WIZYTA GUBERNATORA UPPSALI
W dniu 18-go października br. gościem dyrekcji Instytutu Fizyki Jądrowej
PAN był Gubernator okręgu Uppsali Anders Björck. Celem wizyty było
zapoznanie się z powstającym w IFJ PAN Centrum Terapii Protonowej.
W Uppsali jest planowane uruchomienie takiego Centrum w perspektywie
najbliższych lat. Szwedzi zaprosili już do przetargu firmę IBA ( z Belgii, region
Walonii), którą w lutym wizytował Gubernator Björck, a przeddzień
rozpoczęcia wizyty w Polsce otworzył (wraz z Ambasadorem Belgii w Szwecji)
przedstawicielstwo IBA-Scanditronix w Uppsali.
Pod koniec sierpnia br. IFJ PAN otrzymał poprzez Ministerstwo Nauki
finansowanie z Programu Operacyjnego Unii Europejskiej pt. ”Innowacyjna
Gospodarka”. Projektem, popieranym przez prezydenta miasta Krakowa Jacka
Majchrowskiego, wojewodę Macieja Klimę oraz marszałka Sejmiku
Wojewodzkiego Marka Nawarę, kieruje doc. Paweł Olko.
Planowany jest zakup najnowszej generacji cyklotronu przyspieszającego
wiązkę protonów do energii do 200 MeV tj. w pełnym zakresie potrzebnym do
terapii najbardziej skomplikowanych nowotworów zlokalizowanych w głowie,
szyi czy układzie nerwowym oraz budowa kilku budynków, na powierzchni 10
tysięcy m2, przeznaczonych do terapii i zaplecza naukowo badawczego. Doc.
Paweł Olko przedstawił gościowi dotychczasowe osiągnięcia IFJ PAN w
zakresie zastosowania cyklotronu AIC144 dla potrzeb medycznych, pokazał
pomieszczenie przygotowywane do leczenia melanomy oka, jonowody
wyprowadzające wiązkę oraz fotel terapeutyczny. Planuje się, że w 2009 roku
pierwsi pacjenci z rakiem gałki ocznej będą leczeni w IFJ PAN, a w 2012
rozpocznie działalność Bronowickie Centrum Cyklotronowe.
Wojewoda Anders Björck jako Przewodniczący Rady Europy podczas
swojej kadencji w latach 1989 -1991 doprowadził do nadania Polsce statusu
obserwatora w Radzie, a pod koniec swojej kadencji wprowadził Polskę, jako
równoprawnego członka, do Rady Europy. W swoich działaniach ściśle
współpracował z Ojcem Świętym Janem Pawłem II jak i Jego służbami
dyplomatycznymi, co jest powszechnie znane w świecie dyplomatycznym.
Będąc Ministrem Obrony Narodowej Anders Björck podpisał w imieniu
Królestwa Szwecji z RP jako pierwszym krajem z byłego Układu
Warszawskiego, umowę o współpracy wojskowej. Jako Pierwszy Vice
Marszałek Szwedzkiego Parlamentu w latach 1994-2002 wspomagał działania
mające na celu powołanie Szwedzko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, która
rozpoczęła swoją działalność w 2003 i po dzień dzisiejszy jest jedną z

prężniejszych grup w Szwedzkim Parlamencie. Dzięki staraniom Andersa
Björcka w Uppsali powołano Konsulat Honorowy RP, gdzie co roku odbywają
się imprezy kulturalno-naukowe propagujące Polskę, a w szczególności
Małopolskę, z którą Uppsalę łączy bardzo dobra współpraca.

