Wystawa w Muzeum GUMed

Począwszy od lutego br. na łamach Gazety AMG prezentowane były najważniejsze fragmenty prezentacji materiałów
przygotowywanych z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Podsumowaniem tego cyklu
jest wystawa w Muzeum GUMed, tradycyjnie towarzysząca
inauguracji roku akademickiego. Znane już materiały historyczne uzupełnione zostały o najciekawsze fotografie, pamiątki, dokumenty i inne artefakty, które do tej pory nie były
przedstawione w jubileuszowym cyklu. Kiedy niemal rok
temu rozpoczynały się przygotowania do obchodów jubileuszu, oczywistym stała się konieczność i unikalna okazja
zwrócenia uwagi na polski dorobek intelektualny ostatnich
100 lat. Jest zrozumiałym, że szczególną uwagę zwrócono
na dzieje Wydziału Lekarskiego USB oraz naszej Uczelni od
1945 r. Podczas przygotowania do wystawy wykorzystano
zbiory Muzeum, jak i specjalnie na tę okazję pozyskane
depozyty.
Sto lat to w najnowszej historii to okres burzliwy, obfitujący z dramatyczne wydarzenia, wielkie przemiany świata,
ale również niespotykane dotąd osiągnięcia nauki, i postęp
jaki dokonał się dzięki niej w każdej dziedzinie. Medycyna
jest oczywistym beneficjentem tego procesu. Jednak nawet
analiza wszystkich aspektów rozwoju ochrony zdrowia
w ostatnich dziesięcioleciach, ich zsumowanie i multiplika-
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cja, nie są w stanie oddać rzeczywistego wymiaru postępu,
całkowitej zmiany „horyzontu zdarzeń” w medycynie, farmacji, ochronie zdrowia, naukach o zdrowiu, etc. I nawet
medycy – rozumiani jako bardzo rozległa i zróżnicowana
grupa profesjonalistów zajmujących się wszelkimi aspektami zdrowia, nie do końca zdają się odczuwać w środku jakiego cyklonu dziejowego się znajdują. Wystawa w Muzeum
winna pokazać przynajmniej niektóre z najistotniejszych
zmian. Odnowienie USB w Wilnie w 1919 r., powołanie ALG
w 1945 r., okupacyjny strajk studentów w 1980 r.
Jednocześnie sto lat to suma wielu drobnych wydarzeń,
niekiedy ważnych tylko przez krótką chwilę, a dziś już zapomnianych. To równocześnie działalność tysięcy osób,
często bezimiennych, odciskających swe piętno w mikrokosmosie jakim jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Przygotowanie wystawy uzmysłowiło oczywisty kontekst przeszłości: nie można jej wspominać w oderwaniu od ludzkich
losów. I choć wydaje się to naturalne, to przypomnienie
ich historii, pozwala wczuć się w atmosferę przeszłości.
Analizowanie jej z perspektywy muzeum uczelni to pasjonujące odkrywanie nieznanego lub chwilowo zapomnianego świata oraz odświeżanie wspomnień. Tym razem
trwało ono wiele miesięcy podczas, których powstawały
kolejne prezentacje z cyklu Kalejdoskop 100 lat. Trudno jest
w kilkunastu zdaniach streścić i opisać to unikalne spotkanie z historią.
Niemal każdy z eksponatów w naszej kolekcji ma związek,
nawiązuje, odnosi się lub opowiada o wydarzeniach ostatniego stulecia. Stało się zatem jasne, że CAŁE MUZEUM, zbiór
książek, narzędzi i aparatury medycznej, każda z fotografii
i osobistych pamiątek, wszystkie dokumenty tworzą w istocie kalejdoskop 100-lecia. Wystawę będzie można oglądać
przynajmniej do końca stycznia 2019 r. Zapraszamy!
dr Marek Bukowski,
Muzeum GUMed
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