-Klimatycznego w Poznaniu. Pełnił funkcję wojewódzkiego 
konsultanta ds. dermatologii i wenerologii w Słupsku oraz kon
sultanta i koordynatora leczenia chorób skóry w zespole sana
toryjnym w Kołobrzegu. Od 1945 r. był członkiem Związku Za
wodowego Pracowników Służby Zdrowia.

W omawianiu działalności prof. Miedzińskiego w Akademii 
gdańskiej należy uwzględnić także organizowany w maju 1961 
roku pamiętny XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego z udziałem licznych prominentnych gości 
zagranicznych, jak profesorowie: Hóllerstróm - prezes Między
narodowego Towarzystwa Dermatologicznego (Szwecja), Szo- 
doray (Węgry), Lapiere (Francja), Linser (Niemcy), Paszkow 
(Rosja). Główną tematykę Zjazdu stanowiły choroby pęcherzo
we, naczyniowe i zakażenia grzybicze skóry, a liczba jego 
uczestników w tamtym okresie była imponująca i przekroczyła 
400 osób. Na Zjeździe tym przedstawiono aż 150 rzadkich der- 
matoz. Podniosłym akcentem Zjazdu było nadanie niektórym 
zasłużonym uczestnikom godności członka honorowego Pol
skiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i społeczne oraz 
ogromne zasługi dla AMG prof. Miedziński odznaczony został, 
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 

Prorektor ds. klinicznych prof. Miedziński jako 
współgospodarz goszczącego w AMG profe
sora z Wenezueli (w środku). Na zdjęciu od 
prawej: prof. Franciszek Miedziński, prof. Fry
deryk Pautsch, gość, prof. Stanisław Hiller, prof. 
Tadeusz Kielanowski (ze zbiorów prof. Jerzego 
Dybickiego)

Krzyżem Zasługi, Medalem „Za wzorową pracę w służbie zdro
wia”, Medalem Pamiątkowym AMG, uhonorowany nagrodą 
specjalną ministra zdrowia i wielokrotnie nagrodami rektorski
mi. Dowodem uznania w środowisku dermatologów polskich i 
europejskich było powierzenie Mu funkcji prezesa Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, którą 
sprawował w latach 1955-1958 oraz nadanie godności członka 
korespondenta Francuskiego Towarzystwa Dermatologicznego 
i członka honorowego Jugosłowiańskiego Towarzystwa Der
matologicznego.

Profesor Miedziński nie tylko tworzył, lecz przede wszystkim 
ugruntował podstawy uznanej dziś gdańskiej szkoły dermato
logicznej. Jego niewątpliwą zasługą jest także stworzenie do
skonałego zespołu, z którego wywodzi się aż czterech kierow
ników klinik dermatologicznych (w Białymstoku, Bydgoszczy, 
Gdańsku i Poznaniu) oraz wielu świetnie wyszkolonych mło
dych naukowców i klinicystów.

Z końcem września 1981 roku prof. Franciszek Miedziński 
przeszedł na emeryturę, lecz pozostając wierny wyznawanym 
przez siebie zasadom, nie przestał aktywnie uczestniczyć w 
życiu Kliniki. Nie stał się biernym obserwatorem wydarzeń. 
Przez wiele jeszcze lat korzystaliśmy z Jego głębokiej wiedzy 
i bogatego doświadczenia klinicznego. Tak niewielu mogło Mu 
dorównać w diagnostyce trudnych kazuistycznie przypadkach. 
W dalszym ciągu aktywnie uczestniczył w działalności nauko
wej, recenzował prace doktorskie i habilitacyjne, brał także 
aktywny udział w pracach Zarządu Głównego PTD. Często był 
powoływany jako superrecenzent przez Centralną Komisję ds. 
Stopni i Tytułu Naukowego.

Profesor Franciszek Miedziński jako wybitny dermatolog, 
klinicysta i naukowiec, nauczyciel, wychowawca, lekarz i szef 
był postacią nieszablonową i wyrazistą.

Wielu z nas, wychowanków i współpracowników, do których 
mam zaszczyt się zaliczać, zawdzięcza w dużej mierze Profe
sorowi rozwój zawodowy, naukowy i dydaktyczny.

Zawsze, kiedy wspominam Profesora, dręczy mnie nieod
parte pytanie: co pozostało w Jego dawnym otoczeniu z tej 
ogromnej wiedzy, bogactwa myśli i odwagi poznawczej ? Re
fleksje i myśli z tym związane należy pozostawić społeczności 
naszej Uczelni.

To krótkie wspomnienie o Profesorze Franciszku Miedziń- 
skim niech będzie dowodem naszej o Nim pamięci oraz uzmy
słowieniem faktu, iż przez długie lata z Nim współpracowali
śmy, że był wśród nas wybitny profesor i nauczyciel, który wy
warł trwałe piętno na naszym rozwoju zawodowym, naukowym 
oraz odegrał dużą rolę w naszej Uczelni, która w bieżącym 

roku, niestety już bez Jego udziału, ob
chodzi doniosły jubileusz 60-lecia swo
jej działalności.

prof. Henryk Szarmach
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Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci 

Profesora Tadeusza Zielińskiego

W dniu 28 września 2005 r. w Katedrze i Klinice Onkologii i 
Radioterapii odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Prof. dr. 
med. Tadeuszowi Zielińskiemu oraz nadano Jego imię sali se
minaryjnej Kliniki. W uroczystości uczestniczyli: rodzina Profe
sora - żona, córki, siostry, wnukowie oraz przyjaciele, władze 
AMG i SPSK nr 1 ACK AMG, a także byli i obecni pracownicy 
Kliniki.

Część oficjalną uroczystości, która odbyła się w holu szpital
nym Kliniki otworzył prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i 
Kliniki Onkologii i Radioterapii. Wiele ciepłych i serdecznych 
słów o Profesorze powiedziała dr med. Hanna Karnicka, przed
stawiając Jego życiorys oraz główne etapy działalności nauko
wej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Wspomnieniami o Profesorze Zielińskim podzielili się profe
sorowie Janina Suchorzewska, Stefan Raszeja i Mariusz M. 
Żydowo. Goście opowiadali o swoich kontaktach zawodowych 
z Profesorem, Jego życzliwości dla współpracowników i poczu
ciu humoru. Rektor AMG prof. Roman Kaliszan podkreślił zna-

Sprostowania

W zamieszczonym w Gazecie AMG nr 10/2005 artykule „Dzia
łalność Akademii Medycznej w Gdańsku w roku akademickim 
2004/2005” znalazły się dwie błędne informacje:
1. na str. 14 w punkcie „Wdrożenia i patenty”

jest: „Uzyskanie certyfikatu Środkowo-Europejskiego Programu 
Kontroli Jakości - utworzenie Pracowni Cytometrii i Cytomorfo- 
logii, o profilu działalności: badania cytometryczne - Katedra i 
Klinika Onkologii i Radioterapii”,
powinno być: „Uzyskanie certyfikatu Środkowo-Europejskiego 
Programu Kontroli Jakości - utworzenie Pracowni Cytometrii i 
Cytomorfologii, o profilu działalności: badania cytometryczne - 
Klinika Hematologii”.

2. na str. 37 w punkcie „Działalność Działu Socjalnego” kwota wy
datków poniesionych na wypoczynek pracowników:
jest 903.114,50, powinno być 1.903.114,50.

Przepraszamy. 
Redakcja 

czenie wybitnych osobowości w rozwoju Uczelni i środowiska 
akademickiego. Następnie serdeczne podziękowania za upa
miętnienie zasług Profesora złożyła Jego żona - dr med. Anna 
Zielińska.

Z kolei rektor AMG prof. R. Kaliszan, żona Profesora Zieliń
skiego oraz prof. Jassem odsłonili tablicę pamiątkową z brązu 
usytuowaną przy sali seminaryjnej Kliniki Onkologii i Radiote
rapii, której nadano imię Profesora. Przed odsłoniętą tablicą 
złożono wiązankę kwiatów.

W mniej oficjalnej części spotkania wspominano czasy dzia
łalności Profesora i związane z Jego osobą anegdoty.

Prof. dr med. Tadeusz Zieliński (1919-1981), inicjator i twórca 
Kliniki Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku. W 
latach 1955-1968 kierownik oddziału onkologii Kliniki Onkologii i 
Radioterapii AMG. W roku 1962 przebywał na stypendium nauko
wym w Instytucie Onkologicznym Villejuiff, Francja. Od 1966 roku 
kierownik Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, od 1966 roku 
wojewódzki konsultant w zakresie onkologii. W 1967 roku - staż 
naukowy w Instytucie Onkologicznym Villejuiff, Francja. W latach 
1968-1971 pełnił funkcję kierownika Kliniki Radioterapii przy Kate
drze Radiologii i Radioterapii. W latach 1971-1981 kierownik Kli
niki Radioterapii Instytutu Radiologii i Radioterapii. W latach 1959- 
-1962 prodziekan Wydziału Lekarskiego, w latach 1962-1966 - 
dziekan Wydziału Lekarskiego. Od 1971 roku członek Rady Na
ukowej Instytutu Onkologii w Warszawie. Od 1972 roku przewod
niczący Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 
Od 1975 roku członek Krajowego Zespołu Specjalistycznego w 
dziedzinie onkologii. Autor ponad 70 publikacji naukowych, promo
tor 9 zakończonych przewodów doktorskich. W 1959 roku odzna
czony Złotym Krzyżem Zasługi, w 1968 roku otrzymał odznakę „Za 
wzorową pracę w służbie zdrowia”. W roku akademickim 1972/73 
otrzymał nagrodę I stopnia ministra zdrowia za osiągnięcia dydak
tyczno-wychowawcze.

□
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Wysokogórski Klub 
Urologów Pomorze

Kontynuując tradycję corocznego zdobywania najwyższych 
tatrzańskich wierzchołków, tym razem postanowiliśmy zmierzyć 
się z wyzwaniem, jakim jest wznoszący się na wysokość 2628 
m npm Lodowy Szczyt. 14 sierpnia 2005 r. przybyliśmy do Sta
rego Smokowca, stamtąd kolejką wjechaliśmy na Hrebieniok, 
a następnie po godzinnym marszu dotarliśmy do Zamkowskie- 
go Chaty, która stała się naszą bazą wypadową.

Następnego dnia wybraliśmy się na 7-godzinną wycieczkę 
aklimatyzacyjną poprzez Dolinę Zimnej Wody, Schronisko Te- 
ry’ego, przełęcz Czerwona Ławka (2352 m npm), Zbójnicką 
Chatę i Dolinę Staroleśną.

Kolejny dzień, w którym gromadziliśmy siły przed atakiem 
szczytowym, spędziliśmy w Levoczy, przepięknym miasteczku 
będącym centrum Spiszu. Wieczorem wspięliśmy się do poło
żonego na 2015 m npm Schroniska Tery’ego, by z samego rana 
wyruszyć na główny cel naszej wyprawy - Lodowy. Pomimo że 
pogoda nas nie rozpieściła, wiał silny wiatr, padał deszcz, śnieg 
i grad, to szczyt został zdobyty. Złe warunki atmosferyczne i 
niemałe trudności techniczne sprawiły, że satysfakcja ze wspi
naczki była jeszcze większa.

Lodowy jest trzecim co do wielkości szczytem w Tatrach, 
najwyższym w głównej grani Tatr. Jego nazwa pochodzi od dłu
go w lecie zalegającego zlodowaciałego śniegu, zwłaszcza na 
północnych stokach. Wejście prowadzi północno-wschodnią 
granią przez tzw. Konia. Jest to 22 metrowy fragment grani o 
śzerokości ok. 0,5 metra, który najlepiej pokonywać okrakiem. 
Po obu stronach przepaść, w grani przerwy, ale widoki podob
no zniewalające.

Z bagażem nowych przeżyć i doświadczeń wróciliśmy do 
domów z głowami pełnymi pomysłów na następne wysokogór
skie wyprawy.

lek. E. Pawłowska-Krajka

U góry od lewej: M. Markuszewski (Gdańsk), P. Jarzemski (Bydgoszcz), E. 
Pawłowska-Krajka i P. Krajka (Gdańsk); na dole od lewej: S. Listopadzki (Byd
goszcz), M. Roslan (Wejherowo).

W hołdzie zesłońcom i polskim 
budowniczym kolei transsyberyjskiej

W dniach 27.06-06.07.2005 r. istniejące przy Klinice Urologii 
AMG Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Urologii 
Gdańskiej „UROPROGRES” zorganizowało ogólnopolskie fo
rum dyskusyjno-szkoleniowe nazwane UROSYBERIADĄ. O 
jego wyjątkowym charakterze decydował fakt, że odbyło się 
ono w pociągu w czasie siedmiodniowej podróży z Moskwy do 
Władywostoku. Oprócz realizacji naukowo-szkoleniowego pro
gramu organizatorzy mieli również cele historyczno-patriotycz- 
ne. Z jednej strony przebywając bezkresne przestrzenie euro
pejskiej i azjatyckiej części Rosji chcieliśmy złożyć hołd milio
nom rodaków zmuszonych w ostatnich dwu wiekach siłą do 
„krajoznawczych wycieczek”, z drugiej zaś - nawiązanie oso
bistych kontaktów z ludnością oraz lekarzami Syberii i Dalekie
go Wschodu, by przybliżyć im Polskę, tak różnie postrzeganą 
w Rosji.

Grupa 74 urologów z całej Polski odbyła podróż pospiesz
nym pociągiem „Rosija”. Zajęliśmy dwa wagony o przedziałach 
z 4 miejscami leżącymi oraz 4 przedziały dwuosobowe prze
znaczone dla wykładowców.

Po przebyciu 9220 km, przekroczeniu ośmiu stref czaso
wych, 72 postojach na stacjach dotarliśmy ósmego dnia do 
Władywostoku. Zrealizowaliśmy w całości program naukowy, 
obejmujący 10 referatów w sesji lekarskiej i 5 w pielęgniar
skiej.

Uczestnicy wysłuchali również 5 referatów na temat geogra
fii Syberii, historii jej podboju i zsyłek, fenomenu Bajkału oraz 
dziejów budowy trasy transsyberyjskiej.

W czasie półgodzinnego postoju w Nowosybirsku spotkali
śmy się z prof. J. Kulczawenią, kierownikiem Kliniki Urologii i 
jej asystentami.

We Władywostoku byliśmy gośćmi Kliniki Urologii Uniwersy
tetu Medycznego. Po zwiedzeniu szpitala klinicznego odbyła 
się sesja naukowa, w czasie której prof. A. G. Filipow i prof. K. 
Krajka przedstawili kierunki zainteresowań oraz osiągnięcia 
swych klinik. Dwudniowy pobyt we Władywostoku wypełniło 
zwiedzanie miasta, muzeum Arseniewa, fortów obronnych z 
muzeum historycznym, przejażdżka statkiem po Zatoce Wła- 
dywostockiej oraz pożegnalna kolacja w towarzystwie miejsco
wych urologów, ubarwiona występami zespołu folklorystyczne
go.

Do Polski wróciło samolotem 63 urologów, a 11-osobowa 
grupa członków Wysokogórskiego Klubu Urologów Pomorze 
udała się na Kamczatkę. W ciągu następnych ośmiu dni zwie
dzaliśmy leżącą w środkowej, bezludnej części półwyspu prze
piękną „Dolinę Gejzerów”, zdobyliśmy czynny wulkan Awaczyń- 
ski (2741 m) oraz odbyliśmy spływ pontonami ponad 100 km 
odcinek rzeki Bystra. Płynąc dwa dni nie widzieliśmy „żywej 
duszy”, jedynie niedźwiedzie, rosomaki i orły. Największy zło
wiony przez nas łosoś królewski ważył 36 kg. Wyprawę zakoń
czyło zwiedzanie stolicy, Petropawłowska Kamczackiego.

Pojawienie się tak licznej, zorganizowanej grupy Polaków 
budziło na trasie całej podróży zdziwienie i podziw. Poza jedy
nym „zgrzytem” w Moskwie organizacja, warunki podróży i za
kwaterowania były dla nas zaskoczeniem in plus, podobnie jak 
stosunek do nas zwykłych Rosjan - począwszy od obsługi po-
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W tym roku, po raz dziesiąty, zespół Kliniki Urologii Akademii 

Medycznej w Gdańsku organizował ogólnopolskie spotkanie 
naukowe o nazwie URONEPTUNALIA. Siedmiokrotnie miało 
ono formułę dwudniowego spotkania łączącego bezpośrednio 
transmisje przeprowadzane z sal operacji na salę obrad z se
sjami referatowymi i dyskusjami „okrągłego stołu”.

Tegoroczne URONEPTUNALIA były trzecim sympozjum na
ukowo-szkoleniowym organizowanym na szkolnym żaglowcu 
Akademii Morskiej „Darze Młodzieży”.

Po rejsie do Sztokholmu (2002), Sankt Petersburga (2004) 
zamierzaliśmy odwiedzić Tallin i Helsinki. Program 8-dniowego 
rejsu przewidywał 4 dwugodzinne sesje referatowe odbywają
ce się, jak zwykle, w mesie studenckiej, zajęcia z wychowania 
morskiego, spotkania z urologami łotewskimi i fińskimi oraz 
zwiedzanie obu portów. Lekarze i pielęgniarki (120 osób) z od
działów urologicznych z całej Polski mieli możliwość uczestni
czenia w ciekawym programie naukowym, zwiedzania obu 
nadbałtyckich stolic i - przy pięknej pogodzie - zasmakowania 
morskiej przygody.

Niestety, w ostatnim dniu rejsu, w czasie najlepszej zabawy 

Pi1 w& i k■ w • & ...,

morze przypomniało, że nie ma z nim żartów. W czasie trady
cyjnego konkursu przeciągania liny między studentami a uro
logami doszło do zerwania się przerzuconej przez bloczek liny. 
Pociągana przez 50 mężczyzn lina zwaliła z nóg osoby, które 
fotografując i dopingując walczących znalazły się w jej bezpo
średnim sąsiedztwie. W wyniku uderzenia i upadku sześciu 
uczestników odniosło obrażenia. Najcięższego urazu, w tym 
prawdopodobnie złamania czaszki doznał adiunkt Kliniki Uro
logii CMKP w Warszawie dr Wojciech H. Po natychmiastowym 
zaopatrzeniu przez obecnego w zespole anestezjologa został 
przetransportowany helikopterem do kliniki neurochirurgii w 
Rydze. Niestety, po dziesięciodniowym pobycie na oddziale 
intensywnej opieki zmarł nie odzyskawszy przytomności. Po
zostałych poszkodowanych po zawinięciu do portu w Gdyni 
przewieziono do Kliniki Ortopedii AMG, a następnie odwieziono 
do miejsc zamieszkania.

Jako organizator sympozjum pragnę podziękować załodze 
„Daru Młodzieży” za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie 
akcji ratowniczej. Szczególne słowa uznania i podziękowania 
należą się asystentom Kliniki Urologii i Zakładu Anestezjologii 
AMG za opiekę i zabezpieczenie rannego kolegi w czasie 

transportu do Rygi. Dwoje z nich - dr E. Koło
dziejczyk i W. Lauer - towarzyszyli mu nie tylko 
w szalupie, ale po podjęciu z morza w czasie 
przelotu helikopterem, by nocą, przy pogarsza
jącej się pogodzie, przedostać się z powrotem z 
łotewskiej łodzi ratunkowej na pokład „Daru Mło
dzieży”.

Środowisko polskich urologów jest wstrzą
śnięte tragicznym odejściem powszechnie łubia
nego i szanowanego Kolegi, łącząc się w żalu z 
żoną i osieroconą czwórką dzieci.

Zarząd Główny PTU na wniosek przyjaciół 
Zmarłego zamierza powołać fundację wspiera
jącą finansowo rodziny naszych tragicznie zmar
łych kolegów.

Zwracam się z apelem do uczestników 
wszystkich spotkań naukowych URONEPTU
NALIA o finansowe wsparcie tej inicjatywy.

prof. Kazimierz Krajka

ciągu, współpasażerów, personelu szpitali i or
ganizatorów spływu czy wypraw w góry.

Wróciliśmy do kraju pod wrażeniem bezkre
snych przestrzeni Syberii, piękna i egzotyki Baj
kału i Kamczatki oraz olbrzymich problemów 
ekonomicznych i ludnościowych, zjakimi boryka 
się ten wielki kraj.

prof. Kazimierz Krajka

Wspólne zdjęcie z personelem Kliniki Urologii Uniwersy
tetu Medycznego
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XI Sympozjum Onkologia w otorynolaryngologii

W dniach 8-10 września 2005 r. odbyło się w Gdańsku ko
lejne, 11. Sympozjum „Onkologia w otorynolaryngologii”. Orga
nizatorami Sympozjum były Sekcja Onkologiczna PTORLChGSz 
oraz Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani AM 
w Gdańsku, której zespół stanowił komitet organizacyjny pod 
przewodnictwem prof. Czesława Stankiewicza. Honorowy pa
tronat nad Sympozjum objęli prezydent miasta Gdańska oraz 
rektorzy AMG, profesorowie Wiesław Makarewicz i Roman Ka
liszan.

Głównym tematem Sympozjum były postępy w leczeniu no
wotworów głowy i szyi, pozostałe tematy to nowotwory niena- 
błonkowe głowy i szyi oraz guzy gruczołów ślinowych. Uczest
nictwo zgłosiło 490 osób, lekarzy otolaryngologów i innych 
specjalistów, a wśród nich 4-osobowa grupa kolegów z Grodna 
(Białoruś). Przygotowano łącznie 180 prac, 103 jako doniesie
nia ustne i 77 jako plakaty. Zaplanowano także 18 wykładów 
oraz 3 sesje panelowe na temat: guzy naczyniowe, postępy w 
chirurgicznym leczeniu raka krtani, nowotwory ślinianki przy- 
usznej (moderator prof. C. Stankiewicz, wśród uczestników 
prof. K. Jaśkiewicz); jedną sesję panelową zorganizowała Pol
ska Grupa Badawcza Nowotworów Głowy i Szyi na temat le
czenia paliatywnego (moderator prof. W. Golusiński, uczestni
czyły m.in. prof. K. de Walden-Gałuszko i prof. J. Suchorzew- 
ska).

Grupę wykładowców polskich stanowili wybitni specjaliści z 
różnych dziedzin medycyny, a wśród nich profesorowie A. Bal
cerska, K. de Walden-Gałuszko, J. Limon (Gdańsk), R. Krajew
ski, A. Krzeski, A. Kawecki, B. Jagielska (Warszawa), K. Szyfter 
(Poznań), S. Bień (Kielce) i T. Gierek (Katowice). Wykładowcy 
zagraniczni, którzy przyjęli zaproszenie do uczestnictwa w 
Sympozjum i przygotowali prezentacje, to profesorowie Jan 
Olofsson (Bergen, Norwegia), Patrick Bradley (Nottingham, 
Wlk. Brytania), Hiltrud Glanz (Giessen, Niemcy), Marc Remac- 
le (Yvoir/Bruksela), Alfons Balm (Amsterdam), Reidar Grenman 
(Turku, Finlandia), Milan Profant (Bratysława, Słowacja) oraz 
dr Romuald Wielgosz (Essen, Niemcy). Wymienieni powyżej 
goście zagraniczni stanowią grono najwybitniejszych europej
skich ekspertów w onkologii głowy i szyi.

Sympozjum rozpoczęło się w czwartek, 8 września, uroczy
stym otwarciem w najpiękniejszej sali 
starego Gdańska, w Dworze Artusa. Na 
program uroczystości, w której wzięli 
udział prawie wszyscy uczestnicy oraz 
liczne grono gości, złożyły się powitania 
i oficjalne przemówienia oraz wykład in
auguracyjny pt. „Współczesna medycyna 
wobec praw, oczekiwań i potrzeb chore
go”, który wygłosiła prof. Janina Sucho- 
rzewska. Uroczystość uświetnił występ 
Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku 
pod dyrekcją Jerzego Szarafińskiego, 
który zaprezentował zróżnicowany reper
tuar piosenek filmowych a także gospel i 
spirituals. Uroczystość otwarcia zakoń
czyła się wizytą w salach Ratusza Głów- 
nomiejskiego, gdzie odbyło się przyjęcie 
powitalne.

W pierwszym dniu obrad (9 września) 
odbyły się cztery sesje wykładowe, dwie 
panelowe, 5 plenarnych i jedna plakato
wa. Tematy wykładów były zróżnicowa

ne, obejmowały epidemiologię guzów głowy i szyi (T. Gierek - 
nowotwory złośliwe ucha, R. Grenman - nowotwory ślinianki 
przyusznej, P. Bradley - guzy małych gruczołów ślinowych), 
wybrane nowotwory (S. Bień - czerniak złośliwy, A. Balcerska
- nowotwory głowy i szyi u dzieci), zagadnienia chirurgicznego 
leczenia nowotworów głowy i szyi (A. Krzeski oraz R. Wielgosz
- chirurgia endoskopowa zatok, R. Krajewski - chirurgia pod
stawy czaszki, H. Glanz - chirurgia raka struny głosowej), pro
blem stanów przedrakowych (J. Olofsson), znaczenie węzła 
wartowniczego (M. Remacle), aspekty biologii molekularnej (J. 
Limon, K. Szyfter), zagadnienia psychoonkologiczne (K. de 
Walden-Gałuszko), problemy walki z bólem (J. Jarosz) oraz 
postępy w leczeniu i rehabilitacji chorych na nowotwory głowy 
i szyi (A. Balm). Pozostałe wykłady (A. Kawecki, B. Jagielska i 
M. Profant) odbyły się w drugim dniu obrad podczas sesji ple
narnych. Ze względu na kompetencje wykładowców i tematykę 
wykłady cieszyły się znacznym zainteresowaniem uczestni
ków.

Sesje panelowe (jedna na temat guzów naczyniowych, dru
ga - postępów w leczeniu raka krtani) miały charakter wybitnie 
szkoleniowy, przedstawiając przede wszystkim aspekty prak
tyczne omawianych zagadnień. Podczas sesji plenarnych pre
zentowano referaty na temat raka krtani, guzów ślinianek, pro
tez głosowych Provox, operacji częściowych oraz zagadnień 
immunohistochemicznych.

Wieczorem odbyło się spotkanie koleżeńskie w salach Cen
tralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Uczestnicy spędzili 
czas w miłej i koleżeńskiej atmosferze nie tylko w stylowych 
salach muzeum, ale także na nabrzeżu Motławy przy burcie 
statku-muzeum m/s „Sołdek”.

W drugim dniu obrad (sobota, 10 września) odbyły się dwie 
sesje panelowe, siedem plenarnych oraz sześć plakatowych. 
Jedna z sesji panelowych dotyczyła praktycznych aspektów 
nowotworów ślinianki przyusznej, a druga - zorganizowana 
przez Polską Grupę Badawczą Nowotworów Głowy i Szyi - le
czenia paliatywnego; sesja ta, w której uczestniczyli specjaliści 
otolaryngologii, onkologii, psychoonkologii i etyki, była znako
mitą lekcją bioetyki nie tylko dla najmłodszych uczestników 
Sympozjum. W czasie sesji plenarnych prezentowano referaty
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W dniach 14-17 września br. odbyła się w Krakowie 17 do
roczna konferencja European Association for international Edu- 
cation, jedna z największych profesjonalnych konferencji do
tyczących edukacji, odbywających się w Europie. W konferen
cji wzięło udział około 2000 osób z Europy i świata zajmujących 
się na co dzień edukacją i jej aspektami międzynarodowymi w 
świetle wdrażania w europejskim szkolnictwie wyższym Strate
gii Bolońskiej oraz tworzenia europejskiego obszaru badaw
czego. Program konferencji składa się z warsztatów, sesji i 
seminariów, podczas których omawiane są kierunki zmian w 
dziedzinie internacjonalizacji edukacji w Europie.

W tym roku naszą Uczelnię reprezentowali pracownicy Dzia
łu Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych: 
Ewa Kiszka, kierownik Działu (członek EAIE) oraz Agnieszka 
Klein i Monika Reszko. To, że konferencja odbywała się w tym 
roku w Polsce, było szczególną okazją do zapoznania naszych 
zagranicznych gości z polskim systemem edukacji, kulturą, na
uką oraz nawiązania nowych kontaktów do przyszłej współpra
cy. W tym celu, podczas towarzyszących konferencji Targów 
Edukacyjnych, Uczelnia wraz z Agencją Narodową Programu 
SOCRATES wykupiła stoisko, na którym prezentowano naszą 
ofertę edukacyjną oraz wszystkie walory Uczelni i regionu. 
Duże zainteresowanie wykazywały uczelnie i instytucje z kra
jów skandynawskich, Niemiec, Francji, Turcji, Australii i Nowej 
Zelandii.

Warto dodać, że nasza Uczelnia od początku udziału w Pro
gramie SOCRATES/Erasmus (rok akademicki 1998/1999) wie
dzie prym wśród polskich uczelni medycznych w kraju, wysyła
jąc i przyjmując największą liczbę studentów. W bieżącym roku 
akademickim Dział Współpracy z Zagranicą i Programów Mię
dzynarodowych realizuje 31 umów o współpracy z uczelniami 
UE wysyłając, w celu odbycia części studiów, 51 naszych stu
dentów i przyjmując 16 studentów z uczelni partnerskich. Wy
miana dotyczy również nauczycieli akademickich, którzy w ra
mach tzw. „Teaching Staff” prowadzą wykłady na uczelniach 
partnerskich. Program daje też wiele innych możliwości, które 
DWZiPM stara się wykorzystywać. Jesteśmy członkami licz

nych sieci międzynarodowych i wspólnych projektów badaw
czych.

Cieszymy się bardzo, że w naszej pracy czynnie pomagają 
studenci, działający w utworzonej w Uczelni nowej organizacji 
studenckiej pod nazwą Erasmus Student Network. Jej członko
wie sprawują codzienną opiekę nad studentami z zagranicy. 
Dzięki nim praca Działu stała się jeszcze bardziej efektywna i 
profesjonalna.

Ewa Kiszka 
kierownik Działu Współpracy z Zagranicą 

i Programów Międzynarodowych AMG

na temat guzów nienabłonkowych głowy i szyi, nowotworów 
gruczołów ślinowych (podczas tej sesji żywą dyskusję wywoła
ło doniesienie kolegów z Poznania na temat zewnątrztorebko- 
wego wycięcia guzów przyusznicy), roli radioterapii, a także na 
temat nowotworów zatok przynosowych i podstawy czaszki. 
Sesje plakatowe składały się głównie z prezentacji rzadkich 
przypadków nowotworów głowy i szyi. Większość plakatów 
była bardzo dobrze przygotowana plastycznie, zawierała do
skonałą dokumentację fotograficzną, mikroskopową i radiolo
giczną.

Zespól Katedry i Kliniki Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani 
AMG przygotował 10 referatów na temat stanów przedrako- 
wych krtani, nowotworów ślinianek, chirurgii laserowej, guzów 
naczyniowych i chrzęstnych, a także powikłań operacji onkolo
gicznych w obrębie głowy i szyi oraz 9 plakatów, na których 
przedstawiono unikalne przypadki onkologiczne. Naszą Uczel
nię reprezentowali ponadto autorzy prac przygotowanych przez 
Klinikę Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii (3 do
niesienia), Klinikę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (3 doniesie
nia), Klinikę Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń 
Hemostazy (we współpracy z Zakładem Medycyny Laborato
ryjnej, Katedrą Biochemii Klinicznej i I Kliniką Chorób Serca) 

- 2 doniesienia, Katedrę i Zakład Patomorfologii (2 doniesie
nia), Klinikę Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń (1 donie
sienie). Przedstawiono także doniesienia z ośrodków pozakli- 
nicznych (Oddział Neurochirurgiczny WSS w Gdańsku - 5 prac 
i Oddział Otolaryngologiczny w Gdyni - 5 doniesień).

Obrady Sympozjum odbywały się w salach wykładowych 
Collegium Biomedicum Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Uczestniczyło 25 firm farmaceutycznych, aparaturowych i wy
dawniczych, prezentując i promując swoje wyroby.

Atmosfera Sympozjum była bardzo dobra, zarówno w salach 
obrad jak i poza nimi, a poziom większości doniesień, przede 
wszystkim wykładów - bardzo wysoki. Uczestniczący licznie 
młodzi lekarze, zwłaszcza specjalizujący się, mieli okazję po
znania wielu nowych zagadnień z zakresu onkologii głowy i 
szyi. Za udział w Sympozjum uczestnik otrzymał 17 punktów 
szkoleniowych (niezależnie od możliwości uzyskania punktów 
za prezentację).

prof. Czesław Stankiewicz 
dr Bożena Kowalska 

dr Bogusław Mikaszewski
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„Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien 
zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać"

Florence Nightingale

W dniu 10 października 2005 r.u Katedra Pielęgniarstwa zor
ganizowała po raz pierwszy w Akademii Medycznej w Gdańsku 
międzynarodową konferencję pod tytułem „Badania naukowe 
w pielęgniarstwie”. Honorowy patronat objął JM Rektor AMG 
prof. Roman Kaliszan. W konferencji uczestniczyli goście ze 
Stanów Zjednoczonych oraz z Polski, łącznie ponad 350 osób. 
Gospodarzem konferencji była dr Aleksandra Gaworska-Krze- 
mińska, prodziekan Wydziału Lekarskiego, kierownik Oddziału 
Pielęgniarstwa AMG, która wygłosiła wykład inauguracyjny „Od 
Florence Nightingale do dzisiaj”.

Wykład „Methods for nursing research”, zaprezentowany 
przez prof. Kathleen Long, dziekan wydziału pielęgniarstwa 
University of Florida, dotyczył metodologii badań w pielęgniar
stwie. Pielęgniarki w Stanach Zjednoczonych były prekursorka- 
mi wielu zmian; początek kształcenia uniwersyteckiego datuje 
się na 1900 rok, a pierwsze naukowe międzynarodowe konfe
rencje - na lata 50. ubiegłego wieku. Od tego czasu pielęgniar
stwo rozwija się bardzo aktywnie rozszerzając swą działalność 
i przekazując swe doświadczenia na inne kraje.

Temat zapobiegania i monitorowania chorób nowotworo
wych poruszyła prof. Carol Ash, kierownik pielęgniarstwa onko
logicznego University of Florida, redaktor naczelny Cancer 
Nursing. W wykładzie „Cancer education and prevention in Po- 
land and the world” przedstawiła światowe statystyki zachoro
walności i umieralności oraz najnowsze trendy podejmowanych 
działań w celu zapobiegania i zmniejszenia narażenia na czyn
niki ryzyka realizowane przy współudziale International Odys- 
sey in Cancer Prevention & Control.

Doktor Janina Książek, kierownik Samodzielnej Pracowni 
Pielęgniarstwa Chirurgicznego AMG w wykładzie „Jakość życia 
w opiece okołooperacyjnej chorych na raka płuc” zaprezento
wała wyniki swych badań.

Prof. Joan Castleman z University of Florida College of Nur
sing, w wykładzie „Recent developments in Public Health Nur
sing” przedstawiła najnowsze doniesienia dotyczące zagadnień 
z dziedziny pielęgniarstwa społecznego oraz metody naucza
nia studentów w projekcie PIPSA (Partners in Prevention of 
Substance Abuse).

Wyniki swych badań dotyczących „Świadomości zdrowotnej 
pielęgniarek rodzinnych” omówiła mgr Grażyna Tatur, kierownik 
Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji 
Zdrowia Katedry Pielęgniarstwa AMG.

Początki pielęgniarstwa profesjonalnego sięgają drugiej po
łowy XIX wieku. Najbardziej dynamiczny rozwój dotyczył USA 
i Kanady. W Europie Zachodniej proces ten przebiegał znacz
nie wolniej, najwięcej zmian wprowadzono w Wielkiej Brytanii. 
W Polsce dopiero po transformacji ustrojowej nastąpił rozwój 
związany z autonomią zawodu. Nowelizacja ustawy o zawo
dzie w 1996 roku wprowadziła samodzielność zawodową. Od 
tego czasu nastąpiły bardzo duże zmiany rozwojowe zarówno 
w praktyce pielęgniarskiej, jak i w zakresie działań pielęgniar
skich, m.in. zatwierdzono listę leków i badań laboratoryjnych, 
które pielęgniarki i położne mogą realizować bez zlecenia le
karskiego. Współczesne pielęgniarstwo to pielęgniarstwo holi
styczne o charakterze interpersonalnym. W swym założeniu 
otacza opieką człowieka jako istotę biologiczną i psychospo
łeczną. W tym wymiarze zorientowane jest na jego potrzeby w 
różnych fazach życia, w zdrowiu, w chorobie; pielęgniarstwo 
korzysta w ogromnym zakresie z nauk humanistycznych, m.in. 
socjologii, filozofii, pedagogiki, andragogiki, psychologii, etyki. 
Wiedza ta jest potrzebna do formułowania nowych zadań dla 
pielęgniarek, które są inne niż zadania lekarskie w stosunku do 
pacjenta. Zakres tych zadań obejmuje, m.in. edukację pacjen
ta i jego rodziny, promowanie zdrowia, szeroko pojętą profilak
tykę, współdziałanie ze stowarzyszeniami społecznymi, funda
cjami zdrowotnymi, instytucjami samorządowymi.

Tematyka konferencji poświęcona była badaniom naukowym 
w pielęgniarstwie. Badania w pielęgniarstwie przeprowadzane 
są w celu rozwijania i poszerzania bazy naukowej, potrzebnej 
do praktykowania, wprowadzają nowe rozwiązania przyczynia
jąc się do zmian w praktyce medycznej.

Ogromne zainteresowanie konferencją świadczy o rozbu
dzonej świadomości pielęgniarek dotyczącej roli społeczno-za
wodowej wobec pacjentów i środowiska medycznego. Przyczy
ną przemian w pielęgniarstwie jest bardzo szybki rozwój medy
cyny, postęp cywilizacyjny w każdej dziedzinie, globalizacja, 
zmiana statusu roli pacjenta, zapis ustawy o autonomii zawo
dowej, a także potrzeba wzorowania się na najlepszych, m.in. 
na USA, gdzie od ponad 30 lat nadaje się tytuły naukowe w 
dziedzinie pielęgniarstwa.

Bardzo cieszę się z dynamicznego rozwoju polskiego pielę
gniarstwa. Jak najbardziej utożsamiam się z głównymi celami

ICN (Międzynarodowej Rady Pielęgnia
rek) i uważam, że należy dążyć do cią
głego podnoszenia jakości opieki pielę
gniarskiej, rozwoju naukowego, dosko
nalenia systemu opieki zdrowotnej, pro
fesjonalizmu i autonomii zawodu pielę
gniarki.

Coraz więcej pielęgniarek przejawia 
chęć uczestniczenia w nurcie zmian, ja
kie dokonują się w pielęgniarstwie za
równo w kontekście zawodowym, jak i 
naukowym.

Dbajmy więc o to, aby wybór zawodu 
pielęgniarskiego był życiowym sukce
sem, a nie porażką.

mgr piel. Agnieszka Grzelak
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Spotkanie lledaktorów 
€iaxet Akademickich

Doroczne, trzynaste już Spotkanie Redaktorów Gazet Aka
demickich odbyło się w dniach 8-11 września 2004 r. w Ustce, 
których organizatorem była Pomorska Akademia Pedagogicz
na w Słupsku. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej 
Ośrodka Wypoczynkowego „Jantar”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 40 pań
stwowych i niepaństwowych uczelni z całego kraju, będący 
członkami redakcji wydawanych w nich pism akademickich. 
Obecni byli także przedstawiciele zespołu redakcyjnego ogól
nopolskiego miesięcznika informacyjno-publicystycznego Fo
rum Akademickie oraz przedstawiciele Fundacji na Rzecz Na
uki Polskiej. Gospodarze spotkania reprezentowani byli przez 
mgr J. Nitkowską-Węglarz, redaktor naczelną Dialogu Akade
mickiego - pisma pracowników i studentów PAP, a zarazem 
rzecznika prasowego tej uczelni oraz dr D. Podlawską, pracow
nika Instytutu Filologii Polskiej PAP i członka kolegium redak
cyjnego pisma.

Impreza rozpoczęła się późnym popołudniem w czwartek. 
Po powitaniu uczestników spotkania przez organizatorów, ży
czenia owocnych obrad oraz miłego pobytu na ziemi pomor
skiej przekazali obecnym wiceprezydent Słupska A. Obecny, 
przewodniczący Rady Miejskiej M. Pająk oraz prorektor ds. or
ganizacji i rozwoju PAP prof. Z. Romanów. Wiceprezydent za
prezentował promującą miasto i region, rozprowadzaną bez
płatnie i posiadającą również swoją stronę internetową, gazetę 
Moje Miasto, której jest właścicielem. Wyraził opinię, że przy
szłością prasy lokalnej są gazety utrzymujące się tylko z re
klam.

Następnie głos zabrali kolejno przedstawiciele komitetów 
redakcyjnych poszczególnych pism akademickich (w tym rów
nież piszący te słowa), którzy przekazali krótkie informacje na 
temat reprezentowanej przez siebie uczelni, składu redakcji, 
nakładu i częstotliwości ukazywania się danego pisma, zasad 
finansowania oraz poruszanej w nim tematyki. Osobistymi re
fleksjami na temat historii i znaczenia tych spotkań dla środo
wiska akademickiego podzielił się z zebranymi dr T. Zalewski, 
który współorganizował w 1993 r. pierwsze spotkanie redakto
rów w Gdańsku, uczestniczył we wszystkich kolejnych impre
zach, a dziś odpowiedzialny jest za organizację Festiwalu Na
uki na Uniwersytecie Gdańskim.

Sesję warsztatową zatytułowaną „Co nas łączy, a co dzieli” 
poprowadził aktor z Koszalina mgr M. Gliniecki. Zaaranżowane 
przez niego krótkie scenki, w których wzięli udział zgłaszający 
się na ochotnika uczestnicy spotkania, miały na celu zapozna
nie zebranych z niektórymi technikami teatralnymi, przydatnymi 
w pokonywaniu tremy towarzyszącej wystąpieniom publicznym 
oraz w rozwiązywaniu konfliktów występujących nieraz w kon
taktach międzyludzkich. Pierwszy dzień spotkania zakończyła 
wspólna kolacja, przebiegająca w miłej i ożywionej atmosfe
rze.

Pierwszym punktem programu kolejnego, piątkowego dnia 
obrad, był wykład zatytułowany „Obraz nauki polskiej w czaso
piśmiennictwie akademickim - wybrane zagadnienia”, który 
wygłosiła dr M. Turczyn z Instytutu Filologii Polskiej PAP. W 
obszernym wystąpieniu przedstawiła poruszane w artykułach 
ukazujących się w prasie akademickiej zagadnienia, dotyczące 
sytuacji finansowej uczelni w naszym kraju, nakładów na naukę 
i sposobów pozyskiwania nowych źródeł finansowania badań, 
organizacji nauczania akademickiego, a także etyki badań na
ukowych. Kolejny wykład „O języku akademickim - wybrane 
problemy” poprowadziła językoznawca dr Z. Jaroszek, repre
zentująca również Instytut Filologii Polskiej PAP. W wykładzie 
określone zostały pojęcia norm językowych, a następnie omó
wione na licznych przykładach różnego rodzaju błędy frazeolo
giczne oraz interpunkcyjne, spotykane najczęściej w czasopi
smach akademickich.

Uczestnicy uczcili chwilą milczenia pamięć zmarłego w grud
niu 2004 r. dr J. Bełkota - redaktora naczelnego toruńskiego 
Głosu Uczelni.

Po obiedzie odbyły się zajęcia warsztatowe. Uczestnicy spo
tkania, podzieleni na dwie grupy, uczestniczyli w warsztatach 
dziennikarskich, prowadzonych przez mgr J. Nitkowską-Wę
glarz oraz w zajęciach z zakresu komunikacji interpersonalnej 
pod opieką mgr K. Romańskiej - trenera programowania neo- 
lingwistycznego (NLP).

W czasie pierwszych z wymienionych zajęć mgr J. Nitkow- 
ska-Węglarz na podstawie dokonanej przez siebie uprzednio 
analizy setek egzemplarzy prasy uczelnianej, nadesłanych 
wcześniej przez redakcje organizatorom spotkania, przedsta
wiła przykłady prawidłowo i niewłaściwie zredagowanych arty

kułów i wykazała, na czym, w ostatnim przypadku, 
polegały popełnione błędy. Podczas zajęć warsz
tatowych z komunikacji interpersonalnej omówio
ne zostały systemy porozumiewania się między 
ludźmi oraz przedstawione na przykładach różne 
techniki manipulacji. Piątkowe obrady zakończyła 
uroczysta kolacja, w której wzięli udział także 
przedstawiciele kierownictwa PAP oraz władz sa
morządowych Ustki. Ustalono, że XIV Spotkania 
Redaktorów Gazet Akademickich odbędą się w 
Bydgoszczy.

Sobota 10 września została przeznaczona na 
zwiedzanie Słupska oraz Słowińskiego Parku Na
rodowego. Niestety z powodu konieczności wcze
śniejszego powrotu do Gdańska, niżej podpisany 
nie mógł wziąć udziału w tych atrakcjach. Spotka
nie zakończyło się w niedzielę przed południem.

dr hab. Antoni Nasal, prof. nzw.
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II' słonecznej Italii
\N dniach 17-25 września odbyła się wycieczka do Włoch. 

Poranne pobudki w związku z wyruszeniem w drogę o godz. 
5.30 rano sprzed gmachu Rektoratu AMG, miały nam już towa
rzyszyć przez cały czas pobytu we Włoszech. Wstawaliśmy 
codziennie skoro świt, by do późnego wieczora zwiedzać ko
lejne miejsca na trasie naszej podróży. Była to wyczerpująca i 
intensywna wycieczka, ale nie żałujemy wysiłku, bowiem warto 
było zobaczyć kraj, który skupia na swoim obszarze więcej za
bytków niż ich posiada cała Europa.

Po dwóch dniach wędrówki (jazdy autokarem) przez Mora
wy, Austrię i Alpy wylądowaliśmy na noclegu w okolicach We
necji, w Lido di Jesolo. Oczywiście pierwszy spacer musiał 
prowadzić nad Morze Adriatyckie i chociaż tego dnia siąpił 
deszcz, większość uczestników wycieczki udała się na krótki 
spacer. Nie wszyscy byliśmy przygotowani na to, że słoneczna 
Italia powita nas deszczem, dlatego trzeba było poczynić sto
sowne zakupy.

Smaczna kolacja z włoskim winem rozwiała nasze zmęcze
nie i następnego dnia wczesnym świtem ruszyliśmy drogą na 
południe, w kierunku Padwy. Droga prowadziła przez malowni
cze okolice Toskanii, wśród winnic ukrytych pomiędzy wzgórza
mi. Mijaliśmy łany słonecznikowych pól oraz gaje oliwne. Rzędy 
wysmukłych cyprysów i średniowieczne miasta na wzgórzach 
dopełniły reszty pięknego krajobrazu. Na naszej trasie minęli
śmy najważniejszy zabytek włoskiego renesansu, Florencję, 
zawdzięczającą swój wszechstronny rozwój patronatowi rodu 
Medyceuszy. Dalszy odcinek naszej trasy prowadził dawnym 
rzymskim traktem wojskowym Via Emilia wytyczonym w 187 r. 
p.n.e., stanowiącym -takjak obecny cel naszej wędrówki -tra
sę pielgrzymkową do Rzymu (obecnie Autostrada Słońca, A1). 
Stolica tego regionu, Bolonia, jest jednym z najstarszych wło
skich miast, bogata w zabytki i słynna ze znakomitej kuchni.

W godzinach popołudniowych dojechaliśmy do Padwy, mia
sta św. Antoniego, chociaż mieszkańcy Lizbony także uważają 
św. Antoniego za swojego patrona. Padwa nie od razu wywar
ła na nas wrażenie, być może dlatego, że jest otoczona prze
mysłowymi przedmieściami i mocno ucierpiała podczas bom
bardowań w trakcie II wojny światowej. Jest to jedno z najstar
szych miast, słynące z fresków Giotta i relikwii św. Antoniego. 
Xlll-wieczny uniwersytet w Padwie, na którym studiowali, m.in. 
Kopernik i Kochanowski, jest jednym z najstarszych w Europie, 
niemal tyle samo lat liczy sobie tradycja pielgrzymowania do 
Padwy. Zwiedziliśmy wspaniałą Bazylikę św. Antoniego, dzieło 
sztuki w skali światowej. Ta średniowieczna Bazylika łączy w 
oryginalną całość odmienne i kontrastujące ze sobą formy ro
mańskie (fasada główna) i gotyckie ( strzelista absyda z roz
chodzącymi się promieniście kaplicami). Wnętrze Bazyliki cha
rakteryzuje duża ilość nagrobnych pomników, wzniesionych ku 
czci zmarłych wodzów, uczonych i duchownych. Na ścianie 
głównej Bazyliki znajduje się fresk, przedstawiający Świętego 
głoszącego kazanie z drzewa orzecha. Kaplica mieści ołtarz 
- grobowiec św. Antoniego, z ustawionymi wokół zabytkowymi 
srebrnymi świecznikami. Rzesze pielgrzymów modlą się wokół 
ołtarza i zapalają świece. W kaplicy skarbca umieszczone są 
relikwie św. Antoniego, m.in. nienaruszone narządy głosowe. 
Umocnieni cierpliwą ufnością św. Antoniego, że „siłą, która 
zwycięża świat, jest nasza wiara”, wyruszyliśmy na spotkanie 
z Wiecznym Miastem - Rzymem.

Zatrzymaliśmy się na nocleg w pięknie położonym hotelu al 
Rifugio di Nemi pod Rzymem. W Wiecznym Mieście spędzili
śmy dwa intensywne dni. Ten czas nie wystarczył, aby obejrzeć 
wszystkie atrakcje. Zobaczyliśmy to, co trzeba było zobaczyć 

w pierwszej kolejności. Duża zasługa w tym naszego wspania
łego przewodnika, pana Wojtka, który nie tylko zapoznawał nas 
z bogatą historią i kulturą antycznego Rzymu, ale także był 
naszym opiekunem i prowadził nas najmniej zatłoczonymi 
rzymskimi arteriami, eskortował w rzymskim metrze i chronił 
przed zagubieniem. Dzięki niemu poznaliśmy niezawodną me
todę „odliczania” uczestników wycieczki, pozostając rozpozna
ni i sklasyfikowani a jednocześnie zintegrowani.

Niemniej ważną od zabytków okazała się atmosfera Rzymu. 
Pędzące na motorach eleganckie, młode dziewczyny ubrane w 
buty na obcasach to widok normalny. W barach i knajpkach 
rzymskich poważnie traktują takich klientów, którzy zamawiają 
posiłek kompletny. Ktoś kto siada przy stoliku na tarasie knajp
ki ulokowanej w bocznej uliczce w okolicy Placu Św. Piotra i 
prosi o jedną pizzę na trzy osoby jest poinformowany grzecznie 
ale stanowczo, że w takim razie może zjeść „małe co nieco” ale 
w kafeterii obok. W Rzymie należy się mieć na baczności przed 
różnymi złodziejaszkami, gdyż polują na naiwnych wszędzie, a 
najbardziej na stacjach metra. Niektórych uczestników naszej 
wycieczki także spotkała nieprzyjemność kontaktu z nimi (cho
ciaż przewodnik przestrzegał i prosił o uwagę), bo zbyt byli 
pochłonięci otaczającymi atrakcjami.

Spotkanie z Rzymem rozpoczęliśmy od Watykanu i Placu św. 
Piotra. Otwarte ramiona kolumnady Piazza San Piętro symbo
licznie zapraszają świat do Kościoła katolickiego. Towarzyszyło 
nam w tym miejscu ogromne wzruszenie związane z pamięcią 
o naszym wielkim Rodaku, Ojcu Św. Janie Pawle II, który przez 
27 lat swojego Pontyfikatu ukazywał się i przemawiał do piel
grzymów z całego świata, oczekujących na tym Placu.

Bazylikę św. Piotra, najważniejszą świątynię Kościoła kato
lickiego, która stanęła w miejscu grobu św. Piotra, zwiedzali
śmy w stosownych strojach i zapartym tchem mijaliśmy kolejne 
dzieła sztuki, począwszy od Drzwi III Tysiąclecia, które otworzył 
Jan Paweł II poprzez słynną Pietę Michała Anioła, aż po wzno
szącą się wysoko ponad grobem św. Piotra kopułę uważaną za 
majstersztyk architektury. Konstrukcja wspiera się na czterech 
ogromnych filarach ozdobionych reliefami przedstawiającymi 
główne relikwie bazyliki: chustę św. Weroniki, włócznię, którą 
przebito bok Chrystusa oraz fragment Krzyża św. (odnaleziony 
przez św. Helenę). Tutaj znajduje się również brązowy posąg 
św. Piotra, z prawą stopą wygładzoną dłońmi nabożnych piel
grzymów.

Tego dnia udaliśmy się do Grot Watykańskich pod Bazyliką 
św. Piotra, gdzie 8 kwietnia 2005 roku pochowano papieża 
Jana Pawła II. Jego grób przykrywa płyta z białego marmuru. 
Nad grobem widnieje płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem. Na płycie położono biało-czerwone goździki, jest też mała 
polska flaga. Dla tych, którzy przyjechali do Rzymu, aby oddać 
hołd Ojcu Świętemu, krótka chwila osobistej modlitwy i refleksji 
w tym szczególnym miejscu, była bardzo ważna.

W Rzymie są atrakcje, których nie można pominąć. Do nich 
należą świątynie: bazylika Santa Maria Maggiore, XVIII w. bu
dowla z przepięknymi mozaikami na łukowym sklepieniu, przed
stawiające sceny z życia Chrystusa oraz bazylika San Giovanni 
in Laterano, oficjalna katedra rzymska, gdzie za ołtarzem papie
skim przechowywane są głowy świętych, Piotra i Pawła.

Zwiedzanie zabytków antycznego Rzymu skupione na ob
szarze niedaleko Wzgórza Kapitolińskiego zajęło nam resztę 
dnia. Imponująco prezentuje się Forum Romanum, starożytne 
ruiny kultury śródziemnomorskiej. Tędy przechodziła główna 
ulica Via Sacra, po której zwycięscy cesarze zmierzali z proce
sją do Kapitolu. Najbardziej imponujący pomnik starożytnego
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Rzymu, Koloseum wzbudził nasz podziw, nie zniszczyły go ka
taklizmy i wojny na przestrzeni 2000 lat i do tej pory zachował 
się w bardzo dobrym stanie. Do innych ciekawych miejsc na 
terenie antycznego Rzymu należą Łuk Konstantyna, Łuk Tytu
sa oraz świątynia Westy. Jednym z najlepiej zachowanych za
bytków starożytnego Rzymu jest Panteon. Jest to dzieło cesa
rza Hadriana, w 609 r. obiekt został zamieniony na kościół 
Santa Maria di Martires, ze względu na znalezione tu kości 
chrześcijan. Schody Hiszpańskie oraz barokowa Fontanna di 
Trevi dopełniły całości atrakcji pierwszego dnia pobytu w Rzy
mie. Tak jak kiedyś, tak i teraz na schodach prowadzących do 
ambasady Hiszpanii przesiadują młodzi ludzie i do późnej nocy 
słychać międzynarodowy rozgwar. Miło było otrzymać w tej 
okolicy od przystojnego, „włoskiego” Hiszpana piękną, karmi
nową różę, za którą nota bene ofiarodawca umiał wycisnąć 
parę centów. Do 
tłumnie odwiedza
nej Fontanny di 
Trevi należało 
wrzucić monetę 
albo samemu 
wskoczyć do 
wody... Poprzesta
liśmy na wrzuceniu 
monety, aby nie 
prowokować zbyt
nio służb porząd
kowych.

Drugi dzień w 
Rzymie rozpoczęli
śmy od audiencji u 
Ojca Św. Benedyk
ta XVI. Spotkanie 
wiernych z różnych 
stron świata odbyło 
się na Placu św. 
Piotra, po przeczy
taniu fragmentu 
Ewangelii wg św. 
Łukasza, Papież pozdrowił obecnych w ich ojczystych językach. 
I znowu uczucie ogromnego wzruszenia towarzyszące miejscu, 
w którym przebywał jeszcze tak niedawno Jan Paweł II...

Opuszczając po południu Rzym, mieliśmy świadomość, że 
chociaż nie zobaczyliśmy wszystkiego, to urok tego miasta 
sprawił, że wielu z nas zechce jeszcze tutaj powrócić.

Trasa naszej podróży prowadziła dalej do opactwa Monte 
Cassino, założonego w 529 r. przez św. Benedykta. Usytuowa
ne na szczycie góry między Rzymem a Neapolem było łako
mym kąskiem dla licznych napastników. W czasie II wojny świa
towej w bitwie pod Monte Cassino wsławili się polscy żołnierze. 
Pozostał cmentarz z 1052 grobami polskich żołnierzy, a napis 
na murach okalających cmentarz głosi: „przechodniu, powiedz 
Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.”

Kolejnym miejscem naszej podróży był Asyż. Na świecie nie 
ma drugiego takiego miejsca. Kaskady kwiatów spływające ze 
ścian domów, boczne uliczki skąpane w promieniach słońca, a 
nad wszystkim góruje Bazylika św. Franciszka... W krypcie dol
nego kościoła pochowano św. Franciszka. W kościele górnym 
można obejrzeć słynny cykl życia świętego namalowany przez 
Giotta. Pomimo zniszczeń spowodowanych w 1997 r. przez 
trzęsienie ziemi, miasteczko wciąż inspiruje i obdarowuje przy
byszów duchowymi doznaniami.

W drodze do autonomicznej republiki San Marino mijamy 
brzoskwiniowe sady, plaże i nadmorskie hotele. Na miejscu 
wybraliśmy się na obchód zabytkowych murów miasta, zwie
dziliśmy centrum handlowe zaopatrując się w rozmaite pamiąt
ki i robiąc potrzebne zakupy, korzystając z okazji, że San Ma

■ i®®1.' i• 1'

rino należy do strefy wolnocłowej. Republika San Marino zaj
muje wzniesienie, z którego roztacza się piękny widok na Rimi
ni i Adriatyk. Przed ostatnim etapem naszej podróży nocowali
śmy w znanej miejscowości wczasowej nad Adriatykiem, w 
Rimini. Spacer nad morze wykonali jedynie najbardziej wytrwa
li, pozostali zdecydowali się na pobyt na werandzie hotelowej, 
zbierając siły na kolejny intensywny dzień. Następnego dnia 
oprócz zwiedzania Wenecji mieliśmy jeszcze w planie zoba
czyć Rawennę.

I chociaż Rawenna nie była w planie naszej wycieczki, krót
ki pobyt w tym przesiąkniętym kulturą bizantyjską miasteczku 
urzekł wszystkich. Niepozorne ceglane mury Rawenny w ni
czym nie zdradzają, że w ich wnętrzu znajdują się olśniewające 
mozaiki. To właśnie one sprawiają, że Rawenna pozostaje cen
trum zachodniej sztuki. Szczególnie warte były obejrzenia mo

zaiki w bazylice 
San Vitale oraz w 
Mauzoleum Galii 
Placidi, gdzie uro
ku wnętrzu doda
wały alabastrowe 
szybki w oknach. 
W Rawennie obej
rzeliśmy również 
Baptysterium Neo- 
na, przekształcone 
z rzymskiej łaźni, 
ozdobione bogato 
mozaikami oraz 
marmurowymi in- 
krustacjami. W 
tamtych czasach 
chrzest odbywał 
się przez całkowite 
zanurzenie w wo
dzie. Tuż przy au
tostradzie, niedale
ko Rawenny mieści 
się kościół Sant’A- 

pollinare w Classe. Bazylika ta wyróżnia się bizantyjskimi pro
porcjami fasady, za którą kryje się wnętrze z pięknymi mozai
kami.

Ostatni etap naszej podróży prowadził do Wenecji. Każdy z 
nas miał wiele oczekiwań związanych ze zwiedzaniem takich 
budowli jak Pałac Dożów, Bazylika św. Marka, most Rialto czy 
pałaców nad Canal Grandę. I nie zawiedliśmy się. Chociaż 
zmęczenie intensywnym zwiedzaniem dawało się już wszyst
kim porządnie we znaki, to jednak zauważaliśmy otaczające 
nas niespodzianki. Wędrując wąskimi, zatłoczonymi uliczkami 
Wenecji obserwowaliśmy różnojęzyczny tłum turystów, zaglą
daliśmy w witryny sklepów, podziwialiśmy mijane placyki. 
Oprócz niewątpliwych zalet estetycznych, korzyścią tego mia
sta zbudowanego na wodzie jest brak samochodów. Wenecja, 
zbudowana na ponad stu wysepkach i połączona 400 mostami, 
przez którą wije się Canal Grandę długości 3,5 km, wywarła na 
nas ogromne wrażenie swoim niezaprzeczalnym urokiem. Łą
czy w sobie zabytki w stylu bizantyjskim, gotyckim, renesanso
wym i barokowym. „Królowę Adriatyku” Wenecję, pożegnaliśmy 
ze świadomością, że nie sposób zobaczyć wszystkich godnych 
odwiedzenia miejsc, zadowoleni, że w czasie naszego spotka
nia z tym miastem mieliśmy wymarzoną, piękną, słoneczną 
pogodę.

Ostatni nocleg w Italii spędziliśmy w Lido di Jesolo. Żegnali
śmy słoneczną Italię siedząc do późnej nocy na tarasie hotelo
wym, dzieląc się wrażeniami i popijając winko... zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni.

Uczestnicy
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- NOWY SERWIS INFORMACYJNY 
Biblioteki Głównej

Akademia Medyczna w Gdańsku 
Biblioteka Główna 

WYKAZ NOWYCH NABYTKÓW ZAGRANICZNYCH
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Biblioteka Główna informuje, że wydawany w formie druko
wanej kwartalnik Wykaz nowych nabytków zagranicznych po
cząwszy od roku 2005 jest przygotowywany i udostępniany w 
formie elektronicznej poprzez witrynę internetową Biblioteki 
Głównej AMG: http://biblioteka.amg.gda.pl w zakładce Aktu
alności lub bezpośrednio pod adresem: http://www.bibliote- 
ka.amg.gda.pl/nabytki.

Pomyślany jako baza danych pozwala użytkownikowi prowa
dzić wyszukiwania według następujących kryteriów:

- kwartałów,
- dziedzin,
- haseł przedmiotowych,
- autorów/redaktorów,
- tytułów publikacji,
- wydawcy, miejsca, roku i numeru wydania.
Obecnie w bazie można znaleźć informacje o 227 książkach 

zagranicznych, które wprowadzono do zbiorów od 1 stycznia 
br., a także obejrzeć ich okładki.

Elektroniczna wersja Wykazu nowych nabytków zagranicz
nych jest kolejnym źródłem informacji tworzonym z myślą o 
ułatwieniu środowisku naukowemu naszej Akademii dostępu 
do najnowszych zasobów Biblioteki.

Warto również podkreślić, że Biblioteka Wydziału Farmaceu
tycznego AMG na swojej stronie internetowej: http://www.bi- 
blfarm.amg.gda.pl w zakładce Wykaz nowych nabytków 
umieszcza kwartalnie listy swoich nabytków książkowych za
równo polskich, jak i zagranicznych, a te ostatnie uzupełnione 
są o skanowane spisy treści.

W dniach 27-30.08.2005 r. odbył się w Brukseli 27 Kongres 
ESPEN (27th Congress of the European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism). Pracownicy Zakładu Żywienia Kli
nicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczyli w kongre
sie prezentując pracę autorstwa S. Małgorzewicz, A. Śliwiń
skiej, A. Dębskiej-Ślizień, B. Rutkowskiego, W. Łysiak-Szy- 
dłowskiej pod tytułem „Oxidative stress and cardiovascular ńsk 
in hemodialysis patients”. Badania obejmowały chorych leczo
nych za pomocą hemodializy - pacjentów Kliniki Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych AMG. Praca została 
wyróżniona przez komitet naukowy kongresu jako wybitna, o 
czym mam przyjemność donieść z nieukrywaną satysfakcją.

Tematyka kongresu obejmowała w znacznym stopniu pro
blemy żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz inne aspek
ty żywienia w różnych stanach chorobowych. W kilku doniesie
niach zwracano uwagę na znaczenie diety zdrowego człowieka 
w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Ale co równie ważne, 
dieta terapeutyczna w takich chorobach, jak nadciśnienie, 
miażdżyca, cukrzyca 2. typu jest w zasadzie identyczna z pra
widłowo skonstruowaną dietą osoby zdrowej.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, dyskutowano o 
problemach niedożywienia szpitalnego w rokowaniu pacjentów, 
szczególnie tych w ciężkim stanie klinicznym oraz ogromną 
wagę wczesnego i odpowiedniego żywienia chorych. Jest to 
problem nie tylko diagnostyczny i terapeutyczny, ale w równej 
mierze orga
nizacyjny jak 
i finansowy.

Nie zabrakło 
również tema
tów dotyczą
cych zasad 
prawidłowego 
żywienia osób 
zdrowych oraz 
osób z nadwa
gą. Nadwaga i 
otyłość u cho
rych w ostrych 
stanach kata- 
bolicznych jest 
dodatkowym
czynnikiem komplikującym leczenie. Szczególnie gorącą dysku
sję wywołały kontrowersje dotyczące diet nisko- i wysokowęglo- 
wodanowych. W każdym razie, zwolennicy diety Atkinsa (boga- 
totłuszczowej, niskowęglowodanowej) nie potrafili przedstawić 
ważkich argumentów przemawiających za jej stosowaniem.

W świetle niedawnych doniesień prasowych, dotyczących 
znalezienia po 6 latach w próbkach moczu kolarza Lance’a 
Armstronga śladów erytropoetyny, nie dziwiło ogromne zainte
resowanie sesją poświęconą regulacji masy mięśniowej i do
pingu w sporcie.

W ramach kongresu przedstawiano nowe badania dotyczą
ce roli hormonalnej aktywności tkanki tłuszczowej, regulacji 
apetytu, co umożliwi w przyszłości wprowadzenie odpowiedniej 
terapii i poprawi rokowanie w tej grupie chorych. Jedną z cie
kawszych była sesja poświęcona ocenie żywienia szpitalnego 
- adekwatności podaży diety tak co do wielkości zapotrzebo
wania, jak specyficznych rekomendacji klinicznych.

mgr inż. Anna Grygorowicz prof. Wiesława Łysiak-Szydłowska

http://biblioteka.amg.gda.pl
http://www.bibliote-ka.amg.gda.pl/nabytki
http://www.bi-blfarm.amg.gda.pl
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Współpraca międzynarodowa Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej AMG (str. 18)

26 Światowe

Igrzyska Medyczne

- Alicante 2005

W dniach 3-9 lipca br. odbyły się 26. 
Światowe Igrzyska Medyczne w Alicante, 
znanym hiszpańskim kurorcie wybrzeża 
Morza Śródziemnego.

Około 3500 lekarzy i medyków z po
nad 40 krajów świata rywalizowało w 25 
dyscyplinach sportowych. Tradycyjnie, 
jak i na poprzednich Igrzyskach, udział 
wzięła dość liczna (ponad 40 osób) re- 
prezantacja lekarzy z Polski.

Duży sukces odnotował dr Walenty 
Kolcow z Kliniki Kardiochirurgii AMG, któ
ry zdobył mistrzowski tytuł w tenisie sto
łowym w singlu kategorii wiekowej B 
(35-45 lat) wygrywając w finale z farma
ceutą z Neapolu Francesco Sabato 3:1 
oraz srebrny medal w deblu z dr. Grzego
rzem Winkiem z Oborników Śląskich. 
Zwycięstwo jest tym cenniejsze, że po
ziom sportowy zawodników był bardzo 
wysoki.

Wyjazd i uczestnictwo w Igrzyskach 
były możliwe dzięki współpracy i pomocy 
firmy Johnson&Johnson oraz Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku. Więcej infor
macji można znaleźć na stronie interne
towej www.medigames.com.

□

Spotkanie koleżeńskie absolwentów Wydziału Lekarskiego, rocznik 1969-1975, które 
odbyło się w Juracie w dniach 30.09-2.10.br., w 30. rocznicę ukończenia studiów

Uczestnicy wycieczki do Włoch (str. 32)

http://www.medigames.com
2.10.br
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Non omnis moriar
Pamięci tych, którzy odeszli

- naszym Najbliższym, Przyjaciołom, 
wielkim Profesorom naszej Uczelni 

i szeregowym jej Pracownikom, 
tym, którzy w trudzie codziennym tworzyli 

wielkość naszej Uczelni w minionym 60-leciu, 
a których śmierć nas dotknęła i do dzisiaj boli.

Non omnis moriar —
To co we mnie niezniszczalne, 
teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest!

Jan Paweł II [1920-2005], 
Tryptyk rzymski: medytacje. Kraków, 2003.

Polecamy Czytelnikom

JAKUB 
PENSON
(1899-1971)

Ol) SZPITALA NA CZYŚ T E M 
DO AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

Z przedmowy:

W niniejszym tomie zebrano publikacje charakteryzujące ak
tywność Jakuba Pensona jako lekarza, dydaktyka, uczonego, 
a także jego wieloletnią działalność organizacyjną. Jednak naj
ważniejszą część tego opracowania stanowi oryginalny pamięt
nik Jakuba Pensona spisany w czasie pobytu w getcie war
szawskim, a udostępniony przez wdowę po nim, Joannę Musz- 
kowską-Penson. To przejmujące świadectwo przeszłych, 
okropnych czasów po raz pierwszy zostaje przekazane czytel
nikom. Pozwala ono lepiej poznać Jakuba Pensona jako wraż
liwego, pełnego wewnętrznych rozterek człowieka. Szczególnie 
interesujące, ale i wstrząsające, są opisy zachowań i działań 
niemieckich lekarzy i służb sanitarnych na terenie getta.

Oddając tę książkę do rąk Czytelników, wyrażamy nadzieję, 
że wzbudzi ona zainteresowanie i skłoni do refleksji, nie tylko 
tych, którzy znali Jakuba Pensona osobiście, ale także znacz
nie młodsze pokolenie, dla którego Profesor powinien stanowić 
znakomity wzór do naśladowania, jako Lekarz, Uczony i Na
uczyciel, a przede wszystkim jako Człowiek.

Wiesław Makarewicz 
Bolesław Rutkowski


