Biuletyn Informacyjny

ISSN 1425-1671

Nr 4 (66)

Grudzień 2009

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

U progu nowego roku, dziękując Państwu za czas i wysiłek
poświęcony naszej uczelni i szpitalom klinicznym,
życzę wszelkiej pomyślności i radości z życia, z każdego dnia.
Bo każdy dzień, nawet ten uznawany przez nas za szary,
zwykły, może ciężki, to też dar, który musimy cenić
i czerpać z niego co najlepsze.
Naszym pacjentom w tym trudnym dla nich
okresie cierpienia, a nawet zwątpienia, życzę,
aby ten nowy rok przyniósł ukojenie i pełnię zdrowia.

Zdjęcie Jan Fiedorowicz
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Z OBRAD SENATU PAM
Na posiedzeniu Senatu w dniu 4 listopada
2009 r. pozytywnie zaopiniowano powołanie
prof. dr. hab. Jana Lubińskiego do funkcji kierownika Katedry Onkologii na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej.
Podjęto uchwały w sprawach:
– wystąpienia do ministra zdrowia z wnioskiem
o zmianę nazwy Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie na Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie;
– zatwierdzenia podmiotu do badania sprawozdania finansowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za 2009 rok;
– wyrażenia zgody na wydzierżawienie trzech kortów tenisowych zlokalizowanych przy ul. Dunikowskiego;
– poparcia działań Sejmowej Komisji Edukacji,
Nauki i Młodzieży o zwiększenie dotacji na działalność dydaktyczną i fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na 2010 rok;
– zmiany nazwy Oddziału Klinicznego Chirurgii
Hepatobiliarnej na Oddział Kliniczny Chirurgii
Przewodu Pokarmowego.

–
–

–
–
–
–

–
–

–
Na posiedzenia Senatu w dniu 16 grudnia 2009 r.
pozytywnie zaopiniowano:
– mianowanie dr. hab. Leszka Domańskiego
i dr. hab. Andrzeja Pawlika na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PAM;
– powołanie prof. dr. hab. Rafała Kurzawy do funkcji kierownika Kliniki Medycyny Rozrodu i Ginekologii;
– powołanie dr. Władysława Kosia do funkcji kierownika Oddziału Klinicznego Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci;
– powołanie dr hab. Elżbiety Dembowskiej do funkcji kierownika Zakładu Periodontologii;
– przyznanie medalu pamiątkowego „Za zasługi
dla PAM”.
Podjęto uchwały w sprawach:
– zmiany planu finansowego na rok 2009;
– zmiany Statutu PAM;
– zasad ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru
zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin
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dydaktycznych oraz powierzenia prowadzenia
zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych;
likwidacji Katedry Stomatologii Zachowawczej
i Periodontologii;
zmiany nazwy Zakładu Historii Medycyny i Etyki
Lekarskiej na Zakład Historii Medycyny, Etyki
Lekarskiej i Prawa Medycznego;
zmiany nazwy Katedry i Kliniki Urologii na Katedrę i Klinikę Urologii i Onkologii Urologicznej;
zmiany nazwy Kliniki Rozrodczości i Ginekologii
na Klinikę Ginekologii i Uroginekologii;
utworzenia Kliniki Medycyny Rozrodu i Ginekologii;
zatwierdzenia zmiany planu finansowego, planu
inwestycyjnego i planu remontów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PAM
w Szczecinie na 2009 rok;
zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PAM w Szczecinie;
zatwierdzenia zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2
PAM w Szczecinie na 2009 rok;
zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PAM w Szczecinie.
DB

Zdjęcie Jan Fiedorowicz

CENTRUM DIAGNOSTYKI
I LECZENIA NOWOTWORÓW
DZIEDZICZNYCH PAM
3 grudnia 2009 r.w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie podpisano umowę dotyczącą zadania inwestycyjnego „Centrum Diagnostyki i Leczenia
Nowotworów Dziedzicznych PAM”. Zadanie jest realizowane w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Umowę, w obecności Adama
Zdziebły, wiceministra rozwoju regionalnego, oraz
prof. Przemysława Nowackiego, rektora PAM, podpisali: Leszek Sikorski – dyrektor Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia i mgr inż. Jerzy
Łuczak – kanclerz PAM. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 51,3 mln zł, w tym 43,6 mln zł
to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 7,7 mln zł z budżetu państwa.

Budynek Centrum znajduje się przy ul. Unii
Lubelskiej. Po ukończeniu robót budowlanych,
montażowych i instalacyjnych w ramach projektu
zostanie oddanych do użytku: dziewięć sal operacyjnych z pełnym zapleczem, m.in. kolumnami
anestezjologicznymi i chirurgicznymi, stanowiskami
do znieczulenia ogólnego, aparatem rtg z torem
wizyjnym, oraz dwie sale wybudzeniowe. W Centrum
znajdą miejsce Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Izba Przyjęć oraz poradnia przykliniczna
z 10 gabinetami.
Kinga Brandys
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PAM LIDEREM OGÓLNOPOLSKIEGO
PROJEKTU BADAWCZEGO NA TEMAT METOD
WYKORZYSTANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH
W wyniku rozstrzygniętego 25 listopada 2009 r.
konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania naukowe (Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.2 –
„Strategiczne programy badawcze”) na pierwszym
miejscu spośród 122 złożonych wniosków znalazł
się projekt pt. „Innowacyjne metody wykorzystania
komórek macierzystych w medycynie”, uzyskując

dofinansowanie w wysokości 45 351 032 zł. Liderem
projektu jest Pomorska Akademia Medyczna, a jego
kierownikiem merytorycznym prof. Mariusz Ratajczak – kierownik Zakładu Fizjologii Katedry Fizjopatologii Wydziału Lekarskiego PAM oraz dyrektor
Stem Cell Biology Program James Graham Brown
Cancer Center w Louisville w USA.

4

Biuletyn Informacyjny nr 4 (66) 2009

W realizacji projektu bierze udział pięć jednostek
naukowo-badawczych – obok zespołów Wydziału
Lekarskiego PAM (koordynacja prof. Bogusław
Machaliński) są to: Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie (prof. Józef Dulak), III Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach (prof. Michał Tendera), Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (prof. Jerzy Kawiak) oraz Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
(prof. Leszek Kaczmarek).
Celem zgłaszanego programu jest zaproponowanie nowych innowacyjnych rozwiązań wykorzystania komórek macierzystych w medycynie
na podstawie dotychczasowych doświadczeń
uczestniczących w projekcie zespołów. Zespoły
badawcze wchodzące w skład konsorcjum odkryły
kilka lat temu w tkankach dorosłych ssaków tzw.
małe komórki macierzyste pochodzenia embrionalnego (very small embryonic-like stem cells – VSELs),
które dają realną nadzieję na wykorzystanie ich
w medycynie regeneracyjnej jako źródła komórek
pluripotencjalnych, alternatywnego do komórek
macierzystych pozyskiwanych z zarodków. Opublikowane wyniki wstępnych badań eksperymentalnych i klinicznych wskazują na znaczenie tych
komórek w niedokrwieniu mięśnia sercowego,
udarze mózgu i odnowie układu krwiotwórczego.
Badana będzie również rola VSELs w rozwoju
nowotworów. Tworzone konsorcjum zajmie się
różnymi innowacyjnymi aspektami dotyczącymi
biologii tych komórek, metodami ich izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększania
potencjału regeneracyjnego i w konsekwencji
zaproponuje nowatorskie metody lecznicze oparte
na wykorzystaniu VSELs w medycynie.
prof. dr hab. Mariusz Ratajczak
Zakład Fizjologii

NOMINACJA PROFESORSKA
Prof. dr hab. n. med.

Edyta Płońska-Gościniak
Klinika Kardiologii
17 czerwca 2009 r.

Prof. Edyta Płońska-Gościniak jest absolwentką
Pomorskiej Akademii Medycznej. Studia ukończyła
z wyróżnieniem w 1976. Podjęła pracę w PAM,
początkowo w Zakładzie Biochemii, jednocześnie
w Klinice Hematologii, a następnie przeniosła się

do kierowanej przez prof. Zdzisławę Kornacewicz
‑Jach Kliniki Kardiologii, w której pracuje do chwili
obecnej i w której pełni obowiązki kierownika Pracowni Echokardiografii Spoczynkowej i Obciążeniowej, kierownika oddziałowego odcinka B oraz
odpowiada za dydaktykę.
Dorobek naukowy prof. Płońskiej-Gościniak
obejmuje ponad 250 publikacji, w tym ponad 110

prac recenzowanych. Główny nurt jej badań dotyczy zastosowania echokardiografii w diagnostyce,
leczeniu i prognozowaniu choroby wieńcowej, niewydolności serca oraz wad zastawkowych serca.
Profesor jest pionierem w Polsce i jednym z pionierów na świecie zastosowania echokardiografii
obciążeniowej w ocenie chorych ze stenozą aortalną
oraz echokardiografii obciążeniowej ze stymulacją
pochodzącą ze wszczepionego wcześniej stymulatora
serca w diagnostyce choroby wieńcowej (w rekomendacjach amerykańskich).
Profesor Płońska-Gościniak jest redaktorem
dwóch pierwszych polskich podręczników dotyczących echokardiografii obciążeniowej (stres echo)
oraz od wielu lat organizatorem jedynych w Polsce
ogólnopolskich konferencji na ten temat. Napisała
26 rozdziałów w podręcznikach, m.in. w pierwszym
polskim atlasie echokardiograficznym. Jest także
autorką standardów ogólnopolskich Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i recenzentką standardów
European Association of Echocardiography.
Swoją działalność dydaktyczną realizuje również poza Akademią − jest redaktorem działu edukacyjnego i członkiem rady naukowej „Kardiologii
po Dyplomie” − największego fachowego czasopisma
kardiologicznego w Polsce. Za działalność na tym
polu została uhonorowana dyplomem i pamiątkową
statuetką dla „Piszącego z sercem”. Nagrodę tę,
przyznaną przez czytelników „Kardiologii po Dyplomie” za najlepszy dział dydaktyczny w danym roku,
otrzymała już po raz trzeci z rzędu. Ponadto od wielu
lat prowadzi na terenie całej Polski cenione przez
kardiologów szkolenia echokardiograficzne Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego.
Profesor Płońska-Gościniak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), przewodniczącą Zarządu Sekcji Echokardiografii PTK,

Biuletyn Informacyjny nr 4 (66) 2009

5

członkiem Zarządu Sekcji Wad Serca, członkiem
Komisji Zarządu Głównego PTK ds. Akredytacji Pracowni oraz ekspertem ds. echokardiografii Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Ponadto jest członkiem
European Society of Cardiology, Working Group
on Echocardiography ESC, Sub-group of Stress
Echocardiography ESC oraz Hungarian Society of
Cardiology.
Dumą prof. Edyty Płońskiej-Gościniak jest
od 12 lat organizacja i kierownictwo naukowe
cyklu międzynarodowych konferencji „Od prewencji do niewydolności serca”, czyli Bałtyckich Dni
Kardiologii z udziałem zagranicznych wykładowców
oraz zorganizowanie i przewodniczenie przed kilku
laty prestiżowej Środkowoeuropejskiej Konferencji Echokardiograficznej, której uczestnikami było
liczne grono amerykańskich i europejskich wykładowców.
W życiu prywatnym interesuje się gotowaniem,
muzyką (ukończyła szkołę muzyczną w klasie fortepianu) i swoją drugą ojczyzną Węgrami (zna biegle język węgierski). Co do planów na przyszłość
chciałaby założyć towarzystwo polsko-węgierskie,
które miałoby na celu przybliżenie jego członkom
węgierskiej kultury, kuchni oraz walorów przyrodniczo-turystycznych tego kraju w formie otwartych,
niezobowiązujących spotkań przy węgierskich potrawach i winie.
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NOMINACJA PROFESORSKA
PROF. DR HAB. N. MED.

JÓZEF KłADNY

KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
17 CZERWCA 2009 R.
Józef Kładny urodził się w 1953 r. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie, rocznik 1978. Po studiach
rozpoczął pracę jako asystent w III Klinice Chirurgii

Zainteresowania naukowe prof. Kładnego koncentrują się na zagadnieniach klinicznych chorych
onkologicznie na nowotwory złośliwe, głównie jelita
grubego, problemach związanych z diagnostyką
(w tym molekularną), profilaktyką i leczeniem chorych onkologicznie z wykorzystaniem najnowszych
osiągnięć z zakresu genetyki i z możliwościami wykorzystania w onkologii metod fizykochemicznych.
Od 1992 r. we współpracy z Zakładem Genetyki
i Patomorfologii PAM, kierowanym przez prof. Jana
Lubińskiego, prof. Kładny prowadził pionierskie
w Polsce badania nad dziedzicznym niezwiązanym
z polipowatością rakiem jelita grubego. Część tych
prac została zrealizowana w ramach projektu badawczego pod tytułem „Charakterystyka cech klinicznych

Ogólnej PAM. W roku 1989 wyjechał na kontrakt
do Nigerii, gdzie był zatrudniony w Sacred Heard
Hospital w Abeokucie jako ordynator oddziału chirurgicznego. W 1991 roku wrócił do pracy w PAM.
Obecnie jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej PAM.
W 1987 r. obronił doktorat, w 1997 r. uzyskał
stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy:
„Dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego − epidemiologia, diagnostyka, leczenie”. Jest specjalistą
w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz chirurgii naczyniowej.
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HNPCC w populacji północno-zachodniej Polski” −
grant KBN, którego był kierownikiem. Był też głównym wykonawcą w dwóch projektach międzynarodowych i dziewięciu projektach krajowych.
Dorobek naukowy profesora obejmuje 93 prace
opublikowane w recenzowanych czasopismach
naukowych. Jest autorem lub współautorem 81
doniesień naukowych oraz dwóch skryptów dla studentów, a także współautorem monografii z zakresu
medycyny przemysłowej.
Profesor Józef Kładny angażował się w działalność naukowo-organizacyjną na różnych polach.
Był prorektorem ds. klinicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w kadencji 2002–2005.
W latach 1992–1995 współorganizował i kierował
pierwszą w Polsce Onkologiczną Poradnią Genetyczną w Szczecinie. Jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich od 2003 r.,
w kadencji 2003–2005 i 2005–2007 był przewodniczącym Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Był konsultantem

regionalnym, a następnie wojewódzkim ds. chirurgii
ogólnej, od 2006 r. jest konsultantem wojewódzkim
w dziedzinie chirurgii onkologicznej województwa
zachodniopomorskiego.
Był promotorem w pięciu zakończonych obroną
przewodach doktorskich.
Wśród jego zainteresowań pozazawodowych
dominuje sport i turystyka. W dzieciństwie próbował sił w gimnastyce sportowej, jako nastolatek
zawodniczo uprawiał podnoszenie ciężarów, zdobywając wiele medali, był też członkiem kadry młodzieżowej województwa koszalińskiego. A dla zdrowia pływa (ponoć jak ryba), gra regularnie w piłkę
nożną i jeździ na nartach. Od zawsze jego pasją
były motocykle i, niestety, szybka jazda. Odwiedził kilka kontynentów i jeśli to możliwe, starał się
ponurkować w ciekawych miejscach (ma patent
płetwonurka). W życiu prywatnym jest szczęśliwym
ojcem dwojga dzieci: syna Marcina wykonującego
zawód adwokata i córki Katarzyny – absolwentki
PAM specjalizującej się w radiologii.

SZPITAL W POLICACH JUŻ KOMPLETNY
1 lutego 2007 r. na mocy „Porozumienia o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej” między powiatem polickim a Pomorską
Akademią Medyczną w Szczecinie Szpital Powiatowy
w Policach włączono w strukturę Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PAM przy
ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie i rozpoczęto prace
remontowe w pomieszczeniach, do których planowano przenieść niektóre kliniki z SPSK-1. Wiele
prac adaptacyjnych odbywało się przy nieprzerwanej
działalności klinik i oddziałów.
Pierwsza została przeniesiona Klinika Ginekologii
i Rozrodczości, kierowana przez dr. hab. prof. PAM
Andrzeja Starczewskiego – 1 lipca 2007 r. Następnie z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy
ul. Arkońskiej przeniesiono Klinikę Diabetologii
i Chorób Wewnętrznych, którą kieruje prof. Lilianna
Majkowska – 1 maja 2008 r.
Oprócz wymienionych Klinik w szpitalu w Policach działa Blok Operacyjny, kierowany przez
dr. Macieja Miernika, Oddział Kliniczny Chirurgii
Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej, kierownikiem którego jest dr hab. prof. PAM Piotr Prowans,
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oraz Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci – ordynatorem jest
dr Władysław Koś.
W grudniu 2008 r. rozpoczęto przygotowywanie
pomieszczeń na potrzeby kolejnych Klinik: Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii oraz Neonatologii. Ostatnim elementem zmian było podzielenie Kliniki Rozrodczości i Ginekologii na Klinikę
Ginekologii i Uroginekologii – dr. hab. prof. PAM
Andrzeja Starczewskiego i Klinikę Medycyny Rozrodu i Ginekologii – prof. Rafała Kurzawy oraz
przeniesienie Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii oraz Kliniki Neonatologii z SPSK-1
przy ul. Unii Lubelskiej, które po wielu latach pracy
w bardzo trudnych warunkach mogły rozpocząć
funkcjonowanie w nowoczesnych, wyremontowanych pomieszczeniach. Kliniką Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii kieruje dr hab. prof. PAM
Zbigniew Celewicz, natomiast Kliniką Neonatologii
prof. Beata Czeszyńska.
Po upływie 34 miesięcy od połączenia obu szpitali
SPSK-1 PAM w Policach funkcjonuje już w swojej
docelowej strukturze. Jego działalność lecznicza
obejmuje następujące dziedziny:
Klinika Ginekologii i uroginekologii – przede
wszystkim diagnostyka i leczenie niepłodności małżeńskiej, rozród wspomagany oraz pełen zakres
usług ginekologii operacyjnej. Liczy 24 łóżka;
Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii –
świadczenia z zakresu ginekologii, profilaktyki płodności, diagnostyki i leczenia niepłodności z włączeniem technik rozrodu wspomaganego medycznie,
diagnostyki i leczenia zaburzeń hormonalnych, ginekologicznej chirurgii oszczędzającej i rekonstrukcyjnej oraz planowania rodziny. Liczy 12 łóżek;
Klinika Diabetologii i Chorób wewnętrznych
– leczenie insuliną cukrzycy typu 1 z wykorzystaniem nowoczesnych metod insulinoterapii, opieka

nad kobietami z cukrzycą ciężarnych oraz leczenie
nadciśnienia tętniczego u chorych z cukrzycą. Klinika liczy 33 łóżka;
Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii – patologia ciąży związana z chorobami metabolicznymi wikłającymi ciążę – przede wszystkim
cukrzycą i schorzeniami tarczycy, patologia mającą
związek z zaburzeniami immunologicznymi – w tym
chorobą hemolityczną płodów i noworodków, diagnostyka i leczenie powtarzających się niepowodzeń
rozrodu, ciąża z powikłaniami neurologicznymi,
hematologicznymi i zakażeniami o różnej etiologii
występującymi u matki, ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna, perinatalna i schorzeń narządu
rodnego. Liczy 67 łóżek;
Klinika Neonatologii – opieka nad zdrowym
i chorym noworodkiem, prowadzenie programów
badań przesiewowych: słuchu, wrodzonej niedoczynności tarczycy, fenyloketonurii oraz mukowiscydozy. Liczy 30 stanowisk noworodkowych, w tym
8 łóżek intensywnego nadzoru noworodka;
Oddział Kliniczny Anestezjologii i intensywnej
Terapii Dorosłych i Dzieci zapewnia bezpieczeństwo przebywających pacjentów. Liczy 6 łóżek;
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, endokrynologicznej i Ogólnej – operacje odtwórcze
ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrochirurgicznych, głównie uzupełnianie ubytków tkanek spowodowanych chorobami nowotworowymi,
urazami i wadami w obrębie twarzy, kończyn oraz
tułowia. Operacje endokrynologiczne ze szczególnym
uwzględnieniem nowotworów tarczycy oraz operacje z zakresu chirurgii ogólnej z wykorzystaniem
technik laparoskopowych. Liczy 23 łóżka.
Uzupełnieniem działalności polickiego szpitala są poradnie ściśle związane z pracą klinik
i oddziałów: diabetologiczna, endokrynologiczna,
chirurgiczna, położniczo-ginekologiczna, zdrowia
psychicznego oraz uruchomiona w kwietniu 2009 r.
poradnia okulistyczna z pracownią laserową.
Łącznie SPSK-1 w Policach dysponuje 195 łóżkami, zapewniając pełne bezpieczeństwo leczonym
pacjentom i właściwe warunki dla działalności
dydaktycznej i naukowej. Potwierdzeniem spełnienia
wysokich standardów funkcjonowania jest przyznany
szpitalowi Certyfikat Jakości ISO 9001:2008.
Joanna Woźnicka
rzecznik SPSK-1
Zdjęcia Beata Rusin
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KLINIKA MEDYCYNY
MATCZYNO-PŁODOWEJ I GINEKOLOGII
W NOWEJ SIEDZIBIE
25 listopada 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie Kliniki Medycyny Matczyno‑Płodowej
i Ginekologii PAM w jej nowej siedzibie − w szpitalu w Policach. Wywiad z dr.
hab. prof. PAM Zbigniewem Celewiczem, kierownikiem Kliniki, przeprowadziła
mgr Bogusława Romaniak.
Bogusława Romaniak: Jest Pan kierownikiem
jednej z największych klinik w Pomorskiej Akademii Medycznej. Jaka była jej historia?
Zbigniew Celewicz: Jest to jednostka z kilkudziesięcioletnią tradycją, jedna z pierwszych klinik powstałych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Na przestrzeni kilkudziesięciu
lat nosiła różne nazwy − początkowo była to Klinika Położnictwa i Ginekologii, następnie Klinika

Patologii Ciąży i Porodu, potem Klinika Medycyny
Matczyno‑Płodowej, aktualnie Klinika Medycyny
Matczyno-Płodowej i Ginekologii. Pierwotnie jej siedzibą był szpital wojskowy przy ul. Piotra Skargi,
później, w okresie stanu wojennego została przeniesiona do szpitala klinicznego przy ul. Unii Lubelskiej
do dużo gorszych warunków. Obecne przeniesienie
jej siedziby do szpitala w Policach przyczyniło się
do diametralnej poprawy warunków lokalowych.
Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii jest od lat jednostką wiodącą w regionie, działającą na trzecim poziomie referencyjności w trójstopniowym systemie opieki perinatalnej. Klinika
zajmuje się patologią ciąży związaną z chorobami
metabolicznymi wikłającymi ciążę − przede wszystkim cukrzycą i schorzeniami tarczycy, patologią
mającą związek z zaburzeniami immunologicznymi
– w tym chorobą hemolityczną płodów i noworodków, diagnostyką i leczeniem powtarzających się
niepowodzeń rozrodu, ciążą z powikłaniami neurologicznymi, hematologicznymi i zakażeniami o różnej
etiologii występującymi u matki.
Klinika jako pierwszy ośrodek w regionie wprowadziła diagnostykę ultrasonograficzną, bez której nie ma możliwości działania położniczego we
współczesnej medycynie. Pierwsza miała ultrasonograf, a pierwszym lekarzem, który zajął się tym
zagadnieniem, był dr n. med. Zdzisław Czajkowski.
Ponad sześć lat temu w Klinice uruchomiono Usługową Pracownię Ultrasonograficzną z najnowocześniejszym w regionie aparatem, który umożliwiał
obrazowanie struktur narządu rodnego i płodu,
obrazowanie naczyń, pomiary przepływów krwi
w krążeniu maciczno-płodowym, w obrębie guzów
jamy brzusznej, obrazowanie trójwymiarowe, tak
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cenne dla rodziców jako pamiątka, ale również
pomocne w diagnostyce perinatalnej.
Klinika od lat zajmuje się diagnostyką nawracających niepowodzeń ciąży, związanych z trombofilią,
schorzeniami tkanki łącznej wikłającymi ciążę i uniemożliwiającymi jej donoszenie. Prowadzi diagnostykę
i terapię wewnątrzmaciczną: amniopunkcje diagnostyczno-terapeutyczne, leczenie dopłodowe.

We współpracy z poradnią genetyczną jako pierwsza rozpoczęła diagnostykę prenatalną nieinwazyjną
i inwazyjną w celu określenia ryzyka wystąpienia
różnych schorzeń, w tym także aberracji chromosomowych u płodu.
Współpracując z kliniką chirurgii dziecięcej,
zajmowała się opieką nad ciężarnymi z wadami
rozwojowymi u płodu wymagającymi interwencji
chirurgicznej zaraz po porodzie – jest to konsekwencja odpowiedniej opieki nad ciężarną i diagnostyki
perinatalnej. Nie zerwano tej współpracy przez fakt
przeniesienia się do Polic, jest ona kontynuowana,
zwłaszcza że szpital policki i SPSK‑1 to jedna jednostka organizacyjna.
Diagnostyka perinatalna prowadzona jest we
współpracy także z kardiologami w zakresie diagnozowania wad układu krążenia. Jako jedyna w regionie
ma zakontraktowane badania echokardiograficzne
płodu ukierunkowane na wczesne rozpoznanie wad
układu krążenia u dzieci, jeszcze przed ich przyjściem
na świat, umożliwiające leczenie farmakologiczne
już w czasie ciąży i skierowanie ciężarnej do porodu
w odpowiednim ośrodku, w którym dostępna jest
interwencja kardiochirurgiczna u noworodka.
Dotychczas zakres działania kliniki obejmował
zagadnienia związane z ciążą. Obecnie powiększył się o część ginekologiczną.
W chwili obecnej Klinika MMPiG jest kliniką
pełnoprofilową zajmującą się zagadnieniami zwią-
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zanymi nie tylko z ciążą, ale także ze schorzeniami
narządu rodnego u kobiet.
Wieloletnie tradycje w profilu położniczym są bardzo cenne, ale w procesie edukacyjnym i leczniczym
nie można wyłączyć się z działalności ginekologicznej. Co ma zrobić lekarz przyjmujący porody,
wykonujący cięcia cesarskie, gdy wymagana jest
dodatkowa interwencja chirurgiczna w czasie ciąży,
np. usunięcie guza jajnika czy mięśniaków? Lepiej
jeśli wszystkie te zabiegi można wykonać w tej samej
jednostce, bez przekazywania pacjentki do innych
ośrodków.
Pełny profil kliniki pozwala na kompleksowe
leczenie pacjentek, a także na ustawiczne kształcenie i poszerzanie umiejętności personelu w niej
zatrudnionemu. Stanowi również lepszą bazę
zarówno dydaktyczną, jak i naukowo‑badawczą.

W małej jednostce przychodzi na świat w czasie doby
dwoje-troje dzieci i może się zdarzyć, że student
– przyszły lekarz w ciągu 7-dniowego bloku zajęć
zobaczy zaledwie jeden, dwa porody. Gdy grupa
pacjentek ciężarnych i ginekologicznych jest większa, istnieją dużo większe możliwości kształcenia
nie tylko teoretycznego przy komputerze i z użyciem
pomocy audiowizualnych, ale też na sali porodowej
przy pacjentce.
Większa grupa pacjentek pozwala także na zgromadzenie w krótszym okresie czasu dużo większego
materiału badawczego i jego opracowanie pod kątem
zagadnień i kierunków będących przedmiotem
działalności kliniki, o których mówiłem wcześniej.
Podkreślić należy też fakt, że w dużej, pełnoprofilowej klinice aparatura służy zdecydowanie większej
liczbie pacjentek i jest ona lepiej wykorzystywana,
co ma swoje przełożenie na wyniki ekonomiczne.

Jak bardzo zatem zyskała klinika, przenosząc
się do Polic?
Przeniesienie kliniki do Polic oznacza skok jakościowy na płaszczyźnie warunków, w jakich leczone
są pacjentki. Warunki lokalowe w nowej siedzibie
pozwoliły na uzyskanie sal porodowych połączonych z własnym węzłem sanitarnym, natryskiem
i toaletą, dla rodzącej. Dla wielu szpitali to ciągle
luksus, w szpitalu polickim to już standard. Przytwierdzenie rodzącej do łóżka porodowego i leżenie na wznak przez kilka czy kilkanaście godzin
nie wchodzi w rachubę, może mieć miejsce tylko
w aspekcie historycznym postępowania położniczego. Telemetria i aparatura do monitorowania
stanu płodu znajdująca się na salach porodowych
pozwalają rodzącej na swobodne poruszanie się.
Możliwy jest poród w pozycji wertykalnej, na stołeczku porodowym, w wannie do porodu z immersją
wodną (przebywaniem rodzącej w wannie porodowej
w pierwszym okresie porodu).

Dobrą metodą zmniejszenia porodowych dolegliwości bólowych jest wzięcie prysznica, możliwe gdy
do sali porodowej przynależy oddzielna łazienka.
Wszystkie te elementy są dostępne, oczywiście
w zależności od wskazań i indywidualnych potrzeb,
w obecnej siedzibie kliniki.
Klinika jest dobrze zabezpieczona w sprzęt. Jest
tu pracownia ultrasonograficzna z najwyższej klasy
aparatami. W styczniu mamy otrzymać nowe kardiotokografy, jest także aparat do monitorowania EKG
płodowego. Chciałbym, aby klinika w dalszym ciągu
była jednostką dysponującą najnowszym sprzętem
pozwalającym na prowadzenie diagnostyki, a co za
tym idzie, i leczenia na wysokim poziomie oraz rozszerzanie prowadzonej działalności.

Jak Pan postrzega często podnoszoną kwestię
odległości polickiego szpitala od Szczecina?
Wielu z nas chciałoby mieć wszystko w jednym
miejscu – sklep, lekarza, aptekę, kościół, ale tak
nie jest i chyba już nie wszyscy tak myślą. Police
to tylko kilkanaście kilometrów od centrum Szczecina. Można powiedzieć, że z centrum miasta odległość do szpitala w Policach i szpitala w Zdrojach
jest podobna. Przypomnę, że był taki okres, gdy
szczecinianki jeździły rodzić do Schwedt – 60 km,
motywując to lepszymi warunkami socjalnymi
i hotelowymi. W klinice polickiej warunki są obecnie
równie dobre, a pod wieloma względami zdecydowanie lepsze niż we wspomnianym szpitalu. Trzeba
także pamiętać, że do kliniki przyjeżdżają kobiety
z całego regionu, pokonując niejednokrotnie odległość ponad 200 km.

Jest jeszcze inny aspekt spraw związanych
z dojazdami do placówek medycznych. Często
pacjentki jadą do szpitala za swoim lekarzem,
do którego mają zaufanie, który prowadził je w ciąży,
który opiekuje się nimi niejednokrotnie od wielu
lat – także ze Szczecina do placówek w innych okolicznych miejscowościach. Zespół lekarzy w Policach jest bardzo dobrym zespołem i mam nadzieję,
że także on będzie tym magnesem przyciągającym
pacjentki. Dotyczy to nie tylko ginekologów i położników, ale również zespołu neonatologów opiekujących się noworodkami, który ma teraz dużo większe
możliwości, bo przeniósł się do warunków nieporównywalnie lepszych niż te, w których przez wiele
lat prowadził swoją działalność.
Jak będzie wyglądała działalność dydaktyczna
i naukowa Kliniki?
Dydaktyką zajmują się lekarze dotychczas zatrudnieni w PAM jako nauczyciele akademiccy. Wynika
to z obowiązków i godzin dydaktycznych nałożonych
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na klinikę i nie wiąże się ani z liczbą pacjentów, ani
warunkami lokalowymi. Pierwsi studenci zgłoszą
się do nas 11 stycznia. Mam nadzieję, że odległość,
jaką będą pokonywali do szpitala w Policach, nie
będzie im sprawiała trudności.
Jeśli chodzi o działalność naukowo‑badawczą,
będzie to z pewnością kontynuacja działalności
dotychczasowej poszerzona o nowe zagadnienia. Dalsze plany krystalizują się we współpracy
z innymi jednostkami PAM, zarówno klinicznymi,
jak i podstawowymi, a także z kolegami z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jakie ma Pan plany i zamierzenia, kierując tak
dużą kliniką mającą tak dobre warunki i wyposażenie?
Chciałbym, aby to była naprawdę dobra jednostka
uczelni, nie tylko świadcząca na wysokim poziomie
usługi medyczne dla kobiet z całego województwa,
ale także bardzo dobra jednostka dydaktyczna, która
ma również osiągnięcia na polu badawczym.
Życzę realizacji tych zamierzeń i dziękuję za
rozmowę.
Zdjęcia Beata Rusin

NOWI KIEROWNICY JEDNOSTEK PAM

Dr hab. n. med. prof. PAM
Zbigniew Celewicz
Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej
i Ginekologii
16 listopada 2009 r.

Dr hab. n. med. prof. PAM
Aleksander Falkowski
Zakład Radiologii Zabiegowej
1 kwietnia 2009 r.
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Dr hab. n. med.
Elżbieta Dembowska
Zakład Periodontologii
1 października 2009 r.

Dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej
i Onkologicznej
1 października 2009 r.

Dr n. med. Ewa Jaworowska
Katedra i Klinika Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej
1 października 2009 r.

Dr n. med. Władysław Koś
Oddział Kliniczny
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Dorosłych i Dzieci
1 lipca 2009 r.

Dr hab. n. med. prof. PAM
Piotr Prowans
Oddział Kliniczny
Chirurgii Plastycznej,
Endokrynologicznej
i Ogólnej
1 lipca 2009 r.

Prof. dr hab. n. med.
Rafał Kurzawa
Klinika Medycyny
Rozrodu i Ginekologii
15 października 2009 r.

Dr hab. n. med. prof. PAM
Marek Kamiński
Oddział Kliniczny
Chirurgii Przewodu
Pokarmowego
1 lipca 2009 r.

Dr hab. n. med. prof. PAM
Mariusz Lipski
Zakład Stomatologii
Zachowawczej Przedklinicznej
i Endodoncji Przedklinicznej
1 kwietnia 2009 r.

Dr n. med.
Violeta Sulżyc-Bielicka
Samodzielna Pracownia
Onkologii Klinicznej
15 stycznia 2009 r.
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STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE
W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009
Wydział Lekarski
Stopień naukowy doktora habilitowanego
1. Dr hab. n. med. Monika Białecka – Zakład
Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej
2. Dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski –
Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa
Chirurgicznego
3. Dr hab. n. med. Małgorzata
Peregud-Pogorzelska – Klinika Kardiologii
4. Dr hab. n. med. Wojciech Poncyliusz – Zakład
Radiologii Zabiegowej
5. Dr hab. n. med. Jacek Różański – Klinika
Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych
6. Dr hab. n. med. Olimpia Sipak-Szmigiel –
Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej
i Ginekologii
7. Dr hab. n. med. Adam Stefański – Klinika
Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
8. Dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski –
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
9. Dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz – Klinika
Nowotworów Jelita Grubego,
Centrum Onkologii w Warszawie

Stopień naukowy doktora nauk medycznych
w zakresie medycyny
1. Dr n. med. Ina Bałachowska-Kościołek –
Oddział Intensywnej Terapii, Anestezjologii ZOZ
nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie
2. Dr n. med. Joanna Biskupska – Studium
Doktoranckie, Zakład Medycyny Sądowej
3. Dr n. med. Ewelina Chilarska – Studium
Doktoranckie, Klinika Patologii Noworodka
4. Dr n. med. Dominika Ciosek-Šullik –
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Specjalistyczny Szpital w Szczecinie-Zdunowie
5. Dr n. med. Małgorzata Kaczmarek – Katedra
i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
6. Dr n. med. Piotr Kowalczyk – Klinika
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7. Dr n. med. Eliza Maloney – Klinika Pediatrii,
Hematologii i Onkologii Dziecięcej
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8. Dr n. med. Jarosław von Mach-Szczypiński
– Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczno
‑Położnicza w Berlinie
9. Dr n. med. Bartłomiej Masojć –
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
10. Dr n. med. Małgorzata Noceń-Piskorowska –
Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych
11. Dr n. med. Marzenna Plucińska –
Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli
12. Dr n. med. Karolina Podborączyńska-Jodko –
Studium Doktoranckie, Katedra i Klinika
Okulistyki
13. Dr n. med. Aleksandra Rajewska – Klinika
Położnictwa i Ginekologii
14. Dr n. med. Katarzyna Serdyńska – SPSK-2
15. Dr n. med. Ewa Spoz – Studium Doktoranckie,
Katedra i Klinika Okulistyki
16. Dr n. med. Dorota Szpernałowska – Poradnia
Neurologiczna, Niepubliczny ZOZ w Szczecinku
17. Dr n. med. Ewa Szynaka – Studium
Doktoranckie, Klinika Pediatrii, Endokrynologii,
Diabetologii, Chorób Metabolicznych
i Kardiologii Wieku Rozwojowego
18. Dr n. med. Edyta Tetera – Studium
Doktoranckie, Klinika Pediatrii, Hematologii
i Onkologii Dziecięcej
19. Dr n. med. Karol Tejchman – Studium
Doktoranckie, Klinika Chirurgii
Ogólnej i Transplantacyjnej
20. Dr n. med. Ewa Wunsch – Studium Doktoranckie, Samodzielna Pracownia Hepatologii
21. Dr n. med. Labib Zair – Klinika Chirurgii
Ogólnej i Transplantacyjnej
22. Dr n. med. Iwona Zawada – Studium
Doktoranckie, Klinika Gastroenterologii
i Chorób Wewnętrznych
23. Dr n. med. Marleta Zienkiewicz – Katedra
i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
24. Dr n. med. Anna Zimnicka-Wiatrak – Studium
Doktoranckie, Klinika Endokrynologii, Chorób
Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych
25. Dr n. med. Andrzej Żych – Studium
Doktoranckie, Klinika Kardiochirurgii

Stopień naukowy doktora nauk medycznych
w zakresie biologii medycznej
1. Dr n. med. Katarzyna Kopron – Studium
Doktoranckie, Katedra i Zakład Mikrobiologii
i Immunologii
2. Dr n. med. Katarzyna Nej-Wołosiak – Zakład
Genetyki i Patomorfologii
3. Dr n. med. Sylwia Sobota – Studium Doktoranckie, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej
4. Dr n. med. Katarzyna Wiedro – Studium
Doktoranckie, Katedra Biochemii i Chemii
Medycznej
5. Dr n. med. Justyna Witkowska – Studium
Doktoranckie, Katedra Biochemii i Chemii
Medycznej
6. Dr n. med. Marcin Wysoczyński – Uniwersytet
w Louisville, USA
7. Dr n. med. Elżbieta Zwołocka – Studium
Doktoranckie, Zakład Genetyki i Patomorfologii

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Stopień naukowy doktora habilitowanego
1. Dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz –
Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej
2. Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska –
Zakład Periodontologii

Stopień naukowy doktora nauk medycznych
w zakresie stomatologii
1. Dr n. med. Tadeusz Grygiel – Studium Doktoranckie, Zakład Protetyki Stomatologicznej
2. Dr n. med. Tomasz Janicki – NZOZ „Postęp”
w Świebodzinie
3. Dr n. med. Wojciech Kaczmarek – Zakład
Stomatologii Zachowawczej
4. Dr n. med. Kacper Koryzna – Studium
Doktoranckie, Zakład Propedeutyki
i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej
5. Dr n. med. Danuta Lietz-Kijak – Studium
Doktoranckie, Zakład Propedeutyki
i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej
6. Dr n. med. Bartosz Łuszczyński – Studium
Doktoranckie, Zakład Chirurgii
Stomatologicznej
7. Dr n. med. Justyna Pol – Studium Doktoranckie,
Zakład Stomatologii Zachowawczej
8. Dr n. med. Barbara Senejko – NZOZ ESDENT
w Szczecinie

9. Dr n. med. Małgorzata Światłowska-Bajzert –
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
10. Dr n. med. Krystyna Zaleska – Studium
Doktoranckie, Zakład Ortodoncji

Wydział Nauk o Zdrowiu
Stopień naukowy doktora nauk medycznych
w zakresie medycyny
1. Dr n. med. Anna Dąbrowska – Studium
Doktoranckie, Zachodniopomorskie Centrum
Słuchu i Mowy MEDINCUS w Szczecin
2. Dr n. med. Bożena Gorzkowicz – Samodzielna
Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego
3. Dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich – Studium
Doktoranckie, Zakład Medycyny Sądowej
4. Dr n. med. Marcin Jabłoński – Studium
Doktoranckie, Katedra i Klinika Psychiatrii
5. Dr n. med. Katarzyna Karlin-Grażewicz –
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny
Molekularnej
6. Dr n. med. Magdalena Kiedrowicz – Studium Doktoranckie, Katedra Chorób Skórnych
i Wenerycznych
7. Dr n. med. Marcin Kolwitz – Zakład Historii
Medycyny i Etyki Lekarskiej
8. Dr n. med. Karolina Korwin-Piotrowska –
Katedra i Klinika Psychiatrii
9. Dr n. med. Kazimierz Kowalski – Studium
Doktoranckie, Klinika Położnictwa i Ginekologii
10. Dr n. med. Danuta Kunecka – Samodzielna
Pracownia Pielęgniarstwa Rodzinnego
11. Dr n. med. Klaudiusz Malec – Klinika
Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
12. Dr n. med. Aleksandra Marciniak – Studium
Doktoranckie, Klinika Rozrodczości
i Ginekologii
13. Dr n. med. Bożena Marcinkowska – Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Goleniowie
14. Dr n. med. Elżbieta Mikołajczyk – Katedra
i Klinika Psychiatrii
15. Dr n. med. Marta Rybicka – Studium Doktoranckie, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
16. Dr n. med. Agnieszka Samochowiec – Katedra
i Klinika Psychiatrii
17. Dr n. med. Piotr Tybura – Katedra i Klinika
Psychiatrii
18. Dr n. med. Sławomir Zacha – Klinika Ortopedii
i Traumatologii.
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SZCZUPAK Z PAM
Profesor Jan Lubiński zdobył tytuł
Szczupaka 2009. Jest jednym z najbardziej znanych szczecińskich naukowców,
rozpoznawanym za granicą: genetykiem,
kierownikiem Międzynarodowego Centrum
Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie, konsultantem krajowym w dziedzinie genetyki
klinicznej, pomysłodawcą Zachodniopomorskich Nobli – nagród dla najzdolniejszych naukowców w regionie.
Tytuł Szczupaka 2009 przyznała profesorowi kapituła złożona z przedstawicieli
trzech szczecińskich redakcji – organizatorów konkursu: „Gazety Wyborczej”, Polskiego Radia Szczecin i TVP Szczecin. W konkursie tym nagradzane

są osoby, które swoją pracą rozsławiają województwo zachodniopomorskie.
BR
Zdjęcie Cezary Aszkiełowicz/Agencja Gazeta

PATCH ADAMS GOŚCIŁ

W POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
Wszystko poszło bardzo szybko. Pewnego listopadowego dnia przyszedł Piotr Jachimiak, student
V roku Wydziału Lekarskiego, i zapytał:
– Ściągam do Szczecina Patcha Adamsa, czy
mogę liczyć na wsparcie pana rektora?
To była zaskakująca propozycja. Hunter Patch
Adams – lekarz klown o niekonwencjonalnym podejściu do pacjenta, prekursor terapii śmiechem. Odpowiedź mogła być tylko jedna – zapraszamy. I tak
w sobotę, 21 listopada 2009 r. ten wielki człowiek
(także dosłownie) pojawił się w PAM.
O szczegółach rozmawiam z Piotrem Jachimiakiem.
Jak Patch Adams znalazł się w Szczecinie?
– Z oszczędności. Zupełnie przypadkowo znaleźliśmy promocyjny, tańszy bilet z Sankt Petersburga do Berlina niż do Bydgoszczy [P. Adams gościł
wcześniej 2 tygodnie w Rosji – przyp. red.]. Nie
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ma w tym „szaleństwa” i romantyzmu, jest natomiast czysto ekonomiczne podłoże. Tylko dzięki
temu całe to niespotykane przedsięwzięcie mogło
dojść do skutku, ku wielkiej uciesze organizatorów
i wszystkich goszczących na wykładzie.
Odbierał Pan Patcha na lotnisku w Berlinie. Jak
się zachowywał, czy przyleciał w swoim „służbowym ubraniu”?
– Czekaliśmy bardzo długo, z terminala dosłownie
wylewały się tłumy ludzi, baliśmy się, że będziemy
mieli problem z rozpoznaniem go. Na wszelki wypadek ubraliśmy czerwone noski oraz bordowe koszulki
z logo Patcha i PAM-u. Wyglądaliśmy razem z Olą
[Aleksandra Petrus, tłumaczka – przyp. red.] dość
dziwnie… W pewnym momencie zobaczyliśmy wielkiego klowna i od razu na naszych twarzach pojawił się szeroki uśmiech. To on! Niestety, podobna
była reakcja niemieckich celników, którzy nie mogli

odmówić sobie przyjemności 40-minutowego „trzepania”. Gdy już go wypuścili, zostaliśmy powitani
wielkim i serdecznym „patchowym przytulaniem”.
Droga z lotniska do hotelu to dwie godziny dyskusji, wymiany zdań, coś czego się nie zapomina.
Konfrontacje są bardzo potrzebne, w szczególności
gdy prowadzi się je ze zjawiskowym człowiekiem,
Amerykaninem, który zna twórczość polskich pisarzy lepiej (wstyd się przyznać) niż my…
Czym Was zaczarował?
– Mnie trudno jest zaczarować. Patch bardziej
skupił się na podejściu do pacjenta, powołaniu
do zawodu. Wszyscy przecież żyją teraz chamstwem
dr. House’a.
Kto Panu pomagał organizować tę wizytę
w Szczecinie?
– Całe przedsięwzięcie w większości zostało zorganizowane przez studentów PAM. Bardzo pomogła
także Kamila Banasiak z ZUT oraz Janek Kamiński
z US. Medialne nagłośnienie na tych uczelniach
to ich zasługa. Jak zawsze nieoceniona była pomoc
IFMSA. Kamila Górska, Bartek Miazgowski (jego
zdjęcia fantastycznie oddają charakter wizyty
Patcha). W organizacji „śmiechów i wygłupów”
pomagali studenci V roku Wydziału Lekarskiego.
Należy też zwrócić uwagę na obecność studentów
norweskich, których koordynował Filip Górski.
Pani doc. Maria Giżewska wspaniale pomagała
nam w „obchodzie” po oddziale oraz na samym
wykładzie Patcha.
Patch z Olą tworzyli świetny duet – budzili zainteresowanie studentów.
– Nie da się ukryć, że wyglądali zjawiskowo,
wywołując uśmiech oraz pozytywne nastawienie.
W szczególności do tego, co oboje mieli do przekazania.
Czy Patch przypadkiem nie jest szalony?
– Wspominam słowa Patcha z wykładu, powiedział przecież, że nie przepisał nigdy leków psychotropowych. Należy zwrócić uwagę na ogromną
skalę leczenia takimi środkami w Stanach, również
dzieci. Na pewno jest w tym szaleństwo, z amerykańskiego punktu widzenia. W Szczecinie leczył
śmiechem :)
Co Pan zapamięta z tej wizyty?
– Radość dzieci, które odwiedziliśmy.
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Najważniejsze doświadczenie ze spotkania z Patchem Adamsem?
– Trudne pytanie: praktycznie na każdym kroku
coś nowego, coś co trzeba odnotować. Duże przeżycie dla mnie jako organizatora, jeszcze większe jako
słuchacza. Brakuje na naszej uczelni wykładowców
potrafiących tak skupić uwagę studentów przez
dwie godziny…
***
A jak wizytę Patcha przyjęli inni studenci?
Maria Serdyńska: – „Radość, miłość i zrozumienie nie tylko pomagają w walce z chorobą,
ale również wpływają na relacje między ludźmi,
a emocjonalne uzdrowienie jest integralną częścią
ogólnego uzdrowienia […] moim celem nie jest rozśmieszyć, ale nawiązać kontakt” – truizm, a jednak
gdy mówi o tym człowiek w kolorowych bermudach
i z widelcem w uchu, który od wielu lat towarzyszy
ludziom chorym i umierającym w różnych, czasem
niewyobrażalnie trudnych warunkach, jest bardziej
autentyczny i przekonywujący niż szacowny profesor
dowodzący z katedry pozytywnego wpływu endorfin
na system nerwowy i immunologiczny.
Myślę, że właśnie takiego żywego przykładu
potrzebowaliśmy, by utrwalić w pamięci fakt,
że w przyszłości nie będziemy leczyć choroby,
ale troszczyć się o integralność człowieka, a nasz
profesjonalizm nie potwierdzi się w rocznym podsumowaniu wykonanych zabiegów czy dochodów
finansowych, ale w umiejętności scalenia wiedzy
medycznej i psychologicznej i przede wszystkim
empatii w podnoszeniu jakości życia małych i dorosłych pacjentów. To trudne zadanie towarzyszenia drugiemu człowiekowi, niezależnie od wieku,
wiary czy języka, jakim się posługuje. Patch wręcz
wykrzyczał, pytając nas, dlaczego wśród nauczanych przedmiotów nikt nie mówi o znaczeniu relacji
międzyludzkich w kształtowaniu zdrowia społeczeństwa. To pytanie pozostało bez odpowiedzi, jednak
nieszablonowa postać Doktora Klowna pokazała,
jak gestem i dotykiem, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów, pomóc drugiemu człowiekowi i sobie
samemu, BYĆ SOBĄ, niepowtarzalną i docenioną
wartością wśród chaosu, jaki w życie wprowadziła
choroba i cierpienie, zwłaszcza wtedy, gdy bez efektu
leczniczego dochodzimy do granic naszych medycznych możliwości.
W programie kilkugodzinnej wizyty Patcha
Adamsa było spotkanie z dziećmi na oddziale
św. Mikołaja, konferencja prasowa i wykład dla
szczecińskich studentów w auli SPSK‑1. Cały czas

Patch Adams (także na specjalnej kolacji wydanej przez rektora) ubrany był w strój klowna:
na nogach ogromne buty, śmieszne, szerokie
spodnie bermudy z wieloma kieszeniami, w których ukryte były różne skarby rozweselające dzieci:
maszynki do puszczania bąków, kichania i kaszlu
oraz zabawki i gadżety. Na głowie kogut, w uchu
widelec, na nosie czerwony nos. A włosy? – długie do pasa, zebrane w warkocz, w połowie siwe,
w połowie niebieskie. Na twarzy uśmiech, szeroki
i radosny. Językiem komunikacji był angielski,
również piękny i wyraźny.
Ponad trzy godziny Patch spędził z dziećmi.
Ich reakcje były niemal wszędzie takie same. Najpierw zdziwienie, obawa, a później już tylko radość
i zabawa.
– Moim celem nie jest tylko uśmiech – mówił
na konferencji prasowej – bo to tylko środek
do pokazania każdemu dziecku, że jestem tu dla
niego. Leczy przyjaźń i miłość.
Po tym spotkaniu był czas tylko na bardzo krótką
przerwę na kawę i już Patch był w auli przy Unii
Lubelskiej. Sala pękała w szwach.
– Takich tłumów tu nigdy nie było – dziwiły się
panie z obsługi.

O czym mówił Patch? O miłości, przyjaźni
i dotyku.
– Nie bójcie się przytulać pacjentów, dotykajcie
ich. Bycie lekarzem pozwala bezkarnie dotykać inne
osoby. To pomaga, wspiera i dodaje sił do walki
z chorobą. Niezwykle ważne jest współczucie wobec
pacjentów. Nie wstydźcie się tego – podkreślał.
I wówczas jedna z obecnych na sali studentek
programu anglojęzycznego zapytała, czy może się
do niego przytulić. Zgodził się. I tak w uścisku,
w zupełnej ciszy stali kilka minut. Drugi raz Patch
sam przytulił się do studentów siedzących na podłodze, leżał w ich objęciach jak małe dziecko.
Jaki jest i co mówił o sobie?
– Mam 64 lata i jestem na pustyni mego życia.
Miałem bardzo kochającą matkę. Dbam o kondycję,
dużo ćwiczę i marzę o swoim szpitalu, który buduję
od 25 lat. Chętnie zatrudnię w nim absolwentów
PAM. Nie lubię telewizji. A co do przyszłości?
– Za 10 lat będę tańczył tango ze swoją dziewczyną.
Patch Adams odwiedził także Bydgoszcz i Warszawę. Podobno w Szczecinie czuł się najlepiej!
Kinga Brandys
Zdjęcia Bartek Miazgowski
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XI BAŁTYCKIE DNI KARDIOLOGII
Od prewencji do niewydolności serca
2–3 X 2009 r.
Już 11 lat czołowi kardiolodzy polscy i z zagranicy spotykają się w Szczecinie w październiku.
W tym roku Bałtyckie Dni Kardiologii jak zawsze
zgromadziły pełną salę uczestników, a wielu chętnych, niestety, już się nie pomieściło. Obrady otworzył konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii
prof. Grzegorz Opolski, który przedstawił współczesne metody leczenia migotania przedsionków.
Pierwsza sesja konferencji dotyczyła oceny ryzyka
u osób z miażdżycą obwodową i przed operacjami
niekardiologicznymi.
Kolejne sesje przedstawiały standardy leczenia
oraz miejsce echokardiografii w terapii pacjentów
z zawałem serca, nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca. Obrady pierwszego dnia konferencji

cej, a zwłaszcza zmniejszeniu niepowodzeń terapii
przez odpowiedni dobór chorych.
Niezwykle ciekawa była sesja warsztatowa pt.
„Jak leczyć stenozę aortalną”, na której omówiono
aktualną patofizjologię, diagnostykę i leczenie tej
wady. Przedstawiono korzyści leczenia operacyjnego dopiero wprowadzaną metodą przezskórną.
W tej sesji referat przedstawił światowej sławy
prof. P. Lancellotti z Belgii.
Niektóre sesje były poświęcone trudnym pacjentom omawianym wspólnie przez wykładowców
z Glasgow, Oxfordu, Leuven, Szeged, Debreczyna,
Freiburga i kardiologów oraz uczestników z całej
Polski.
Konferencję zorganizowała Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
pod przewodnictwem prof. Edyty Płońskiej-Gościniak oraz Klinika Kardiologii PAM kierowana przez
prof. Zdzisławę Kornacewicz-Jach.
prof. dr hab. Edyta Płońska-Gościniak
Klinika Kardiologii

przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.
Specjalna sesja z udziałem prezesa Węgierskiego
Towarzystwa Kardiologicznego była poświęcona
blaskom i cieniom najnowszej metody leczenia
niewydolności serca, tj. terapii resynchronizują-
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DIAGNOZOWANIE W PIELĘGNIARSTWIE
– MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA
PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ
W budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, 2 grudnia
2009 r. odbyło się seminarium naukowo-szkoleniowe
„Diagnozowanie w pielęgniarstwie – Międzynarodowa
Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej”. Honorowy patronat
nad seminarium objął dziekan WNoZ prof. PAM Andrzej
Starczewski, organizatorami tego spotkania były: Samodzielna Pracownia Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich,
Zakład Zdrowia Publicznego, Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Szczecińska Izba
Pielęgniarek i Położnych oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia
Publicznego Oddział Zachodniopomorski. W seminarium
uczestniczyło 80 pielęgniarek i położnych ze Szczecina
i okolic. Wśród zaproszonych gości była mgr Maria Smalec, wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa,
oraz dr n. med. Dorota Ćwiek, wojewódzki konsultant
w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego.

Celem spotkania było przybliżenie zagadnień problematyki diagnozowania w pielęgniarstwie oraz zapoznanie z celami, istotą, zakresem oraz praktycznym
zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki
Pielęgniarskiej – ICNP (International Classification for
Nursing Practice).
Seminarium rozpoczęła dr n. med. Elżbieta Grochans,
wprowadzając uczestników w zagadnienia dotyczące triady
współczesnego pielęgniarstwa oraz znaczenia indywidualizacji opieki nad pacjentem. Istotnym elementem związanym z klasyfikacją praktyki pielęgniarskiej jest problem
przygotowania pielęgniarek i położnych do diagnozowania
i właściwego korzystania z katalogów ICNP, to zagadnienie przedstawiła prof. PAM Beata Karakiewicz. Kolejne
wystąpienie dr n. med. Anny Jurczak dotyczyło historii klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej NANDA i ICNP.
W czasie krótkiej przerwy uczestnicy mogli w kuluarach
wymienić poglądy na temat aktualnego stanu polskiego

pielęgniarstwa i możliwości wprowadzenia w warunkach
szczecińskich szpitali klasyfikacji ICNP.
Po przerwie mgr Marzanna Stanisławska przedstawiła zagadnienia dotyczące diagnozy pielęgniarskiej, jej
rodzajów, kategorii oraz metodyki zastosowania. Kolejne
zagadnienia obejmowały treści wyjaśniające ICNP jako
uporządkowane połączenie zjawisk opisujących: problemy
pielęgnacyjne, praktykę pielęgniarską i wyniki działań
pielęgniarskich. Analizowano problematykę klasyfikacji
jako standardu międzynarodowego w celu ułatwienia
porównania praktyki pielęgniarskiej, stosowania ujednoliconego, międzynarodowego systemu języka pielęgniarstwa
opartego na krajowych standardach terminologii zawodowej (dr Elżbieta Grochans). Uzupełnieniem tematyki
były zagadnienia informatyzacji, którą należy zastosować
w celu całkowitego wprowadzenia klasyfikacji praktyki
pielęgniarskiej (dr n. med. Anna Jurczak).
Po przerwie obiadowej odbyły się krótkie, półtoragodzinne warsztaty na temat tworzenia i rozwoju katalogu
ICNP oraz wprowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej
na bazie ICNP. Opanowanie tych zagadnień to pierwszy krok do wprowadzenia tematyki klasyfikacji prak-

tyki pielęgniarskiej na grunt polski. Obecnie dostępny
jest katalog diagnoz pielęgniarskich, wersja 1.0, oparty
na siedmioosiowym modelu, a odnoszący się do diagnoz,
interwencji i wyników.
Tematyka seminarium dotyczyła bardzo aktualnych
zagadnień wprowadzanych w całej Europie. Seminarium
będzie prowadzone cyklicznie. Kolejne spotkanie odbędzie się
w połowie lutego, natomiast rozbudowane warsztaty zostaną
przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2010 r.

dr n. med. Elżbieta Grochans
Samodzielna Pracownia Propedeutyki
Nauk Pielęgniarskich
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NEUROKOGNITYWISTYKA
W PATOLOGII I ZDROWIU
W 2009 r. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie uruchomiła dwuletnie studia
podyplomowe w dziedzinie neurokognitywistyki. Kierownikiem tych studiów jest
prof. dr hab. Ireneusz Kojder, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii PAM.
Nazwa
Spolszczona nazwa kryjąca treści wyrażone członem neuro- i kognitywistyka. Ten drugi pochodzący
od cognitio, -onis (łac.) znaczy poznawanie, poznanie, zawarcie znajomości, znajomość, rozwinął się
w dziedzinę filozofii, tj. kognitywizm. To dziedzina
gromadząca stanowiska filozoficzne i metodologiczne
pozostające w relacji i nawiązujące do kategorii
prawdziwości.

Co jest przedmiotem badania
Od zarania dziejów człowiek starał się poznawać
świat. Kiedy pojawiła się nauka, a w tym filozofia,
proces ten przybiera uporządkowanie systematyczne.
Systematycznie też zmienia się jego metoda.
Nauki szczegółowe badające zjawiska opierają się
na obserwacji właściwości przedmiotów i ich zmian
naturalnie wywołanych lub rozmyślnie i przypadkowo dokonywanych przez człowieka. Porządki filozoficznych systemów zawsze odnosiły się w pismach
ich twórców do przedmiotu poznania. Próbowano
i próbuje się więc nadal opisać, wyliczyć, wymienić, nazwać elementy kosmosu, ich cechy i relacje
wzajemne. Filozofia używa do tego celu określenia
kategorie, np. rzeczywistość, konieczność, cecha,
fakt, zdarzenie… jedność, ilość.
Co bardziej ambitny i zarozumiały filozof starał
się tworzyć własny system filozoficzny, a podstawowym jego elementem jest opracowanie kanonu
kategorii, który byłby kompletnym.
Docenione w XX w. dla aspektu prawdziwości
w ramach kanonów kategorii proponowanych przez
starożytnych, powtarzamy chociażby 10-punktowy
zbiór Arystotelesa czy 5-składowy Platona z syntetyczną ich krytyką Plotyna, a w XVIII w. za Kantem
wymieniamy 12 kategorii w tzw. sądach zgrupowanych w czterech zakresach.
Aż do Heideggera, który wywiódł w swojej koncepcji ogląd antropocentryczny kategorii, propo-
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nując również pierwotną kategorię bytowanie jako
protokategorię.
Porównawcze zestawienie tych filarów tła korzennego poznania pozwala uznać sumarycznie dorobek:
Arystotelesa – podstawowe cechy bytowania rzeczy
realnych utrzymujące tożsamość i stanowiące podstawę dla poznania; Kanta – rozdzielenie poznania
i języka od rzeczy, dla których poznanie jest skierowane – poznanie rzeczy zostało tak zastąpione myśleniem o sposobach poznania rzeczy, a u najbliższego
nam z wymienionych – Heideggera – ogląd rzeczy
jest formą projekcji czynionej przez człowieka.
W efekcie mamy dwudziestokilkuletni wywód
myślicieli postrzegających świat, tj. egzo- i endokos
mos, proponujących opis charakteru jego natury, jak
i sposobu poznania. Wśród setek koncepcji powstałych
w historii przewijają się zarówno realistyczne, jak i (sic!)
redukcjonistyczne już w zamierzchłej przeszłości, np.
Monady (G. Bruno, K. Leibniz), por. monadologia.
Jak da się zauważyć, występuje tu tendencja
do coraz większego antropomorfizowania kategoryzacji, aby u tego ostatniego, XX-wiecznego Heideggera pojawić się w postaci współudziału w tworzeniu wspomnianych aspektów świata opisywanego.
Nota bene obraz przedmiotu staje się wspólnym
dziełem jego cech niezbywalnych i wytworem
podmiotu, jakim jest mózg badającego.
Stało się to w dużym stopniu wskutek rozwoju
nauki o mózgu, jaki dokonywał się naturalnie najintensywniej w XX w., by dekadę lat 1990–2000
formalnie jemu dedykowaną przez prezydenta
G. Busha, zdominować wśród wszystkich nauk
szczegółowych w USA. Dzięki temu osiągnęliśmy
ogromny postęp, obalając przy tym mity o nietykalności pewnych części tego organu, niepowiększającej się liczbie komórek nerwowych, plastyczności
mózgu, neoneurogenezie wieku dojrzałego etc.
Jakkolwiek pierwsza połowa XX w. zdominowana
była przez redukcjonistyczno-koncepcyjny bełkot

filozofów rozmyślających o mózgu bez uprawnień
płynących ze źródeł szczegółowych, to genialne
olśnienia jak u Wittgensteina, wspomnianego
Heideggera czy innych wyprzedzały idee, które
potem zyskiwały uzasadnienie w evidence based
science.
Wiek XIX w metodologii poznania ujawniał dążność do poszukiwań mechanizmów działających
w świecie i sekwencji przyczynowo-skutkowej. Dało
to owoce w postaci wielu koncepcji medyczno-przyrodniczych w XX w., włącznie z teorią Selye’go,
molekularnymi mechanizmami chorób genetycznie
uwarunkowanych…
Z drugiej strony gromadzenie obserwacji odmienności nie tylko rzeczy, ale zróżnicowanie dróg ich powstawania dało asumpt dla wariabilizmu i kazuistyki,
a ta ostatnia na przełomie wieku zaczyna zyskiwać
swe należne miejsce również w medycynie właśnie.

Geneza przedsięwzięcia
Rozumiejąc geniusz tkwiący w locum styku między dziedzinami, niektórzy badacze wykraczają poza
formalnie ograniczone ciężarem kiedyś zakreślonej
tradycji filozofii i wkraczają na tereny przyrodnicze.
Tak było i w naszym przypadku, kiedy twórca szczecińskiej filozofii śp. Wacław Mejbaum uznał, iż jest
ważny sens utworzenia Instytutu Kognitywistyki we
współpracy z naszym – ubogich neurochirurgów
udziałem szczegółowym, w miejsce założonego przez
siebie przed laty Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Szczecińskiego. Spotkał się zresztą z brakiem zrozumienia wśród swoich kolegów z Uniwersytetu i to,
o dziwo, nawet młodych i ze stażem zachodnim,
gdzie filozofia wchodziła już pod koniec XX w. coraz
częściej w fuzję z innymi naukami. „Bo to jest jedyna
droga do ocalenia filozofii – mówił przed śmiercią –
decyzji nie podjąłem pochopnie. Rozmawiałem na ten
temat z rektorem1 akademii medycznej w Depresji
i jest to nasza wspólna inicjatywa. Instytut Kognitywistyki powstanie z połączenia filozofii współczesnej oraz neurologii” – tak swe ostatnie z Nim
spotkanie relacjonuje młody doktor w swej książce
pt. „Filozofia w Depresji” (Albert Sowa, wydaw. My
Book, 2004) (Depresją nazywa w niej miasto Szczecin przed opuszczeniem jego na rzecz Krakowa).
Niestety, po śmierci twórcy filozofii szczecińskiej
władze Uniwersytetu, jak i pozostali we wspomnianym Instytucie pracownicy nie znaleźli motywacji
do tworzenia tego, co tu i ówdzie nawet w Polsce
1
Przywoływanym tu prorektorem PAM był wtedy autor niniejszego.

zaczęło powstawać. Nie ma tego marnego, co by…
I tak udało się po kilku latach później dzięki projektowi ukształtowanemu głównie przez towarzyszkę życia i współpracownika prof. Meibauma
– prof. Aleksandrę Żukrowską, pozyskać fundusze unijne na program studiów podyplomowych
w zakresie odnośnym. Powstało więc przedsięwzięcie
pod znanym już tytułem neurokognitywistyka.

Stan realizacji
W streszczeniu można określić, iż jest to nauka
o mózgu właśnie jako narzędziu poznania. Zarówno
o jego podmiotowości, jak przedmiotowości. Takie
bowiem nastawienie i uprogramowanie przyszło
nam uznać za najbardziej przystające do współczesnych badań na świecie, jak i potrzeb naszej
uczelni, a szczególnie absolwentów PAM. W jaki
sposób mózg poznaje otaczający świat, jak jest
on różny dla mózgu zdrowego indywidualnie różnego
oraz mózgu chorego, jakie zmiany w zakresie tego
procesu następują w trakcie dojrzewania, uczenia,
starzenia i choroby oraz zdrowienia. I wiele, wiele
innych zagadnień na drodze spotkania na styku
różnych dziedzin i specjalności nauki. Studia odbywają się przy Wydziale Lekarsko‑Stomatologicznym
z uwagi na osobę starającego się kierować, trwają
dwa lata, zajęcia mają charakter seminariów, wykładów i treningów. Dziedziny podawane można podzielić na trzy grupy: filozofia z lingwistyką, kulturoznawstwem, koncepcjami filozoficznymi umysłu;
antropologia mózgu z anatomią, neurobiologią,
neurologią, neurochirurgią, biochemią, psychologią, psychiatrią, czynnościami wyższymi mózgu,
i redukcjonizm z komputeryzacją, sieciami neuronalnymi, sztuczną inteligencją, informatyką…
Nadto planowane są warsztaty z uwzględnieniem
instrumentalnych form badania umysłu za pomocą
podstawowych, złożonych i wyższych form stymulujących wraz z treningiem testującym plastyczność
i kreatywność mózgu człowieka. Właśnie bardzo
duży nacisk na nauki przyrodnicze, jaki położyliśmy
w programie, jest unikatowy i spotkał się z dużym
zainteresowaniem w kraju, gdzie przeważa maniera
zdominowana przez teoretyczną kognitywistykę.
Mamy obecnie 30 słuchaczy wyłonionych sposobem sprawdzenia spośród sześćdziesięciu kilku
z całej Polski i kilkunastu profesorów oraz doktorów,
w tym habilitowanych, głównie z naszej uczelni, jak
i innych szczecińskich, ale też z zagranicy i Polski.
Opracowywany jest autorski podręcznik z wykładami mianymi w czasie kursu, a także opracowania
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słuchaczy, których traktujemy edytorsko podmiotowo, wychodząc z zauroczenia unikalnością każdego skojarzenia i konstatacji, zwłaszcza cennego,
jeżeli powstałego w umysłach niezmanierowanych
skostniałymi koleinami quasi-wykształcenia.

Cele
W 2010 r. uczelnia nasza wejdzie formalnie
w nowy okres swego rozwoju w ponadsześćdziesięcioletniej historii. Będzie się to wiązało z utworzeniem uniwersytetu, który nawet jako „przymiotnikowy” nie będzie pełnym bez oferty humanistycznej
formalnie i rzetelnie, jak mam nadzieję, realizowanej.

W ten sposób może uda się przyczynić do powrotu
humanistyki na uczelnie medyczne, pozbawione
jej przez organizatorów wyższego szkolnictwa z lat
czterdziestych i pięćdziesiątych, kiedy to w miejsce uniwersyteckich wydziałów lekarskich utworzono, duchowo daleko poza nimi, medyczne wyższe
szkoły zawodowe pod nazwą akademie medyczne.
To jeszcze jeden aspekt, kto wie, czy nie ważniejszy
od poznawczego w procesie formowania lekarzy
i medyków, a nie jak to nierzadko jest − funkcjonariuszy medycznych.
prof. dr hab. Ireneusz Kojder
Katedra i Klinika Neurochirurgii

DWA PUCHARY PCK
DLA PAM
5 grudnia 2009 r. w szczecińskim Zamku Książąt
Pomorskich uroczyście obchodzono 90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża, najstarszej organizacji
humanitarnej w Polsce, skupiającej ponad 200 tys.
wolontariuszy. Ważnym punktem spotkania było
wręczenie pucharów i odznaczeń przyznanych przez
Zachodniopomorski Oddział PCK.
Pomorska Akademia Medyczna, Wydział Nauk
o Zdrowiu otrzymał dwa najważniejsze puchary.
Pierwszy za zajęcie pierwszego miejsca na szczeblu
okręgowym w kategorii wyższe uczelnie w VI edycji
Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych,
Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym
Krwiodawstwie „Młoda krew ratuje życie”. Drugi za
zajęcie drugiego miejsca na szczeblu okręgowym
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w kategorii liczba akcji promocyjnych połączonych
z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów
i społeczności lokalnej. Nagrody odebrał prof. Przemysław Nowacki – rektor PAM.
Uczelnię wyróżniono także Medalem Pamiątkowym Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK „Twoja
krew ratuje życie” za szczególne zaangażowanie
w realizację programu aktywizującego lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem Polskiego Czerwonego Krzyża
w 2008 r. Medal Pamiątkowy 90-lecia PCK przyznano także Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 1 PAM przy ul. Unii Lubelskiej,
który odebrała dyrektor Maria Ilnicka-Mądry.
Kinga Brandys

PROF. TADEUSZ SOKOŁOWSKI
I POLSKI SZPITAL WOJENNY
W CASAMASSIMA
Casamassima jest małym miasteczkiem na południu Włoch, w regionie Puglia. Przy wjeździe do miasta od strony Bari widać okazałe cyprysy stojące
jak żołnierze w czworoboku. Otaczają leżący między
winnicami, ozdobiony drzewami typowymi dla tego
śródziemnomorskiego regionu, cmentarz polskich
żołnierzy, potocznie zwany   il cimitero polacco,
na którym znajduje się około 430 grobów. Pochowani są tam uczestnicy walk nad rzeką Sangro
oraz  żołnierze ranni pod Monte Cassino, którzy
zmarli w szpitalach Bari i Neapolu. W Casamassima leżącym niedaleko Bari, miasta królowej Bony,
Polaków do dzisiaj wspomina się żywo i z wdzięcznością. Wspomnienia dotyczą nie tylko młodych

polskich żołnierzy poległych w walkach o Monte
Cassino, ale również lekarzy z polskiego szpitala
wojennego, który stacjonował w miasteczku w latach
1943–1946. Wiele łączy też to miasto ze Szczecinem poprzez osobę prof. Tadeusza Sokołowskiego,
patrona Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1. Operował on nie tylko rannych żołnierzy,
ale również miejscową ludność.
Na cmentarzu znajduje się mogiła Andrzeja
Bachledy, groby polskich Żydów i tatarskich
muzułmanów polskiego pochodzenia. W 1946 r.
spoczął tu także legendarny obrońca Westerplatte
mjr Henryk Sucharski, który pod koniec życia był
dowódcą batalionu strzelców w II Korpusie. Jego
zwłoki ostatecznie ekshumowano, ponieważ pragnął
być pochowany na Westerplatte.
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Włosi dbają o polski cmentarz wojskowy.
Od zakończenia II wojny światowej pieczołowicie
opiekują się nim miejscowe władze. Nekropolia jest
bardzo zadbana. Co roku w dzień Wszystkich Świętych odbywa się tutaj podniosła uroczystość. W centrum cmentarza przy ołtarzu z wizerunkiem Matki
Boskiej Ostrobramskiej i inskrypcją: „Nie siłą prawa
złamani – mężnie i szlachetnie zginęli”, odprawiana
jest msza za polskich żołnierzy. W tym roku w uroczystościach uczestniczył między innymi ambasador
Polski w Rzymie Jerzy Chmielewski, były miejscowe
władze – burmistrz Casamassima (sindaco) Vito de
Tommaso i marisciallo Nicola Girolamo, gwardia
narodowa, policja, karabinieri… Mszę odprawił
kapelan Wojska Polskiego ks. mjr Paweł Piontek
i ks. Andrzej Wiśniewski, który pełni posługę w szpitalu dla trędowatych. Pacjentami szpitala są ludzie
w podeszłym wieku z zaleczoną chorobą.
Cmentarz wizytował w roku 1957 kardynał Stefan Wyszyński. Powiedział wówczas: „Życzę sobie,
aby rodziny tych umiłowanych dzieci, którzy walczyli za wolność wszystkich narodów, mogły jak
najszybciej przyjechać tutaj i zabrać do ojczyzny
radosne wrażenie, którego ja dzisiaj doświadczy-

łem, widząc te zadbane groby z wielką wrażliwością przez włoskich braci. To kawałek Polski, gdzie
zebrano w oczekiwaniu na wieczne życie 431 najlepszych synów, pamiętanych w modlitwie, tych,
którzy przez długie lata, w imię bólu, który nie ma
granic, zastąpili z żalem matki niemogące zapłakać
nad grobami ich najdroższych”.
Dobrym duchem pamięci poległych żołnierzy jest
Żaneta Nawrot, Polka, która od kilku lat mieszka
w Casamassima. Wzruszył ją los polskich chłopców,
którzy walczyli i umierali na włoskiej ziemi. Wspiera
i wzbogaca coroczne uroczystości. W ubiegłym roku
zaprosiła Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Com-
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mando” ze Swarzędza. Pojawili się na ulicach Casamassima w polskich mundurach, wzbudzając sensację, jak i niekłamany zachwyt i sympatię Włochów.
Wracając do pamięci prof. Tadeusza Sokołowskiego, poznałem historię córki cukiernika. Dziewczyna pomagała ojcu w kręceniu ciasta i jej długie,
czarne włosy wkręciły się w wirnik maszyny, zrywając
część skalpu z głowy. Natychmiast przeniesiono ją
do polskiego szpitala, gdzie zoperował ją prof. Sokołowski. Po operacji gorączkowała, więc zdobył dla niej
penicylinę. Wyzdrowiała i ze wzruszeniem wspomina
do dzisiaj jego osobę i to, co dla niej uczynił. Dziś jest
to niezwykle przystojna, piękna pani o ujmującej osobowości, jeszcze teraz pisząca wiersze o polskim lekarzu i polskich młodych żołnierzach, którzy oddali życie
za wolność Europy, naszej dzisiejszej ojczyzny.
Szpital wojenny nr 5 w Casamassima i działalność prof. Sokołowskiego stały się tematem wystawy
przygotowanej przez prof. Tadeusza Brzezińskiego,

będącej częścią większej ekspozycji. Jej współautorami, a także uroczystości byli Żaneta Nawrot,
Stefania Castellano i Gianluca Vernole. Wystawa ma
charakter stały i jest eksponowana w pięknie odnowionym gmachu dawnego sierocińca w centrum
miasta. To ważne, ponieważ historię polską znają
ludzie starszej daty. Miasto rozwija się, pojawiają
się nowe dzielnice i młodzi ludzie, którym warto
przekazać lekcję historii i pamięć o niej. Temu celowi
służą nie tylko coroczne obchody. Przydałoby się
muzeum i na pewno tablica pamiątkowa na fasadzie szkoły, w której mieścił się główny budynek
szpitala. W roku 2010 planowane jest wmurowanie
takiej tablicy z inicjatywy władz Pomorskiej Akademii Medycznej i Urzędu Marszałkowskiego. Warto,
bo pamiętają tam o nas i czekają.
Jacek Rudnicki
Zdjęcia Gregor Suchy

NASI ZA GRANICĄ
Wywiad z dr. med. Maciejem Lambertem, absolwentem Pomorskiej Akademii
Medycznej z roku 1975, lekarzem internistą pracującym w Filadelfii w USA,
przeprowadziła mgr Kinga Brandys.
Mając 17 lat, rozpoczął Pan studia w PAM?
– Tak, ponieważ naukę w szkole zacząłem jako
pięciolatek. W 1969 r. miałem 17 lat, zdałem maturę
i dostałem się na studia. Zawsze byłem najmłodszy.

Dlaczego wybrał Pan Pomorską Akademię
Medyczną w Szczecinie?
– Mój ojciec ukończył tutaj studia jako jeden
z pierwszych jej absolwentów. Kto wymyślił, że mam
być lekarzem – nie pamiętam, ja czy rodzice? Jak
już taka decyzja zapadła, było oczywiste, że będę
studiował w PAM, na uczelni ojca, który przyjechał tutaj z Lublina i w 1948 r. rozpoczął naukę
na czwartym roku. Jego dyplom nosi numer 17.
A wie Pani, gdzie mieścił się pierwszy dom studencki PAM?
Tak, wiem – w alei Niepodległości.
– W dawnej restauracji Bajka – mój tata był
tam administratorem. Pisał o pierwszych latach
uczelni, ja zresztą też.
W tamtych latach, kiedy Pan studiował, nie było
łatwo?
– Nie, było bardzo wesoło, ja zawsze miałem
frajdę – to są najpiękniejsze lata mego życia. Mam
najlepsze wspomnienia z okresu studiów. Do tego
dochodziły inne pasje, mieliśmy wówczas „Nowego

Medyka” – pismo studentów medycyny o zasięgu
krajowym. W Szczecinie mieściła się lokalna redakcja. Dużo pisałem, także dla krakowskiego „Studenta”, pisma ZSP [Zrzeszenie Studentów Polskich
– przyp. red.]. Brałem udział w Famie [Festiwal
Artystyczny Młodzieży Akademickiej – przyp. red.],
gdzie pracowałem w biurze prasowym. Raz nawet
wystawiłem sztukę w Teatrze Krypta – ale nie pamiętam, co to było. Bardzo zaangażowałem się w studencki ruch naukowy. Byłem zawsze członkiem
jakiegoś kółka naukowego, to zawsze bardzo mnie
mobilizowało.
A jakim był Pan studentem – dobrym?
– Nie, dobrym chyba nie byłem, zawsze miałem
inne zainteresowania. Wyjątkowe kłopoty miałem
z pediatrią; dlatego chyba, że moja mama była
pediatrą, nie byłem w stanie się tego wszystkiego
nauczyć. Miałem zawsze problemy z przedmiotami,
które wymagały zapamiętywania, np. z anatomią,
a to co wymagało wysiłku intelektualnego, nigdy
nie sprawiało mi kłopotów. I chyba dlatego jestem
internistą, bo to jest właśnie taka specjalność wymagająca procesu intelektualnego.
Kiedy podjął Pan decyzję o specjalizacji?
– A to dopiero w Ameryce. W Polsce zawsze interesowała mnie historia i tutaj, będąc na IV roku
studiów, kiedy do Akademii przyjechał prof. Tadeusz
Brzeziński, zacząłem chodzić na zebrania Towarzystwa Historii Medycyny. Bardzo zainteresowałem
się historią medycyny, na co ogromny wpływ miał
prof. Brzeziński. Byłem także częstym gościem
w archiwum szczecińskim przy ul. Wojciecha, wspólnie z dr. Bohdanem Frankiewiczem napisałem dwa
opracowania. Napisałem także pracę o zagadnieniach medycznych w filii obozu koncentracyjnego
Stutthof w Mścięcinie. Materiały do tej publikacji
zbierałem na początku lat siedemdziesiątych, m.in.
o polskim lekarzu Bolesławie Kaczyńskim, który
bardzo pomagał polskim więźniom, a po wojnie
wiele lat pracował w Dębnie Lubuskim, gdzie umarł.
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Po wyzwoleniu na miejscu tego obozu utworzono
tuczarnię świń. W Mścięcinie rozmawiałem z byłymi
więźniami obozu, na których przeprowadzano pewne
eksperymenty medyczne. Dla mnie, młodego człowieka, to był szok – zobaczyć w barakach świnie.
Ostatni raz byłem w tym miejscu 15 lat temu, ale
w barakach są już biura.
W którym roku ukończył Pan studia w PAM?
– W 1975 roku. Miałem już przygotowaną połowę
pracy doktorskiej z historii medycyny i rozpocząłem
pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Medycyny. Zrobiłem roczny staż podyplomowy
i podjąłem decyzję o specjalizacji, która pozwoliłaby
mi pracować jako lekarz, ale jednocześnie się nie
przemęczać, tak abym mógł nadal zajmować się
humanistycznym aspektem medycyny. Wybrałem
dermatologię, była idealnym rozwiązaniem i tak
stałem się dermatologiem i historykiem medycyny.
W 1977 r. w wieku 25 lat obroniłem doktorat. Byłem
w owych latach najmłodszym doktorem w historii
PAM. Po wyjeździe prof. Brzezińskiego ze Szczecina stanowisko kierownika Zakładu objęła osoba,
z którą ciężko mi się pracowało. Bardzo chciałem
zostać w PAM, byłem pełen zapału, miałem wiele
wspaniałych pomysłów, ale niestety… Odszedłem
z Akademii i zatrudniłem się w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej przy ul. Mariana
Buczka jako wenerolog. Głównym moim zajęciem
była praca w poradni nocnej, gdzie leczyliśmy szczecińskie prostytutki. Moją szefową była dr Hanna
Wasilewska – wspaniały lekarz. Z mężem pani doktor – kapitanem Eugeniuszem Wasilewskim pływał
jako lekarz okrętowy mój ojciec. Bardzo się lubili.
To była ciężka praca?
– Tam nauczyłem się wenerologii. Na porządku
dziennym były: rzeżączka, syfilis, rzeżączka, syfilis, kłykciny, i tak w kółko. Za komuny wszystkie
szczecińskie prostytutki musiały mieć tzw. prawo
jazdy – zaświadczenie od wenerologa, że są zdrowe
i nie mają choroby wenerycznej. Tych prostytutek
było tak dużo, że nie byliśmy w stanie wszystkich
przebadać. Tym bardziej że takie zaświadczenia
wystawiało się tylko na dwa tygodnie. Milicja zgarniała te panie z nocnych lokali Szczecina – Kaskady,
Bajki, i przywoziła do poradni nocnej, gdzie były
badane i otrzymywały stosowny dokument. W ten
sposób poznałem nocny światek Szczecina. Czasem
było bardzo wesoło. W kwietniu 1981 r. spaliła
się Kaskada i to była prawdziwa tragedia dla tego
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środowiska. Przychodzili do nas także marynarze,
czasem całe załogi chciały zrobić badanie przed
spotkaniem ze swoimi kobietami. To było dość
dziwne zajęcie i powiem, że niepowtarzalne. Mam
pamiętnik, który wtedy pisałem, może powinienem
go opublikować?
I co było dalej?
– W przychodni pracowałem 2–3 lata, do wakacji w 1981 r. w USA, gdzie zostałem zaproszony
przez znajomych. Nie byłem niczym skrępowany,
nie miałem planów. W Nowym Jorku postanowiłem
odnowić kontakty towarzyskie z 1973 r. z Budapesztu, gdzie byłem na międzynarodowym kongresie historyków medycyny. Tam poznałem grupę
Amerykanów, z którymi utrzymywałem serdeczne
kontakty, które zresztą trwają do dziś. I tak po telefonie do wdowy po jednym z uczestników naszego
spotkania na Węgrzech znalazłem się na Uniwersytecie Wirginia, gdzie zacząłem pracę.
Miał Pan szczęście.
– To, że tak się potoczyło moje życie, wynika
z faktu, że jestem inny. Ja byłem historykiem medycyny i znajomym wielu wspaniałych osób. I kiedy
rektor uczelni zapytał mnie, co tak naprawdę robiłem w Polsce, powiedziałem prawdę: leczyłem k…
Ta odpowiedź tak bardzo go zdumiała, że… dostałem
pracę! To było bardzo szokujące dla tych kowbojów.
A dla mnie to była najważniejsza lekcja w życiu,
którą chcę przekazać także mojemu synowi – w życiu
trzeba być innym.
Co robi Pan dziś?
– Teraz jestem ustabilizowany życiowo. Jestem
lekarzem internistą. Po tym epizodzie na Uniwersytecie Wirginia zdałem egzamin lekarski, niestety, dopiero za drugim razem. Pracowałem także
naukowo na Uniwersytecie Temple w Filadelfii.
Poznałem kardynała Króla, któremu pisałem listy
po polsku – bardzo dziwne listy do bardzo dziwnych
ludzi w Polsce. Dzięki tej znajomości otrzymałem
pracę w największym szpitalu katolickim – Mercy
Catholic Medical Center w Filadelfii. Leczyłem biedotę i bogaczy. Tak przebiegała moja czteroletnia
rezydentura. Było ciężko, w pierwszym roku stażu
musiałem pracować 36 godzin z 12-godzinną przerwą i tak w koło. To była całkiem inna praca niż
w Polsce. Od lekarzy stażystów (rezydentów) wymaga
się znacznie więcej i powierza niemal całkowitą
odpowiedzialność za pacjenta.

Bardzo szybko wszedłem w środowisko amerykańskie dzięki żonie, którą poznałem w Stanach
Zjednoczonych i z którą się ożeniłem krótko po przyjeździe. Moja żona też jest lekarzem. Mamy syna.
Proszę opowiedzieć o Pana pracy w USA.
– Gdy otrzymałem pełne prawa wykonywania
zawodu, nie wiedziałem, co robić dalej. Znalazłem
budynek z dziurawym dachem i wodą w piwnicy
niedaleko polskiej dzielnicy i kupiłem go. Równocześnie rozpocząłem pracę w klinice wenerologicznej w Filadelfii, gdzie zarabiałem całkiem dobre
pieniądze, które przeznaczałem na remont mojego
budynku. Gdy go skończyłem, wywiesiłem szyld prywatnej praktyki. Od 1987 r. moja praktyka zaczęła
się gwałtowanie rozwijać. W tej chwili mam około
6 tys. pacjentów. Moja praca polega na tym, że mam
przychodnię oraz prowadzę praktykę szpitalną.
Pracuję jako lekarz prywatny, przyjmując około
200 pacjentów tygodniowo w przychodni i około
100–120 pacjentów rocznie w szpitalu Nazareth
w Filadelfii. Załatwiam wszystko to, czego pacjent
potrzebuje w szpitalu. Jestem lekarzem praktykiem. Kilka lat temu sprzedałem prywatną praktykę jednemu z lokalnych szpitali, który przejął
administrację, a mnie wypłaca pobory. Uwolniło
mnie to od biurokracji, ale nie zmieniło charakteru
mojej pracy.
Czy utrzymuje Pan kontakty z Polonią?
– Nie, od Polonii trzymam się jak najdalej.

Czy zrobił Pan karierę?
– Nie, nie zrobiłem kariery. Jestem zwykłym
lekarzem praktykiem. Mój doktorat nie ma tutaj
żadnego znaczenia. Jestem nadal historykiem medycyny – członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji.
W Ameryce najważniejsze jest to, czy ma się dyplom
lekarza i prawo wykonywania zawodu. Gdy czasem
widzę podczas pobytów w Polsce prywatne szpitale
czy przychodnie – to z tej perspektywy moja praca
i pewne osiągnięcia nie wydają mi się aż tak wielkie, a raczej przeciętne dla człowieka, który ma
trochę oleju w głowie, samozaparcia i energii oraz
pomysłów. Takich ludzi jak ja jest przecież teraz
w Polsce sporo. Jeśli jednak patrzę na moje początki
w USA z perspektywy 1981 r., to oczywiście wygląda
to inaczej. Przyjechałem tu z „komuny” z 20 dolarami w kieszeni. O biznesie i ekonomii wiedziałem
tyle, ile nauczono mnie na zajęciach z marksizmu
i leninizmu. A jednak mimo takiego garbu udało
mi się w sześć lat po przybyciu do USA stworzyć
korporację Lambert Medical Associates i po pewnym czasie objąć opieką około 6 tys. pacjentów.
Na owe lata przed upadkiem komuny byłem istotnie
człowiekiem sukcesu.
W moim gabinecie na ścianie wisi dyplom Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Z wielką
radością czytam wszelkie informacje o mojej uczelni,
a zwłaszcza o tym, jak się rozwija. Dobrze wiem,
co się tutaj dzieje.
Dziękuję za rozmowę.

Proszę powiedzieć, w jakim stopniu Pomorska
Akademia Medyczna przygotowała Pana do pracy
za oceanem?
– Z perspektywy moich lat studenckich w PAM
nie robiło się wielkiej nauki przez duże N; byliśmy
zacofanym komunistycznym krajem i nie było takich
możliwości. Ale to, co mi dała PAM, czego się w Akademii nauczyłem i za co jestem wdzięczny moim
profesorom to umiejętność opieki nad pacjentem.
Nauka i badania są oczywiście bardzo ważne. Ale
to, czego uczono nas w tych murach przy ul. Rybackiej pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku
siedemdziesiątych, to była medycyna praktyczna.
Opieka medyczna. Praca z pacjentem. Lekarz amerykański ma zupełnie inne podejście do pacjenta.
Mnie uczono, że najpierw trzeba pacjenta zbadać
i to jest ta rzecz, która mnie wyróżnia. Zawsze trzeba
się w jakimś stopniu wyróżniać. Już to mówiłem,
prawda?
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BIBLIOTEKA GŁÓWNA PRZYPOMINA
Biblioteka Główna przypomina pracownikom naukowym PAM o konieczności dostarczania publikacji do Działu
Informacji Naukowej i Bibliografii. Prace
należy dostarczać na bieżąco, najpóźniej
w ciągu miesiąca od daty ich ukazania się.
Niedostarczenie publikacji w odpowiednim
czasie spowoduje nieuwzględnienie ich
w algorytmie.
Kopie artykułów z czasopism nieznajdujących się w zbiorach biblioteki należy
dostarczać w wersji drukowanej – osobiście
(Biblioteka Główna, Pracownia Bibliograficzna, pokój 101), pocztą wewnętrzną lub
pocztą elektroniczną na adres: 	
bibliografia@sci.pam.szczecin.pl.
W przypadku prac opublikowanych w materiałach znajdujących się w zbiorach biblioteki wystarczy informacja o ukazaniu się publikacji. Oryginały materiałów zjazdowych oraz innych publikacji

książkowych należy dostarczać do pracowni bibliograficznej. Po opracowaniu zostaną one zwrócone
autorom.
mgr Dagmara Budek
Biblioteka Główna PAM

BIBLIOTEKA GŁÓWNA – testujemy
BAZy DANYCH FIRMy EBSCO PUBLISHING
Dentistry & Oral Sciences Source – dostęp
do 20.02.2010 r.
Tematyka bazy obejmuje wszystkie aspekty związane ze stomatologią, jak endodoncja, chirurgia
szczękowa, patologia, chirurgia i radiologia szczękowa oraz jamy ustnej, ortodoncja,
stomatologia dziecięca, periodontologia i protetyka. Baza jest aktualizowana raz na tydzień. Zawiera 140
czasopism pełnotekstowych oraz 34
pełnotekstowe monografie, między innymi tytuły
niedostępne w innych bazach danych: British Dental
Nurses Journal, Compendium of Continuing Education in Dentistry, Dental Implantology Update,
Dental Practice Management, Endodontic Practice
Today, European Archives of Paediatric Dentistry,
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Journal of Dentistry for Children, Journal of Oral
Laser Applications, Journal of Orofacial Pain (IF
2,054), Oral Health & Preventative Dentistry, Pediatric Dentistry (IF 0,964), Special Care in Dentistry,
World Journal of Orthodontics.

DynaMed – dostęp do 20.02.2010 r.
Baza z zakresu praktyki medycznej opartej na dowodach naukowych (Evidence Based
Medicine) przeznaczona dla pracowników szpitali, placówek służby zdrowia, lekarzy praktyków
do wykorzystania „przy łóżku pacjenta” oraz spe-

cjalistów i pracowników naukowych związanych
ze służbą zdrowia. Stworzona przez lekarzy dla
lekarzy jest pomocna przy podejmowaniu decyzji
klinicznych.
Zawiera opisy przypadków klinicznych z około
3000 grup tematycznych i wykorzystuje specjalistyczną bazę Cochrane Database of Systematic
Reviews oraz przeglądy AHRQ Evidence Reports,
Health Technology Assessment, National Institute of
Health and Clinical Excellence (NICE), World Health
Organization (WHO) Disease Outbreak News oraz
wiele innych źródeł jako podstawy dowodów medycz-

nych. Jest aktualizowana codziennie i monitoruje
ponad 500 naukowych czasopism medycznych.
Zespół specjalistów DynaMed dokonuje codziennie systematycznych przeglądów nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania jakości dowodów naukowych w nich
zawartych.
Bazy dostępne są ze wszystkich komputerów
pracujących w sieci internetowej PAM pod adresem:
http://search.ebscohost.com/.
mgr inż. Edyta Rogowska
Biblioteka Główna PAM

REKRUTACJA NA STUDIA W PAM
W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010
W roku akademickim 2009/2010 przeprowadzono
rekrutację na: Wydział Lekarski − studia stacjonarne
i niestacjonarne; Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
− studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku
lekarsko-dentystycznym, studia I stopnia stacjonarne na kierunku higiena dentystyczna; Wydział
Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej − studia stacjonarne na kierunku analityka
medyczna, studia I stopnia stacjonarne na kierunku
biotechnologia; Wydział Nauk o Zdrowiu − studia
I stopnia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo,
położnictwo, kosmetologia, dietetyka, studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne na kierunku zdrowie
publiczne specjalność promocja zdrowia i edukacja
zdrowotna oraz marketing i zarządzanie w służbie
zdrowia, studia I stopnia stacjonarne na kierunku
ratownictwo medyczne i fizjoterapia, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, studia
I stopnia niestacjonarne uzupełniające, tzw. pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
Postępowanie rekrutacyjne koordynowała i nadzorowała Uczelniania Komisja ds. Rekrutacji w składzie: przewodnicząca dr hab. Mariola Marchlewicz,
wiceprzewodnicząca dr Alicja Suszczewicz, członek
dr Irena Baranowska-Bosiacka, informatyk dr Jerzy
Pastusiak.
Kandydaci na studia na Wydział Lekarski oraz
na kierunek lekarsko-dentystyczny na Wydziale

Lekarsko-Stomatologicznym legitymujący się starą
maturą zdawali egzamin wstępny z biologii, chemii
i fizyki. Kandydaci z nową maturą przyjmowani byli
na podstawie ocen z wymienionych przedmiotów
na świadectwie maturalnym. Kandydaci na pozostałe
kierunki studiów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym
i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk
o Zdrowiu przyjmowani byli na podstawie konkursu świadectw (stara matura) lub na podstawie
ocen z biologii lub chemii albo fizyki na świadectwie
maturalnym (nowa matura). Kandydaci na ratownictwo medyczne i fizjoterapię zdawali dodatkowo
egzamin sprawnościowy. Kandydaci na studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu przyjmowani byli
na podstawie średniej ocen uzyskanej podczas studiów I stopnia. Kandydaci na studia niestacjonarne
I stopnia uzupełniające, tzw. pomostowe, przyjmowani byli na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Najbardziej obleganymi kierunkami studiów
w roku akademickim 2009/2010 były kierunek
lekarski (7,3 osoby na jedno miejsce) oraz lekarsko
‑dentystyczny (6,6 osoby na jedno miejsce). Na kierunek lekarski przyjęto 168 osób (limit wynosił
180), a na kierunek lekarsko-dentystyczny − 80
osób (limit 80). Na kierunek higiena dentystyczna
na WL-S przyjęto 10 osób (limit 30).
Na I rok studiów niestacjonarnych na Wydziale
Lekarskim na kierunek lekarski przyjęto 52 osoby,
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a na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym na kierunek lekarsko-dentystyczny − 23 osoby.
Na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym
i Medycyny Laboratoryjnej na kierunek analityka
medyczna przyjęto 38 osób (limit wynosił 40),
na kierunek biotechnologia − 47 osób (limit 50).
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu na studia stacjonarne I stopnia na kierunek pielęgniarstwo przyjęto
35 osób, na kierunek położnictwo − 16, na kierunek kosmetologia − 67, na kierunek dietetyka − 31,
na kierunek zdrowie publiczne na obie specjalności
− 26 osób, na kierunek ratownictwo medyczne − 27,
na kierunek fizjoterapia − 52. Na studia stacjonarne
II stopnia na kierunek położnictwo przyjęto 7 osób,
na kierunek zdrowie publiczne − 36.
Na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek
kosmetologia przyjęto 16 osób, na kierunek fizjoterapia − 8.
Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku
zdrowie publiczne specjalność promocja zdrowia
i edukacja zdrowotna oraz specjalność marketing
i zarządzanie w służbie zdrowia nie zostały uruchomione w związku ze zbyt małym zainteresowaniem
kandydatów.

Na studia niestacjonarne II stopnia na kierunek
pielęgniarstwo przyjęto 92 osoby, na kierunek położnictwo − 7, na kierunek zdrowie publiczne − 21.
Na studia niestacjonarne I stopnia uzupełniające,
tzw. pomostowe, na kierunek pielęgniarstwo przyjęto
151 osób, na kierunek położnictwo − 42.
Sporządzono na podstawie sprawozdania z rekrutacji
na studia.

Na studia anglojęzyczne w roku akademickim
2009/2010 przyjęto 112 studentów – 96 na Wydział
Lekarski oraz 16 na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny. Warunkiem przyjęcia na studia było świadectwo maturalne potwierdzające zdanie na maturze
chemii wraz biologią bądź fizyką oraz zaświadczenie
o prawie studiowania na uczelni wyższej w kraju
pochodzenia.
Studenci Wydziału Lekarskiego to głównie obywatele Norwegii oraz Szwecji, lecz są wśród nich
także mieszkańcy Danii, Niemiec, Finlandii, Izraela,
Włoch, Kanady, Chin oraz Litwy. Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym studentami I roku są przede
wszystkim Norwegowie i kilka osób ze Szwecji.
BR

STUDIUM DOKTORANCKIE WYDZIAŁU
LEKARSKIEGO I LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO
PAM W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009
Na dzień 1 października 2009 r. w Studium Doktoranc-

Spośród 153 uczestników Studium Doktoranckiego

kim było łącznie 135 doktorantów, w tym 89 na Wydziale

w roku akademickim 2008/2009 stypendium dokto-

Lekarskim i 46 na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym.

ranckie otrzymywało na Wydziale Lekarskim 101 osób,

Na rok akademicki 2009/2010 przyjęto łącznie na oba

na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym – 37 osób.

Wydziały 32 osoby, na Wydział Lekarski 19 doktoran-

Stypendium za wyniki w nauce otrzymywało 39 osób

tów, na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny − 13. Ogółem

na Wydziale Lekarskim oraz 20 na Wydziale Lekarsko

na poszczególnych latach studiują w Studium Doktoranc-

‑Stomatologicznym. Stypendium było wypłacane przez

kim na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stoma-

4 miesiące (od listopada 2008 r. do lutego 2009 r.).

tologicznym: na I roku − 32 osoby (WL − 19, WL-S − 13),

Uczestnicy Studium Doktoranckiego otrzymywali

na II roku − 22 osoby (WL − 16, WL-S − 6), na III roku − 37

także pomoc materialną w formie: stypendium socjal-

osób (WL − 9, WL-S − 11), na IV roku − 25 osób (WL − 16,

nego – 2 osoby, stypendium na wyżywienie – 2 osoby,

WL-S − 9), po IV roku − 19 osób (WL − 12, WL-S − 9).

stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych – 2 osoby,

W roku akademickim 2008/2009 Studium Dokto-

zapomóg – 11 osób.

ranckie ukończyły 24 osoby, w tym na Wydziale Lekarskim 16 osób i na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Opracowano na podstawie sprawozdania z działalności

8 osób. Z uczestnictwa w Studium Doktoranckim na obu

Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego i Wydziału

Wydziałach zrezygnowało 26 osób: na I roku − 12 osób,

Lekarsko-Stomatologicznego PAM.

na II roku − 8, na III roku − 4, na IV roku − 2 osoby.
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MATRIX
W amerykańskim filmie science fiction „Matrix” (macierz), ze scenariuszem
i reżyserią Larry’ego i Andy’ego Wachowskich, rodzaj ludzki odkrywa, że żyje
w nierzeczywistej rzeczywistości stworzonej przez roboty, które na dodatek żywią
się ich energią. Jeden z wybrańców Neo
walczy z robotami o odzyskanie prawdziwego świata ludzi.
W jakim świecie żyjemy my? Czy to,
co widzimy, słyszymy, rozumiemy, nie jest
zaprogramowane w naszym mózgu spełniającym rolę hardware’u poprzez biologiczny software wgrany przez Innych?
Kim są ci Inni? A może nikt nam nie
wgrał żadnego programu i w łańcuchu
ewolucyjnym jesteśmy wyłącznie wynikiem rozwoju sterowanego czynnikami
środowiskowymi? Jak jednak z podstawowych pierwiastków mógł powstać mózg
człowieka zbudowany z 40 mld komórek,
z których każda ma 10 tysięcy połączeń
z innymi komórkami, samoistnie, bez
jakiegokolwiek projektu? Może środowisko, w którym się rozwijamy, stawia takie
wymagania i jest tym Innym? I tak koło
się zamyka, wracamy do Innych, którzy
stworzyli naszych Innych, a oni stworzyli
nas. Nadal nie wiemy, kto stworzył lub
jak powstali samoistnie pierwsi Inni.
Do rozwiązania tej zagadki potrzebne
są inne pojęcia i inna wiedza.
Teoria ewolucji budziła gorące dyskusje. Są teorie kosmiczne powstania
życia na Ziemi. Międzynarodowy zespół
naukowców badający meteoryt Murchison znaleziony w 1969 r. w Australii
odkrył, że jeden z ważniejszych składników materiału genetycznego tworzącego
DNA ma najprawdopodobniej pochodzenie kosmiczne. Zdaniem uczonych,
wyniki ich najnowszych badań mogą
pomóc wyjaśnić, skąd pochodzi życie
na Ziemi. Naukowcy z Holandii, Wielkiej

Biuletyn Informacyjny nr 4 (66) 2009

35

Opowieści lekarskie
Brytanii i Stanów Zjednoczonych ustalili, że materiał znaleziony w meteorycie Murchison zawiera
cząsteczki uracylu i ksantyny, zasad azotowych
wchodzących w skład nukleotydów, prekursorów
molekuł tworzących RNA i DNA. Z kolei w 1961 r.
Joan Oró uzyskał aminokwasy z cyjanowodoru
(HCN) i amoniaku w roztworze wodnym, otrzymując także znaczne ilości adeniny. Późniejsze eksperymenty wykazały, że inne zasady RNA i DNA
mogą być uzyskane w symulowanym prebiotycznym
środowisku w atmosferze redukcyjnej.
Cała sprawa, o której piszę, ma związek z koncepcją zaprogramowanego mózgu i miała swój
początek w Bergamo (Lombardia), w Palazzo de
la Raggione mieszczącym się w starej części miasta na wzgórzu. Nota bene w Bergamo w 1826 r.
urodził się Francesco Nullo, pułkownik, przyjaciel i powiernik Giuseppe Garibaldiego, dowódca
ochotników włoskich, garibaldczyków, którzy
wzięli udział w polskim powstaniu styczniowym
1863 r. Jeżeli kiedykolwiek tam się znajdziecie,
to od stacji benzynowej u stóp wzgórz do palazzo
należy jechać następująco: avanti, doppel saturatore, sinistri, la curva, la porta, citta alta. Proste,
pod warunkiem że miało się łacinę w liceum lub
na studiach. W każdym razie na sympozjum medycyny psychosomatycznej w położnictwie na sesji
plakatowej zauważyłem czarno-białe grafiki pięknie
oprawione w srebrne ramki i passe partout. Nie
były na pewno realistyczne. Wyrażały coś, czego
nie umiałem zdefiniować. Patrzyłem na nie, coś
przedstawiały, ptaki? Coś do mnie mówiły, ale nie
wiedziałem co. Z ciekawości przyjrzałem się podpisom autora i tu czekało mnie zaskoczenie, bowiem
autorami tych grafik były noworodki.
Po powrocie do Szczecina grafiki z Bergamo nie
dawały mi spokoju. Myślałem o nich w kategoriach
estetycznych. Noworodek, wykonując przypadkowe
ruchy, tworzy kompozycję o charakterze estetycznym, mówi obrazami, podobnie jak komunikuje
się z nami mową ciała. Nie potrafi werbalizować,
ale wiemy, czy czuje ból, czy jest głodny, gdy szuka
ustami piersi i ssie ją ustami i językiem, gdy poruszony szuka matki rękami w odruchu Moro.
Wreszcie któregoś wieczoru znalazłem kandydata na artystę z masą ciała 2020 g. Był zdrowym
wcześniakiem, który nudził się między karmieniami
a snem. Położyłem go na brzuchu, podłożyłem pod
rękę na tekturowym podłożu białą kartkę, a do ręki
przykleiłem ołówek. Zaczął rysować. Ruchy ręką
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wykonywał to łagodnie, to energicznie, w różnych
kierunkach i z różną dynamiką. Wkrótce kartka
była pokryta gęstą siatką linii, a sam artysta zasnął.
Sesja dobiegła końca.
Niewiele mogłem wyczytać z plątaniny linii,
tym bardziej że użyłem zbyt twardego grafitu
jak na małą siłę wcześniaka. Włożyłem rysunek
do teczki, opisałem i tak przeleżał trzy lata. W tym
czasie dzięki szczecińskiemu grafikowi Ryszardowi
Szymańskiemu poznałem nieco tajniki programu
Adobe Photoshop. Pokazałem mu też wspomniany
rysunek. Zaczęliśmy przyglądać mu się dokładniej
po zeskanowaniu go i wyostrzeniu. Naszym oczom
najpierw ukazała się głowa konia, piękna i pięknie narysowana jedną linią, jakby zrobił to sam
Tadeusz Kulisiewicz. Nieco u góry po prawo postać
ptaka, niżej osiołek z pięknymi uszami, postać
jokeja, a na dole ryba. Po zniesieniu pierwszej
warstwy po podkolorowaniu tła pojawiła się piękna,
barwna galeria postaci zwierząt i ludzi. Jak to możliwe, skoro wcześniak ich nigdy nie widział? Przypadek? Czyżby postacie wyłoniły się z chaosu linii
skojarzonych przypadkowo z koniem, osiołkiem,
człowiekiem, rybą i ptakiem? A może, podobnie
jak w przypadku zaprogramowanych odruchów
pierwotnych, noworodek ma zaprogramowane
w mózgu obrazy świata, które w dalszym życiu
rozpoznaje w swoim otoczeniu i wcale nie uczy
się ich od nowa? H.P. Yockey zauważa w „Journal
of Theoretical Biology”: „Ważne jest zrozumienie
tego, że nie uzasadniamy niczego przez analogię.
Sekwencja hipotez, że dokładny porządek symboli zapisuje informację, stosuje się bezpośrednio
do proteiny i genetycznego tekstu równie dobrze
jak do zapisanego języka, a zatem matematyczny
sposób traktowania jest identyczny”. Obraz też
można zapisać sekwencją informacji w proteinach
mózgu i przekazać, to da się zrobić nawet w tak
prostym programie jak Paint, tym bardziej więc
w mózgu.
Nadal nie wiemy, skąd pochodzimy. Więcej
wiemy, dokąd podążamy i co po nas pozostanie
– pamięć i części, fragmenty kodu genetycznego
w naszych dzieciach. To nasza nieśmiertelność.
Jacek Rudnicki
Rysunki Bubin SŻND
Opracowanie w Adobe Photoshop
Ryszard Szymański

GALERIA REKTORSKA
Budynek Rektoratu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie to jeden z piękniejszych zabytków
tego typu w Zachodniopomorskiem. Dostojny ratusz
z charakterystyczną, blisko 70-metrową smukłą
wieżą jest ozdobą Szczecina, a także ważnym
punktem na jego turystycznej mapie. Zbudowany
został w stylu północnoniemieckiego renesansu
na początku XX w. według projektu wybitnego
niemieckiego architekta Adolfa Wilhelma MeyeraSchwartaua, twórcy m.in. układu przestrzennego
i budowli Cmentarza Centralnego oraz gmachu
muzeum i Wałów Chrobrego.
Rektorat PAM po rewitalizacji w 2006 r. odzyskał
swój dawny blask. Jest okazały nie tylko z zewnątrz,
urzekające są także jego wnętrza, w tym te najpiękniejsze – aula i hol. Wchodząc do środka, nie sposób
nie zauważyć pięknych renesansowych kolumn,
sklepień i bogatych zdobień. Te pomieszczenia były
wręcz wymarzonym miejscem na stworzenie Galerii
Rektorskiej, gdzie swoje prace mogliby wystawiać
amatorzy i miłośnicy piękna: fotograficy, iluminatorzy, graficy, rysownicy, malarze i inni „pozytywnie
zakręceni” – głównie osoby związane z Akademią.
W ten sposób powstała w mieście nowa scena prezentacji twórczej, może jeszcze nie taka jak być
powinna, ale powolutku… małymi kroczkami goni
już najlepszych.

Uroczyste otwarcie Galerii odbyło się 2 listopada 2009 r. Jako pierwszy wystawił swoje prace
prof. Przemysław Nowacki, rektor PAM, który zaprezentował 18 zdjęć z letniej wyprawy w Bieszczady.
Wspaniale wpisały się one w klimat polskiego miesiąca wspomnień – listopada. Profesor Przemysław
Nowacki – neurolog – od 40 lat zajmuje się fotografią
i jak sam mówi – to jego wielka pasja pozazawodowa.
Na czarno-białych zdjęciach ukazały się zwiedzającym porzucone krzyże, czasem wrośnięte w pnie
drzew, fragmenty nagrobków i macewy. Wszystko
w deszczowych klimatach surowej, tajemniczej bieszczadzkiej przyrody. Ważne były światło i cienie.
Zupełnie inna w klimacie jest kolejna ekspozycja udostępniona zwiedzającym 7 grudnia 2009 r.
To zdjęcia dr. Jana Fiedorowicza zrealizowane
podczas wycieczki do Laponii. „W krainie świętego
Mikołaja” to wystawa prezentująca potęgę śniegu
i bogactwo bieli. Oczywiście, są na niej także inne
kadry, w tym sympatyczni kuzyni Rudolfa Czerwononosego, piękne i dumne renifery, na chwilę
przed długą drogą po nieboskłonie…
Termin wystaw w Galerii Rektorskiej jest bardzo
napięty, kolejny twórcy już czekają na prezentacje.
Galerię można zwiedzać codziennie, wstęp bezpłatny. Zapraszamy! Ul. Rybacka 1.
Kinga Brandys
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Władysław Łazuka

wigilia
Gęstnieje mrok
przed pierwszą gwiazdą
Wieś patrzy w bór
Siedzimy razem
pachnie świerk
I jadło pachnie
i podłoga
Dzielimy rybę
płoną świece
Potrawy dymią
jak wspomnienia
Zwierzęta w pola
idą
brodem
Łamią się z rzeką
lodu
krą

Zima
Pola w śniegu
po horyzont
samotny lisa trop
kuropatwy zerwały się
pofrunęły
w kotlince zapadły
by stać się niewidzialne
tam i ja
za pan brat z wiatrem
w drodze
której nie widać
bo szarówka
i zamieć
W noc
Zdjęcie Jan Fiedorowicz

PO 50 LATACH…
Po 50 latach od uzyskania absolutorium, 11 i 12
września 2009 r. odbył się zjazd absolwentów Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, rocznika
1959, pod honorowym patronatem rektora PAM
prof. Przemysława Nowackiego oraz przewodniczącego ORL w Szczecinie, dr. Mariusza Pietrzaka.
W zjeździe uczestniczyło 32 absolwentów Wydziału
Lekarskiego (spośród 127) oraz dziewięciu absolwentów Wydziału Stomatologicznego (spośród 32).
Spotkaliśmy się rano na Pomorzanach w Starej
Sali Wykładowej, tam gdzie pobieraliśmy pierwsze nauki medyczne. Otrzymaliśmy identyfikatory,
które okazały się przydatne, ponieważ nie zawsze
mogliśmy się rozpoznać. Spotkanie pod hasłem
„Nasze losy” prowadził w sposób bardzo sympatyczny organizator zjazdu Jan Rusin, przy udziale
sekretarza zjazdu Beaty Rusin. Uczciliśmy minutą
ciszy pamięć naszych profesorów oraz koleżanek

i kolegów. Następnie każdy z uczestników spotkania przedstawił w skrócie swoje losy. Pokazywany
był dorobek zawodowy, sytuacja rodzinna, zdjęcia,
te dawne i aktualne. Każdy z nas w krótkich słowach opowiadał o swoim życiu. Bardzo nas wzruszył i ucieszył swoim przyjazdem kolega prof. Kazimierz Rąpała, który po czwartym roku przeniósł się
do Warszawy i tam ukończył Akademię Medyczną.
Bardzo mile i serdecznie wspominał okres studiów
w Szczecinie.
Następnie przeszliśmy do Rektoratu PAM przy
ul. Rybackiej, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci przez władze Akademii. Chór PAM zaśpiewał nieśmiertelne Gaudeamus igitur. Rektor PAM
prof. Przemysław Nowacki przywitał nas bardzo
ciepłymi słowami, mówiąc między innymi: „Przyjechaliście do siebie, do swojej uczelni (…), widzę
na sali wielu moich nauczycieli, dzięki którym
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jestem lekarzem, profesorem i rektorem, i za to Wam
dziękuję”. Jubileuszowe wystąpienie wygłosił nasz
kolega Jan Rusin, po czym rektor wręczył nam okolicznościowe dyplomy, co przebiegało w atmosferze
wielkiego wzruszenia. Kanclerz uczelni mgr Jerzy
Łuczak poinformował nas o planach rozwojowych
PAM, a rzecznik prasowy mgr Kinga Brandys,
prowadząca całą uroczystość, przedstawiła film
pt. „60‑lecie PAM”. Potem udaliśmy się do Okręgowej Izby Lekarskiej, gdzie przewodniczący ORL
wręczył nam dyplomy z okazji 20‑lecia Izb Lekarskich. W zabytkowych wnętrzach OIL spożyliśmy
obiad i udaliśmy się na wycieczkę autokarową
po Szczecinie. Złożyliśmy wiązanki kwiatów pod
pomnikami papieża Jana Pawła II i Czynu Polaków.
Następnie wyjechaliśmy do pałacu w Przelewicach
– miejsca zakwaterowania. Wieczorem odbyła się
biesiada. Było świetne jedzenie, tańce do białego
rana, rozmowy i wspomnienia. Wymienialiśmy
adresy i przyrzekaliśmy częściej się spotykać. Biesiadę zakończył taneczny pociąg. Było cudownie.
Całość imprezy filmował i fotografował Piotr Tara-
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siewicz razem z mamą Beatą Rusin. Następnego
dnia rano chętni uczestniczyli w mszy św. celebrowanej w zabytkowym kościele w Przelewicach,
gdzie piękną i wzruszającą homilię wygłosił ksiądz
proboszcz Roman Dutko. Po śniadaniu zwiedzaliśmy
zachwycający różnorodnością okazów przelewicki
ogród dendrologiczny. W salach pałacu obejrzeliśmy
wernisaż „Ogrody japońskie”. W pięknie urządzonej,
miejscowej restauracji Magnolia zjedliśmy obiad.
Tu kończyliśmy swoje wspomnienia i opowieści.
Odjechaliśmy do Szczecina, zapewniając, że spotkamy się najpóźniej za pięć lat.
Było to piękne spotkanie, świetnie zorganizowane, za które należą się gorące podziękowania
naszemu koledze, organizatorowi zjazdu Janowi
Rusinowi, sekretarzowi Beacie Rusin i asystentowi
Piotrowi Tarasiewiczowi.
Irena Stasiak-Wojteczek z d. Jung
Gustaw Wośko
Krystyna Żychska z d. Auguścińska

śWIĄTECZNE SPOTKANIE
Z EMERYTAMI W PAM
Blisko 200 osób, emerytowanych pracowników
PAM, przyszło na świąteczne spotkanie do Rektoratu przy ul. Rybackiej. Gości powitał dr Walerian
Jędrzejczak – przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki Pracowników PAM, a następnie prof. Przemysław Nowacki
– rektor PAM.

W programie był koncert kolęd polskich w wykonaniu chóru Słowiki 60 pod dyrekcją Grzegorza
Handke oraz występ aktorów z Teatru Polskiego
w Szczecinie i tradycyjny poczęstunek.
KB
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Z żałobnej karty

Śp. prof. dr hab. n. med. dr h. c.

Stanisław Woyke
(1928–2009)

Wspomnienie o śp. Profesorze Stanisławie Woyke wygłoszone w czasie uroczystości
pogrzebowej w kaplicy Cmentarza Centralnego w Szczecinie, dnia 4 grudnia 2009 r.
Być uczniem takiego Mistrza i Nauczyciela jak
profesor Stanisław Woyke to niezasłużony przywilej.
Ten mistrz nad mistrze mógłby dziś powtórzyć za
Leopoldem Staffem:
„Dobrze mnie wiodłeś losie, po żywota drodze,
Serce me porażone w niejednym porywie
Nie znało dni daremnych, których treścią próżnia”.
Wspominamy dzisiaj człowieka niezwykłego, obdarowanego licznymi talentami, które
rozwinął i pomnożył, ikonę
polskiej patomorfologii onkologicznej, twórcę nowoczesnej
polskiej cytodiagnostyki onkologicznej, honorowego członka
Polskiego Towarzystwa Patologów. A jednocześnie człowieka
prawego i ujmująco skromnego,
który o nic nie zabiegał dla siebie, a żył i wytrwale pracował
dla innych. W takim momencie
widzę ogromny tłum tysięcy
i tysięcy chorych, którzy otrzymali właściwe leczenie dzięki
precyzyjnej diagnozie Profesora.
Widzę tysiące studentów medycyny, którym dał podstawy rozumienia choroby,
a miał dar nauczania zagadnień trudnych w sposób
przystępny i zrozumiały. Docent Wojciech Gorczyca
pisze w liście kondolencyjnym z Nowego Yorku:
„W moim przypadku wystarczyło zaledwie kilka
tygodni zajęć i wykładów z Profesorem, aby na trzecim roku studiów marzenia o chirurgii zamienić
w nową pasję do patomorfologii, która dzięki Niemu
trwa do dziś”. Taki to był nauczyciel! Widzę długi
szereg patomorfologów, których wykształcił i którzy
wykształcili już następnych specjalistów. Bo przecież wszyscy cytopatolodzy polscy są bezpośrednimi
lub pośrednimi uczniami Profesora. Jeden z nich,
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dr Jarosław Wejman z Warszawy, tak pisze w liście
kondolencyjnym skierowanym na moje ręce: „Pan
Profesor był jednym z pierwszych polskich patologów
znanych w świecie, był dla nas ogromnym autorytetem, a też i powodem do dumy, że i my, Polacy,
(mimo tzw. trudnych czasów) potrafimy swą pracą
i wiedzą zasłużyć na szacunek również za granicą”.
Widzę wreszcie grono bliskich
uczniów i współpracowników
Profesora, którym zaszczepił
fascynację nauką i diagnostyką
mikroskopową. A trzeba powiedzieć, że Profesor był wirtuozem
mikroskopu. Powiem więcej –
był czarodziejem diagnostyki
mikroskopowej, gdyż widział
pod mikroskopem w tkankach
i komórkach to, czego inni nie
widzieli lub nie umieli dostrzec,
i ustalał precyzyjne rozpoznanie. Inny z uczniów Profesora, prof. Bogdan Czerniak
z MD Anderson Cancer Center
w Houston w Teksasie pisze
w liście kondolencyjnym: „His
diagnostic skills were legendary, have helped many generations of physicians
to manage their patients and are a difficult act for
his students to follow”, co się przekłada: Legendarne
diagnostyczne umiejętności Profesora pomogły pokoleniom lekarzy w leczeniu ich chorych, a dla jego
uczniów są trudne do osiągnięcia.
Profesor Woyke był charyzmatycznym przywódcą
grupy uczniów, których zgromadził, wykształcił, inspirował i którymi się opiekował do momentu, aż każdy
rozwinął swoje skrzydła, a i wtedy jeszcze wspierał i cieszył się ich osiągnięciami, a martwił porażkami. Spośród habilitowanych do tego grona należą:
w Szczecinie – prof. Jan Lubiński, prof. Maria Chosia,
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prof. Elżbieta Urasińska; w Warszawie – prof. Włodzimierz Olszewski; w Nowym Yorku – doc. Wojciech
Gorczyca, w Houston – prof. Bogdan Czerniak. Przez
ponad 40 lat nigdy nie słyszałem, żeby Profesor martwił się swoimi problemami, nawet wtedy gdy był
już bardzo chory, ale często martwił się problemami
innych i zastanawiał się, jak by im zaradzić.
Święty Bernard, charakteryzując ludzi parających
się nauką, napisał: „Są (tacy), którzy chcą wiedzieć,
aby nauką bliźnim pożytek przynosili, i to jest roztropność”. W tym sensie Profesor z pewnością był
człowiekiem roztropnym. Jego stałą troską było,
aby prowadzone przez nas badania miały aspekt
praktyczny, czyli żeby bliźnim pożytek przynosiły
przez wczesne i precyzyjne rozpoznanie choroby
nowotworowej.
Kochany Profesorze! My wszyscy patolodzy
tutaj zgromadzeni, w imieniu całej społeczności
patologów polskich i rozsianych po świecie Twoich uczniów, w imieniu chorych, którym służyłeś,
studentów, których nauczałeś, z potrzeby serca
chcemy Ci wyrazić wdzięczność za Twe pracowite
i owocne życie, które przyniosło tyle dobra. Powtórzę
za profesorem Leopoldem Kossem z Nowego Yorku,
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najwybitniejszym z żyjących cytopatologów, który
napisał w swym liście: „He will always be remembered as an outstanding scientist, diagnostician and
faithful friend. May he rest in peace!”. To znaczy:
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako znakomity naukowiec, diagnosta i wierny przyjaciel.
Niech spoczywa w pokoju.
Kochany Profesorze! Zostawiłeś cząstkę siebie
w każdym z nas i odszedłeś zaopatrzony Sakra-

mentem Chorych. Odszedłeś tam, gdzie nie ma bólu,
intubacji, tracheostomii i respiratorów, gdzie nie ma
nieuleczalnych chorób nowotworowych i neurologicznych, gdzie nawet mikroskop jest już niepotrzebny,
gdzie jest tylko radość i szczęście w obliczu Ojca.
Do zobaczenia, kochany nasz Mistrzu i Nauczycielu!
Wenancjusz Domagała

* * *
„Żywoty wielkich mężów są najlepszą nauką dla wszystkich”
Seneka
Profesor Stanisław Woyke urodził się 18 stycznia
1928 r. w Maleninie koło Tczewa. Studia na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu ukończył w 1951 r., uzyskując dyplom lekarza. Na podstawie pracy pt. „Uwagi w sprawie rozpoznawania
histologicznego nerwiaków” 13 czerwca 1956 r.
Rada Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii
Medycznej nadała Mu (zatwierdzony 7 marca 1957 r.
przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki) stopień kandydata nauk medycznych,
zweryfikowany następnie uchwałą Rady Wydziału
Lekarskiego PAM dnia 11 maja 1960 r. na stopień
naukowy doktora medycyny z kwalifikacją summa
cum laude. Na podstawie pracy habilitacyjnej pt.
„Nowotwory pni nerwowych wywołane doświadczalnie” Rada Wydziału Lekarskiego PAM dnia 10 maja
1961 r. nadała Mu stopień naukowy docenta, który
został zatwierdzony przez ministra zdrowia dopiero
po prawie dwóch latach (2 lutego 1963 r.). Na stanowisko docenta etatowego w Katedrze Anatomii
Patologicznej PAM powołany został dnia 5 sierpnia
1963 r. W 1972 r. otrzymał tytuł naukowy profesora
nadzwyczajnego, a w 1979 r. profesora zwyczajnego. Od ukończenia studiów pracował w Zakładzie Anatomii Patologicznej Pomorskiej Akademii
Medycznej (pod kierownictwem prof. Kazimierza
Stojałowskiego). Drugi stopień specjalizacji z patomorfologii uzyskał w 1959 r. W latach 1970–1983
był kierownikiem Samodzielnej Pracowni Mikroskopii Elektronowej Instytutu Biostruktury PAM,
w latach 1975–1980 kierownikiem Pracowni Cytologii Klinicznej Zakładu Anatomii Patologicznej tego
Instytutu, a w latach 1983–1991 kierownikiem
Zakładu Patomorfologii Nowotworów Instytutu
Patologii PAM. W latach 1972–1978 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Lekarskiego PAM. Był
również przez szereg lat kuratorem Studenckiego
Towarzystwa Naukowego. W latach 1964–1972
był konsultantem wojewódzkim w zakresie onko-
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logii. Był współorganizatorem (z prof. Olszewskim)
i wieloletnim kierownikiem Pracowni Cytologicznej w Kuwait Cancer Center w Kuwejcie. W latach
1976–1977 był prezydentem European Federation
of Cytology Societies. W 1975 r. otrzymał nagrodę
im. Alfreda Jurzykowskiego przyznaną przez Polski
Instytut Naukowy w Nowym Yorku.
Głównym terenem działalności naukowej
prof. Woykego była patomorfologia nowotworów,
a w szczególności histopatologia, cytodiagnostyka
i ultrastruktura nowotworów, zaś głównym celem
Jego pracy naukowej było udoskonalenie wczesnego i ścisłego rozpoznania nowotworów jako
najprostszej drogi do skutecznego leczenia. Działalność naukową Profesora cechował stały postęp
metodyczny, twórcze inicjowanie nowych kierunków
i umiejętne łączenie analizy poznawczej z wykorzystaniem jej wyników w praktyce. Dlatego większość
Jego prac dotyczy opracowania metod i kryteriów
rozpoznawczych dla celów praktycznej patomorfologicznej diagnostyki onkologicznej. Był autorem lub
współautorem ponad dwustu kilkudziesięciu publikacji drukowanych w naukowych czasopismach
polskich oraz w bardzo dobrych czasopismach
zagranicznych, głównie amerykańskich, oraz sześciu monografii i pięciu rozdziałów w monografiach
i podręcznikach. Cztery z tych monografii stanowią
pierwsze w języku polskim pozycje dotyczące nowoczesnej cytodiagnostyki nowotworów, które przez
dziesięciolecia stanowiły podstawę wykształcenia
cytopatologów polskich.
Po powrocie z rocznego stażu w Memorial Hospital w Nowym Yorku (1959/1960), gdzie przebywał
na stypendium Fundacji Rockefellera, pracując pod
kierunkiem prof. Leopolda Kossa – najwybitniejszego
po Papanicolaou cytopatologa w skali światowej,
Profesor Woyke stworzył od podstaw w Zakładzie
Anatomii Patologicznej PAM ośrodek cytodiagnostyki nowotworów, wdrażając najpierw cytodiagno-
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stykę raka płuc, a następnie raka żołądka, pęcherza
moczowego, płynów z jam ciała oraz biopsję aspiracyjną cienkoigłową. Obok licznych prac naukowych
w tym zakresie, które należą do badań pionierskich
w piśmiennictwie krajowym i światowym, opracował
również kilka monografii wydanych przez PZWL.
Są to: „Cytodiagnostyka raka płuc” „Wybrane
działy cytodiagnostyki” (wspólnie z K. Marliczem,
W. Domagałą, J. Wagnerem i L. Fryczem), „Cytodiagnostyka aspiracyjna nowotworów” (wspólnie
z W. Olszewskim).
Profesor Woyke wprowadził w Polsce nowoczesną
cytodiagnostykę nowotworów i ocenę ultrastruktury
do diagnostyki nowotworów oraz wprowadził biopsję aspiracyjną cienkoigłową na długo przedtem,
zanim środowisko medyczne nie tylko w Polsce, ale
i w wielu krajach świata zdało sobie sprawę z jej
znaczenia w diagnostyce nowotworów. Był współautorem (z L.G. Kossem i W. Olszewskim) jednej
z najlepszych w świecie monografii na temat biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej „Aspiration biopsy.
Cytologic interpretation and histologic bases”.
Profesor Woyke był uznanym światowym autorytetem naukowym w dziedzinie cytodiagnostyki
nowotworów. Nie tylko rozwinął w Polsce pionierską
działalność w zakresie diagnostyki cytologicznej,
ale wytrwale i konsekwentnie propagował tę ważną
metodę diagnostyczną w kraju i za granicą poprzez
publikowanie prac naukowych, monografii, poprzez
wykłady na licznych kongresach naukowych oraz
wykształcenie rzeszy cytopatologów na prowadzonych w Szczecinie kursach.
Profesor Woyke stworzył w PAM nowoczesny
ośrodek histopatologii, cytodiagnostyki i badania
ultrastruktury nowotworów z zespołem naukowców patomorfologów, który śmiało można nazwać
szkołą prof. Woykego. Zgromadził i przez wiele lat
kierował, inspirował i ożywiał pracę tego zespołu
złożonego z wybitnych patomorfologów, w którym
miałem również szczęście pracować.
Profesor Woyke był wybitnym pedagogiem, przyjacielem studentów i młodych pracowników nauki,
a jednocześnie człowiekiem skromnym i prawym.
W roku 1976 studenci w drodze ankiety wybrali
go na Najlepszego Dziekana Wydziału Lekarskiego
w Polsce. Promował ośmiu doktorantów, spośród
których trzech uzyskało tytuł profesora.
Profesor Kazimierz Stojałowski w recenzji
dorobku naukowego tak charakteryzuje prof. Stanisława Woykego: „…należy on do najbardziej uzdolnionych moich współpracowników, którego pilność
i głęboka wiedza z wczesnym i konsekwentnym
ukierunkowaniem stworzyły Zakładowi kierowanemu przeze mnie pozycję jednego z najaktywniejszych Zakładów Anatomii Patologicznej w Polsce

i pochlebnie notowanego w naukowych ośrodkach
zagranicznych”. Profesor Woyke był chyba jedynym
Polakiem, który na publicznym zebraniu zapisał
się do „Solidarności” po jej delegalizacji. W poniedziałek po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce,
podczas zebrania kilkuset pracowników szpitala
klinicznego nr 1 PAM zabrał głos i poprosił, aby Go
zapisać do NSZZ „Solidarność”. W początkowym
okresie stanu wojennego został zawieszony w funkcji kierownika Samodzielnej Pracowni Mikroskopii
Elektronowej i członka Senatu PAM (gdzie z wyboru
reprezentował Radę Wydziału Lekarskiego).
Profesor był człowiekiem całkowicie pochłoniętym
diagnostyką morfologiczną nowotworów. Większość
życia spędził nad mikroskopem lub studiując monografie i artykuły naukowe. Będąc na emeryturze,
przez kilkanaście lat przychodził trzy dni w tygodniu
do Zakładu, a gdy sytuacja tego wymagała nawet
częściej, konsultował trudne przypadki, uczył młodych histopatologii i cytodiagnostyki.
Miał charyzmę, która sprawiła, że już po dwóch
wykładach z patomorfologii zdecydowaliśmy się
z Włodzimierzem Olszewskim – wtedy jako studenci III roku – poprosić Go o możliwość pracy
w Studenckim Kole Naukowym. I tak zaczęła się
nasza wielodziesięcioletnia przyjaźń i współpraca
naukowa. Był człowiekiem niezwykle skromnym,
o nic dla siebie nie zabiegał. Najlepiej charakteryzują
Go w tym względzie słowa Leopolda Staffa:
„…Nie wabił mnie spiżowy pomnik
Rozgłośne trąby, huczne brawa
Zostanie po mnie pusty pokój
I małomówna, cicha sława”.
Profesor Woyke był w całym tego słowa znaczeniu
człowiekiem niezwykłym. Z Jego odejściem skończyła się w naszym życiu, w historii PAM i w historii
cytologii onkologicznej w Polsce pewna epoka, ale
ziarno wiedzy, które zasiał, da obfity plon w przyszłości, a On sam pozostaje w naszych sercach
i umysłach.
W ostatnim etapie swego pracowitego życia Profesor zmagał się godnie i dzielnie z ciężką, postępującą
chorobą, na którą nie ma leczenia. Przyszła do Niego
podstępnie w pełni sił fizycznych i intelektualnych.
Wtedy dał nam lekcję, jak żyć i nie tracić ducha, gdy
nie ma żadnej nadziei na poprawę, a raczej jest pewność, że będzie coraz trudniej, bo postępu choroby
nie umiemy zatrzymać. I Ten, który tysiącom chorych dał szanse na leczenie przez swoje precyzyjne
rozpoznania, sam musiał zmierzyć się z chorobą,
której precyzyjne rozpoznanie oznaczało jednocześnie brak możliwości jakiegokolwiek leczenia.
prof. dr hab. Wenancjusz Domagała
Zakład Patomorfologii
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Wspomnienie
Prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Garnuszewski
(1917–1998)

Minęła dziesiąta rocznica
śmierci prof. Zbigniewa Garnuszewskiego, który w latach 1956–
1969 był kierownikiem Kliniki
Ftyzjatrii Pomorskiej Akademii
Medycznej. Krótki okres jego
działalności w Szczecinie został
opisany w Trylogii 60-lecia PAM,
w tomie I zatytułowanym „Oni
tworzyli uczelnię”. Był wielokrotnie odznaczany, m.in.: Srebrnym
Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Walecznych, Krzyżem
Armii Krajowej oraz Krzyżem
Kampanii Wrześniowej 1939
nadanymi w Londynie, Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Z okazji tej rocznicy warto przypomnieć mało
znane fakty z życia profesora Garnuszewskiego, opra-

cowane przez przyjaciela rodziny
Garnuszewskich – inż. Adama
Modlińskiego z Warszawy. Podstawą tego opracowania były
wspomnienia małżonki Profesora.
Zapewne większość aktualnie
czynnych zawodowo pracowników PAM nie pamięta postaci
prof. Garnuszewskiego, dlatego
przedstawiam Jego sylwetkę
na łamach naszego Biuletynu.
Warto wspomnieć, że syn profesora także Zbigniew (niestety
już nieżyjący) ukończył studia
w Pomorskiej Akademii Medycznej (rocznik 1968) i pracował
w szpitalu onkologicznym na Golęcinie.
prof. Zygmunt Machoy

* * *
Urodził się w Helsinkach (Finlandia). Ojcem Jego
był admirał komandor Antoni Garnuszewski, wybitny
inżynier budownictwa morskiego, który ukończył
Wyższą Szkołę Techniczną – Politechnikę w Petersburgu. Po powrocie do Polski w latach dwudziestych
był założycielem, rektorem i wykładowcą w Szkole
Morskiej w Tczewie, a następnie w Gdyni.
Profesor Zbigniew Garnuszewski dzieciństwo
spędził w Tczewie, a lata młodzieńcze w Gdyni.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w roku 1934
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał
absolutorium w 1939 r. W okresie studiów krakowskich z wielką pasją uprawiał lekkoatletykę,
osiągając wspaniałe wyniki w skoku w dal i wzwyż.
Niestety, wojna przerwała Jego karierę sportową
i uniemożliwiła start olimpijski. Był również uzdolniony muzycznie – grał na fortepianie. Jako adept
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medycyny zgłosił się do wojska do garnizonu w Tarnowskich Górach we wrześniu 1939 r. i otrzymał przydział do 3. Pułku Ułanów. Z jednostką
tą dotarł do miejscowości Chmielnik na Kielecczyźnie, a następnie, po utracie konia, z wyposażeniem w postaci apteczki polowej i materiałów
sanitarnych niezbędnych do ratowania rannych,
do Szczekarkowa koło Opola Lubelskiego, gdzie
zarządcą dóbr kleniewskich był jego stryj – brat
ojca Czesław Garnuszewski. Przerwane w Krakowie
studia na początku 1940 r. ukończył na Wydziale
Lekarskim Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W maju 1940 r.
osiedlił się w Opolu Lubelskim, gdzie przez następne
lata do lipca 1944 r. był zatrudniony w ośrodku
zdrowia i szpitalu sejmikowym – prowadził oddział
zakaźny. W tym okresie udzielał pomocy lekarskiej
w lasach i okolicznych wioskach chorym i rannym

partyzantom podobwodu C Armii Krajowej i innych
organizacji podziemnych w tym rejonie. W szpitalu
na kierowanym przez siebie oddziale prowadził tajne
kursy dla sanitariuszek oddziałów partyzanckich.
W tym czasie przebył też dur i tyfus, który nadwyrężył jego zdrowie. W lipcu 1944 r. został lekarzem
72. Pułku Piechoty AK Ziemi Radomsko-Kieleckiej, brał udział między innymi w akcji „Burza”.
W lipcu 1944 r. prof. Zbigniew Garnuszewski został
delegowany przez resort zdrowia PKWN w Lublinie do badania ludności polskiej przyjeżdżającej
w ramach repatriacji z terenów wschodnich Polski.
Następnie wyjechał do Wrocławia, gdzie rozpoczął
pracę zawodową i naukową, potem przeniósł się
do Szczecina. W 1947 r. uzyskał stopień doktora
medycyny, w roku 1955 docenta, a w 1961 r. tytuł
profesora nadzwyczajnego w Pomorskiej Akademii
Medycznej, w której przez kilka lat kierował Katedrą

7 stycznia 2010 r. zmarł
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Brzeziński
rektor PAM w latach 1982–1984, wieloletni
kierownik Zakładu Historii Medycyny i Etyki
Lekarskiej. Był wybitnym autorytetem w dziedzinie etyki lekarskiej, znawcą historii medycyny, bardzo cenionym przez studentów dydaktykiem i pełnym pasji człowiekiem. Miał 81 lat.

i Kliniką Chorób Płuc i Gruźlicy. W latach sześćdziesiątych pracował w Niamej w Nigerii.
Profesor odbył szereg rejsów dalekomorskich jako
lekarz okrętowy. Podczas rejsu na Daleki Wschód
do Singapuru, Chin i Japonii zrodziła się największa
pasja Profesora – akupunktura. W latach 1971-1982
odbył liczne kursy akupunktury w Paryżu, Wiedniu, Ułan-Bator, Phenianie i Nankinie. Od 1975 r.
poświęcił się jej bez reszty. Zgłębiał mechanizm
działania i możliwości terapeutyczne nakłuwań.
Po powrocie do Polski zaczął stosować tę metodę,
skupiając wokół siebie zainteresowanych nią lekarzy. Od roku 1979 organizował liczne kursy i szkolenia lekarzy w zakresie leczenia akupunkturą.
Z inicjatywy Profesora w 1978 r. powstała pierwsza poradnia akupunktury w Polsce, a następnie
Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury w Warszawie
(noszące obecnie jego imię) jako wiodąca placówka
lecznicza, szkoleniowa i naukowa. W roku 1986
minister zdrowia powołał Profesora na krajowego
doradcę ds. akupunktury. Profesor Zbigniew Garnuszewski był też pierwszym prezesem Polskiego
Towarzystwa Akupunktury, które skupia obecnie
około 2 tys. lekarzy. Pełnił tę funkcję aż do śmierci.
W 1993 r. i ponownie w 1997 został wybrany
na wiceprezydenta Światowej Federacji Towarzystw
Akupunktury z siedzibą w Pekinie. Uczestniczył
w wielu światowych i krajowych konferencjach
i kongresach. Nie szczędził trudu w kształceniu
lekarzy, ale przede wszystkim leczył.
Życie i osiągnięcia Profesora są tak bogate,
że można byłoby nimi obdarzyć życiorysy co najmniej kilku osób. Był wielkim humanistą, nauczycielem i wychowawcą dużej rzeszy akupunkturzystów,
zapisując się złotymi zgłoskami w historii polskiej
medycyny. Zmarł 28 czerwca 1998 r. w Warszawie
i został pochowany w rodzinnym grobie na Cmentarzu Powązkowskim.
inż. Adam Modliński

11 stycznia 2010 r. zmarł
prof. dr hab. n. med.
Kazimierz Niezabitowski
kierownik Katedry i Zakładu Radiologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach
1973–1993, twórca pierwszych w Polsce embolizacji malformacji naczyniowych mózgu za
pomocą odczepianych balonów. Miał 86 lat.
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OTRZĘSINY 2009
Jak co roku Parlament Studentów Pomorskiej
Akademii Medycznej przygotował otrzęsiny dla swoich nowych studentów, które odbyły się 4 listopada
2009 r. w powszechnie znanym, lubianym i jednocześnie największym szczecińskim lokalu Heyaclub.
Dzięki uprzejmości prof. Floriana Czerwińskiego
studenci I roku, którzy poddali się tradycji otrzęsinowej, nie musieli obawiać się anatomii następnego
dnia, co miało dodatkowo zachęcić do stawienia się
na tę niezapomnianą i magiczną imprezę. Starszaki
wstęp na imprezę miały ułatwiony, pierwszaki, by
się na niej znaleźć, musiały pokonać wiele przeszkód, które specjalnie dla nich przygotowali organizatorzy imprezy.

Tuż za drzwiami odbywała się selekcja pierwszorocznych studentów, którzy zostawali naznaczeni
poprzez namalowanie wąsów. Zaraz po odłożeniu
kurtek do szatni osoby te były porywane i zaciągane
do toalety, z której nie dane im było wyjść z suchą
głową. Ten legendarny już punkt imprezy otrzęsinowej jak co roku zaskakuje pierwszoroczniaków. Spo-
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tkanie głowy z muszlą klozetową w zupie składającej
się ze złocistych płynów i batoników czekoladowych
na długo pozostaje w pamięci. Po opuszczeniu pierwszej stacji sprawdzono odporność na huk i hałas
w tunelu zbudowanym z materacy. Następnie była
„trenerka kocurów” pozwalająca skosztować chudego mleka, pielęgniarki serwujące smakołyki prosto z baseników, strzykawek i woreczków na mocz.
Pamiątkowe zdjęcia ze studentkami stomatologii,
oblanymi krwią i dzierżącymi w ręku piły, wiertaki
i inny sprzęt, niekoniecznie dentystyczny. Zakuwanie w dyby pozwalało na spokojne poprawienie
makijażu farbkami plakatowymi przed jeszcze jednym zdjęciem, tym razem z tabliczką pokazującą,
na ile lat osoba zostaje „skazana”. Potem transport
upozorowanym na karetkę wózkiem z hipermarketu
prosto pod nogi sobowtóra rektora, który decydował
o przyznaniu koszulki i wejściu na salę zabaw. Ale
to nie był koniec atrakcji dla pierwszaków, była jeszcze loteria przygotowana specjalnie dla nich przez
IFMSA oraz konkursy prowadzone przez wodzireja,
w których można było zgarnąć kilka pamiątek.
Frekwencja dopisała, klub wypełnił się po brzegi.
Na parkiecie mieszały się białe koszulki pierwszoroczniaków z czarnymi osób, które jeszcze przed
chwilą były znienawidzone i niewzruszenie wykonywały swoje zadania na otrzęsinowej ścieżce. Niestety,
w ferworze „kocenia” jedna ze studentek drugiego
roku została zmuszona do zaliczenia pierwszej stacji
trasy otrzęsinowej, za co serdecznie przepraszamy.
Zeszłoroczna nowość bardzo przychylnie komentowana, czyli „Oddział zamknięty”, był, niestety,
zamknięty z powodu braku kadr, dlatego serdecznie
zapraszamy za rok do pomocy przy organizowaniu
tych niezapomnianych chwil dla nowych członków
braci studenckiej.
Swoją obecnością zaszczycili goście: dziekan
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. PAM
Mariusz Lipski oraz dr Krzysztof Woźniak.
W tym roku za projekt koszulki odpowiadał Piotr
Bergiel, a za projekt plakatów Milena Malec. Zabawę
z ramienia Parlamentu Studentów koordynowali
Mateusz Wojtarowicz i Karol Badeja.
Marek Wagner
VI rok WL
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WIZYTA W LUND
International Medical Student Project (IMSP) jest
programem międzynarodowej współpracy Wydziałów
Lekarskich Uniwersytetów w Greifswaldzie (Niemcy),
Lund (Szwecja) oraz Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecina. Od 2009 r. w projekcie biorą udział
również studenci medycyny z Tartu (Estonia). IMSP
oferuje możliwość edukacyjnej i kulturalnej wymiany
zrzeszonych studentów. W 2009 r. studenci PAM
mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym na Uniwersytecie w Lund, które odbyło się
na przełomie października i listopada.
W ramach spotkania uczestnicy mogli wziąć
udział w specjalnie przygotowanej serii wykładów
poruszających problemy współczesnej medycyny
w odniesieniu do wybranych krajów świata. Prezentacje wygłoszone były przez doświadczonych specjalistów szwedzkich, mających w swoim dorobku
wieloletnie staże zagraniczne. Hákan Miörner, PehrOlov Pehrson oraz Anders Jeppsson podzielili się
swoim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą takich
chorób jak trąd czy gruźlica, stanowiących nadal
istotny problem w krajach Trzeciego Świata. Przedstawili informacje na temat nowych metod diagnozowania oraz sposobów i form pomocy udzielanej przez
kraje wysoko rozwinięte. Ponadto studenci zapoznali
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się z tematyką dostępności leków w różnych krajach
i normami prawnymi regulującymi te zagadnienia.
Tematem zamykającym serię wykładów były prawa
człowieka ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego
dostępu do usług medycznych i różnic wynikających
z odmiennych regulacji prawnych.
Interesującym dodatkiem do cyklu wykładów
było wspólne zwiedzanie miasta oraz uroczysta
kolacja, podczas której uczestnicy z różnych części Europy mogli lepiej się poznać, powspominać
poprzednie spotkania w ramach IMSP oraz wymienić się poglądami na tematy poruszane w czasie
wykładów. International Medical Student Project
po raz kolejny przyczynił się do wzmocnienia międzyuczelnianej współpracy, nawiązania nowych znajomości oraz utrwalenia przyjacielskich kontaktów
między studentami zrzeszonymi w programie. Osobą
odpowiedzialną za tę współpracę ze strony PAM
jest dr Artur Mierzecki z Samodzielnej Pracowni
Kształcenia Lekarza Rodzinnego.
Paulina Niedziałek (III rok WL)
Karolina Machowska (III rok WL)
Tomasz Boczar (VI rok WL)
Zdjęcie Wojciech Janczewski
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OFERTA WYDAWNICTWA PAM

Joanna Bober, Barbara Dołęgowska
ĆwiCZeniA Z CheMii dla studentów I roku Pomorskiej Akademii Medycznej
Szczecin 2009, format B5, 106 stron, oprawa miękka

Poza zadaniami do rozwiązania studenci znajdą tu wiedzę dotyczącą między innymi zasad
BHP w laboratorium chemicznym, klasycznej analizy jakościowej związków nieorganicznych,
równowagi Donnana i właściwości koloidów oraz roztworów buforowych, chromatografii adsorpcyjnej i podziałowej. Książka zawiera również tablice wartości mas atomowych pierwiastków
chemicznych oraz wskaźników kwasowo-zasadowych.

WYBORY UZUPEłNIAJĄCE DO
PARLAMENTU STUDENTÓW PAM
30 listopada 2009 r. odbyły się wybory uzupełniające do Parlamentu Studentów PAM. Kandydaci
mogli się ubiegać o 10 wolnych miejsc w składzie
Parlamentu: po jednym na Wydziale Lekarskim
i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, trzy miejsca na Wydziale Nauk o Zdrowiu i aż pięć miejsc
na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej. W tym roku studenci tego
ostatniego wydziału po raz pierwszy mogli brać
czynny udział w wyborach i zostać członkami Parlamentu. Wybory cieszyły się największą popularnością na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk
o Zdrowiu. Studenci pozostałych dwóch wydziałów
nie wykazywali zbyt dużego zainteresowania.
Wśród kandydatów Wydziału Lekarskiego najwięcej głosów (84) otrzymał Konrad Cieślak i tym
samym został członkiem Parlamentu. Członkinią

Parlamentu Studentów z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego została jedyna kandydatka Kaja
Lisak, która uzyskała 18 głosów. Z Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
miejsce w Parlamencie wywalczyli: Adrianna Grasza
(15 głosów), Ewa Staniak (13), Magdalena Ziębicka
(13), Michał Jabłoński (12) i Sławomir Komosa (12).
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu do Parlamentu Studentów awansowali: Joanna Kusajda (69 głosów),
Tomasz Przybecki (51) i Hubert Mońko (44).
Wszystkim nowo wybranym członkom Parlamentu Studentów PAM serdecznie gratuluję! Życzę
im, aby ich współpraca ze starszymi kolegami przebiegała bardzo owocnie, w miłej atmosferze i z korzyścią dla całej społeczności studenckiej.
Ewa Różańska

UNIWERSJADA LAT PIERWSZYCH
W dniach 3 i 10 grudnia 2009 r. rozegrano turniej
piłki siatkowej kobiet i mężczyzn o mistrzostwo akademickie Szczecina studentów pierwszych lat studiów
w ramach Uniwersjady 2009. Turnieje odbyły się
w hali sportowej przy ul. Dunikowskiego, a współorganizatorami było Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu oraz Klub Uczelniany AZS PAM.
W rywalizacji kobiet niespodziewany sukces
odniosły zawodniczki naszej uczelni, które pokonując reprezentację Uniwersytetu Szczecińskiego
3:1, zdobyły pierwsze miejsce i miano najlepszego

zespołu w roku akademickim 2009/2010. Zwycięski skład reprezentacji żeńskiej stanowiły: Marta
Jovica, Alicja Ciszewska, Dorota Grabowska, Karolina Rajewicz, Agata Michalska, Magdalena Sowa,
Urszula Stępień, Natalia Kosicka.
Panowie także walczyli zaciekle, ale wystarczyło
im to do zajęcia trzeciego miejsca. Wyróżniającym się
zawodnikiem w naszym zespole był Tomasz Baran.
W turnieju mężczyzn zwyciężył ZUT przed US.
mgr Stanisław Gorwa
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
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STUDENCKIE TRÓJMIEJSKIE
SYMPOZJUM STOMATOLOGICZNE
W dniach 6–8 listopada 2009 r. po raz pierwszy
w tym roku akademickim odbyło się Studenckie
Trójmiejskie Sympozjum Stomatologiczne. Organizatorem imprezy był Oddział Gdański Polskiego
Towarzystwa Studentów Stomatologii. Do konferencji zaproszono wszystkich należących do tej
organizacji. Łącznie z ośmiu oddziałów przybyła
rekordowa liczba 361 uczestników.

Czy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Niekoniecznie, tym razem było inaczej. 6 listopada
około dwudziestej prowadziły one do klubu Parlament położonego w centrum gdańskiej Starówki.
Przede wszystkim jednak spotkało się w tym miejscu
znakomite towarzystwo przyszłych stomatologów.
Gdyby listopad był w lecie, można byłoby powiedzieć, że zabawa trwała do białego rana. Niemniej
jednak, kiedy impreza dobiegała końca, mimo rannej
godziny było nadal sugestywnie ciemno, jakby noc
i zabawa miały trwać jeszcze dłużej.
Otwarcia Studenckiego Trójmiejskiego Sympozjum Stomatologicznego dokonał prezes gdańskiego
oddziału PTSSu w Auditorium Primum Ateneum
Gedanense Novum – najnowszej sali wykładowej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, następnie
głos zabrali profesorowie. Rozpoczął prof. Adam Włodarkiewicz wykładem zatytułowanym „Chirurgiczne
leczenie nowotworów złośliwych skóry twarzy”.
Następnym był referat prof. Zdzisława Bereznow-
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skiego „Implanty dentystyczne – nowe możliwości
rehabilitacji pacjentów bezzębnych”. Po wystąpieniach obu profesorów nadszedł czas na przerwę
i chwilę oddechu, wymienienie uwag i wątpliwości.
W drugiej części bloku wykładowego prof. Barbara
Adamowicz-Klepalska mówiła o „Aspekcie stomatologicznym choroby refluksowej przełyku”, sprawiając ogromną niespodziankę wszystkim studentom
recytacją przy tej okazji wiersza Jana Brzechwy
„Żołądek”. Jako ostatnia głos zabrała prof. Barbara
Kochańska z wykładem „Wykorzystanie śliny jako
materiału diagnostycznego”. Potem studenci mogli
zadawać pytania dotyczące wykładów. Spotkanie
zostało podsumowane oklaskami i gratulacjami.
Po poczęstunku i rozdaniu upominków oficjalnie
przedstawiono nowy zarząd PTSS, a ostatni wykład
„Implantoprotetyka jako alternatywa klasycznej protetyki’ wygłosił lek. dent. Jarosław Matuszak.
Sponsorami sympozjum byli: Astra Tech Dental, Colgate, ARKONA, Pierre Fabre Oral Care,
Polpharma, wydawnictwa Czelej i Bernardinum,
Portal Dentystyczny oraz kluby Parlament i Paradox.
Honorowy patronat nad sympozjum objął prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz.
Po męczącym dniu, pełnym naukowej atmosfery i ogólnego skupienia umysłów, goście wrócili
do hotelu. Nadszedł czas na podbój trójmiejskich
klubów. Celem był sopocki Paradox. Nie był jednak
jedyną atrakcją wieczoru. Były też nocne spacery
po molo, mające w sobie, bez względu na okoliczności, jakiś magiczny pierwiastek.
W niedzielę trzeba było wracać.
Cieszymy się bardzo, że przedstawiciele Szczecińskiego Oddziału PTSS mogli być tak mile ugoszczeni
w Gdańsku. Nie zostaniemy dłużni – nasz Oddział
jako następny organizuje tego rodzaju zjazd 26–28
lutego 2010 r. w Rektoracie PAM przy ul. Rybackiej.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych współpracą. Wierzymy, że wspólnymi
siłami stworzymy coś niepowtarzalnego, godnego
zapamiętania.
Natalia Nowicka
II rok WL-S
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SZPITAL PLUSZOWEGO MISIA
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów
Medycyny IFMSA-Poland w ramach Programu ds.
Zdrowia Publicznego, jednego z sześciu programów
stałych, miało przyjemność przeprowadzić akcję
„Szpital Pluszowego Misia” w Szkole Podstawowej
nr 4 w Goleniowie dnia 8 grudnia 2009 r. Projekt
ten jest realizowany w naszym oddziale od pięciu
lat i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Tak do tej pory wyglądała nasza akcja w przedszkolach. W tym roku zrobiliśmy jednak krok do przodu
i zorganizowaliśmy akcję „Bezpieczny Miś” skierowaną do uczniów klas I–III szkół podstawowych.

Podczas akcji leczymy pluszaki, z którymi dzieci
jako ich rodzice przyszły do lekarza. Dzieci odwiedzają różne gabinety, jak pracownia USG, RTG, EKG

czy gabinet zabiegowy, gdzie studenci medycyny
ubrani w białe fartuchy i z odpowiednim sprzętem
medycznym udzielają odpowiedniej pomocy każdej
zabawce. W ten sposób oswajamy dzieci z wizytą
u lekarza, chcemy zmniejszyć ich lęk przed badaniem i zapoznajemy je z funkcjonowaniem szpitala.

Taka lekcja edukacyjna z zakresu pierwszej pomocy
uczy dzieci, jak zachować się w trudnych sytuacjach,
takich jak: krwotok z nosa, złamanie, zranienia czy
wezwanie pogotowia, w których na co dzień mogą
się znaleźć i być pierwszymi osobami starającymi się
udzielić pomocy, zanim przyjdzie dorosły czy przyjedzie pogotowie. Na lekcji edukacyjnej pokazujemy
również dzieciom, jak wygląda badanie lekarskie
i inne podstawowe badania. Oczywiście, naszym
pacjentem jest niezastąpiony miś.
Warto też dodać, że jesteśmy pierwszym oddziałem, który przeprowadził taką akcję, zakończoną
uśmiechem na twarzach dzieci, uznaniem nauczycieli i naszą satysfakcją.
Katarzyna Mrówczyńska
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OD SEKSU DO KODEKSU
8 grudnia 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się
konferencja „Od seksu do kodeksu”. Tematem
przewodnim spotkania była prostytucja, jej aspekty
moralne oraz psychologiczne. Projekt powstał we
współpracy IFMSA-Poland Oddział Szczecin z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA
Szczecin.
Problemem związanym z prostytucją jest zmuszanie do nierządu. Bardzo trudno jest rozpracować zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą
się porywaniem dziewcząt z Polski i zmuszaniem
ich do pracy w domach publicznych zagranicą.
Właśnie na tym aspekcie skupił się asp. sztab.
Andrzej Kędzierski, specjalista zespołu do walki
z handlem ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP
Szczecin. W Polsce prostytucja nie jest zakazana,
a policja walczy z agencjami towarzyskimi, wykonując częste i bardzo precyzyjne kontrole. Temat
bardzo zaciekawił słuchaczy, czas po wykładzie
upłynął pod dyktando pytań.
Prostytucja to łatwy sposób na duże pieniądze,
dlatego decyduje się na nią wielu młodych ludzi,
nie patrząc na konsekwencje oraz niebezpieczeństwa z nią związane. Podczas kolejnego wykładu
omówiono przykład jednej ze studentek US, która
świadcząc tego
typu usługi, była
w stanie osiągnąć zysk około
2,5 tys. zł za wieczór. Studentów
oburzyła zwłaszcza jej wypowiedź: „Trudno
zrezygnować,
gdy wpadnie się
w wir »pracy«”.
Seksuolog
Michał Sosnowski, pracownik
Zachodniopomorskiego
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Instytutu Psychoterapii, twierdzi, że prostytutki
uzależniają się od kontaktów seksualnych z klientami, popadają w seksoholizm. Całkowite wyjście
z tego uzależnienia jest możliwe dzięki psychoterapii,
wymaga ona jednak całkowitego zerwania z dawnym środowiskiem, co według przeprowadzonych
badań jest wyjątkowo trudne.

Zainteresowanie konferencją przewyższyło oczekiwania organizatorów. Wielu studentów na stojąco przysłuchiwało się wykładom. Pytaniom nie
było końca. Nawet w czasie przerw nikt się nie
oddalał, uczestnicy woleli wykorzystać kilka chwil
na dyskusję z prelegentami. Mam nadzieję, że dalsza współpraca z ELSA Szczecin zaowocuje równie
ciekawymi konferencjami.
Marta Kiszkielis
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XXIV TURNIEJ O MEMORIAł
WALDEMARA KRASONIA
W dniach 12–13 grudnia 2009 r. już po raz
dwudziesty czwarty odbył się Turniej o Memoriał
Waldemara Krasonia w Koszykówce. Organizatorem imprezy było jak zawsze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy współudziale Klubu
Uczelnianego AZS PAM. Tym razem do rozgrywek
zaproszono: Warszawski Uniwersytet Medyczny
(mężczyźni i kobiety), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (mężczyźni) oraz Gdański
Uniwersytet Medyczny (kobiety). Głównym koordynatorem całego przedsięwzięcia był mgr Marek
Lesiakowski.
Każda z drużyn miała do rozegrania po dwa spotkania. Nasze reprezentacje grały w kratkę. Kobiety
rozpoczęły zmagania od łatwej wygranej z GUM, by
potem ulec WUM, z kolei mężczyźni wręcz odwrotnie – po porażce z ZUT zmobilizowali się na tyle,
że na koniec turnieju pokonali WUM. W efekcie
studenci PAM zajęli II miejsce w obu kategoriach.

Kobiety musiały uznać wyższość Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, a panowie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Najlepszymi snajperami zostali Agata Bogusz (WUM) oraz
Wojciech Szagdaj (PAM). Za najlepszych zawodników
naszych drużyn uznano Ninę Skoczyk oraz Kajetana
Korzeniowskiego.
Skład reprezentacji, które trenował mgr Marek
Lesiakowski, był następujący:
Kobiety – Patrycja Furtak, Aleksandra Kaczmarek,
Paulina Kuchta, Alicja Molska, Karolina Niegierysz,
Katarzyna Pawlak, Nina Skoczyk, Agata Sypnicka,
Natalia Szklarska, Iga Wójcik;
Mężczyźni – Łukasz Bogusławski, Bartosz Dąbek,
Zbyszko Kiełpiński, Kajetan Korzeniowski, Michał
Lewandowski, Przemysław Lubiński, Piotr Marchewka, Marcin Pilawa, Hubert Stępień, Wojciech
Szagdaj, Piotr Zdunek.
Sławomir Szymański

Z życia studentów

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA SZCZECINA
W dniu 15 grudnia 2009 r. na basenie Akademii Morskiej w Szczecinie odbyły się Akademickie
Mistrzostwa Szczecina. W rywalizacji wzięły udział
Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Akademia Morska, Wyższa
Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna oraz Pomorska
Akademia Medyczna.
Wielkim sukcesem zakończyła się rywalizacja
pań, w której nasze reprezentantki w klasyfikacji
drużynowej zajęły pierwsze miejsce. Duża w tym
zasługa Natalii Jóźwiak, która dwukrotnie zwyciężyła na dystansie 100 m stylem grzbietowym
i zmiennym. Na drugich miejscach ulokowały się:
Agnieszka Sowa – 100 m stylem klasycznym oraz
dwie sztafety: 4 × 50 m stylem dowolnym w składzie:
Joanna Jaroszewska, Katarzyna Kuriata, Lucyna
Nowicka, Anna Paciorkowska, oraz stylem zmiennym

w składzie: Lidia Buńkiewicz, Barbara Rodziewicz,
Agnieszka Sowa, Katarzyna Żuk. Trzecie miejsca
w swoich biegach zajęły Katarzyna Żuk – 100 m
stylem grzbietowym oraz Joanna Jaroszewska –
50 m stylem motylkowym.
Mężczyźni nie dorównali naszym reprezentantkom, ale pierwsze miejsce Radosława Czapli
na 100 m stylem klasycznym oraz drugie miejsca
Stefana Wesołowskiego na 100 m stylem zmiennym
oraz sztafety 4 × 50 m stylem dowolnym w składzie:
Radosław Czapla, Michał Korda, Marek Niewolin,
Stefan Wesołowski, dają nadzieję, że w przyszłym
roku także męskiej reprezentacji uda się wskoczyć
na podium.
Opiekunem sekcji pływackiej jest mgr Marek
Lesiakowski.
Sławomir Szymański

