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Festyn sportowy

Festyn sportowy
W ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej Ognisko TKKF „Pod
Wieżą” i Studium WFiS zorganizowały festyn sportowo-rekreacyjny dla pracowników uczelni, szpitali
klinicznych i ich rodzin.
Dzięki pomocy władz uczelni, sponsora − dyrekcji
SPSK nr 1, działaczy Ogniska TKKF i zaangażowaniu pracowników Studium WFiS impreza miała
okazałą oprawę i przebiegała w bardzo miłej, sportowo-zabawowej atmosferze, dostarczając wszystkim ponad 150 jej uczestnikom wspaniałej zabawy
i niezapomnianych wrażeń.
Festyn podzielono na dwie części: pierwsza, sportowo-rekreacyjna odbywała się w hali sportowej
i druga, piknikowa − na terenach zielonych obok
hali sportowej.
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W części sportowo-rekreacyjnej współzawodniczyły ze sobą sześcioosobowe reprezentacje następujących grup pracowniczych:
–– władz uczelni z udziałem m.in. rektora PAM,
prof. Przemysława Nowackiego oraz prorektorów
prof. Barbary Wiszniewskiej i prof. Andrzeja Ciechanowicza;
–– administracji PAM z udziałem m.in. kanclerza mgr. inż. Jerzego Łuczaka i kwestor mgr Marii
Nowackiej;
–– Biblioteki Głównej PAM z udziałem m.in.
dyrektor mgr Dagmary Budek;
–– SPSK nr 1 z udziałem m.in. z-cy dyrektora
dr. Sławomira Jaroszewicza;
–– SPSK nr 2 z udziałem m.in. dyrektora
lek. Ryszarda Chmurowicza;

27 września 2008 r.
–– związków zawodowych z udziałem m.in. Eugeniusza Iwińskiego;
–– Ogniska TKKF „Pod Wieżą” z udziałem m.in.
prezesa prof. Jerzego Malinowskiego, mgr Zofii
Taczek i mgr. Zbigniewa Kamizelicha.
Rozegrano siedem konkurencji rekreacyjno
‑sportowych, które dostarczyły uczestnikom i licznie
zgromadzonym widzom wiele sportowych emocji
i wspaniałych przeżyć pasjonującej rywalizacji.
Najlepszą ekipą okazała się reprezentacja SPSK
nr 2, która zdobyła 43 pkt, wyprzedzając SPSK
nr 1− 36,5 pkt i Bibliotekę Główną − 36 pkt.
Puchar najlepszemu zespołowi wręczyli rektor
prof. Przemysław Nowacki i prezes Ogniska TKKF
prof. Jerzy Malinowski. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali od organizatora upominki z okazji
60-lecia PAM.
Ognisko TKKF „Pod Wieżą” oraz rektor prof.
Przemysław Nowacki zostali uhonorowani okolicznościowymi paterami za wspieranie inicjatyw
i pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju kultury
fizycznej w ramach sportu masowego. Wręczył je
prezes Zachodniopomorskiego Związku Towarzystw
Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie Tomasz
Wołoszczuk.

Po zakończeniu części sportowej wszyscy zaproszeni zostali na część piknikową festynu, w której
przy dźwiękach muzyki i potrawach z grilla bawili
się do godz. 15.
Piękna, słoneczna pogoda tego dnia dostroiła
się do wspaniałej zabawy ponad 150 uczestników
festynu. Taka forma uświetnienia obchodów 60-lecia
naszej uczelni znalazła uznanie i pełną aprobatę
wszystkich uczestników i zaproszonych gości.
mgr Stanisław Gorwa
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
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Koncert kantatowo-oratoryjny

koncert
kantatowo-oratoryjny
w wykonaniu Chóru PAM i solistów pod batutą prof. Ryszarda Handke
Gdy jesienna mgła i wieczorny mrok spowił
oblaną światłem fasadę Bazyliki Archikatedralnej
pw. św. Jakuba, jej wnętrze zaczęli wypełniać liczni
goście. Szczecinianie, melomani, pracownicy Pomorskiej Akademii Medycznej i szpitali klinicznych oraz
absolwenci PAM. Zajmowali kolejne ławki w katedrze, by równo o godz. 20 wysłuchać specjalnie przygotowanego wystąpienia. Z okazji 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w ramach
obchodów jubileuszu w bazylice odbył się koncert
kantatowo-oratoryjny poprowadzony przez Piotra

Jubileusz 60-lecia
Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie

REKTOR I SENAT
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
W SZCZECINIE
mają zaszczyt zaprosić
na uroczysty koncert,
który odbędzie się
5 października 2008 r. o godz. 20.00
w Bazylice Archikatedralnej
pw. św. Jakuba
W programie:
Roman Perucki – recital organowy

*

Wolfgang Amadeusz Mozart
Msza Koronacyjna
w wykonaniu Chóru PAM
oraz Baltic Neopolis Orchestra
Soliści:
Romana Jakubowska-Handke – sopran
Małgorzata Woltmann-Żebrowska – alt
Bartłomiej Szczeszek – tenor
Rafał Korpik – bas

6

Biuletyn Informacyjny nr 3(61) 2008

Szulca − wieloletniego członka Chóru Pomorskiej
Akademii Medycznej oraz dyrektora biura koncertowego Piotra Szulca.
Pierwszym punktem programu był recital organowy prof. Romana Peruckiego z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Kulminacją wieczoru był występ
połączonych zespołów: Chóru Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie, Chóru „Remedium” Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Baltic Neopolis
Orchestra oraz solistów pod batutą prof. Ryszarda
Handke. Wykonano Mszę Koronacyjną Wolfganga

5 października 2008 r.

Amadeusza Mozarta, a jako soliści wystąpili:
Romana Jakubowska-Handke (sopran), Małgorzata
Woltmann‑Żebrowska (alt), Bartłomiej Szczeszek
(tenor) oraz Rafał Korpik (bas). Po występie słuchacze zgotowali wykonawcom owację na stojąco.
Niezwykła atmosfera, jaka towarzyszyła całemu

przedsięwzięciu, oraz ciepłe przyjęcie ze strony
słuchających stanowią jeszcze jeden dowód na to,
że muzyka ma swoje miejsce w umysłach i sercach medyków tak lubujących się w przedmiotach
ścisłych.
Sławomir Szymański

Biuletyn Informacyjny nr 3(61) 2008

7

Koncert kantatowo-oratoryjny

8

Biuletyn Informacyjny nr 3(61) 2008

Listy gratulacyjne

Biuletyn Informacyjny nr 3(61) 2008

9

Wystawy

juBileuszowe wystawy
w BiBliotece GŁównej
W Bibliotece Głównej PAM uroczyście otwarto
wystawy przygotowane z okazji jubileuszu 60-lecia
Pomorskiej Akademii Medycznej. Poświęcone zostały
przede wszystkim książce, bo to właśnie książka −
w różnych postaciach − jest jednym z najważniejszych
elementów procesu naukowo-dydaktycznego.
Na wystawie „Od starodruku do książki elektronicznej” po raz pierwszy zaprezentowano najstarsze i najcenniejsze zbiory Biblioteki Głównej
PAM. Większość z nich w ciągu ostatnich dwóch
lat poddana została gruntownej renowacji w pracowni konserwatorskiej Książnicy Pomorskiej. Nie-

Jubileusz 60-lecia
Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie

REKTOR
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
W SZCZECINIE
ma zaszczyt zaprosić
na otwarcie wystaw z okazji
Jubileuszu 60-lecia PAM

*

7 października 2008 r.
godz. 12.00 – Biblioteka Główna PAM,
ul. Powstańców Wlkp. 20
„Od starodruku do książki elektronicznej”
„Najnowsza literatura medyczna
w ofercie wydawców zagranicznych”
„Z książką w tle”
„Biuletyn na wesoło”

*

7 października 2008 r.
godz. 14.00 – Rektorat PAM,
ul. Rybacka 1
„Pasje pracowników i absolwentów PAM”
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zwykle dynamiczny rozwój technologii informatycznych spowodował wielkie zmiany również w formie
książki. Coraz częściej mamy do czynienia z książką
w formie elektronicznej zapisanej na płycie CD czy
DVD, często przeznaczoną do odczytania za pomocą
odpowiedniego oprogramowania w urządzeniu komputerowym czy nawet telefonie komórkowym, albo
też wręcz korzystamy z książki dostępnej on-line
bezpośrednio ze strony internetowej. Czy to oznacza,
że nastąpi zmierzch książki drukowanej? Niezwykle
bogata oferta zagranicznych książek naukowych
przygotowana przez warszawskie firmy: International

7 października 2008 r.
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7 października 2008 r.
Publishing Service oraz ABE Marketing na wystawie
najnowszej literatury medycznej i zainteresowanie
nimi świadczyć może o tym, że zarówno użytkownicy,
jak i bibliotekarze jeszcze długo będą mieli tę szczególną przyjemność obcowania z książką w formie
tradycyjnej. Autorkami wystawy „Od starodruku
do książki elektronicznej” są mgr Aleksandra Kojder i mgr inż. Edyta Rogowska, oprawę graficzną
przygotowała mgr Hanna Kojder.
Kolejna wystawa „Z książką w tle” to wspaniała
kolekcja sów od wielu lat gromadzonych przez kierownika czytelni Biblioteki Głównej mgr Danutę
Lemińską, która wystawę przygotowała. Sowa jako
symbol mądrości nieodmiennie kojarzy się z wiedzą
zawartą w książkach.
Ekspozycja „Biuletyn na wesoło” to wybór rysunków Jacka Rudnickiego współpracującego z „Biuletynem Informacyjnym” Pomorskiej Akademii
Medycznej od początku jego istnienia. Satyryczne
rysunki od 14 lat nadają Biuletynowi nieco lżejszy

charakter, a ponieważ redakcja pisma od kilku lat
mieści się w bibliotece, to właśnie ona stała się
miejscem tej ekspozycji.
W uroczystym otwarciu wystaw wzięli udział
przedstawiciele władz Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie: rektor prof. Przemysław Nowacki,
kanclerz mgr inż. Jerzy Łuczak oraz grono profesorów, pracowników naukowych i administracyjnych
uczelni, studentów, a także przedstawiciele szczecińskich bibliotek naukowych. Prorektor ds. nauczania Akademii Morskiej dr inż. Przemysław Rajewski przekazał na ręce rektora PAM dar w postaci
egzemplarza pierwszego „Składu osobowego i spisu
wykładów za rok akademicki 1948/49 oraz na rok
akademicki 1949/50” – wtedy Akademii Lekarskiej
w Szczecinie.
Wystawy zaprezentowane z okazji 60-lecia PAM
można oglądać w Bibliotece Głównej do końca br.

mgr Dagmara Budek
Biblioteka Główna

od starodruku do książki
elektronicznej
Wystawa ta poświęcona została książce starej − starodrukowi i najnowszej − elektronicznej.
Obejmuje najcenniejsze pozycje spośród ksiąg
znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej,
pochodzących z wieku XVI do XIX. Równie ciekawe,
choć niewątpliwie inaczej, są prezentowane książki
zapisane na nośniku elektronicznym – płycie CD.
Ideą wystawy jest bowiem przedstawienie ewolucji książki i pokazanie wcześniej niewystawianych
starodruków.
Najciekawsze zaprezentowane na wystawie
egzemplarze to:
• „De Asse et partibus eius Libri quingue Guillienci
Budei Parisiensis Secretarii Regii” (wyd. 1513 r.,
Paryż) − traktat o starożytnych monetach;
• „Aleksego Podemontana medyka i filozofa taiemnice” − tłumaczenie XVI-wiecznego włoskiego
receptariusza;

• Cl. Galeni Pergameni omnia quae extant in latinum
sermonem Conversa (wyd. 1561 r., Bazylea);
• Historie general des drogues, simples et composees (wyd. 1694 r., Paryż);
• Opera Medica (wyd. 1723 r., Genewa);
• Dictionaire historique de la medecine (wyd. 1735 r.,
Liege) z odręcznym podpisem właściciela na stronie tytułowej: Józef Comte de Mniszech;
• „Compendium medicum auctum. To jest krotkie
zebranie y opisanie chorob, ich rożności, przyczyn,
znaków, sposobow do leczenia...” (wyd. 1767 r.,
Częstochowa).
Książki zaprezentowano w szklanych gablotach,
zaś na posterach umieszczono dane dotyczące autorów, wydawców i drukarzy, ciekawostki o powstaniu
książek, biogramy, a wszystko to w profesjonalnej
oprawie artystycznej.
mgr Aleksandra Kojder
Biblioteka Główna
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Wystawy

Z KSIĄŻKĄ W TLE
Wystawa zorganizowana w czytelni Biblioteki Głównej z okazji 60-lecia PAM pod tytułem
„Z książką w tle” pokazuje oprawę towarzyszącą
czytaniu, dającą radość czytania – może to być kwiat
w wazonie, piękna porcelana do kawy lub herbaty,
zapachowa świeca, ulubione zdjęcie w ramce, kieliszek dobrego alkoholu (tak, tak – już niezakazywany
bezwzględnie przez lekarzy), a w przypadku piszącej te słowa autorki wystawy – także sowy: małe,
duże, ceramiczne, drewniane, w kształcie lampy,
świecznika, witrażowe i na ilustracji w książce,
na exlibrisie, z kryształkiem Swarovskiego.
Dlaczego sowy? Czy tylko za sprawą wielkich,
patrzących bardzo rozumnie oczu? To także, ale
sowa, od stuleci niezmienny symbol mądrości,
nauki, książki, doskonałego rzemiosła, swoją
renomę zawdzięcza greckiej bogini mądrości Atenie – patronce uczonych i filozofów, nauki i sztuki.
Sowa była jej ulubionym ptakiem, posłańcem, towarzyszem zabaw. Stąd także nazwa gatunku sowy
gnieżdżącej się w murach ateńskiego Akropolu − łac.
Athene noctua. Sowa była nieodłącznym atrybutem
Ateny, tak jak włócznia, tarcza, hełm i drzewo oliwne.
Grecy nadawali swojej najważniejszej bogini liczne
przymiotniki: Athena Pallas – zbrojna, mocarna
dziewica, Athena Polias – opiekunka miast, Atena
Glaukopis – sowiooka, lśniącooka, widząca nocą,
przenikająca ciemności (sowa widzi 100 razy lepiej
od człowieka). Każdemu studiującemu
życzymy sowiego
wzroku i przenikliwości.
We współczesnej
kulturze europejskiej sowa najczęściej łączona jest
z edukacją i wiedzą;
„sowa mądra głowa”
− to wie już każdy
przedszkolak.

16
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Ptak ten to symbol mądrości, nauki, wiedzy
racjonalnej, nocnych studiów, ale także ptak
demoniczny − krzyk sowy w kulturze ludowej to zły
znak zwiastujący nieszczęście, rozpacz i śmierć.
Ma to odbicie w przysłowiach ludowych: „Sowa,
gdzie śpiewa, tam źle się dzieje”, „Sowa na dachu
kwili, komuś umrzeć po chwili”. A ulubienica Ateny,
zwana w Polsce pójdźką, doczekała się powiedzenia:
„Pójdź, pójdź w dołek pod kościołek”.
Szekspir w swoich dramatach, chcąc spotęgować
grozę lub uprzedzić o nadciągającym strasznym
zdarzeniu, często przywoływał sowę, np. w „Juliuszu Cezarze” tak zapowiadał śmierć imperatora:
„Wczoraj w samo południe sowa siadła na tynku
pohukując i kwiląc…”.
Bibliotekarze i inni miłośnicy sów nic sobie nie
robią z tych cmentarno-demonicznych opinii. Nam
sowa kojarzy się książką, nauką, piórem, a także
z medycyną (jest atrybutem Asklepiosa obok laski
z wężem), jest ptakiem mądrym i pięknym.
Symbol sowy znakomicie funkcjonuje w konotacji
z uczelniami wyższymi, edukacją, wydawnictwami,
bibliotekami, wiedzą i jej zdobywaniem – dlatego
prezentujemy na wystawie „Z książką w tle” także
sowy, ponieważ biblioteka to ich miejsce.
mgr Danuta Lemińska
Biblioteka Główna

7 października 2008 r.
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BIULETYN NA WESOŁO
Doktor hab. prof. nadzw.
PAM Jacek Rudnicki, lat
56, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Leonida
Teligi w Grodzisku Mazowieckim, Szkoły Muzycznej im.
Tadeusza Bairda oraz Wojskowej Akademii Medycznej
im. gen. Bolesława Szareckiego w Łodzi. Pediatra i neonatolog, aktualnie kierownik Kliniki Patologii Noworodka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Stypendysta Children Medical Care Programm (Los

Angeles, 1987, oraz Stockholm Institute, Lund, 1994,
wykładowca w ramach programu ERASMUS, Bari,
2008). Jego działalność naukowa obejmuje encefalopatię i monitorowanie funkcji mózgu noworodków,
edukację poporodową (Szkoła Matek i Ojców), zakażenia szpitalne na oddziałach noworodkowych, a także
zastosowania komórek macierzystych w neonatologii
(we współpracy z prof. Bogusławem Machalińskim).
Autor muzyki i tekstów piosenek dla zespołów:
Sklep z Ptasimi Piórami, Mauritius, After Blues, oraz
tekstów do muzyki Krzesimira Dębskiego do filmu
„V.I.P.” w reżyserii Juliusza Machulskiego. Laureat
Festiwalu Muzyki Studenckiej w Krakowie, kompo-

zytor „Hymnu neonatologów”. Autor rysunków satyrycznych i edukacyjnych dla „Gazety na Pomorzu”,
„Dziennika Szczecińskiego” i „Biuletynu Informacyjnego PAM”. Autor płyty CD „Bramy Paryża”.
Z „Biuletynem Informacyjnym” związany od
początku, tj. od 1995 r. Publikuje wywiady, rysunki
satyryczne, teksty piosenek oraz opowiadania.
Nosi długie włosy, bo w czasie studiów w Wojskowej Akademii Medycznej było to niemożliwe.
Muszkę zakłada za przykładem stryja Witolda Karwowskiego, żołnierza gen. Andersa, oraz maestro
Feliksa Dzierżanowskiego.
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JAKIE SĄ NASZE PASJE?
Dwa miesiące przed rozpoczęciem uroczystości
związanych z jubileuszem 60-lecia PAM miałem
zaszczyt i przyjemność przekazywać rektorowi
świeżo ukończony portret prof. Krechowieckiego.
Wówczas to rektor Przemysław Nowacki dał mi
„propozycję nie do odrzucenia”: Zorganizuj, Mieciu, wystawę na temat twórczości artystycznej
i aktywności pozazawodowej szeroko pojmowanego
środowiska związanego z Akademią. Roboczy tytuł
wystawy: „Pasje pracowników, absolwentów i studentów PAM”. Uznając, że jest na to jeszcze bardzo
dużo czasu, spokojnie zacząłem się zastanawiać
nad tym, jakie są nasze pasje?

Takie pytanie pracownikom, absolwentom i studentom PAM zadało kierownictwo uczelni. Zostało
ono rzucone za pomocą multimedialnej zanęty, ale
głównie przy użyciu plakatu, osobistych kontaktów,
telefonów. Nie było to łatwe pytanie. Na tyle intymne,
że nie można było oczekiwać masowego odzewu. Nie
każdy bowiem ma odwagę i chęć publicznie pokazywać własną aktywność pozazawodową. W rezultacie
udało się pozyskać przychylność 21 osób, które
zdecydowały się podzielić z publicznością owocami
swoich pozazawodowych dokonań.
W tym czasie najważniejszą osobą koordynującą działania związane z organizowaniem wystawy
był kanclerz uczelni, mgr inż. Jerzy Łuczak. Dzięki
jego zaangażowaniu odnowiono strych w dawnej
sali czyszczenia broni byłego Studium Wojskowego PAM. Zakonserwowano zabytkową więźbę
dachową, wymalowano ściany, kominy i podłogę,
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wymieniono okna. Całość wysprzątano i wywietrzono, uzyskując zaskakujący rezultat. Z bezużytecznego strychu stworzono obiekt, którego
właściwości przestrzenne i kolorystyczne stały się
gwarancją sukcesu. Wszystko cokolwiek by tutaj
zadziałało: wystawa, teatr, klub dyskusyjny czy
koncert, wszystko to odbędzie się w zaczarowanej
atmosferze monumentalnej architektury i nastroju
strychu budowli sprzed niemal stu lat. To wyjątkowe wnętrze zostało ozdobione przedmiotami, które
uchronił od zapomnienia Zbigniew Żuk. Zgromadził
stare biurko, telefon, fotele, maszyny i przybory
do pisania, które dawniej stanowiły wyposażenie
zakładów i klinik, a przede wszystkim zabytkowe
już dziś, emaliowane tablice z nazwami ulic i jed-

7 października 2008 r.

nostek organizacyjnych Akademii. To właśnie panu
Zbyszkowi winni jesteśmy wdzięczność za osobisty
udział w przygotowaniu wystawy, zawieszenie prac
i opiekę nad całością funkcjonowania ekspozycji.
Po co komu malujący lekarze? – takie pytanie
zadawałem sobie i czytelnikom na łamach „Vox
Medici” wiosną tego roku. Czy współczesny lekarz
generujący najnowocześniejsze procedury medyczne,
uzbrojony w najnowszej generacji sprzęt, ciągle
organicznie uzależniony od producentów i menedżerów, może mieć cokolwiek wspólnego z takim
spędzaniem wolnego czasu? Malować zamiast
surfować po cyberprzestrzeni niewyobrażalnie nieskończonych metanaukowych dywagacji? Patrzeć
na światło, zamiast pędzić z kongresu na kongres?
Chłonąć piękno krajobrazu, zamiast gonić z dyżuru
do gabinetu?
Sztaluga potrafi zatrzymać. Uczy cierpliwości.
Pozwala pomyśleć nad sobą i nad światem. Daje
szansę na oddalenie się od codziennego zgiełku
i jazgotu mediów, pochylenie nad naturalną potęgą
narodzin i przemijania. W czasie niezliczonych
godzin spędzonych ze sobą na wewnętrznym dia-

logu mamy możliwość zastanawiać się nad własną wrażliwością i ulotnymi wartościami rzeczy.
Obserwacja zmieniających się barw i światłocienia.
Specyficzna magia zapachu farb. Prostota faktury
tektury i płótna. Magia koloru i trans ruchu pędzla,
co odsłania wizję i nadaje jej widzialną naturę. Wiele
godzin dręczących zmagań, obolałych nóg i ramion.
Na koniec być może satysfakcja z zanurzenia pędzla
w wonnej terpentynie. Po co to?
Ten wewnętrzny monolog został podchwycony
przez co światlejszych i wrażliwszych działaczy
samorządu lekarskiego i stał się zaczynem do zorganizowania w naszym mieście największej ogólnopolskiej imprezy plastycznej lekarzy, jaką jest
plener malarski. W czerwcu odbył się w Szczecinie
VIII Ogólnopolski Plener Malujących Lekarzy zorganizowany przez Okręgową Izbę Lekarską. Przybyli
koledzy lekarze reprezentujący różne specjalności,
aby realizować swoje malarskie pasje. Obdarowaliśmy ich tym, co mamy najpiękniejsze − urodą
naszego miasta, szerokim widokiem na rozlewisko
Odry, szorstkością podmiejskiego pejzażu.

Nie wszyscy lekarze mający wrażliwość, wrodzoną kulturę i pragnienie tworzenia wyzwalają
swoją aktywność przy sztalugach. Ogromna grupa
kolegów zajmuje się fotografią. Bardzo wielu z powodzeniem, część z sukcesami, ale wszyscy z satysfakcją i poczuciem własnej wartości. Niektórzy spośród
fotografujących osiągnęli wyżyny tej sztuki i stali się
uznanymi artystami. Dotyczy to tych, którzy trwale
wpisali się w pejzaż wystaw fotograficznych i pokazują swoje prace, otrzymując nagrody i wyróżnienia,
ale także tych, którzy poprzez szerszą aktywność
i zasługi w ruchu fotograficznym zostali uhonoro-
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wani członkostwem znaczących towarzystw: Polskiego Związku Artystów Fotografików, Polskiego
Związku Fotografów Przyrody i innych. Wielu kolegów zgrabnie łączy sztuki plastyczne z fotografią,
wszak pokrewność tych dziedzin, ale i antagonizm
zarazem są nader oczywiste. Umiłowanie estetyki
obrazu świata utrwalonego naciśnięciem migawki
jest tak indywidualne, jak osobowość fotografującego. Nie sposób uporządkować i poszufladkować
wykonywanych działań artystycznych, a tym bardziej wartościować i nadawać rangę poszczególnym
narzędziom, które im służą. Wielu z nas wyżywa się
w innych technikach plastycznych, jak rysunek,
batik, haft czy płaskorzeźba. Niektórzy wreszcie
zajmują się kolekcjonerstwem, począwszy od dzieł
sztuki, a skończywszy na radioodbiornikach.
W najnowszej szczecińskiej galerii Zbrojownia w sali 317 w zabytkowym gmachu Rektoratu
PAM przy ul. Rybackiej z okazji obchodów 60-lecia
powstania Pomorskiej Akademii Medycznej odbył
się wernisaż tej szczególnej wystawy. Zgromadził
on władze uczelni, zaproszonych gości, wystawiających twórców i ich rodziny. W czasie uroczystości artysta plastyk Bohdan Ronin-Walknowski
przekazał rektorowi odlew medalu 60-lecia PAM.
Doskonałym uświetnieniem tej uroczystości był
minirecital mojego przyjaciela, śpiewającego profesora Jacka Rudnickiego. Warto odnotować, że prof.
Jacek jest również utalentowanym satyrykiem
i na dwie godziny przed naszym wernisażem otwierał wystawę swoich rysunków w gmachu Biblioteki
Głównej PAM.
Otworzyliśmy zatem wystawę ponad 250 prac
plastycznych, fotografii, prawie tyluż radioodbiorników, medali sportowych i figurek przedstawiających
sowy. Mój przyjaciel dr Maciej Mrożewski na łamach
specjalnego, listopadowego dodatku „Vox Medici”
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przedstawił szczegółowe sprawozdanie z obchodów
60-lecia. Choć nie jestem uprawniony do recenzowania tego wydarzenia, mam jednak nadzieję,
że poniższe wyszczególnienie będzie stanowić celowe
uzupełnienie jego wzorcowej relacji.
Malarstwo zaprezentowali: dr Elżbieta Samselska, dr Dorota Słojewska, Małgorzata Żniniewicz i dr
n. med. Mieczysław Chruściel. Elżbieta Samselska

– lekarz dentysta, absolwentka PAM z 1971. Maluje
od 1989 r. Ma duży dorobek twórczy i wystawienniczy. Jest zaangażowana w Szczecińskim Towarzystwie Kultury, uczestniczy w plenerach. Uprawia
techniki olejne, akryl i akwarelę. Jest warsztatowo
sprawną malarką. Dała temu wyraz w czasie czerwcowego pleneru. Na wystawie prezentuje obrazy
o tematyce przyrodniczej. Tworzy indywidualny
nastrój swoich pejzaży, jest w tym rozpoznawalna
i oryginalna. Dorota Słojewska – lekarz dentysta,
absolwentka PAM z 1988 r. Maluje od ośmiu lat.
Ulubiona technika to olej i suche pastele. Malarstwo jest dla niej formą relaksu, często realizowaną
w grupie przyjaciół o podobnych zainteresowaniach.
Najchętniej tworzy pejzaże. Szczególnie bliskie są jej
klimaty toskańskie. Maluje „do szuflady”, czasami
zachęcona przez przyjaciół podarowuje swoje obrazy.
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Na wystawie przedstawiła wyjątkowo ciepłe kolorystycznie malarstwo, posługując się przy tym biegle
szpachlą. Małgorzata Żniniewicz − studentka III
roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PAM.
Z pasją uprawia malarstwo olejne, akryl, gwasz
i pastele. Tworzy wielkoformatowe freski ścienne.
Oryginalna kolorystka obdarzona talentem, temperamentem i urodą. Uczestniczyła w szczecińskim
plenerze malujących lekarzy. Na wystawie zaprezentowała wiele prac o różnej tematyce. Mieczysław
Chruściel − absolwent PAM z 1974 r., ginekolog
położnik, „z Bożej łaski” malarz. Jestem autorem
licznych portretów rektorów PAM i pocztu rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego. Niezręcznie jest
powiedzieć o sobie coś dobrego, jeszcze trudniej
coś złego. Byłem komisarzem i uczestnikiem czerwcowego pleneru. Na wystawie są portrety rodziny,
przyjaciół i znajomych. Niewielka reprezentacja
sporego już dorobku portretowego.
Rysunek i grafikę prezentowali koledzy: Milena
Malec, dr Mieczysław Brykczyński i Jakub Rudak.
Milena Malec − studentka III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PAM. Uprawia grafikę i rysunek piórkiem. Prace charakteryzują się solidnym
warsztatem, wielką wyobraźnią i ekspresją. Swoje

umiejętności zaprezentowała na szczecińskim plenerze. Wystawia liczne prace, których przemyślana
i logiczna konstrukcja uwikłana jest w atmosferę
niepokoju. Delikatna i urodziwa dziewczyna dzieli
się z nami swoją niezwykłością. Dr Mieczysław Brykczyński − studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie w latach 1945-1948, absolwent PAM
z 1950 r., chirurg dziecięcy. Poza zawodem kocha
podróże, raczej nietypowe. W latach 1972-1976 pracował w Algierii. Lekarz wyprawy PAN – Sahel 1987.
Rysuje kredkami i pastelami. Rysunki te mają charakter reportaży. Jakub Rudak − student IV roku
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PAM. Zajmuje
się grafiką, rysunkiem, rzeźbą. Tworzy od siedmiu
lat. Jest fenomenem precyzji. Jego rysunki ołówkiem
są perfekcyjne. Przenoszą nas w świat inspirowany
kulturą południowo-wschodniej Polski.
Dr n. med. Krzysztof Jach − laryngolog, praktykujący. W taki lakoniczny sposób przedstawia
siebie nasz środowiskowy satyryk − najlepszy Sawka
wśród lekarzy. Przed planszami obwieszonymi jego
rysunkami gromadzi się najwięcej zwiedzających.
Kto nie zna Krzysztofa, niechaj ma się na baczności. Jego przenikliwa inteligencja potrafi w sposób
rentgenowski dostrzec nasze wady i przywary, aby
potem obśmiać je smacznie przed publicznością.
Niezwykle ciekawą technikę plastyczną pokazała nam dr Hanna Zarzycka-Garus − lekarz dentysta, absolwentka PAM z 1989 r. Maluje od sześciu lat. Początkowo był to olej, pastele, akwarele,
a od czterech lat pozostaje wierna batikowi (technika
warstwowego farbowania i woskowania płótna).
Od początku swojej przygody z malarstwem uczęszcza do „Pracowni 307” pod kierunkiem Aleksandry
Budzowskiej. Jej prace są wyjątkowo spójne. Delikatna, wygaszona kolorystyka charakterystyczna
dla tej techniki, rozkład plam i przemyślana kompozycja pobudzają u widza artystyczną wrażliwość.
Mgr Anna Cymbor uraczyła nas na wystawie czymś
całkiem odmiennym. Absolwentka filologii polskiej
Uniwersytetu Szczecińskiego, bibliotekarz systemowy w Bibliotece Głównej PAM, z zamiłowania
utalentowana hafciarka. Pierwszy haft wykonała
przed dwoma laty. Delikatne obrazy utkane w przypływie benedyktyńskiej cierpliwości cieszą oczy
zwiedzających i wywołują szczery podziw.
Drugą i zdecydowanie liczniejszą grupę pod
względem liczby prezentowanych prac stanowią
fotograficy: dr n. med. Andrzej Fabian, dr n. med.
Jan Fiedorowicz, dr Wojciech Kołodziej, dr Krystyna
Korycka, prof. Przemyslaw Nowacki, dr n. med.
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Zygmunt Niedźwiedź, dr n. med. Jerzy Płotkowiak,
dr hab. Andrzej Potemkowski.
Andrzej Fabian − absolwent PAM z 1987 r., neurolog. Fotografuje od wielu lat. Główną tematyką
jest przyroda. Jego fotografie są niezwykle barwne.
Odsłaniają nam przedziwny i fascynujący podwodny
świat, dając przy tym godny podziwu wyraz fizycznej
sprawności autora. Tej sprawności widać mu mało,
bo jak o sobie pisze, drugą jego pasją jest Junak
(polski Harley − motocykl produkowany na przełomie lat 50. i 60. w Szczecinie). Jan Fiedorowicz
− absolwent PAM z 1979 r., dermatolog. Członek
Zachodniopomorskiego Okręgu Polskiego Związku
Fotografów Przyrody. Wojciech Kołodziej − absolwent PAM z 1965 r., chirurg dziecięcy. Ulubionym
tematem jego fotografii jest przyroda. Związany jest
z ruchem zachodniopomorskich fotografików przyrody. Pracami prezentowanymi na wystawie wprowadza nas w zadziwiający świat makrofotografii.
Krystyna Korycka − absolwentka PAM z 1986 r.,

pediatra. Jej pasje fotograficzne to kwiaty. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Na naszej ekspozycji jej prace to urokliwe
kwiaty na łące. Przemysław Nowacki − absolwent
PAM z 1974 r., neurolog. Rektor PAM, pomysłodawca
i główny organizator wystawy. Ciekawie formułuje
swoje artystyczne credo: „Świat jest o wiele bogatszy,
niż go widać, przechodząc obok. Myślenie fotograficzne każe się stale zatrzymywać, przez co opóźnia zwiedzanie innym z naszej grupy”. Jego prace
na wystawie to okna drewnianych chat i domów.
Szczególne oczy ludzkich siedzib, które stają się
zaledwie oczodołami, gdy pozbawione są człowieka
chcącego oglądać ten świat. Zygmunt Niedźwiedź −
szczecinianin, absolwent PAM z 1984 r. Specjalista
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chirurgii ogólnej, para się głównie chirurgią ręki.
Fotografuje klasycznie od wielu lat. Stara się, by
każda fotografia charakteryzowała się pomysłem
i miała swój klimat. Zdjęcia prezentuje w postaci
małych, spójnych cykli. Wielokrotnie nagradzany
i wyróżniany na konkursach fotograficznych. Jest
bardzo wysoko oceniany w środowisku fotografików
przyrody. Swoją pasję traktuje bardzo poważnie.
Każdy jego udział w wystawie to swego rodzaju
opowieść. Na naszej prezentuje niezwykle zwarty
cykl fotografii zamknięty tematycznie i formalnie. Jerzy Płotkowiak − absolwent PAM z 1955 r.
Jeden z najbardziej zasłużonych i utytułowanych
uczestników wystawy. Członek zwyczajny Polskiego
Związku Artystów Fotografików, członek honorowy
Zachodniopomorskiego Okręgu Polskiego Związku
Fotografów Przyrody. W Zbrojowni pokazuje nam
makrofotografie świata przyrody. Czarno-białe
zdjęcia budzą dzisiaj szacunek dla dawnej techniki
obróbki chemicznej i przywołują klimat wspomnień
minionego czasu. Andrzej Potemkowski − absol-
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went PAM z 1978 r. neurolog, profesor US. Jest
człowiekiem o wyjątkowej wrażliwości artystycznej,
obdarzonym wielkim darem erudycji. Fotografuje,
maluje, rzeźbi. W fotografii i malarstwie interesuje
go barwa, kolor i klimat. Nie przykłada szczególnej
wagi do szczegółu, uznając nadrzędność przesłania
twórczości plastycznej.
Prof. Wanda Andrzejewska w środowisku akademickim zasłynęła już dawno z oryginalnego hobby,
jakim jest zbieranie wszystkiego, co wyobraża sowę.
Absolwentka PAM z 1954 r., honorowy członek
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Pasjonuje
się tym zbieractwem od 31 lat. Oboje z panią profesor mieliśmy nie lada kłopot, aby wybrać skromną
reprezentację z domowej kolekcji, która obecnie liczy
786 skatalogowanych i opisanych eksponatów.

Zupełnie wyjątkowym uczestnikiem wystawy jest
prof. Bolesław Gonet − absolwent fizyki Uniwersytetu w Toruniu. Zaskoczył organizatorów wyjątkowo
solidnym przygotowaniem swojej ekspozycji. Jego
hobby to stare i nowe odbiorniki radiowe. Pokazał
nam zaledwie część swojej kolekcji, której ogrom
przerasta nasze wyobrażenia o kolekcjonerstwie.
Dzięki tej ekspozycji otrzymujemy lekcję, jak szerokie są granice takiej pasji, a przy tym jak poważnie
i solidnie można ją traktować.

Mamy zaszczyt w naszym mieście na co dzień
obcować z najlepszym sportowcem polskiego środowiska lekarskiego. Jest nim dr Mirosława Przyłuska − absolwentka PAM z 1977 r., anestezjolog. Interesuje się sportem i turystyką od dziecka.
Uczestniczy w większości imprez sportowych lekarskich i ogólnych. Bierze udział w igrzyskach sportowych w kraju i za granicą. Wielokrotna medalistka
mistrzostw świata medyków. Jest przy tym wyjątkowo skromna. Mimo że znamy się i współpracujemy
od wielu lat, z trudem udało mi się namówić Miśkę
do zaprezentowania trofeów sportowych. Możemy
podziwiać niewielką część jej kolekcji pucharów,
medali, dyplomów i fotografii. Zwłaszcza fotografii
na podium dla zwycięzców, bo to miejsce stanowi
dla Miśki codzienność na wszystkich lekarskich
zawodach.

Wielkość tej wystawy nie może być mierzona
niemierzalnym terminem wartości artystycznej.
Zresztą, co tu mówić, tutaj wartością najważniejszą i samą w sobie są twórcy. Ich zapał, chęć
wyartykułowania w niewerbalny sposób swoich
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estetycznych umiłowań i ich zorganizowanie, dzięki
któremu udaje się te umiłowania zmaterializować,
mimo obciążeń zawodowych. I na przekór wszystkiemu. Również na przekór ignorancji, co szydzi,
że minęli się z powołaniem. A że tak nie jest, niech
świadczy fakt, że udział w wystawie wzięło czterech profesorów, adiunkci oraz cenieni specjaliści
o niekwestionowanej pozycji zawodowej. Ogromnie
cieszy fakt uczestnictwa w wystawie trojga stu-

dentów naszej Akademii. Na koniec warto zauważyć, że najbardziej „rozmalowana” specjalizacja
to lekarze dentyści.
Nie było ograniczeń w stosunku do liczby uczestników wystawy i ostatni zawieszali swe prace
w przeddzień wernisażu. Niestety, nie jest to wielkie grono, oj, nie. Może na nasze usprawiedliwienie
powiedzmy, że nie jesteśmy stolicą „artystycznej
twórczości lekarskiej”. Może niedoskonałość przekazu wiadomości o planowanej wystawie zaważyła
na liczebności wystawiających. Sądzę, że jest wśród
nas jeszcze bardzo wielu, którzy w tym momencie nie
chcieli się podzielić swoimi
osiągnięciami w obszarze
kultury z zupełnie innych
względów. Pewny jest fakt,
że obrazy, grafiki, fotogramy i zbiory kolekcjonerskie, które mamy sposobność oglądać na tej ekspozycji, powstały za sprawą
pasji, talentu, wrażliwości
i chęci działania.
Myślę, że uczestnicy
wystawy swoim zaangażowaniem w aktywność artystyczną, kolekcjonerską
i sportową dali świadectwo humanistycznych wartości naszego zawodu i nie będzie przesadą nazwać ich
ambasadorami kultury środowiska lekarskiego.
Kto był, ten widział. Kto zaś nie był, niechaj się
pośpieszy, to może jeszcze zdąży zobaczyć tę ciekawą
wystawę, do czego serdecznie zachęca jej komisarz
i uczestnik, niżej podpisany
dr n. med. Mieczysław Chruściel

Dziękuję Panu Doktorowi Mieczysławowi
Chruścielowi nie tylko za przygotowanie
wystawy, która powstała dzięki jego kontaktom ze środowiskiem lekarskim, ale przede
wszystkim za jej nieoczekiwane bogactwo
i różnorodność będące świadectwem rozlicznych talentów i wrażliwości lekarzy.
Przemysław Nowacki
26
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prace i eksponaty

Dorota Słojewska
Bolesław Gonet

Mieczysław Chruściel

Andrzej Potemkowski
Jerzy Płotkowiak
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Milena Malec
Mirosława Przyłuska

Jakub Rudak

Mieczysław Brykczyński

Elżbieta Samselska
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Wystawy

Przemysław Nowacki

Małgorzata Żniniewicz

Zbigniew Żuk
Hanna Zarzycka-Garus

Anna Cymbor
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Zygmunt Niedźwiedź

Jan Fiedorowicz

Wanda Andrzejewska
Krzysztof Jach

Wojciech Kołodziej

Krystyna Korycka
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pomorska akademia medyczna
− 60 lat sŁużBy w walce
z choroBami cywilizacyjnymi
Konferencja naukowa zatytułowana „Pomorska Akademia Medyczna − 60 lat służby w walce
z chorobami cywilizacyjnymi” odbyła się w sali
Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich. Gościła
uznane w Polsce, a także na świecie autorytety
z wybranych dziedzin medycyny. W imieniu
organizatorów wszystkich zebranych przywitali
prof. dr hab. Zdzisława Kornacewicz-Jach oraz
prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz, którzy podjęli

Jubileusz 60-lecia
Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie

REKTOR i SENAT
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
W SZCZECINIE
mają zaszczyt zaprosić
na
konferencję naukową
Pomorska Akademia Medyczna
– 60 lat służby w walce
z chorobami cywilizacyjnymi

9 października 2008 r.
godz. 9.00–15.00
Zamek Książąt Pomorskich
Sala Bogusława
Komitet Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Szklarz
prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach
prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz
prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
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się prowadzenia pierwszej sesji. Na początek wykład
na temat profilaktyki nawrotowego udaru mózgu
wygłosił prof. dr hab. Przemysław Nowacki, zwracając szczególną uwagę na aspekt ekonomiczny
profilaktyki, która kosztuje znacznie mniej niż
późniejsze leczenie. Postępy genetyki klinicznej
nowotworów przedstawił dr hab. Jacek Gronwald.
Prof. dr hab. Zdzisława Kornacewicz-Jach mówiła
o nowoczesnych możliwościach diagnostycznych
i leczniczych współczesnej kardiologii. Interesujący
wykład zapowiadał jego tytuł: „Sól, geny i nadciśnienie”, w którym prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz próbował odpowiedzieć na pytanie: Skąd tak
naprawdę bierze się nadciśnienie? W kolejnej prezentacji, także w formie pytania, prof. dr hab. Krystyna Widecka zmierzyła się ze skomplikowanym
leczeniem nadciśnienia tętniczego. O epidemii
XXI w., którą okrzyknięto otyłość, opowiadała
prof. dr hab. Barbara Krzyżanowska-Świniarska,
a historię Centrum Badań nad Miażdżycą Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie przedstawił
założyciel placówki i pomysłodawca jej powstania,
prof. dr hab. Marek Naruszewicz.
Po przerwie drugą sesję poprowadzili prof. dr hab.
Barbara Gawrońska-Szklarz oraz prof. dr hab. Bogusław Machaliński. Prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski zaprezentował wykład na temat przewlekłych chorób nerek jako problemu cywilizacyjnego.
Następnie o chirurgii naczyniowej XXI w. mówił
prof. dr hab. Piotr Gutowski. Psychiatryczne oblicze chorób nowego stulecia przedstawił słuchaczom prof. dr hab. Jerzy Samochowiec w wykładzie „Czy lek, depresja i uzależnienia to choroby
cywilizacyjne XXI wieku?”. Kolejną przedstawianą
dziedziną była okulistyka, wykład pt. „Zaćma związana z wiekiem – aktualne leczenie i perspektywy
na przyszłość” wygłosił dr hab. Wojciech Lubiński.
Następne prezentacje dotyczyły problemów stoma-

9 października 2008 r.
tologii. Czynniki ryzyka chorób przyzębia i ich związek z chorobami ogólnoustrojowymi przedstawiła
prof. dr hab. Jadwiga Banach, a zaraz po niej głos
na temat osiągnięć w profilaktyce i leczeniu choroby
próchnicowej zabrała dr hab. prof. PAM Jadwiga
Buczkowska-Radlińska. Ostatnim tematem konferencji, który przedstawił prof. dr hab. Bogusław
Machaliński, było somatyczne i potencjalne wykorzystanie kliniczne komórek macierzystych.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem lekarzy, a także mieszkańców Szczecina,
którzy mogli przekonać się, czym oprócz leczenia zajmują się pracownicy Pomorskiej Akademii
Medycznej. Frekwencja i liczne zapytania do wykładowców dowodzą, że 70-lecie PAM nie może się
odbyć bez podobnej konferencji, ale wtedy pewnie będziemy mówić już o czymś zupełnie innym.
Postęp w medycynie dokonuje się bardzo szybko,
a Szczecin, patrząc na wszelkie rankingi, na pewno
za nim podąża.
Sławomir Szymański
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Posiedzenie Konferencji
Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych
Z okazji obchodów jubileuszu 60-lecia PAM
w sali Mickiewicz, najpiękniejszej w hotelu Radisson SAS, odbyło się posiedzenie Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
(KRAUM). Przyjechali na nie rektorzy polskich
uczelni medycznych, w większości już uniwersytetów, a do niedawna akademii medycznych. Obecni
byli rektorzy: z Białegostoku − prof. dr hab. Jacek
Nikliński, Bydgoszczy – prof. dr hab. Małgorzata
Tafil-Klawe, Gdańska – prof. dr hab. Janusz
Moryś, Katowic – prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera, Krakowa – prof. dr hab. Wojciech Nowak,
Łodzi – prof. dr hab. Paweł Górski, Warszawy
− prof. dr hab. Marek Krawczyk i Wrocławia –
prof. dr hab. Ryszard Andrzejak. Z Lublina przyjechał prorektor ds. klinicznych prof. dr hab. Andrzej
Drop, a z Poznania prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego dr hab. prof. UM Grzegorz
Oszkinis. Obrady prowadziła przewodnicząca Kolegium Rektorów prof. Ewa Małecka-Tendera, rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Konferencja Rektorów była jednym z centralnych
wydarzeń obchodów jubileuszu PAM. Tak liczne

grono najwyższych władz uczelni medycznych ostatnio gościliśmy w Szczecinie 10 lat temu, podczas
obchodów 50. rocznicy naszej uczelni.
Zwykle konferencja trwa dwa dni, jednak
ze względu na kulminację uroczystości i imprez
jubileuszowych uczelni przypadającą na 9 i 10
października, obrady toczyły się przez jeden dzień.
Podczas konferencji mówiono o sprawach organizacyjnych związanych z działaniem KRAUM w rozpoczętej kadencji, która potrwa do połowy 2012 r.
Podjęto kilka uchwał, z których najważniejsza
dotyczyła zwiększenia dotacji w obszarze działalności dydaktycznej na zadania związane z kosztami
czynności w przewodach doktorskich. Dyskutowano
też nad wskazaniem źródeł finansowania roszczeń
osób domagających się zwrotu zapłaconych kwot
dotyczących przewodu doktorskiego. Pozytywnie
zaopiniowano projekt ustawy o nadaniu Akademii
Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet
Medyczny”.
Do uczestników konferencji dołączył, obecny
podczas obchodów jubileuszu PAM, wiceminister
zdrowia Adam Fronczak. Zapoznał on członków
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KRAUM z propozycjami nowych ustaw, które miałyby poprawić kondycję finansową i sprawność
polskiej medycyny. Najżywszą dyskusję wywołał
projekt komercjalizacji szpitali poprzez ich obligatoryjne przekształcenie się w spółki prawa handlowego. Niepokój wzbudził zupełny brak w projekcie
ustawy odniesienia do szpitali klinicznych, których
wielozadaniowy charakter (działalność usługowa,
dydaktyczna, naukowa) musi zostać uwzględniony
w zapisie ustawowym o przekształceniu w spółki.

spowodować, że szpitale pozaakademickie zrezygnują
ze świadczeń, które nie przynoszą zysków. A kto ma
te świadczenia wykonać? Nasze szpitale, bo muszą
być pełnoprofilowe? Niebagatelna jest też kwestia
rozliczeń z działalności dydaktycznej i naukowej
prowadzonej w szpitalach klinicznych, zwłaszcza
jeśli są one tzw. bazą obcą. Na szczęście, na naszej
uczelni problem ten został klarownie rozwiązany
przed wieloma laty, a szpitale akademickie łącznie
z gruntami, na których stoją, należą do PAM.

Wprawdzie pan wiceminister zapewnił, że dla tych
szpitali powstanie osobna ustawa, ale wydaje się
to mało prawdopodobne, jeśli w obecnym projekcie nie ma o nich nawet wzmianki, która byłaby
zakotwiczeniem dla nowych uregulowań prawnych.
Po co zresztą tworzyć nową ustawę lub przynajmniej nowelizować w bliżej nieokreślonej przyszłości jeszcze niezatwierdzony obecny projekt
ustawy?! Komercjalizacja byłaby do przyjęcia, ale
przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie,
czy uczelnie będą organami założycielskimi szpitali klinicznych, a ponadto jak rozwiązać problem
„niedochodowych” specjalności, a takie muszą być
w szpitalach akademickich ze względu na minima
programowe w dydaktyce. Wymóg rentowności,
a przynajmniej bilansowania strat i zysków może

W chwili kiedy piszę ten tekst, już wiadomo,
że prezydent RP zawetował część ustaw, w tym
tę o przekształcaniu szpitali, sprawa więc rozpoczyna
się od nowa. Pytania, także te postawione wyżej,
pozostaną, jeśli sprawa przekształceń powróci.
Posiedzenie KRAUM-u zakończyło się po południu, jednak do wielu spraw, także tych dotyczących przyszłości szpitali klinicznych, wracano
jeszcze niejednokrotnie w rozmowach mniej oficjalnych. Powrócił do nich w swoim wystąpieniu
wiceminister Adam Fronczak podczas Centralnej
Inauguracji Roku Akademickiego Uczelni Medycznych, która odbyła się 10 października, w auli Rektoratu PAM.
prof. dr hab. Przemysław Nowacki
rektor PAM
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wieczór na zamku
Na Zamku zorganizowany został wspaniały
wieczór dla pracowników i studentów PAM oraz
ich rodzin. W czterech miejscach jednocześnie
odbywały się niezapomniane imprezy: w Operze
na Zamku – przedstawienie „Musical Rent”, w sali
Anny Jagiellonki – recital Waldemara Malickiego,
w sali Bogusława – widowisko z udziałem Artura
Andrusa i jego gości oraz w kawiarni Zamkowej –
rewia kabaretowa przygotowana z okazji 100-lecia
Zielonego Balonika, którą prowadził Andrzej Poniedzielski. Po zakończonych przedstawieniach wszyscy goście spotkali się na dziedzińcu zamkowym,
wznosząc toast za pomyślność PAM i delektując się
wspaniałym tortem ufundowanym przez prezydenta
Szczecina Piotra Krzystka. Wystąpili także aktorzy

szczecińskich teatrów, bawiąc publiczność słowem,
piosenkami i scenkami kabaretowymi.
Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli film „60 lat
PAM w Szczecinie”, a potem do późnych godzin
bawili się podczas występu gwiazdy wieczoru −
zespołu Golec uOrkiestra.
Wśród zaproszonych gości byli włodarze miasta i regionu: Piotr Krzystek, prezydent Szczecina,
Marcin Zydorowicz, wojewoda zachodniopomorski, Władysław Husejko, marszałek województwa
zachodniopomorskiego, Adam Fronczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, rektorzy uczelni
medycznych w Polsce. Imprezę prowadzili Artur
Andrus, Andrzej Poniedzielski i Adam Opatowicz.
Dagmara Budek

Jubileusz 60-lecia
Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
I
REKTOR
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
W SZCZECINIE

uprzejmie zapraszają
na
Wieczór na Zamku

9 października 2008 r.
Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie
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msza ŚwiĘta
w Bazylice archikatedralnej pw. Św. jakuBa
W Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba
odbyła się msza św. w intencji Pomorskiej Akademii Medycznej, z podziękowaniem za 60 lat
istnienia PAM w Szczecinie. Mszę celebrował
ksiądz arcybiskup Zygmunt Kamiński, metropolita szczecińsko-kamieński. Uczestniczyły
w niej władze i pracownicy PAM, a także rektorzy uczelni medycznych w Polsce.
Podczas homilii ks. abp Zygmunt Kamiński
mówił o wielkim znaczeniu Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie, jej historii, dorobku
i współczesności. Podkreślił ogromną rolę, jaką
odegrali szczecińscy lekarze i stomatolodzy w tworzeniu zachodniopomorskiej nauki i dydaktyki
medycznej. Prosił także, aby pamiętać o trudnych początkach pierwszej w regionie uczelni
medycznej.

Jubileusz 60-lecia
Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie

KSIĄDZ ARCYBISKUP
ZYGMUNT KAMIŃSKI
METROPOLITA
SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI
oraz
REKTOR I SENAT
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
W SZCZECINIE
zapraszają na uroczystą
Mszę Świętą
poświęconą
Jubileuszowi 60-lecia PAM
10 października 2008 r.
godz. 9.30
Bazylika Archikatedralna
pw. św. Jakuba w Szczecinie
ul. Wyszyńskiego 19
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centralna inauGuracja
roku akademickieGo
uczelni medycznych
2008/2009
W auli Rektoratu przy ul. Rybackiej 1 odbyła się
uroczysta inauguracja roku akademickiego uczelni
medycznych 2008/2009. Uroczystość zaszczycili
zaproszeni goście: Adam Fronczak, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Krzystek,
prezydent Szczecina, Marcin Zydorowicz, wojewoda
zachodniopomorski, Władysław Husejko, marszałek
województwa zachodniopomorskiego, Marek Hok,
członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, Bazyli Baran, przewodniczący Rady Miasta
Szczecina, Julita Jaśkiewicz, dyrektor Zachodnio-

Jubileusz 60-lecia
Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie

REKTOR i SENAT
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
W SZCZECINIE

mają zaszczyt zaprosić
na
Centralną Inaugurację
Roku Akademickiego
Uczelni Medycznych
2008/2009

10 października 2008 r.
godz. 12.00
Rektorat PAM, ul. Rybacka 1
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pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie, Franciszka Siatkowska, przedstawicielka
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ, Dominik Górski, konsul honorowy Królestwa
Szwecji w Szczecinie, Andrzej Preiss, konsul honorowy Królestwa Danii w Szczecinie, Jan Kubiak,
konsul honorowy Królestwa Norwegii, Bartłomiej
Sochański, konsul honorowy Republiki Federalnej
Niemiec w Szczecinie, ks. Jan Kazieczko, proboszcz
parafii katedralnej pw. św. Jakuba, prof. Bohdan
Maruszewski, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, rektorzy uczelni szczecińskich:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk, prorektor ds.
nauki Akademii Morskiej, dr hab. inż. prof. nadzw.
PS Witold Biedunkiewicz, prorektor ds. nauczania Politechniki Szczecińskiej, prof. dr hab. Józef
Perenc, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Jacek Wróbel, pro-

10 października 2008 r.
rektor ds. kształcenia Akademii Rolniczej w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, prorektor
ds. nauki i współpracy z gospodarką Politechniki
Koszalińskiej, dr Włodzimierz Puzyna, rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, prof. Maria
Radomska-Tomczuk, rektor Wyższej Szkoły Sztuki
Użytkowej w Szczecinie, a także przedstawiciele środowiska medycznego Szczecina.
W centralnej inauguracji roku akademickiego
uczelni medycznych wzięli również udział rektorzy
wszystkich uczelni medycznych w Polsce: prof. Jacek
Nikliński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Małgorzata Tafil-Klawe, prorektor
ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Janusz Moryś,
rektor Akademii Medycznej w Gdańsku, prof. Ewa
Małecka-Tendera, rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, prof. Wojciech Nowak,
prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ds. Collegium Medicum, prof. Andrzej Drop, prorektor
ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
prof. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, dr hab. prof. UM Grzegorz Oszkinis, prorektor
ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. Marek Krawczyk,
rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
prof. Ryszard Andrzejak, rektor Akademii Medycznej
we Wrocławiu, a także dr hab. prof. nadzw. w CMKP
Joanna Jędrzejczak, dyrektor Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Przemówienie inauguracyjne wygłosił rektor
Pomorskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. Przemysław Nowacki, podkreślając dokonania PAM
i jej rangę oraz wyzwania, stojące przed nauczycielami akademickimi w dobie niespotykanego
postępu w naukach biologicznych, a także przed
uczelniami w związku z planowanymi zmianami
w finansowaniu nauki.
Niecodzienny charakter miała uroczystość immatrykulacji studentów pierwszego roku – reprezentantów wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Aktu
immatrykulacji dokonywali rektorzy obecni na inauguracji. W imieniu nowo przyjętych studentów głos
zabrała Weronika Wasylik, studentka pierwszego roku
Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W imieniu Parlamentów Studentów
Uczelni Medycznych przemawiała wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie Katarzyna Luterek.
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
została wyróżniona złotą odznaką Gryfa Zachod-

niopomorskiego. Aktu dekoracji sztandaru PAM
dokonał marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko. Złotymi odznakami
honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego wyróżnieni zostali także rektor PAM prof. Przemysław
Nowacki oraz dyrygent Chóru PAM prof. Ryszard
Handke, srebrną odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymał prof. Michał Kurek.
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Pracownicy PAM zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, medalami Komisji Edukacji
Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz odznakami honorowymi za zasługi dla
ochrony zdrowia.
Złote Krzyże Zasługi otrzymali: dr hab.
n. med. prof. PAM Stanisława Bielecka-Grzela,
dr hab. n. med. Grzegorz Kurzawski, prof. dr hab.
n. med. Andrzej Sikorski. Srebrne Krzyże Zasługi
otrzymali: dr hab. n. med. prof. PAM Jadwiga
Buczkowska-Radlińska, dr hab. n. med. Cezary
Cybulski, dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak, dr hab.
n. med. Bohdan Górski, prof. dr hab. n. med. Mariusz
Ratajczak. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Urasińska.
Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:
mgr Maria Antczak, prof. dr hab. n. med. Tadeusz
Brzeziński, prof. dr hab. n. med. Florian Czerwiński,
mgr Mariola Grodzińska, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jańczuk, dr hab. n. med. Zygmunt Juzyszyn,
dr n. med. Teresa Kardel-Mizerska, mgr Krystyna
Kondrat, Leszek Koroch, prof. dr hab. n. przyr. Zygmunt Machoy, mgr Wiesława Majorek, mgr Bogumiła Markow, Danuta Niemyjska, mgr Maria Jolanta
Nowacka, dr n. med. Maria Pietrzak-Nowacka,
Barbara Rapacewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej
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Sedlaczek, prof. dr hab. n. med. Maria Syryńska, dr n. med. Andrzej Uzar, Irena Walas,
prof. dr hab. n. med. Stanisław Woyke.
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:
dr n. med. Zbigniew Hamerlak, dr n. med. Wojciech
Jagielski, lek. Roman Kostyrka, dr n. med. Mirosława Kurdzielewicz, mgr Anita Maciukiewicz, Olga
Ostrowska, mgr Małgorzata Stachowiak, Bożena
Stachyra. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
otrzymała mgr Wioletta Knys. Aktu dekoracji dokonali Adam Fronczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, i Marcin Zydorowicz, wojewoda
zachodniopomorski.
Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia otrzymali: lek. Ryszard Chmurowicz, prof. dr
hab. n. med. Bogumiła Frączak, dr n. med. Elżbieta Grochans, dr n. med. Maria Ilnicka-Mądry,
dr hab. n. med. prof. PAM Beata Karakiewicz, prof.
dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach, dr hab.
n. med. Cezary Pakulski, dr hab. n. med. prof. PAM
Jacek Rudnicki, prof. dr hab. n. med. Izabella Rzepka-Górska. Odznaki wręczył podsekretarz stanu
Adam Fronczak.
Medalami Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: dr hab. n. med. prof. PAM Andrzej
Bohatyrewicz, prof. dr hab. n. med. Anna Boroń
‑Kaczmarska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz, prof. dr hab. n. med. Maria Beata Czeszyńska, prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński,
dr hab. n. med. Ewa Stachowska.
Kolejnym punktem inauguracji była promocja
doktorów habilitowanych. Dyplomy doktora habilitowanego uzyskało 17 osób. W imieniu promowanych
doktorów habilitowanych głos zabrał dr hab. Leszek
Domański.
Bardzo uroczysty charakter miało nadanie
tytułu doktora honoris causa byłym rektorom
PAM: prof. dr. hab. n. med. Krzysztofowi Marliczowi
oraz prof. dr. hab. n. med. Sewerynowi Wiechowskiemu. Promotorem honorowym prof. Krzysztofa
Marlicza była prof. Teresa Starzyńska, natomiast
prof. Seweryna Wiechowskiego − dr hab. Mirosław
Brykczyński.
Tradycyjnie ostatnim punktem inauguracji
roku akademickiego był wykład wygłoszony przez
prof. dr. hab. Zdzisławę Kornacewicz-Jach zatytułowany „Serce – nie tylko mięsień”.
Uroczystość uświetnił Chór Pomorskiej Akademii Medycznej pod kierunkiem prof. Ryszarda
Handke.
mgr Dagmara Budek

10 października 2008 r.
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PRZEMÓWIENIE REKTORA

POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
PODCZAS CENTRALNEJ INAUGURACJI
ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, Panie Ministrze,
Panowie Wojewodo, Marszałku, Prezydencie, Panie
i Panowie Rektorzy, Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki
i Koledzy Studenci!
20 marca 1948 r. w odradzającym się Szczecinie powołana została rozporządzeniem Rady Ministrów Akademia
Lekarska. Dzięki zaangażowaniu garstki ludzi, pełnych
odwagi i ufności, zajęcia z grupą
pierwszych studentów rozpoczęły
się 1 października 1948 r. w tym
budynku. Do Szczecina przyjechało 10 profesorów z różnych
stron Polski. Wspierało ich 29
adiunktów. Pierwszym rektorem
został prof. Jakub Węgierko.
W 1950 r. zmieniono nazwę
„Akademia Lekarska” na „Pomorska Akademia Medyczna”. W tym
czasie uczelnia dysponowała już
dwoma szpitalami klinicznymi.
I tak się potoczyło. Pionierami
byli między innymi profesorowie:
Tadeusz Chorążak, Artur Chwalibogowski, Witold Starkiewicz,
Kazimierz Stojałowski, Józef
Taniewski, Tadeusz Markiewicz,
January Zubrzycki. Dołączyli
do nich wkrótce profesorowie
Tadeusz Sokołowski i Czesław
Murczyński.
Na jakość uczelni, najwyżej
notowanej w naszym regionie,
pracowały pokolenia nauczycieli akademickich, wybitnych
dydaktyków i naukowców, oddanych pracowników administracji
i służb technicznych. Wszyscy kierowali swoje umiejętności
w stronę najwyższej wartości, jaką jest zdrowie człowieka,
przygotowując absolwentów do ich roli, w której odpowiedzialność i poświęcenie nie wymagają komentarza.
Ich odkrycia miały niejednokrotnie wartość pionierską.
Wszystkim liderom obdarzonym charyzmą budowania
wokół siebie mocnych zespołów, tworzenia szkoły winniśmy
szacunek i cześć. Nasi poprzednicy pozostawili uczelnię
silną i stabilną. Pamięć tych, którzy odeszli, w historii
najdalszej i najnowszej, uczcijmy chwilą skupienia…
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Mamy obowiązek nie tylko kontynuować ich dzieło,
ale wręcz pomnażać jego owoce. Traktujemy to zadanie
bardzo poważnie. Nasi naukowcy, zarówno zaangażowani
w badania podstawowe, jak i klinicyści, doskonale wyczuwają trendy światowe, a niekiedy wręcz je kreują.
W 61. rok istnienia Pomorska Akademia Medyczna
wchodzi z liczbą 3120 studentów, o ponad 1200 większą niż na początku ubiegłej
kadencji – to olbrzymi skok
jak na wielkość uczelni. Znaczącą grupę stanowią studenci
anglojęzyczni: będzie ich w tym
roku 345. Co dziewiąty student
PAM to student anglojęzyczny.
Wielojęzyczny gwar żakowskiej
braci przydaje naszej uczelni
uniwersyteckiego charakteru.
Dzisiaj oferujemy kandydatom naukę na 10 kierunkach,
najnowsze z nich, otwarte
w tym roku, to biotechnologia
– specjalność biotechnologia
medyczna i fizjoterapia.
Na uczelni pracuje ponad
1000 osób, w tym 576 nauczycieli akademickich. Mamy 61
profesorów z tytułem i 73
doktorów
habilitowanych.
W ubiegłym, jubileuszowym
roku akademickim dziewięć
osób uzyskało tytuł naukowy,
a 17 stopień naukowy dok
tora habilitowanego. Szpitale,
istota warsztatu dydaktycznego
przedmiotów klinicznych, od lat
stanowią wzór dobrego zarządzania, nie przynosząc zadłużenia.
Nie możemy też zapominać o naszych absolwentach,
a doczekaliśmy się ich ponad 14 tysięcy. Są wspaniałymi
ambasadorami szkoły, którą ukończyli, przynosząc jej
chlubę i umacniając dobre imię. Uczelnia jest Wam, Drogie Koleżanki i Koledzy, bardzo za to wdzięczna. Godne
podkreślenia są też pozazawodowe pasje naszych absolwentów. Z okazji jubileuszu w tym budynku otwarta
została wystawa prac będących owocem takich pasji
u ludzi wywodzących się z uczelni bądź z nią związa-

10 października 2008 r.
nych. Ukryty jest w tych pasjach nie tylko dobry smak
i wielki talent, których nie powstydziliby się najlepsi
profesjonaliści, ale i ogromna wrażliwość autorów, tak
bardzo potrzebna w naszej codziennej pracy, poświęconej
drugiemu człowiekowi.
Spotykamy się w czasie wyjątkowym, który ośmiela
do wtrącenia kilku własnych uwag do toczącej się szeroko dyskusji na temat kształtu polskiej nauki i modelu
polskiego nauczyciela akademickiego. Polskie akademickie uczelnie medyczne mają na celu wykształcenie
jak najlepszych fachowców, których wartość ma charakter uniwersalny. I tak czynią od lat! Świadomość
dobrego nauczania musi tkwić w nas, nauczycielach
akademickich, to od nas zależy, czy będziemy uczyć
dobrze. Poszukiwanie uniwersalnych rozwiązań w edukacji medycznej, ze względu na olbrzymie zróżnicowanie
przedmiotów, których uczymy, musi kończyć się frazeologią w stylu rozważań o tym „jaka jest różnica między
nauczaniem a uczeniem”, że „każdy student będzie miał
swój komputer osobisty tak jak dzisiaj ma długopis” czy
wreszcie wspaniała propozycja o „potrzebie reorganizacji
całego systemu kształcenia, tak by poziom nauczania
był coraz wyższy, ale student nie musiał zdawać egzaminów”. Jako akademickie uczelnie medyczne musimy
natomiast dołożyć wszelkich starań, by sprostać oczywistemu postulatowi nowoczesnej edukacji personelu
medycznego – ciągłości nauczania lub, jak kto woli,
nauczania ustawicznego. Zmusza nas do tego akceleracja wiedzy w naukach biologicznych. W tym ustawicznym procesie uzupełniania wiedzy nasze uczelnie
muszą odgrywać rolę wiodącą. Temu zadaniu możemy
sprostać już dzisiaj.
Odmiennie ma się sprawa z uprawianiem nauki.
Nauki biologiczne, które reprezentujemy, mają także
charakter uniwersalny. Stąd muszą być porównywalne
z najlepszymi wzorcami zagranicznymi. Porównywalne
nakładami finansowymi, a z tym dotychczas było znacznie gorzej. Mamy świetny potencjał intelektualny, który
niewiele jest w stanie zdziałać bez właściwego finansowania badań. Pani minister Barbara Kudrycka zapowiedziała głębokie zmiany w finansowaniu badań naukowych. Pieniądze mają być dla najlepszych. Ostatnio
często pojawia się określenie „uczelnie − okręty flagowe”.
A może powinniśmy zadbać o „zespoły flagowe”? Coraz
częściej mówi się też o takim rozwiązaniu. Przecież nawet
najlepsze polskie uczelnie akademickie nie są „flagowe”
w całości. Bardzo dobrych zespołów naukowych jest
w Polsce wiele, nie tylko na elitarnych uczelniach. Czy
w tym miejscu jestem rzecznikiem własnej uczelni?
Niewielkiej – to prawda, ale prawdą jest też to, że ma
kilka „flagowych” zespołów naukowych, podobnie jak
wiele innych nam podobnych ośrodków akademickich
w Polsce. Jest jednak i druga strona medalu: to prawda,
że w Polsce nakłady na naukę są najniższe wśród krajów
UE, ale czy pieniądze przeznaczone na naukę są optymalnie i mądrze wykorzystane? Ośmielam się powiedzieć,
że nie. A to już zależy od nas. To my tworzymy tematy,
a potem je realizujemy, często za bardzo duże pieniądze.
A efekty? Odpowiedź znamy – też my, ale trudno nam
ją głośno wypowiedzieć.

Wczoraj odbyło się, przy okazji jubileuszu, posiedzenie
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
Bardzo gorąco dziękuję jej członkom za przyjęcie naszego
zaproszenia. Debatowaliśmy nad kilkoma sprawami,
z których najważniejsze dotyczyły przyszłości szpitali
klinicznych w świetle zapowiadanych przekształceń
szpitali w spółki prawa handlowego. Wiele spraw pozostaje niejasnych, wymaga doprecyzowania i ustalenia
przejrzystych zapisów prawnych. Wszyscy byliśmy zgodni
co do tego, że szpitale kliniczne rządzą się specyficznymi
prawami, wynikającymi z ich unikatowej roli: wysokospecjalistycznych placówek leczniczych, niezbędnego
miejsca dydaktyki studentów i działalności naukowej
pracowników naszych uczelni.
Wróćmy jednak do istoty uroczystości inaugurującej
rok akademicki. Za chwilę w akcie immatrykulacji staną
przed nami młodzi, bardzo zdolni ludzie, reprezentujący
wszystkie akademickie uczelnie medyczne. Serdecznie im
gratuluję, pozostając w przekonaniu, że nie opuści ich
wytrwałość i szczęście przez wszystkie lata studiów. Drogie Koleżanki i Koledzy Studenci! Czas studiów to jeden
z najbardziej fascynujących okresów w życiu. Carpe diem,
młodzi przyjaciele, ale nie zatracajcie w dążeniu do celu
podmiotu, któremu będziecie przeznaczeni – człowieka.
Młodzi i mądrzy, ufni w swoje możliwości, jesteście skarbem każdego społeczeństwa.
Our dear English speaking students! I wish You all
the best and I trust that Your stay in our University will
be very happy, full of self-confidence and fulfillment of
Your hope. But please do not forget that Your fundamental goal is Human life and suffering man waiting
for Your help.
Na koniec chcę podziękować Koleżankom i Kolegom,
dzięki których heroicznej pracy możemy uczcić naszą rocznicę. Każdej z tych osób pozostaję osobiście wdzięczny,
tak bardzo, jak bardzo angażowała się w swoje zadanie.
Dziękuję także darczyńcom, bez których szczodrości
byśmy sobie nie poradzili.
Niech rozpoczynający się rok akademicki spełni
oczekiwania każdego z nas, przyniesie satysfakcję
z wykonanych obowiązków oraz pomyślność i szczęście osobiste.
Pomorskiej Akademii Medycznej, dla wielu z nas
Dostojnej Matce, Almae Matris, zatroskanej o swoje
dzieci, pokłońmy się głęboko, ze świadomością wielkiej
odpowiedzialności za Jej los. W nasze ręce oddali go nam
poprzednicy, a my mamy obowiązek kontynuować dzieło,
udoskonalać i przekazać następcom. Imię Pomorskiej
Akademii Medycznej zawsze kojarzyło się dobrze, i niech
tak pozostanie.
Do wszystkich naszych gości, a zwłaszcza członków
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zwracam się z prośbą, by życzenia wszelkiej
pomyślności przekazali w swoich środowiskach od nas,
społeczności akademickiej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Rok akademicki 2008/2009 ogłaszam za otwarty.
Quod felix, faustum fortunatumque sit!
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doctor honoris causa
academiae medicae pomeranicae

proF. christophorus marlicz

Profesor Krzysztof Marlicz urodził się 12
grudnia 1935 r. w Aleksandrowie Kujawskim.
W latach 1951-1953 studiował na Wydziale Biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
od 1953 do 1958 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1958 r. rozpoczął
pracę w II Klinice Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W tym
czasie jego zainteresowania skupiały się głównie
na chorobach nerek i naczyń. Kolejnymi stały się
choroby przewodu pokarmowego. W 1966 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1976 r.
doktora habilitowanego. W 1987 r. otrzymał tytuł
profesora.
W 1977 r. objął kierownictwo II Kliniki Chorób
Wewnętrznych PAM, którą w 1983 r. przekształcono
w Klinikę Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych. Stworzył ośrodek nowoczesnej gastroenterologii klinicznej z pracownią endoskopową, która
pod względem liczby oraz typu wykonywanych
badań i zabiegów należy do wiodących ośrodków
w tej dziedzinie w Polsce. Był jednym z pionierów
wprowadzenia badań endoskopowych do praktyki
medycznej w Polsce.
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Profesor Marlicz opublikował 120 prac naukowych. Jest współautorem sześciu podręczników.
Był promotorem 10 rozpraw doktorskich i opiekunem jednej habilitacji. Wyszkolił 70 specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii.
Pełnił wiele zaszczytnych funkcji, w tym: rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie –
dwie kadencje (1996-2002), doradcy prezydenta RP,
prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, członka Zespołu Nauk Medycznych Rady Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, przewodniczącego Krajowego Zespołu
Ekspertów ds. Akredytacji Jednostek uprawnionych
do specjalizowania w gastroenterologii, wiceprzewodniczącego Zarządu Uczelnianego NSZZ „Solidarność” PAM.
Od wielu lat jest konsultantem wojewódzkim
ds. gastroenterologii i członkiem rad redakcyjnych kilku ogólnopolskich czasopism lekarskich,
w tym „Gastroenterologii Polskiej” i „Medycyny
Praktycznej”.
Dzięki umiejętności strategicznego myślenia,
talentom negocjacyjnym, odwadze w podejmowaniu trudnych decyzji, zaangażowaniu w sprawy
ważne oraz sympatii i szacunku, jakie wzbudza
Jego Osoba w środowisku, prof. Marlicz przyczynił
się do pozostawienia szpitali klinicznych w strukturach uczelni medycznych w Polsce.
Profesor Marlicz wniósł znaczący wkład w rozwój
nowoczesnej gastroenterologii klinicznej w Polsce,
wzmocnił pozycję Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie oraz jej promocję w kraju i za
granicą.

10 października 2008 r.
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doctor honoris causa
academiae medicae pomeranicae

proF. seVerinus wiechowski

Profesor Seweryn Wiechowski urodził się
3 stycznia 1935 r. w Białymstoku. Po wojnie
zamieszkał w Szczecinie, gdzie w latach 1952-1958
studiował na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął
pracę w II Klinice Chirurgii PAM. W 1966 r. ukończył specjalizację z chirurgii ogólnej i przeniósł się
na Oddział Torakochirurgii. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 1972 r. Oddział
Torakochirurgii został przekształcony w Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń, a dr Wiechowski
objął funkcję jej kierownika. Dwa lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego. W tym czasie
Jego zainteresowania, oprócz problemów związanych z chirurgią klatki piersiowej, koncentrowały
się na rozwijanej od podstaw chirurgii naczyniowej.
Kierowana przez Profesora Klinika szybko dołączyła do czołowych ośrodków chirurgii naczyniowej. Największym osiągnięciem z zakresu chirurgii
naczyniowej prof. Wiechowskiego było chirurgiczne
leczenie niewydolności krążenia mózgowego i anomalii tętnic przedczaszkowych.
W 1982 r. uzyskał tytuł profesora. Podjął się
wówczas trudnego zadania zbudowania od podstaw
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zespołu specjalizującego się w operacjach kardiochirurgicznych. Spowodowało to przekształcenie Kliniki
Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń w Klinikę Kardiochirurgii. Po niespełna 15 latach od powołania
Kliniki zespół prof. Wiechowskiego przeprowadzał
ponad 1000 operacji rocznie na otwartym sercu.
Profesor Wiechowski opublikował 104 prace
naukowe. Był promotorem 14 przewodów doktorskich i opiekunem czterech habilitacji. Wyszkolił
siedmiu specjalistów z zakresu torakochirurgii
i kardiochirurgii.
Pełnił wiele zaszczytnych funkcji: rektora
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
(dwie kadencje w latach 1990-1996), prorektora
ds. nauki PAM (1984-1987), prezesa Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa
Chirurgów Polskich, prezesa Zarządu Głównego
tego Towarzystwa oraz przewodniczącego Rady
Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Profesor Wiechowski jest członkiem licznych
towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym członkiem honorowym Towarzystwa
Chirurgów Polskich. Był także przewodniczącym
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PAM,
członkiem Społecznej Rady Prymasowskiej w Warszawie i Rady ds. Ochrony Zdrowia Prezydenta
RP Lecha Wałęsy.
Profesor Wiechowski wniósł znaczący wkład
w powstanie i rozwój chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii na Pomorzu Zachodnim oraz wzmocnił
pozycję Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie na polu nauki, edukacji i ochrony zdrowia.

10 października 2008 r.
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Zjazd Absolwentów PAM

Wspomnień czar…
W Rektoracie PAM odbył się Zjazd Absolwentów Pomorskiej Akademii Medycznej. Przyjechali
z najbardziej oddalonych zakątków świata, by
w ramach obchodów 60-lecia swojej uczelni spotkać dawnych znajomych, wspólnie powspominać
studenckie czasy. Niektórzy nie widzieli się wiele lat,
ale byli też i tacy, którzy spotykają się regularnie,
a mimo to przyjechali, aby zobaczyć się z innymi
rocznikami i odnowić kontakty. Kilkuosobowy zespół
organizatorów zjazdu celowo zrezygnował z takiej
formy, jak elegancki bankiet czy „bal na sto par”, by
nadać temu wydarzeniu mniej oficjalny charakter.
Wszystko po to, aby każdy poczuł się swobodnie,
by było „jak dawniej”.
W holu Rektoratu zorganizowano Biuro Zjazdu,
zręcznie obsługiwane przez studentki PAM. Na każdego czekał pakiet upominkowy i imienna plakietka.
Następnie w przepięknej auli zebranych powitał
prof. Przemysław Nowacki, rektor PAM, i przedstawiciele władz uczelni: dziekani i prorektorzy, którzy
musieli powiedzieć coś o sobie. Niespodzianką był
występ Chóru PAM pod dyrekcją prof. Ryszarda
Handke. − Niejednemu z nas oczy zrobiły się wilgotne i popłynęły łzy, gdy usłyszał „Gaudeamus
igitur…” − mówili później absolwenci.
Główne spotkanie odbyło się na dziedzińcu
wewnętrznym Rektoratu PAM, bo właśnie z tym miejscem związanych jest najwięcej wspomnień. I choć
wiele tu się zmieniło – o czym świadczy nawet sam
wygląd budynku, duch uczelni pozostał ten sam.
W około 200-osobowym gronie gości nie
zabrakło lekarzy, którzy uczelnię ukończyli
w pierwszych latach jej działalności. Wiele osób przyjechało z zagranicy, m.in. z USA, Niemiec i Kanady.
Najmniej liczną grupę stanowili absolwenci z lat
90. − Widać dla nich jeszcze za wcześnie, oni bedą
inicjować takie mityngi za 30-40 lat − żartowali
starsi koledzy. Były łzy wzruszenia i łzy radości.
Po tak długiej przerwie trzeba było poznać się
na nowo. Nie zabrakło wykładowców z dawnych
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lat, wśród których pojawił się – ku wielkiej radości
wszystkich, którzy Go znają, szanują i podziwiają
− prof. Sylwester Kowalik.
Piękna pogoda (śmiało można powiedzieć,
że mimo obaw organizatorów był to dzień, który
zasługiwał na miano prawdziwej złotej polskiej
jesieni) dodało uroku miejscu, w którym się bawiono,
jak i doskonałym humorom uczestników. Przy suto
zastawionych stołach goście rozmawiali do późnych
godzin wieczornych. Specjalnie dla nich przygotowano polskie dania: żur, kaszankę, różne kiełbaski, smalec i kiszone ogórki. Serwowano także
pieczyste i wino. Nie bez znaczenia był też fakt,
że atmosferę rozgrzewali młodzi, zdolni szczecińscy muzycy pod kierownictwem Pawła Grzesiuka.
Ciepły głos Jolanty Szczepaniak i Beaty Andrzejewskiej na długo pozostanie w pamięci uczestników.
Ważnym punktem programu była licytacja jednego
z obrazów namalowanych przez szczecińskiego artystę Brunona Tode specjalnie z okazji 60-lecia PAM.
Obrazów jest tylko dziesięć, absolwenci otrzymali od
rektora uczelni prof. Przemysława Nowackiego ten
z numerem 10. Licytacja, sympatycznie poprowadzona przez Tomka Jankiewicza i Benię Komięgo,
aktorów Pogotowia Teatralnego, przyniosła pokaźną
sumę, którą w całości przekazano podczas Zjazdu
na rzecz szczecińskiego Stowarzyszenia Rodziców
Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Rozrostowe Krwi. Obraz wylicytowała prof. Maria Chosia.
Dziękujemy!
Piknik na Rybackiej trwał do późnych godzin wieczornych. Wiele osób postanowiło przedłużyć miły
czas i rozeszło się wspólnie ze znajomymi do swoich
domów, inni zdecydowali się na „plotki do białego
rana” gdzieś w szczecińskich pubach i kawiarniach.
Najbliższy zjazd wszystkich roczników planujemy
za… 10 lat, w roku 2018!
dr Jolanta Popowicz
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Zjazdu Absolwentów PAM

11 października 2008 r.

Biuletyn Informacyjny nr 3(61) 2008

61

Zjazd Absolwentów PAM

62

Biuletyn Informacyjny nr 3(61) 2008

22 października 2008 r.

uroczystoŚĆ wrĘczenia

dyplomów doktora nauk medycznych,
naGród ministra zdrowia
oraz medali 60-lecia pam
W auli Rektoratu PAM odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów doktora nauk medycznych.
Trzydzieści sześć osób uzyskało je w zakresie
medycyny, osiem w zakresie biologii medycznej,

Jubileusz 60-lecia
Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie

REKTOR I SENAT
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
W SZCZECINIE
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość wręczenia

dyplomów doktora nauk medycznych
nagród ministra zdrowia
medali 60-lecia PAM

22 października 2008 r.
godz. 10.00
Rektorat PAM, ul. Rybacka 1

a 10 w zakresie stomatologii. W imieniu promowanych doktorów głos zabrała dr n. med. Aneta
Cymbaluk-Płoska, dziękując promotorom za
ogromny wkład pracy, życzliwość, pomoc i wsparcie, dziekanom i radom wydziałów za umożliwienie
przeprowadzenia przewodów doktorskich, życzliwą
ocenę pracy oraz za serdeczne podejście w trudnych chwilach. Dziękowała też rodzinom i najbliższym za wyrozumiałość.
Rektor PAM prof. Przemysław Nowacki wręczył nagrody ministra zdrowia, które otrzymali: dr
hab. Leszek Domański za rozprawę habilitacyjną
pt. „Ocena uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego w przeszczepionej nerce na podstawie wybranych wskaźników metabolizmu puryn i aktywności
układu antyoksydacyjnego”; dr hab. Małgorzata
Milkiewicz za cykl czterech publikacji z zakresu
angiologii molekularnej; zespół w składzie: prof.
dr hab. Jan Lubiński, dr hab. Tadeusz Dębniak,
dr hab. Jacek Gronwald, dr hab. Cezary Cybulski, dr Anna Jakubowska, dr Tomasz Huzarski, dr
hab. Bohdan Górski, dr Elżbieta Kowalska, dr hab.
Janusz Menkiszak, dr Tomasz Byrski, za cykl czterech publikacji dotyczących biologii molekularnej
i diagnozowania predyspozycji do nowotworów.
Ostatnim elementem uroczystości, jednocześnie
kończącym cykl imprez z okazji jubileuszu uczelni,
było wręczenie medali 60-lecia Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie 23 sponsorom obchodów
jubileuszu oraz 191 profesorom z tytułem i kierownikom wszystkich jednostek uczelni.
mgr Dagmara Budek
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