
W dniach 14 – 16 czerwca 2012 roku w Rynie odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja 

Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Organizację tego 

doniosłego wydarzenia Zarząd Główny PTN powierzył nam już we wrześniu 2009 roku, a 

więc zaledwie 3 miesiące po zmianie na stanowisku ordynatora i jeszcze przed formalnym 

powołaniem do życia Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych; dlatego 

traktowaliśmy tę konferencję jako wielkie wotum zaufania, a jednocześnie – szansę na 

zaistnienie na forum ogólnokrajowym w roli organizatora i gospodarza.  

Na Konferencji przybyli wybitni przedstawiciele europejskiej i polskiej nefrologii. Gościem 

szczególnym był Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń lekarzy, doktor honoris causa 

licznych uniwersytetów, wieloletni prezes ZG PTN, znany wszystkim lekarzom głównie ze 

swoich „kultowych” podręczników chorób wewnętrznych – Profesor Franciszek Kokot z 

Katowic. Obecni byli także JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. Andrzej 

Książek, prorektorzy Gdańskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes ZG PTN 

Prof. Jacek Manitius, obecni i byli Członkowie Zarządu Głównego, Członkowie Honorowi 

PTN, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, konsultanci krajowi w dziedzinie 

nefrologii oraz chorób wewnętrznych, a także pełniący funkcję Secretary-Treasurer of the 

European Renal Association/European Dialysis and Transplant Association, Prof. Andrzej 

Więcek. Gośćmi Konferencji, a jednocześnie jej współgospodarzami, jako twórcy i 

przedstawiciele medycyny akademickiej Warmii i Mazur byli także Dziekan Wydziału Nauk 

Medycznych UWM, Profesor Wojciech Maksymowicz i Prodziekan, Profesor Jerzy Gielecki 

oraz Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych WNM UWM, prof. Elżbieta Bandurska-

Stankiewicz. Środowisko lekarskie województwa reprezentował Dr Marek Zabłocki, a Dr 

med. Jan Forfa był Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego. Obowiązki 

Przewodniczącego Komitetu Naukowego pełnił Pan Profesor Bolesław Rutkowski z Gdańska, 

który – obok licznych funkcji sprawowanych obecnie i w przeszłości (m.in. konsultanta 

krajowego w dziedzinie nefrologii, prezesa PTN, prezydenta International Association for 

History of Nephrology, prezesa-elekta Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego) – był 

także przed laty konsultantem w dziedzinie nefrologii dla dawnego województwa 

olsztyńskiego.  

Konferencja rozpoczęła się trzema sesjami firmowymi sponsorowanymi przez przemysł 

farmaceutyczny. W trakcie oficjalnego otwarcia miała miejsce uroczystość wręczenia 

Członkostwa Honorowego PTN dwóm wybitnym nefrologom: Profesorowi Jurgenowi Floege 

z Akwizgranu (Niemcy) oraz Profesorowi Peterowi Stenvinkelowi ze Sztokholmu (Szwecja). 

Zaszczytny tytuł Zasłużonego dla Polskiej Nefrologii otrzymała natomiast nasza Koleżanka, 



Pani Dr med. Maria Napora. W trakcie otwarcia Konferencji przypomniałem także 

zgromadzonym Gościom o III Konferencji Naukowo – Szkoleniowej PTN, która odbyła się 

dokładnie przed 25 laty, 12 czerwca 1987 roku w Mrągowie. Wykład inauguracyjny 

poświęcony diagnostyce i leczeniu hiponatriemii wygłosił Pan Profesor Franciszek Kokot.  

Tematami przewodnimi Konferencji były kłębuszkowe choroby nerek, nefropatie cewkowo – 

śródmiąższowe, choroby nerek uwarunkowane genetycznie oraz kamica układu moczowego. 

W kolejnych 5 sesjach dwóch dni Konferencji ponad 600 uczestników miało okazję 

wysłuchać 19 fascynujących wykładów wygłoszonych wybitnych specjalistów z dziedziny 

nefrologii oraz 6 prezentacji ustnych – wybranych spośród ponad 60 nadesłanych na zjazd 

streszczeń, które uzyskały najwyższą liczbę punktów od recenzentów. W dniu 15 czerwca 

2012 roku odbywała się także sesja posterowa. Na zakończenie porannej sesji 16 czerwca 

wręczono także nagrody dla najlepszych prezentacji ustnych i posterowych.  

Niemal przez cały czwartek i piątek w Rynie padał deszcz. Pan Dziekan Maksymowicz 

nawiązał zresztą w swoim wystąpieniu do tego faktu, mówiąc, że „tam, gdzie obradują 

nefrolodzy, nawet z nieba musi być diureza…”. Organizatorzy patrzyli jednak w niebo z 

narastającym niepokojem, w związku z planowaną na wieczór imprezą plenerową. Okazało 

się jednak, że Opatrzność czuwa nad warmińsko – mazurską nefrologią, ponieważ w ciągu 

kliku minut, około 17, niebo zrobiło się bezchmurne i rozbłysło popołudniowe słońce. Dzięki 

temu drugi dzień Konferencji mógł zakończyć się wspaniałą biesiadą pod gołym niebem, w 

trakcie której zagrał zdobywający coraz większą popularność zespół „rockandrollowych 

górali ze Śląska Cieszyńskiego”, zespół Ustronsky (m.in. laureat Debiutów Festiwalu w 

Opolu w roku 2009). W trakcie ich występu Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

wcielił się na kilkadziesiąt minut w rolę blues-rockowego wokalisty i skrzypka, budząc aplauz 

kilkusetosobowej publiczności…  

Gościnność środowiska lekarskiego i akademickiego Warmii i Mazur, piękno przyrody 

naszego Regionu, niepowtarzalny urok ryńskiego Zamku, kulinarne propozycje zamkowego 

Szefa Kuchni oraz wysoki poziom merytoryczny obrad wywarły na Uczestnikach duże 

wrażenie. Jesteśmy adresatami podziękowań i gratulacji w związku z organizacją XX 

Konferencji. Wydaje się, że okrągła nefrologiczna rocznica została godnie uczczona i 

zapadnie w pamięć naszym Koleżankom i Kolegom.  

 

Zapraszamy także na stronę ww.nefrologia.info.pl, gdzie można zapoznać się ze 

szczegółowym programem, przeczytać sprawozdanie z Konferencji i obejrzeć więcej zdjęć. 


