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Ostatnia baza przed szczytem Mount Everest
Za nami rok obfitujący w wiele ważnych dla naszego szpitala wydarzeń. Wszyscy cały czas wspominany nasz
Jubileusz 80-lecia, dlatego ten numer biuletynu wyjątkowo poświęcamy w całości relacji z uroczystości. Mam
nadzieję, że będzie on miłą pamiątką dla wszystkich gości, którzy tak licznie przybyli w to grudniowe popołudnie
do Filharmonii Pomorskiej.
Koniec 2017 roku przyniósł nam jeszcze jedną wspaniałą niespodziankę. Zajęliśmy pierwsze miejsce w opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej” Rankingu Szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w kategorii szpitale ogólnopolskie, która obejmuje 90 największych szpitali i instytutów w Polsce. To niekwestionowany
sukces nas wszystkich. Jestem dumny z tego, że szpital, który wspólnie tworzymy, w którym zostawiamy niemałą
część naszego życia znalazł się na najwyższym miejscu podium.
W klasyfikacji globalnej wszystkich placówek medycznych w Polsce zajęliśmy 11 miejsce. Do szczytu „jakościowego Mount Everest” trochę nam więc brakuje, ale przecież jeszcze pięć lat temu było to miejsce 88. Dlatego
wierzę, że jego osiągnięcie nie jest zadaniem nierealnym. Mamy ogromną szansę na stałą obecność w gronie
liderów, którzy wytyczają trendy w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, będąc tym samym wzorem
dla innych. Dążenie do tego celu będzie definiowało nasze działania na najbliższe lata. Pierwszym z nich już w tym
roku będzie potwierdzenie spełnienia przez szpital wysokich standardów Centrum Monitorowania jakości i tym
samym przedłużenie Certyfikatu Akredytacyjnego. Tylko od nas zależy czy kolejny ważny sprawdzian jakości
zakończymy sukcesem.
Chciałbym na ten rozpoczęty 2018 rok życzyć wszystkim Pracownikom, Pacjentom oraz pozostałym Czytelnikom
dużo zdrowia, spokoju, szczęścia w życiu osobistym oraz zawodowych sukcesów.
dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś
Dyrektor Szpitala
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To był piękny jubileusz...
PATRONAT HONOROWY

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz

PREZYDENT MIASTA
BYDGOSZCZY
Rafał Bruski

14 grudnia 2017 r. w Filharmonii Pomorskiej odbyła się uroczystość Jubileuszu 80-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Obchody Jubileuszu objęte
zostały honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza,
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof.
dr hab. Andrzeja Tretyna. Gośćmi specjalnymi uroczystości były dr Panie Zofia Soboczyńska i
mgr Elżbieta Czarnowska – córki doktora Edwarda Soboczyńskiego, inicjatora budowy, organizatora i pierwszego dyrektora naszego szpitala. Nasze zaproszenie przyjęli również dr Dagmar
Drűll i prof. Manfred Zimmermann z Uniwersytetu w Heidelbergu, na którym pracował patron
naszego szpitala profesor Antonii Jurasz.

Uroczystość 80-lecia powstania szpitala to niepowtarzalna okazja, aby we wspólnym gronie pracowników obecnych i emerytowanych, kadry akademickiej oraz zaproszonych gości świętować ten piękny jubileusz. Uroczystość
poprowadzili Magdalena Michułka-Kuraś i Cezary Wojtczak.
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Dyrektor Szpitala dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś podczas przemównienia

W swoim przemówieniu Dyrektor Jacek Kryś przypomniał najważniejsze wydarzenia z wieloletniej historii placówki – od podjęcia decyzji o budowie szpitala, poprzez lata wojenne i późniejszy
okres rozbudowy aż do czasów powołania w Bydgoszczy uczelni medycznej i włączenia szpitala w jej struktury. Z dumą zaprezentował największe osiągnięcia medyczne naszego szpitala
w ostatnich latach, podkreślając, że za każdym sukcesem stoją ludzie - ich zaangażowanie
oraz trud pracy na rzecz pacjenta. Przedstawił również plany rozwoju i zadania, jakie czekają
nasz szpital w następnych latach. Podziękował wszystkim pracownikom - obecnym i emerytowanym, podkreślając, że dzięki naszej pracy - trwającej nieprzerwanie od 80 lat mogliśmy dziś
stać się jednym z najlepszych szpitali w Polsce. Na potwierdzenie tych słów przedstawił wyniki
opublikowanego w samym dniu Rankingu Szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia, w którym Szpital Jurasza zajął pierwsze miejsce w kategorii szpitali ogólnopolskich.

RANKING SZPITALI: SIEĆ SZPITALI - SZPITALE OGÓLNOPOLSKIE
Miejsce
w rankingu

Nazwa i adres szpitala (województwo)

Liczba
uzyskanych punktów (ilość pkt w 2016)

1.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
– Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 (kujawsko-pomorskie)

867.81
837

2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1
im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Łódź, ul. Kopcińskiego 22 (łódzkie)

860.34
870

3.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Szpital w Warszawie – Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14
(mazowieckie)

859
885
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Przemówienia władz uczelni

Jego Magnificencja prof. dr hab. Andrzej Tretyn Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr. hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska,
Prorektor ds. Collegium Medicum UMK
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Prof. dr. hab. n. med. Katarzyna Pawlak-Osińska,
Dziekan Wydziału Lekarskiego CM UMK

Wawrzyn pacjenta 2017
Od 1 kwietnia do 30 października 2017 roku trwał w naszym szpitalu plebiscyt „Wawrzyn Pacjenta 2017”. Pacjenci w specjalnym formularzu dostępnym w klinikach i rejestracji szpitala, mogli zgłaszać wwyróżniających się pracowników medycznych naszej placówki, zaangażowanych
w bezpośrednią opiekę nad pacjentami. Każdy pacjent mógł podczas pobytu w szpitalu oddać swój glos na wybranego lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego, rehabilitanta i opiekuna medycznego.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
LEKARZ
dr n. med. Renata Kuczyńska – Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
dr Jacek Pypkowski – Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej
PIELĘGNIARKA
Ewa Leszczyńska-Matusewicz – Klinika Psychiatrii
Jolanta Imiela - Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej
RATOWNIK MEDYCZNY
Katarzyna Jurek – Klinika Medycyny Ratunkowej
Joanna Czarnecka – Klinika Medycyny Ratunkowej
REHABILITANT
Tomasz Pałka – Klinika Neurologii
Piotr Popielewski – Klinika Neurologii
OPIEKUN MEDYCZNY
Arleta Sikora – Klinika Geriatrii
Magdalena Gąsiecka – Klinika Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii
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Nagroda
w konkursie plastycznym
Obchody Jubileuszu szpitala to również okazja do wykazania się talentem naszych najmłodszych pacjentów. Wspólnie z Zespołem szkół nr 33 Dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
zorganizowaliśmy Konkurs Plastyczno-Literacki pn.: „Szpital Jurasza widziany oczami dzieci
i młodzieży”. Oto laureaci i ich prace:

Izabela Maciejewska, Dyrektor Zespołu Szkól nr 33 Dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej oraz Dyrektor Jacek Kryś

Najmłodsza laureatka Marika nie mogła przybyć na nasza uroczystość osobiście. Wraz z rodzicami odebrała nagrodę
w gabinecie dyrektora.
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Marika Zielińska

Łukasz Jurkiewicz

Laura Tyszkiewicz

Choć każdy ruch sprawia mi ból
Choć każdy krok ciągnie mnie w dół
Idę do przodu nie zważam na schody
Dotrę do celu – póki jestem młody
I każde mrugnięcie to nowe zaklęcie
Dziękuję Ci Boże – oddycham, powietrze…
Czy to nie jest piękne?
Co może być lepsze?
Dowiesz się, tylko uklęknę.
Jestem już zdrowa – to zasługa Wasza
Szczerze dziękuje Szpitalowi Jurasza.
Wiktoria Schulz

Olgierd Jastrząb
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Nagroda Dyrektora
Z okazji 80-lecia szpitala Uniwersyteckiego nr.1 im. dr. A. Jurasza
za szczególne zaanagażowanie, osiągniecia i zasługi
To nagroda przyznawana w celu wyróżnienia pracowników szpitala, którzy w szczególności wykazują w swojej pracy inicjatywę znacznie wykraczającą poza zakres ustalonych obowiązków służbowych i przydzielonych zadań,
dbają o swój rozwój zawodowy, poprzez swoją codzienną postawę i działania wykazują się dbałością o dobre imię
szpitala, przyczyniając się do jego rozwoju i pozytywnego wizerunku oraz przyczyniają się do budowania pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami szpitala. Kandydata do nagrody nominował bezpośredni przełożony składając wniosek ze stosownym uzasadnieniem.

Laureaci nagrody
• Maria Baczyńska, kierownik zespołu techników, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
• Barbara Bielicka, kierownik Działu Żywienia
• dr n. med. Agnieszka Mikucka, starszy asystent, Zakład Mikrobiologii Klinicznej
• Elżbieta Stengiel, starsza sekretarka medyczna Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
• dr n. med. Magdalena Trzcińska, psycholog kliniczny, Poradnia Psychologiczna
• Jerzy Betlejewski, mistrz Dział Utrzymania Infrastruktury
• Dariusz Małkowski, sanitariusz Klinika Geriatrii
• dr n. n.med. Sławomir Manysiak, starszy asystent, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
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Osobowość Szpitala
dr n. med. Wirginia Tomczak-Watras

Laudację wygłosił prof. dr. hab. n. med. Jacek Manitius, wieloletni Kierownik Kliniki Nefrologii,
obecny Dyrektor ds. Lecznictwa

Jest dla mnie ogromnym i niepowtarzalnym zaszczytem dzisiejszego wieczoru wygłoszenie laudacji z okazji
przyznania nagrody OSOBOWOŚĆ SZPITALA z okazji Jubileuszu 80-lecia Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im
dr. Antoniego Jurasza. Przedstawiając sylwetkę Laureata unikam posługiwania się datami czy też liczbami ponieważ przymioty i cechy Jej charakteru są nie tylko niepoliczalne, ale także nie ulegały zmianie na przestrzeni
czasu i okoliczności w jakich dane było Jej pracować. Pracować i związać całe swoje życie zawodowe na rzecz
właśnie naszego Szpitala, Szpitala im. dr. Antoniego Jurasza. Po raz pierwszy dane mi było spotkać Panią Doktor
w Gdańsku, gdy z zespołem prof. Edmunda Nartowicza przyjeżdżała na spotkania naukowe Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Już wówczas zauważaliśmy Jej niezwykłą dociekliwość, a zarazem niezwykle cenną cechę,
jaką była próba zweryfikowania posiadanej wiedzy i doświadczenia klinicznego w kontekście usłyszanych przed
chwilą nowinek naukowych. Po latach doszło do naszego kolejnego spotkania tym razem w Bydgoszczy w szpitalu,
którego Jubileusz właśnie obchodzimy. Wówczas w pełni uświadomiłem sobie jakim fantastycznym zrządzeniem
losu było to, że mogliśmy wspólnie pracować na rzecz nowopowstałej Kliniki Nefrologii. Zdałem sobie bowiem
sprawę, że będę mógł współpracować z Osobą o ogromnym autorytecie, wiedzy, doświadczeniu zawodowym,
a zarazem formułującą bardzo wyważone sądy i opinie, nie tylko dotyczące spraw zawodowych. Zdałem sobie
również sprawę, że nie jest to tylko mój osobisty osąd, ale przede wszystkim koleżanek i kolegów pracujących od
lat w naszym szpitalu. Przygotowywanie tej laudacji uświadomiło mi po raz kolejny to, że pozostaję ciągle dłużnikiem Pani Doktor. To przecież Pani Doktor, w pierwszych latach tworzenia od początku zespołu lekarskiego Kliniki
Nefrologii zaczęła od podstaw uczyć przychodzących kolejno do kliniki adeptów sztuki lekarskiej w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii. Hołdując przy tym kardynalnej zasadzie, że daremnym wysiłkiem jest nauczanie
nefrologii kogoś kto wcześniej nie posiadł chociażby przeciętnego zasobu wiedzy z interny. Zatem ucząc kolejne
pokolenia naszych młodszych koleżanek i kolegów wymagała nie tylko rzetelności i odpowiedzialności, ale przede
wszystkim kierowania się dobrem i bezpieczeństwem pacjenta. Szanowni Państwo, na co dzień w naszym szpitalu pracujecie z lekarzami Kliniki Nefrologii. Lekarzami doświadczonymi, dojrzałymi z kilkunastoletnim stażem
i ugruntowaną, rzetelną wiedzą w swojej dziedzinie. Proszę abyście wszyscy sobie uzmysłowili, że wszystkie dobre
przymioty charakteryzujące ten zespół są dziełem i efektem wielu lat nauki oraz czasu, który poświęciła Pani
Doktor ucząc ich zawodu. Fakt, że czasami były to szorstkie relacje. Ale z drugiej strony, kto z nas tu obecnych
nie pamięta naszych pierwszych kroków w zawodzie. Kończąc, wyrażam Tobie głębokie podziękowania za to,
że stworzyłaś i w nieoceniony wprost sposób wspierałaś mnie i naszych kolegów nefrologów, swoją wiedzą doświadczeniem a przede wszystkim rozsądkiem. Pani Doktor Wirginio Tomczak-Watras - dziękuję Ci, że dzięki właśnie Tobie w naszym Szpitalu mogła rozkwitać nefrologia oraz, że tak wiele od Ciebie nauczyliśmy się.
prof. dr. hab. n. med. Jacek Manitius
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Osobowość Szpitala
dr n. med. Maria Bogdan

Laudację dla dwóch kolejnych Laureatek wygłosił
prof. dr. hab. n. med. Jacek Kubica,
Prorektor ds. Badań Naukowych UMK,
Kierownik Kliniki Kardiologii

Wygłaszanie laudacji z okazji przyznania nagrody OSOBOWOŚĆ SZPITALA to przywilej, który sobie niezwykle cenię, jednak prawdziwym zaszczytem jest możliwość wspólnej pracy z Panią Doktor Marią Bogdan, z Tobą Marysiu.
Chyba nie ma osoby w naszym Szpitalu, która Jej nie zna. Z pełnym oddaniem angażuje się w interdyscyplinarne
problemy podczas konsultacji internistycznych i kardiologicznych w oddziałach i klinikach innych specjalności.
Doktor Bogdan jest osobą niezwykłą – to nie tylko zdolny i wnikliwy lekarz, ale także dobry człowiek, która wkłada
całe swoje serce w wykonywaną pracę służąc pacjentom zarówno w godzinach pracy jak i poza godzinami. Jej
fachowość i chęć przekazywania wiedzy młodym pokoleniom lekarzy budzi powszechny podziw i szacunek. Pod jej
kierunkiem I lub II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych uzyskało 25 lekarzy. Przez lata niezmiennie
otrzymuje także najwyższe oceny w ankietach studenckich. Wszyscy w Naszym Szpitalu wiedzą, że jeśli chcesz
się czegoś nauczyć, to idź do Marysi, a jeśli ktoś z twoich bliskich staje się pacjentem, to też trzeba szepnąć słowo
Marysi.
Pani Doktor Bogdan poświęciła całe swoje życie zawodowe Naszemu Szpitalowi. Ja znam ją trochę krócej - od
17 lat, czyli od początku mojej pracy w Bydgoszczy. Mam świadomość, że wiele Jej zawdzięczam, pamiętam,
że zawsze mogłem na nią liczyć, a szczególnie wtedy, gdy mi było ciężko. Co prawda, nie zawsze się zgadzaliśmy,
ale to też sobie cenię, bo Ona umie twardo bronić swojego zdania.
Korzystając z tej doniosłej okazji, chcę Ci Marysiu podziękować. Chociaż nie wszystko umiem wyrazić słowami,
to ufam, że wiesz, jak bardzo Cię lubię i cenię.
Szanowni Państwo, Doktor Maria Bogdan to prawdziwa OSOBOWOŚĆ NASZEGO SZPITALA!
prof. dr. hab. n. med. Jacek Kubica
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Osobowość Szpitala
dr n. med. Mirosława Rozwodowska

Pani doktor Mirosława Rozwodowska jest długoletnim pracownikiem Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy oraz zasłużonym nauczycielem akademickim. Swoja pracę zawodową w Szpitalu rozpoczęła
w 1963 roku, w roku 2013 obchodziła 50-lecie pracy.
Od początku istnienia Akademii Medycznej w Bydgoszczy prowadziła seminaria i ćwiczenia ze studentami Wydziału Lekarskiego. Jej niewątpliwy talent dydaktyczny oraz zaangażowanie w nauczanie o chorobach wewnętrznych znalazły uznanie zarówno wśród studentów jak i młodych lekarzy, którzy pod jej życzliwą opieką stawiali
pierwsze kroki w zawodzie. Otrzymała kilkakrotnie Nagrody Rektorskie za działalność dydaktyczną, a w plebiscycie
studentów uzyskała tytuł Najlepszego Dydaktyka. Była kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy oraz uczestniczyła w licznych egzaminach specjalizacyjnych I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Przez szereg lat była
ordynatorem Odcinka Internistycznego w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. W latach 1992-1998 pełniła
funkcję Przewodniczącej Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Internistów Polskich. Bez wątpienia, dla
wszystkich lekarzy, do których i ja mam szczęście się zaliczać, współpraca z Panią Doktor Mirosławą Rozwodowską, Jej głęboka wiedza i doświadczenie stanowią wzór do naśladowania, a także motywację do doskonalenia
swoich umiejętności.
Szanowni Państwo, nie ukrywam, że czuję się trochę niezręcznie wygłaszając tą laudację w obecności Pani Doktor,
bo to Ona na wszystkich naszych uroczystościach w Klinice, na Wigiliach i na spotkaniach Wielkanocnych najlepiej umiała ubrać myśli we właściwe słowa. Mówiła wtedy wprost do naszych serc.
Darzę Panią Doktor Mirosławę Rozwodowską najwyższym podziwem i szacunkiem, to prawdziwa OSOBOWOŚĆ
NASZEGO SZPITALA.
prof. dr. hab. n. med. Jacek Kubica
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Osobowość Szpitala
dr Maria Goc

Laudację wygłosiła
dr hab. n. med. Katarzyna Wawrzyniak,
Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

To zupełnie wyjątkowa chwila dla mnie, jako kierownika kliniki. Mam trudne zadanie, ale i honor opowiedzieć w kilku
zdaniach o kimś niezwykłym, kto wielu z nas wprowadził do świata tej trudnej dziedziny, jaką jest anestezjologia
i intensywna terapia, kto przez kilkadziesiąt już lat towarzyszy naszym zmaganiom. Opanowanie sztuki leczenia
krytycznie chorych pacjentów oddziałów intensywnej terapii tak skutecznie, że wydawałoby się, że graniczy to
z cudem, wymaga nie tylko wiedzy, ale nade wszystko wyczucia tych zjawisk, które nie są opisane w żadnym podręczniku. Parafrazując piękne słowa: Życie jest darem, od nielicznych dla wielu, od tych, którzy wiedzą i mają, dla
tych, którzy nie wiedzą i nie mają. Dla tej osoby – anestezjologa i intensywisty życie jej pacjentów jest zawsze największym darem, zarówno wtedy kiedy powierzają jej je na kilka godzin trudnego zabiegu, na kilka chwil skutecznej
reanimacji, czy też na sekundę użycia defibrylatora w odpowiednim momencie. W pracy anestezjologa bywają
wyzwania, wobec których nie łatwo utrzymać pewną ręką laryngoskop. Właśnie w takich sytuacjach obecność
kogoś, kto swoim spokojem, życzliwą radą, ale także poczuciem humoru, podtrzymuje na duchu, a tym samym
pozwala na odzyskanie siły do walki o kolejne życie - jest nieoceniona.
Panie i Panowie, Mamy to szczęście być blisko specjalisty, który w pracy w sposób tylko sobie wiadomy stwarza anestezjologiczną możliwość przeprowadzenia ryzykownej operacji, a w sprawach uznanych za beznadziejne,
dzieląc się wiedzą i doświadczeniem pokazuje inną perspektywę szans na wygraną. I nigdy nie zniechęca się żadną
porażką, zawsze wierzy w człowieka i w każdym dostrzega iskrę dobra.
Dzisiaj przedstawiam do odznaczenia tę niezwykłą, pełną ciepła i osobistego uroku osobę, znakomitego lekarza,
nauczyciela i wychowawcę wielu naszych koleżanek i kolegów jak i również mojego kierownika specjalizacji, a nade
wszystko oddanego przyjaciela i czynię to z ogromną satysfakcją, a także z wdzięcznością za możliwość dzielenia
z nią losu anestezjologa w klinice, którą mam zaszczyt kierować.
Pragnę by ta współpraca trwała, jak najdłużej – ad multos annos!
dr hab. n. med. Katarzyna Wawrzyniak
14

Osobowość Szpitala
dr n. med. Andrzej Kapała

Laudację wygłosił
dr hab. n. med. Maciej Słupski,
Kierownik Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej

Wspaniały chirurg, człowiek obdarzony niezwykłym talentem a do tego niebywale skromny, uczynny i ludzki nad
podziw. Wychował całe pokolenie chirurgów, był i nadal jest dla wielu z nas już dojrzałych zabiegowców, a przynajmniej dla mnie, niedoścignionym wzorem operatora. Osobiście, proszę Państwa, asystując i operując w asyście
Pana Doktora i obserwując Jego pracę przeżywałem chwile uniesień chirurgicznych trudnych do porównania
z czymkolwiek. Pan doktor urodził sie w 1944 roku, po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1962-1968 specjalizację uzyskał w 1974 roku, a tytuł dr n. med. w roku 1993.
Pracował w szpitalu im Jurasza w latach 1971 do 2009 a od 2009 po przejściu na emeryturę do chwili obecnej
jest zatrudniony w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej i nadal służy swoją radą i pomocą. Stworzył szkołę
chirurgii dostępu naczyniowego dla potrzeb przewlekłej hemodializy, opracował własna unikalna metodę wytwarzania przetok tętniczo-żylnych, wraz z panem dr Wojciechem Szczęsnym otrzymał nagrodę na prestiżowym
kongresie chirurgicznym w Londynie w 2000, opublikował wiele prac opisujących wyniki wczesne i odległe funkcjonowania tych przetok. W uznaniu tych zasług otrzymał w roku 2017 honorowe członkostwo polskiego klubu
dostępu naczyniowego do HD, którego był założycielem. Zasługi pana doktora na polu chirurgii ogólnej znane
nie tylko w naszym ośrodku ale i w całym kraju zostały również docenione, czego wyrazem stało się przyznanie
Mu honorowego członkostwa TCHP w 2011 podczas zjazdu tego towarzystwa w Łodzi. Promotorem tego postępowania był uczeń i przyjaciel Pana Doktora, uznany w kraju i za granica autorytet Pan Profesor Wojciech Zegarski.
Pragnę dodać na koniec, że wszystkie osiągnięcia bydgoskiej szkoły chirurgicznej, nagrody i odznaczenia jakie
otrzymali jej adepci łączą się nierozerwalnie z nazwiskiem naszego Mistrza i nauczyciela Pana Profesora Zygmunta Mackiewicz, który w tej Sali otrzymał dr honoris causa UMK, a w roku 1999 jako Prezes TChP otwierał 59 zjazd
naszego towarzystwa. Jeśli dotąd odnieśli Państwo wrażenie, że chodzi o mnie, to z przyjemnością wyprowadzam
Państwa z błędu i zapraszam Pana Doktora Andrzeja Kapałę.
dr hab. n. med. Maciej Słupski
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Nagroda Specjalna za całokształt
działalności na rzecz Szpitala
Mieczysław Boguszyński
Dyrektor Szpitala w latach 1981-1999

JM Rektor UMK prof. dr. hab. Andrzej Tretyn wręcza nagrodę
Mieczysławowi Boguszyńskiemu

Laudację na cześć Laureata wygłosił prof. dr hab. n.
med. Henryk Kaźmierczak, kierownik Kliniki
Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej,
Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
UMK w latach 2006-2012

Dzisiejszą uroczystość zaszczyca swoją obecnością zasłużony dla medycyn w Bydgoszczy i regionu lekarz. Studiował na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej. Po studiach praca na Oddziale Chirurgii i Oddziale
Chorób Wewnętrznych szpitala powiatowego w Szubinie. Specjalizacje z zakresu chorób zakaźnych, patomorfologii, medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia. Następnie objął stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Zakaźnych w szubińskim szpitalu, a w latach 1973-1978 był Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa. W roku 1978
przeniósł się do Bydgoszczy i do roku 1981 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Podstawowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W latach 1981-1984 Dyrektor Naczelny nowopowstałego Szpitala XXX-lecia
PRL. Po powołaniu w 1984 roku Akademii Medycznej w Bydgoszczy i przekształceniu szpitala w Państwowy Szpital
Kliniczny obejmuje stanowisko Dyrektora Naczelnego. Był to jednocześnie czas remontu, rozbudowy i modernizacji budynków Szpitala im. dr. Antoniego Jurasza przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Pełniąc obowiązki Dyrektora PSK
jednocześnie odpowiadał za przygotowanie zmodernizowanego obiektu szpitala do rozruchu. Funkcję Dyrektora
Naczelnego Państwowego Szpitala Klinicznego im. dr. Antoniego Jurasza pełnił do chwili przejścia na emeryturę
w 1999 roku.
Pierwszy Rektor Akademii Medycznej w Bydgoszczy prof. dr hab. n. med. Jan Domaniewski wskazywał na Jego
umiejętności organizacyjne, cierpliwość w dochodzeniu do celów, takt, umiejętność współpracy z Kierownikami
Klinik i Zakładów, łatwość integrowania załogi szpitala, doskonałą znajomość szczegółów funkcjonowania lecznicy. Nasz Dostojny Gość jest wspaniałym kronikarzem medycyny naszego miasta i województwa, jej sukcesów i
trudności, przeszłości i teraźniejszości ochrony zdrowia. Autor tak interesujących książek jak: W kręgu Eskulapa
– o stuleciu Szpitala im. Dr. J. Korczak i lecznictwa w Szubinie”, kolejna to: „Onkologia w Bydgoszczy”, dalej: „Historia Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego” i szczególnie ważnej dla nas „Od warsztatu balwierskiego do szpitala
klinicznego - z lat historii bydgoskiego lecznictwa”. Szanowni Państwo, czas już, aby poprosić ich Autora, wielce
zasłużonego bydgoskiego lekarza Pana Dyrektora Mieczysława Boguszyńskiego,

Prof. dr. hab. n. med. Henryk Kaźmierczak
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Życzenia i gratulacje
dla Szpitala

Marek Nowak Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Izabela Miłoszewska,
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Torunia

Dr Stanisław Prywiński,
Prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Katarzyna Florek Przewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy
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Koncert z uśmiechem

Galę Jubileuszowa uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry im. Johanna Straussa w Bydgoszczy
pod batutą Łukasza Hermanowicza

Najpiękniejsze arie i pieśni operetkowe brawurowo wykonali Marcela Wierzbicka i Łukasz Ratajczak

Cały koncert poprowadziła Pani Emilia Czekała
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A po koncercie...

Od lewej mgr Apolonia Żuchlińska, dr Zofia Soboczyńska, Maria Wiencek,
Dyrektor Szpitala Jacek Kryś oraz mgr Elżbieta Czarnowska

Dr Dagmar Drűll i prof. Manfred Zimmermann z Uniwersytetu w Heidelbergu

Swingowe i jazzowe rytmy podczas bankietu zaprezentował zespół Dixie Company

Wspaniały urodzinowy tort – prezent od Cukierni Adama Sowy
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NORDIC MOTOR Sp. z o. o.
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KWINTESENCJA KLASY SUV
Zwiększony prześwit.
Napęd i-ACTIV AWD.
Bezpieczeństwo. Charakter. Dynamika.
Idealne na miejskie wyzwania...
I poza utartymi szlakami.
Dwa samochody.

DRIVE TOGETHER

NORDIC MOTOR Sp. Z o. o.
ul. Fordońska 307 Bydgoszcz
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z eksploatacji znajdziesz na www.mazda.pl

