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Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Profesor Ma-
rek L. Kowalski, Redaktor Naczelny naszego czasopisma zo-
stał uhonorowany międzynarodową Nagrodą im. Daniela 
Bovet w Dziedzinie Leczenia i Prewencji Alergii.

Nagroda ta nosi imię laureata Nagrody Nobla z Fizjologii 
i Medycyny, odkrywcy leków przeciwalergicznych (antyhista-
minowych) i przyznawana jest przez Europejską Akademię 
Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). EAACI jest mię-
dzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym ponad 8500 
naukowców, badaczy i lekarzy oraz ponad 49 stowarzyszeń 
alergologicznych z całego świata. Co roku EAACI honoruje 

Medalem im. Daniela Bovet jednego naukowca/klinicystę  
z całego świata, który – w jej ocenie – znacząco przyczynił 
się do rozwoju innowacyjnych strategii diagnostycznych i te-
rapeutycznych w zakresie kontroli i zapobiegania chorobom 
alergicznym oraz ma wkład w zrozumienie patofizjologii 
chorób alergicznych. Profesor Marek L. Kowalski jest pierw-
szym w historii tej nagrody laureatem z Polski.

Nagroda została wręczona przez Prezydenta EAACI pro-
fesora Nikosa Papadopolouos, w dniu 6 czerwca 2015 roku, 
podczas uroczystej ceremonii otwarcia XXXIV Kongresu 
EAACI w Barcelonie.

Międzynarodowe wyróżnienie  
dla Profesora Marka L. Kowalskiego
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II Międzynarodowy Kongres  
„Dermatologia i Alergologia bez Granic”

„Dermatologia i Alergologia bez Granic” – pod tym hasłem 
miało miejsce tegoroczne spotkanie naukowców zaintereso-
wanych problematyką i aktualnymi zagadnieniami polskiej  
i białoruskiej dermatologii, wenerologii i alergologii. To drugi 
Kongres, który odbył się tym razem w Państwowym Uniwer-
sytecie Medycznym w Grodnie w dniach 7-9 maja 2015 roku. 
Kongres został zorganizowany przez Katedrę Dermatowene-
rologii Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie 
oraz Katedrę i Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad Kon-
gresem objęło Białoruskie Towarzystwo Dermatologów i Ko-
smetologów. 

Sympozjum składało się z 5 sekcji naukowych i na każdej 
z nich można było wysłuchać kilku tematycznie ukierunko-
wanych wykładów. Wykłady prowadzone były naprzemien-
nie przez naukowców ze strony białoruskiej i polskiej. Stronę 
polską reprezentowali m.in.: prof. B. Samoliński z Warszawy 
z wykładem na temat projektów europejskich w dziedzinie 
dermatologii oraz wykładem dotyczącym anafilaksji, prof.  
J. Szepietowski z Wrocławia z wykładem o świądzie w atopo-
wym zapaleniu skóry, prof. K. Buczyłko z Łodzi omawiający 
intrygujące zagadnienie nosa atopowego oraz prof. R. No-
wicki z Gdańska z wykładem na temat skóry atopowej. 

W konferencji uczestniczyło szereg przedstawicieli nauk 
medycznych, ale także biologiczno-chemicznych, a nawet 
fizycznych. Oprócz przedstawicieli świata nauki nie zabrakło 

także czynnych zawodowo lekarzy i przedstawicieli prze-
mysłu farmaceutycznego, przedstawicieli sprzętu laborato-
ryjnego i oferujących nowoczesne oprogramowania kom-
puterowe, oraz wydawnictw specjalistycznych czasopism 
naukowych i branżowych.

II Międzynarodowy Kongres „Dermatologia i Alergologia 
bez Granic” stał się wspaniałą platformą dyskusyjną nie tylko 
dla badaczy zajmujących się ściśle naukami dermatologicz-
nymi i alergologicznymi, lecz również dla tych wszystkich, 
którzy w powiązaniu z dermatologią widzą szansę rozwoju 
innych gałęzi nauki.

Z punktu widzenia Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go to właśnie obecność Pana Profesora Romana Nowickie-
go podczas II Międzynarodowego Kongresu „Dermatologia 
i Alergologia bez Granic” była najbardziej kluczowa. Mia-
nowicie, w obecności Rektora Państwowego Uniwersytetu 
Medycznego w Grodnie Prof. Victora Sniezyckiego, zapro-
szonych, licznych gości oraz zebranych uczestników konfe-
rencji, podczas I sesji inauguracyjnej Kongresu miała miej-
sce oficjalna ceremonia wręczenia doktoratu honoris causa  
prof. dr. hab. Romanowi Nowickiemu. Ze strony naszej Uczel-
ni, podczas tej wspaniałej uroczystości udział wzięli: prorek-
tor ds. Nauki prof. dr hab. Tomasz Bączek i były rektor prof. 
dr hab. Roman Kaliszan. Formalne wizyty i spotkania z przed-
stawicielami władz Państwowego Uniwersytetu Medyczne-
go w Grodnie umożliwiły następnie nawiązanie i zacieśnie-
nie współpracy międzyuczelnianej. Dopełnieniem oficjalnego 
programu Kongresu było dwugodzinne zwiedzanie Grodna  
z przewodnikiem oraz uroczysta kolacja w zjawiskowej re-
stauracji „Zamek Zevany” zlokalizowanej w pobliskim mia-
steczku Korobczyce. Przemów i toastów nie było końca!

Prof. dr hab. Tomasz Bączek
Prof. dr hab. Roman Kaliszan


