Mila – osoba niezwykła…
Maria Kroll przeszła na emeryturę
i z dniem 31 lipca 2018 r. zakończyła pracę jako kierownik Dziekanatu ds. Naukowych. Została przyjęta do pracy w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego 1.03.1967 r.
(50 lat temu) na stanowisko referenta ds.
ogólnych. W tym czasie dziekanem Wydziału Lekarskiego był prof. Stefan Raszeja, a rektorem prof. Jakub Penson (kandydaturę Mili Kroll zaproponował prof.
Alfons Senger, ówczesny kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii AM w Gdańsku
i były prodziekan Wydziału Lekarskiego).
Pani Mila przepracowała w Dziekanacie WL łącznie 51 lat, a stanowisko kierownika zespołu pracowników Dziekanatu objęła w 1975 r. (43 lata temu). Ówczesny dyrektor Akademii Medycznej w Gdańsku dr Czesław Baran powierzył pani Mili funkcję
kierownika Dziekanatu z powodu choroby ówczesnego kierownika
Iwony Krywko. Niestety Iwona Krywko zmarła zdecydowanie za wcześnie, po bardzo krótkiej i ciężkiej chorobie, mając 48 lat. Była kierownikiem bardzo wymagającym, ale i bardzo cenionym w środowisku
społeczności akademickiej. Z dniem 1 listopada 1975 r. Mila Kroll
została powołana na stanowisko kierownika Dziekanatu WL. W tym
czasie była najmłodszym pracownikiem w Dziekanacie i najmłodszym
kierownikiem dziekanatu w Akademiach Medycznych w Polsce.
Pełniąc funkcje kierownicze, Pani Mila współpracowała z sześcioma
dziekanami. Pierwszym dziekanem był prof. Kazimierz Lewicki, a najdłużej pracowała z dziekanami: prof. Barbarą Śmiechowską, prof. Januszem Galińskim i prof. Januszem Morysiem.
Do zadań kierownika Dziekanatu WL do 1999 r. należało prowadzenie spraw związanych z przebiegiem studiów, dydaktyką studentów
Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego oraz prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej dla
studentów. W stanie wojennym przydzielano studentom kartki na
wyżywienie. W latach 80. XX w. wydzielono z Dziekanatu sprawy socjalno-bytowe studentów i utworzono oddzielny dział.
W latach 1960-1974 Dziekanat również prowadził prace związane
z rekrutacją na I rok studiów. Po zakończeniu godzin urzędowania dla
studentów i nauczycieli akademickich, tj. po godzinach pracy, pracownicy zajmowali się pracami rekrutacyjnymi. Tak było od maja do
sierpnia/września każdego roku. Listę przyjęć ogłaszano do 25/26
lipca i po ogłoszeniu listy przyjęć Dziekanat przystępował do przygotowywania wykazów kandydatów przyjętych i skierowanych na praktyki robotnicze tzw. Hufce Pracy. Zaliczenie praktyki robotniczej było
warunkiem dopuszczenia do studiów. Liczba studentów na obu kierunkach oscylowała od 2400 do 2 800 studentów, natomiast w roku
akademickim 1993/1994 po zmniejszeniu limitu przyjęć na I rok
studiów decyzją Ministra Zdrowia, liczba studentów zmniejszyła się
do 2300.
Od 1 lipca1999 r. w strukturze Dziekanatu utworzono dwa działy:
Dział ds. Studenckich i Dział ds. Naukowo-Organizacyjnych. Podział
nastąpił na wniosek M. Kroll uzasadniony zbyt dużym przeciążeniem
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zadań Dziekanatu oraz perspektywa
powołania kierunku studiów pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim.
Do zadań Dziekanatu należało również prowadzenie spraw związanych
z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz postępowaniem kwalifikacyjnym o nadanie
tytułu profesora, a także działań związanych z Radą Wydziału i awansami nauczycieli akademickich. Posiedzenia Rady
Wydziału odbywały się w budynku rektoratu w Sali posiedzeń Senatu – obecnie
sala posiedzeń pokój numer 109 przy
Dziekanacie WL. Wówczas członków RW
było około 60. Kolejno posiedzenia RW
zostały przeniesione do Biblioteki Głównej AMG – posiedzenia odbywały się przy herbatce i kanapkach, które przygotowywały panie
z dziekanatu. Po wybudowaniu budynku Zakładów Teoretycznych
(IBM), posiedzenia odbywały się w sali wykładowej im. S. Hillera.
Odstąpiono wówczas od kanapek. Dziekan zarządzał przerwę i członkowie rady udawali się do barku obok sali na kawę/herbatę. Niestety
po przerwie często brakowało kworum na posiedzeniach i Dziekan
był zmuszony wycofać się z zarządzania przerwy na posiedzeniach
rady.
Pani Kierownik Mila ogromną uwagę przywiązywała do prawidłowego przygotowywania dokumentacji wysyłanej do Centralnej Komisji. Wnioski o nadanie stopni i tytułów naukowych oraz dokumenty były przygotowywane pod szczególną jej kontrolą. Dzięki stałej
współpracy z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów – na bieżąco
uzgadniała wymogi stawiane przez Centralną Komisję w przygotowywaniu wniosków i dokumentacji, co owocowało bardzo pozytywną oceną naszych dokumentów w Centralnej Komisji, dzięki czemu
wnioski nigdy nie były zwracane do uzupełnienia. Pani Mila zawsze
swoją postawą wykazywała dbałość o wizerunek Uczelni i dobro
kandydatów, którzy ubiegali się o stopnie i tytuły naukowe.
Pani Mila została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1988 r.,
Złotym Krzyżem Zasługi w 2001 r. i Medalem Zasłużonemu Akademii
Medycznej w Gdańsku w 1997 r.
Wzorem wielu profesorów Uczelni, dziękującym Pani Mili za wspaniałą współpracę, pomoc i rady oraz wielką kulturę i zaangażowanie
w pracy pragnę złożyć Pani Mili wyrazy najwyższego uznania za ogromną wiedzę i doświadczenie w poruszaniu się w gąszczu przepisów
i rozporządzeń, a także bardzo serdeczne podziękowania za wsparcie,
okazaną mi pomoc i rady podczas pracy jako Dziekan Wydziału Lekarskiego, w tym zgodę na przedłużenie pracy na 2 kadencję. Pozostaję
z nadzieją, że w ograniczonym czasie Pani Mila będzie przychodzić do
Dziekanatu Wydziału Lekarskiego i wspierać radą następczynię mgr
Annę Gumowską-Włodarczyk.
Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich członków Rady Wydziału, jeżeli powiem, że Pani Mila była i jest osobą wyjątkową.
Maria Dudziak
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