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Sad
Jabłoń, obok grusza
Śliwa, dalej wiśnia
Drzewa czereśni, krzewy aronii
Agrest czerwony i biały
Piękny jest sad
Pod niebem niebieskim
Rozgrzany słońcem
Na kolorowej łące
W maju wszystko kwitło
Widok był radosny
Rankiem przyszedł mróz
Podkradł się po cichu
Wiele kwiatów zmarzło tej wiosny
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Pierwsze trochę kwaśne
Drugie trochę słodkie
W słońcu i porannej rosie
Jabłek było dużo
Patrzeć było miło
Smaczne i chrupiące
Na gałęziach i na łące
Które weźmiesz pierwsze w rękę?
Piękny jest sad
Pod niebem niebieskim
Rozgrzany słońcem
Na kolorowej łące
Jacek Rudnicki

W Bikówku, w powiecie
grójeckim był piękny sad.
Dominowały w nim jabłonie,
były też czereśnie, wiśnie
i czarne porzeczki.
Drewniany dom otoczony
kwiatami, staw i beztroskie
letnie wakacje skąpane
w słońcu Mazowsza.
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z obrad senatu pam
Na posiedzeniu Senatu w dniu 28 kwietnia
2010 r. pozytywnie zaopiniowano:
–– mianowanie dr hab. Marty Wawrzynowicz
‑Syczewskiej na stanowisko profesora nadzwy
czajnego w PAM;
–– kandydatury dr Magdaleny Kuci oraz dr Janiny
Ratajczak na stanowiska profesorów wizytują
cych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szcze
cinie;
–– kandydatury pracowników PAM do uhonorowa
nia odznaczeniami państwowymi;
–– przekształcenie Samodzielnej Pracowni Psy
chologii i Socjologii Lekarskiej w Zakład Nauk
Humanistycznych w Medycynie.
Podjęto uchwały w sprawach:
–– utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Studium
Doktoranckiego;
–– zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
za 2009 r.;
–– zmian w Statucie Pomorskiej Akademii Medycz
nej w Szczecinie;
–– ustalenia kryteriów oceny dorobku naukowego
przy zatrudnianiu na stanowisko profesora wizy
tującego;
–– zmian Regulaminu studiów doktoranckich oraz
uchwalenia jego jednolitego tekstu;
–– ustalenia warunków i trybu rekrutacji na sta
cjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie
prowadzone na Wydziale Lekarskim i Wydziale
Lekarsko‑Stomatologicznym w PAM w roku aka
demickim 2011/2012;
–– ustalenia szczegółowych terminów postępowania
rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niesta
cjonarne w PAM na Wydział Lekarski i Wydział
Lekarsko‑Stomatologiczny na rok akademicki
2010/2011;
–– stwierdzenia zgodności zmiany Regulaminu
Samorządu Studenckiego Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie z ustawą z dnia 27 lipca
2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (DzU,
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutem
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie;
–– zmiany Statutu, zatwierdzenia rocznego spra
wozdania finansowego, zatwierdzenia przezna
czenia zysku netto Samodzielnego Publicznego
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Szpitala Klinicznego nr 1 PAM za rok 2009 oraz
zatwierdzenia planu finansowego i planu inwe
stycyjnego na rok 2010;
–– zmiany Statutu oraz zatwierdzenia planu rze
czowo‑finansowego Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 2 PAM na rok 2010;
–– zmiany Uchwały Nr 79/2006 z dnia 25 paździer
nika 2006 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu
nagród rektorskich za osiągnięcia dydaktyczne
PAM.
Na posiedzeniu Senatu w dniu 26 maja 2010 r.
pozytywnie zaopiniowano:
–– powołanie dr. hab. Krzysztofa Woźniaka do funk
cji kierownika Katedry i Zakładu Ortodoncji;
–– powołanie mgr Bernadety Bilickiej do funkcji
kierownika Studium Praktycznej Nauki Języ
ków Obcych;
–– mianowanie dr. hab. Andrzeja Torbé na stano
wisko profesora nadzwyczajnego w PAM;
–– powołania kierowników jednostek na kolejne
okresy zatrudnienia.
Podjęto uchwały w sprawach:
–– przekształcenia Oddziału Klinicznego Anestezjo
logii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunko
wej w Klinikę Anestezjologii, Intensywnej Terapii
i Medycyny Ratunkowej;
–– przekształcenia Samodzielnej Pracowni Farma
kologii w Zakład Farmakologii Ogólnej i Farma
koekonomiki;
–– ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandy
datów na studia stacjonarne i niestacjonarne
w PAM w roku akademickim 2011/2012;
–– ustalenia warunków i trybu rekrutacji na sta
cjonarne studia doktoranckie prowadzone
na Wydziale Nauk o Zdrowiu PAM w roku aka
demickim 2011/2012;
–– ustalenia zasad pobierania opłat za usługi edu
kacyjne świadczone przez PAM;
–– zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu
finansowego i inwestycyjnego oraz zatwierdzenia
przeznaczenia zysku netto NZOZ Specjalistycznej
Lecznicy Stomatologicznej PAM w Szczecinie za
2009 rok;
–– uchwalenia regulaminu Senackiej Komisji ds.
Szpitali Klinicznych.

Na posiedzeniu Senatu w dniu 30 czerwca
2010 r. pozytywnie zaopiniowano:
–– nadania tytułu doktora honoris causa prof. Fran
ces Kay Huebner oraz prof. Stevenowi Narodowi;
–– mianowanie prof. Andrzeja Sikorskiego na sta
nowisko profesora zwyczajnego w PAM;
–– zatrudnienie prof. Henryka Jelenia na stanowi
sku profesora nadzwyczajnego w PAM;
–– powołanie dr. hab. Zbigniewa Ziętka do funkcji
kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Prawi
dłowej i Klinicznej;
–– powołania kierowników jednostek na kolejne
okresy zatrudnienia;
–– przyznanie medalu „Za zasługi dla PAM”.
Podjęto uchwały w sprawach:
–– uchwalenia planu rzeczowo‑finansowego Pomor
skiej Akademii Medycznej w Szczecinie na 2010 rok;

–– zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpi
tala Klinicznego nr 1 PAM;
–– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finanso
wego Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli
nicznego nr 2 PAM za 2009 rok;
–– zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpi
tala Klinicznego nr 2 PAM;
–– liczebności grup studenckich w roku akademic
kim 2010/2011;
–– wyrażenia zgody na przystąpienie przez SPSK‑1
PAM do organizacji i funkcjonowania centrum
urazowego;
–– wyrażania zgody na realizację i finansowanie pro
jektu pn. „Ship‑Pol − The Polish part of the study
of health in Pomerania (Polska część badania
stanu zdrowia w Zachodniopomorskiem)”.
DB

Zachodniopomorski Nobel
dla dr Anny Jakubowskiej
W dniu 30 maja br. już po raz dziesiąty przy
znano najważniejsze naukowe nagrody w regionie
zachodniopomorskim. W dziedzinie medycyny laure
atką Zachodniopomorskiego Nobla została dr Anna
Jakubowska z Zakładu Genetyki i Patomorfologii
PAM, wyróżniona za nowatorskie badania nad
modyfikatorami ryzyka raka u nosicielek mutacji
BRCA1.
Tegoroczna gala odbywająca się w Teatrze Współ
czesnym miała niezwykły charakter dzięki obecno
ści laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii
i medycyny z 1991 r. – prof. Erwina Nehera z Nie
miec. Wraz z Bertem Sakmannenem otrzymał ją za
odkrycie funkcji pojedynczych kanałów jonowych
w komórkach. Profesor Erwin Neher gościł także
na konferencji prasowej tegorocznych laureatów
Zachodniopomorskiego Nobla, która odbyła się
w sali Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie. Uczestniczyli w niej również człon
kowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki
– prof. Jan Lubiński, prof. Piotr Masojć, prof. Antoni
Morawski oraz prof. Józej Hozer.

Tegoroczna laureatka „medycznego” Zachodnio
pomorskiego Nobla dr Anna Jakubowska jest absol
wentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama
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Mickiewicza w Poznaniu, specjalność biologia mole‑
kularna. Pracę magisterską zatytułowaną „Badania
nad lokalizacją defektów genetycznych w obrębie
genu preproinsuliny u chorych na cukrzycę typu
II metodą RFLP” zrealizowała w Instytucie Chemii
Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Od 1996 r. pracuje
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w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PAM w Szcze‑
cinie. W 2001 r. obroniła pracę doktorską pt. „War‑
tość diagnostyczna badań RNA w identyfikowaniu
mutacji genów związanych z wysoką dziedziczną
predyspozycją do nowotworów” z wyróżnieniem
summa cum laude. W latach 2004‑2006 przebywała
na stypendium naukowym w Niemieckim Instytucie
Badań na Nowotworami w Heidelbergu. Posiada
specjalizację diagnosty laboratoryjnego w dziedzinie
laboratoryjnej diagnostyki medycznej. W 2010 r.
złożyła pracę habilitacyjną pt. „Geny modyfikujące
ryzyko zachorowania na raka piersi i jajnika” zre‑
alizowaną w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii
PAM.
Jest autorką i współautorką ponad 80 publikacji
naukowych zamieszczonych w recenzowanych cza
sopismach zagranicznych i krajowych, m.in. „Nature
Genetics” i „American Journal of Human Genetics”,
oraz jednej monografii. Głównym przedmiotem jej
zainteresowań badawczych jest genetyka nowotwo‑
rów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu genów
modyfikujących na ryzyko zachorowania na raka
piersi i jajnika. Jest współautorką kilku patentów
krajowych i międzynarodowych dotyczących zasto‑
sowania testów diagnostycznych do identyfikacji
osób z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia
chorób nowotworowych. Wielokrotnie nagradzana
była za osiągnięcia naukowe nagrodami Prezesa
Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Rektora PAM,
dwukrotnie była stypendystką Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej.
DB

rankinG uczelni akademickich 2010

pomorska akademia medyczna
kuŹniĄ kadr!
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
zajęła trzecią pozycję wśród uczelni medycznych
w tegorocznym rankingu szkół wyższych, a wśród
wszystkich szkół wyższych zajęła miejsce 12. Otrzy‑
mała także tytuł „Kuźni Kadr” przyznawany uczelni,
która zanotowała największe postępy w kształceniu
kadr naukowych. Jest najlepszą uczelnią wojewódz‑
twa zachodniopomorskiego.
Organizatorem rankingu jest dziennik „Rzeczpo‑
spolita” i miesięcznik „Perspektywy”. W tegorocznej
edycji konkursu sklasyfikowano 89 uczelni. Ana‑
lizą objęto blisko 300. Zwycięzcą rankingu uczelni
akademickich 2010 został Uniwersytet Warszawski.
Pełna prezentacja wyników znajduje się na stronie:
www.ranking.perspektywy.pl.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 maja
2010 r. w kinie Kultura w Warszawie. Naszą uczel‑
nię reprezentowała prof. Barbara Wiszniewska,
prorektor ds. dydaktyki.
– Takie spotkanie to duże wydarzenie. Przyjeż‑
dżają rektorzy i prorektorzy wszystkich uczelni
biorących udział w rankingu. Impreza rozpoczęła
się od wręczenia wyróżnień. Był to dla mnie wielki
zaszczyt wystąpić na scenie i odebrać piękny
dyplom, który dziś można zobaczyć w holu budynku
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Rektoratu przy ul. Rybackiej. Następnie odczytano
listę 10 najlepszych uczelni publicznych kraju. Nam
zabrakło naprawdę niewiele do tej pierwszej dzie
siątki – kilka punktów po przecinku. We wszystkich
dziedzinach, które były oceniane przez jurorów,
zajęliśmy bardzo wysokie miejsca.
Najciekawsze są jednak rozmowy kuluarowe
tuż po części oficjalnej. Zdaniem większości ten
ranking jest bardzo ważny i odzwierciedla status
każdej z uczelni.
Przygotowanie i wypełnienie ankiety rankingowej
nie jest łatwe. W tym roku czuwał nad wszystkim
prof. Przemysław Nowacki – rektor PAM.
– Czuwałem nad tym, aby wszystkie niezbędne
dane potrzebne do tej ankiety zostały w niej zawarte.
Przykładam dużą wagę do rankingów, tak jak zdecy
dowana większość polskich uczelni. Wszyscy mówią,
że ranking jest względny, nie oddaje prawdy, wtedy
kiedy wypada się źle, ale jak wypadamy dobrze,
uważamy, że ranking jest dobry. A w rzeczywistości,
przed rankingiem i po mówi się o nim w środowi
skach akademickich. Wiem, że Uniwersytety War
szawski i Jagielloński wręcz walczą o pierwsze miej
sce i żadna z tych uczelni nie wpadnie na pomysł,
aby zrezygnować z tej walki. Nie wyobrażam sobie,
aby nie było ich w rankingu.
Rankingów jest dużo. Który wybrać?
– Rankingi mają różne formy i różne pyta
nia są w nich zawarte. To powoduje, że ta sama
szkoła nie zawsze zajmuje te same miejsca. Czy tak
powinno być? Jeśli jest kilku chętnych do tworzenia
rankingów, to uczelnie powinny w nich wypadać
mniej więcej na tym samym poziomie. Ranking
„Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” prowadzony jest
od 11 lat, zmieniają się w nim dane, ale czołówka
jest niezmienna. Można do tej czołówki dobić albo
z niej wypaść, ale ten ranking jest chyba najbardziej
miarodajny i najbardziej opiniotwórczy. Nie tylko
w kręgach uczelni, ale również wśród absolwentów
szkół średnich, którzy wybierają uczelnie.
W tym roku otrzymaliśmy zaszczytne wyróżnienie – „Kuźnia Kadr”.
– Przywiązujemy dużą wagę do osób, które się
doktoryzują. Chcielibyśmy, aby najlepsi zostali
na uczelni. Tym bardziej zależy nam na tym teraz,
kiedy dominują wszechobecne kontrakty usłu
gowe i jest coraz mniej lekarzy, którzy chcieliby
wybrać naukę jako swój zawód życiowy, bo wia
domo, że na kontraktach można zarobić dużo wię
cej. I jest to tendencja ogólnopolska na uczelniach
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medycznych – spada liczba dobrych pracowników
naukowych. Bardzo się cieszę, że będzie można
połączyć rezydenturę ze studiami doktoranckimi.
Można będzie robić jednocześnie jedno i drugie:
pracę doktorską i specjalizację.
Na temat studiów doktoranckich wypowiada się
lekarz Hanna Marciniak, doktorantka PAM:
– Studia doktoranckie w Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie co roku podejmuje kilka
dziesiąt osób. Aktualnie liczba studentów na stu
diach III stopnia na naszej uczelni to ponad sto
osób.
Dlaczego doktorat? Co kieruje młodymi ludźmi
rozpoczynającymi te prestiżowe, ale zarazem nie
łatwe studia: głód wiedzy, perspektywa kariery
naukowej, ambicja? Sądzę, że w przypadku więk
szości doktorantów – także i moim – każdy z tych
czynników.
Po zakończeniu stażu podyplomowego stanęłam
przed wyborem specjalizacji. Wahałam się między
pediatrią a interną. Zdecydowałam się na pracę
z dziećmi. I nie żałuję. A doktorat? Decyzja o konty
nuowaniu nauki w ramach Studium Doktoranckiego
była dla mnie naturalna, podjęta na ostatnim roku
studiów. Nie ukrywam, że duży wpływ na nią miała
osoba mojej siostry – już wówczas studentki studiów
III stopnia. To ona przekonała mnie, że doktorat
to dobry sposób na inwestycję w siebie.
Studia doktoranckie pozwoliły mi połączyć
pracę naukową z realizacją programu specjalizacji.
Odzwierciedleniem tego jest temat mojego doktoratu,
podejmujący nie tylko zagadnienia teoretyczne, lecz
także aspekty kliniczne – ważne z punktu widzenia
praktyki lekarskiej.
Doktoranci PAM to nie tylko lekarze. Studen
tami studiów III stopnia w Pomorskiej Akademii
Medycznej są także osoby niebędące jej absol
wentami: biolodzy, biotechnolodzy, fizycy czy che
micy. To również ich przyszły doktorancki dorobek
naukowy przekładać się będzie na nowe „trendy”
w medycynie.
Studia doktoranckie nakładają na mnie liczne
obowiązki: prowadzenie doświadczeń i analiz nauko
wych związanych z wybranym tematem pracy,
uczestnictwo w wykładach i seminariach, przy
stępowanie do kolokwiów i egzaminów. Program
studiów doktoranckich obejmuje również realizo
wanie zajęć dydaktycznych ze studentami – zadanie
trudne i bardzo odpowiedzialne. A co w zamian?
Satysfakcja! Dodatkowo doktorat daje możliwość

wyjazdów zagranicznych w ramach licznych pro
jektów badawczych, a wyniki doktoranckich badań
są publikowane w krajowych i zagranicznych cza
sopismach naukowych.
Studia doktoranckie to nie tylko ciężka praca.
Doktoranci lubią dobrą zabawę! Chociażby
na corocznym Balu Doktorantów Uczelni Wyższych
Szczecina, kiedy to na parkiecie można zobaczyć
szalejących młodych naukowców i ich mentorów!
Nie ukrywam, iż chciałabym związać przyszłość
zawodową z moją Alma Mater. W ostatnim cza
sie zaangażowałam się w pracę parlamentarną
Samorządu Doktorantów PAM – jestem jego prze

wodniczącą. To dodatkowe zajęcie daje możliwość
aktywniejszego uczestnictwa w życiu Akademii,
a ponadto spotkań i wymiany doświadczeń z dok
torantami innych uczelni w kraju, także tych nie
medycznych.
Aktualnie jestem studentką III roku. Przede mną
ostatnie egzaminy i obrona pracy. Czeka mnie bar
dzo pracowity okres. Jeśliby dało się cofnąć czas,
moja decyzja o studiach doktoranckich byłaby taka
sama. Wiem, że wymagają one dużego poświęcenia
i wysiłku, ale dają także wiele radości i satysfakcji.
mgr Kinga Brandys
rzecznik prasowy

POLSKO-WŁOSKI PROJEKT 
BADAWCZY NA LATA 2010–2012
Doktor Irena Baranowska‑Bosiacka z Zakładu
Biochemii i Żywienia Człowieka, Katedry Biochemii
i Chemii Medycznej PAM została laureatką kon
kursu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk oraz
Włoskiej Rady Badań Naukowych (Consiglio Nazio
nale Delle Ricerche, CNR) na najlepszy, wspólny,
międzynarodowy trzyletni projekt badawczy na lata
2010–2012.
Projekt zatytułowany „In vitro testing of heavy
metal functional and developmental neurotoxi
city” koordynowany jest ze strony włoskiej przez
dr Carlę Marchetti z Istituto di Biofi
sica Consiglio Nazionale Delle Ricer
che, ze strony polskiej przez dr Irenę
Baranowską‑Bosiacką. Jest on efek
tem wcześniejszej współpracy podję
tej w roku 2005 w ramach NATO–CNR
Outreach Fellowships Programme
2003, przyznanego dr Baranowskiej
‑Bosiackiej i realizowanego w roku
2005. Rezultatem przeprowadzonych
we Włoszech badań była wspólna
publikacja (Neurochem Int. 2008,
52, 329–337).
Celem obecnie realizowanego
projektu jest opracowanie modelu
komórkowego (kultury neuronów),
który pozwoliłby na ocenę biodostęp
nej frakcji metali ciężkich (m.in. oło

wiu i kadmu) oraz korelacji między narażeniem
i toksycznym działaniem. Model posłuży do badań
rozwojowej i funkcjonalnej neurotoksyczności metali
ciężkich.
Przyznane stypendium zapewnia pokrycie kosz
tów utrzymania i zakwaterowania uczestników
projektu w czasie wzajemnych wizyt w Instytucie
Biofizyki we Włoszech i w Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie.
mgr Krystyna Kondrat
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
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PUNKTACJA JEDNOSTEK PAM 
NA PODSTAWIE ALGORYTMU 
ZA LATA 2007–2009
Wzorem lat ubiegłych prezentujemy państwu
wykaz punktów uzyskanych przez jednostki
naukowo‑dydaktyczne Pomorskiej Akademii
Medycznej, wynikający z obowiązującego na uczelni
algorytmu oceniającego działalność naukową za
lata 2007–2009.
W związku z mniejszą dotacją na działalność
naukową otrzymaną z MNiSW, w tym roku wartość
jednego punktu dla działalności statutowej wyniosła
38,32 zł, a dla badań własnych 6,80 zł.
Algorytm obowiązuje od wielu lat i uwzględnia
niezbędne dane służące do oceny uczelni i ustalenia
kategorii poszczególnych jej wydziałów oraz wyso
kości dotacji na działalność statutową i badania
własne. Rok 2010 jest rokiem, w którym ma być

dokonana ocena parametryczna uczelni, obejmująca
lata 2005–2009.
W bieżącym roku Senacka Komisja ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą wprowadziła korektę
algorytmu dotyczącą punktacji niektórych obsza
rów działalności naukowej, głównie w odniesieniu
do aktywności prowadzonej w zakresie programów
ramowych Unii Europejskiej. Szczegółowa infor
macja na ten temat zostanie przesłana do wszyst
kich kierowników jednostek w najbliższym czasie.
Nowy algorytm będzie obowiązywał do przyszłego
roku.
prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz
prorektor ds. nauki
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1

Zakład Genetyki i Patomorfologii

7 477,0

17

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

1 285,0

2

Katedra Biochemii i Chemii Medycznej

4 437,0

18

Katedra i Klinika Okulistyki

1 235,0

3

Zakład Farmakologii Doświadczalnej
i Klinicznej

3 456,0

19

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

1 184,5

20

4

Zakład Patomorfologii

3 169,0

Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i On
1 182,5
kologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt

5

Zakład Farmakokinetyki i Terapii
Monitorowanej

3 028,5

21

Katedra i Klinika Neurologii

1 112,5

22

Zakład Analityki Medycznej

1 103,0

6

Zakład Fizjologii

2 634,5

23

Klinika Ginekologii i Uroginekologii

1 096,5

7

Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej

2 590,0

24

8

Zakład Patologii Ogólnej

2 272,0

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych
i Hepatologii

1 042,0

9

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych

2 226,5

25

Klinika Hematologii

1 039,5

26

Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki

1 033,0

10

Katedra i Klinika Psychiatrii

1 746,0

27

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

1 014,0

11

Katedra i Klinika Gastroenterologii

1 680,5

28

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

983,0

12

Klinika Hipertensjologii i Chorób
Wewnętrznych

1 650,5

29

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej
i Ginekologii

950,0

13

Klinika Kardiologii

1 620,0

30

14

Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej

1 382,0

936,0

15

Samodzielna Pracownia Hepatologii

1 332,0

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii,
Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku
Rozwojowego

16

Katedra i Zakład Histologii
i Embriologii

1 313,0

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii
Interwencyjnej

810,0
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66

Klinika Neonatologii

265,0

67

Samodzielna Pracownia Dermatologii
Estetycznej

263,0

68

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób
Dzieci

260,5

69

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Nauk
Pielęgniarskich

258,5

70

Samodzielna Pracownia Farmakologii
Dermatologicznej

257,5

71

Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej

254,0

72

Zakład Medycyny Nuklearnej

254,0

73

Samodzielna Pracownia Podstawowej Opieki
Zdrowotnej

249,0

74

Zakład Medycyny Rodzinnej

240,5

75

Zakład Fizyki Medycznej

236,0

76

Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej
Terapii i Medycyny Ratunkowej

227,5

77

Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej
i Onkologicznej

225,5

78

Klinika Ortopedii i Traumatologii
Dziecięcej

222,5

79

Odział Kliniczny Chirurgii Plastycznej,
Endokrynologicznej i Ogólnej

216,0

475,0

80

Klinika Kardiochirurgii

215,0

Samodzielna Pracownia Farmakologii

471,0

81

50

Zakład Radiologii Zabiegowej

466,0

Samodzielna Pracownia Informatyki
Medycznej i Badań Jakości Kształcenia

215,0

51

Zakład Alergologii Klinicznej

464,5

82

Zakład Stomatologii Ogólnej

202,0

52

Zakład Stomatologii Zachowawczej
Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej

456,0

83

Zakład Stomatologii Dziecięcej

201,5

84

53

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

448,5

Katedra Pielęgniarstwa
Położniczo-Ginekologicznego

176,0

54

Zakład Historii Medycyny
i Etyki Lekarskiej

445,0

85

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej
i Angiologii

173,0

55

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
i Klinicznej

445,0

86

Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa
Klinicznego

162,5

56

Klinika Patologii Noworodka

442,0

87

Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

144,0

88

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

101,5

89

Klinika Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej

90,5

32

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii
Urologicznej

756,5

33

Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych

680,0

34

Zakład Stomatologii Zachowawczej

672,5

35

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

669,0

36

Klinika Endokrynologii, Chorób
Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych

667,0

37

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii
Medycznej

650,5

38

Zakład Higieny, Epidemiologii i Zdrowia
Publicznego

643,5

39

Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii

639,5

40

Klinika Ortopedii i Traumatologii

598,5

41

Zakład Medycyny Sądowej

579,0

42

Klinika Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

558,0

43

Zakład Periodontologii

520,5

44

Oddział Kliniczny Chirurgii
Klatki Piersiowej

512,0

45

Samodzielna Pracownia Histologii
i Biologii Rozwoju

511,0

46

Klinika Położnictwa i Ginekologii

479,0

47

Zakład Zdrowia Publicznego

477,0

48

Samodzielna Pracownia Cytogenetyki

49

57

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Dziecięcej

422,0

58

Katedra i Zakład Ortodoncji

379,0

59

Zakład Protetyki Stomatologicznej

366,0

90

Oddział Kliniczny Radioterapii

49,0

60

Katedra i Klinika Neurochirurgii

332,5

91

61

Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza
Rodzinnego

37,5

327,5

Zakład Nauk Humanistycznych
w Medycynie

92

62

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej

27,0

326,0

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji
i Pielęgniarstwa Rehabilitacyjnego

93

63

Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej
i Stomatologicznej

24,5

322,5

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji
Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

94

Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki
Stomatologicznej

18,0

312,0

Samodzielna Pracownia Fizjoterapii i Odnowy
Biologicznej

95

Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej

13,0

Oddział Kliniczny Chirurgii Przewodu
Pokarmowego

291,0

64

65

Ogółem PAM

80 105,5
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Konferencje, zjazdy, szkolenia

Vi zachodniopomorskie
dni psychiatryczne
„Objawy uboczne w psychiatrii – słowa i leki”
to myśl przewodnia VI Zachodniopomorskich Dni
Psychiatrycznych – Międzynarodowej Konferencji
NaukowoSzkoleniowej pod patronatem rektora PAM
prof. Przemysława Nowackiego, która odbyła się 7–8
maja 2010 r. – dorocznego spotkania psychiatrów
polskich i zagranicznych. Jest zdecydowaną nieści‑
słością nazwanie zarówno minionej konferencji, jak
i jej poprzedniczek spotkaniem psychiatrów. Organi‑
zatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, Sekcja Genetyki Psychiatrycznej
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Komisja
ds. Uzależnień, zapraszają do współtworzenia ZDP
genetyków, neurologów, endokrynologów, gineko‑
logów, neurobiologów, farmakologów, psychotera‑
peutów. Dlaczego właśnie te spotkania gromadzą
lekarzy tak wielu specjalności? Prostą odpowiedzią
na to pytanie wydaje się stwierdzenie: „bo takie jest
zapotrzebowanie środowiska psychiatrycznego…”.
Tak sformułowana odpowiedź nie satysfakcjonuje
nawet najmniejszego krytyka świata, jakim jest
Dziecko. Hipokrates pisał: „Lekarz ma tylko jedno
zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie,
jest rzeczą obojętną…”.
W wykładzie inauguracyjnym zastanawialiśmy
się wspólnie z konsultantem krajowym ds. psychia‑
trii prof. Markiem Jaremą nad definicją zdrowia
wg WHO. Pozornie proste stwierdzenie, że „zdrowie

10
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to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa,
ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego
i społecznego dobrostanu”, w realnych doświadcze‑
niach pacjenta budzi wątpliwości. Badania Sadock
i Sadock z 2008 r., cytowane w debacie prowadzonej
przez prof. Jerzego Samochowca i dr Justynę Pełkę,
wskazują, że ponad 80% pacjentów ze schizofrenią
ma współistniejące schorzenia somatyczne, z czego
około 50% jest niezdiagnozowanych. Jako przyczynę
braku diagnozy cytowani w dyskusji Meyer i Nasral
lah wskazują: brak możliwości zgłaszania dolegli‑
wości somatycznych przez chorych, koncentrację
dokumentacji medycznej na stanie psychicznym,
zaburzenia komunikacji, podwyższenie progu bólo‑
wego mogące maskować ostre objawy chorób. Swoimi
doświadczeniami dotyczącymi powikłań związanych
z przyjmowaniem przez pacjentów neuroleptyków
dzielił się ze słuchaczami prof. Anhelli Syrenicz,
endokrynolog. O dysfunkcjach seksualnych i zabu‑
rzeniach czynnościowych cyklu miesiączkowego opo‑
wiadał prof. Rafał Kurzawa. Powikłania neurologiczne
po stosowaniu leków przeciwpsychotycznych omó
wił wyczerpująco prof. Andrzej Potemkowski. Stan
somatyczny chorych psychicznie podsumowywała
okiem psychiatry prof. Jolanta Rabe‑Jabłońska.
Obrady zdominowała zawarta w wystąpieniu
prof. Jaremy uwaga o istniejącej ciągle stygmaty‑
zacji pacjentów chorych psychicznie. Jak tłuma‑

Konferencje, zjazdy, szkolenia
czyć to, że pomimo postępu nauki jest ona nadal
trudna do zwalczenia? Wielki polski psychiatra
i humanista prof. Antoni Kępiński w monografii
o lęku pisał: „Fakt, że w stosunku do chorych psy
chicznie od wieków stosowano metody najbardziej
agresywne i nieludzkie, świadczy o tym, jak silny
był lęk przed nimi”. W epoce genomu, co przybliżyła
obecnym prof. Joanna Twarowska‑Hauser w wykła
dzie „Genetyzacja w psychiatrii”, to już nie jest
tylko lęk przed chorym psychicznie, ale także lęk
przed jego genami, lęk przed przyszłością popula
cji. Szeroki dostęp do wiedzy medycznej pacjenta
i słabe umiejętności komunikowania się środowi
ska lekarskiego mogą powodować, że hipokrate
sowe „zadanie wyleczenia chorego” będzie miało
problem ze znalezieniem satysfakcjonującej obie
strony „drogi”. O „Pułapkach komunikacyjnych
w relacji z pacjentem” rozmawiał z nami, wska
zując między innymi na komunikacyjną użytecz
ność poczucia humoru, wykładowca Uniwersytetu
Szczecińskiego dr Jerzy Wojciechowski. Profesor
Irena Namysłowska, psychoterapeuta i psychiatra
zajmująca się leczeniem młodzieży, w prezentacji pt.
„Czasami słowo leczy, a czasami rani”, powoływała
się na wypowiedź laureata Nagrody Nobla z 2000 r.
E. Kandela: „Psychoterapia a farmakoterapia – nie
ma żadnej różnicy w mechanizmie ich działania
– dla obu metod ostatecznym punktem uchwytu
są synapsy neuronów”. Naukowcy zajmujący się
badaniami farmakologicznymi: dr Aleksander
Beszłej z Wrocławia i prof. Przemysław Bieńkowski
z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
w sposób wyczerpujący omówili farmakogenetykę
zaburzeń niepożądanych leków przeciwpsycho
tycznych, jak i przyczyny występowania objawów
ubocznych związanych ze stosowaniem leków prze
ciwdepresyjnych stabilizatorów nastroju i neuro
leptyków. Nie mogło, oczywiście, zabraknąć sesji
poruszającej tak ważne sprawy, jakimi dla współ
czesnej medycyny są uzależnienia i ich następstwa
dla zdrowia somatycznego. Profesor Marcin Woj
nar przedstawił prezentację dotyczącą następstw
onkologicznych i kardiologicznych picia alkoholu.
Doktor Bogusław Habrat zwrócił uwagę na uzależ
nienia powodowane niebenzodiazepinowymi lekami
nasennymi uważanymi dotychczas za bezpieczne
dla pacjentów. Doktor Jolanta Kucharska‑Mazur
i prof. Przemysław Binkowski przedstawili konse
kwencje leczenia uzależnień od nikotyny i alkoholu.
Nasz gość z Niemiec prof. Urlich Preuss z Katedry
Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki Uni

wersytetu w Halle i Wittenberdze omówił problemy
podwójnej diagnozy w psychiatrii. Wszyscy wykła
dowcy podkreślali znaczenie konieczności uważnego
słuchania pacjenta celem zdobywania informacji
istotnych dla postawienia diagnozy, umiejętności
przekazania informacji o zaburzeniach i nawiązania
satysfakcjonującej obie strony relacji służącej lecze
niu. Towarzyszący Zachodniopomorskim Dniom
Psychiatrycznym od czterech lat prof. Bogdan de
Barbaro, psychoterapeuta i superwizor, podsumo
wał swoje wystąpienie dotyczące szkodliwości terapii
rodzin następująco: „Co szkodzi? Po pierwsze – pod
jęcie terapii »nieprzygotowanej«, po drugie – błędy
terapeuty. Co chroni przed błędami? Po pierwsze
– perspektywa »uważnego niewiedzenia«, po dru
gie – perspektywa irrewerencji”. Powracając zatem
do Hipokratesa, aby minimalizować objawy: „Niczego
nie należy pozostawiać przypadkowi. Niczego nie
pomijać. Należy uwzględniać sprzeczne informacje.
Nie spieszyć się z wyciąganiem wniosków…”.
Na koniec jeszcze dwie krótkie informacje: pol
ski lekarz ma większe problemy w porozumiewaniu
się z otoczeniem niż przeciętny obywatel – wynika
z badań przeprowadzonych przez zespół naukow
ców Zakładu Psychologii Zarządzania i Zachowań
Konsumenckich w Instytucie Organizacji i Zarzą
dzania Politechniki Wrocławskiej. Badanie „Zain
teresowania zawodowe i strategie funkcjonowa
nia w zawodach z misją społeczną” zrealizowano
w latach 2008–2010 w ramach grantu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Kurier Medycyny
Praktycznej” z dn. 7.05.2010 r.).
Profesor Vetulani, neurobiolog, przypomniał
w wykładzie kończącym pt. „Neurobiologiczne pod
stawy psychoterapii”, że Zygmunt Freud, ojciec psy
choanalizy, w początkach swojej pracy zajmował się
neurobiologią. Zatem warto pamiętać, że: „Nieraz
spojrzenie lekarza, jego uspokajające słowo, gest,
dotknięcie ręki przynoszą ulgę choremu, zmniej
szają jego lękowe napięcie, a nawet odczuwanie
bólu” (Antoni Kępiński).
Organizatorzy dziękują jeszcze raz wszystkim
wykładowcom i sponsorom, którzy przyczynili się
do uświetnienia tegorocznego spotkania. Dziękujemy
też naszemu dzielnemu sekretariatowi. Do zoba
czenia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku aura
będzie sprzyjała nie tylko wykładom, ale umożliwi
również wieczorny odpoczynek na międzyzdrojskim
molo, o co w tym roku było trudno.
lek. Izabela Gorzkowska
Zdjęcia Grzegorz Gorzkowski
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XXXIX ZJAZD POLSKIEGO 
LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA 
RADIOLOGICZNEGO
W dniach 27–29 maja 2010 r. w Szczecinie odbył
się XXXIX Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzy
stwa Radiologicznego pod patronatem rektora PAM
prof. Przemysława Nowackiego. Przewodniczącą
zjazdu i organizatorem była prof. Anna Walecka

z zespołem Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radio
logii Interwencyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie. Miejscem obrad był Zamek Książąt
Pomorskich, warsztaty odbywały się w Rektoracie
PAM.

Dnia 27 maja odbyło się uroczyste otwarcie
Zjazdu w salach Teatru Współczesnego. Ogłoszono
wyniki wyborów nowych władz Towarzystwa, wrę
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czono dyplomy członkostwa honorowego, medale
im. Zawadowskiego, a także nagrody naukowe.
W imieniu rektora PAM część naukową Zjazdu otwo
rzył prof. Bogusław Machaliński. Wykład inaugu
racyjny „Diagnostyka mikroskopowa nowotworów
w dobie biologii molekularnej” wygłosił prof. Wenan
cjusz Domagała. W Zjeździe wzięło udział około
1210 uczestników (łącznie z przedstawicielami
firm 1350 osób).

W ramach 59 sesji szkoleniowych wygłoszono
160 wykładów (trzy sesje poświęcone były wykładom
w ramach kursu specjalizacyjnego z zakresu radio
logii zabiegowej). W sesjach szkoleniowych brali też
udział koledzy z Pomorskiej Akademii Medycznej:

Konferencje, zjazdy, szkolenia
prof. Grażyna Wilk, dr hab. prof. PAM Aleksander
Falkowski, dr hab. Wojciech Poncyljusz, dr Grzegorz
Zaborowski, lek. Ewa Gabrysz‑Trybek, lek. Maciej
Donotek, technicy elektroradiologii. Z Zakładu
Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyj‑
nej PAM dwa wykłady dla techników przedstawił
Paweł Gdowski. Ponadto gośćmi zaproszonymi,
którzy wygłosili referaty w sesjach szkoleniowych,
byli prof. Teresa Starzyńska i dr hab. prof. PAM
Tomasz Grodzki.
Uczestnicy Zjazdu mieli okazję wziąć udział
w kursie prof. Hollanda ze skriningu piersi, który
kończył się otrzymaniem certyfikatu (skorzystało
200 osób), oraz wysłuchać 100 doniesień nauko‑
wych w formie prezentacji ustnych, a także obejrzeć
140 plakatów w wersji elektronicznej.
Cennym uzupełnieniem były wykłady zaproszo‑
nych 30 gości zagranicznych, którzy w 32 wystąpie‑
niach przedstawili najnowsze osiągnięcia, a także
trendy w diagnostyce obrazowej oraz technikach
interwencyjnych. Odbyły się również warsztaty
z tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości –
HRCT, diagnostyki obrazowej kości, otolaryngologii
(razem pięć sesji) i sesje warsztatowe dla techni‑
ków elektroradiologii. Ciekawym dopełnieniem było
12 wykładów przedstawicieli firm, które w poro‑
zumieniu z organizatorami zjazdu odbywały się
wplecione w poszczególne sesje tematyczne. Intere‑
sującą częścią programu była wystawa techniczna,
na której zaprezentowało się 57 wystawców, w tym
18 sponsorów.
Tematyka Zjazdu obejmowała aktualne problemy
diagnostyki obrazowej, a poziom prezentacji nie
odbiegał od poziomu europejskich czy światowych
radiologicznych imprez naukowych.
Poza naukową i szkoleniową częścią Zjazdu uczest‑
nicy mieli okazję do nawiązywania nowych znajomo‑
ści i kontaktów, a także odnowienia starych. Tak było
i w tym przypadku. Zorganizowana impreza plene
rowa „Powrót do przeszłości” pozwoliła na integrację
polskiego środowiska radiologicznego.
prof. dr hab. Anna Walecka
Zakład Diagnostyki Obrazowej
i Radiologii Interwencyjnej

reminiscencje pozjazdowe
Byliśmy zaszczyceni obecnością na Zjeździe wspa‑
niale zorganizowanym przez Panią Profesor, gosz‑
czeni tak jak na wschodzie u nas, i dziękujemy za
wszystko.
zespół prof. Andrzeja Dropa

Serdecznie dziękuję w imieniu swoim i uczestni‑
czących w Zjeździe pracowników Katedry Radiologii
GUMed za okazaną serdeczność, perfekcyjną orga‑
nizację i wspaniałe spotkania w trakcie PLTR 2010.
Jesteśmy pod wrażeniem. Samych serdeczności.
Michał Studniarek
z zespołem gdańskich radiologów
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Udział w pracy Komitetu Naukowego i przewodni‑
czenie sesjom było dla mnie zaszczytem, za co bardzo
dziękuję. Może być Pani Profesor dumna za zorgani‑
zowanie sesji, a szczególnie warsztatów na bardzo
wysokim poziomie. Serdecznie pozdrawiam.
dr Urszula Łebkowska

Gratuluję niezwykle udanego Kongresu, z intere‑
sującym programem na światowym poziomie i tak
dużą liczbą uczestników. Dziękuję bardzo za zapro‑
szenie do wzięcia w nim udziału. Bardzo mi było miło
w Szczecinie – to takie ładne miasto. Pozdrawiam ser‑
decznie.
prof. Bożena Goraj

W imieniu Sekcji Techników Elektroradiologii oraz
swoim własnym pragnę Pani – jako Przewodniczącej

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie

Komitetu Organizacyjnego, ale też jako szczególnemu

na Kongres Radiologiczny do Szczecina. Była to inte‑
resująca i świetnie zorganizowana konferencja. Cieszę

gościowi naszych sesji naukowych – gorąco podzięko‑

się, że miałam okazję wziąć w niej udział. Szczecin

wać za niezapomniane wrażenia, jakich dostarczyły

zauroczył nas. Było mi niezwykle miło poznać Panią

nam zarówno zajęcia naukowe, jak i imprezy integra‑

Profesor i mam nadzieję, że będziemy miały okazję

cyjne, do organizacji których Pani, jak i kierowany przez

spotkać się znowu na przyszłych radiologicznych zjaz‑

Panią zespół włożył wiele wysiłku i osobistego zaan‑

dach. Serdecznie pozdrawiam.

gażowania. Zjazd w Szczecinie szczególnie dla nas,

Katarzyna J. Macura,

techników, przejdzie do historii jako przede wszystkim

M.D., Ph.D. assoc. prof. of radiology and urology

ten, na którym po raz pierwszy zorganizowano cztery

The Johns Hopkins University

sesje naukowe oraz dwie edycje warsztatów. To rów‑
nież dzięki Pani na każdej edycji tych sesji odnotowy‑

Chciałam podziękować za Pani ogromny wkład
w przygotowanie tak ważnego wydarzenia, jakim
jest Zjazd Radiologów Polskich, a także raz jeszcze
za okazaną życzliwość!
dr Ingrid Różyło‑Kalinowska

wano znaczącą frekwencję.
Czesław Pływacz
przewodniczący Sekcji Techników Elektroradiologii
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

konGres polskieGo towarzystwa
GastroenteroloGii
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii (PTG‑E),
obchodziło przed rokiem swoje 100‑lecie. Powstało
w 1909 r. w Warszawie, w czasie zaborów. Pierw‑
szym prezesem Towarzystwa był dr Mikołaj Reich‑
man. Delegacja PTG‑E brała udział w założyciel‑
skim kongresie Międzynarodowego Towarzystwa
Gastroenterologicznego, który odbył się w roku 1935
w Brukseli. Druga woja światowa i lata powojenne
były trudne dla Towarzystwa. W 1977 r. reakty‑
wowano PTG‑E, prezesem został profesor Kornel
Gibiński, prezes honorowy do dnia dzisiejszego.
PTG‑E jest najstarszym towarzystwem gastro‑
enterologicznym w Europie, trzecim co do czasu
powstania, po USA i Japonii, na świecie. Należy
do Światowej Organizacji Gastroenterologii i zrzesza
prawie 1300 członków. Główny cel stowarzyszenia
to zjednoczenie wszystkich polskich lekarzy zajmu

14

Biuletyn Informacyjny nr 2 (68) 2010

jących się gastroenterologią dla rozwoju tej dyscy‑
pliny i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce
i za granicą. Kolejne zadania obejmują szerzenie
zdobyczy współczesnej gastroenterologii, zachęca‑
nie do pracy naukowej i inicjowanie badań, jak
i współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia,
kształceniu i doskonaleniu lekarzy.
W dniach 11–13 czerwca odbył się w Szczecinie
XIV Kongres PTG‑E. Organizatorem spotkania był
zespół Katedry i Kliniki Gastroenterologii Pomorskiej
Akademii Medycznej*.
Patronat honorowy nad Kongresem objęli: rektor
Pomorskiej Akademii Medycznej prof. Przemysław
Nowacki, marszałek województwa zachodniopomor‑
skiego Władysław Husejko, prezydent Szczecina
Odpowiedzialną za sprawy logistyczne organizacji
Kongresu była firma Symposion z Poznania.

*

Konferencje, zjazdy, szkolenia
Piotr Krzystek i prezes Okręgowej Izby Lekarskiej
dr Mariusz Pietrzak. Po raz pierwszy Kongres PTG‑E
odbywał się pod auspicjami Światowej Organizacji
Gastroenterologii.
Miejscem ceremonii otwarcia Kongresu była
Filharmonia Szczecińska. Gości witali organizato‑
rzy Kongresu, patroni honorowi i gość specjalny,
prezes Światowej Organizacji Gastroenterologii
Eamonn Quigley W czasie uroczystości nadano
tytuł Członka Honorowego PTG‑E profesorowi
Eugeniuszowi Butrukowi, wieloletniemu kierow‑
nikowi Kliniki Gastroenterologii CMKP w Warsza‑
wie, twórcy nowoczesnej gastroenterologii, w tym
polskiego programu kolonoskopowych badań prze‑
siewowych, wybitnemu lekarzowi i niezwykłemu
człowiekowi. Wieczór zakończył się nastrojowym
koncertem skrzypcowym z udziałem Konstantego
Andrzeja Kulki.
W Kongresie wzięło udział ponad 1200 osób.
Odbyło się 20 sesji plenarnych, trzy sesje satelitarne
oraz warsztaty endoskopowe. Obrady toczyły się
na Zamku Książąt Pomorskich. Tematami wiodącymi
spotkania były nowotwory przewodu pokarmowego,
choroby zapalne jelit, endoskopia diagnostyczna
i zabiegowa, komórki macierzyste w gastroentero‑
logii oraz mikroflora i probiotyki. Po raz pierwszy
w Polsce komórki macierzyste były jednym z głów‑
nych zagadnień na kongresie klinicystów.

Przy doborze dwóch pierwszych tematów kiero
wano się przede wszystkim skalą i wagą problemu,
jaką stanowią nowotwory przewodu pokarmowego
i choroby zapalne jelit. Guzy przewodu pokarmo‑
wego należą bowiem do najczęściej występujących
nowotworów. W skali świata każdego roku przybywa
10 mln nowych rozpoznań raka – co trzeci chory
to pacjent z rakiem przewodu pokarmowego. Rocz
nie umiera na nowotwory aż 6 mln osób, najczę‑
ściej na raka przewodu pokarmowego. Nowoczesna
gastrologia dysponuje możliwościami zmiany tej
smutnej statystyki, szczególnie w aspekcie raka
jelita grubego, są także nadzieje na zmianę bardzo
złego rokowania w raku trzustki.
Kolejne zagadnienie − choroby zapalne jelit
są jednym z największych wyzwań medycyny. Nie
znamy przyczyny tych chorób, a jednocześnie notuje
się „epidemię” zachorowań. Chorują głównie osoby
młode. O nowotworach i chorobach zapalnych jelit
mówiono w aspekcie najnowszych danych dotyczą‑
cych patofizjologii, epidemiologii, profilaktyki, dia‑
gnostyki, leczenia oraz wyzwań i możliwości, przed
jakimi stoi medycyna w walce z tymi chorobami.
Jako wykładowców zaproszono ekspertów zarówno
z kraju, jak i z zagranicy. Należeli do nich m.in.
rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
wybitny chirurg, prof. Marek Krawczyk, prezes PTG‑
‑E, koordynator polskiego programu przesiewowych
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badań kolonoskopowych, prof. Jarosław Reguła,
konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii
prof. Grażyna Rydzewska, oboje przedstawiciele

PTG‑E w Europejskiej Organizacji Chorób Zapal‑
nych Jelit (ECCO), dyrektor Centrum Onkologii
w Warszawie, prof. M. Krzakowski, prof. Beata Kos‑
‑Kudła, członek Europejskiego Zarządu Sieci Guzów
Neuroendokrynnych, prezes Światowej Organizacji
Gastroenterologii Eamonn Quigley (Irlandia), jedna
z czołowych postaci ECCO dr Iris Dotan (Izrael)
oraz prof. Iris Lansdorp‑Vogelaar (Holandia), znana
z wybitnych osiągnięć we wczesnym wykrywaniu
i prewencji raka jelita grubego.
Endoskopia jest podstawowym narzędziem w dia‑
gnostyce i terapii chorób przewodu pokarmowego.
Postęp techniczny, którego jesteśmy świadkami,
dotyczy także tej metody diagnostyczno‑leczniczej,
stwarza nowe możliwości jej stosowania. Katedra
i Klinika Gastroenterologii, organizator Kongresu,
jest liderem w skali Polski, a nawet Europy w endo‑
skopowym leczeniu nowotworów przewodu pokar
mowego z zastosowaniem dyssekcji podśluzówkowej.
W czasie Kongresu propagowano najnowsze osią‑
gnięcia i możliwości endoskopii. Dyskutowano nad
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jej przydatnością w profilaktyce, wczesnym wykry‑
waniu i leczeniu nowotworów przewodu pokarmo
wego, nad użytecznością w stanach nagłych, np.
w razie wystąpienia krwotoków czy ostrego zapa‑
lenia trzustki, a także nad jakością i bezpieczeń‑
stwem. Profesor Andrzej Nowak, wieloletni prezes

Europejskiego Towarzystwa Endoskopii, wystąpił
z wykładem „Endoskopia wczoraj, dziś i być może
w przyszłości”.
Komórki macierzyste, mikroflora i probiotyki
to tematy z pogranicza medycyny klinicznej i nauk
podstawowych, które wkroczyły do naszej dziedziny,
budzą duże zainteresowanie, dają nadzieje na uzu‑
pełnienie wiedzy o chorobach, których do końca nie
rozumiemy, na nowe sposoby diagnostyki i lecze‑
nia. W organizowanym przez nas Kongresie brał
udział prof. Mariusz Ratajczak, dyrektor Instytutu
Komórki Macierzystej Uniwersytetu w Louisville
w USA, kierownik Zakładu Fizjologii PAM, absolwent
Pomorskiej Akademii Medycznej. Profesor Rataj
czak wraz z zespołem odkrył i opisał subpopulację
komórek macierzystych podobnych do komórek
embrionalnych. Jego odkrycie może być przełomem
w medycynie regeneracyjnej i onkologii. Mieliśmy

Konferencje, zjazdy, szkolenia
także przyjemność gościć eksperta z dziedziny
mikroflory i probiotyków, wcześniej wspomnianego

prof. Eamonna Quigleya. Profesorowie Ratajczak
i Quigley podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą,
doświadczeniem i osobowością w trakcie wykładów
otwierających Kongres.
Program sesji naukowych wzbudził bardzo
duże zainteresowanie. Sale były pełne słuchaczy.
Po wykładach toczyły się ciekawe dyskusje. Dużym
powodzeniem cieszyły się warsztaty, na których
można było na specjalnie przygotowanych mode‑
lach wykonywać zabiegi endoskopowe. Wiele emo‑
cji związanych było z sesją plakatową, najlepsze

prace otrzymały bowiem nagrody ufundowane przez
Zarząd Główny PTG‑E.
Poza częścią merytoryczną uczestnicy Kongresu
mogli skorzystać z bogatej oferty Dni Morza, w tym
z zaproszenia prezydenta Piotra Krzystka na koncert
„Chopin na Chopinie”.
Minęło dwa tygodnie od zakończenia Kongresu.
Do Kliniki Gastroenterologii przyszło wiele listów
z podziękowaniami i gratulacjami od uczestników
spotkania. Jeden z nich, od prezesa Światowej Orga‑
nizacji Gastroenterologii, zamieszczamy poniżej.

I wish to thank you most sincerely for making
my first visit to Szczecin such a memorable one.
The meeting was great and the hospitality simply
outstanding. Your attention to the guest faculty
was unparalleled. It was wonderful to meet so
many Polish colleagues and to gain insight into
the vibrancy of Polish gastroenterology. You have
a lot to be proud of!
Sincere thanks and best wishes
Eamonn Quigley

prof. dr hab. Teresa Starzyńska
Katedra i Klinika Gastroenterologii

X Jubileuszowa oGólnopolska konferencJa naukowa

bliŹniĘta w różnych okresach życia:
aspekty bioloGiczne, medyczne,
psycholoGiczne i spoŁeczne
W dniach 18–19 czerwca 2010 r. w bardzo
gościnnym i słonecznym mieście Gdańsku odbyła się
X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Bliźnięta w różnych okresach życia: aspekty biolo‑
giczne, medyczne, psychologiczne i społeczne”. Orga‑
nizatorami przedsięwzięcia byli: Polskie Towarzystwo
Gemeliologiczne, Katedra Perinatologii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, Instytut Psychologii Uni‑
wersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Pielęgniarstwa
Położniczo‑Ginekologicznego Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie, Oddział Gdański Polskiego
Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz Fundacja
Rozwoju Perinatologii „Bocianie Gniazdo”. Konfe‑

rencję poprzedził kurs praktyczny i teoretyczny pod
patronatem Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego
Towarzystwa Gemeliologicznego i Polskiego Towa‑
rzystwa Ginekologicznego na temat „Diagnostyka
ultrasonograficzna – teoria i praktyka”. Za kurs
każdy uczestnik otrzymał 30 punktów akredytacyj‑
nych Sekcji Ultrasonografii PTG, co znacznie pod‑
wyższyło rangę szkolenia i jego wydźwięk wśród
słuchaczy.
Na pięciu specjalnie przygotowanych salach
równocześnie były badane pacjentki ciężarne
z ciążą bliźniaczą, a słuchacze przemieszczali się
po salach, chcąc jak najwięcej zobaczyć, jak naj‑
więcej się nauczyć. Po krótkiej przerwie rozpoczęła
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się część teoretyczna. Pierwszy wykład przedstawił
prof. Witold Malinowski, który zabrał głos na temat
diagnostyki ciąży wielopłodowej, poświęcając uwagę
głównie rozpoznaniu kosmówkowości i owodniowo
ści. Doktor Małgorzata Świątkowska przedstawiła
powikłania ciąży wielopłodowej, a kolejny wykła
dowca prof. Krzysztof Szaflik zajął się bardzo trud
nym tematem wyzwań diagnostycznych i terapeu
tycznych w zespole przetoczenia krwi pomiędzy
bliźniętami (TTTS). Ponadto mówiono o zasadach
i błędach wykonywania badań USG w pierwszym
trymestrze ciąży (dr  Marzena Dębska) oraz o wskaza
niach do przeprowadzenia badania dopplerowskiego
(dr hab. Mariola Ropacka‑Lesiak). Niewątpliwie jed
nym z najciekawszych wystąpień w czasie kursu
był przedstawiony przed dr. hab. Marka Pietrygę
wykład pt. „Kiedy warto wykonywać badania 3D
i 4D?”. Przewodniczący Sekcji Ultrasonografii Pol
skiego Towarzystwa Ginekologicznego wyraził swe
wielkie rozczarowanie rozwojem technologii trój‑
i czterowymiarowych. Stwierdził, że w porównaniu
z dynamiką i znaczeniem badań dwuwymiarowych
bardziej zaawansowane technologicznie trzy i cztery
wymiary nie niosą za sobą aż tak ogromnej wiedzy
na temat zdrowia rozwijających się wewnątrzmacicz
nie płodów. Co innego z tradycyjną ultrasonogra
fią, której rozdzielczość sprzyja niezwykłej precyzji
badań i łatwości w diagnozowaniu coraz to nowych
patologii już w łonie matki. Niesie to za sobą ważne
informacje dla neonatologów, którzy często mogą już
wcześniej przygotować niezbędne badania i proce
dury, a w razie konieczności zaplanować zabieg ope
racyjny noworodka w trybie pilnym. Ponadto trzeba
zauważyć, że lekarz unika elementu zaskoczenia,
co dodatkowo sprzyja kompleksowej, w pełni zorga
nizowanej opiece nad nowo narodzonym dzieckiem.
Ostatnie dwa wykłady poświęcone sercu płodu oraz
badaniom przepływów naczyniowych w tętnicy i żyle
pępowinowej, w przewodzie żylnym, tętnicy środko
wej mózgu oraz macicznej, a także przez zastawki
serca przedstawiła przewodnicząca Sekcji Ultraso
nografii Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego,
dr hab. Mariola Ropacka‑Lesiak. Kurs zaskoczył fre
kwencją i zainteresowaniem samych organizatorów.
Na wykłady zaproszonych gości przybyli nie tylko sami
uczestnicy, lecz także wielu lekarzy, którzy dopiero
stawiają pierwsze kroki w ginekologii i położnictwie.
Następnego dnia rozpoczęła się właściwa konfe
rencja. Otworzyli ją prof. GUMed dr hab. Krzysztof
Preis, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
oraz prof. Witold Malinowski, przewodniczący
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Komitetu Honorowego i zarazem prezes Polskiego
Towarzystwa Gemeliologicznego. Następnie głos
zabrali zaproszeni goście, w tym minister zdrowia
dr Ewa Kopacz, która wyraziła podziw dla organi
zatorów oraz podziękowała za zaproszenie. Wykład
inauguracyjny zatytułowany „Genetyka a bliźnięta”
przedstawił prof. Grzegorz Węgrzyn. Pierwszą sesję
poświęcono nowościom w gemeliologii. Wykłady
przedstawili: prof. Witold Malinowski – „Co nowego
w gemeliologii?”, prof. Mirosław Wielgoś – „Odręb
ności w diagnostyce prenatalnej w ciąży wielopło
dowej”, prof. Jerzy Zalewski – „Epidemiologia wad
rozwojowych u bliźniąt”, a także dr hab. Dorota
Nowakowska – „Rezonans magnetyczny w ciąży bliź
niaczej” oraz prof. Stanisław Różewicki – „Medyczno
‑prawne aspekty porodu bliźniąt”. Po przerwie
podjęto temat psychologicznych aspektów badań
nad bliźniętami, a w porze lunchu oceniano prace
z sesji plakatowej.
Po południu rozpoczęły się kolejne wykłady.
Pierwszą sesję poświęcono zespołowi przetocze
niowemu krwi pomiędzy bliźniętami. Wykładowcy
podkreślili wagę problemu oraz najnowsze odkrycia
na ten temat. Profesor Szaflik przedstawił przygo
towanie do zabiegu laserowego usunięcia połączeń
naczyniowych między płodami, czyli bezpośred
niej przyczyny zespołu TTTS, a prof. Preis spró
bował odpowiedzieć na pytanie, czy nawet I sto
pień zaawansowania (najlżejszy) jest wskazaniem
do zabiegu. Słuchacze byli bardzo ciekawi tych
wykładów, biorąc pod uwagę wzrastającą corocz
nie liczbę porodów wielopłodowych. Po dyskusji
i przerwie na kawę rozpoczęła się ostatnia tego
dnia sesja zatytułowana „Czy każda ciąża wielopło
dowa jest ciążą wysokiego ryzyka?” Moderatorem
był prof. Grzegorz Bręborowicz, który opowiedział
o postępowaniu w razie obumarcia jednego z bliź
niąt. Profesor Elżbieta Ronin‑Walknowska w swym
wystąpieniu spróbowała odpowiedzieć na pytanie
– w jaki sposób ciąża wielopłodowa wpływa na stan
zdrowia ciężarnej; prof. Jan Wilczyński przedstawił
sugestie grupy ekspertów na temat prowadzenia
porodu wielopłodowego, a dr hab. Jarosław Kalinka
porównał stan urodzeniowy pierwszego i drugiego
bliźniaka. Po dyskusji na wszystkich kongresowi
czów czekała niespodzianka – prezentacja filmu
„Wieloraczki w łonie”, historii trzech par w ciążach
wielopłodowych (bliźniaczej, trojaczej i czwora
czej), nakręconej z wielką dbałością o szczegóły
i z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych i psy
chologicznych.

Konferencje, zjazdy, szkolenia
Po projekcji odbyło się walne zgromadzenie człon‑
ków Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego,
podczas którego dokonano wyboru zarządu PTGem
na kolejną kadencję oraz podziękowano ustępują‑
cemu zarządowi. W skład nowo wybranego zarządu
weszli: prof. Witold Malinowski – prezes, prof. Grze‑
gorz Bręborowicz – wiceprezes, dr Dorota Ćwiek
– skarbnik, dr Sławomir Szymański – sekretarz,
prof. Elżbieta Ronin‑Walknowska – redaktor naczelny
„Gemellological Review” oraz prof. Wiesław Markwitz,
dr hab. prof. PAM Jacek Rudnicki i dr hab. Mariola
Ropacka‑Lesiak. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
dr hab. Elżbieta Baryła‑Pankiewicz, prof. Danuta
Chlebna‑Sokół, dr hab. Andrzej Torbé. Ponadto
nadano godność członka honorowego Polskiego
Towarzystwa Gemeliologicznego prof. Elżbiecie
Ronin‑Walknowskiej, lek. Wojciechowi Pankowi
oraz prof. Krzysztofowi Preisowi. Po wielogodzin
nych zmaganiach z nowościami w zakresie geme‑
liologii wszystkich uczestników konferencji zapro
szono na spotkanie do karczmy regionalnej Koliba
w Sopocie. W czasie niemilknących rozmów swój
recital zaprezentował prof. PAM Jacek Rudnicki.

W sobotę na uczestników konferencji czekały
trzy sesje. Pierwsza z nich dotyczyła noworodka
z ciąży bliźniaczej. Podjęto w niej bardzo ważne
zagadnienia, jak: zachorowalność i umieralność
noworodków pochodzących z ciąż wielopłodowych
(prof. Marta Szymankiewicz), stan zdrowia i rozwój
psychosomatyczny bliźniąt w wieku przedszkolnym
(prof. Danuta Chlebna‑Sokół) oraz opieka i kar‑
mienie bliźniąt na oddziale szpitalnym i po wyjściu
ze szpitala (dr n. med. Bogumiła Kiełbratowska,
dr n. med. Dorota Ćwiek). Ostatnie dwie sesje doty‑
czyły psychologicznych aspektów rozwoju dzieci
z ciąży wielopłodowej oraz ich funkcjonowania
w społeczeństwie.
Konferencja zakończyła się wielkim sukcesem
frekwencyjnym, szereg wygłoszonych prac, jak
i wzrastająca liczba słuchaczy skłania organizato‑
rów do przygotowania kolejnej konferencji. Za dwa
lata spotkamy się w Koszalinie, by znów usłyszeć,
co nowego wydarzyło się w gemeliologii.
lek. Sławomir Szymański
PTGem

naJlepsza publikacJa
w dziedzinie hiV/aids w 2009 r.
Doktor Maria Gańczak, adiunkt w Zakładzie Higieny, Epide‑
miologii i Zdrowia Publicznego PAM, otrzymała pierwszą nagrodę
za publikacje dotyczące problematyki HIV/AIDS zamieszczone
w 2009 r. w czasopismach o najwyższym współczynniku impact
factor. Nagroda przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo
Naukowe AIDS i The European AIDS Clinical Society. Wręczono
ją podczas VIII Konferencji Naukowo‑Szkoleniowej „Vistula 2010”
zorganizowanej przez PTN AIDS i EACS, która odbyła się w dniach
13–15 czerwca 2010 r. Nagrodzona praca to: Gańczak M., Szych
Z. „Rationale against pre‑operative screening for HIV at Polish
hospitals: A prevalence study of anti‑HIV in contrast with anti‑
‑HCV and HBsAg”, została opublikowana w „Journal of Infection
Control and Hospital Epidemiology”, 2009, 30.
Doktor Maria Gańczak zajmuje się problematyką HIV/AIDS,
a zwłaszcza zakażeniami drobnoustrojami przenoszonymi drogą
krwi, szczególnie w warunkach pracy służby zdrowia, oraz wiedzą
i postawami młodzieży z zakresu HIV/AIDS w kontekście różnych
kultur i religii. Jest laureatką nagrody PTN AIDS i EACS po raz
trzeci – w 2009 r. była to nagroda druga, w 2008 – pierwsza.
BR
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DZIAŁ KSZTAŁCENIA
Mocą Zarządzenia Rektora Nr 97/2009 z dnia
1 grudnia 2009 r. została powołana nowa jednostka
PAM – Dział Kształcenia, podlegający prorektorowi
ds. dydaktyki.
Dział Kształcenia prowadzi sprawy związane
z organizacją i przebiegiem procesu dydaktycznego.
Do zadań Działu należy rozliczanie rocznego wymiaru
zajęć dydaktycznych nauczycieli i godzin ponadwy
miarowych oraz kosztów i efektów finansowych pro
cesu kształcenia. Ponadto współpracuje z pełnomoc
nikami rektora w zakresie tworzenia nowych kierun
ków studiów i prowadzi centralną księgę dyplomów.
Druga sfera działalności Działu Kształcenia
to obsługa administracyjna prorektora ds. dydak
tyki. Obejmuje ona, oprócz obsługi kancelaryjnej
i sekretarskiej urzędu prorektora, także przygo
towanie szczegółowych informacji dla kierowni
ków jednostek PAM dotyczących wyników ankiet
dydaktycznych przeprowadzonych wśród studentów
poszczególnych kierunków i lat, sprawy administra

cyjne związane z przygotowaniem i obsługą komisji
senackich, komisji wnioskującej o nagrody rektora
za osiągnięcia dydaktyczne i uczelnianej komi
sji programowej. Do zakresu obowiązków Działu
Kształcenia należy też rejestrowanie uczelnianych
organizacji studenckich oraz prowadzenie ich reje
stru, a także ewidencji skarg i wniosków adreso
wanych do prorektora ds. dydaktyki, jak również
opracowanie rocznych zestawień skarg i wniosków
oraz sposobu ich rozpatrzenia.
W Dziale Kształcenia zatrudnione są: mgr Kamila
Konieczna (od 1 stycznia 2010 r.), Wanda Buda
przeniesiona z Dziekanatu Wydziału Lekarskiego
i Lekarsko‑Stomatologicznego oraz Małgorzata
Nakielska, wcześniej pracująca w Dziekanacie
Wydziału Nauk o Zdrowiu. Obsługę spraw wyni
kających z obowiązków prorektora ds. dydaktyki
prowadzi mgr inż. Aneta Mirecka.
prof. dr hab. Barbara Wiszniewska
prorektor ds. dydaktyki

OKULISTYKA PO REMONCIE
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicz
nym nr 2 na Pomorzanach otwarto po remoncie
oddział okulistyki dla dorosłych, będący częścią
Kliniki Okulistyki PAM. Kosztował 2 mln 350 tys.
zł, które wygospodarowano ze środków własnych
szpitala. Na oddziale jest 28 łóżek w 11 salach.
We wszystkich są łazienki. Przygotowane są także
gabinety zabiegowe i lekarskie.
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– To jedna z najlepszych klinik, jeśli chodzi
o finansowanie, a jednocześnie jeden z lepszych
na uczelni ośrodków naukowych – powiedział pod
czas otwarcia prof. Przemysław Nowacki, rektor PAM.
W Klinice Okulistyki rocznie leczy się ponad
4,6 tys. pacjentów i wykonuje ponad 3 tys. różnych
zabiegów. W poradni przyklinicznej udzielanych
jest 17 tys. porad. Kierownikiem Katedry i Kliniki
Okulistyki jest prof. Danuta Karczewicz.
– Jesteśmy jedyną kliniką w regionie, która
świadczy usługi w tak szerokim zakresie i dla tak
dużej grupy osób – mówiła prof. Karczewicz.
Oddział okulistyki dla dorosłych jest trzecim
wyremontowanym piętrem Kliniki Okulistyki. Pozo
stały jeszcze dwa.
Tego samego dnia wręczono także certyfikaty
jakości ISO 9001:2008. Otrzymały je: Klinika Uro
logii i Onkologii Urologicznej, Pracownia Serologii
Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi i Centralna
Sterylizacja.
mgr Kinga Brandys
rzecznik prasowy

Co nowego w szczecińskiej medycynie

SZTUCZNY DYSK SZYJNY –
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA OPERACYJNE 
W CHIRURGII KRĘGOSŁUPA
Obecnie standardem operacyjnego postępowania
w dyskopatii szyjnej jest discektomia i stabiliza
cja międzytrzonowa z dostępu przedniego (anterior
cervical interbody fusion – ACIF), metoda, która
pozwala usunąć wypadnięty dysk i uwolnić struk
tury nerwowe z ucisku, a po wykonanej dekom
presji uzyskany operacyjnie poziom stabilizuje się
wszczepem międzytrzonowym i płytką z dostępu
przedniego.
Wyniki leczenia są dobre, jednakże już w swoim
założeniu operacja ma doprowadzić do dezy – zrostu
trzonów sąsiadujących z operowaną przestrzenią
międzytrzonową. Usunięcie dysku i stabilizacja
oznacza całkowite wyeliminowanie ruchów kręgo
słupa w operowanym segmencie. Jest to niezau
ważalne dla chorego (zakres ruchów głowy jest
niemal taki jak przed operacją), może jednak pro
wadzić poprzez zwiększone przeciążenie do szybszej
degeneracji sąsiednich przestrzeni. Aby ograniczyć
te przeciążenia (tzw. choroba sąsiedniego poziomu),
poszukiwano rozwiązań pozwalających zachować
fizjologiczną ruchomość operowanego poziomu.
Takim nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym
już w Katedrze i Klinice Neurochirurgii PAM jest
proteza dysku szyjnego –
sztuczny dysk szyjny.
Artroplastyka dysku
szyjnego pozwala zastą
pić zwyrodniały dysk
szyjny jego protezą,
zachowując ruchomość
Ryc. 1. Proteza dysku
operowanego segmentu.
szyjnego
Opisaną technikę
zabiegową stosujemy w operacjach szyjnych jako
alternatywne rozwiązanie w stosunku do zro
stu międzytrzonowego u wybranych pacjentów
od kilku lat.
Obecnie operacja artroplastyki szyjnej u młodego
pacjenta, u którego doszło do „świeżego” wypadnię
cia dysku szyjnego, staje się w Klinice Neurocho

Ryc. 2. Zdjęcia śródoperacyjne porównujące
„tradycyjną” stabilizację szyjną (A) i artroplastykę (B) –
implantację sztucznego dysku szyjnego

Ryc. 3. Przykładowe zdjęcia NMR chorego z krytyczną
stenozą szyjną z powodu rozległej przepukliny
dyskowej zakwalifikowanego do artroplastyki szyjnej

rurgii PAM rutynową
metodą postępowania
operacyjnego.
Dzięki tej metodzie:
przywracamy wysokość
przestrzeni międzytrzo
nowej,
zapewniamy
Ryc. 4. Obraz rtg protezy
stabilność biomecha
dysku szyjnego – stan
niczną, utrzymujemy
po implantacji
ruchomość w operowa
nym segmencie kręgosłupa.
Szeroki zakres rozmiarów protezy pozwala
na optymalną implantację, a okres rekonwalescencji
pooperacyjnej jest znacząco krótki.
dr Krzysztof Rzewuski
Katedra i Klinika Neurochirurgii

Biuletyn Informacyjny nr 2 (68) 2010

21

tydzień bibliotek
Już po raz siódmy z okazji „Tygodnia bibliotek”,
organizowanego pod patronatem Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Główna PAM
przygotowała ciekawy program obchodów. W tym
roku odbywał się on pod hasłem „Biblioteka – słowa,

dźwięki, obrazy”. Biblioteka bowiem przestaje być
wyłącznie zbiorem książek i czasopism, ale staje
się miejscem, gdzie użytkownik angażuje nie tylko
swój wzrok, ale i słuch. Coraz częściej biblioteki

przekształcają się w mediateki gromadzące treści
na różnych nośnikach czy instytucje organizujące
dostęp do różnego rodzaju źródeł informacji, a także
stają się miejscem spotkań, wymiany poglądów oraz
odpoczynku.
W uroczystej inauguracji „Tygodnia bibliotek”
w dniu 10 maja br. wzięły udział władze PAM, zapro‑
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szeni goście oraz użytkownicy biblioteki. Obchody
rozpoczął minirecital prof. PAM Jacka Rudnic‑
kiego, który wykonał kilka utworów nawiązują‑
cych do tematyki wystaw. Dwie ekspozycje: „Zioła
i nalewki lecznicze” oraz „Kwiaty jadalne”, wzbudziły
wielkie zainteresowanie i ogólny podziw. Zaskocze
niem były kwiatowe potrawy przygotowane do degu‑
stacji przez pracowników Biblioteki Głównej PAM.

Można było skosztować m.in. konfitur z płatków
róży, sałatek przyrządzonych ze stokrotek polnych,
kalafiora, brokułu oraz pięknie wyglądających gala‑
retek udekorowanych kwiatami fiołka trójbarwnego.

Wystawa „Zioła i nalewki lecznicze” prezen‑
tuje lecznicze specjały sporządzone na bazie ziół.
W gablotach zobaczyć można balsamy, wyciągi z ziół
mające silne właściwości lecznicze. Wśród ekspona‑

tów nie brakuje również nalewek oraz regionalnych
likierów pochodzących z różnych stron świata, spo‑
rządzonych na bazie ziół leczniczych. Przy poszcze‑
gólnych eksponatach znajdują się opisy ze szcze‑
gółowymi informacjami na temat ich pochodzenia,
wykonania oraz właściwości leczniczych. Dodatkowo
ekspozycja wzbogacona została o książki oraz przed‑
mioty nawiązujące do tematyki wystawy. Na tabli‑
cach posterowych zamieszczono oryginalne przepisy
na wina aptekarskie, pochodzące z Muzeum Far‑
macji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń‑
skiego w Krakowie. Wystawę przygotowały Danuta
Lemińska i Ewa Ostrowska.
Druga wystawa poświęcona jest kwiatom jadal‑
nym, ich właściwościom zdrowotnym oraz wykorzy‑
staniu kulinarnemu. Na tablicach posterowych znaj
dują się przepisy na potrawy z kwiatów oraz infor‑

macje, jak przygotować kwiaty do spożycia. W gablo‑
tach umieszczono książki traktujące o ziołach
i kwiatach. Wystawę dodatkowo urozmaicają przed‑
mioty nawiązujące do tematyki ekspozycji. Całość
przygotowały Edyta Rogowska i Agata Majewska.
Wystawy można oglądać w Bibliotece Głównej
PAM do końca września br.
mgr inż. Edyta Rogowska
mgr Danuta Lemińska
Biblioteka Główna
Zdjęcia: Anna Cymbor, Agnieszka Tupikowska
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Wystawa zagranicznych
książek naukowych
W dniach 25–27 maja 2010 r. w Bibliotece Głów
nej PAM miała miejsce wystawa zagranicznych ksią
żek naukowych. Nowości wydawnicze z zakresu
medycyny i nauk pokrewnych prezentowała firma
International Publishing Service Sp. z o.o. Zwiedza
jący wystawę mogli obejrzeć wybrane pozycje oraz
dokonać zakupu. Ekspozycja cieszyła się dużym
zainteresowaniem pracowników klinik i zakładów
naszej uczelni.
mgr inż. Edyta Rogowska
Biblioteka Główna

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA MEDYCZNA
MAM PAM
Od października 2009 r. do czerwca 2010 r. Pomorska Akademia Medyczna, Polskie Radio
Szczecin SA i IV Liceum Ogólnokształcące realizowało projekt skierowany do uczniów
ostatnich klas szczecińskich liceów i techników, zachęcający do studiowania w PAM.
Ewaluacja
Zanim 17 czerwca br. na uroczystości zakończe
nia rocznej działalności „MAM PAM”, w piękne, pra
wie letnie popołudnie w Studiu im. Jana Szyrockiego
Polskiego Radia Szczecin zabrzmiały brawa i słowa
podkreślające pożytki z projektu, piszące te słowa

wraz z zespołem organizatorów trochę się napraco
wali. Warto było! Potencjalni studenci Pomorskiej
Akademii Medycznej potwierdzili, że tak.
Nim do tego doszło, odpowiadając na pytania
o wartość projektu, poddani zostali testom. Przeszli
przez sito egzaminacyjne – test wstępny. Przystą

24

Biuletyn Informacyjny nr 2 (68) 2010

piło do niego 106 osób ze wszystkich szczecińskich
liceów, do „MAM PAM” zakwalifikowano 76 uczniów
z trzecich klas licealnych. Rzetelności wypełnia
nia testu pilnowali studenci Pomorskiej Akade
mii Medycznej pod nadzorem dr. hab. Andrzeja
Brodkiewicza i samego prorektora, prof. Andrzeja
Ciechanowicza. Certyfikaty uzyskało 68 osób, które
na świadectwach ukończenia szkoły otrzymały
wpis w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”
w brzmieniu: „uzyskał/uzyskała certyfikat, np.
Nr 1/2010 Młodzieżowej Akademii Medycznej
„MAM PAM”. A ponadto każdy student MAM ma

bezcenną pamiątkę, indeks z podpisami wybitnych
lekarzy – pracowników nauki, którym chciało się
przyjść do młodzieży i podzielić się swoją wiedzą,
doświadczeniem, ale też pasją i umiłowaniem
zawodu.
Poniżej pytania, które koordynator projektu
umieścił na swojej stronie: www.lo4.szczecin.pl,
oczekując na wpisy :
1. Jak oceniasz ideę „MAM PAM”?
2. Czy spotkania z wybitnymi ludźmi upewniły
Cię o słuszności wyboru medycyny jako kie
runku studiów?
3. Co zmieniłbyś w organizacji i programie „MAM
PAM”?
4. Co Ci się najbardziej podobało, dlaczego?
Odpowiedzi młodych: rzetelne, obszerne, wni
kliwe, świadczą o ich zainteresowaniu projektem,
otwartości i oczekiwaniach. Opracowała je bardzo
starannie pani Małgorzata Kiepura – nauczycielka
dyplomowana chemii, egzaminator maturalny z tego
przedmiotu, która realizuje w IV LO rozszerzony
program chemii w klasach biologiczno‑medycznych.
Wzięła udział we wszystkich wykładach (zastępuje
panią Wiesławę Fejfer‑Kalmonowicz) i doskonale
orientowała się i orientuje w tematach spotkań,

omawianych problemach oraz sposobach ich pre
zentacji. Świetność tychże doceniła także młodzież,
o czym świadczą poniższe wypowiedzi:

–– fantastyczna inicjatywa, pozwala zetknąć się
z lekarzami w innej formie niż na badaniu;
–– bardzo ciekawe spotkania, pobudziły jeszcze bar
dziej moje zainteresowania naukami medycznymi;
–– miałam okazję przekonać się, że Szczecin ma
do zaoferowania maturzystom studia medyczne,
które nie odbiegają poziomem od tych w innych
większych miastach;
–– bardzo dobry projekt, ponieważ rozwija moje
zainteresowania;
–– zajęcia dały nam szersze spojrzenie na rolę medy
cyny w naszym życiu;
–– stworzenie takiego programu to bardzo dobry
pomysł;
–– wspaniała inicjatywa pozwalająca na bliższe
poznanie tajników medycyny;
–– pierwszy krok na prawdziwe studia medyczne;
–– idea jest bardzo ciekawa, powinno to być kon
tynuowane w przyszłych latach.
Profesor Michał Witt, genetyk z Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, oczarował młodzież, ale
i sam uległ urokowi idei wpisanej w projekt „MAM
PAM”. Podkreślił unikatowość rozwiązania i chyba
nie tylko kurtuazyjnie dodał: „Żałuję, że nie wpa
dliśmy na to w Poznaniu”.

Nagrodzeni
Ośmioro studentów „MAM PAM” odniosło sukces
podwójny. Nie tylko zdobyli ‑ zgodnie z porozumie
niem – certyfikaty, ale także – dzięki hojności firmy
Roche Polska – notebooki. Chwała panu dyrektorowi
ds. korporacyjnych firmy Tomaszowi Sławatyńcowi
i pani Agnieszce Krzyżanowskiej. Nagrody wspaniałe:
za pracę, systematyczność, najlepiej napisane trzy
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sprawdzające wiedzę testy. Ponadto pięcioro najlep
szych, zgodnie z deklaracją zachodniopomorskiego
kuratora oświaty, otrzymało piękne książki. Pre
zydent miasta ufundował zwycięzcom pióra marki
Waterman. Były oklaski i chwile wzruszeń, a także
wspólne zdjęcia. Oto nagrodzeni:
Miejsce I:
1. Katarzyna Ilińczyk, II LO – 22 pkt (85%)

Miejsce II:
1. Monika Mierzejewska, IV LO – 19 pkt (73%)
2. Jakub Wyrwiński, I LO – 19 pkt (73 %)
Miejsce III:
1. Krzysztof Grucki II, LO – 18 pkt (69%)
2. Karina Abushe, IV LO – 18 pkt (69%)
3. Łukasz Kłodziński, IV LO – 18 pkt (69%)
4. Agnieszka Wełnicka, IX LO – 18 pkt (69%)
5. Paulina Bogusławska, X LO – 18 pkt (69%).

Judym do lamusa
Filip Dziwirek, uczeń IV LO, podkreśla rzecz
istotną, mówiąc, że „MAM PAM” zwraca uwagę
młodych na specyfikę pracy lekarza. Zrażając
do zawodu tych, którzy nie przemyśleli decyzji
o wyborze medycyny, wysoko motywując auten
tycznie zainteresowanych, tym samym w sposób
bezbolesny dokonuje selekcji kandydatów na stu
dentów Pomorskiej Akademii Medycznej.
A współcześnie nie chodzi już o Stockmanów
i Judymów. Ten model czy wzór postawy przeżył
się, minął bezpowrotnie. Samotnictwo – w zderze
niu z postępem technologicznym i oczekiwaniami
pacjentów ponosi sromotną klęskę. Udowodnili
to prześwietni goście „MAM‑PAM”, przedstawiając
fascynujące efekty reprezentowanych przez siebie
dziedzin, ale i „zaplecze” naukowo‑technologiczne.
Poznaliśmy ich jako ludzi spełnionych, radosnych,
renesansowych, zainteresowanych sztuką.
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A Judym? Jan Józef Szczepański tak swego
czasu opisał doktora Tomasza: „Wzorzec społecz
nika, szlachetny, rozhisteryzowany, ponury, pełen
kompleksów, tragiczny, romantyczny (w czasach
pozytywizmu), ofiarnik miotający się samotnie wśród
powszechnego sobkostwa, zmuszony do uważania
perspektyw osobistego szczęścia za wizję zdrady
swej humanitarnej misji”. Jeśli dodamy do tego,
za Władysławem Kopalińskim, że Judym to także
uosobienie bezinteresownego poświęcenia się w imię
wyższych celów społecznych ze skłonnością do cier
piętnictwa i umartwień bez istotnych powodów,
otrzymamy obraz pełen, ale raczej smutny. A tym
czasem ważne są inne kwestie!

Vita brevis, ars longa
Aforyzm Hipokratesa: „Życie (jest) krótkie,
sztuka długa”, żył, pulsował w kontekście wykła
dów o mukowiscydozie, komórkach macierzystych,
przeszczepach, badaniach genetycznych, studenci
oglądali obrazy Bruegla, Michała Anioła, średnio
wieczne freski i słuchali ciekawych, czasem bardzo
zaskakujących interpretacji wykładowców – profe
sorów medycyny.
I bogactwo refleksji, z czego zdajesz sobie sprawę,
słuchaczu, post factum, układa się w swoisty kanon
zbudowany przez Hipokratesa.
Chorób nie wywołują demony czy bóstwa, ale
siły naturalne, posłuszne prawom przyrody; samo
poczucie człowieka podlega wpływom środowiska
(powietrze, woda, dieta); zdrowie jest wyrazem rów
nowagi między składnikami natury człowieka, jego
środowiskiem i trybem życia; wszystko, co dzieje
się w umyśle, wpływa na ciało, a to, co dzieje się
z ciałem, wpływa na umysł.
Powyższe fundamentalne Hipokratejskie nauki,
podane tu przez nas za pośrednictwem Władysława
Kopalińskiego, to – poza ogromną wiedzą specja

listyczną – bogactwo, jakim zostali obdarowani
studenci Młodzieżowej Akademii Medycznej. To ich
humanistyczny posag, u podstaw którego leży holi
styczne widzenie człowieka. I jeszcze jedna Hipokra
tesowa prawda, że medycyna jest zawodem wymaga
jącym moralności oraz szacunku dla losu człowieka.

tworzenie pomostów między gimnazjami a uczel
niami wyższymi. Profesorowie Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, np. Julian Krzyżanowski, prowadzili
zajęcia z przyszłymi studentami. To był poziom,
wyzwanie i szansa.
Rozwiązania międzywojnia
są w tym zakresie nie do przecenienia, także dlatego,
że zakorzeniają projekt „MAM PAM” w tradycji. Tak
oto splatają się przeszłość z przyszłością, pomagając
realizować marzenia: studentów o indeksie PAM,
uczelni o pozyskaniu jak najlepszych kandydatów
na studentów.

I ta – o „długości sztuki”, w której los ludzki
zamknięty jest i zaklęty, sfera universum warta
zainteresowania i zachodu. Wysiłku, który rodzi
zachwyt. To czar ILUMINACJI: sztuką, zawodem –
sztuką, medycyną – sztuką ratowania ludzi.
***
Pozostając z przekonaniem, że projekt „MAM
PAM” jest przedsięwzięciem ważnym, przez mło
dzież pożądanym, promującym Pomorską Akademię
Medyczną i jej wybitnych specjalistów i nietuzin
kowych, czarujących ludzi – lekarzy, pamiętamy
o tradycji międzywojnia, kiedy nasze odrodzone
państwo, tworząc swe podwaliny, stworzyło także
wiele wspaniałych rozwiązań w dydaktyce. Jednym
z nich, i do takich tradycji sięga „MAM PAM”, było

Przed nami wakacje, ale już 4 września (sobota)
o godz. 9:00 licealiści znów pojawią się w IV Liceum
Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Szczecinie, by
sięgnąć po certyfikat „MAM PAM”, a później być
może indeks Pomorskiej Akademii Medycznej. Tym
razem do testu wstępnego kwalifikującego na „MAM
PAM” przystąpią także drugoklasiści.
Anna Koprowicz
Danuta Rodziewicz
Zdjęcia Sławomir Mateńko

Od redakcji
Autorami projektu „MAM PAM” są red. Anna Koprowicz z Polskiego Radia Szczecin oraz dr hab. Andrzej
Brodkiewicz z PAM, z ramienia IV LO projekt koordynowały dyrektor Liceum Danuta Rodziewicz oraz
Wiesława Fejfer‑Kalmonowicz i Małgorzata Kiepura. Celem projektu, oprócz zachęcania młodzieży do kon‑
tynuowania nauki w PAM, jest umożliwienie jej kontaktu ze znakomitymi nauczycielami akademickimi,
pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, promocja PAM, a także realizacja misji
radia publicznego w Polskim Radiu Szczecin jako placówce edukacyjnej promującej zdrowie i przedsta‑
wienie IV LO w Szczecinie jako „Szkoły z klasą”. W ramach projektu nauczyciele akademiccy z PAM, m.in.
prof. Tadeusz Brzeziński, prof. Wenancjusz Domagała, prof. Jan Lubiński, prof. Andrzej Ciechanowicz,
wygłosili siedem wykładów o bardzo zróżnicowanej tematyce, od szczepionek i genów po zagadnienia trans‑
plantologii i komórki macierzyste – nadzieję ludzkości. Stopień przyswojenia wiedzy przez studentów MAM
sprawdzano testem. Absolwenci otrzymali certyfikaty i wpis na świadectwie szkolnym, najlepsi – nagrody.
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PROJEKTY DYDAKTYCZNE 
W KSZTAŁCENIU PIELĘGNIAREK
W bieżącym roku akademickim w Zakładzie Zdro
wia Publicznego PAM w Szczecinie, w ramach przed
miotu dydaktyka w pielęgniarstwie, pod kierunkiem
dr n. hum. Bożeny Mroczek studenci pierwszego
roku studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniar
stwo realizowali projekty dydaktyczne.
Zrodzona w USA metoda projektu jest uważana
za jedną z najbardziej ambitnych i skutecznych
metod kształcenia. Opiera się na samodzielnej, dłu
goterminowej pracy studentów – indywidualnej lub
grupowej – nad rozwiązaniem problemu istotnego
z punktu widzenia dydaktyki, nauki bądź praktyki.
Metoda projektu wymaga zmiany roli nauczyciela,
staje się on dla studentów doradcą, organizatorem
procesu uczenia się, arbitrem. Studenci, realizując
wszystkie etapy projektu, od gromadzenia, selekcji
i interpretacji naukowych podstaw, poprzez etap
koncepcyjny do realizacji zaplanowanego przed
sięwzięcia i napisania sprawozdania, mają moż

liwość kształtowania i doskonalenia umiejętności
społecznych i zawodowych, takich jak: planowanie
pracy, podejmowanie decyzji, współpraca w grupie,
rozwiązywanie konfliktów, pozyskiwanie sponso
rów, ponoszenie odpowiedzialności za efekty pracy,
korzystanie z różnych źródeł informacji (literatura,
internet, wywiad), przetwarzanie danych (także
z wykorzystaniem technologii informacyjnej), dys
kutowanie, wyrażanie własnych opinii, słuchanie
innych, poszukiwanie kompromisów, samodzielne
uczenie się.
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Podejmując się realizacji projektów dydaktycz
nych, studenci zorganizowali dwie konferencje woje
wódzkie, seminarium naukowo‑szkoleniowe i dwie
konferencje skierowane do studentów i uczniów.
Wojewódzka konferencja naukowa „Cukrzyca
bez tajemnic” – adresowana do osób chorych
na cukrzycę i ich rodzin, pielęgniarek rodzinnych
oraz wszystkich zainteresowanych tematyką powi
kłań w cukrzycy, odbyła się 15 kwietnia 2010 r.
w Koszalinie.

Patronat naukowy objął dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu PAM dr hab. prof. PAM Andrzej
Starczewski i przewodnicząca Zachodniopomor
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia
Publicznego dr hab. prof. PAM Beata Karakiewicz.
Konferencję sponsorowały firmy: Roche i Conva
tect, obsługę medialną zapewniło Radio Koszalin
i TV Max. W konferencji zaplanowanej na 60 osób
uczestniczyło 80. Do udziału zaproszono diabeto
loga, nefrologa, edukatora i pielęgniarkę.
Wojewódzka konferencja naukowo‑szkoleniowa
„Metody nerkozastępcze – sposobem na życie pacjen
tów z przewlekłą niewydolnością nerek” odbyła się
24 maja 2010 r. w Gorzowie Wielkopolskim, przy
współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wlkp. Patronat honorowy objął dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu PAM dr hab. prof. PAM
Andrzej Starczewski i przewodnicząca Zachodniopo
morskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia
Publicznego dr hab. prof. PAM Beata Karakiewicz.

Konferencja adresowana była do osób z prze
wlekłą chorobą nerek i ich rodzin, pielęgniarek,
studentów nauk medycznych oraz wszystkich
zainteresowanych tą problematyką; przybyło
67 osób. W programie przewidziano m.in. wykład
na temat klasyfikacji pacjentów do hemodializy
i dializy otrzewnowej, który wygłosiła ordynator
oddziału nefrologii ze stacją dializ lek. Danuta
Antczak, oraz regulacji prawnych w transplanto
logii – mgr Izabela Brzychcy, lokalny koordynator
ds. transplantologii.
Informacja o konferencji ukazała się w gazecie
lokalnej „Tylko Gorzów” z dnia 20 maja 2010 r.
Seminarium naukowo‑szkoleniowe „Opieka nad
pacjentem z chorobą niedokrwienną mięśnia ser
cowego” zorganizowano dla pielęgniarek pracu
jących w lecznictwie zamkniętym i POZ. W semi
narium, które odbyło się 28 kwietnia 2010 r.
w Szczecinie, wzięło udział 70 osób. Patronat
naukowy sprawowały: dr n. hum. Bożena Mroczek,
dr hab. prof. PAM Beata Karakiewicz. Semina
rium sponsorowała firma Sanofi Aventis. Wśród
prelegentów byli: Piotr Leśniewicz, który omówił
najnowsze osiągnięcia diagnostyki i terapii choroby
niedokrwiennej mięśnia sercowego, mgr Joanna
Midzio – zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjen
tem przed i po zabiegu inwazyjnym, mgr Wiesława
Szadziuk – kierunki w edukacji pacjentów z cho
robami układu krążenia.

Projekt badawczy „Funkcjonowanie dzieci stu
dentów pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych”
miał na celu ukazanie wpływu nieobecności matki
– studentki pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych
na samopoczucie i zachowanie dziecka.
W trakcie realizacji projektu przeprowadzono
rozmowy z dziećmi, pozostałymi członkami rodzin

matek studiujących oraz młodzieżą licealną. Spra
wozdanie z realizacji projektu badawczego przedsta
wiono 22 maja 2010 r. na seminarium, obecni byli
studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych
kierunku pielęgniarstwo, studenci studiów podyplo
mowych gerontopedagogika i dydaktyka medyczna.
Realizatorki projektu zaprezentowały wyniki badań,
a zaproszony pedagog szkolny omówił wybrane pro
blemy dzieci w szkole podstawowej.
W ramach projektu „Podaruj komuś życie”
studentki studiów stacjonarnych zorganizowały
konferencję naukowo‑ szkoleniową pt. „Dawca
i biorca narządów – Ty też możesz nim zostać”,
która skierowana była do uczniów pierwszej i dru
giej klasy liceum. Konferencja odbyła się 2 czerwca
2010 r. w Szczecinie pod patronatem honoro
wym Centrum Organizacyjno‑Koordynacyjnego
do spraw Transplantacji „Poltransplant”. Wykłady
poprowadzili: dr Krzysztof Pabisiak – koordyna
tor regionalny Poltranspaltu, dr hab. prof. PAM
Romuald Bohatyrewicz z Kliniki Anestezjologii
i Intensywnej Terapii PAM, ks. dr Tadeusz Dyk
oraz mgr Wojciech Brzóska z Kliniki Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PAM,
który do swojego wystąpienia zaprosił pacjentkę
po przeszczepieniu nerki. Wykładów wysłuchało 73
uczniów. Oprawę medialną konferencji zapewnił
„Kurier Szczeciński”.
Realizatorów wymienionych projektów było 20,
studenci pracowali w czteroosobowych grupach.
W dzisiejszych czasach pracodawcy oczekują
od kandydatów kreatywności, łatwości nawiązy
wania kontaktów, komunikatywności, operatywno
ści, zmysłu organizatorskiego, chęci podejmowania
wyzwań czy umiejętności pracy w zespole i zdolno
ści przyswajania nowej wiedzy. Metoda projektu
w kształceniu studentów umożliwia rozwijanie tych
umiejętności, ale również stwarza możliwości naby
cia doświadczeń zawodowych koniecznych w pracy
zawodowej.
Konferencje organizowane w ramach realizacji
projektów przez studentów cieszyły się dużym zain
teresowaniem i stanowiły istotny wkład w edukację
pielęgniarek, studentów, uczniów, pacjentów i ich
rodzin.
dr n. hum. Bożena Mroczek
Zakład Zdrowia Publicznego
Agnieszka Eiding
WNoZ, pielęgniarstwo, I rok II°
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Nasi za granicą

NASI ZA GRANICĄ
W cyklu przedstawiającym absolwentów PAM, którzy wybrali życie za granicą, tym
razem prezentujemy wspomnienia dr. Mieczysława Chruściela o dr. Ryszardzie
Dzierzbie, koledze ze swojego rocznika w dalekiej Australii.

AMBASADOR
„Obraz współczesny. Materiał, technika: płótno, olej.
Portret – wizerunek głowy, ujętej en trois guarts” – miła
blondynka sprawnie wystukiwała opis na klawiaturze
komputera – „przedstawia przystojnego, szpakowatego
mężczyznę w sile wieku. Twarz pełna, bez zarostu z doł
kiem w brodzie. Włosy krótkie z głębokimi zakolami,
czoło wysokie z poziomymi bruzdami. Wzrok skiero
wany daleko przed siebie. Tło wielobarwne o przewadze
ciemnej zieleni, z akcentami czerwieni i żółcieni. Obraz
sygnowany w lewym, dolnym rogu »M. Chruściel 2009
F.P. im. G.Ch.«. Na odwrocie inskrypcja: »Kochanemu
Ryśkowi w dowód przyjaźni Mietek – 26.12.2009«”.
Poniżej numer zaświadczenia zezwalającego na wywóz
przedmiotu za granicę, numery stosownych paragra
fów i artykuły odpowiednich ustaw. Data wystawienia
i termin ważności.
Ładna blondynka przystawiła swoją pieczęć kon
serwatora zabytków na świeżo wydrukowanym doku
mencie. – Miło byłoby poznać tak przystojnego modela.
To pański kolega? Co znaczą te literki F.P. im. G.Ch.?

***
Czeka na nas na lotnisku. Jest taki sam jak
na portrecie. Wysoki, szczupły, przystojny. Z tym
swoim delikatnym uśmiechem i szlachetnym, dys
tyngowanym sposobem bycia. Nie widzieliśmy się
ponad dwa lata, a przecież nic się nie zmienił. Jak
zawsze serdeczny i ciepły. Taki sam, jakiego pamię
tają go wszyscy sprzed niemal 30 lat, jeszcze sprzed
wyjazdu z kraju. Był chirurgiem w klinice profesora
Jana Kortasa. Młody, dobrze zapowiadający się kli
nicysta, na rok przed drugim stopniem specjaliza
cji, z rozpoczętymi przygotowaniami do otwarcia
przewodu doktorskiego. Nie musiał wyjeżdżać. Nie
działał w organizacjach opozycyjnych, nie był prze
śladowany. O „Solidarności” na dobre dowiedział
się dopiero na obczyźnie. W lipcu 1980 r. wyjechał
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na urlop do jednego z tak zwanych KDL‑ów. Zna
lazł się w Wiedniu i postanowił odmienić swoje
dotychczasowe życie. Był niespokojnym duchem.
Nie chciał zamknąć się w obowiązującym, rutyno
wym schemacie kariery, podporządkowanym z góry
ustalonym zasadom. Był w stanie przyjąć nowe
wyzwania i spróbować samodzielności w innym,
demokratycznym świecie. Po podjęciu decyzji o emi
gracji dowiedział się o sierpniowych strajkach i świa
tełko nadziei na pozytywne zmiany w kraju zasiało
w nim ziarno niepewności i wywołało rozterkę. Znał
Zachód i nigdy nie myślał o opuszczeniu Polski.
Był to jednak czas nielegalnego pozostawania za
granicą. Wielu kolegów lekarzy wyjechało z kraju
i osiedliło się w rozmaitych zakątkach świata.

Nasi za granicą
Znużeni szarością codziennego życia, kolejkami
po wszystko, brakiem perspektyw lepszej egzysten
cji wybierali szansę, jaką dawała emigracja. Był
to również czas szczególnego niedostatku. Na szpi
talnych oddziałach zabiegowych brakowało nawet
gumowych rękawiczek – były one myte i wielokrotnie
poddawane parowej sterylizacji. W zdobywanych
z trudem zachodnich kolorowych czasopismach
medycznych, wydawanych na lśniącym papierze,
roiło się zaś od reklam sprzętu diagnostycznego
i leków najnowszej generacji.
Fala opuszczających Polskę młodych, wykształ
conych ludzi porwała więc także Ryszarda i wyrzu
ciła daleko na australijskiej plaży. Wyfrunął jak
orzeł z gniazda, nieświadom niczego, co przyniesie
przyszłość. Z początku nie było łatwo. Trzeba było
zadbać o codzienność. Trzy lata bez stałej pracy,
hostel, kolejki po zasiłek dla bezrobotnych. Na świat
przyszło dziecko, a uzyskanie prawa wykonywania
zawodu lekarza okazało się niemożliwe. Australia
niechętnie przyjmowała lekarzy z zewnątrz. Rozmaite
doraźne zajęcia dla chleba, rok studiów na fakultecie
medycznym uniwersytetu w Sydney, liczne egzaminy
– żmudna droga przybysza z dalekiej Polski. Na tyle
dalekiej, że w obliczu zawodowych zmagań z lokal
nymi uwarunkowaniami wielkie przemiany w odległej
ojczyźnie zdawały się być zaledwie nikłym echem.
Wiele wtedy czytał literatury historycznej o Polsce.
Studiował szczególnie wydawnictwa emigracyjne,
do których w kraju nie miał dostępu. Kształtowało
to jego postawę patriotyczną i ugruntowało świa
topogląd, ale było równocześnie wielkim przeży
ciem, czasem zbyt ciężkim w zetknięciu z trudami
codziennego życia. Mimo nostalgii za pozostawionym
światem konsekwentnie dążył do celu. Pojawiła się
wreszcie zasłużona nagroda – nostryfikacja dyplomu
i uzyskanie wszelkich lekarskich uprawnień.
Doktor Ryszard Dzierzba Adams (łatwiej Austra
lijczykom wymówić i zapamiętać drugie imię
Ryszarda) w dniu urodzin drugiej córki rozpoczął
swą pierwszą pracę jako rezydent w szpitalu Prince
of Walles w Sydney. Rychło się zorientował, że droga
powrotu do dawnej specjalizacji jest niepewna,
wręcz niedostępna ze względu na całkiem odmienny
system funkcjonowania zamkniętej opieki zdrowot
nej w Australii. Po okresie współpracy z lekarzami
pierwszego kontaktu i przyzwyczajeniu się do lokal
nej specyfiki w tej dziedzinie otworzył praktykę
lekarza rodzinnego. Początkowo pracował w wyna
jętym lokalu przy Liverpool Rd. W roku 1986 kupił
dom w dobrej dzielnicy w Sydney, gdzie do dzisiaj

pracuje, przyjmując po kilkudziesięciu pacjentów
dziennie. Wspaniale odnalazł się w nowej specjal
ności. Kocha swoich pacjentów i oni mu tę miłość
odwzajemniają. Doktor Adams od 23 lat jest nie
tylko ich lekarzem, ale i powiernikiem, psychotera

peutą i doradcą. Potrafi uważnie słuchać, szanuje
indywidualność i odmienność każdego z nich. Swoją
pracę traktuje nadzwyczaj poważnie. Nie liczy godzin
spędzonych w gabinecie. Każdemu poświęca tyle
czasu, ile mu potrzeba. Twierdzi, że ten właśnie czas
jest jedną z najważniejszych wartości, jaką można
ofiarować drugiemu człowiekowi. Nam Ryszard
podarował swój dwutygodniowy urlop. Pod koniec
pobytu czuliśmy jednak, że tęsknił już za swoją
pracą, choć starał się tego nam nie okazywać.
Prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej,
także w warunkach wolnej konkurencji, podlega
raz na trzy lata okresowej, fachowej akredytacji
i nadzorowi sanitarno‑epidemiologicznemu. Coty
godniowe spotkania lekarskie stanowią podstawę
obligatoryjnego kształcenia ustawicznego. Doktor
Dzierzba uzyskał prawo do szkolenia lekarzy spe
cjalizujących się w medycynie rodzinnej. Jest człon
kiem Australijskiego Związku Lekarzy (Australian
Medical Association), działa w komitecie założy
cielskim tamtejszego Związku Lekarzy Polskich.
Jest prezydentem działającego od ponad stu lat
terytorialnego związku lekarskiego (WSMA), obejmu
jącego zachodnią część Sydney. Czynnie uczestniczy
również w życiu społecznym i politycznym, będąc
członkiem Konserwatywnej Partii Australii. Doce
nia wielkie znaczenie Kościoła, utrzymując bliskie
i często wręcz przyjacielskie kontakty z kapłanami
Towarzystwa Chrystusowego, które w ubiegłym roku
obchodziło jubileusz pięćdziesięciolecia posługi dla
Polonii na antypodach.
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Nasi za granicą
Z Bernadettą poznali się przed kilkunastu laty
i zakochali bez pamięci. Mają piękne dzieci. Ryszard
pięcioro, Benia troje – razem sześcioro, wszystkie
urodzone w Australii (Natalia, Jessica, Aneta, Miko
łaj, Dominik i Gabrysia). Taka jest arytmetyka pro
kreacyjna tej pięknej pary. Najstarsze dojrzały już
do samodzielności lub są w trakcie jej uzyskiwania.
Najmłodsza żwawo i zabawnie biega po pięknym
domu wśród kolorowych ptaków, palm i eukalip
tusów. Córka Aneta uczestniczyła w międzynaro
dowym zlocie harcerstwa polonijnego w Toronto,
syn Mikołaj przed dwoma laty tańczył w zespołach
tanecznych na festiwalu w Rzeszowie. W czasie
naszego pobytu młodszy syn Dominik wyjeżdżał
właśnie na obóz harcerstwa polskiego do Melbourne.
Wszystkie dzieci bywają w Polsce, znakomicie mówią
po polsku (jedna z córek zdawała maturę z języka
polskiego), wszystkie też (na razie z wyjątkiem pół
torarocznej Gabrysi) należały do polonijnych organi
zacji młodzieżowych. Pielęgnowanie języka polskiego
i kultywowanie tradycji narodowych jest szczególną
troską ich rodziców. Oboje uważają, że w języku
ojczystym zawarta jest zbiorowa pamięć, tradycja,
historia i kultura Polski. Są zdania, że język jest
zbiorem wartości narodowych i stanowi podstawę
jego tożsamości. Niezależnie od tego, jak potoczą
się losy ich dzieci, będą one zawsze wiedziały,
że korzenie rodziców są tam, w nadwiślańskim
kraju, w dalekiej Europie.
Ryszard pięciokrotnie odwiedzał Polskę, z rodziną
i sam. Pierwszy raz przyjechał po dziewięciu latach
pobytu na antypodach. Uczestniczył między innymi
w ostatnim Kongresie Lekarzy Polonijnych w Toru
niu oraz w koleżeńskich zjazdach absolwentów PAM
naszego rocznika 1974. Ryszard uważa, że utrzy
mywanie ciągłego kontaktu z ojczyzną, pozosta
wioną tutaj rodziną i rodakami na obczyźnie jest
w sposób naturalny wpisane w wymiar jego emi
gracyjnego życia. Czuje się człowiekiem sukcesu,
spełnionym rodzinnie, zawodowo i społecznie. Dom
Ryszarda i Beni jest otwarty dla Polaków. Serdecz
nie gościli w nim trudną do zliczenia ilość ludzi.
Ryszarda odwiedzali koledzy ze studiów, pomieszki
wali z dziećmi i żonami, przysyłali swoich bliskich,
bywali tu znajomi i znajomi znajomych. Gospodarze
gościli koszykarki polskiej reprezentacji w czasie
olimpiady w Sydney w 2000 r. i członków zespołu
Pod Budą z Krakowa w czasie ich tournée po Austra
lii. Byli również siatkarze trenera Wagnera oraz
liczni lekarze z Polski odwiedzający Sydney z oka
zji rozmaitych zjazdów naukowych. Także prze
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mierzający świat misjonarze, zakonnicy i księża
z Polski zawsze znajdują gościnę w tej niezwykłej
rodzinie. Mój ojciec swoje osiemdziesiąte urodziny
przed pięcioma laty również przejazdem obchodził
w domu Ryszarda i Beni. Zaproszenie mnie z żoną
oraz Elżbiety i Zbyszka Kędzierskich i poświęcenie
nam swojego urlopu było też dowodem ich nadzwy
czajnej gościnności.

***
Pasażerowie beznamiętnie obserwują na ekra
nie monitora obraz z kamery umieszczonej pod
brzuchem samolotu. Widać zbliżający się z daleka,
wyraźnie oznaczony pas startowy. Maszyna kołuje
powoli, zatrzymuje się na linii startowej. Podwozie
samolotu miękko ugina się po zablokowaniu potęż
nych kół na betonowej płycie lotniska. Zwalniają
hamulce i zakołysana maszyna z wyciem gwałtownie
zaczyna nabierać prędkości. Na ekranie monitora
białe odcinki linii namalowanej na pasie lotniska
stają się coraz krótsze i przesuwają się coraz szyb
ciej i szybciej, aż zlewają się w jedną linię i nagle
uciekają w dół. Horyzont za oknem przechyla się,
w uszach nieprzyjemny ucisk. Lekkie westchnienie
zbiorowej ulgi. Trzask odpinanych klamer, krząta
nina. Pod nami niezliczone światła czteromiliono
wego miasta. Do zobaczenia, nasz ambasadorze,
wracamy do Twojej Ojczyzny. Powiemy, że jesteś,
że trwasz. Dziękujemy.
Mieczysław Chruściel

oferta wydawnictwa pam

Bolesław Gonet

FIZYKA WSPÓŁCZESNA W BADANIACH ISTOTY NATURY
Szczecin 2010, format B5, 122 strony, oprawa miękka
W przystępny sposób opisane niektóre problemy i zagadnienia fizyki współczesnej. Książka
zawiera również elementy teorii względności, krótki opis historii i losów Wszechświata, a także
opisy tranzystora, jądrowego rezonansu magnetycznego NMR i elektronowego rezonansu spi‑
nowego ESR. Przypomina też narzędzia badań fizyki – elementy matematyki, które często
stosuje się w biologii i medycynie.

pam i dni morza
Po raz pierwszy Pomorska Akademia Medyczna promowała się podczas Dni Morza w Szczecinie
(11–13 czerwca). Niewielki namiot przy ul. Jana z Kolna, ku zaskoczeniu wszystkich, zwrócił uwagę
wielu mieszkańców i turystów. Czy warto było wziąć udział w tej trzydniowej największej imprezie
miejskiej? Rozmawiamy o tym z mgr Magdaleną Kuczyńską z Samodzielnej Pracowni Propedeutyki
Nauk Pielęgniarskich PAM (opiekunem studentów) i studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu
PAM: Natalią Bobak, Marcelą Materą, Tomaszem Rymaszewskim i Mateuszem Kleinszmidtem.
Magdalena Kuczyńska: – Myślę, że to jest bardzo
dobre miejsce, bo wiele osób pytało nas o uczel‑
nię. Ku mojemu zaskoczeniu gratulowali nam,

że będziemy wkrótce uniwersytetem. Dużo osób,
rodziców, a nawet dziadków, pytało o studia. Brali
ulotki informacyjne, pytali o studia podyplomowe.
Promujemy nas jako uczelnię, wykonując bezpłatne
badania, naukę BLS‑u [podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych – przyp. red.]. Najwięcej chętnych
odwiedziło nas w niedzielę. To dobre miejsce, choć
zaproponowane nam przez organizatorów godziny
prezentacji nie były najtrafniejsze [codziennie mniej
więcej od 10.00 do 20.00 – przyp. red.].

Marcela Matera: – Byłam pierwszy raz na takiej
prezentacji. Zaskoczyła mnie tak duża liczba osób
zainteresowanych naszą uczelnią. Czasem ustawiały
się takie kolejki, że w namiocie było ciemno. Kobiety
bardzo interesowały się badaniami piersi.
Natalia Bobak: – Było nas widać, świetne miejsce.
Faktycznie były pytania o uczelnię, wydziały, kie‑
runki. Spotkaliśmy się z naszymi absolwentami
i to nawet z tymi, którzy ukończyli PAM 40 lat temu.
Podchodzili i mówili, że to jest także ich uczelnia.

M.K.: – A w sobotę przyszła nasza studentka pierw‑
szego roku ze swoją babcią, emerytowaną lekarką,
także absolwentką PAM.
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N.B.: – Niedaleko nas było stanowisko miasta Grun
wald, przyszli do nas rycerze w zbrojach, którzy
chcieli sprawdzić swoją wagę, i wyszło, że każdy
z nich waży tak około stu kilo.
Tomasz Rymaszewski: – Ważnym punktem każ
dej prezentacji jest nauka udzielania pierwszej
pomocy medycznej. Nasze społeczeństwo nadal
niewiele wie na ten temat. Jeszcze nie do wszyst
kich dociera, że te pierwsze pięć minut przed przy
jazdem karetki, w czasie których wykonuje się dwie
czynności: uciśnięcie klatki i oddechy, naprawdę
mogą pomóc. Warto zapamiętać! 30 uciśnięć klatki
piersiowej – dwa oddechy. I tak aż do przyjazdu
karetki. Pamiętajmy także o numerach telefonów:
112 i 999. A co jeszcze moglibyśmy zrobić? Myślę,
że fajnie byłoby, gdyby za każdym razem byli z nami
studenci stomatologii. Wtedy nasza oferta byłaby
pełniejsza. Na to czekają uczestnicy takich dużych
imprez – na bezpłatne badania. W sobotę nie mogli
śmy zamknąć namiotu, tylu było chętnych.

M.K.: – Odwiedziło nas bardzo dużo turystów z Nie
miec, był także Szwajcar. Wszyscy chętnie się badali.
Niektórzy z nich narzekali, że polska kuchnia sprzyja
otyłości. Podchodzili do nas bez skrępowania. Tym
bardziej że nie ma już barier językowych. My rozma
wiamy i po angielsku, i po niemiecku. Najchętniej
przychodzą do nas osoby starsze, czasem z dziećmi,
których nie badamy bez zgody rodziców. Dzieci naj
bardziej zainteresowane były naszą nowoczesną wagą
elektroniczną. Podsumowując, u wielu osób stwier
dziliśmy ciśnienie powyżej normy i podwyższoną
glikemię. Wielu zaproponowaliśmy wizytę u lekarza.
M.M.: – Niektórzy takimi wynikami wcale się nie
przejmują. Ale większość jest bardzo zadowo
lona, że może skorzystać z naszych bezpłatnych
badań.
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N.B.: – Te badania są bardzo potrzebne. Nie każdy
ma dostęp do glukometru czy ciśnieniomierza. A tak
wiemy, że te nasze działania komuś konkretnemu
służą.
M.M.: – Wiele pań zwracało nam uwagę, że byłyby
zainteresowane badaniami piersi. Nawet pytały,
czy można zrobić takie badania przez bluzeczkę.
W namiocie nie mieliśmy, niestety, parawanu, ale
następnym razem na pewno weźmiemy.

M.K.: – Był tata z synkiem, któremu tłumaczył,
że to są badania, które sprawią, że mama będzie
zdrowa. Wiele pań pytało, czy mogą zamówić takie
szkolenia.
Mateusz Kleinszmidt: – A ja przyszedłem pomóc
kolegom zaraz po absolutorium. Mierzyłem ciśnie
nie, rozmawiałem.
M.K.: – To jedna z najlepszych form promocji naszej
uczelni. Wykonaliśmy około 400 pomiarów glikemii.
Ile osób się ważyło? Bardzo dużo – może tysiąc. Sporo
pytało o porady dietetyczne. To była nasza najwięk
sza prezentacja, jedna z lepszych akcji Pomorskiej
Akademii Medycznej, która służy mieszkańcom
miasta i, jak można było się przekonać, nie tylko.
Dziękuję za rozmowę.
Nasze najbliższe prezentacje już we wrześniu. Zapra‑
szamy na Salon Maturzystów i Noc Naukowców.
mgr Kinga Brandys
rzecznik PAM
SPROSTOWANIE

W numerze marcowym „Biuletynu Informacyjnego” zamie
ściliśmy wspomnienie o prof. Tadeuszu Brzezińskim, do którego
wkradł się błąd w imieniu Pana Profesora. Za pomyłkę bardzo
przepraszamy. Postanowiliśmy opublikować ten tak ważny,
wspomnieniowy tekst jeszcze raz, aby już bez błędu dawał świa
dectwo naszego szacunku dla postaci tak znamienitej w historii
Pomorskiej Akademii Medycznej.

Wspomnienia

Prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Brzeziński

(1929–2010)
Rektor PAM w latach 1982–1984
Wspomnienia o śp. profesorze Tadeuszu Brzezińskim zmarłym 7 stycznia 2010 r.
Profesor Tadeusz Brzeziński urodził się 16
października 1929 r. w Warszawie. W 1953 r.
ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. Był spe
cjalistą w zakresie chorób płuc oraz, od 1955 r.,
w zakresie organizacji ochrony zdrowia − jednym
z pionierów tej specjalności w powojennej Polsce.
Po raz pierwszy zetknął się z Pomorską Akademią
Medyczną we wrześniu 1974 r.,
pełniąc jednocześnie funkcję
komendanta 109. Szpitala Woj
skowego w Szczecinie. Na naszej
uczelni objął Zakład Historii
Medycyny. W 1978 r. przeniósł
się ponownie do Łodzi, zostaw
szy rektorem Wojskowej Akademii
Medycznej (1978–1981). Powró
cił na naszą uczelnię po trzech
latach w 1981 r. i pozostał z nami
do końca swojego bogatego życia.
Powrót przypadł na trudne czasy
w powojennej historii kraju. Jako
rektor PAM w latach 1982 – 1984
Profesor Tadeusz Brzeziński
musiał wykazywać się znacznymi umiejętnościami
dyplomatycznymi, by żadne niebezpieczeństwo nie
zagroziło naszej uczelni.
Swoje życie Profesor Brzeziński poświęcił bez
reszty dwom swoim największym miłościom zawo
dowym − historii medycyny i etyce lekarskiej. Osią
gnął w ich poznaniu szczyty erudycji. Stał się jed
nym z najwybitniejszych, a może najwybitniejszym
znawcą tych dziedzin w Polsce. Przez wiele lat był
przewodniczącym Uczelnianej Komisji Bioetycznej.
Pamiętam jako jej członek, że wielokrotnie zdawa
liśmy się na opinię Pana Profesora, traktując ją
jako ostateczną i najsłuszniejszą. Miał dar pisania
i retoryki, które podparte olbrzymią wiedzą, uczyniły
z Profesora szlachetnego Mistrza, którego czytały
i słuchały pokolenia nie tylko lekarzy. Jego wykłady
oblegali studenci. Zarażał swoją pasją lekarzy róż

nych specjalności, którzy na tematy swoich prac
doktorskich wybierali historię medycyny. Dzięki
temu uwiecznione zostały między innymi życio
rysy naszych wybitnych nauczycieli akademickich.
Do najznamienitszych publikacji Profesora należą
„Historia medycyny”, która doczekała się czterech
wydań, i „Etyka lekarska”. Jego ostatnim dziełem,
do którego przywiązywał wielką
wagę, była monografia „Służba
zdrowia Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie 1939–1946” wydana
w 2008 r.
Profesor Tadeusz Brzeziński
jako promotor doczekał się kilku
dziesięciu doktorów i kilku dok
torów habilitowanych. Spotkał
się z nimi krótko przed śmiercią,
choć już ciężko chory, ale jak
zawsze pogodny i pełen optymi
zmu. Wymienione tu pasje Pan
Profesor połączył z wielkimi zdol
nościami organizacyjnymi. Pod
Jego kierunkiem Zakład Histo
rii Medycyny ulegał ewolucji, by poprzez Zakład,
a następnie Katedrę Historii Medycyny i Etyki
Lekarskiej, stać się w 1995 r. Katedrą Humani
stycznych Nauk Lekarskich, jedną z najwybitniej
szych placówek naukowo‑dydaktycznych tego typu
w Polsce. Uczelnia nasza szczyci się tym osiągnię
ciem Profesora do dzisiaj. Swoim niebywałym, bez
reszty poświęceniem pracy Profesor Tadeusz Brze
ziński stworzył polską szkołę humanistów medy
cyny. Ufamy, że Jego następcy godnie Profesora
zastąpią, choć zadanie to nie jest proste, bowiem
osobowość Profesora była niepowtarzalna. W dowód
uznania Profesor powoływany był do grona człon
ków znamienitych towarzystw naukowych, w tym
Westfalskiej Akademii Nauk. Pełnił funkcję prezesa
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historii
Medycyny i Farmacji, był redaktorem naczelnym
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Wspomnienia
„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”. Został
odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandor
skim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Krzyżem Zasługi Republiki
Federalnej Niemiec.
7 stycznia 2010 r. odszedł od nas wybitny huma
nista, człowiek, który umiał wyważyć proporcje mię

dzy medycyną humanistyczną i instrumentalną,
niewątpliwie niezbędną w procesie diagnostycznym
i terapeutycznym, ale wielokrotnie zatracającą
ludzki wymiar choroby. Za to, Panie Profesorze,
jesteśmy Panu wdzięczni.
Łączymy się w żałobie z Najbliższymi Pana Pro
fesora. Nam również będzie Go brakowało.

* * *
Po raz pierwszy zetknąłem się z Profesorem Brze
zińskim, wówczas prorektorem Wojskowej Akade
mii Medycznej, w 1970 r. jako student drugiego
roku w ramach Koła Naukowego Historii Medycyny
i Wojskowej Służby Zdrowia. Był to okres, gdy Pro
fesor przystąpił do tworzenia Muzeum Wojskowej
Służby Zdrowia i my, grono entuzjastów, Mu w tym
pomagaliśmy. Ten moment utkwił także w pamięci
Pana Profesora, czego dowodem jest, że w swojej
ostatniej monografii, którą mi ofiarował, w dedykacji
zawarł wspomnienie wspólnej pracy przy tworzeniu
Muzeum istniejącego do dziś. Taki był mój wieloletni
Szef – cenił wspólną pracę i kochał
młodzież. Po opuszczeniu Wojsko
wej Akademii Medycznej Profesor
Tadeusz Brzeziński przyjął stano
wisko komendanta w 109. Szpitalu
Wojskowym w Szczecinie i od roku
1973 dane było nam i wielu innym
kolegom, absolwentom WAM‑u,
pracować razem. Dziś przyszło
nam wspominać ten czas wspól
nych fascynacji przy tworzeniu
szpitala naszych marzeń.
Drogi Profesorze, Nauczycielu,
Wychowawco! Chcę podziękować
Tobie w imieniu tych wszystkich wychowanków
naszej Wojskowej Akademii Medycznej, którzy
przybyli na zachodnie rubieże Rzeczypospolitej dla
wspólnej pracy. Wierzyliśmy w Twój talent organi
zacyjny i skuteczność działania. Młodzież, która
przyszła tutaj z Tobą i dla Ciebie, specjalizowała się,
zdobywała kolejne stopnie naukowe, obejmowała
stanowiska – zawsze przy wydatnej Twojej pomocy
i życzliwym zainteresowaniu. Chcę także, Profesorze,
podziękować Ci w imieniu wszystkich pracowników
109. Szpitala Wojskowego za życzliwość, jaką przez
lata nam okazywałeś, za to że przybywałeś na każde
nasze zaproszenie, za radę, pomoc i zrozumienie
dla problemów naszej szpitalnej społeczności.
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Przemysław Nowacki
rektor PAM

Pozwól nam, Twoim wychowankom, byśmy mogli
mówić, że jesteśmy ze szkoły Profesora Brzeziń
skiego, a była to szkoła pokory wobec ludzkiego
cierpienia, dążenia do prawdy, służby bliźniemu.
To jest szkoła patriotyzmu wobec miejsca, w którym
działamy, to jest szkoła przywiązania do munduru
i jego wspaniałych niepodległościowych tradycji.
To Pan, Profesorze, ukształtował nas na całe
życie. To Ty, Tadeuszu, organizowałeś opiekę hospi
cyjną i pozostawiłeś nas ze słusznym przekonaniem,
że chory terminalny to nasz brat proszący o życie
godne do końca.
Teraz pozostały nam Twoje
książki i myśli tam zawarte. Dzię
kujemy Ci szczególnie za tę ostat
nią, o służbie zdrowia jednostek
polskich na Zachodzie. Jakże
wymowną zamieściłeś tam dedy
kację: „Absolwentom Wojskowej
Akademii Medycznej im. gen. Bole
sława Szareckiego, spadkobier
com chlubnych tradycji Polskiego
Sanitariatu – autor”. Tradycji tej
nigdy się nie sprzeniewierzyłeś jako
historyk, etyk i lekarz. Ty nigdy nie
wartościowałeś przelanej krwi pol
skiego munduru na tę z Zachodu czy ze Wschodu,
ważne, że była to krew polskich pokoleń przelana
w imię wolności i niepodległości. Dziś należy także
powiedzieć, jak godnie i tak zwykle po ludzku, bez
epatowania tym problemem innych, cierpiałeś
ostatnimi laty. Jestem wdzięczny losowi, że dane
mi było choć wycinkowo pomóc Ci w tej drodze
z lekarską posługą.
Do widzenia, Profesorze! Wierzę, że kiedyś znowu
się spotkamy, będziemy przychodzili do Ciebie
po kolei, tak jak zrządzi los, i dalej pójdziemy już
wszyscy razem po bezdrożach Opatrzności, by
zaznać należnego spokoju.
dr Stanisław Urbański
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DOKTORANCI – PROFESOROWI
24 października 2009 r., sobota, godzina 13,
willa West Ende w Szczecinie… Chwila, gdy my,
doktoranci Pana Profesora Tadeusza Brzezińskiego
z Pomorskiej Akademii Medycznej, ustawiliśmy się
wszyscy na schodach przed wejściem do restaura
cji, zza rogu wyłonił się Pan Profesor, przystanął…
To był wspaniały widok – zaskoczenie, niedowierza
nie, a potem łzy radości i ogromnego wzruszenia
na twarzy. Później chwila we wnętrzu, gdy witając
Pana Profesora na stojąco, wręczyliśmy skromny
podarunek w podziękowaniu za to wszystko, co nam

Jakże wszyscy cieszyliśmy się, że udało się zor
ganizować to spotkanie. Gdy ponad pół roku wcze
śniej, wspominając Pana Profesora i pracę pod Jego
kierunkiem w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki
Lekarskiej, a później Katedrze Humanistycznych
Nauk Lekarskich Pomorskiej Akademii Medycznej,
postanowiłyśmy zorganizować to spotkanie, przy
pomniałam sobie, jak kiedyś nasz Pan Profesor
napomknął, że chciałby jeszcze kiedyś opubliko
wać swój doktorat: „Bo wie Pani, koleżanko, tam
jest tyle cennych materiałów źródłowych, chyba nie

dał, co wniósł w nasze życie. W środku, wydruko
wany naszym staraniem w postaci książki, pierwszy
egzemplarz pierwszego wydania pracy doktorskiej
autorstwa Pana Profesora: „Służba Zdrowia w obro
nie Warszawy we wrześniu 1939 roku”. To była
niespodzianka, podobnie jak całe spotkanie zor
ganizowane z okazji 80. urodzin Jubilata. Stawili
śmy się niemal w komplecie − 29 z 31 doktorantów
z Wydziału Lekarskiego PAM. Zjechaliśmy się z całej
Polski i z zagranicy; kolega, który nie mógł przybyć
osobiście, przysłał w zastępstwie swojego syna.
Po raz pierwszy w życiu usłyszałyśmy, jak
naszemu niezwykle wprawnemu mówcy łamał się
głos, a w oczach kręciły się łzy wzruszenia. Powie
dział wówczas: „Pamięć studentów i doktorantów
jest najcenniejszym, co może spotkać nauczyciela
akademickiego. Tak się cieszę, że tutaj jesteście…”.
Wszyscy byliśmy bardzo poruszeni. Potem wspól
nie spędzone godziny, wspomnienia Pana Profesora
i nasze, wpisy do pamiątkowych egzemplarzy dok
toratu Pana Profesora i wspólne zdjęcia.

musiałbym się tej pracy wstydzić…”. Ech, Panie
Profesorze, jak my lubiłyśmy te napomknięcia,
subtelne uwagi, delikatne komentarze… Zawsze
potem okazywały się niezwykle trafne i cenne, jak
choćby w przypadku pisania naszych prac dok
torskich. Wiele z nich pewnie by bez tych uwag
nigdy nie powstało… Mając świadomość głębokiej
wiedzy Pana Profesora, który zawsze zwracał uwagę
na rzeczy ważne, podziwiałam, jak starał się przy
nanoszeniu swoich uwag nigdy nie zatracać orygi
nalnego charakteru naszego pisania. Mawiał cza
sem żartobliwie: „Przecież nie będziemy sprawdzali
numeru butów redaktora, ważna jest myśl, którą
autor wniósł do nauki”.
Podczas tego naszego ostatniego spotkania
każdy z nas opowiadał, w jaki sposób spotkał się
po raz pierwszy z prof. Brzezińskim i został Jego
doktorantem. Profesor był nie tylko naszym pro
motorem – był naszym Wychowawcą, Nauczycie
lem Zawodu, Przyjacielem, Opiekunem, Mentorem,
drugim Ojcem. Nie było opowieści takich samych.
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Niektóre były podbarwione takimi emocjami, że łzy
spływały po policzkach, a głos drżał przejmująco.
Wiele historii opowiadanych z humorem. I wszystkie
bez wyjątku zaczynały się od słów podziękowań.
Nieliczni są tacy profesorowie, którzy nic dla siebie
nie potrzebują… Profesor Brzeziński był z gatunku
tych Wielkich, zawsze otwartych na drugiego czło
wieka, zawsze we wszystkich szukający dobra,
zawsze kochający młodzież, dostrzegający w niej
dobre cechy i świetlaną przyszłość. Pamiętam, gdy
jako młody nauczyciel czasami traciłam cierpli
wość, patrząc na nietaktowne czy niekulturalne,
żeby nie powiedzieć gburowate zachowanie studen
tów, Profesor zawsze znajdował usprawiedliwienie
i wytłumaczenie. Słowa pani Ewy Brzezińskiej – żony
Profesora – bardzo wiernie oddawały zachowanie
Pana Profesora: „Student może być niegrzeczny
– nauczyciel nigdy!”. Mylił się jednak ten, który
uważał, iż Profesor na wszystko przymknie oko; nie
tolerował kłamstwa, dwulicowości, nielojalności,
przekupstwa i głupoty. W takich sytuacjach potrafił
być bezpardonowy i nieugięty.
Profesor Tadeusz Brzeziński miał pięć miłości
− medycynę, historię medycyny, wojskową służbę
zdrowia, etykę lekarską i rodzinę. Przy czym wszyst
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kie pięć były jednakowo ważne, zresztą nie nam
to oceniać… Niezwykły humanista i erudyta, jako
człowiek dobry, sprawiedliwy, ciepły, o bardzo szero
kich horyzontach, przytaczający z równą łatwością
fakty i anegdotki z życia środowiska medycznego
współczesnego, z lat 60., czasów międzywojennych
i antycznych… Wspaniały mówca, zawsze znako
micie przygotowany do każdego spotkania, który
stając przed każdym audytorium, mówił z taką
biegłością i swadą, tak zajmująco, że czas mijał
niepostrzeżenie… Świetny metodyk, który będąc
znakomitym wykładowcą, był jednocześnie zwo
lennikiem nauczania w bezpośrednim kontakcie
ze studentami w czasie seminariów i ćwiczeń.
Seminaria z etyki lekarskiej często zamieniały się
w żywe konwersatoria, podczas których studenci
szóstego roku Wydziału Lekarskiego z wielkim
przejęciem dyskutowali na tematy dopuszczalno
ści ryzyka w eksperymentach lekarskich, eutanazji
czy konieczności działania w warunkach zgody np.
przy przetaczaniu krwi… Pan Profesor jako jeden
z pierwszych wykładowców w PAM i jako pierwszy
w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej
namawiał nas do korzystania z rzutnika światła,
slajdów i wyświetlania filmów, a gdy pojawiły się
pierwsze komputery, pomimo dojrzałego wieku
to On zawstydzał nas biegłością korzystania z kolej
nych programów komputerowych. Kto z nas nie
pamięta filmu z porodu przedstawianego na jednym
z pierwszych wykładów z propedeutyki medycyny
na pierwszym roku studiów, podczas którego nie
jednokrotnie któryś ze studentów mdlał. Pan Profe
sor traktował ten wykład jako swoisty sprawdzian;
w ten sposób dawał każdemu studentowi możliwość
refleksji, czy naprawdę chce studiować medycynę…
Profesor Tadeusz Brzeziński był pionierem naucza
nia praktycznej nauki zawodu od pierwszego roku
studiów. Jako pierwszy w Polsce wprowadził przed
miot pierwsza pomoc z elementami pielęgniarstwa,
podczas którego studenci uczyli się podstaw reani
macji, desmurgii i pielęgnowania chorego. Także
w nauczaniu historii medycyny prof. Brzeziński był
zwolennikiem żywego kontaktu z nauką – pracy
na materiałach źródłowych w czasie ćwiczeń, pre
zentowania w czasie seminariów XVI‑herbarzy
i woluminów Jędrzeja Śniadeckiego, prezentowania
starodruków i sprzętu medycznego gromadzonego
pieczołowicie przez lata dla Muzeum Historii Medy
cyny, o które przez wiele lat zabiegał i dbał. Wiele
unikatowych eksponatów bibliofilskich i sprzętów
medycznych trafiało do Muzeum prosto z rodzinnych
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zbiorów starych rodzin lekarskich dzięki zaufaniu
do Pana Profesora. Bogata kolekcja mikroskopów,
wspaniałe starodruki, kolekcja zbiorów farmacji,
opaski służby zdrowia noszone w czasie Powstania
Warszawskiego, a nawet pierwsza aparatura do krą‑
żenia pozaustrojowego wykorzystywana w Pomor‑
skiej Akademii Medycznej. Przede wszystkim zaś
wspaniała – najbogatsza w Europie – kolekcja eks‑
ponatów z ftyzjatrii, przekazana przez prof. Gar‑
nuszewskiego. Któż z nas nie pamięta olbrzymiego
aparatu rentgenowskiego czy gabloty ze sprzętem
do leczniczego wykonywania odmy w gruźlicy…
Pan Profesor jako specjalizację lekarską wybrał
ftyzjatrię, jednak musiał zrezygnować, gdy zaraził
się gruźlicą od jednego ze swoich pacjentów i sam
przeszedł zabieg odmy leczniczej. Wtedy na dobre
zajął się historią medycyny. Wykorzystując biegłą
znajomość języka rosyjskiego i niemieckiego, bierną
znajomość angielskiego, liczne kontakty z czasów
służby wojskowej oraz te zawierane podczas mię‑
dzynarodowych konferencji historii medycyny,
docierał do materiałów archiwalnych rosyjskich,
szwajcarskich, niemieckich, angielskich. Był sta‑
łym bywalcem Działu Zbiorów Specjalnych Głów‑
nej Biblioteki Lekarskiej, Archiwum Akt Nowych
i Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie.
Był zaprzyjaźniony z prof. Januszem Kapuścikiem,
prof. Ireną Stasiewicz‑Jasiukową, prof. Bolesła‑
wem Górnickim, prof. Stanisławem Szpilczyńskim,
prof. Edmundem Waszyńskim, dr. hab. Zdzisławem
Gajdą, prof. Janem Fijałkiem. Pod Jego opieką
rozwijali się prof. Andrzej Felchner, dr hab. Bożena
Płonka‑Syroka, dr hab. Wanda Wojtkiewicz‑Rok,
dr hab. Elżbieta Więckowska.
Związany sercem z wojskową służbą zdrowia,
z którą żegnał się w stopniu pułkownika, pisał czę‑
sto o losach lekarzy w czasie wojny. Pisał o służbie
zdrowia w obronie Warszawy we wrześniu 1939

roku (praca doktorska), służbie zdrowia I Armii
Wojska Polskiego, ale za ukoronowanie swojej
kariery historyka uważał książkę, która ukazała
się w 2008 r.: „Służba zdrowia Polskich Sił Zbroj‑
nych na Zachodzie 1939–1946”, opartą na bardzo
bogatym i kompletnym archiwalnym materiale źró‑
dłowym z archiwów brytyjskich i polskich, unika‑
towych zbiorach prof. Andrzeja Towpika, relacjach
pisemnych i ustnych dr Miriam Zduńczyk‑Reisowej,
Ireny Grabskiej‑Horbaczewskiej, dr. Władysława
Essigmana i innych. Dni, godziny, tygodnie spę‑
dzane w archiwach w poszukiwaniu prawdy i spra
wiedliwości historycznej…
Jako doktoranci Pana Profesora wiemy, jak bar‑
dzo zabiegał, aby nasze prace były wypełnione fak‑
tami z materiałów archiwalnych; zachęcał do poszu‑
kiwań, podpowiadał, gdzie jeszcze możemy napisać,
zadzwonić, kogo zaprosić do wspomnień… Jak bar‑
dzo cieszył się z naszych sukcesów, gdy udało się
nam dotrzeć do nowych materiałów źródłowych.
Szeroka tematyka naszych doktoratów świadczy
o tym, jak rozległą wiedzę posiadał Profesor, czym
sam był zainteresowany. Otwartość, z jaką pozwalał
każdemu szukać jego własnej drogi, a niejednokrot‑
nie wskazywał nieomylnie drogę poszukującym…
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Miał niebywałe wyczucie proponowania nam takich
tematów, aby były one bliskie nie tylko naszemu
sercu, ale często naszej specjalizacji. A mamy ich
bardzo wiele.
Jako doktoranci Profesora poznawaliśmy się wza
jemnie w czasie częstych spotkań Szczecińskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny
i Farmacji – najprężniejszego oddziału towarzystwa
w latach 1982–2000 w Polsce. Świetne wykłady
Profesora i nasze prezentacje, w czasie których
często po raz pierwszy w życiu stawaliśmy przed
audytorium, aby omówić wyniki naszych poszu
kiwań historycznych, były też kanwą do rozwoju
środowiska historyków medycyny w Szczecinie.
Będąc uczestnikami krajowych i międzynarodo
wych zjazdów towarzystw historii medycyny, mie
liśmy okazję podziwiać, jak wielkim szacunkiem
środowiska cieszył się prof. Tadeusz Brzeziński.
Doskonale znany był też z powodu wieloletniej pracy
jako redaktor naczelny „Archiwum Historii i Filozofii
Medycyny”, które dzięki Jego zabiegom menedżer
skim (poszukiwania sponsora) oraz mrówczej pracy
redakcyjnej, za czasów Pana Profesora ukazywało się
z największą regularnością i bogactwem artykułów.
Wspomniana biegła znajomość języka niemieckiego,
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obiektywizm i rzetelność w przedstawianiu prawdy
historycznej niewątpliwie wpływały też na osobiste
kontakty z wieloma profesorami historii medycyny
uczelni niemieckich – prof. Goerke, prof. Schade
waldtem (doktorem honoris causa naszej uczelni)
i innymi. Zasługi prof. Brzezińskiego, jakie wniósł
do rozwoju Polsko‑Niemieckiego Towarzystwa Histo
rii Medycyny, zostały uhonorowane w 2001 r. Krzy
żem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Fede
ralnej Niemiec, który rok później wręczał osobiście
ambasador Niemiec w Polsce Frank Elbe.
Umiłowanie pacjentów, szacunek dla życia
i zdrowia, staranność i dbałość w wykonywaniu
obowiązków lekarskich oraz szacunek dla kole
gów–lekarzy – to niektóre z cech zawodu lekarza,
które zaszczepiał w nas – studentach podczas zajęć
z etyki lekarskiej, i w młodych lekarzach, gdy pra
cował jako rzecznik odpowiedzialności zawodowej
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie. Cier
pliwie tłumaczył nam, że jesteśmy „lekarzami”,
a nie „lekarzami medycyny”… Nie patrząc na swoje
życiowe zamierzenia, zawsze znajdował czas dla
każdego studenta czy lekarza, który zwracał się
do niego o pomoc… Jako rektor bronił z wiel
kim oddaniem studentów i lekarzy w trudnych
dla nich sytuacjach życiowych, gdy uznał to za
słuszne. Jak wspaniałym naszym doświadczeniem
na całe życie była możliwość towarzyszenia Mu
w codziennych obowiązkach, gdy jako kierownik
Katedry organizował… rozwijał… tworzył… Z jaką
przyjemnością towarzyszyłyśmy Panu Profesorowi
w czasie codziennych spotkań przy herbatce, gdy
rozmawialiśmy o różnych codziennych problemach
życia Katedry, a Pan Profesor czasem zaczynał snuć
wspomnienia…
Otwartość Pana Profesora zaowocowała jesz
cze jednym osiągnięciem. Gdy w 1994 r. wróciłam
z pierwszego stażu w Klinice Opieki Paliatywnej
prof. Jacka Łuczaka w Poznaniu, zwróciłam się
z prośbą do prof. Brzezińskiego o umożliwienie mi
podzielenia się swoją nabytą tam wiedzą w zakre
sie opieki paliatywnej nad chorymi umierającymi
z naszymi studentami szóstego roku Wydziału
Lekarskiego w czasie zajęć z etyki lekarskiej. Pan
Profesor Brzeziński spojrzał na mnie badawczo
i zapytał: „A uważa pani, koleżanko, że warto tego
uczyć?” Po usłyszeniu mojej żywiołowo‑twierdzącej
odpowiedzi po prostu stwierdził: „To trzeba napi
sać program i podjąć starania o włączenie nowego
przedmiotu do programu zajęć”. I tak się stało.
Od roku akademickiego 1994/1995 studenci szó
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stego roku Wydziału Lekarskiego uczestniczyli
w zajęciach z opieki paliatywnej; nasza Akademia
była trzecią uczelnią medyczną w Polsce nauczającą
takiego przedmiotu.
Podobnie swoją otwartość i wrażliwość dla ciężko,
nieuleczalnie chorych okazał, gdy w 2005 r. naro
dziła się idea założenia Fundacji Zachodniopomor
skie Hospicjum dla Dzieci. Pan Profesor bez waha
nia przyjął propozycję zostania współzałożycielem
i członkiem Rady Fundacji, popierając tę ideę swoim
autorytetem, podczas gdy wiele osób nie rozumiało
jeszcze potrzeby istnienia takiej instytucji.
Gdy ktoś odchodzi, pozostają wspomnienia, emo
cje, dobre uczynki, a także uczniowie, wychowan
kowie, czy – jak w naszym przypadku – doktoranci.
Tych Pan Profesor miał najwięcej…
Tak się złożyło, że nasze losy splotły się z losami
Pana Profesora na naszej uczelni przez ponad ćwierć
wiecze. Jako studentki uczestniczyłyśmy w jednych
z pierwszych zajęć z pierwszej pomocy z elementami
pielęgniarstwa w 1976 r., potem w zajęciach z histo
rii medycyny, a w 1982 r. (po powrocie Profesora
na naszą uczelnię) w zajęciach z etyki lekarskiej.
Później miałyśmy zaszczyt i ogromną przyjemność
pracować pod kierunkiem Pana Profesora kolejno

od 1983 do 2003 r. w kierowanych przez Niego
jednostkach. W tym czasie zostałyśmy Jego dok
torantkami. Do końca życia Pana Profesora pozo
stałyśmy w stałym z Nim kontakcie, korzystając
jeszcze wielokrotnie z Jego olbrzymienia doświad
czenia zawodowego i życiowego.
Ze wspomnień doktorantów Pana Profesora,
snutych w czasie pamiętnego wieczoru, wyłonił
się człowiek nietuzinkowy, wspaniały nauczyciel,
wychowawca, człowiek niezwykłej kultury, zawsze
na nas otwarty, zawsze wspierający, dobry, uczciwy,
mądry, tolerancyjny. Pozostaliśmy my, dla których
Pan Profesor pozostanie niedoścignionym wzorem,
którzy go szanowaliśmy, ceniliśmy, podziwialiśmy.
I zawsze pozostanie w nas myśl, która powraca:
„A co by na to powiedział Pan Profesor? Czy to by się
Jemu podobało? Czy byłby z nas dumny?”. I pozo
stało zadanie do spełnienia. Teraz to my musimy
być tacy jak On, aby innym przekazać tę dobroć,
mądrość i uczciwość, które starał się nam przekazać
i których nas uczył.
Dziękujemy, Panie Profesorze!
Mariola Lembas-Sznabel
Mariola Gaca
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NASZ TADEUSZ

Rozmowa z Ewą Brzezińską i Witoldem Brzezińskim
Jacek Rudnicki: Ukazały się i zapewne ukażą
jeszcze kolejne artykuły i wspomnienia o prof. Tade
uszu Brzezińskim jako lekarzu, historyku i etyku
medycyny, rektorze i nauczycielu akademickim. Ja
chciałbym, abyśmy porozmawiali o Tadeuszu w spo
sób bardziej osobisty, opowiedzieli, jakim był człowie
kiem, tatą, mężem, jaki był jego stosunek do ludzi,
jak ich zmieniał, jak ich wychowywał i kształto
wał, bo to tak samo ważne, jak pisanie książek
i artykułów, bycie komendan
tem szpitala czy rektorem. Takie
spojrzenie na naszego Tadeusza
oczami żony Ewy, syna Witka
i moimi, jego wychowanka.
Tadeusz żył na przełomie
epok politycznych. Jednak nie
zależnie od tego, jaka to była
epoka, jego spojrzenie na ludzi,
medycynę i naukę było zawsze
takie samo. Był tak samo przy
jazny, aktywny, twórczy i rozwo
jowy, niezależnie od okoliczno
ści. Potrafił wydobywać z życia
to, co dobre i wartościowe.
Ewa Brzezińska: Tadeusz był
po prostu wierny swoim przeko
naniom, niezależnie od tego kto,
gdzie lub jak. W naszym domu zawsze bywali ci,
których chciał widzieć, od podchorążych do okrze
płych już doktorów, stałe grono przyjaciół.
Jeżeli mówisz o tych momentach przełomo
wych, pamiętam, jak Witek był na pierwszym roku
i zaczęły się strajki. Witek poszedł w nich uczestni
czyć. Tadeusz nawet nie próbował mu mówić „Nie
idź, bo to może ci zaszkodzić”.
Witold Brzeziński: Nie próbował mnie przekony
wać. Nie było żadnych rozmów w rodzaju: „Zastanów
się” czy podobnych.
E.B.: Pamiętam takie spotkanie dwa, może trzy
lata temu, które zorganizował Andrzej Potemkowski
i Rysio Wetoszka, spotkanie neurologów w restau
racji Park. W pewnym momencie podszedł prezes
Stowarzyszenia Absolwentów WAM Piotr Łuczak
i zwrócił się do Tadeusza: „Chciałem Ci podzięko
wać za to, że uczyłeś nas zachowywać się godnie
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w jakże często niegodnych sytuacjach”. Takie słowa
usłyszane od ucznia to wielka radość.
J.R.: Tadeusz był człowiekiem wielu talentów.
E.B.: Miał zdolność tworzenia i budowania
czegoś w sensie materialnym. Stąd jego działania
w szpitalu na Piotra Skargi, w WAM‑ie, w PAM‑ie.
Zawsze chciał coś robić, a nie tylko być. Natych
miast myślał, co w danych warunkach można będzie
zrobić. Tak zorganizował muzeum historii medy
cyny w Łodzi, potem w Szczeci
nie, tak rozbudowywał szpital
na Piotra Skargi. Jak coś robił,
to z wiarą i tylko dobrze. Miał też
dar współpracy z ludźmi. Potrafił
wydobyć z nich to, co najlepsze
i motywował do działania.
Był przy tym bardzo emocjo
nalny, niemal choleryk. Gdyby
nie to jego choleryczne uspo
sobienie, może nie odszedłby
z niektórych swoich stanowisk.
Reagował bardzo emocjonalnie:
„To jest niezgodne z moimi prze
konaniami!”. Kartka papieru
i już, sprawa załatwiona! Nie
liczył się z konsekwencjami.
Nie zastanawiał się, co będzie,
bo w tym momencie to było zgodne z jego przekona
niami. Uważał, że tak trzeba i sprawa załatwiona.
W.B.: Tato był człowiekiem, który cieszył się
pracą. Jego radość życia polegała w dużej mierze
na cieszeniu się pracą, którą wykonywał w zasadzie
od rana do wieczora. Nie wiem, co by było, gdyby
mu tej pracy zabrakło. Gdy ktoś ze znajomych pyta
mnie, z czym kojarzy mi się dzieciństwo, zawsze
odpowiadam, że z takim dźwiękiem, którego już nie
ma − odgłosem przesuwanej rolki maszyny do pisa
nia i dzwonkiem, jak ta rolka dojeżdżała do końca.
J.R.: Był doskonałym organizatorem, lekarzem
i pisarzem. Osiągał sukcesy we wszystkich tych rodza
jach działalności. Przy tym we wszystkim był huma
nistą i filozofem. Wymagał wiele od siebie i innych.
Doktoraty, które wychodziły spod jego ręki, były
cegiełkami historii medycyny, to wszystko są duże,
poważne prace. Często ubolewał nad tym, że publi

Wspomnienia
kacje w czasopismach takich jak „Archiwum Historii
i Filozofii Medycyny” są tak marnie punktowane.
Studenci lubili chodzić na jego wykłady, zarówno
ze względu na ich treści, jak i Jego osobę. To może
już ostatnie takie wykłady o filozofii, o etyce medy
cyny. Wykłady humanistyczne. W tej chwili medy
cyna jest zdominowana nie tylko przez technologie,
ale także przez standardy, procedury i limity. Dzisiaj
lekarz nie jest reprezentantem sztuki medycznej, ale
ma obowiązek leczyć. Jeżeli pacjent wyzdrowieje,
to znaczy, że tak miało być, jeżeli nie lub pojawią
się jakiekolwiek powikłania, to podejrzenia kiero
wane są na lekarza. Nikt nie pochwali lekarza, gdy
leczenie się powiedzie, ale natychmiast zgani, jak
się nie uda. Lekarz, patrząc na pacjenta, zadaje
sobie pytanie „Co on mi może zrobić?”, a nie „Jak
ja mogę mu pomóc?”. Brak wzajemnego zaufania
podważa dotychczasowe zasady. Humanistyczne
zasady znalazły się w trudnym położeniu. Wszystko
zaczyna odwracać się do góry nogami i tym więk
szych trzeba wysiłków i talentów, aby je zachować.
Do tego dochodzą nowe osiągnięcia medycyny, jesz
cze bardziej komplikujące te zasady, jak możliwość
leczenia komórkami embrionalnymi, przeszczepy
narządów, utrzymywanie przy życiu dzieci płodo
wych, ludzi przewlekle chorych. Tadeusz wiedział,
o co w tym chodzi, ponieważ był nie tylko teore
tykiem medycyny, ale również praktykiem. Jako
pulmonolog wykonywał bronchoskopie twardym,
optycznym narzędziem w kształcie rury, bez żad
nej optyki, w niczym nieprzypominającym współ
czesnych giętkich bronchofiberoskopów. Pacjent
wyglądał jak śledź nabity na szpikulec do wędze
nia. To nie było proste zadanie do wykonania. Miał
doświadczenie praktyczne i wiedział, co to znaczy
zrobić coś przy pacjencie. Stąd też wynikała siła
jego przekazu. Gdyby mówił tylko teoretycznie, nie
miałoby to takiej wartości.
E.B.: Tadeusz miał bardzo różnorodne doświad
czenia. Pracował popołudniami w szpitalu więzien
nym. Tam też lubił i starał się zrozumieć swoich
pacjentów. On w tych więźniach widział ludzi. Raz
tylko badał pacjenta, który miał spojrzenie pełne
szaleństwa, takie że ciarki chodziły mu po grzbiecie.
Pamiętam kiedyś, gdy byliśmy w Warszawie, pod
szedł do niego jakiś mężczyzna i powiedział „Dzień
dobry, panie Tadeuszu”. Zapytałam potem, kto to.
A to był dawny więzień. Tadeusz prawie nigdy nie
mówił o kimś źle. Nawet o ludziach, którzy zro
bili mu krzywdę. Miał zasadę – mówił o kimś albo
dobrze, albo wcale.

J.R.: O ludziach nie mówił źle, ale analizował,
oceniał i krytykował zdarzenia, decyzje. Mówił,
że nie oczekuje od ludzi wiele, ale gdy spotka go
coś dobrego, cieszy się i jest wdzięczny.
W.B.: Grono naszych najbliższych znajomych
to tak naprawdę ludzie związani z WAM‑em.
To są ludzie, do których można zawsze zadzwonić,
powiedzieć „Potrzebuję pomocy” i mieć pewność,
że będzie na to odzew.
E.B.: To wynika nie tylko ze specyfiki WAM‑u.
Tata miał tam szczególną pozycję, i w PAM‑ie też.
Pamiętam, jak Tadeusz zdecydował się przerwać
zajęcia z etyki. Przyszedł do domu, wyglądał bardzo
źle. Dzwoni telefon, odzywa się kobieta, której nazwi
ska Tata nawet nie usłyszał, i mówi: – Panie profe
sorze, mówili mi studenci, że Pan się źle czuje. Czy
potrzebna jest jakaś pomoc, bo ja mogę przyjechać.
Nawet nie wiem, kto to dzwonił. Tak chciał te zajęcia
prowadzić, ale już nie mógł. Zajęcia były dla niego
bardzo ważne. On z olbrzymią powagą traktował
wszystkich, dla których coś przygotowywał, czy to byli
uczniowie ze szkoły średniej, studenci czy uczestnicy
międzynarodowej konferencji. Miał wielki szacunek
dla swoich słuchaczy i odbiorców. To go kosztowało
mnóstwo pracy. Zawsze chciał być w porządku.
Witek codziennie wychodził ze szpitala z listą pole
ceń, gdzie ma zadzwonić, co odwołać, co przełożyć.
Trudno się jednak jeszcze rozmawia. Akurat
dzisiaj mija trzy miesiące od pogrzebu.
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J.R.: Śmierć Tadeusza była dla wielu zaskocze
niem. Mimo że był bardzo chory, nie dawał tego
po sobie poznać.
E.B.: Nie żalił się. Poza wąskim gronem przyjaciół
lekarzy, jak Stasiu Urbański, Rysiu Kowalewski,
Andrzej Sikorski, prof. Jachowa, nikt nie wiedział,
jak bardzo był chory. Nikogo nie chciał obciążać
swoją chorobą, swoimi problemami. Tak niedawno
mówił mi, że czuje się lepiej.
J.R.: Zawsze miał młodzieńczą sylwetkę i ruchy
energicznego młodzieńca. Gdy z kimś rozmawiał,
patrzył w oczy i lekko przekrzywiając głowę, skupiał
się na rozmówcy. Umiał słuchać. Nie był gadułą, ale
jak już coś mówił, to były to bardzo celne wypowie
dzi. I na każdą okazję miał wierszyk albo anegdotę,
co bardzo podobało się wnuczkowi Jacusiowi.
J.R.: Miał też inną cechę, mianowicie nie lubił
za bardzo jeździć samochodem. A najgorzej było
z jazdą do tyłu. Strasznie się denerwował i parko
wanie mu nie wychodziło.
E.B.: Nie przeszedł normalnego kursu. Chodził
na zajęcia z wamowcami, ale nie zawsze miał czas
w nich uczestniczyć, miał przecież dużo obowiązków.
Gdy wrócił z egzaminu na prawo jazdy, pytam go:
„Tadeusz, i co?”. „No nic, było czterech wystraszo
nych − jeden zdający i trzech w komisji, czyli ja
i trzej oficerowie z WAM, moi podwładni”. Egzamin
zdał, nie chciał jednak jeździć i był szczęśliwy, gdy
ktokolwiek inny chciał prowadzić samochód.
W.B.: Kiedy tata wyjeżdżał z Tanowa, już zasta
nawiał się, gdzie zaparkuje w Szczecinie. Nie nauczył
się parkować, to był dla niego horror. Wyczynem dla
niego było samo nauczenie się jazdy samochodem.
Tata nie miał zdolności manualnych. Nie umiał
ani nic przykręcić, ani odkręcić – to go zupełnie
nie bawiło.
E.B.: Ale w szpitalu w Łagiewnikach robił broncho
skopie. Profesor Szymański powiedział, że gdyby miał
mieć robioną bronchoskopię, poprosiłby Tadeusza.
W.B.: Pamiętam, jak tata opowiadał, że kie
dyś, na początku swojej pracy, chyba u profesora
Ropka, miał zrobić nakłucie jamy opłucnej. Stanął
za pacjentem, wziął igłę i tak mu się ręka trzęsła,
że nie mógł trafić w międzyżebrze. Wtedy profesor,

który stał za nim, wziął go za rękę i energicznie wkłuł
się w klatkę piersiową. W tym momencie pacjent
odezwał się: „O, młoda, pewna ręka, nic nie bolało”.
E.B.: Nie miał zamiłowania do sportu. W piłkę
nie grał, na rowerze nie jeździł, choć kiedyś pró
bowaliśmy go tego nauczyć, ale niestety nic z tego
nie wyszło. Jedynie turystyka – schodził Tatry, Alpy
i oczywiście okolice Lądka.
W.B.: Tak, wędrówki to był najbardziej wyczy
nowy sport, jaki uprawiał, ale mnie stworzył moż
liwości uprawiania stu różnych dziedzin. Tak jakby
zdając sobie sprawę ze swojej ułomności sportowej,
chciał mi to zrekompensować. Gdy miałem jeździć
konno, nawet sam się zapisał na kurs jazdy konnej
w wieku niemal 50 lat. I razem na tych koniach
jeździliśmy. Jednak tato tego kursu nie ukończył,
bo pod koniec nauki spadł z konia i dał już sobie
spokój. Ale ja miałem i tenis, i narty, i wszystko,
czego zapragnąłem.
Kiedyś pojechaliśmy na wczasy do Augustowa.
Mama namówiła tatę, żeby wypożyczył łódkę, taką
wiosłową. Wypłynęliśmy jakoś tą łódką z przystani,
ale na jeziorze kręciliśmy się w kółko, bo okazało się,
że tata ma jedną rękę silniejszą od drugiej i płynąć
prosto się nie dało. To byłoby pół biedy, ale okazało
się, nie możemy wrócić na tę przystań! Wreszcie
udało się dopłynąć na tyle blisko, że przyciągnęli
nas pagajami i jakoś przycumowaliśmy.
Ale jak siadał do maszyny, jak trzeba było coś
napisać, powiedzieć, nie było problemu. To przy
chodziło mu z łatwością.

Odszedł od nas Profesor Tadeusz Brzeziński – Nasz Tadeusz. Był człowiekiem wielkiego formatu,
który wyznawał i realizował idee uniwersalne niezależnie od warunków, jakie stwarzała otaczająca
rzeczywistość. Był humanistą i przyjacielem, był naukowcem i nauczycielem, był praktykiem i filozofem
medycyny, kimś, kogo nam bardzo brak.
Jacek Rudnicki
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Prof. dr hab. n. med.

Bogusław Halikowski
– wybór drogi życiowej

Minęła już piąta rocznica śmierci prof. Bogusława
Halikowskiego (1914–2004), członka rzeczywistego Pol
skiej Akademii Nauk, nestora polskiej pediatrii, lekarza
z powołania, humanisty, filozofa, myśliciela i wybitnego
uczonego. W większej części swojej pracy zawodowej był
nauczycielem akademickim w ośrod
kach medycznych różnych miast
w kraju: w Warszawie, Gdańsku,
Krakowie i Szczecinie. W Pomorskiej
Akademii Medycznej kierował I Kli
niką Pediatrii w latach 1976–1984.
Odbył kilkanaście staży zagranicz
nych w renomowanych ośrodkach
naukowych. Otrzymał wiele wyso
kich odznaczeń, w szczególności
honorowe członkostwo światowych
i krajowych towarzystw naukowych.
Dewizą jego działania jako lekarza
było: „niekiedy wyleczyć, często
pomóc, zawsze pocieszyć”. Chciał być
chirurgiem, został pediatrą. Zawsze
pozostał wierny medycynie. Jako pro
fesor pediatra zdumiewał studentów,
kiedy na wykładzie, demonstrując niemowlę, manipulował
nim jedną ręką z niesłychaną zręcznością. Rękę stracił
w czasie wojny w 1939 r. Jak doszło do tej tragedii,
dowiadujemy się ze znalezionych w czasie porządkowa
nia dokumentów archiwalnych, w tym kserokopii części
rozdziału pod tytułem „Zdarzenia niezwykłe”.
Autor części tego rozdziału napisał, że chciałby utrwa
lić wypadek wojenny jego przyjaciela Bogusława Halikow
skiego. We wrześniu 1939 r. był na Kresach w Złoczowie,
w linii prostej 37,5 km od miejscowości Brody, miejsca
tragicznego zdarzenia. Spisał jego opowiadanie dużo póź
niej, po spotkaniu w Zakopanem w 1981 r.
„(…) Bogusław dyplom lekarza uzyskał w 1939 r. we
Lwowie, ale wcześniej jako student pracował w Zakładzie
Chemii Lekarskiej Uniwersytetu im. Jana Kazimierza pod
kierunkiem światowej sławy prof. Jakuba Parnasa. Potem
spotkał się z Bogusławem 7 września 1939 r. na placu
Bernardyńskim we Lwowie. W tym dniu Bogusław otrzy
mał od naczelnika wydziału w Urzędzie Wojewódzkim
dr. Madeyskiego stanowisko sekundariusza w szpitalu

w Brodach, swoim rodzinnym mieście, gdzie ordynatorem
był dr Krupiński. Jeszcze wcześniej zgłaszał się do wojska,
ale go nie przyjęli. W Brodach szpital zmienił się szybko
na wojskowy. Przybywali ranni ewakuowani z innych
szpitali oraz ranni po nalotach i działaniach wojennych.
Zaczęły się dni ciężkiej pracy, po kil
kanaście godzin dziennie.
W dniu 14 września gwałtowny
nalot oderwał lekarzy od przygotowań
do operacji. Bogusław zdążał właśnie
do pobliskiego pawilonu zakaźnego,
gdzie miał objąć bezpośrednią opiekę
nad chorymi w obliczu zagrożenia.
Na podwórzu szpitala zatrzymał go
ryk nurkującego bombowca, wskoczył
w białym kitlu lekarskim do rowu
przeciwlotniczego, w którym było
już osiem osób, a wśród nich dwóch
braci doktora Krupińskiego. Bomba
wybuchła tuż obok. Sypnęło piachem,
wszyscy w rowie zginęli, a on sam
odczuł ból w lewym przedramieniu
i kolanie. Wypełzł z rowu, gdy tylko
ziemia opadła. Dowlókł się jeszcze do zielonych krzaków
i tam zaczął tracić przytomność. Zbombardowany szpi
tal częściowo runął, część stała w płomieniach, klatka
schodowa zawaliła się, chorzy wyskakiwali przez okna,
niektórzy w gipsowych opatrunkach. On sam był odziany
na biało, ale rękaw zaczął się czerwienić. Obok przebiegał
dr Krupiński, na wpół obłędny, dwa trupy braci w rowie,
ale zapytał przelotnie: „Co Panu się stało?” Odpowiedzi
jakby nie słyszał, wsiadł na motocykl i odjechał. Gdzie,
w jakim celu i kierunku, nie wiadomo. Przy następnym
nalocie leżący na trawie ciężko ranny widział przed sobą
i obok rzędem tryskające słupki ziemi szytej z broni pokła
dowej samolotu. Pędzący do pawilonu kapelan w komży
zgubił po drodze stułę. Bogusław dźwignął się i ile miał sił,
skrępował stułą ramię powyżej krwawiącej rany. Zbliżał
się następny nalot. Ktoś go wyniósł z krzaków, położył
na przygodnej furmance i tak, ciągle pod bombami, został
dowieziony do szkoły, zamienionej w zaimprowizowany
szpital polowy. Było tam dwóch lekarzy, żaden nie był
chirurgiem, ale wszyscy trzej (razem z Bogusławem) wie
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dzieli, że amputacja jest konieczna. Jeden z nich dokonał
jej po raz pierwszy w życiu. Krwi do przetoczenia nie było,
ale pacjent przeżył. Dwie godziny później załadowano go
do ciężarówki, gdzie byli ciężko ranni wojskowi, i pod
ostrzałem i nadlatujących niemieckich samolotów, i band
z lasu przewieziono do Tarnopola. W Tarnopolu był woj
skowy szpital ewakuacyjny z docentem chirurgii na czele.
Tam Bogusław przeżył długie dni i jeszcze dłuższe noce,
z ropiejącą raną kolana i kilkoma mniejszymi urazami.
Ze wzruszeniem wspominał flaszkę czerwonego wina,
którą niespodziewanie przyniósł mu radziecki generał
lekarz po dokonanej inspekcji szpitala, mówiąc: „Koledze

na wzmocnienie”. Tam przebywał do końca listopada.
Potem Lwów i praca u prof. Parnasa w Zakładzie Chemii
Lekarskiej.
Przyszła wojna 1941 r. Do Lwowa dnia 1 lipca wkro
czyli Niemcy i wyrzucili z zakładów naukowych wszyst
kich pracowników. Jeszcze wcześniej Bogusław cudem
uniknął śmierci, nocując w mieszkaniu jednego z profe
sorów, którego miano zabrać, jak innych, na rozstrzelanie
na wzgórzach wóleckich.
A potem losy się potoczyły dalej w mrocznej atmosferze
wojny i okupacji…”.
prof. dr hab. Zygmunt Machoy

lek. Donat Woszczyński
(1926–2010)

17 stycznia 2010 r. zmarł lek. Donat Woszczyński, chirurg, w latach 1957−1974
pracownik PAM, kierownik Studium Wojskowego. Słowo pożegnalne wygłosił na
pogrzebie przyjaciel − Tadeusz Grygiel
„(…) Wielka miłość do przyrody, ogromna wrażli
wość na ludzkie cierpienia wywołane wojnami, zro
dziło w nim szlachetne powołanie zostania lekarzem
i służenia cierpiącym ludziom.
Ostatecznie, ukończył renomowaną Poznań
ską Akademię Medyczną. Był jednym z najzdol
niejszych studentów wyróżnia
nym przez swoich profesorów.
Wszystko wskazywało, że zosta
nie na uczelni jako bardzo dobrze
zapowiadający się młody nauko
wiec. Lubił opowiadać o wspania
łej atmosferze, jaka panowała
na uczelni, o swoich kochanych
profesorach, prawdziwych, szla
chetnych uczonych, dla których
zawód lekarza powiązany był ści
śle z obywatelskimi, patriotycz
nymi cnotami, wielką miłością
do ludzi i Ojczyzny.
Los zrządził inaczej, powołany
do wojskowej służby medycznej
związał się z wojskiem na całe
życie.
Będąc studentem Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie, miałem szczęście
poznać Pana Doktora Pułkownika Woszczyńskiego.
Wciąż oczami pamięci widzę Jego szlachetną twarz,
wspaniale prezentującą się w oficerskim mundurze
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sylwetkę, wykładowcę władającego piękną literacką
polszczyzną. Wszystko to głęboko pozostało w naszej
studenckiej pamięci i sercach. Miał niekłamany
dar oratora, a my, studenci, byliśmy zachwyceni
Jego wykładami z dziedziny wojskowości, w tym
z zakresu medycyny wojskowej. Wychowywał nas
na szlachetnych obywateli, leka
rzy, dla których przysięga Hipo
kratesa była najwyższą świę
tością, a patriotyzm i obrona
Ojczyzny świętym obowiązkiem
obywatelskim.
Jako wybitny erudyta pozosta
wił po sobie wiele cennych publi
kacji z dziedziny medycyny, woj
skowości, polityki, kultury, reli
gii i historii. Przebywanie w Jego
towarzystwie było ogromnym prze
życiem intelektualno‑duchowym.
Będąc na zasłużonej emeryturze,
pozostawał czynnym chirurgiem,
lekarzem o wiedzy interdyscypli
narnej. (…)
Pozostanie w naszych sercach
i pamięci jako wielki patriota,
pułkownik, przyjazny ludziom, o wielkich zasadach
etycznych − lekarz chirurg. Erudyta i publicysta,
wychowawca, dla którego rodzina i dobro ukochanej
Ojczyzny były najwyższą świętością”.

Opowieści lekarskie

Mój wyrostek został w Milanówku
To było latem. Dzień był piękny i pięknie by
się zakończył, gdyby nie ból brzucha, który sku
lił mnie w fotelu, nie pozwolił do końca obejrzeć
meczu piłki nożnej, nie dawał spać i w końcu zna
lazłem się na oddziale chirurgii szpitala miejskiego
w Milanówku. Rozpoznanie ustalono i operacja się
rozpoczęła. Wszystko było dobrze do momentu, gdy
anestezjolog położył mi na usta coś o przejmują
cym, ostrym i aromatycznym zapachu. Kazał mi
głęboko oddychać, więc oddychałem, bo chciałem,
aby znieczulenie było szybkie, skuteczne i żeby
mnie nie bolało w czasie operacji. Jednak wkrótce
poczułem, że się duszę, że uduszę się i już. Zaczą
łem się szamotać. Na chwilę maska powędrowała
w górę, złapałem trochę powietrza, poczułem się
lepiej, ale maska na powrót opadła mi na usta.
Znowu zrobiło mi się duszno, ale nie na długo.
Zacząłem spadać w przestrzeń. Przestrzeń była
wspaniała, spadanie nie. Od samego początku
powracania świadomości pojawiły się wymioty.
Miałem nudności i wymioty przez dwie doby. Za
oknem letnie słońce i ptaszki, a ja tęskniłem za
rodzicami i wymiotowałem. Kiedy odwiedziła mnie
mama z tatą, poczułem się bezpiecznie i wraz
z nimi powróciło do mnie szczęście. Na krótko,
bo poszli do domu. Tęskniłem za nimi i za latem.
Już nie wymiotowałem. Wkrótce zostałem wypisany
do domu i pojechałem na wakacje na mazowiecką
wieś, do rodziny, do Gródka, gmina Obryte, powiat
Pułtusk, województwo warszawskie i tam miałem
przygodę z wścieklizną, szczepionką i zakonnicami
z czepcami na głowach jak samoloty.
Pobyt w szpitalu pozostał w mojej pamięci i ode
grał jakąś rolę w wyborze zawodu. Do dzisiaj, kiedy
przejeżdżam kolejką podmiejską przez Milanówek,
widzę budynek tego szpitala i ożywają niezmiennie
wspomnienia. Tak więc moja przygoda z medycyną
zaczęła się w Milanówku.
Pierwsza wzmianka o Milanówku pochodzi
z XVI w. Była to osada szlachecka położona w Pusz
czy Mazowieckiej, gdzie na łowach przebywał
Jan III Sobieski. Ulicę Królewską w Milanówku prze
mierzał król Stanisław August Poniatowski, który
jeździł w odwiedziny do dworku Mokranowskich,
właścicieli Grodziska. Przed wojną droga ta nosiła
nazwę Drogi Królewskiej.

Na przełomie XIX i XX w. dokonano parcelacji
majątków ziemskich w taki sposób, aby zrealizo
wać idee miasta–ogrodu. Powstało wówczas wiele
wspaniałych willi.
Piękno krajobrazu i elitarny charakter miasta
sprawiał, że chętnie zamieszkiwali tu ludzie zwią
zani z kulturą i sztuką, jak Rufin Mrozowicz, Feliks
Dzierżanowski, a chętnie przebywali Bolesław Prus,
Konstanty I. Gałczyński. Magia tego miejsca działa
do dzisiaj. Miasto to odwiedzają i osiedlają się w nim
Krystyna Janda, Edyta Górniak, Katarzyna Gro
chola, Włodzimierz Szaranowicz, Janusz Zaorski
i wielu innych.
W czasie wojny ściągali tu politycy niepodległej
Polski, stąd przylgnęła do Milanówka nazwa „Mały
Londyn”, a w minionej epoce meteorologicznej PRL
w kościele odbywały się msze beatowe. Milanówek
zasłynął z produkcji krówek i jedwabiu naturalnego.
Na straży tajemnic miasta stoi 135 dębów będących
pomnikami przyrody i wiele głazów narzutowych
wkomponowanych w krajobraz.
Miasto przyciąga bogactwem architektury nawią
zującej do baroku, renesansu i klasycyzmu. Przy
kładem budowli w stylu neoromańskim jest kościół
św. Jadwigi, gdzie przechowywano urnę z sercem
Fryderyka Chopina uratowaną z kościoła św. Krzyża
w Warszawie.
Jacek Rudnicki
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OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA 
KONFERENCJA KARDIOLOGICZNA
14 i 15 maja br. w Gdańsku odbyła się Ogólnopol
ska Studencka Konferencja Kardiologiczna. Już po raz
dwudziesty czwarty młodzi ludzie zafascynowani kar
diologią i wszelkimi związanymi z nią dziedzinami nauki
spotkali się w stolicy Pomorza. Ponad 70 uczestników
i 42 prace świadczą o niemalejącej od lat popularności
tej najbardziej znanej w Polsce studenckiej konferencji
kardiologicznej. Co roku właśnie na niej przedstawia
nych jest najwięcej prac z dziedziny kardiologii spo
śród wszystkich studenckich konferencji naukowych.
Organizatorem było Studenckie Koło Naukowe
przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem
prof. Andrzeja Rynkiewicza. Honorowy patro
nat objęli: prof. Andrzej Rynkiewicz – prezes Pol
skiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Janusz
Moryś – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycz
nego oraz Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska.
Tegoroczną konferencję otworzył dr Edward Koź
luk wykładem na temat postępów w elektrofizjologii.
W programie była sesja kardiologii zachowawczej
i dziecięcej, kardiologii zabiegowej i kardiochirurgii
oraz sesja plakatowa. W jury zasiedli: prof. Jan Ere
ciński (kardiologia dziecięca), prof. Marcin Gruchała
(kardiologia zachowawcza), dr hab. Katarzyna Mizia
‑Stec (kardiologia zachowawcza, Katowice), dr Edward
Koźluk (elektrokardiologia, Warszawa), dr hab. Tomasz
Wierzba (fizjologia), dr Dariusz Ciećwierz (kardiolo
gia inwazyjna), dr Rafał Pawlaczyk (kardiochirurgia),
dr Alicja Dąbrowska‑Kugacka (zaburzenia rytmu).
Po raz pierwszy zaprezentowali się w Gdańsku
studenci Pomorskiej Akademii Medycznej. Człon
kowie studenckiego koła kardiologicznego przy Kli
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nice Kardiologii pod kierownictwem prof. Zdzisławy
Kornacewicz‑Jach, którego opiekunem jest dr Krzysztof
Przybycień, przedstawili dwie prace. Jedną w sesji ust
nej w dziedzinie kardiologii zachowawczej i dziecięcej
oraz drugą w sesji plakatowej. Autorami prac byli:
Paweł Stachowiak, Barbara Jastrzębska, Olga Motyl,
Magdalena Michalska, Kamila Kardyńska, Magdalena
Pelczarska i Izabela Bielińska. Przygotowanie obu prac
zajęło prawie półtora roku. Do badań studenci zaprosili
ponad tysiąc kobiet urodzonych w 1951 r. – mieszkanek
Szczecina. Badania trwały 12 miesięcy. W tym cza
sie przebadano ponad 350 pacjentek, wszystko po to,
by zebrać jak najbardziej jednorodną grupę. Autorzy
podeszli do zagadnienia kompleksowo – nie tylko przy
gotowywali materiał do prac naukowych, ale przede
wszystkim skupiali się na zdrowiu kobiet zaproszonych
na badania. Mieszkankom Szczecina udzielano porad
na temat zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywia
nia, wykonywano podstawowe badania biochemiczne
oraz podstawowe badanie układu krążenia. Dzięki temu
powstał program, który wielu kobietom pomógł zro
zumieć podstawowe błędy dietetyczne oraz dostarczył
informacji o tym, co należy zmienić w ich stylu życia.
Dla wielu – o czym mówiły zaproszone na badania
panie – była to pierwsza taka porada w życiu. Stu
denci, przygotowując prace naukowe, przebadali pra
wie 12% mieszkanek Szczecina urodzonych w 1951 r.
Wysiłek włożony w program badawczy przyniósł
studentom Pomorskiej Akademii Medycznej pierwszą
nagrodę w sesji ustnej kardiologii zachowawczej i dzie
cięcej i pozostawienie daleko w tyle studentów z dużych
ośrodków kardiologicznych w Polsce, m.in.: Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego
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czy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Druga
praca naszego koła została wyróżniona w sesji plaka
towej. Po tak znakomitej prezentacji w Gdańsku Szcze
cin dołączył do grona najlepszych studenckich ośrod
ków akademickich w dziedzinie kardiologii w Polsce.
Paweł Stachowiak
Członkowie studenckiego koła kardiologicznego,
którzy zdobyli nagrody w Gdańsku, zostali zaproszeni
przez rektora PAM prof. Przemysława Nowackiego
na posiedzenie Kolegium Rektorskiego 28 czerwca
2010 r. Obecny był także ich opiekun dr Krzysztof
Przybycień z Kliniki Kardiologii PAM. Studenci podzie
lili się swoimi wrażeniami z konferencji, opowiedzieli
o badaniach, które były podstawą nagrodzonych prac.

Rektor pogratulował im zdobycia nagród i podziękował
za to, że są świetnymi ambasadorami uczelni.
KB

W KITLU PRZED SĄDEM – CZYLI W OBRONIE 
DOBREGO IMIENIA LEKARZA
Idąc do lekarza, powie
rzamy jego rękom swoje
najwyższe dobra – zdrowie
i życie. Kiedy nasz lekarz
stawia właściwą diagnozę,
przepisuje dobre leki i jest
do tego pełen empatii,
nie musi bronić swojego
dobrego imienia. Stan
pacjenta jednak często się
zmienia, pojawiają się nowe
leki oraz algorytmy postę
powania, pacjenci muszą
ponadto czekać w długich kolejkach. Bywa, że są niezado
woleni z wyników leczenia, a o wszystkie niepowodzenia
terapii oskarżają lekarza. Pomówienia te rozpatrywane
są przez biuro rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
To jego zadaniem jest oczyszczenie dobrego imienia leka
rza, a w przypadku uzasadnionych roszczeń skierowanie
sprawy do sądu.
Podobnymi słowami wstępu rozpoczęła się konferencja
„W kitlu przed sądem – czyli w obronie dobrego imienia
lekarza” zorganizowana we współpracy Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA‑Poland oraz
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: rektor PAM
prof. Przemysław Nowacki oraz rektor Uniwersytetu
Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński.
29 kwietnia br. w sali Kopernikańskiej zostały przepro
wadzone trzy wykłady na ten bardzo ważny dla przyszłego
lekarza temat. Pierwszy głos zabrał rzecznik odpowiedzial
ności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
dr Marek Rybkiewicz, który opowiedział m.in. o historii
powstania stanowiska rzecznika przy izbach lekarskich,

jego zadaniach oraz trud
nościach, jakie napotyka
po drodze. Wyjaśnił także,
dlaczego potrzebuje aż 39
zastępców. Jeden z nich
wystąpił jako następny. Był
nim dr Jerzy Sieńko, który
przytoczył kilka przykła
dów „błędów” lekarskich,
z którymi zetknął się jako
biegły sądowy. Były wśród
nich zdarzenia, w których
pacjenci powikłania lecze
nia mylili z błędami lekarskimi, oskarżając o zaniedbania
ze strony lekarza. Dlatego tak ważna jest informacja,
najlepiej w formie pisemnej, o skutkach leczenia, ale
także o jego powikłaniach. Doktor Sieńko ku przestro
dze namawiał do ciągłej edukacji, konsultowania trud
niejszych przypadków z doświadczonymi lekarzami oraz
przywiązywania ogromnej wagi do dokładnej, rzetelnej
i w pełni czytelnej dokumentacji medycznej. Po wystą
pieniach medyków przyszedł czas na prawnika. Eliza
Nahajowska, radca prawny, przytoczyła kilka przykładów
bezpodstawnych oskarżeń lekarzy ze strony pacjentów
oraz przedstawiła sposoby bezpośredniej obrony przed
takimi zdarzeniami
Konferencja okazała się dużym sukcesem, zarówno
pod względem frekwencji, jak i zaangażowania prelegen
tów. Sala wypełniona po ostatnie rzędy była tego najlep
szym potwierdzeniem. Partnerami spotkania byli: pierwszy
dealer Mercedes Benz w Polsce, DDB Auto Bogacka,
firma Falck Medycyna i Royal Jazz Club.
Marta Kiszkielis
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XVIII Ogólnopolski Zjazd Studenckich
Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej 
i Nefrologicznych z udziałem Lekarzy
W dniach 15–17 kwietnia 2010 r. w Kudowie‑Zdroju
odbył się XVIII Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół
Naukowych Medycyny Rodzinnej i Nefrologicznych
z udziałem Lekarzy. Przewodniczący Komitetu Orga
nizacyjnego prof. Andrzej Steciwko bardzo serdecznie
przywitał wśród uczestników Zjazdu wyjątkowo liczne
grono studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie.
Program zjazdu był szczególnie bogaty, 37 wysta
wianych prac urozmaicono interesującymi wykładami
programowymi.
Oprócz wielu wrażeń naukowych i nowych doświad
czeń, zjazd dostarczył studentom PAM także powodów
do dumy, ponieważ spośród prac zaprezentowanych
w trzech blokach tematycznych większość została
nagrodzona.
Reprezentacja Pomorskiej Akademii Medycznej
przedstawiła następujące prace:
Gabriela Dmytrzyk‑Daniłów: Ocena motywacji rodzi‑
ców dzieci w wieku od 0 do 5. roku życia w stosowa‑
niu szczepień zalecanych (płatnych). Opiekun pracy:
dr hab. prof. PAM Beata Karakiewicz; I nagroda w sesji
„Wakcynologia, choroby zakaźne”
Joanna Herman, Anna Kapczyńska, Ewelina Śmietana, Aleksandra Urbanik: Analiza przebiegu procesu
adaptacji zawodowej w opinii szczecińskich pielęgnia‑
rek w zależności od miejsca zatrudnienia. I nagroda
w sesji „Zdrowie publiczne”
Ocena występowania zjawiska mobbingu w pracy pie‑
lęgniarek zatrudnionych w szczecińskich szpitalach.
Opiekun obu prac: dr n. med. Anna Hajduk
Agnieszka Eiding: Wpływ komputerowo wspoma‑
ganej rehabilitacji przy użyciu systemu RehaCom
na powrót do aktywności zawodowej i poprawę
funkcjonowania społecznego pacjentów po przeby‑
tym udarze OUN. Opiekun pracy: dr hab. prof. PAM
Beata Karakiewicz; II nagroda w sesji „Medycyna
rodzinna”
Dorota Mazurek: Zjawisko bezsenności wśród nauczy‑
cieli pracujących w różnych miejscach pracy. Opiekun
pracy: dr n. hum. Bożena Mroczek; II nagroda w sesji
„Zdrowie publiczne”
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Marta Bażydło, Oriana Dąbrowska: Ocena stopnia
zagrożenia niedożywieniem pacjentów w wieku geria‑
trycznym objętych podstawową opieką zdrowotną.
Opiekun pracy: mgr Magdalena Kamińska; wyróż
nienie w sesji „Medycyna rodzinna”
Jarosław Biela, Malwina Matyniak, Karolina Kaczor,
Natalia Drewniak: Opinie kobiet na temat prozdro‑
wotnych aspektów karmienia piersią. Opiekun pracy:
dr hab. prof. PAM Beata Karakiewicz; wyróżnienie
w sesji „Zdrowie publiczne”
Jarosław Olszyna: Ocena jakości życia dzieci i mło‑
dzieży hospitalizowanych i chorych przewlekle. Opie
kun pracy: dr n. med. Elżbieta Grochans; wyróżnienie
w sesji „Zdrowie publiczne”
Magdalena Maksymowicz, Irena Czekała: Ocena
przygotowania pacjentów z drenażem klatki piersiowej
do samoopieki. Opiekun pracy: dr n. med. Elżbieta
Grochans

Zjazd był także okazją do spotkań towarzyskich
i kulturalnych, które bez wątpienia pozostawiły bar
dzo miłe wspomnienia i pozwoliły na odkrycie piękna
okolic Gór Stołowych.
Można liczyć na to, że w przyszłym roku Pomorska
Akademia Medyczna znów będzie reprezentowana przez
tak liczne grono ambitnych studentów.
dr hab. prof. PAM Beata Karakiewicz
Zakład Zdrowia Publicznego
Agnieszka Eiding
WNoZ, pielęgniarstwo, I rok II°
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MISTRZOSTWA POLSKI UCZELNI 
MEDYCZNYCH W PIŁCE NOŻNEJ
W dniach 26–28 marca 2010 r. Lublin gościł
uczestników Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych
w Piłce Nożnej. W pierwszych dniach turnieju roz
grywki toczyły się w grupach. Pomorska Akade
mia Medyczna grała w kratkę, ale mimo porażki
udało się nam dotrzeć do rozgrywek pucharowych.
W walce o finał mistrzostw nie sprostaliśmy druży
nie z Poznania i w ostatnim dniu graliśmy o trzecie
miejsce. Po regulaminowym czasie gry był remis
4:4 i zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne. Dzięki
znakomitej postawie naszego bramkarza oraz stu
procentowej celności naszych snajperów wygrali
śmy mecz, zdobywając kolejny medal Mistrzostw

Polski Uczelni Medycznych w Piłce Nożnej, tym
razem brązowy. Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku na nawierzchni trawiastej pójdzie nam tak
samo dobrze, albo i lepiej.
Skład drużyny AZS PAM Szczecin: mgr Jan Jelec
(trener), Paweł Flis, Piotr Panczyszyn, Michał Bulsa,
Maciej Kaczmarek, Bartosz Żołnowski, Wojciech
Gradowski, Tomasz Jamro, Piotr Parzyszek, Jaro
sław Jezierski, Jan Ligocki, Wojciech Andrusewicz,
Tomasz Rafałko, kierownik Paweł Wudarczyk.
Sławomir Szymański
AZS PAM

Mistrzostwa Polski Uczelni
Medycznych w Pływaniu
W dniach 27–28 marca 2010 r. w Warszawie
odbyły się Mistrzostwa Polski Uczelni Medycz
nych w Pływaniu. Studenci Pomorskiej Akademii
Medycznej pod okiem trenerów mgr. Marka i Piotra
Lesiakowskich po raz kolejny zdobyli medale. Bez
konkurencyjni na swoich dystansach okazali się:
Natalia Jóźwiak (I rok WNoZ, fizjoterapia – 100 m
grzbietem) oraz Stefan Wesołowski (I rok WL – także
100 m grzbietem). Ci sami zawodnicy na dystansie
o połowie krótszym zdobyli srebrne medale. Do tych
osiągnięć brązowe krążki dodali: Agnieszka Sowa (IV
rok WL‑S – 50 m stylem klasycznym), Radosław

Czapla (IV rok WL‑S – 50 m stylem klasycznym) oraz
sztafeta kobiet 4 × 50 m stylem zmiennym w skła
dzie: Natalia Jóźwiak, Agnieszka Sowa, Joanna
Jaroszewska (II rok WL) oraz Lidia Buńkiewicz (IV
rok WL). W rywalizacji zespołowej mężczyźni zajęli
miejsce siódme, a kobiety ósme.
Sławomir Szymański
AZS PAM
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turnieJ fifa 10 pam cup
W dniach 9 i 10 kwietnia br. Parlament Studen
tów Pomorskiej Akademii Medycznej pod czujnym
okiem Konrada Cioska oraz Mateusza Owsiaka,
zorganizował pierwszy na naszej uczelni Turniej
FIFA 10 PAM Cup. Jest to jedna z najpopularniej‑
szych komputerowych gier sportowych na świecie,
co roku wydawana jest nowa edycja, która swych
zwolenników nie przestaje zadziwiać. Z roku na rok
poprawiana jest już bardzo wysoka jakość postrze‑
ganych zawodników, wdrażane są nowe zagrania
i umiejętności poszczególnych piłkarzy. Stąd każda
nowsza wersja sprzedaje się jak świeże bułeczki
i jest nie lada gratką tak dla prawdziwych fanów gier
komputerowych, jak i sympatyków piłki nożnej.
W turnieju mógł wziąć udział każdy, kto miał
chęci, minimalne umiejętności oraz trochę wolnego
czasu − wystarczyło się zapisać. Turniej składał
się z dwóch części. Pierwszą były eliminacje, które
odbyły się w Domu Studenckim nr 4. Osoby bio‑
rące udział w rozgrywkach zostały podzielone
na grupy. Obowiązywał system gry każdy z każdym.
W pierwszej części turnieju wzięły udział 24 osoby.
Do następnego etapu zakwalifikowało się aż 16 osób.
Druga runda odbyła się dzień później w nowej sali
wykładowej na terenie SPSK nr 2 na Pomorzanach.
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Turniej rozgrywany był na konsolach Xbox 360,
zapewnionych przez organizatorów, a celem imprezy
było wyłonienie mistrza PAM w grze FIFA 10 oraz,
oczywiście, dobra zabawa. Po kilkugodzinnych zma‑
ganiach pierwsze miejsce zajął Bartek Rosochocki,
kolejny był Eryk Cylka, a trzecim miejscem musiał
się zadowolić Mateusz Owsiak. Duże zainteresowa‑
nie i frekwencja samych zawodników oraz kibiców
na pewno skłoni organizatorów do kolejnych edycji
turnieju, który jakże odstresowuje od codziennej
nauki.
Konrad Cieślak
III rok WL
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STUDENCI MEDYCYNY 
MIESZKAŃCOM SZCZECINA
Dnia 9 maja 2010 r. odbyła się po raz kolejny
akcja „Studenci medycyny mieszkańcom Szczecina”.
Organizatorem przedsięwzięcia był Parlament Stu
dentów, a akcja odbyła się na Jasnych Błoniach.
Z ramienia organizatora na całością czuwał Karol
Badeja (IV rok WL‑S).
Jak co roku impreza cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem szczecinian. Studenci PAM po raz
kolejny udowodnili, że zdobywana przez nich wiedza
może być bardzo użyteczna i potrzebna. W cza
sie akcji przeprowadzano m.in. testy na obecność
Helicobacter pylori, pomiary poziomu glikemii oraz

ciśnienia tętniczego krwi. Każdy dbający o figurę
i wagę mógł się dowiedzieć, czym jest BMI i jak się go
liczy oraz jakie znaczenie w prewencji chorób serca
ma obwód pasa. Dla wszystkich zainteresowanych
po raz pierwszy przeprowadzono kurs pierwszej
pomocy przedmedycznej. Innym podejmowanym
przez studentów tematem była profilaktyka cho
rób przenoszonych drogą płciową. Uwieńczeniem

imprezy był pokaz ratownictwa medycznego. Tym
razem nasi studenci wraz z doświadczonymi ratow
nikami medycznymi zaprezentowali przechodniom
właściwe zachowanie podczas wypadku drogowego.
Emocji nie brakowało. Zadbaliśmy także o najmłod
szych, którzy dzięki wielu konkursom i zabawom

na pewno się nie nudzili. Całość przebiegała w miłej
oprawie muzycznej i wizualnej.
Po wielu pozytywnych komentarzach, wciąż wyso
kiej frekwencji odwiedzających nas osób, z nadzieją
patrzymy w przyszłość. Postaramy się, aby kolejne
edycje SMMS przyciągnęły większą liczbę zaintere
sowanych oraz przysporzyły szczecinianom co naj
mniej tyle samo pożytku, co te, które mamy już za
sobą. Pragniemy serdecznie podziękować prof. PAM
Cezaremu Pakulskiemu oraz prof. PAM Włodzimie
rzowi Majewskiemu za udostępnienie niezbędnego
sprzętu oraz liczne wskazówki.
Michał Jabłoński
Parlament Studentów
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OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY UCZELNI 
MEDYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
W dniach 21-23 maja br. w Łodzi odbyły się
pierwsze Ogólnopolskie Zawody Uczelni Medycz
nych w Ratownictwie Medycznym. Do rywalizacji
przystąpiło osiem zespołów z Krakowa, Łodzi, Pozna
nia, Warszawy, Bydgoszczy, Lublina, Białegostoku
i oczywiście Szczecina. Skład reprezentacji Pomor
skiej Akademii Medycznej był następujący: Natalia
Bobak, Mateusz Kleinszmit, Tomasz Rymaszewski,
Kamil Szmigiel oraz Agata Stępnik.
Podczas pierwszego dnia zawodów wszyscy stu
denci uczestniczyli w warsztatach „Nagłe stany
zagrożenia życia” prowadzonych przez firmę Medline.
Podczas zajęć uczyliśmy się pracy z symulatorem
dorosłego człowieka Meti. Kolejnym punktem pro
gramu były warsztaty z psychologii, podczas których
szukaliśmy spośród siebie liderów − szefów zespołu.
W godzinach wieczornych dr Baumberek przepro
wadził warsztaty ze zdarzeń masowych.
Dzień drugi przywitał nas testem z medycyny
ratunkowej. Następnie wszyscy zawodnicy udali się
do Manufaktury, gdzie rozpoczęła się część prak
tyczna. Organizatorzy przygotowali 10 rodzajów
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symulacji, które sprawdzały naszą wiedzę i umie
jętności z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowa
nej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności
ratunkowych. Scenariusze wymagały wykazania się
umiejętnościami udzielania pomocy zarówno oso
bom dorosłym, jak i dzieciom. Największą trudność
sprawiły nam punkty, w których należało wyka
zać się znajomością medycyny ratunkowej wieku
dziecięcego.
Zawody były świetną zabawą i rewelacyjnym
widowiskiem dla mieszkańców Łodzi. Wiele nas
nauczyły oraz pozwoliły zintegrować zespół. Koń
cowe wyniki zaskoczyły nas, gdyż zdobyliśmy trzecie
miejsce oraz miano zespołu najlepiej edukującego
społeczeństwo. Nasz sukces zawdzięczamy w głów
nej mierze naszym nauczycielom akademickim, któ
rzy poświęcili swój czas oraz udostępnili niezbędny
sprzęt. Pragniemy serdecznie podziękować mgr
Monice Bułak, prof. PAM Włodzimierzowi Majew
skiemu oraz dr. Stanisławowi Kulawiakowi.
Natalia Bobak
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maJówka na pam-ie
W dniach 8–9 maja 2010 r. z inicjatywy Parla
mentu Studentów PAM odbyła się po raz pierwszy
Majówka na PAM‑ie. Sobota upłynęła pod znakiem
rywalizacji sportowej oraz zabawy na świeżym
powietrzu, niedziela to akcja „Studenci medycyny
mieszkańcom Szczecina” oraz „PAM.Art − Wieczór
Form Eksperymentalnych”.
Termin wydawał się idealny − studenci byli świeżo
wypoczęci po długim weekendzie majowym, liczne
zaliczenia końcowe miały rozpocząć się dopiero
w przyszłym tygodniu, a pogoda wydawała się już
bardzo wiosenna.
Punktualnie o godz. 9 w każdym domu stu‑
denckim rozległy się syreny, zaczęła grać muzyka
− rozpoczęła się pobudka wszystkich studentów.
Na pierwszych, którzy ledwo przetarli oczy, przed DS

nr 4 czekała specjalnie przygotowana grochówka.
Z minuty na minutę grochówka znikała, a kolejka
wręcz przeciwnie, jak była długa, tak zostawała.
Wszyscy zwabieni zapachem grochówki musieli
zostać na porannej rozgrzewce, którą poprowadziły
studentki naszej uczelni. Po rozgrzaniu zaspanych
mięśni mogliśmy przystąpić do rywalizacji. Przez
pierwszą godzinę hala była zajęta przez piłkarzy
halowych. Drużyna studentów anglojęzycznych
wygrała ze studentami polskimi, a następnie odwet
na drużynie English Programme wzięli polscy uni‑
hokeiści. Od godz. 12 salę podzielono na sektory, by
każdy, kto chciał aktywnie uczestniczyć w majówce,
mógł znaleźć coś dla siebie. W pierwszym sektorze
toczyła się rywalizacja w siatkówce, na środkowym
dominowała piłka koszykowa, natomiast na trzecim
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− tenis stołowy. Do dyspozycji wszystkich studentów
były także korty oraz siłownia. Studenci z absen
cjami na zajęciach wychowania fizycznego mogli
odrobić zaległości, a inni porywalizować w gronie
kolegów.

Punktem kulminacyjnym dnia sportu była
rywalizacja międzywydziałowa o puchar JM Rek
tora PAM. Wydziały: Nauk o Zdrowiu, Lekarsko
‑Stomatologiczny, Lekarski oraz studenci English
Programme zglosili 6‑osobowe drużyny i tak
zaczęły się zawody. Od początku zwycięstwa nale
żały do studentów stomatologii i anglojęzycznych,
którzy po pięciu konkurencjach byli zdecydowanie
na przedzie klasyfikacji. Potem dominowała sto
matologia i to ona wysunęła się na prowadzenie
przed ostatnią konkurencją. Jednak ostatnie star
cie mogło jeszcze wiele zmienić, gdyż przeciąganie
liny było podwójnie punktowane. Zwycięzcą tej roz
grywki został Wydział Lekarski, który dzięki temu
awansował na drugie miejsce, spychając na trze
cie rewelacyjny English Programme, a ustępując
Wydziałowi Lekarsko‑Stomatologicznemu, który
nie dał sobie wydrzeć zwycięstwa. Czwarte miejsce
tym razem zajął Wydział Nauk o Zdrowiu, który już
zapowiedział rewanż w przyszłym roku. Po najbar
dziej spektakularnym przeciąganiu liny nastąpiło
uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Z pucharu
JM Rektora PAM w rywalizacji międzywydziałowej
„Majówka na PAM‑ie” cieszyli się studenci Wydziału
Lekarsko‑Stomatologicznego, a z tytułu najwszech
stronniejszego zawodnika zawodów dr hab. Marta
Wawrzynowicz‑Syczewska, prodziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu, która jako jedyny przedstawiciel
władz do końca walczyła w swojej wydziałowej dru
żynie. Na wszystkich uczestników czekały atrakcje
na otwartej przestrzeni.
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O 16.30 rozpoczęło się wielkie grillowanie, kilo
gramy kiełbasy, pyszna grochówka i zmrożone piwo
cieszyło się uznaniem studentów. Na specjalnie
przygotowanych ławkach w rytmach dobiegającej
ze sceny muzyki mogli chwilę odpocząć, porozma
wiać ze znajomymi i zjeść coś ciepłego. Atmosferę
majówki, niestety, psuł czasami przelotnie pada
jący deszcz, który jednak nie zraził prawdziwych
fanów bluesa, rock and rolla oraz reggae. Kolejno
zagrali Castaway, The Stargard Band oraz Jafaryza,
zespoły, które w swym składzie mają studentów
PAM. W przerwach między koncertami toczyła się
zawzięta rywalizacja o koszulki, karnety na piwo,
kiełbasę, nazwana zaczepnie I Międzygalaktyczną
Paraolimpiadą Studentów PAM. Gwiazdą wieczoru
był występ Indios Bravos, który zmobilizował
do przybycia na boisko przy hali wcześniej nie
obecnych studentów.
Pierwszy dzień Majówki na PAM‑ie wypadł
naprawdę okazale. Halę przy ul. Dunikowskiego
odwiedzili: prof. Barbara Wiszniewska, prorektor
ds. dydaktyki, prof. Przemysław Nowacki, rek
tor PAM i wspomniana wcześniej czynna uczest

niczka zmagań międzywydziałowych, dr hab. Marta
Wawrzynowicz‑Syczewska, prodziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu. Organizatorami przedsięwzię
cia byli: Parlament Studentów, Klub Uczelniany
AZS PAM oraz Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu PAM. Pragnę złożyć serdeczne podzięko
wania wszystkim, którzy wykazali się pomocą przy
organizacji imprezy. Mam nadzieję, że kolejny Dzień
Sportu w PAM‑ie będzie równie ciekawy i ponownie
zainteresuje studentów.
Sławomir Szymański
AZS PAM

MAJÓWKA NA PAM-IE

