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GUMed laureatem 
nagrody „Orły Wprost” 

na Pomorzu

Kucharze dla chorych dzieci

Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się w gronie przedsiębiorców, 

którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz 

kraju. Nagrodę „Orły Wprost” odebrał prof. Marcin Gruchała, rektor 

GUMed podczas uroczystej gali, która odbyła się 24 kwietnia br. w Gdań-

sku. Wyróżnienie otrzymują firmy, które przez ostatnie 3 lata uzyskały 

największy zysk netto w danym województwie. ■

Dzięki zbiórce zorganizowanej przez trójmiejskich Szefów 
Kuchni oraz Drużynę Bohatera Borysa Podnośnik z wagą oraz 
waga siedzącą trafiły 10 maja br. do Ośrodka Chorób Rzadkich 
UCK GUMed. Zgromadzonych gości powitała dr hab. Jolanta 
Wierzba, koordynator medyczny Ośrodka. W spotkaniu udział 
wzięli m.in.: prof. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych 
GUMed, Jakub Kraszewski – dyrektor naczelny UCK, prof. Janusz 
Limon – kierownik Poradni Genetycznej UCK, prof. Ewa Pilarska 
z Kliniki Neurologii Rozwojowej UCK. Nie zabrakło również pra-
cowników na co dzień związanych z Ośrodkiem Chorób Rzadkich.

Pieniądze, dzięki którym zakupiono sprzęt, udało się zebrać 
podczas specjalnej kolacji zorganizowanej 7 października ubie-
głego roku na Stadionie Energa w ramach akcji Urodziny Borysa. 
To idea, za którą stoi potrzeba systematycznego i konsekwent-
nego budowania wiedzy i świadomości społecznej na temat 

chorób rzadkich, ich wczesnego rozpoznawania i diagnozowania, 

a także dostępnych w Polsce terapii leczniczych i rehabilitacyjnych. 

Było to trzecie tego typu spotkanie trójmiejskich Szefów Kuchni, 

zawsze w ramach tej samej inicjatywy – Serce do Garów. 

Pod opieką Ośrodka Chorób Rzadkich znajduje się duża grupa 

dzieci poruszających się na wózkach, często z zaburzeniami 

oddychania. Kwota zebrana przez Szefów Kuchni pozwoliła na 

zakup podnośnika, połączonego ze specjalnym rodzajem wagi. 

Przyrząd ułatwia przemieszczanie dziecka poruszającego się na 

wózku, redukując konieczność używania siły fizycznej. Dodatko-

wa waga, umożliwiająca pomiar w pozycji siedzącej, jest również 

niezbędna w opiece nad pacjentem. Pozostała suma zostanie 

przeznaczona na zakup sprzętu umożliwiającego precyzyjną 

ocenę funkcji płuc. ■
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GUMed najlepszą uczelnią 
medyczną w Polsce 

Gdański Uniwersytet Medyczny sukcesywnie awansuje w zestawieniach 
najlepszych szkół wyższych. W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych 2018 
Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” GUMed, wraz z Collegium Medicum UJ, 
zajął pierwsze miejsce wśród polskich uczelni medycznych. GUMed poprawił 
również swoją pozycję wśród uczelni akademickich w kraju, plasując się na  
7 miejscu. To o miejsce wyżej niż w roku ubiegłym. GUMed jest niezmiennie 
najwyżej ocenioną uczelnią Pomorza. – Niezmiernie cieszy tak wysoka pozycja 
naszej Uczelni w  rankingu – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.  
– Pamiętajmy jednak, że to sukces całej społeczności akademickiej, bo to ludzie 
są największą wartością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich fachowa 
wiedza, bogate doświadczenie, umiejętności i motywacja to najcenniejszy ka-
pitał, jaki mamy. Nasi pracownicy, studenci, doktoranci, naukowcy i nauczycie-
le akademiccy odnoszą liczne sukcesy na rozmaitych polach – naukowych, 
wdrożeniowych, dydaktycznych i organizacyjnych, budując w kraju i poza jego 
granicami silną pozycję Uczelni. 

GUMed dobrze wypadł również w zestawieniu ocenianych kryteriów. Znalazł 
się na 2 miejscu pod względem publikacji i efektywności naukowej, liczonej 
m.in. liczbą cytowań. Potwierdzeniem tej wysokiej pozycji w rozpoznawalnej 
międzynarodowo działalności naukowej jest przyznana w 2017 r. nagroda  
ELSEVIER Research Impact Leaders Award. Uczelnia została liderem publikacji 
w obszarze nauk o zdrowiu i medycznych, co znaczy, że publikacje pracowników 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są jednymi z najczęściej cytowanych 
w prestiżowych czasopismach naukowych. 

– GUMed jest ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata, 
w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie – mówi 
rektor Gruchała. – Wysoka pozycja GUMed w rozpoznawalnej międzynarodowo 
działalności naukowej (mierzona liczbą cytowań i publikacji), skuteczność 
w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukowo-badawczą oraz 
znacząca pozycja kadry w środowisku naukowym w Polsce i na świecie to kry-
teria stanowiące o sukcesie stale rozwijającej się działalności naukowo-badaw-
czej Uczelni. 

W podziale na kierunki nauczania GUMed plasuje się również w ścisłej czo-
łówce, zajmując 3 miejsce na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, a 4 na 
farmacji i lekarsko-dentystycznym. 

Od wielu lat Uczelnia konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w zakresie 
działalności naukowej i  innowacyjnej. Głównym sukcesem i potwierdzeniem 
wiodącej roli GUMed w zakresie działalności naukowo-badawczej jest wysoka 
pozycja w rankingu kategoryzacji poszczególnych wydziałów w zewnętrznej 
ocenie parametrycznej. GUMed może pochwalić się prestiżową kategorią A+ 
Wydziału Farmaceutycznego z OML i MWB UG i GUMed oraz wysoką kategorią 
A pozostałych wydziałów – Wydziału Lekarskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu 
z OP i IMMiT. ■

http://www.gazeta.gumed.edu.pl
www.viamedica.pl
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Pierwszy w północnej części Polski zabieg przezcewniko-
wej nieoperacyjnej naprawy zastawki mitralnej (MitraClip, 
Abbott) przeprowadzono 8 maja br. w Klinicznym Centrum 
Kardiologii UCK kierowanym przez prof. Grzegorza Raczaka 
(p.o. prof. Marcin Gruchała). Pacjentem był 57-letni mężczy-
zna ze znaczną niedomykalnością zastawki mitralnej. Zabieg 
w  sali Pracowni Kardiologii Inwazyjnej przeprowadzili:  
dr Michał Chmielecki i dr Dariusz Ciećwierz. Przezprze-

Pierwsza w północnej Polsce przezcewnikowa 
nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej

Od lewej: dr Michał Chmielecki, piel. Małgorzata Zielińska, dr Dariusz Ciećwierz, dr hab. Marcin Fijałkowski, prof. nadzw., Szymon Dziedzic,  
dr hab. Piotr Szymański, prof. nadzw., IK, dr med. Rafał Gałąska

łykowe badanie echokardiograficzne w trakcie zabiegu 
prowadzili: dr Rafał Gałąska i prof. Marcin Fijałkowski. 
Merytoryczne wsparcie w trakcie zabiegu zapewnił prof. 
Piotr Szymański z  Instytutu Kardiologii w Warszawie. Za 
znieczulenie pacjenta odpowiedzialna była dr Anna Dylczyk-
Sommer.

Po wybudzeniu ze znieczulenia ogólnego pacjent został 
przekazany na oddział kardiologii, gdzie w 2 dobie po za-
biegu w pełni sił został poddany wczesnej rehabilitacji. 

Znaczna niedomykalność zastawki mitralnej prowadzi do 
uszkodzenia lewej komory i niewydolności serca. Przezskór-
na korekcja niedomykalności mitralnej stanowi alternatywę 
dla leczenia operacyjnego szczególnie w grupie chorych 
o dużym ryzyku operacyjnym.

Technologia MitraClip naśladuje metodę Alfieriego sto-
sowaną w kardiochirurgii, która polega na złączeniu części 
przedniego i tylnego płatka zastawki mitralnej specjalną 
zapinką, w efekcie czego powstaje podwójne światło ujścia 
mitralnego. Wykonanie zabiegu z zastosowaniem techno-
logii MitraClip jest możliwe w warunkach kliniki kardiologii 
i sali zabiegowej kardiologii interwencyjnej bez konieczno-
ści otwierania klatki piersiowej i stosowania krążenia po-
zaustrojowego. Zabieg wykonuje z dostępu przez żyłę udo-
wą, co wiąże się jedynie z niewielkim nacięciem skóry w oko-
licy pachwiny. ■
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Kwalifikacja pracownika UCK do ścisłego finału
Adrian Lange, pracownik Działu Badań Klinicznych i Naukowych UCK zakwalifikował się do ścisłego finału konkursu Liderzy Badań 

Klinicznych w kategorii kierownik projektu. Celem konkursu jest promowanie wiedzy z zakresu badań klinicznych oraz poszukiwanie, 
promowanie i wspieranie rozwoju najbardziej wyróżniających się osób pracujących w tym sektorze. Konkurs zorganizowany przez 
GCPpl – Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, INFARMĘ oraz PolCRO składał się z dwóch etapów te-
stowych oraz etapu finałowego w Warszawie. Spośród 154 osób, które zakwalifikowały się do II etapu wyłoniono listę laureatów 
w poszczególnych kategoriach: Koordynator Ośrodka, Asystent Badań Klinicznych, Monitor Badań Klinicznych oraz Kierownik Projek-
tu. Więcej na stronie http://www.liderzybadanklinicznych.pl. ■

Zespół badawczy z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Na-
czyniowej GUMed pod przewodnictwem dr. hab. Piotra 
Siondalskiego, dokonał eksperymentalnego wszczepienia 
u trzech owiec oryginalnej protezy zastawki serca wyko-
nanej z bakteryjnej nanocelulozy (BNC). Operację przepro-
wadzono w Laboratorium Medycyny Eksperymentalnej 
Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii 17 kwietnia 
br. Ze strony KU Leuven w projekcie wziął udział prof. Bart 
Meuris. W skład zespołu weszli również: kardiochirurg  
dr Magdalena Kołaczkowska i anestezjolog dr Maciej Ko-
walik. Operacje zakończyły się sukcesem i zapoczątkowały 
półroczny okres obserwacji, której celem jest sprawdzenie 
funkcji wszczepionej zastawki serca oraz zbadanie ewen-
tualnych zmian degeneracyjnych w obrębie zastosowane-
go bioimplantu z BNC.

Współpraca między GUMed a KU Leuven została nawią-
zana w 2016 r., w ramach realizacji projektu pt. Przedklinicz-
ne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej 
bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspek-
cie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej 
o akronimie Kardio-BNC. Celem jest wykazanie w badaniach 
przedklinicznych przydatności bakteryjnej nanocelulozy 
jako bioimplantu w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. 
Projekt jest realizowany od 2014 r. przez GUMed, Centrum 
Techniki Okrętowej, firmę Bowil – Biotech (producenta BNC), 
Politechnikę Gdańską (Wydział Chemiczny i Mechaniczny), 
Uniwersytet Gdański (Wydział Biologii) oraz Fundację Roz-
woju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Do tej pory 
opracowano i wyprodukowano BNC o własnościach fizycz-
nych i biologicznych umożliwiających zastosowanie jej jako 
protezy naczyniowej oraz zastawkowej serca. Przeprowa-
dzono badania ex vivo oraz dokonano kilkudziesięciu eks-
perymentalnych wszczepień in vivo różnych bioimplantów 
u świń.

Laboratorium Medycyny Eksperymentalnej w KU Leuven 
jest światowej sławy ośrodkiem specjalizującym się w ba-
daniach przedklinicznych różnych bioimplantów stosowa-
nych w kardiochirurgii. Dzięki nawiązaniu współpracy z prof. 
Bartem Meurisem było możliwe, aby nowa zastawka opra-

Międzynarodowe badania 
innowacyjnego bioimplantu

cowana przez kardiochirurgów i bioinżynierów z Gdańska 
oraz uszyta z polskiej BNC mogła zbliżyć się do etapów 
badań klinicznych. ■

http://www.liderzybadanklinicznych.pl
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Drugi w Polsce jednoczasowy przeszczep serca i nerki 
odbył się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku 
30 marca br. Narządy zostały pobrane od jednego dawcy 
i wszczepione pacjentowi w odstępie kilku godzin.

55-letni mężczyzna, który został poddany tej skompliko-
wanej operacji, borykał się zarówno z niewydolnością nerek 
(spowodowaną kłębuszkowym zapaleniem nerek), jak i nie-
wydolnością serca. Konsekwencją tych schorzeń było zgło-
szenie pacjenta do przeszczepu niesprawnych organów. 
Jednak zły stan serca był przeciwwskazaniem do przeszcze-
pu nerki i odwrotnie – choroba nerki była przeciwwskazaniem 
do przeszczepu serca. W tej sytuacji podjęto decyzję o wy-
konaniu przeszczepienia jednoczasowego.

Operacja odbyła się 30 marca 2018 r. w Klinice Kardiochi-
rurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK. Całość trwała 12 godzin. 
Najpierw przeszczepiono serce, potem po 3-godzinnej prze-
rwie – gdy uznano, że stan pacjenta jest stabilny – nerkę. 

Aktualnie pacjent czuje się dobrze, przeszczepione organy 
podjęły pracę.

– Przeszczep jednoczasowy to niewątpliwie duże obcią-
żenie organizmu operowanego wynikającego z niemalże 
jednoczesnego przeszczepienia dwóch organów. Plusem tej 
sytuacji jest fakt, że pacjent otrzymał serce i nerkę od tego 
samego dawcy, dzięki temu występuje mniejsze ryzyko 
immunizacji, której efektem może być odrzucenie przesz-
czepionego narządu – mówi prof. Alicja Dębska-Ślizień, 
kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Cho-
rób Wewnętrznych GUMed, ordynator Kliniki Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK.

Przeszczepy jednoczasowe to także duże wyzwanie logi-
styczne. Należy podkreślić znakomitą współpracę specjali-
stów z Klinicznego Centrum Kardiologicznego UCK, Kliniki 
Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK, Kliniki Nefrolo-
gii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK, Kliniki 
Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK, a także immuno-
logów, anestezjologów i koordynatorów transplantacyjnych.

- To ogromny sukces szpitala, bo przeszczepianie narządów 
to praca olbrzymiego zespołu przedstawicieli różnych spe-
cjalności – komentuje prof. Jan Rogowski, kierownik Ka-
tedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed, 
ordynator Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii UCK. – A faktu, 
że mamy doskonałych transplantologów, udowadniać już 
nikomu nie trzeba.

Warto dodać, że to drugi przeszczep jednoczasowy (czy-
li wykonany w ciągu 24 godzin) nerki i serca w Polsce. Pierw-
szy wykonano 16 lat temu w 2002 r. w Zabrzu (wg danych 
zawartych w Poltransplant. Biuletyn informacyjny nr 1/styczeń 
2003). Oprócz serc i nerek w Uniwersyteckim Centrum Kli-
nicznym przeszczepia się także szpik i rogówki. Zespół przy-
gotowuje się także do transplantacji płuc i wątroby. ■

Drugi w Polsce jednoczasowy 
przeszczep serca i nerki

Konferencja Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Konferencja Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran – EWMA 2018 odbyła 
się w Krakowie w dniach 9-11 maja br. po raz dwudziesty ósmy. Klinikę Derma-
tologii Wenerologii i Alergologii GUMed reprezentowały lek. Dorota Mehrholz, 
lek. Elżbieta Arłukowicz oraz studentka anglojęzycznego Koła Naukowego 
przy Klinice Dermatologii Marcela Nowak.

Nagrodę za najlepszą pracę prezentowaną na polskiej sesji EWMA 2018 otrzy-
mała lek. Dorota Mehrholz (tytuł pracy Rare etiology of chronic leg ulcers), natomiast 
Marcela Nowak jako jedna z trojga studentów prezentowała wyniki swojej pracy 
na sesji najlepszych prac studenckich wyselekcjonowanych przez komitet EWMA 
2018 r. (tytuł pracy Public awareness of chronic venous insufficiency).

Dodatkowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie http://ptlr.org.
pl/ewma-2018. ■
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Uczelniana Kapituła Czerwonej Róży pod przewodnictwem 
dr. hab. Tomasza Smiatacza, prorektora ds. studenckich 
wyłoniła 26 kwietnia 2018 r. w eliminacjach wewnątrzuczel-
nianych kandydatów Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go do finału konkursu o nagrodę Czerwonej Róży organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży. Zwycięzcą 
w kategorii Najlepszy Student został Karol Steckiewicz – 
student III r. kierunku lekarskiego, a w kategorii Najlepsze 
koło naukowe zwyciężyło Studenckie Koło Naukowe Chi-
rurgii Stomatologicznej. 

Udział w konkursie wzięli również:
•  Kacper Marunowski – student VI r., kierunek lekarski
oraz
•  Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii 

Onkologicznej
•  Studenckie Koło Naukowe Geriatrii
•  Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Gastro-

enterologii i Hepatologii
•  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Prewencji i Dy-

daktyki
Statuetka będąca symbolem piękna, doskonałości i bo-

gatych tradycji pomorskiego środowiska akademickiego od 
ponad 50 lat trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżnia-

Uczelniane eliminacje  
do konkursu Czerwonej Róży

jących się studentów. Reprezentowanie Uczelni w konkursie 
to wielkie wyróżnienie, będące podsumowaniem długolet-
niej pracy. 

Konkurs główny odbył się 27 maja. SKN Chirurgii Stoma-
tologicznej zajęło II miejsce, a Karol Steckiewicz miejsce IV. 
Volkswagen up!, statuetka Czerwonej Róży oraz splendor  tra-
fiły do Mariusza Jakubowskiego z Akademii Morskiej w Gdy-
ni. Najlepszym kołem naukowym okazało się Koło Naukowe 
Mechaniki Konstrukcji KOMBO z PG. W nagrodę Koło otrzy-
mało 12 tys. zł. ■

Szanowni Państwo,
Wszystkich pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Me-

dycznego zapraszam do udziału w tegorocznym Pikniku 
integracyjnym, który odbędzie się w piątek 22 czerwca od 
godz. 15 na placu przy Atheneum Gedanense Novum. 

Wśród zaplanowanych atrakcji nie zabraknie występów 
absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku, a o dobry 
nastrój zwolenników tanecznych rytmów zadba profesjo-
nalny DJ.

Zachęcam Państwa do udziału w imprezie. To niepowta-
rzalna okazja, aby pracownicy naszej Uczelni mogli się lepiej 
poznać i porozmawiać na gruncie nie tylko zawodowym.

prof. Marcin Gruchała,  
rektor GUMed

Piknik integracyjny

Informacje szczegółowe:
Bilety w cenie 5 zł można nabyć od 7 czerwca br. w godz. 

10-15 w Sekcji Informacji i Promocji (rektorat, pokój nr 3). 
Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na 
zakup sprzętu dla małych pacjentów przebywających pod 
opieką Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii 
GUMed. Ponadto w dniu imprezy zostanie przeprowadzona 
zbiórka artykułów plastycznych (bloki, kredki, mazaki, pla-
stelina itp.) i plastikowych zabawek.
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Rokrocznie Biblioteka Główna GUMed włącza się w te 
uroczystości, organizując różne wydarzenia pod wspólną 
kiedyś nazwą Wieczorów w Bibliotece, a obecnie Spotkań w Bi-
bliotece. Hasło promujące tegoroczny Tydzień Bibliotek brzmia-
ło (Do)Wolność czytania i można je interpretować jako wolność 
wyboru zarówno tego, co, kiedy i  gdzie czytamy, a także czy 
będzie to tekst w tradycyjnej formie drukowanej, elektronicz-
nej, a może wysłuchamy audiobooka. Hasło nawiązuje również 
do wolności, której setną rocznicę odzyskania obchodzi w tym 
roku nasza Ojczyzna i dlatego tegoroczne Spotkanie w Biblio-
tece zostało przygotowane właśnie z myślą o tym wyjątkowym 
jubileuszu. Wydarzenie to odbyło się 10 maja br. w godzinach 
popołudniowych, a wśród znamienitych gości byli: rektor 
GUMed prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. studenckich  

Spotkanie w Bibliotece  
– (Do)Wolność Czytania

dr hab. Tomasz Smiatacz, dziekan Wydziału Lekarskiego  
prof. Maria Dudziak oraz prodziekan tego wydziału prof. 
Bartłomiej Ciesielski. Gościliśmy także byłych rektorów z mał-
żonkami, profesorów: Wiesława Makarewicza oraz Romana 
Kaliszana, a także przedstawicieli środowiska akademickiego 
naszego Uniwersytetu, w tym prof. Ewę Lewicką, dr. Marka 
Bukowskiego oraz dr Joannę Śliwińską, rzeczniczkę prasową 
GUMed. Nasze zaproszenie przyjęli również dyrektorzy trój-
miejskich bibliotek akademickich, dyrektor: Grażyna Jaśkowiak 
z Uniwersytetu Gdańskiego, Alicja Kruszyńska z Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz dr Mirosław Nitychoruk 
z Akademii Marynarki Wojennej. Gośćmi były także emeryto-
wani bibliotekarze z naszej Książnicy. 

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystości otwarcia przez 
retora Gruchałę wystawy zatytułowanej Uleczyć z niewoli – 
sylwetki wybranych postaci walczących o niepodległość, zwią-
zanych z historią naszej Uczelni. Ekspozycja została przygo-
towana przez Bibliotekę Główną we współpracy z Muzeum 
i Archiwum GUMed. Pomysłodawczynią tematyki wystawy 
jest nasza koleżanka z Pracowni Bibliograficznej, mgr Elż-
bieta Tymińska, dzięki której możemy zaprezentować szereg 
pamiątek rodziny Tymińskich w postaci historycznych zdjęć, 
dokumentów i odznaczeń stanowiących część historii rodzi-
ny. Wystawa przybliża sylwetki profesorów naszej uczelni, 
którzy swoim zaangażowaniem i działalnością zapisali pięk-
ną kartę w okresie, kiedy Polska rodziła się na nowo. Chcemy 
przywołać ich twarze, sylwetki i dokonania z tamtego okre-
su, by ocalić je od zapomnienia. 

Jej bohaterowie to profesorowie: 
■  Włodzimierz Mozołowski, w czasach, do których wra-

camy pamięcią, młody żołnierz Legionów Polskich or-
ganizujący i dowodzący Plutonem Przybocznym (czyli 
ochroną) Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, a wśród 
dokumentów i zdjęć prezentujemy fotografię Marszał-
ka z imienną dedykacją. Profesor jest kawalerem orde-
ru Virtuti Militari oraz został odznaczony m.in. Krzyżem 
Niepodległości. Brat prof. Mozołowskiego, Stefan, był 
osobistym lekarzem Marszałka i zginął w Katyniu. Arty-
kuł jego autorstwa O chorobie poprzedzającej zgon pierw-
szego Marszałka Polski, ze zbiorów naszej biblioteki, 
także prezentujemy na wystawie. 

■  Stanisław Hiller, również legionista, który wraz z Pierw-
szą Kompanią Kadrową wyruszył w 1914 r. z Krakowa 
do walki o niepodległość Polski i przeszedł z Marszałkiem 
Piłsudskim cały szlak bojowy, pełniąc funkcję szefa sa-
nitarnego 1 Brygady Legionów Polskich. 

Majowe świętowanie Tygodnia Bibliotek 2018 oraz 100-lecia  
odzyskania przez Polskę niepodległości

Pomiędzy 8 a  15 maja br. trwał tegoroczny  
XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, obchodzony 
w całej Polsce z  inicjatywy Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich. 
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■  Tadeusz Pawlas, lekarz batalionowy, później pułkowy  
2 pułku ułanów II Brygady Legionów Polskich, dzięki 
zamiłowaniom do fotografii, dokumentujący życie le-
gionistów i uznany za jednego z prekursorów polskiego 
fotoreportażu wojennego.

■  Czwartą prezentowaną osobą jest doktor Józef Tymiński, 
ojciec profesora Witolda Tymińskiego, byłego prorekto-
ra ds. klinicznych AMG (funkcję objął w 1981 r.). Był le-
karzem wojskowym, wstąpił do powstałej z inicjatywy 
Józefa Piłsudskiego, w celu walki z rosyjskim zaborcą, 
tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Za zasługi został 
odznaczony Krzyżem Niepodległości, najwyższym, po 
orderze Virtuti Militari, wyróżnieniem wojskowym II RP.

Dla zbudowania tła historycznego, na którym zostali 
przedstawieni bohaterowie wystawy, zaprezentowano tak-
że najważniejsze fakty z historii Legionów Polskich oraz 
sylwetkę nierozerwalnie z nimi związanego Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. W jednej z gablot udostępnione są fragmen-
ty z Atlasu z fotografiami mózgu Marszałka, który to atlas 
w 2003 r. przekazał ówczesnej Akademii Medycznej w Gdań-
sku spadkobierca profesora Hillera, profesor Jerzy Dybicki. 
Atlas znajduje się w zbiorach BG. Uwzględniając profil naszej 
Uczelni, zaprezentowaliśmy także materiały dotyczące or-
ganizacji legionowej służby zdrowia.

Gorąco pragniemy podziękować profesorowi Wiesławowi 
Makarewiczowi za udostępnienie cennych i unikalnych archi-
waliów oraz zdjęć pozyskanych w toku realizacji grantu z Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na opracowanie 
monografii pt. Uniwersytet Stefana Batorego 1919-1939, ale 
również za wszelkie jakże cenne sugestie. Część z prezento-
wanych oryginalnych dokumentów pochodzi z uczelnianego 
archiwum i dzięki Grzegorzowi Grondzie udało się je zapre-
zentować w pełnym blasku, a uzupełniające je artefakty me-
dyczne udostępnił dr Marek Bukowski z  Muzeum GUMed. 

Wystawę można zwiedzać w holu Biblioteki Głównej.
Kolejnym punktem Spotkania w Bibliotece był inspirujący 

i skłaniający do refleksji wykład zatytułowany Być Polakiem, 
być Europejczykiem. Wygłosił go filozof dr Andrzej Leszczyński, 
wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, 
a także naszej Uczelni. Moderatorem rozmowy i późniejszej 
dyskusji była Elżbieta Ostrysz. Prelegent w ciekawy sposób 
wskazywał elementy budowanego przez wieki dziedzictwa 

europejskiego i polskiego wskazując, iż jesteśmy jego spad-
kobiercami. Zdaniem prelegenta spotkanie i przenikanie się 
kultur i wielu tradycji jest inspirujące dla społeczeństw, czego 
przykładem jest wkład w naszą historię i kulturę wybitnych 
Polaków o niepolskich korzeniach, takich jak Adam Mickiewicz, 
Julian Tuwim, Romuald Traugutt, czy generał Józef Haller. 
W toku dyskusji pojawiło się pytanie, czy współcześnie mamy 
do czynienia z cywilizacją śmierci, wobec pojawiających się 
zjawisk braku szacunku dla życia. Innym podniesionym pro-
blemem były granice integracji wielokulturowej w związku 
z obecną sytuacją migracyjną w Europie.

Ostatni mocny akcent Spotkania to wspólne plenerowe 
muzykowanie, którego dopełnieniem była piękna słoneczna 
pogoda. Rozpoczął je debiutancki występ nowo utworzonej 
przez studentów GUMed naszej uczelnianej orkiestry, która 
wykonała przed budynkiem Collegium Biomedicum Mazurka 
Dąbrowskiego. W ślad za orkiestrą wystąpił Chór Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego pod batutą Jerzego Szarafińskie-
go, który swój recital rozpoczął od wykonania Roty. W dalszej 
kolejności obecni wysłuchali i z ogromną radością włączyli 
się we wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, wśród których 
nie zabrakło takich szlagierów, jak: Pierwsza Brygada, Piecho-
ta, Rozkwitają pąki białych róż czy Ostatni mazur. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie 
i wspólne świętowanie zarówno Tygodnia Bibliotek, jak i ju-
bileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Zapraszamy za rok!

Anna Grygorowicz, 
p.o. dyrektora BG GUMed

Grant dla studenta GUMed

Projekt Wpływ funkcjonalizacji nanocząstek srebra na ich właściwości prze-
ciwdrobnoustrojowe. Nowa opcja terapeutyczna? otrzymał finansowanie w wy-
sokości 20 tys. zł w konkursie Wspieramy Rozwój firmy Cedrob SA. Kierownikiem 
projektu jest Karol Steckiewicz, student III roku kierunku lekarskiego, a opie-
kunem naukowym dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak, prof. nadzw. z Kate-
dry i Zakładu Chemii Medycznej.

Celem projektu jest synteza oraz charakterystyka różnych kształtów nanoczą-
stek srebra o właściwościach antybakteryjnych. Określone zostaną właściwości 
przeciwdrobnoustrojowe nanocząstek oraz bezpieczeństwo ich stosowania. ■
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Pod koniec roku ma być gotowy Budynek Zintegrowanej 
Opieki Zdrowotnej i Telemedycyny. To obiekt dydaktyczno
-warsztatowy zaprojektowany na potrzeby kształcenia osób 
(studentów, pracowników obsługi medycznej i pacjentów) 
na kierunkach studiów o profilu praktycznym zintegrowanej 
opieki zdrowotnej i telemedycyny przy Gdańskim Uniwer-
sytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Inwe-
stycja kosztować będzie ponad 3 mln zł.

– W Polsce z roku na rok obserwujemy wzrost liczby pa-
cjentów z chorobami przewlekłymi. Ze względu na zmiany 
populacyjne potrzeby leczenia będą sukcesywnie rosły – 
mówi prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. – Szansą na poprawę zdrowia i  jakości 
życia pacjentów jest wykorzystanie telemedycyny oraz 
opieka zintegrowana zdrowotna. Zapewnia ona ciągłość 
opieki: od prewencji i promocji zdrowa przez diagnostykę, 
terapię i rehabilitację. Doceniając rolę takiego komplekso-
wego rozwiązania w zakresie poprawy stanu zdrowia, wy-
ników leczenia i jakości życia pacjentów, Gdański Uniwersy-
tet Medyczny rozbudowuje swoją infrastrukturę o nowocze-
sne zaplecze naukowo-dydaktyczne, w którym studenci, 
pracownicy obsługi medycznej oraz pacjenci będą mogli 
nabyć nowe umiejętności z zakresu analizowania danych 
gromadzonych w systemach informatycznych placówek 
ochrony zdrowia, pracy zespołowej w środowisku szpitalnym, 
a także teleopieki i telekonsultacji.

W Budynku Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Teleme-
dycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego znajdą się:

■  pracownia telemedyczna – nauczanie korzystania z roz-
wiązań telemedycznych w zakresie telekonsultacji, te-
leopieki, telemonitorowania np. związane z monitoro-
waniem na odległość pracy serca, poziomu wybranych 
funkcji organizmu itp.

■  pracownia ICT – nauczanie umiejętności korzystania 
z danych, jakie są gromadzone w systemach informa-
tycznych placówek ochrony zdrowia oraz ich analizo-
wania i podejmowania w oparciu o wyniki tych analiz 
decyzji wspierających pacjentów

Nowy obiekt w Uczelni
■  pracownia pracy zespołowej – nauczanie i budowanie 

u studentów zdolności do pracy zespołowej w środo-
wiskach profesjonalistów medycznych i zespołach szpi-
talnych

■  pracownia symulacji – przygotowanie studentów do 
nowego rodzaju usług – edukacji pacjentów w zakresach, 
w których pacjent musi nabyć umiejętność do lepszej 
„samoobsługi” i dbałości własne zdrowie w różnych 
obszarach medycznych.

Parterowy budynek (bez podpiwniczenia) o zwartej zbli-
żonej do prostopadłościanu bryle, o konstrukcji szkieletowej 
i płaskim stropodachu ze świetlikiem nad holem głównym. 
Wejście główne znajduje się od strony ul. Dębowej; wypro-
filowano je tak, aby był łatwy dostęp dla osób niepełno-
sprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Z holu głównego jest bezpośredni dostęp do podstawowej 
funkcji obiektu – czterech pracowni z możliwością połącze-
nia ich składanymi ściankami w jedno pomieszczenie oraz 
sali seminaryjnej z możliwością podziału na dwa pomiesz-
czenia.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 461,90 m2, nato-
miast powierzchnia całkowita 524,06 m2. 

Budynek został tak zaprojektowany, aby był dostępny 
i możliwy do użytkowania przez osoby niepełnosprawne 
i poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zaprojektowano 
jedno miejsce o wymiarach 360 na 500 cm dla osób niepeł-
nosprawnych. W budynku nie ma barier architektonicznych 
na poziomych drogach komunikacyjnych, łazienki spełniają 
wymiary i wyposażenie dla osób niepełnosprawnych. Głów-
ne wejście do budynku jest równe z terenem zewnętrznym.

Budynek Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Telemedy-
cyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstaje w ra-
mach projektu Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni 
warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej 
w Słupsku. Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie 
obiektu wygrała Firma Budowlano-Handlowa ASBUD, Andrzej 
Dobka. ■

O technologiach doustnych stałych postaci leku
Seminarium Advanced solid dosage forms development and evaluation 

poświęcone technologii doustnych stałych postaci leku (tabletki, granula-
ty, proszki, lamelki) odbywało się w dniach 16-18 maja br. w Katedrze 
Farmacji Stosowanej na Wydziale Farmaceutycznym. Zostało zorganizowa-
ne w ramach programu wymiany akademickiej krajów centralnej Europy 
CEEPUS. Jako gość specjalny zaproszony został prof. Stane Srcic z Uniwer-
sytetu w Ljublianie. Wśród 22 uczestników Seminarium byli doktoranci 
z Serbii, Macedonii, Rumunii, Włoch, Litwy oraz technolodzy z wydziałów 
farmaceutycznych w Polsce i z polskich firm farmaceutycznych. ■
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Dwadzieścia jeden projektów logotypów przygotowali 
studenci Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku pod opieką prof. Tomasza Bogusławskiego na potrzeby 
ogólnopolskiego programu PolSenior 2, którego koordyna-
torem jest Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. Przez ostatni tydzień wszystkie projek-
ty można było zobaczyć na wystawie w Czytelni Biblioteki 
Głównej i zagłosować na swojego faworyta. Ogłoszenie 
wyników konkursu odbyło się 12 maja br. W spotkaniu udział 
wzięli: rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. rozwoju 
i organizacji kształcenia prof. Jacek Bigda, kierownik projek-
tu prof. Tomasz Zdrojewski, dyrektor Biura Projektów Kata-
rzyna Grzejszczak i zespół głównych realizatorów projektu. 
Zgromadzonych gości powitała dyrektor Biblioteki Głównej 
GUMed Anna Grygorowicz. Zdecydowaną większością głosów 
wygrał projekt (reprodukowany przy tytule), którego autorem 
jest Taner Gorkem, student z Ankary przebywający w gdań-
skiej ASP w ramach wymiany międzynarodowej.

Joanna Śliwińska, 
rzecznik prasowy

Wystawa logotypów 
w Bibliotece GUMed
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Studenci VI roku kierunku lekarskiego: Katarzyna Bara-
nowska (Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej), 
Barbara Brzeska (Studenckie Koło Naukowe Kardiochirur-
gii) oraz Krystian Sporysz (Studenckie Koło Naukowe Ultra-
sonografii) reprezentowali Gdański Uniwersytet Medyczny 
na 14th Warsaw International Medical Congress for Young 
Scientists, który odbył się w dniach 10-13 maja 2018 r. 

Wygłoszone prace to:
1. Pleuropulmonary blastoma – report of two cases – Ka-

tarzyna Baranowska, Magdalena Bazgier (opiekunowie pra-
cy: dr Maciej Murawski, prof. Piotr Czauderna)

2. Surgical treatment of end-stage heart failure – single 
institution experience – Barbara Brzeska, Joanna Halman, 
Aleksandra Pałasz (opiekunowie pracy: dr hab. Piotr Sion-
dalski, dr Magdalena Kołaczkowska)

3. Point-Of-Care Lung Ultrasound as a brand new technique 
for detecting pneumonia – Krystian Sporysz (opiekun pracy 
dr Natalia Buda).

Prace wygłoszone przez Barbarę Brzeską i Krystiana Spo-
rysza, zdobyły drugie miejsca, odpowiednio w sesji Cardio-
logy&Cardiac Surgery oraz sesji Internal Case Report.

Warsaw International Medical Congress for Young Scien-
tists (WIMC) jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej 
międzynarodową konferencją studencką, na której porusza-
ne są zagadnienia z zakresu medycyny, stomatologii i innych 
nauk biomedycznych.

Sukces naszych studentów
Studenci mieli okazję uczestniczyć w wielu ciekawych 

warsztatach oraz w wykładach światowej sławy naukowców, 
m.in. laureata Nagrody Nobla Roberta J. Lefkowitza. ■
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Profesor Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego spotkał się 15 maja br. z prezesem firmy 
MedApp SA Mateuszem Kierepką w celu omówienia możli-
wości współpracy. W spotkaniu uczestniczyli: Jakub Kra-
szewski – dyrektor UCK, dr hab. Tomasz Stefaniak – dy-
rektor ds. lecznictwa UCK, prof. Jan Rogowski – kierownik 
Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej,  
dr hab. Joanna Kwiatkowska – kierownik Katedry i Kliniki 
Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, prof. Janusz 
Siebert – kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej oraz  
dr hab. Robert Sabiniewicz, prof. nadzw. z Kliniki Kardio-
logii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, z Katedry i Kliniki 
Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej – dr Dariusz Jagie-
lak i dr Jacek Wojciechowski, natomiast z I Katedry i Klini-
ki Kardiologii – dr hab. Miłosz Jaguszewski, prof. nadzw., 
dr Krzysztof Chlebus i dr Dariusz Ciećwierz.

W trakcie spotkania zaprezentowano system HoloLens 
oraz możliwości jego praktycznego wykorzystania w medy-

O technologii obrazowania 
holograficznego

cynie. Była to również okazja do osobistego sprawdzenia tej 
technologii, jak również dyskusji nad nowymi sposobami jej 
zastosowania na polu naukowym i klinicznym. Technologia 
rzeczywistości rozszerzonej i holograficznej prezentacji ob-
razu stwarza możliwości połączenia różnych technik obra-
zowania: echokardiografii 3 D, tomografii komputerowej, 
rezonansu magnetycznego oraz angiokardiografii. Może ona 
służyć jako dodatkowe narzędzie obrazowania i monitoro-
wania zabiegów interwencyjnych. Technologia HoloLens 
niesie nowe możliwości w procesie nauczania anatomii. 
Ponadto może być cennym uzupełnieniem na każdym z po-
ziomów edukacji. 

MedApp jest innowacyjną spółką, oferującą unikatowe 
rozwiązania telemedyczne nowej generacji. Oparta jest na 
technologii umożliwiającej zdalne monitorowanie stanu 
zdrowia pacjenta. Produktem stworzonym i  rozwijanym 
przez MedApp jest analityczny system telemedyczny Carna 
Life, który rozpoznaje aktualnie ponad 20 nieprawidłowości 
w sygnałach EKG. Wchodzące w skład systemu moduły, za-
projektowane specjalnie na użytek pacjentów, lekarzy spe-
cjalistów i placówek medycznych, obsługiwane są przez 
inteligentne, chmurowe algorytmy biomedyczne.

Medapp jest partnerem Microsoftu. Wykorzystanie tech-
nologii HoloLens, opracowanej przez firmę Microsoft, umoż-
liwia kardiologom interwencyjnym, na postawie danych 
holograficznych przesyłanych przez system, diagnozowanie 
serce pacjenta w czasie rzeczywistym. 

Joanna Śliwińska, 
rzecznik prasowy

Prof. Piotr Szefer, kierownik Katedry i Zakładu Broma-
tologii, dr Magdalena Górska-Ponikowska, adiunkt Kate-
dry i Zakładu Chemii Medycznej i dr Ewelina Dziurkowska, 
adiunkt Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej z inicjatywy 
redaktora naczelnego czasopisma filadelfijskiego Current 
Medicinal Chemistry (Bentham Science, USA, IF=3,249) zo-
stali zaproszeni do objęcia funkcji Bentham Ambassador. 
Jednym z zobowiązań nałożonych na nominowanych jest 
zachęcanie eminentnych naukowców do nadsyłania manu-
skryptów swoich prac do właściwych profilowo czasopism 
firmowanych przez Bentham Science. Znaczącą rangę tej 
nominacji uwiarygadnia fakt, iż prof. Atta-ur-Rahman, re-
daktor naczelny periodyku jest jednym z wiodących uczonych 

Sukcesy naukowców
w skali międzynarodowej, co zgodnie potwierdziło 4 laure-
atów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (http://atta-ur-ra-
hman.com/remarks-of-nobel-laureates). Profesor jest auto-
rem/współautorem ponad 1100 publikacji w zakresie chemii 
organicznej, w  tym 43 międzynarodowych patentów,  
242 książek i 764 pełnotekstowych prac eksperymentalnych. 
Szczegółowy wykaz osiągnięć jest dostępny na: http://atta
-ur-rahman.com.

Czasopismo Current Medicinal Chemistry, którego redak-
torem naczelnym jest prof. Atta-ur-Rahman, publikuje na 
swoich łamach prace poglądowe dotyczące najnowszych 
osiągnięć w dziedzinie chemii medycznej, a także recenzje 
na temat ostatnich patentów. ■

http://atta-ur-rahman.com/remarks-of-nobel-laureates
http://atta-ur-rahman.com/remarks-of-nobel-laureates
http://atta-ur-rahman.com
http://atta-ur-rahman.com
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Osiemdziesięciu dziewięciu uczestników z 10 uczelni 
medycznych w kraju wzięło udział w Ogólnopolskich Zawo-
dach Symulacji Medycznej, które odbyły się 19 maja 2018 r. 
w Centrum Symulacji Medycznej GUMed. Zespoły miały do 
rozwiązania zadania złożone z sytuacji klinicznych. Przygo-
towane symulacje obejmowały: interwencję przedszpitalną 
w ostrej niewydolności serca, postępowanie w zawale serca 
z zatrzymaniem krążenia i koniecznością resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej, postępowanie w obrzęku płuc i astmie 
oskrzelowej, przyjęcie porodu oraz opracowanie chirurgicz-
ne rany. Zespoły były oceniane przez sędziów mających 
doświadczanie w zawodach międzynarodowych. Poziom 
był wysoki i wyrównany. Pierwsze miejsce zajął zespół z Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie, II miejsce Uniwersytet 

Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, a III miejsce 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Reprezentacja GUMed 
pod opieką dr Ewy Raniszewskiej w składzie: Aleksandra 
Kuliś, Ksawery Bieniaszewski, Mateusz Otręba, Marcin Muża 
zajęła IV miejsce. 

Poza bezwzględną rywalizacją i ciężką pracą studenci 
spędzili miło czas. Podczas przerw w zawodach uczestniczy-
li w warsztatach USG prowadzonych przez członków Koła 
Ultrasonograficznego kierowanego przez docenta Wojciecha 
Kosiaka. 

Zawody zostały przygotowane i przeprowadzone przez 
zespół pracowników Centrum Symulacji Medycznej kiero-
wany przez prof. Leszka Bieniaszewskiego. ■

Ogólnopolskie Zawody 
Symulacji Medycznej

Prof. Roman Kaliszan Członkiem Honorowym GTN

Prof. Roman Kaliszan z Katedry Biofarmacji i Farmako-
dynamiki GUMed otrzymał na walnym zgromadzeniu 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GNT) godność 
Członka Honorowego GTN. Spotkanie odbyło się 17 maja 
2018 r. w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkie-
wicza.

Gdańskie Towarzystwo Naukowe jest kontynuatorem 
Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, utwo-
rzonego w 1922 r. z inicjatywy Polonii Gdańskiej. ■
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Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, 
Promocji i Projektów Rozwojowych i dr hab. Sławomir 
Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji uczestniczyli w wyjeździe 
studyjno-informacyjnym na trasie Taszkient-Samarkanda
-Buchara. Odbył się on w dniach 19-27 kwietnia 2018 r. 
Przedstawiciele GUMed zaprezentowali ofertę dydaktyczną 
Uczelni. Gdański Uniwersytet Medyczny pełnił rolę uczelni 
wiodącej w tym wyjeździe. Był on zorganizowany we współ-
pracy z MNiSW (Departament Współpracy Międzynarodowej), 
KRASP, Fundacją Edukacyjną Perspektywy, Ambasadą RP 
w Taszkiencie i IROs Forum (International Relations Offices 
Forum). Organizatorem przedsięwzięcia z ramienia IROs 
Forum była Ewa Kiszka. 

Gdański Uniwersytet Medyczny jest członkiem IROs Forum 
od pierwszego roku działania Sieci, tj. 2008 r. W roku 2012 
GUMed przewodniczył jej działaniom. Funkcję przewodni-
czącej pełniła wtedy Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpra-
cy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych GUMed. 

GUMed w Azji Środkowej 
i Uzbekistanie

Od tego czasu organizacja rozszerzyła się o kolejnych człon-
ków, dając na dzień dzisiejszy liczbę 20 uczelni na terenie 
całej Polski. 11 kwietnia 2018 r. prof. Marcin Gruchała, rektor 
GUMed podpisał wraz z 19 przedstawicielami uczelni człon-
kowskich nowelizację umowy zrzeszającej IROs Forum. 
Umożliwi to realizację działań w kolejnych latach. 

IROs Forum jest siecią biur współpracy międzynarodowej 
polskich akademickich uczelni państwowych. Celem dzia-
łań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności 
i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni 
poprzez: wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki, 
organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, re-
alizację wspólnych projektów, promocję uczelni partnerskich 
IROs Forum w Polsce i za granicą, wyrażanie opinii doty-
czących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego. 
W 2017 r. z okazji jubileuszu wydano specjalną publikację 
Jubileusz IROs Forum 2007-2017 podsumowującą 10 lat jej 
istnienia. ■

Zuzanna Lewicka-Potocka, doktorantka GUMed i rezy-
dentka Klinicznego Centrum Kardiologii otrzymała nagrodę 
za najlepszą pracę w sesji moderowanych plakatów HIT 
podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardio-
grafii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 2018, 
która odbyła się w Katowicach w dniach 11-12 maja 2018 r. 
Praca zatytułowana Right ventricular dysfunction after the 
marathon run jest efektem badań prowadzonych w II Kate-
drze i Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca we współpra-
cy z  I Katedrą i Kliniką Kardiologii. Opiekunem pracy jest  
dr hab. Alicja Dąbrowska-Kugacka. ■

Doktorantka nagrodzona
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– Nie jestem gdańszczanką z urodzenia, ale co chyba 
ważniejsze, jestem gdańszczanką z wyboru – tymi  słowami 
profesor Joanna Muszkowska-Penson, emerytowana profe-
sor Akademii Medycznej w Gdańsku, obecnie GUMed ko-
mentowała przyznanie jej tytułu Honorowej Obywatelki 
Miasta Gdańska. Profesor odebrała wyróżnienie podczas 
specjalnej sesji Rady Miasta, która wyjątkowo odbyła się 
w Europejskim Centrum Solidarności 26 maja br. 

Uroczystą sesję Rady Miasta otworzył jej przewodniczący, 
Bogdan Oleszek, który podkreślał, że przyznanie profesor 
Joannie Muszkowskiej-Penson tej godności jest dowodem, 
że dzisiejszy Gdańsk potrafi docenić i uczcić zasługi tych, 
którzy w najlepszy sposób przyczynili się do kształtowania 
naszego miasta jako symbolu solidarności i wolności.

Na uroczystości nie zabrakło byłego prezydenta RP Lecha 
Wałęsy, a także parlamentarzystów: Bogdana Borusewicza, 
Małgorzaty Chmiel i Jerzego Borowczaka. Mowy wygłosili 
także Basil Kerski – dyrektor ECS i przyjaciele z czasów opo-
zycyjnych: Bożena Grzywaczewska-Rybicka i Jacek Taylor.

– Zupełnie dla mnie nieoczekiwanie, po bardzo długim 
i trudnym życiu w czasie wojny i pokoju, dożyłam wieku 

sędziwego. Szanowna Rada Miasta Gdańska uznała, że przy-
znanie mi zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta nie może dłużej już czekać. Dziękuję gorąco wszyst-
kim inicjatorom, organizatorom i uczestnikom dzisiejszego 
wydarzenia. Czuję się zaszczycona i uhonorowana tym nie-
spodziewanym i niezasłużonym moim zdaniem wyróżnie-
niem – mówiła prof. Penson. ■

Profesor Penson Honorową 
Obywatelką Miasta Gdańska

Prof. Joanna Muszkowska-Penson urodziła się 25 października 1921 r. Jest przedstawicielką pokolenia nazy-
wanego „Kolumbami”, pierwszego po zaborach pokolenia wychowanego w niepodległej Polsce. Była członkiem 
Związku Walki Zbrojnej, łączniczką w Komendzie Głównej ZWZ. W marcu 1941 r. została aresztowana przez gesta-
po i osadzona na Pawiaku. We wrześniu 1941 r. przewieziono ją do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravens-
brück. Za drutami, gdzie szalały choroby i śmierć – a ona sama szczęśliwie pokonała dur plamisty i ciężką żółtaczkę 
– postanowiła, że jeśli przeżyje, zostanie lekarzem. Doczekała wyzwolenia w kwietniu 1945 r. Po powrocie do Polski 
odnalazła rodziców i zamieszkała w Łodzi, gdzie jej ojciec organizował uniwersytet. Ukończyła studia medyczne 
i otrzymała nakaz pracy w Gdańsku. W latach 1950-1970 pracowała w II Klinice Chorób Wewnętrznych, a w 1970- 
-1980 w Klinice Chorób Nerek Akademii Medycznej. W 1961 r. została doktorem, w 1971 r. doktorem habilitowanym, 
w 1976 r. profesorem tytularnym. Specjalizowała się w chorobach wewnętrznych, zajmowała się naukowo choro-
bami nerek. Wysoko ceniono ją też jako wykładowcę szkolącego przyszłych lekarzy. W wyniku konkursu została 
w 1981 r. ordynatorem oddziału internistycznego Szpitala Wojewódzkiego. Pracowała na tym stanowisku do 1991 r., 
będąc jednocześnie wykładowcą akademickim. W sierpniu 1980 r. personel szpitala służył pomocą medyczną na 
terenie strajkującej stoczni. Profesor znalazła się w otoczeniu Lecha Wałęsy, a niebawem została jego osobistym 
lekarzem. Często pełniła rolę tłumacza przy jego rozmowach z gośćmi zagranicznymi. Od 1982 r. pracowała spo-
łecznie w punkcie charytatywnym przy kościele św. Brygidy przy rozdzielaniu lekarstw i sprzętu medycznego 
z zagranicy. W tym czasie wspierała też księdza Eugeniusza Dutkiewicza, organizującego pierwsze w Polsce domo-
we Hospicjum Pallotinum. 14 czerwca 1984 r. została aresztowana pod zarzutem kolportażu nielegalnych wydaw-
nictw i na kilka dni osadzona w areszcie śledczym na ul. Kurkowej, co wywołało protesty i interwencje środowiska 
medycznego. W maju i sierpniu 1988 r. pracowała jako lekarz przy strajkach w Stoczni Gdańskiej i w Porcie Gdańskim. 
W tym samym roku była tłumaczem podczas gdańskich spotkań Margaret Thatcher i François Mitteranda z Lechem 
Wałęsą. Od roku 1991 przebywa na emeryturze, początkowo wyjechała do córki mieszkającej w Glasgow, ale w 2006 r. 
wróciła do Gdańska, by podjąć pracę w biurze Lecha Wałęsy. W tym samym roku została odznaczona Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Muszkowska-Penson z córką prof. Anną Dominiczak
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Studenci Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed – Olga Grudniak i Marcin Pitek, założyciele 
spółki Biolumo zostali wyróżnieni tytułem Liderów Ochrony 
Zdrowia. Otrzymali jedną z trzech nagród w kategorii „Inno-
wacyjny Pomysł” podczas XXIII Międzynarodowego Kongre-
su Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia, który 24 kwietnia 
br. odbył się w Katowicach. Jury doceniło studentów za 
projekt urządzenia do szybkiego określenia, który antybio-

Studenci biotechnologii z nagrodą
tyk będzie działał u pacjenta, podkreślając wagę problemu 
nieprecyzyjnej antybiotykoterapii jako jedno z kluczowych 
wyzwań współczesnej medycyny.

Międzynarodowy Kongres OSOZ to wydarzenie prezen-
tujące aktualne zagadnienia innowacyjnej ochrony zdrowia, 
które co roku porusza najistotniejsze dla służby zdrowia 
kwestie. W tym roku tematem przewodnim była Koordyno-
wana i Personalizowana Opieka Zdrowotna. Od 12 lat w ra-
mach Kongresu rozdawane są wyróżnienia dla Liderów 
Ochrony Zdrowia. Kapituła konkursu złożona jest z 25 eks-
pertów branży medycznej, takich jak: prof. Andrzej Górski, 
wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, dr inż. Zygmunt Kamiń-
ski, dyrektor Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Syste-
mu Ochrony Zdrowia, prof. Alicja Chybicka, senator RP i za-
stępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, prof. Henryk 
Skarżyński, światowej sławy otochirurg czy prof. Janusz 
Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ka-
dencjach 2008-2012 i 2012-2016.

Dotąd projekt Biolumo doceniony został m.in. w konkur-
sie InfoShare 2017, w którym dostał się do finału, oraz przez 
akcelerator Startupbootcamp Digital Health w Berlinie, 
a także przez magazyn The Journal of mHealth, który umieścił 
firmę na liście Global Digital Health 100. ■

W środowe popołudnie, 16 maja br., studio koncertowe 
Radia Gdańsk przeżyło prawdziwe oblężenie. Prof. Zbigniew 
Zdrojewski i dr Anna Masiak z Katedry i Kliniki Chorób We-
wnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii GUMed byli 
gośćmi kolejnego spotkania z cyklu Bądź zdrów bez kolejki. 
Tematem rozmowy były najczęstsze choroby tkanki łącznej, 
zwłaszcza toczeń i reumatoidalne zapalenie stawów. 

O chorobach tkanki łącznej 
w Radiu Gdańsk

– Tkanka łączna jest zasadniczo w każdym organie ludz-
kim, w związku z tym mogą chorować wszystkie nasze or-
gany – mówił prof. Zdrojewski. – Choroby te dotyczą układu 
ruchu, oddechowego, sercowo-naczyniowego i innych.

Specjaliści z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego omó-
wili objawy wybranych schorzeń, także te nietypowe, sposób 
leczenia oraz możliwości, jakie daje współczesna medycyna. 
Ponadto uczestnicy poznali sposoby prowadzenia terapii 
u osób chorujących na RZS i toczeń. Dowiedzieli się również, 
czego w diecie powinni przestrzegać, a co jest szkodliwe. 

– Objawy tych chorób są bardzo różnorodne, od gorączki 
i stanów podgorączkowych, przez przewlekłe zmęczenie, po 
zmiany skórne, zmiany w stawach – wyjaśniała dr Masiak. – 
Mogą występować też zmiany narządowe, z ciężkimi uszko-
dzeniami nerek, układu oddechowego czy nawet nerwowego.

Po zakończeniu spotkania wszyscy uczestnicy mogli skonsul-
tować wyniki swoich badań. Trzeba przyznać, że zainteresowanie 
było ogromne, a naukowcy GUMed przez dobrą godzinę po au-
dycji rozmawiali indywidualnie z każdym słuchaczem.

Joanna Śliwińska, 
rzecznik prasowy

Olga Grudniak w środku
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Jak wygląda mały buk? Ile lat będzie rósł, by osiągnąć 
wymiary budynku? Pacjenci z klinik pediatrycznych Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicznego już wiedzą, że ponad 100. 
Pod nazwą Leśnik i zwierzęta edukatorki z Nadleśnictwie 
Wejherowo – Izabela Kashyna-Pleskot i Katarzyna Gronek 
przeprowadziły pierwsze zajęcia edukacyjne, w których uczest-
niczyli najmłodsi pacjenci przebywający pod opieką szpitala 
klinicznego GUMed. Zajęciom towarzyszyła wystawa Leśny 
zwierzyniec autorstwa Marcina Zawadzkiego, pracownika 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (RDLP). 
Spotkanie odbyło się 16 maja br. w świetlicy Kliniki Pediatrii, 
Hematologii i Onkologii. Uczestniczyli w nim: prof. Marcin 
Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego w Gdańsku i Jan Borkowski, zastępca dy-
rektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ds. eko-
nomizacji, którzy w ten symboliczny sposób zainaugurowa-
li współpracę wspomnianych instytucji.

Przygotowane atrakcje ucieszyły młodych i większych 
uczestników spotkania. Wykorzystując piasek kinetyczny 
chętni mogli przekonać się, jakie ślady zostawia jeleń, wilk, 
sarna, dzik czy lis. Ponadto dzieci mogły przymierzyć kask 
dla pilarzy, obejrzeć cechówkę z numeratorem do drewna 
i pułapkę feromonową, a także specjalną farbę, którą ozna-
cza się drzewa. Szczególny entuzjazm wywołała wypchana 
sowa, której jedna z małych pacjentek nadała imię Hania. 
Ponadto edukatorki przekazały dzieciom puzzle, książki i gry, 
dzięki którym o lasach mogą dowiedzieć się jeszcze więcej.

Leśnicy spotkali się  
z małymi pacjentami

Ci, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, namiastkę 
mogą poczuć podczas odwiedzić w Centrum Medycyny 
Inwazyjnej GUMed. W budynku na I piętrze znajduje się 
wystawa fotografii Marcina Zawadzkiego, prezentująca 
zwierzęta w ich naturalnym środowisku. 

Trójstronne porozumienie o współpracy przedstawiciele 
GUMed, UCK i RDLP podpisali 29 listopada 2017 r. Wspólne 
działania dotyczyć mają m.in. edukacji leśnej i zdrowotnej 
mieszkańców Pomorza oraz inicjatyw o charakterze nauko-
wym i popularnonaukowym. Koordynatorami projektu są: 
Agnieszka Hryckiewicz – specjalista ds. edukacji i udostęp-
niania lasu RDLP, Sylwia Mierzewska – st. specjalista ds. 
promocji UCK i Joanna Śliwińska – rzecznik prasowy GUMed. 

Joanna Śliwińska, 
rzecznik prasowy

Już po raz drugi Gdański Uniwersytet Medyczny wziął 
udział w Festiwalu Nauki i Zabaw, który 21 kwietnia br. 
zorganizował Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 
w Gdańsku. Impreza odbyła się w ramach akcji Pola Nadziei 
na Pomorzu. Jej celem jest zbiórka na rzecz podopiecznych 
hospicjów, a także zwrócenie uwagi ideę opieki hospicyjnej. 
Podczas wydarzenia pracownicy i studenci Wydziału Far-
maceutycznego GUMed przeprowadzili szereg ciekawych 
eksperymentów i doświadczeń chemicznych. Naszą Uczel-
nię reprezentowali przedstawiciele: SKN przy Katedrze 
Biofarmacji i Farmakodynamiki, SKN przy Katedrze i Zakła-
dzie Bromatologii, Katedry i Zakładu Farmakognozji, Pol-
skiego Towarzystwa Studentów Farmacji o. Gdańsk oraz 
Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej. 
Obecni byli studenci: Beata Karpińska, Ewelina Sokolik, 
Klaudia Kurlapska i  Jonatan Mroczek, jak również  
dr Damian Szczesny i lek. wet. Beata Muszyńska-Furas. 

GUMed dla Hospicjum im. ks. Dutkiewicza
Podczas akcji udało się zebrać 3 995 zł. Wszystkie środki zo-
staną przekazane podopiecznym Hospicjum im. ks. Eugeniu-
sza Dutkiewicza w Gdańsku. Z ramienia GUMed akcję koor-
dynowała Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy Uczelni. ■
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 ■ Gratuluję otrzymania tytułu naukowe-
go. Jak wyglądała życiowa ścieżka, która 
doprowadziła Panią do tej zaszczytnej no-
minacji?

Urodziłam się w Wigilię (przez kokieterię nie 
podaję roku!). Nie wiem czy w ten sposób zo-
stałam jakoś oznakowana, ale czasami myślę, 
że wywarło to jakiś wpływ na moje losy. Tak 
czy inaczej, odkąd pamiętam, Wigilia była dla 
mnie potrójnym świętem, przede wszystkim 
jednak rodzinnym. 

Szkoła podstawowa to był dla mnie trudny 
okres, bo kiedy byłam w 4 klasie zmieniono jej profil na 
sportowy. Byłam za „stara” żeby jeździć figurowo, więc zo-
stałam zakwalifikowana do sekcji łyżwiarstwa szybkiego 
i jeździłam na panczenach, graliśmy też w piłkę ręczną. W tym 
okresie było też ognisko muzyczne − przez około 10 lat 
grałam na pianinie, dzień miałam więc nieźle zapełniony. 
Potem uczęszczałam do V Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdańsku Oliwie, do klasy matematyczno-fizycznej i były 
to ważne lata w moim życiu. Miałam wyjątkową wychowaw-
czynię – panią Sołmaz Kiazimową, wspaniałych nauczycieli, 
którzy inspirowali nas do samodzielnego myślenia i kapital-
ną żywiołową klasę. Z tamtych lat pamiętam jakbym wręcz 
fizycznie nasiąkała wszystkim dookoła: wiedzą, doświadcze-
niem, młodzieńczym idealizmem, kolejnymi pasjami. W tym 
czasie narodził się pomysł medycyny, ale z przyczyn osobi-
stych po zdaniu matury zaczęłam studiować polonistykę 
w Uniwersytecie Gdańskim. Po roku udało mi się zdać po-
myślnie na studia medyczne. Nie był to łatwy rok, bo przy-
gotowując się do egzaminu, kontynuowałam zajęcia na 
polonistyce. Pamiętam, że niemal w przeddzień testu z bio-
logii i chemii zdawałam egzamin z literatury starosłowiańskiej. 
Oba zdałam z niezłym wynikiem. 

W czasie studiów stosunkowo szybko uznałam, że nie 
będę zabiegowcem, lecz internistą, jednak chciałam, aby 
w mojej pracy było coś „zabiegowego”. W czasie studiów 
poznałam dr. Wojciecha Kozłowskiego, kardiologa, który 
uczestniczył w zabiegu wszczepienia przez prof. Zdzisława 
Kieturakisa pierwszego w Polsce stymulatora serca, w szpi-
talu przy ulicy nazwanej potem Jego imieniem. Doktor 
Kozłowski był wielkim pasjonatem życia i medycyny, huma-
nistą, osobą o szerokich zainteresowaniach i ze wspaniałym 

poczuciem humoru. Ogromnie mi imponował 
i mnie inspirował. 

Potem byłam przede wszystkim mamą. Na 
V roku studiów urodziła się moja córka Zuzia, 
a dwa lata później w czasie stażu podyplo-
mowego syn Wojtek. Mamą oczywiście nie 
przestanę być nigdy, to zawsze było i będzie 
najważniejsze w moim życiu. 

 ■ Kto w pierwszym rzędzie był Pani mi-
strzem inspirującym i wprowadzającym 
w arkana zawodu i działalności naukowej?

Pierwsze kroki jako lekarz stawiałam w Od-
dziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Marynarki Wojennej. 
W 1992 r. uzyskałam specjalizację pierwszego stopnia w dzie-
dzinie chorób wewnętrznych. Pojawiło się zainteresowanie 
pulmonologią, ale niestety, okazało się, że w tym szpitalu 
nie ma dla mnie etatu, więc zaczęłam szukać dla siebie 
miejsca gdzie indziej. Zwróciłam się z prośbą o radę do dr. 
Kozłowskiego, który wysłuchał mnie i powiedział po prostu: 
Witaj dziecko, już najwyższy czas, żebyś wróciła do źródeł. I tak 
zaczęła się moja przygoda z kardiologią. 

Miałam szczęście, bo w niedługim czasie zwolniło się 
miejsce w II Klinice Chorób Serca AMG, w tym samym szpi-
talu przy ul. Kieturakisa, o którym już wspomniałam (nadal 
czasem nazywanego szpitalem przy ul. Łąkowej). Od po-
czątku mojej pracy trafiłam do zespołu zajmującego się 
elektroterapią serca. Miałam wspaniałą Szefową – kierow-
nikiem Kliniki była prof. Grażyna Świątecka, która zawsze 
mnie wspierała. Czuję się Jej wychowanką, a o Pani Profesor 
myślę jako o swoim Mistrzu. W moim gabinecie stoi nasze 
wspólne zdjęcie, z którego uśmiecha się do mnie codziennie. 
Prof. Świątecka wspierała i zachęcała do rozwoju nas wszyst-
kich. Pomagała kolegom w organizować staże i szkolenia 
w ośrodkach kardiologicznych za granicą, zachęcała do 
aktywnego udziału w konferencjach i sympozjach nauko-
wych. Na doroczne konferencje Sekcji Rytmu Serca PTK 
wyjeżdżali prawie wszyscy lekarze.

Podczas mojej pracy w  szpitalu przy ul. Kieturakisa 
w 1998 r. uzyskałam stopień doktora nauk medycznych 
i specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie chorób we-
wnętrznych, a w 2003 r. specjalizację z kardiologii. Temat 
mojej pracy doktorskiej związany był oczywiście z elektro-
stymulacją serca. Oczywiście, bo te lata zawodowo wypeł-

Sylwetki nowych profesorów tytularnych

Zostając internistą, chciałam, aby 
w mojej pracy było coś „zabiegowego”

Z prof. dr hab. Ewą Lewicką, profesorem nadzwyczajnym w Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca 
GUMed rozmawiał prof. Wiesław Makarewicz
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niała mi całkowicie elektroterapia serca. Wszczepiania sty-
mulatorów uczył mnie dr Rajmund Wilczek, programowania 
rozruszników dr Sławomir Sielski, a kiedy wrócił ze stażu 
w Niemczech prof. Andrzej Lubiński zaczęła się moja przy-
goda z elektrofizjologią i leczeniem przy pomocy wszcze-
pialnych kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD). Właśnie 
w naszej Klinice przy ul. Kieturakisa w 1995 r. przeprowa-
dzono pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia ICD z elektro-
da przezżylną. Wraz z prof. Lubińskim, dr Agnieszką Zien-
ciuk-Krajką, dr. Maciejem Kempą i dr. Tomaszem Królakiem 
tworzyliśmy zespół zajmujący się leczeniem zaburzeń rytmu 
serca. Koledzy zaczęli wykonywać zabiegi ablacji w celu 
eliminacji podłoża arytmii w sercu. Te lata były okresem 
bardzo dynamicznego rozwoju elektroterapii serca nie tylko 
w naszej Klinice, ale w całej Polsce. Rozwijaliśmy nowe me-
tody elektrostymulacji, powstała Poradnia Zaburzeń Rytmu 
Serca, która działa do dziś. Prof. Grzegorz Raczak wraz z doc. 
Ludmiłą Daniłowicz-Szymanowicz i dr Małgorzatą Szwoch 
prowadzili badania z zakresu odczynowości układu autono-
micznego. Rozwijała się nasza pracownia echokardiografii, 
której szefową była dr Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, a doc. 
Alicja Dąbrowska-Kugacka rozpoczynała badania na temat 
hemodynamiki różnych metod stymulacji serca. Pracowni 
holterowskiej szefował dr Andrzej Stanke, a jego następcą 
został dr Dariusz Zacharek. Prof. Dariusz Kozłowski rozwijał 
diagnostykę i  leczenie pacjentów z problemem omdleń, 
zwłaszcza wazo-wagalnych. To był wspaniały okres, myślę, 
że nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich „Łąkowiaków”. 
Nie tylko zawodowo, ale także dlatego, że w Klinice pano-
wała niezwykła atmosfera. Pani Profesor wymagała od nas 
rzetelnej i sumiennej pracy lekarskiej, bardzo wysoko usta-
wiona była poprzeczka moralności i etyki zawodowej. Przy 
tym było wesoło, serdecznie i przyjaźnie, bez animozji, kwa-
sów czy zawiści. 

To wszystko zabraliśmy ze sobą, kiedy w 2004 r. Klinika 
zmieniła swoją siedzibę i rozpoczęliśmy nowy etap na tere-
nie PSK-1 przy ul. Dębinki. Dobre tradycje kontynuuje na-
stępca prof. Świąteckiej – prof. Grzegorz Raczak. Klinika 
zmieniła nazwę na Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca 
i nadal rozwija działalność i badania z zakresu elektroterapii 
oraz diagnostyki oraz leczenia zaburzeń rytmu serca, a tak-
że podejmuje inne, nowe tematy. Stale jestem w gronie 
wyjątkowych ludzi, wzajemnie się inspirujemy, rozwijamy 
swoje zawodowe pasje i jednocześnie czujemy się ze sobą 
dobrze.

Już w nowym miejscu zaczęłam się interesować tzw. 
stymulacją resynchronizującą i na pewno duży wpływ wywarł 
na mnie prof. Andrzej Kutarski z Akademii Medycznej w Lu-
blinie, który jest pionierem stosowania różnych rodzajów 
takiej stymulacji w Polsce. W 2009 r. uzyskałam stopień 
doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie 
rozprawy na temat znaczenia lokalizacji elektrody w prawym 
przedsionku serca u pacjentów leczonych wielomiejscową 
stymulacją przedsionkową. W dniu 23 września 2017 r. otrzy-
małam tytuł naukowy profesora nauk medycznych, który 

odebrałam uroczyście 7 grudnia 2017 r. w Pałacu Belweder-
skim z rąk Prezydenta RP.

 ■ Co jest aktualnie głównym przedmiotem Pani zain-
teresowań naukowych i zawodowych?

Moje zainteresowania zawodowe od początku pracy 
w Klinice związane były z elektroterapią serca. Z czasem 
pojawiły się kolejne zainteresowania i pasje, które udaje się 
realizować w zespole. Od 2008 r., gdy w Polsce zaczął funk-
cjonować program terapeutyczny refundowany przez NFZ, 
zajęłam się razem z doc. Alicją Dąbrowską-Kugacką leczeniem 
pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. To rzadka 
choroba, która, niestety, pomimo stosowania specjalistycz-
nego celowanego leczenia nadal wiąże się z niepomyślnym 
rokowaniem. Dlatego z radością przyjęłam wiadomość o po-
wstaniu w UCK doświadczonego zespołu przeprowadzają-
cego zabiegi transplantacji płuc. To wielka szansa dla naszych 
chorych. Udało się rozpocząć pierwsze w Polsce badanie 
wieloośrodkowe, którego celem jest poznanie podłoża ge-
netycznego tego zespołu chorobowego, co mam nadzieję 
przyczyni się do lepszego zrozumienia jego patogenezy oraz 
poprawy możliwości leczenia. Badanie te realizujemy we 

W Belwederze z rodziną: od lewej − syn i synowa Wojtek i Ania Lewiccy,  
prof. Ewa Lewicka, prezydent RP Andrzej Duda, córka i zięć − Zuzia Lewicka-Potocka 
i Wojtek Potocki, Mama Danuta Rolke-Poczman
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współpracy z doc. Bartoszem Wasągiem z Katedry Biologii 
i Genetyki Medycznej GUMed. 

No i wreszcie – kardioonkologia, moje najmłodsze „dziec-
ko”. Często konsultowałam pacjentów z chorobą nowotwo-
rową, którzy mieli jakiś problem kardiologiczny i miałam 
poczucie, że odbywa się to chaotycznie, a ich leczenie nie 
ma ciągłości. Obecnie przebieg kliniczny wielu nowotworów 
ma charakter choroby przewlekłej i pacjenci mają przed sobą 
wiele lat życia, a umierają nie z powodu nowotworu, ale 
wskutek powikłań kardiologicznych zastosowanego leczenia 
przeciwnowotworowego. Kardioonkologia powstała na 
styku dwóch dziedzin i przygarnęła chorych, którymi nie 
było wiadomo kto miał się zajmować. Myślałam o tym już 
od dawna i ogromnie się cieszę, że dzięki wsparciu dyrekcji 
naszego szpitala, władz Uczelni oraz kierownika Klinicznego 
Centrum Kardiologii prof. Grzegorza Raczaka udało się utwo-
rzyć Poradnię Kardioonkologiczną. Poradnia zaczęła działać 
8 stycznia br. w ścisłej współpracy z klinikami Onkologii 
i Radioterapii, Hematologii i Transplantologii, a także z Wo-
jewódzkim Centrum Onkologii. Kardioonkologia jest stosun-
kowo nową dziedziną, która organizacyjnie dopiero zaczyna 
się rozwijać w Polsce. Nasza Poradnia Kardioonkologiczna 
jest pierwszą w Polsce Północnej, podobnych jest niewiele 
w kraju, więc to wyjątkowy projekt. Cieszę się, że mamy 
poparcie władz Uczelni i dyrekcji naszego Szpitala, że tyle 
osób nas wspiera – nie tylko ci, którzy z nami pracują, ale 
także onkolodzy, hematolodzy, a przede wszystkim pacjen-
ci. Moim marzeniem jest rozwijanie naszej działalności. A my, 
lekarze, mamy poczucie, że robimy coś dobrego i bardzo 
potrzebnego dla naszych pacjentów. 

 ■ Jakie jest Pani zaangażowanie w proces dydaktyczny?

Od początku mojego zatrudnienia w Klinice, czyli od 
1994 r. pracuję na etacie nauczyciela akademickiego. Od 
zawsze miałam wykłady i zajęcia ze studentami. Nadal jako 
profesor mam zajęcia ze studentami IV i VI roku Wydziału 
Lekarskiego oraz English Division i bardzo lubię tę dydak-
tyczną część mojej pracy. Z czasem zostałam kierownikiem 
specjalizacji oraz promotorem prac doktorskich, co jest 
naturalnym elementem pracy nauczyciela akademickiego. 
Dla mnie to ogromna frajda, zwłaszcza, że do Kliniki przy-
chodzą bardzo dobrzy rezydenci: zarówno jako osobowości, 
jak i pasjonaci zawodu. To wielka przyjemność patrzeć, jak 
wykluwają się z nich dociekliwi, coraz bardziej dojrzali leka-
rze. To działa jak kula śnieżna − chce się wspierać ich rozwój 
zawodowy i naukowy. Sama dobrze pamiętam, jak byłam 
zarażana medycyną − teraz zwracam to, co sama dostałam. 

 ■ Co uważa Pani za swoje najważniejsze osiągnięcie 
w życiu naukowym i działalności zawodowej? Z czego 
czerpie Pani największą satysfakcję w codziennej pracy?

Za najważniejsze w moim życiu naukowym i zawodowym 
uważam prowadzone przeze mnie badania nad różnymi 
rodzajami tzw. stymulacji resynchronizującej: przedsionko-
wej – stosowanej w leczeniu chorych z migotaniem przed-
sionków oraz dwukomorowej – u pacjentów z przewlekłą 
niewydolnością serca. Ważnym etapem w moim życiu za-
wodowym były również pierwsze dekady stosowania w Pol-
sce kardiowerterów-defibrylatorów serca w prewencji nagłej 
śmierci sercowej. 

Zespół Kliniki przed opuszczeniem szpitala „na Łąkowej” (2002 r.) : w pierwszym rzędzie, zaczynając od trzeciej osoby, siedzą od lewej:  
dr Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, śp. dr Stanisław Michalski, prof. Grażyna Świątecka, dr Tomasz Gorczyński, dr Ewa Lewicka,  
prof. Andrzej Lubiński, prof. Dariusz Kozłowski, dr Małgorzata Szwoch
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W codziennej pracy największą satysfakcję daje mi po 
prostu leczenie chorych i to najbardziej daje mi poczucie 
lekarskiego spełnienia. 

 ■ Jakie są Pani marzenia i plany na najbliższą przy-
szłość?

Jak już wspomniałam, realizuję i chciałabym sfinalizować 
projekt badań genetycznych u chorych z tętniczym nadci-
śnieniem płucnym w Polsce. W oparciu o ogólnopolski rejestr 
pacjentów z tym zespołem – podjąć wyzwanie, jakim jest 
określenie wpływu określonej mutacji na przebieg kliniczny 
i odpowiedź na stosowane u nich specjalistyczne celowane 
leczenie. 

Jednak największe moje marzenie zawodowe to stwo-
rzenie w oparciu o naszą Poradnię Kardioonkologiczną pro-
gramu profilaktyki kardiologicznej oraz zapewnienie opty-
malnego leczenia pacjentom z chorobą nowotworową, 
którzy są kwalifikowani lub poddawani leczeniu przeciwno-
wotworowemu, które jest potencjalnie szkodliwe dla układu 
sercowo-naczyniowego. Rozwój tej poradni bardzo leży mi 
na sercu. 

 ■ Chciałbym jeszcze zapytać o Pani rodzinę i zaintere-
sowania pozazawodowe. Jak Pani odpoczywa?

Moje zainteresowania pozazawodowe są bardzo liczne 
i stale ubolewam, że tak mało mam na nie czasu. Od wielu 
lat aktywnie podróżuję, ale nie korzystam z biur podróży 
tylko z grupą przyjaciół sami ustalamy plan wyjazdu. Motto 
tych wyjazdów brzmi: Siądź, poczekaj, a kino samo przyjdzie. 
Byłam w wielu krajach, te ulubione to Birma, Meksyk i Iran. 
Naprawdę cieszę się, że świat jest taki ogromny, że tyle jest 
jeszcze do zobaczenia. Mam wielką słabość do gór, z dzieć-
mi zdobyliśmy wszystkie polskie szczyty, były też ferraty 
w Dolomitach, udało mi się wejść na Kilimandżaro i Elbrus. 

Na szczycie Elbrusa, 5642 m n.p.m.

Zespół Kliniki po przeprowadzce na ul. Dębinki (2004 r.)

Pozostało wielkie marzenie – Aconcagua, która pokonała 
naszą ekipę na wysokości 5600 m. Bardzo chciałabym wró-
cić to tej aktywności. Od zawsze moją wielką pasją jest 
muzyka, zwłaszcza operowa. W czasie wyjazdu na kongres 
lub konferencję zawsze staram się przynajmniej jeden wie-
czór spędzić w filharmonii lub operze. Śpiewam w Chórze 
GUMed i to najlepszy fitness dla mojego umysłu, zwłaszcza 
po wyczerpującym dniu w pracy.

Przede wszystkim jednak jestem mamą dwójki wspania-
łych dzieci, córka Zuzia jest lekarzem, syn Wojtek kierowni-
kiem projektów w jednej z firm dewelopersko-budowlanych 
w Gdańsku. Mam wspaniałą synową Anię i zięcia – również 
Wojtka. Dzięki nim nie mam problemu z odpowiedzią na 
pytanie o sens życia. 

 ■ Raz jeszcze gratuluję tytułu i znaczących osiągnięć. 
Dziękując za rozmowę życzę spełnienia zamierzeń i kolej-
nych sukcesów. 
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Od 8 stycznia br. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
w Gdańsku działa Poradnia Kardioonkologiczna, jedyna taka 
poradnia w Polsce Północnej. To nowatorska placówka, 
ukierunkowana przede wszystkim na to, by zapobiegać 
rozwojowi oraz leczyć powikłania kardiologiczne terapii 
przeciwnowotworowej u pacjentów onkologicznych lub 
hematologicznych. Koordynatorem Poradni jest prof. Ewa 
Lewicka, a pracujący w niej lekarze to także dr Anna Ko-
chańska i lek. Anna Kaleta. Poradnia powstała dzięki wspar-
ciu dyrekcji UCK, władz Uczelni oraz kierownika Klinicznego 
Centrum Kardiologii prof. Grzegorza Raczaka.

Wraz z poprawą skuteczności leczenia nowotworów, jaka 
dokonała się na przestrzeni ostatnich 30 lat, dzięki wczesne-
mu ich rozpoznawaniu, rozwojowi chirurgii onkologicznej 
oraz postępom w chemio- i  radioterapii zmniejszyła się 
śmiertelność z powodu tych chorób. Wraz z poprawą prze-
żywalności w tej grupie chorych rośnie ryzyko wystąpienia 
powikłań stosowanego leczenia przeciwnowotworowego. 
Zwłaszcza chemioterapia stanowi istotny czynnik ryzyka, 
powodując wzrost częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych 
o 30% w porównaniu z ogólną populacją. 

Powikłania sercowo-naczyniowe są obecnie drugą co do 
częstości przyczyną chorobowości oraz śmiertelności u pa-
cjentów „wyleczonych” z choroby nowotworowej. Konwen-
cjonalna chemioterapia oraz inne metody leczenia przeciw-
nowotworowego wiążą się ze zwiększonym ryzykiem uszko-
dzenia serca, w tym wystąpienia dysfunkcji lewej komory 

Poradnia Kardioonkologiczna w UCK
i niewydolności serca, rozwoju nadciśnienia tętniczego, 
niedokrwienia serca, a także zaburzeń rytmu i przewodzenia. 
Również radioterapia stosowana w leczeniu onkologicznym 
może powodować szereg wczesnych i późnych powikłań, 
jak zapalenie osierdzia, włóknienie mięśnia sercowego i roz-
wój kardiomiopatii, chorobę wieńcową lub wadę zastawko-
wą serca. 

Onkolodzy i hematolodzy stają wobec wyzwania, jakim 
jest wybór najskuteczniejszej metody leczenia pacjenta 
z chorobą nowotworową, która będzie możliwie najmniej 
szkodliwa dla układu sercowo-naczyniowego. Kardioonko-
logia powstała na styku tych dwóch dziedzin, aby wspierać 
leczenie onkologiczne u chorego z aktywną chorobą nowo-
tworową, a także monitorować osoby „wyleczone”, zapobie-
gać rozwojowi lub leczyć powikłania stosowanej u nich 
wcześniej terapii przeciwnowotworowej. 

Poradnia Kardioonkologiczna ściśle współpracuje z Klini-
ką Onkologii i  Radioterapii oraz Kliniką Hematologii 
i Transplantologii GUMed, a także Wojewódzkim Centrum 
Onkologii. Poradnia mieści się na I piętrze w Centrum Me-
dycyny Inwazyjnej i otwarta jest trzy razy w tygodniu: w po-
niedziałki i środy w godz. 14-16 oraz w co drugi piątek w godz. 
8-12. Rejestrować się można od poniedziałku do piątku 
w rejestracji centralnej w godz. 8-18 osobiście lub telefo-
nicznie (58 727 0505) lub pisząc na adres rejestracja@uck.
gda.pl. Wymagane jest skierowanie od lekarza onkologa, 
radioterapeuty lub hematologa. ■

Druga część książki Nie jesteśmy bogami autorstwa re-
daktor Jolanty Gromadzkiej-Anzelewicz właśnie ukazała 
się drukiem. Jej bohaterami są znani pomorscy lekarze, 
cenieni i szanowani, należący do największych autorytetów 
w swoich specjalnościach oraz ich pacjenci, którzy wygrali 
z ciężką chorobą lub się z nią dzielnie zmagają, których 
niezwykłe historie lekarze zapamiętali na całe życie. Obok 
wybitnych klinicystów, profesorów wywodzących się z uni-

Lekarze GUMed bohaterami książki
wersyteckiego ośrodka, znaleźli się także lekarze z tzw. 
pierwszej linii, na których w dużej mierze opiera się system 
ochrony zdrowia. Spotkanie promujące to wydawnictwo 
odbyło się 23 kwietnia br. w Teatrze Wybrzeże. Rozmowę 
z Autorką i bohaterami wydawnictwa poprowadziła Joanna 
Śliwińska, rzecznik prasowy GUMed. Udział w niej wzięli: 
prof. Tomasz Mazurek, kierownik Katedry i Kliniki Ortope-
dii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed, dr hab. Piotr 
Siondalski z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Na-
czyniowej GUMed, Jerzy Konieczny – pacjent, któremu  
3 lata temu kardiochirurdzy z UCK wszczepili sztuczne serce 
oraz lekarskie małżeństwo – Dorota i Jerzy Kotulakowie. 
Ponadto obecni byli licznie zgromadzeni inni specjaliści 
i pacjenci opisani na kartach książki, w tym: dr Marta Mi-
chowska, prof. Anna Liberek i dr Ludomira Rzepecka-Wejs. 
Po zakończeniu spotkania chętni mogli zakupić książkę 
i uzyskać dedykację Autorki. Wydawnictwo ukazało się pod 
honorowym patronatem prof. Marcina Gruchały, rektora 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapis rozmowy dostępny jest na stronie dziennikbaltycki.pl.
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Nasi badacze znaleźli się wśród laureatów konkursów 
OPUS 14 oraz PRELUDIUM 14 Narodowego Centrum Nauki. 
Łączna kwota finansowania projektów wyniesie ponad  
4,4 mln zł.

W ramach konkursu OPUS 14 NCN przyznało finansowa-
nie dla trzech projektów na łączną kwotę przekraczającą  
4,2 mln zł. Wśród laureatów znaleźli się:

■  dr hab. Rafał Sądej – Zakład Enzymologii Molekularnej, 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii z projektem 
pt. Rola FGFR2 w regulacji autofagii w raku piersi – zna-
czenie prognostyczne, 

■  dr hab. Patrycja Koszałka – Zakład Biologii Komórki, 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii z projektem 
pt. Rola CD73 (ekto-5’-nukleotydazay) w procesach pro-
mocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu te-
rapeutycznego,

■  prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk – Zakład Pielęgniar-
stwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk o Zdro-
wiu z projektem pt. Badanie potencjału rozrodczego 
komórek jajowych i zarodków z użyciem analizy proteo-
micznej płynu pęcherzykowego i hodowlanego.

Realizacja wyłonionych do finansowania projektów po-
zwoli na rozszerzenie zespołów badawczych poprzez finan-
sowanie zatrudnienia pełnoetatowego dla młodych naukow-
ców na stanowiskach typu post-doc oraz stypendiów na-
ukowych dla studentów i doktorantów w ramach otwartych 
konkursów ogłaszanych na stronach NCN oraz GUMed. 

Laureatem w konkursie PRELUDIUM 14 została mgr Ewa 
Barcińska z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej na Wydzia-
le Lekarskim. Projekt pt. Ocena potencjalnego zastosowania 

Granty z NCN
nanocząstek srebra modyfikowanych glutationem w profilak-
tyce chorób przyzębia poprzez określenie ich cytotoksyczności, 
właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych w mo-
delach in vitro i in vivo otrzymał finansowanie w wysokości 
210 tys. zł. 

Nasi badacze będą również uczestniczyć jako partner 
w dwóch konsorcjach naukowych:

■  prof. dr hab. Piotr Widłak z Centrum Onkologii – In-
stytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; Oddział w Gliwicach 
będzie realizował projekt pt. Metaboliczna i radiomiczna 
sygnatura wczesnego raka płuca, a kierownikiem zadań 
przeznaczonych do realizacji przez GUMed będzie dr 
Katarzyna Dziadziuszko z II Zakładu Radiologii, 

■  prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko 
z Zakładu Medycyny Paliatywnej będzie koordynowała 
części badań w projekcie pt. Mechanika przedniej ściany 
jamy brzusznej w procesie optymalizacji leczenia przepu-
klin realizowanego wspólnie z Politechniką Gdańską 
pod kierownictwem dr hab. Izabeli Lubowieckiej. 

Więcej informacji o wynikach konkursów i projektach 
dostępne na stronie internetowej NCN (https://ncn.gov.pl/
aktualnosci/2018-05-15-wyniki-konkursow-opus-14-prelu-
dium-14).

Równocześnie zachęcamy do składania wniosków w ak-
tualnie ogłoszonych konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15, 
w których nabór kończy się 15 czerwca br., a także w kon-
kursie MINIATURA 2 prowadzonym w naborze ciągłym. 
Ponadto zapraszamy do sprawdzenia ogłoszeń dotyczących 
nowych, interesujących możliwości finansowania badań na 
stronie Biura Projektów w extranecie. ■

SKN Psychologii o komunikacji z pacjentem 

Studentki psychologii zdro-
wia we współpracy z koordy-
natorem Zespołu Psychologów 
UCK w Gdańsku Sylwią Barsow 
i Centrum Nauki Experyment 
przeprowadziły 12 maja br. pi-
lotażowy warsztat dotyczący 
komunikacji między lekarzem 
i pacjentem. Głównym zagad-
nieniem było wskazanie sposo-
bów, które można wykorzystać, 
by komunikacja była lepsza, 
a współpraca efektywniejsza. ■

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-05-15-wyniki-konkursow-opus-14-preludium-14
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-05-15-wyniki-konkursow-opus-14-preludium-14
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-05-15-wyniki-konkursow-opus-14-preludium-14
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Prof. dr hab. Stefan Raszeja, emerytowany kierownik Zakładu Medycyny Sądowej otrzymał tytuł honorowego członka 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej oraz dyplom w podziękowaniu za społecznikowską pracę i zaangażowania na 
rzecz realizacji idei ruchu kaszubsko-pomorskiego. Dyplom ozdobiony jest grafiką autorstwa znanego gdańskiego artysty 
rzeźbiarza Wawrzyńca Sampa. 

Prof. Raszeja oprócz długoletniego zaangażowania w działalność naukową i pedagogiczną jest z zamiłowania regiona-
listą pomorskim. Jego zasługi w zakresie utrwalania i  rozwoju kultury regionalnej, w tym w szczególności kociewskiej 
i kaszubskiej, przejawiają się m.in. w szerzeniu wiedzy o regionie. ■

Prof. Raszeja uhonorowany

Doktoranci przedstawili swoje prace
Uczestnicy II roku stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa 

i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej zaprezentowali dotychczasowe wyniki swoich badań oraz postęp prac 

nad rozprawami doktorskimi. Sesja Sprawozdawcza doktorantów odbyła się 15 maja 2018 r. Wystąpienia  

13 doktorantów  ocenione zostały przez komisję specjalistów. Nagrody za prezentacje przyznano:

I nagrodę – lek. Martynie Bykowskiej z Zakładu Parazytologii Tropikalnej,

II nagrodę – lek. Dorocie Rybczyńskiej z Zakładu Fizjologii Człowieka,

III nagrodę – lek. Katarzynie Banaszkiewicz z Zakładu Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii.

Wymienieni doktoranci otrzymali nagrody finansowe przyznane przez Rektora Uczelni. ■
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Porządkując papiery w biurku śp. prof. Mariusza Żydowo w Zakładzie Biochemii odkryliśmy w nich fotografię, 
którą reprodukujemy. Fotografia jest bardzo dobrej jakości, formatu 14 x 20 cm, a  na odwrocie ręką Profesora 
skreślona jest notatka „Kraków, 1890”. Należy przypuszczać, że zdjęcie przedstawia zajęcia prosektoryjne z ana-
tomii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdjęcie to nie było znane prof. Januszowi Morysiowi, do którego zwróciłem 
się o komentarz. 

prof. W. Makarewicz

Patrząc na wykonane przed ponad 120 laty zdjęcie przedstawiające lekcję anatomii, nasuwa się refleksja, 
iż mijają lata, pojawiają się kolejne pokolenia studentów, a rozwój technologii nie jest w stanie zastąpić 
praktycznych ćwiczeń z anatomii człowieka. To w trakcie tych zajęć studenci uczą się po raz pierwszy uży-
wania pensety anatomicznej czy noża chirurgicznego, poznają tajniki budowy człowieka mogąc dotknąć 
i zobaczyć układ narządów i ich wzajemne relacje topograficzne. To w prosektorium po raz pierwszy sty-
kają się z nieuchronnym – ze śmiercią. Oczywiście zmieniają się stroje, wygląd sal prosektoryjnych i podej-
ście do samego przedmiotu, ale niezmienna jest postawa młodych adeptów tej trudnej sztuki. Widzimy 
bowiem na tym zdjęciu studentów zaangażowanych, pragnących zgłębienia wiedzy o budowie człowieka, 
ale i na drugim biegunie: po lewej stronie studenta, który raczej nie jest zainteresowany praktycznym 
udziałem w tych zajęciach i dotknięciem ciała ludzkiego, czy też po prawej stronie wręcz znudzonego i cał-
kowicie nieobecnego na tych zajęciach duchem studenta, który raczej wspomina sobie świetną zabawę 
dnia poprzedniego.

prof. Janusz Moryś,  
kierownik Katedry i Zakładu Anatomii

 Stara fotografia mówi

Zachęcamy Państwa do przeszukania swoich domowych i zakładowych archiwów zdjęciowych. Na pewno znajdzie się 
tam niejedna cenna perełka. Fotografie prosimy wysyłać wraz z komentarzem na adres gazeta@gumed.edu.pl.

mailto:%20gazeta%40gumed.edu.pl?subject=
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Dr Jarosław Skokowski z BioBanku Zakładu Medycznej 
Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed uczestniczył 
w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. w XI Forum Inwestycyjnym, 
które odbyło się w Tarnowie. Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele świata nauki, biznesu i polityki, odbyło się kilkadzie-
siąt wydarzeń − bloków tematycznych, paneli dyskusyjnych, 
wykładów. Wiodące tematy konferencji to technologie fi-
nansowe (FinTech), nowe technologie w energetyce i w służ-

O biobankowaniu  
na XI Forum Inwestycyjnym

Od lewej: Jarosław Skokowski, specjalista ds. biobankowania klinicznego BBMRI.pl, 
GUMed; Andrzej Białkowski-Miller, prezes zarządu, BM Consulting Sp. z o.o.; Piotr 
Buszman, kierownik pracowni doświadczalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego; 
American Heart of Poland; Katarzyna Ferdyn, ekspert ds. SZiZJ, audytor wiodący, trener 
TQM i SZiZJ, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Władysław 
Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dyskusję panelistów 
moderował Marcin Kuta, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

bie zdrowia, nowoczesne systemy zarządzania w przedsię-
biorstwach oraz praktyczne zastosowanie rozwiązań inno-
wacyjnych w biznesie. Innowacyjne rozwiązania z zakresu 
IT, aplikacji mobilnych, robotyki przedstawili startupowcy, 
ale też przedstawiciele największych firm sektora ICT i  kon-
cernów przemysłowych. 

Dr Skokowski wziął udział w panelu dyskusyjnym Biotech-
nologia, telemedycyna i informatyzacja – jak to będzie dalej?, 
który stanowił próbę odpowiedzi na pytanie o wyzwania 
dzisiejszej medycyny opartej o  innowacyjne rozwiązania 
oraz tego, w jaki sposób zrewolucjonizują obecny system 
ochrony zdrowia. W debacie poruszono m.in. temat roli 
biobanków we współczesnej nauce i medycynie. W Polsce 
jest ich obecnie ponad czterdzieści, z których część zrzeszo-
na jest w ogólnopolskiej sieci przyłączonej do europejskiej 
organizacji BBMRI-ERIC. Istotną kwestią, którą poruszono 
w trakcie debaty, to system zarządzania jakością, a także 
wdrażanych w tym roku wymogów jakościowych. Jest to 
jeden ze sposobów, aby polska nauka dysponowała rzetel-
nymi danymi, które będą stanowić solidną podstawę do 
rozpoczęcia zaawansowanych badań nad nowymi testami 
diagnostycznymi i  celami terapeutycznymi w  oparciu 
o sztuczną inteligencję (AI). 

XI Forum Inwestycyjne było także okazją do zaprezento-
wania rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki Biobanku 
GUMed.

Dyskusję zakończył temat wykorzystania w medycynie roz-
szerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji. Wszyscy 
paneliści zgodzili się, że choć algorytmy nie zastąpią lekarza, 
to na pewno odegrają kluczową rolę w niedalekiej przyszłości. 

Zob. też: http://www.forum-ekonomiczne.pl/category/
wydarzenia/forum-inwestycyjne. ■

W dniu 22 kwietnia 2018 r. zmarła

Irena DUBROWSKA
samodzielny referent administracyjny w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceu-

tycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W Uczelni była zatrudniona w okresie od 17 lipca 1974 r. 
do 31 lipca 2006 r., kiedy to przeszła na emeryturę. Za sumienną pracę była odznaczona Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1984 r.) i Medalem Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1987 r.). Z wielkim smutkiem żegnamy 
sumiennego i oddanego Uczelni pracownika.
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Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom 
kierunku farmacja rocznika 2012-2018 odbyło się 11 maja 
2018 r. w Auditorium Maximum Wydziału Farmaceutyczne-
go z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości, 
której przewodniczył dziekan WF z OML prof. Michał Mar-
kuszewski uczestniczyli: rektor prof. Marcin Gruchała, 
prodziekani: dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw., 
dr hab. Bartosz Wielgomas, dr hab. Anita Kornicka i dr 
hab. Maciej Jankowski, prof. nadzw., członkowie Rady 
Wydziału, zaproszeni goście oraz rodziny absolwentów.

Po przemówieniach Rektora i Dziekana 88 absolwentów 
złożyło przyrzeczenie i odebrało dyplomy. Wyróżniającym 
się absolwentom wręczono listy gratulacyjne i nagrody 
książkowe ufundowane przez Gdańską Okręgową Izbę Ap-
tekarską. Za wyniki w nauce nagrodzono: Adriannę Skwirę 
– laureatkę nagrody Primus Inter Pares, Małgorzatę Bucz-
kowską, Agnieszkę Weryk, Ewelinę Tamowską i Aleksan-
drę Sych. Za działalność na rzecz społeczności akademickiej 
wyróżniona została Katarzyna Łukasz. Ponadto Adrianna 
Skwira odebrała z rąk dziekana prof. Michała Markuszew-
skiego i prezesa GOIA dr. Pawła Chrzana nagrodę im. prof. 
Stanisława Janickiego. 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej Prac Magisterskich 
dr hab. Anita Kornicka i prezes Oddziału Gdańskiego PTFarm 
prof. Piotr Kowalski wręczyli dyplomy i nagrody laureatom 
tegorocznego konkursu. Otrzymały je:

Dyplomatorium absolwentów 
kierunku farmacja

- I miejsce – mgr farm. Anna Stefaniak za pracę pt. 
Zastosowanie metabolomiki w poszukiwaniu mechanizmu 
powstawania zespołu policystycznych jajników – promotor 
prof. Michał Markuszewski;

- II miejsce – mgr farm. Katarzyna Łukasz za pracę pt. 
Otrzymywanie mikrosfer lipidowych suszonych sublimacyjnie 
i ich redyspersja – promotor prof. Małgorzata Sznitowska;

- III miejsce – mgr farm. Anna Urban za pracę pt. Struk-
tury supramolekularne przy udziale kwasu cyjanurowego – 
promotor prof. Franciszek Sączewski.

Za działalność naukową i społeczną związaną z działal-
nością w Kole Naukowym Prawa Farmaceutycznego wyróż-
niona została Natalia Susłowska. Nagrodę wręczyła dr hab. 
Agnieszka Zimmermann, kierownik Zakładu Prawa Medycz-
nego i Farmaceutycznego WNoZ. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: mgr farm. Jani-
na Mańko – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów GU-
Med, dr Paweł Chrzan – prezes GOIA oraz dr Wojciech Kuź-
mierkiewicz – prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharma.

Na zakończenie uroczystości w imieniu absolwentów głos 
zabrała mgr farm. Katarzyna Łukasz oraz starościna V roku 
farmacji – Anita Będźkowska, która w imieniu wszystkich 
studentów Wydziału pożegnała tegorocznych absolwentów. 

Fotorelacja z dyplomatorium – na s. 51. ■

W dniu 28 kwietnia 2018 r. zmarła

dr n. med. Janina ALESZEWICZ-BARANOWSKA
absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z roku 1971. Podczas studiów aktywnie 

uczestniczyła w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Pediatrii. Bezpośrednio po studiach podjęła 
pracę naukową w AMG jako asystentka w Zakładzie Fizjologii kierowanym przez prof. Bożydara Szabuniewicza. 
W 1973 r. przeszła na etat starszego asystenta, a w czerwcu 1974 r. otrzymała tytuł naukowy doktora na podstawie 
pracy Różnicowanie typów klinicznych niedomykalności zastawki dwudzielnej u dzieci. Praca ta opierała się w znacznej 
mierze na wykorzystaniu echokardiografii serca, co było wówczas pionierskim zastosowaniem tej metodyki do celów 
diagnostyki kardiologicznej. Po doktoracie, od 1 lipca 1974 r. przeniosła się do Kliniki Pediatrii, obejmując tam etat 
starszego asystenta. Tam uzyskała specjalizację I i II stopnia z pediatrii i od 1 października 1979 r. objęła etat adiunk-
ta. Od 1999 r. pozostawała w Katedrze i Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca na etacie starszego 
wykładowcy. Była wybitnym, uznanym specjalistą w zakresie diagnostyki echokardiograficznej serca, autorką wy-
danego w 2000 r. podręcznika Echokardiografia wad wrodzonych serca. Na emeryturę przeszła z końcem 2010 r. Jej 
osiągniecia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zostały uhonorowane przyznaniem w 2009 r. Medalu Edukacji 
Narodowej. 

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy utalentowanego badacza i nauczyciela akademickiego, wybitnego lekarza 
i przyjaciela małych pacjentów, ogromnie zaangażowanego w życie naszej Uczelni.
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Tacjanna Ellert (1910-1985)

25

Urodziła się 12 kwietnia 1910 r. w Ko-
bryniu na Polesiu. Ojciec Aleksander 
Sorogożski był buchalterem, zmarł 
w  1921 r. Matka, Józefa Antonina 
z Urbańskich, zmarła w 1979 r. Tacjan-
na uczęszczała w latach 1922-1930 do 
żeńskiego gimnazjum humanistyczne-
go w Białymstoku, gdzie zdała maturę 
w 1930 r. i rozpoczęła studia farmaceu-
tyczne na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Stefana Batorego w  Wilnie. 
Dyplom magistra farmacji uzyskała  
27 czerwca 1935 r. Od 1 września 
1935 r. podjęła pracę w aptece Wincen-
tego Hermanewskiego w Białymstoku, 
a w 1936 r. w aptece uniwersyteckiej 
w Wilnie, której kierownikiem był prof. 
Henryk Ruebenbauer. Od 1 listopada 1936 r. pracowała jako 

młodszy asystent w Zakładzie Chemii 
Farmaceutycznej USB. Wyszła w tym 
czasie (30 marca 1937 r.) za mąż za 
farmaceutę mgr. Henryka Ellerta, póź-
niejszego profesora Akademii Medycz-
nej w Gdańsku. W Zakładzie Chemii 
Farmaceutycznej USB przeszła w 1937 r. 
na etat starszego asystenta i pozosta-
wała tam zatrudniona do zamknięcia 
Uniwersytetu przez władze litewskie 
w dniu 15 grudnia 1939 r. Podczas woj-
ny pracowała w  różnych aptekach 
wileńskich. W czerwcu 1945 r. ekspa-
triowała się do Polski, osiedlając się 
początkowo w  Białymstoku, gdzie 
została kierownikiem apteki miejskiej. 
Przeniosła się następnie we wrześniu 

1948 r. do Gdańska, gdzie organizował się Wydział Farma-
ceutyczny w Akademii Lekarskiej. Z dniem 1 lutego 1949 r. 
podjęła zatrudnienie na stanowisku starszego asystenta 
w Katedrze Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku 
kierowanej przez prof. Józefa Kołodziejskiego. W końcu 
1951 r. obroniła pracę doktorską pt. Zawartość olejku ete-
rycznego w Ruta graveolens L. w zależności od dojrzałości 
wegetatywnej, której promotorem był prof. J. Kołodziejski. 
Cennym wynikiem jej badań było stwierdzenie, że rośliny 
wyhodowane w naszych warunkach klimatycznych, na Wy-
brzeżu, mają podobną zawartość olejku eterycznego jak 
surowce pochodzące z krajów południowych, a więc mogą 
być wykorzystywane do celów przemysłowych. W 1951 r. 
przeszła na etat starszego asystenta w Zakładzie Farmacji 
Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego AMG kierowanym 
przez dr. Adolfa Fiebiga; w 1958 r. otrzymała tam etat ad-
iunkta. Na tym stanowisku pozostawała zatrudniona do 30 
września 1965 r. Od października 1965 r. objęła stanowisko 
zastępcy kierownika apteki Państwowego Szpitala Klinicz-
nego nr 1, której kierownikiem była dr farm. Alina Kuleszyna. 
Tam pracowała do osiągnięcia wieku emerytalnego, a nawet 
jeszcze dłużej w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

Dr T. Ellertowa prowadziła rozległą działalność dydaktycz-
ną dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału 
Lekarskiego. Dzięki jej staraniom w Katedrze i Zakładzie 
Farmacji Stosowanej rozwinęła się pracownia recepturowa 
dla studentów 4 i 5 roku studiów farmaceutycznych. Nad-
zorowała prace magisterskie, praktyki wakacyjne, uczestni-
czyła czynnie w szkoleniu podyplomowym. Dr T. Ellertowa 
była członkiem Izby Aptekarskiej, Sądu Dyscyplinarnego 
oraz zasiadała w komisji egzaminacyjnej dla techników 

Informator AMG 
na r. akadem. 

1957-58
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aptecznych. W latach 1959-1962 była wiceprzewodniczącą 
gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego. Dr Tatiana Ellertowa wraz z koleżankami z lat studiów 
w Wilnie − dr Aliną Kuleszyną (vide Gazeta AMG 4/2018,  
s. 32-33) i dr Janiną Antoniną Lewonową (vide Gazeta AMG 
8-9/2015, s. 28-29) wniosła wielki i bardzo znaczący wkład 
w organizację w latach 40 studiów farmaceutycznych w nowo 
powstałej Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Zmarła 29 paź-
dziernika 1985 r., została pochowana na Cmentarzu Srebrzy-

sko w Gdańsku, w Alei Zasłużonych, obok męża – znanego 
i cenionego farmaceuty prof. Henryka Ellerta.

Za swoje zasługi została uhonorowana medalem „Zasłu-
żonemu Akademii Medycznej w Gdańsku”, medalem im. 
Ignacego Łukasiewicza i honorową odznaką „Za zasługi dla 
miasta Gdańska”. 

oprac. prof. Wiesław Makarewicz
Źródło: M. Żebrowska, Ellert Tacjanna (1910-1985), [w:] Ludzie 
Akademii Medycznej w Gdańsku, 2008, t. VI, s. 34-38.

Errata i uzupełnienie do poprzedniego tekstu poświęconego 
dr Alinie Kuleszynie (Gazeta AMG, 4/2018, s. 32-33).

W dokumentacji rodzinnej dr Aliny Kuleszyny uda-

ło się odnaleźć zaświadczenie, reprodukowane obok, 

świadczące o jej działalności konspiracyjnej w Armii 

Krajowej jako łączniczki, pseudonim „Saba”, za co 

w 1943 r. odznaczona została Krzyżem Walecznych.

prof. Wiesław Makarewicz

Gala Hipokrates Pomorza 2018
Przedstawiciele świata medycznego z Po-

morza zostali nagrodzeni za swoją pasję, po-
święcenie i największe zaufanie pacjentów. 
Zwycięzcy tegorocznej edycji plebiscytu Hipo-
krates Pomorza odebrali nagrody podczas uro-
czystej gali, która odbyła się 23 kwietnia br. 
w Teatrze Wybrzeże. Konkurs zorganizowała 
redakcja Dziennika Bałtyckiego, a honorowym 
patronatem objął go rektor GUMed prof. Marcin 
Gruchała. W gronie laureatów nie zabrakło spe-
cjalistów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Podczas poniedziałkowej gali statuetki 
odebrali: dr Kamil Drucis z Katedry i Kliniki 
Chirurgii Onkologicznej i dr Jakub Kłącz z Ka-
tedry i Kliniki Urologii, którzy zajęli odpowied-
nio 2 i 3 miejsce w kategorii najlepszy chirurg 
Pomorza. 

Joanna Śliwińska, 
rzecznik prasowy
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Zdzisław Marian Wajda urodził się 20 maja 
1927 r. w Toruniu. W 1933 r. w wieku 6 lat wraz 
z rodzicami Janem i Stefanią przyjechał do 
Gdyni, co było związane z podjęciem przez 
ojca służby w Marynarce Wojennej w stopniu 
kapitana. W szkole przy ul. 10 Lutego ukończył 
6 klas szkoły podstawowej i w październiku 
1939 r. został z matką i bratem Jerzym wysie-
dlony przez Niemców. Ojciec po walkach 
wrześniowych został wzięty do niewoli. Mat-
ka z synami po rocznym pobycie w Krakowie 
zamieszkała w Wieliczce, gdzie Zdzisław Waj-
da ukończył szkołę podstawową i rozpoczął 
naukę na tajnych kompletach. Maturę uzyskał 
w 1945 r. w Gdyni, gdzie powróciła i zamiesz-
kała cała rodzina, już razem z ojcem, który po 
wyzwoleniu z obozu jenieckiego przez alian-
tów służył w Polskiej Marynarce Wojennej w Plymouth w Anglii. Po 
powrocie do kraju w roku 1947 podjął pracę w Polskich Liniach 
Oceanicznych. 

Studia w Akademii Lekarskiej w Gdańsku rozpoczął w 1947 r., 
a dyplom lekarza uzyskał w 1952 r. Jeszcze w czasie studiów w 1951 r. 
rozpoczął pracę w II Klinice Chirurgicznej kierowanej przez prof. 
Zdzisława Kieturakisa. W 1957 r. uzyskał specjalizację pierwszego 
stopnia, a w 1960 r. drugiego stopnia z zakresu chirurgii. W 1964 r. 
otrzymał tytuł doktora medycyny na podstawie pracy pt. Doświad-
czalna ocena wpływu podwiązania tętnicy wątrobowej właściwej 
w doświadczalnej marskości i doktora habilitowanego w 1971 r. na 
podstawie rozprawy pt. Zapobieganie i leczenie nieszczelności kikuta 
dwunastnicy po wycięciu żołądka. W 1978 r. otrzymał nominację 
i  tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 r. został profesorem 
zwyczajnym. Był prorektorem ds. klinicznych i rektorem Akademii 
Medycznej w Gdańsku przez dwie kadencje.

Dorobek organizacyjny działalności Kliniki w latach kierowania 
nią przez profesora Wajdę jest nieoceniony. Nie przerywając pracy 
usługowej i dydaktycznej, dokonano generalnego remontu Kliniki: 
sal operacyjnych, oddziałów pobytu chorych, pomieszczeń dydak-
tycznych, izby przyjęć i ambulatorium. Stworzono pracownię endo-
skopii z wyposażeniem pozwalającym na zabiegi diagnostyczne 
i terapeutyczne przewodu pokarmowego. Wszystko to w sposób 
znakomity poprawiło warunki diagnostyki i leczenia oraz stworzyło 
nowe możliwości nauczania studentów.

Dorobek naukowy prof. Wajdy zawiera się w 522 pozycjach, prac 
drukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym 
186 publikacji naukowych i 336 doniesień kongresowych. Był redak-
torem książki Historia chirurgii dyscyplin zabiegowych i anestezjologii 
Gdańska i Regionu Gdańska oraz tłumaczenia książki Richarda B. 
Welbourna Historia chirurgii endokrynologicznej. Należał do kolegium 
redakcyjnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego i do komitetu re-
dakcyjnego Gastroenterologii Polskiej, Videochirurgii oraz Acta Endo-
scopica Polonia od 1986 r., był honorowym członkiem Towarzystwa 
Chirurgów Polskich )TChP), od roku 1997 Sekcji Videochirurgii TChP. 
W latach 1992-1993 był wiceprezesem, a następnie członkiem za-

Odszedł profesor Zdzisław Wajda
rządu Głównego TChP; był wiceprzewodni-
czącym Polskiego Towarzystwa Gastroen-
terologicznego (1989-1998), a od 1981 r. 
członkiem Societe Internationale de Chirur-
gie, członkiem korespondentem Włoskiego 
Towarzystwa Chirurgów. W latach 1992-
1995 był zastępcą sekretarza generalnego 
Eurochirurgii, a do końca życia delegatem 
TChP do Eurochirurgii. Poza tym był człon-
kiem Międzynarodowego Klubu Chirurgów 
Gastroenterologów, Polsko-Japońskiego 
Towarzystwa Chirurgów oraz członkiem 
Komisji Gastroenterologii i Hepatologii Pol-
skiej Akademii Nauk. W 1997 r. uzyskał tytuł 
Member of Faculty of Medicine of Univer-
sity of Ancona.

Wyspecjalizował 45 lekarzy. Był promo-
torem 10 doktoratów i opiekunem 3 habilitacji.

Główne zainteresowania naukowe prof. Zdzisława Wajdy to chi-
rurgia gastroenterologiczna, gruczołów wydzielania wewnętrznego, 
chirurgia onkologiczna narządów jamy brzusznej oraz problematy-
ka chirurgiczna związana z szeroko pojętą chirurgią ogólną. Do 
najważniejszych osiągnięć naukowych uzyskanych wraz z zespołem 
przez prof. Wajdę zaliczyć można cykl prac zawierających wyniki 
wielokierunkowych badań, zarówno doświadczalnych, jak i klinicznych 
dotyczących ostrego zapalenia trzustki, etiopatogenezy, rozpoznania 
i leczenia z uwzględnieniem najnowocześniejszych metod badaw-
czych i  leczniczych co między innymi pozwoliło na opracowanie 
algorytmu postępowania w ostrym zapaleniu trzustki.

W oparciu o liczne badania doświadczalne w ramach programu 
Unii Europejskiej – Cooperation in Science and Technology with 
Central and Eastern European Countries udowodniono istotną rolę 
reaktywnych form tlenu w patogenezie ostrego zapalenia trzustki 
oraz korzystny wpływ syntetycznych antyoksydantów na przebieg 
tej choroby.

Zebrano także dane z wielu ośrodków w kraju, poddając analizie 
ponad osiem tysięcy leczonych chorych, co stanowi jedno z najwięk-
szych opracowań dotyczących epidemiologii ostrego zapalenia 
trzustki w Europie Środkowej.

Najbardziej istotne prace z zakresu chirurgii gruczołów wewnętrz-
nego wydzielania, dotyczą badań klinicznych nad rozpoznawaniem, 
przygotowaniem do operacji i  leczeniem chirurgicznym guzów 
chromochłonnych nadnerczy i stanowią jedno z największych opra-
cowań w Polsce.

Kolejnym wkładem prof. Zdzisława Wajdy w dziedzinie endokry-
nologii są prace dotyczące raka tarczycy. Zarówno wyniki tych badań, 
jak i  liczne prace kliniczne poświęcone leczeniu chirurgicznemu, 
a także badaniom genetycznym wysoko zróżnicowanego raka tar-
czycy oparte na materiale własnym ponad stu leczonych chorych 
spośród czterech tysięcy operacji wola gruczołu tarczowego pozwo-
liło na opracowanie optymalnej taktyki postępowania w rozpozna-
waniu i leczeniu raka tarczycy.
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Za istotne osiągnięcie należy uznać cykl prac poświęconych wpro-
wadzeniu endoskopowego tamowania krwotoków z wrzodów tra-
wiennych żołądka i dwunastnicy metodą iniekcyjną, którą upo-
wszechniono w całym kraju, co pozwoliło na zmniejszenie liczby 
operacji w leczeniu tego powikłania choroby wrzodowej oraz znacz-
nie poprawiło wyniki leczenia. Zasługą profesora Wajdy jest też 
pierwszy w Gdańsku zabieg laparoskopowego wycięcia pęcherzyka 
żółciowego. Równie wartościowym osiągnięciem jest wprowadzenie 
po raz pierwszy w Polsce laparoskopii operacyjnej w niskociśnienio-
wej odmie wewnątrzotrzewnowej, co rozszerzyło możliwości lecze-
nia laparoskopowego. Kolejnym osiągnięciem jest udział wraz z ze-
społem w europejskim programie badań „Copernicus”, co jest zwią-
zane z wdrożeniem zaawansowanych technik informatycznych do 
prawidłowego rozpoznawania ostrych chorób jamy brzusznej. Za 
osiągnięcie najbardziej cenione przez samego Profesora, co znalazło 
bardzo szerokie uznanie wśród współpracowników, jest wychowanie 
i wykształcenie licznego grona studentów i kadry naukowej oraz 
kontynuacja i rozwój szkoły chirurgicznej, tradycjami sięgającej wi-
leńskiej uniwersyteckiej szkoły chirurgicznej.

W wyniku uznania wśród społeczności akademickiej Wybrzeża 
prof. Z. Wajda znalazł się wśród najwybitniejszych twórców nauki 
i kultury regionu gdańskiego. W grudniu 2012 r. w uznaniu zasług 
dla społeczności akademickiej prof. Z. Wajda uzyskał tytuł doktora 
honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Odznaczony 
został między innymi Medalem 50-lecia Akademii Medycznej w Gdań-
sku (1996 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001 r.), 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2015 r. Stowarzy-
szenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni przyznało Mu tytuł 
członka honorowego. Profesor Zdzisław Wajda był wieloletnim 
prezesem i prezesem honorowym Klubu Dżentelmena.

Poza działalnością naukową prof. Zdzisław Wajda podczas swojej 
drogi naukowej i pracy na rzecz Uczelni (do 1998 r.) znajdował rów-
nież czas na codzienną pracę chirurga wyrażającą się przeprowadza-
niem dużej liczby operacji.

Życiorys i osiągnięcia profesora Wajdy niewątpliwie świadczą 
o wyjątkowości tej postaci. Niemniej czytelnik suchych faktów przy-
toczonych wyżej nie jest w stanie odczuć ducha tej osoby. Korzysta-
jąc z zaproszenia Redaktora Naczelnego Gazety, pozwolę sobie na 
kilka wspomnień o Profesorze. Moja droga zawodowa rozpoczynała 
się wówczas, kiedy profesor Zdzisław Wajda był jeszcze kierownikiem 
II Kliniki Chirurgii w Szpitalu Klinicznym nr 3 przy ul. Kieturakisa 1. 
Pisząc te słowa, nie śmiem nazywać siebie uczniem Pana Profesora, 
ale na pewno Jego osoba wywarła ma mnie ogromny wpływ. Z mo-
jej perspektywy postać Profesora otoczona była aurą. Hierarchia 
w Klinice nie podlegała żadnej wątpliwoci i opierała się na autory-
tecie Profesora. Wychowanie młodych adeptów odbywało się jeszcze 
w stylu, który niestety przeszedł już do historii i miał wiele wspólne-
go z drylem wojskowym. Postać Profesora była strzeżona przez 
Margot Pytel, wieloletnią sekretarkę Kliniki. Trudno było osobie 
niepowołanej wtargnąć na bezpośrednie spotkanie z Profesorem 
poza wiedzą i przyzwoleniem Pani Margot. W miarę upływu czasu 
zacząłem spotykać Profesora na sali operacyjnej. Wówczas obserwo-
wałem niezwykle efektowny rytm przeprowadzania zabiegów ope-
racyjnych, proszę wybaczyć tę zawodową dygresję. Profesor w inny 
sposób niż reszta chirurgów wiązał nici chirurgiczne. Ćwiczyłem te 
ruchy po zabiegach, próbując naśladować Szefa. Na sali operacyjnej 

Profesor był surowym nauczycielem, dzięki czemu wiele ważnych 
kanonów zabiegowych wryło się nam trwale w pamięć. Widziałem 
w codziennych kontaktach z Profesorem niezwykły szacunek i kul-
tywowanie pamięci o Jego nauczycielu – profesorze Zdzisławie 
Kieturakisie. Byłem pod wrażeniem tej atencji. Margot Pytel w roz-
mowie na ten temat zwróciła mi kiedyś uwagę na pewien szczegół. 
W gabinecie Profesora stało stare drewniane biurko profesora Kie-
turakisa. Profesor Zdzisław Wajda nigdy przy nim nie siadał. Na 
biurku znajdowały się opracowania naukowe, nasze manuskrypty 
do sprawdzenia i  inne szpargały. Profesor Wajda przyjmował nas 
zawsze przy stoliku herbacianym, wokół którego stały fotele. Rze-
czywiście nigdy nie siadł na miejscu swojego dawnego Szefa... 
Z upływem lat kontaktowałem się wielokrotnie z Profesorem na 
emeryturze. Spotykaliśmy się tak jakby nic się nie zmieniło, Profesor 
snuł plany dotyczące opracowań historycznych, organizacji spotkań 
naukowych lub nowych wydawnictw wychodzących spod jego ręki. 
Czasem w komentarzu bieżącej sytuacji w Uczelni lub Klinice uśmie-
chał się i mówił: Ja już za długo żyję, wszystko już widziałem. Profesor 
był aktywnym recenzentem naszych manuskryptów na stopnie 
naukowe doktora i doktora habilitowanego. I byłby w błędzie ten 
kto przypuszcza, że była to działalność pozorna lub kurtuazyjna. 
Profesor był naukowcem „analogowym” – tak określałem sposób 
Jego pracy. Manuskrypt musiał być wydrukowany, poprawki Profe-
sor nanosił ołówkiem. Bez względu na temat rozprawy, poprawki 
Profesora były zawsze poparte rozpoznaniem zagadnienia w oparciu 
o aktualne piśmiennictwo. Osobiście doświadczyłem takiej recenzji 
dwukrotnie i chylę czoła przed człowiekiem, który w wieku 84 lat 
w czasie 3 dni był w stanie przeorganizować manuskrypt zawierają-
cy 120 stron i ponad 100 pozycji piśmiennictwa. Profesor zachęcał 
nas do pisania prac naukowych i bycia aktywnymi, cytując często 
Ignacego Balińskiego:

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, 
Abyś nie zginął w tłumie; 
Nauka to potęgi klucz, 
W tym moc, co więcej umie.

Po latach dotarł do mnie sens tych słów. Profesor Wajda obdarzo-
ny był nadzwyczajną pamięcią. Byłem świadkiem tego, jak wiele lat 
po zakończeniu drugiej kadencji Rektora Uczelni, bez zająknienia, 
akcentując prawidłowo poszczególne wyrazy recytował pełną treść 
przysięgi akademickiej po łacinie. Myślę, że większość pracowników 
Uczelni miałaby kłopoty z jej prawidłowym przeczytaniem...

Mogę powiedzieć, że profesor Zdzisław Wajda był naszym opie-
kunem i poczuwał się do tej roli. Opiekował się nie tylko naszymi 
karierami naukowymi, ale także życiem zawodowym oraz zdrowiem, 
jeśli sytuacja wymagała Jego interwencji. Pracując pod skrzydłami 
Profesora, a później konaktując się z Nim na emeryturze, miałem 
zawsze poczucie bycia w zespole, za który był w swoisty sposób 
odpowiedzialny. Tak zapamiętałem swojego pierwszego Szefa. 
Będzie mi brakowało konwersacji z Profesorem i świadomości, że 
zabrakło Człowieka, na którego radę zawsze mogłem liczyć.

prof. Zbigniew Hać,  
Katedra Chirurgii Ogólnej
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Rodzina Profesora poprosiła mnie o wygłoszenie kilku 
słów w trakcie uroczystości żałobnych. Przyjąłem to smutne 
i trudne wyróżnienie z poczuciem wyjątkowości chwili. Jako 
jeden z Jego uczniów, miałem zaszczyt przedstawić sylwet-
kę Profesora podczas uroczystości obchodów Jego 80 urodzin 
w 2007 r. W ubiegłym roku przyjechałem na 90 urodziny 
Profesora wprost z Afryki, po zakończonej misji humanitar-
nej. Zrezygnowałem z safari, bo okazja była wyjątkowa. Jest 
mi ciężko, bo jak daleko sięgam pamiecią i jak sadzę większość 
obecnych w kaplicy, Profesor był zawsze obecny. My, jego 
wychowankowie, uczniowie, współpracownicy, przyjaciele, 
dojrzewaliśmy zawodowo, stawaliśmy się samodzielni, awan-
sowaliśmy w hierarchii akademickiej, obejmowaliśmy sta-
nowiska ordynatorskie, wyjeżdżaliśmy za granicę, starzeliśmy 
się, mieliśmy dzieci, niektórzy doczekali się wnuków, gru-

Prof. dr hab.  
Zdzisław Wajda (1927-2018)

IN MEMORIAM

17 kwietnia br. odszedł od nas profesor Zdzisław Wajda  

– chirurg, rektor, nauczyciel i wychowawca pokoleń polskich chirurgów. 

bieli, łysieli etc., a Profesor zawsze był. I zawsze w doskona-
lej kondycji. Do szpitala, na dzień przed śmiercia zresztą 
również pojechał sam, nie pozwalając się w tym zastapić 
Magdzie, swojej córce. Tak lubił prowadzić samochód. Los 
obdarzył Go darem długowiecznosci do tego stopnia, że 
kiedy przekazałem jednemu z kolegów informację o śmier-
ci Profesora, odpisał – To jest niemożliwe.

Czynną karierę chirurgiczną zakończył w 1998 r. Miałem 
zaszczyt asystować Mu w ostatnim zabiegu. Kiedy zdejmo-
wał rękawiczki po odejściu od stołu, zadał nam, asystujacym 
pytanie: – I co ja teraz będę robił bez chirurgii. Nie mieliśmy 
odwagi odpowiedzieć, ale życie bardzo szybko pokazało, że 
istnieje również życie poza salą operacyjną i szpitalem. 
Profesor znalazł czas wreszcie na zrealizowanie zamierzeń 
odkładanych przez lata, na później. Bardzo czynnie działał 
w gdańskim Klubie Dżentelmena, któremu przez pewien 
okres przewodniczył. Nauczał studentów w uczelni wyższej 
w Słupsku, działał w środowisku kapitanów żeglugi wielkiej. 
Napisał i wydał ksiażki, m.in. o chirurgii akademickiej w po-
wojennym Gdańsku, ksiażkę o swoim Nauczycielu i Mistrzu 
– Profesorze Kieturakisie. Spisał również swoje przemyślenia 
o własnej drodze do i w chirurgii. Miał wreszcie plany, bardzo 
bliskie zrealizowania, wydania monografii o Szpitalu, w któ-
rym On i my pracowaliśmy, czyli Szpitalu na Śluzie, później 
też znanym jako Szpital na Kieturakisa, w nomenklaturze 
Uczelni znanym jako Państwowy Szpital Kliniczny Nr 3. 
Wydawało się nam, którzy byliśmy w ten projekt zaangażo-
wani, że uda się rzecz sfinalizować za życia Profesora. Jeszcze 
tydzień przed śmiercia, rozmawialiśmy z Profesorem o tym, 
jak miałaby wygladać promocja wydawnictwa. Mogę Państwa 
jednak zapewnić, że monografia ujrzy światlo dzienne nie-
bawem, bo sprawy zaszły daleko i zespół redakcyjno-wy-
dawniczy dołoży wszelkich starań, przy jak sądze, wydatnej 
pomocy Rektora, bo „Szpital na peryferiach” był zjawiskiem 
wyjątkowym w historii Uczelni.

Profesor Wajda był szefem wymagajacym, wysoko sta-
wiajacym poprzeczkę, najpierw sobie, a potem swoim współ-
pracownikom. Chorzy, Klinika – obowiązki zawsze musiały 
być załatwione. Nie musiał nam tego powtarzać, wiedzieli-
śmy. Nigdy nie sprawdzał naszej obecności w Klinice. Rano 
weryfikowała to obecność na sali operacyjnej, a nie niczemu Profesor Zdzisław Wajda w trakcie operacji



 GAZETA AMG 6/2018 33

niesłużące odprawy o świcie. Podobnie było już po zakoń-
czeniu zabiegów i wykonaniu obowiazków klinicznych oraz 
dydaktycznych. Szef znał wszystkich chorych, bo robił ob-
chody codziennie. Czasem stosunkowo późno i niekoniecz-
nie wymagał obecności wszystkich asystentów; rozumiał, 
że mogą mieć inne obowiązki.

Profesor Wajda pomagał, nie tylko chorym, ale również 
nam i naszym rodzinom, w sprawach nie tylko medycznych, 
również i tych życiowych. Pomagal pracownikom Kliniki i ich 
rodzinom, niejednokrotnie operując lub prosząc o pomoc 
chirurgów w całym kraju. Jeden Jego telefon rozwiązywał 
sprawę na odległość, nie tylko w obrębie Trójmiasta. Mówi 
Wajda, otwieralo wszystkie drzwi, również te niemedyczne. 
Był znany i ceniony w świecie medycznym na długo zanim 
został wybrany na fotel rektora AMG. Zawsze powtarzał, że 
był przede wszystkim chirurgiem.

Uczył nas kultury klinicznej, którą również nazywał aka-
demicką – traktowania z szacunkiem chorych i ich rodzin, 
kolegów i koleżanki, współpracowników. Wykorzystuję te 
wzorce do dzisiaj i jestem przekonany, że moi Koledzy rów-
nież na co dzień z nich korzystają. Byliśmy w Polsce tymi od 
Wajdy i to był zawsze bardzo duży dla nas komplement.

Po zakończeniu pracy na stanowisku kierownika Kliniki 
i Rektora nadal interesował się losami zawodowymi, osobi-
stymi, rozwojem naukowym czy życiem osobistym i nadal, 
jeśli była potrzeba, szedł z pomocą. Zdarzyło mi się kiedyś 
zwrócić z bardzo daleka do Profesora z prośbą o pomoc 
w rozwiązaniu problemów zdrowotnych jednego z przyjaciół 
Kliniki, który odnalazł mnie pracujacego na równiku, w środ-
ku buszu, w Afryce Zachodniej. I wtedy też jeden telefon 
Szefa wystarczył, by znaleźć pomoc. 

Odwiedzaliśmy Profesora w Sitnie, nad jeziorem, które 
było jego wyspą szcześcia. Uprawiał tam pomidory, z których 

dorodności był dumny, a  jednocześnie walczył z kretami, 
które przez lata niszczyły Jego ogród.

Profesor czynił plany na przyszłość. Myślał o odpowiedniej 
oprawie i stronie graficznej monografii o Szpitalu, nakładzie 
i o tym, kogo zaprosi na uroczystą promocję. Z całą pewno-
ścią nie poddawał się upływowi czasu. A obecność tak wie-
lu ludzi w trakcie ostatniej drogi potwierdza, że był wybitnym 
chirurgiem, znakomitym lekarzem, dobrym nauczycielem 
akademickim i  wychowawcą młodzieży chirurgicznej, 
a przede wszystkim dobrym i przyzwoitym człowiekiem.

Żegnamy Pana, Panie Profesorze, na tym ostatnim Pana 
dyżurze. Proszę odpoczywać już na tych zielonych połaciach, 
gdzie jest już lepiej i łatwiej.

Non omnis moriar.
Aleksander Stanek, 

asystent, później adiunkt Profesora w latach 1983-1998 

Uroczystość nadania prof. Zdzisławowi Wajdzie tytułu doktora honoris causa

Profesor Zdzisław Wajda z dr Barbarą Kwiecińską w gabinecie
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Muzeum jest kwintesencją trwania. Zgromadzone w nim 
obiekty przenoszą pamięć o przeszłości, nieistotne jak bar-
dzo od nas odległej. Muzealne zbiory ukazują historię Uczel-
ni i nauki. Są również śladami pozostawionymi przez każde-
go, kto choć przez chwilę był członkiem uniwersyteckiej 
społeczności. 

TAJEMNICE Z MUZEALNEJ PÓŁKI

Pamiątki związane z konkretnymi osobami, niekiedy drob-
ne i niepozorne, potrafią wywołać lawinę wspomnień i emo-
cji o wielkiej sile. Profesorowie, asystenci, koleżanki i koledzy 
z roku, Kliniki lub Zakładu, młodsi lub starsi, wszyscy powra-
cają we wspomnieniach. Genius loci muzeum uniwersytec-
kiego to możliwość przywołania pamięci o nieobecnych. Nie 
tylko pierwszego listopada, lecz każdego dnia roku, po 
przekroczeniu progu Muzeum. Chwile zadumy. Wspomnie-
nie rozmów i spotkań. Ponowna lektura listów i elektronicz-
nych wiadomości zatrzymanych w pamięci komputera.

Przez ponad dziesięć lat istnienia Muzeum Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego było ono i  jest przedmiotem 
sympatii osób związanych z Uczelnią, które kibicowały po-
wstawaniu kolekcji, wspierały ją dobrym słowem i autory-
tetem.

Nie ma już wśród nas prof. Zbigniewa Wajdy, prof. Olgier-
da i Mirosławy Narkiewiczów, dr Joanny Stankiewicz-Kieł-
bińskiej, prof. Jolanty Borowskiej-Lehman, dr. Huberta Po-
błockiego, prof. Barbary Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, prof. 
Adama Bilikiewicza, prof. Stanisławy Dymnickiej, dr. Alfreda 
Jankau, dr. Ryszarda Znamirowskiego, dr. Romana Grossa, 
prof. Zbigniewa Korolkiewicza… Lista nigdy się nie skończy… 
Przemijamy, pozostawiając tropy, wskazówki, okruchy naszej 

Ryc. 1. Kolekcja 16 rozruszników serca z lat 70-80. XX w. zgromadzona przez dr. Jerzego 
Pryczkowskiego, przekazana do Muzeum przez prof. Mirosławę Narkiewicz

Ryc. 2. Szkło laboratoryjne z Katedry i Zakładu Biochemii przekazane 
przez prof. Mariusza M. Żydowo

Ryc. 3. Fotel stomatologiczny wyprodukowany około 1880-1890 r., 
przekazany do Muzeum przez dr Joannę Stankiewicz-Kiełbińską
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Każdego ósmego dnia miesiąca na stronie internetowej 
www.gumed.edu.pl prezentowany jest wybrany obiekt 
z ko lekcji Muzeum GUMed. Wszystkie eksponaty zostaną 
zaprezentowane podczas specjalnej wystawy jesienią 
2018 r.

Ryc. 4. Strona tytułowa z dedykacją prof. Zdzisława Wajdy z książki 
Pro Memoria będącej „opisem Księgi Pamiątkowej Klinik Chirurgicz-
nych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Akademii Medycznej 
w Krakowie, Akademii Lekarskiej, a następnie Akademii Medycznej 
w Gdańsku, zaczętej przez Profesora Kornela Michejdę”, przekazanej 
do Muzeum przez Autora opracowania i dedykacji

Ryc. 5. Toga wileńska, a następnie pierwsza toga w Akademii 
Lekarskiej w Gdańsku, należąca do prof. Kornela Michejdy, przekaza-
na do Muzeum przez prof. Zdzisława Wajdęobecności w przeszłości w tych samych miejscach, w podob-

nych okolicznościach.
W tym miesiącu tajemnice z muzealnej półki to chwila 

zadumy nad przemijaniem, zacieraniem się postaci w naszej 
świadomości, ale też refleksji nad istotnością kontaktów, 
spotkań i  rozmów. Zaczyna się lato, słoneczne dni i dość 
ciepłe noce. Spotykajmy się… zegar tyka nieubłaganie!

dr Marek Bukowski, 
Muzem GUMed

Hospicjum zaprasza na konferencję

IV Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC odbędzie się w dniach 5-6 października 2018 r. w Europejskim Centrum 
Solidarności Gdańsku. Tematem przewodnim spotkania są Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu życia. W ramach konferencji 
odbędą się warsztaty oraz wykłady specjalistów z całej Polski poświęcone różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad 
pacjentem z chorobą przewlekłą, zagrażającą życiu. 

Szczególnym pretekstem do naukowej refleksji, wymiany doświadczeń i debaty na temat sytuacji i wyzwań współczesnej opieki 
u kresu życia będzie 35 rocznica utworzenia w Gdańsku domowego zespołu hospicyjnego, działającego dziś jako Hospicjum dla Dzie-
ci i Dorosłych im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Właśnie z tej okazji, pierwszego dnia konferencji, podczas sesji jubileuszowej wrę-
czone zostaną nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w tworzenie modelu domowej opieki hospicyjnej. 

Wykład inauguracyjny pt. Opieka paliatywna wczoraj, dziś i  jutro wygłosi pionier opieki hospicyjnej w Wielkiej Brytanii dr Robert 
Twycross. Debatę o dobrych praktykach i trudnościach w opiece paliatywno-hospicyjnej poprowadzi prof. Piotr Krakowiak, o tym, jak 
wspierać osoby przewlekle chore opowie psycholog dr Maria Rogiewicz. Drugi dzień konferencji wypełniony będzie sesjami porusza-
jącymi aspekty opieki pielęgniarskiej psychiatryczne, fizjoterapeutyczne. W ramach sesji dotyczącej leczenia bólu wystąpi m.in. dr hab. 
Małgorzata Krajnik. Za udział w konferencji będą przysługiwały punkty edukacyjne. Całkowity dochód z konferencji zostanie przezna-
czony na rzecz podopiecznych Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. 

Zapisy na konferencję: www.konferencja-dutkiewicza.pl.

http://www.konferencja-dutkiewicza.pl
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Kwietniowa edycja Młodzieżowych Spotkań z Medycyną

Młodzieżowe Spotkania z  Medycyną to 
inicjatywa popularnonaukowa pracowników 
Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed oraz 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Celem 
projektu jest pokazanie młodym kandydatom 
do zawodu lekarskiego medycyny oderwanej 
od medialnych stereotypów.

Kolejna edycja przedsięwzięcia odbyła się 
24 kwietnia br. w Atheneum Gedanense No-
vum. Spotkanie otworzyła Ewa Nowak, uczen-
nica z  II LO w Sopocie, która przygotowała 
wykład pt. Asperger – syndrom geniusza.  
Dr Dariusz Kutella, chirurg stomatolog, prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, przed-
stawił temat Implanty w stomatologii, a dr hab. 
Aneta Szczerkowska-Dobosz, specjalista der-
matologii i wenerologii z Katedry i Kliniki Der-
matologii, Wenerologii i Alergologii GUMed 
wygłosiła prelekcję pt. Słońce – wróg czy przy-
jaciel. ■

V Ogólnopolską Olimpiadę Język angielski w naukach 
medycznych wygrała Iga Kościńska, studentka VI roku 
kierunku lekarskiego GUMed. Wydarzenie, które zostało 
zorganizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych GUMed (SPNJO) odbyło się 19 maja br. Spośród 
300 uczestników z całej Polski wyłoniono 12 finalistów, 
którzy musieli przedstawić prezentację na wybrany przez 
siebie temat oraz odpowiedzieć na pytania komisji.

I miejsce zajęła Iga Kościńska (GUMed) z prezentacją 
When your body hates itself – a few words about autoim-
mune disease, która była również laureatką Olimpiady 
w roku 2017. Na drugim miejscu znalazła się Maria Marlicz 
(Pomorski Uniwersytet Medyczny, Gut-brain axis), a trze-
cią lokatę zajął Michał Zarzecki (Uniwersytet Jagielloński, 
Multiple sclerosis following childhood concussion).

Wśród finalistów byli również: Aleksandra Cegła  
(GUMed, Inflammatory Bowel Disease), Dominik Taterra 
(UJ, The biology of love), Mateusz Michalak (UJ, Alfie: mo-
rality, law and the media in the case of Alfie Evans), Damian 
Wyczyński (GUMed, Syringe art), Mikołaj Młyński (GUMed, 
Odilorhabdins – a new class of antibiotics), Wojciech Staś-
kiewicz (UJ, Athletic heart syndrome – can getting fit be 
dangerous?), Michał Piasecki (Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, CRISPR in medicine), Ada Frankowska (UJ, 
Botox for depression. How the facial feedback works) oraz 
Marek Treppner (GUMed, On the red pandas and medita-
tion). Wszyscy uczestnicy reprezentowali niezwykle wy-
soki poziom językowy.

W skład Komisji Konkursowej weszły: mgr Aleksandra 
Wysocka (SPNJO GUMed), Gary Steward (PUM), mgr 
Aleksandra Łukaszyk-Spryszak (Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku) oraz mgr Katarzyna Syta (UJ). Nagrody 
wręczył rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. ■

Studentka GUMed najlepsza  
na olimpiadzie języka angielskiego

Fo
t. 

Jo
an

na
 Ś

liw
iń

sk
a



 GAZETA AMG 6/2018 37

Po raz dziesiąty zorganizowano coroczną, ogólnopol-
ską konferencję z cyklu Terapia Żywieniowa XXI Wieku. 
Spotkanie pt. Nowe trendy żywienia w chorobach prze-
wlekłych odbyło się 21 kwietnia br. Patronat nad Konfe-
rencją sprawował rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Polskie Towarzystwo 
Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu 
oraz Towarzystwo Internistów Polskich. Konferencja 
zgromadziła ponad 300 osób zainteresowanych proble-
matyką żywienia klinicznego. Odbyła się w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

W tym roku, z racji podwójnego jubileuszu, konferen-
cja została zainaugurowana przez prof. Wiesławę Łysiak-
Szydłowską wykładem, w którym Profesor przypomnia-
ła początki działalności Zakładu Żywienia Klinicznego 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz historię 
związaną z wprowadzaniem problematyki leczenia ży-
wieniowego do programu studiów medycznych, sięga-
jącą 25 lat wstecz. 

W dalszej części prelegenci nawiązali do historii ży-
wienia dojelitowego i pozajelitowego w Polsce oraz 
przedstawili perspektywy rozwoju tej dziedziny w przy-
szłości. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja 
poświęcona żywieniu pacjentów z rozpoznaniem cho-
roby nowotworowej, jak również część poświęcona re-
habilitacji. W podsumowaniu treści przedstawionych 
w tym roku bardzo ciekawych wykładów należy stwier-
dzić, że prawidłowe leczenie i rehabilitacja ciężko chorych 
pacjentów nie są możliwe bez odpowiedniego wsparcia 
żywieniowego. 

Składamy serdeczne podziękowania rektorowi GUMed 
prof. Marcinowi Gruchale, prezydentowi Gdyni Wojcie-
chowi Szczurkowi, Polskiemu Towarzystwu Żywienia 
Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) 
oraz Towarzystwu Internistów Polskich za objęcie patro-
natem naszej konferencji. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim osobom i instytucjom, które pomogły nam w spraw-
nym jej przygotowaniu i przeprowadzeniu. Szczególne 
podziękowania kierujemy do sponsorów oraz do stu-
dentów kierunku dietetyka. 

dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw. GUMed, 
prof. dr hab. Janusz Wiesław Kruszewski 

Nowe trendy żywienia w chorobach 
przewlekłych po raz dziesiąty
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V Konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej 
(PASD), współorganizowana przez Katedrę i Zakład Stoma-
tologii Wieku Rozwojowego GUMed w tym roku skupiła 
uczestników wokół tematu Urazy zębów i  ich następstwa 
wyzwaniem dla dentysty. Konferencja odbyła się w Warszawie 
w dniach 13-14 kwietnia br. W spotkaniu udział wzięło 310 
uczestników.

Uczestnicy mieli okazje wysłuchać wystąpień znamienitych 
światowych i polskich ekspertów. Pierwszy dzień obfitował 
w wiele ciekawych wykładów prezentowanych przez wykła-
dowców: prof. Anne O’Conell (Dublin, Irlandia), prof. Lirana 
Levina (Edmonton, Kanada), prof. Katarzynę Emerich (Gdańsk, 
Polska), prof. Larsa Andessona (Malmo, Szwecja), dr. Richar-
da Steffena (Zurich, Szwajcaria) oraz dr. Michała Sobczaka 
(Warszawa, Polska). Tematyka była bardzo ciekawa, wnioski 

O urazach zębów 
oparte na dowodach naukowych, a poszczególne prezen-
tacje emocjonujące i nagradzane gromkimi brawami. Wszyst-
kie prezentacje omawiały szereg przypadków klinicznych 
i zdjęć z wieloletnich praktyk wykładowców, co uczyniło 
wystąpienia niezwykle wartościowymi dla słuchaczy i z pew-
nością znacznie ułatwiło przyswojenie prezentowanej teorii. 
Pierwszy dzień zakończył się bardzo miłym bankietem, na 
którym uczestnicy nie mogąc zapomnieć o tematyce wykła-
dów dalej dyskutowali jak rozwikłać trudne przypadki spo-
tykane na co dzień we własnych praktykach.

Drugi dzień rozpoczęła dr Cecilia Bourguignon (Paryż, 
Francja) prezentując kliniczne oraz naukowe aspekty proce-
su resorpcji korzeni zębów obserwowanego po urazach. 
Kolejny wykład dr. Georgiosa Tsilingaridisa (Sztokholm, 
Szwecja) prezentował problematykę leczenia intruzji oraz 
zwichnięć zębów. Jednak największym hitem była podróż 
naukowa, którą zaproponował dr hab. Paweł Plakwicz (War-
szawa, Polska) prezentując zawiłości i dylematy, z którymi 
spotyka się podczas zabiegów autotransplantacji zębów. Po 
zakończeniu wykładu brawa nie milkły jeszcze przez długą 
chwilę, a uczestnicy pytali kiedy będą mogli wysłuchać 
kolejnego takiego wykładu. Na zakończenie dr Leszek Sa-
wicki przedstawił praktyczne sposoby, jak radzić sobie z róż-
nymi sytuacjami spotykanymi podczas leczenia urazów 
zębów. 

Dwudniowa konferencja Polskiej Akademii Stomatologii 
Dziecięcej po raz kolejny okazała się sukcesem zarówno 
organizacyjnym, jak i merytorycznym. Już dzisiaj zaprasza-
my na przyszłoroczne spotkanie, które zgodnie z wolą 
większości uczestników oraz członków PASD powróci do 
Trójmiasta. ■

Prof. Katarzyna Emerich oraz dr hab. Paweł Plakwicz wraz z Zespołem Katedry i Zakładu 
Stomatologii Wieku Rozwojowego

Sukcesy młodych dermatologów

Rezydentka Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergo-
logii lek. Justyna Czarny została wyróżniona podczas XII Sympozjum 
Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Dermatologicz-
nego, które odbyło się w dniach 18-20 kwietnia br. w Kielcach. 
Doceniono ją za wygłoszenie najlepszej prezentacji Zespół PASH 
u 48-letniego mężczyzny. 

Z kolei studentka V roku kierunku lekarskiego Anna Zaryczańska 
otrzymała pierwszą nagrodę w sesji przypadków klinicznych podczas 
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Interdyscyplinarne aspek-
ty chorób skóry. Konferencja odbyła się w marcu. Studentka zapre-
zentowała pracę Clinical, dermoscopic and histological characteristics 
of mammary Paget’s disease and nipple eczema: the study of two 
cases. Pozostałymi autorami pracy są: Martyna Sławińska, Joanna 
Lakomy, Aleksandra Rosiak-Buller, Małgorzata Sokołowska-Wojdy-
ło, Wojciech Biernat, Roman Nowicki oraz Michał Sobjanek. ■Anna Zaryczańska Justyna Czarny

V Konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej



 GAZETA AMG 6/2018 39

Profesor Krystyna Wach z Universita degli Studi di 
Milano odwiedziła w dniach 7-11 maja br. Katedrę Pielę-
gniarstwa. Wizyta została zorganizowana w ramach pro-
gramu Erasmus. Podczas swojego pobytu prof. Krystyna 
Wach wygłosiła wykłady dla studentów kierunku pielę-
gniarstwo oraz pielęgniarek anestezjologicznych pracują-
cych w szpitalach województwa pomorskiego. 

Wśród omawianych tematów znalazły się m.in.: obwo-
dowe wkłucia centralne (PICC, peripherally inserted central 
catheter), wytyczne w zakresie pielęgnacji wkłuć obwodo-
wych oraz zakres kompetencji pielęgniarek w tym obsza-
rze. Ponadto uczestnicy spotkania mieli szanse na zapo-
znanie się i porównanie systemu kształcenia pielęgniarek 
we Włoszech.

Pod opieką dr hab. Wioletty Mędrzyckiej-Dąbrowskiej 
i dr Renaty Piotrkowskiej odwiedziła Centrum Medycyny 
Inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Kli-
niczny Oddział Ratunkowy, Blok Operacyjny, Klinikę Chi-
rurgii Onkologicznej). Była także okazja do spotkania z Anną 

Gość z Włoch
Lignowską, zastępcą dyrektora ds. pielęgniarstwa UCK 
w Gdańsku. 

W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicie-
lami władz GUMed – dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu 
prof. Andrzejem Basińskim oraz prodziekan dr hab. Alek-
sandrą Gaworską-Krzemińską, kierownikiem Oddziału 
Pielęgniarstwa. ■

Młodzież IV LO ponownie na zajęciach w Gdańskim Uni-
wersytecie Medycznym poznawała specyfikę pracy ratow-
nika medycznego. 24 kwietnia 2018 r. młodzież z klasy 1D 
o profilu ratownictwa medycznego IV Liceum Ogólnokształ-
cącego realizowała zajęcia dydaktyczne wynikające z zawar-
tego porozumienia. Uczniowie uczestniczyli tym razem 
w zajęciach praktycznych w terenie. Większość z nich zasta-
nawia się nad wyborem dalszej drogi kształcenia w oparciu 
o kierunki związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia. Za 
realizację zajęć z ramienia Pracowni Ratownictwa Medycz-
nego odpowiadał mgr Kamil Krzyżanowski. 

Zajęcia prowadzone są w ramach utworzonej w IV LO 
w Gdańsku klasy ratownictwa medycznego. Klasa w sposób 
szczególny skierowana jest do młodych ludzi, którzy swo-
ją przyszłość wiążą ze służbami ratowniczymi. Uczniowie 
mają szansę wziąć udział w zajęciach dydaktycznych, kon-
ferencjach, seminariach, sympozjach i  festiwalach nauki, 
a także podjąć współpracę ze studenckimi medycznymi 
kołami naukowymi. Program edukacyjny z zakresu ratow-
nictwa medycznego został przygotowany przy współpracy 
z prorektorem GUMed ds. studenckich dr. hab. Tomaszem 
Smiataczem oraz dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu 
z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej prof. Andrzejem Basińskim. Umowę w tej 
sprawie podpisał 29 marca 2017 r. w siedzibie Szkoły rektor 
GUMed prof. Marcin Gruchała i Elżbieta Januszewska, dy-
rektor IV LO. ■

O pracy ratownika medycznego
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Kalejdoskop 100 lat
W stulecie odzyskania niepodległości

Rok 2018 w całym kraju upływa pod znakiem obcho-
dów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Gdański Uniwersytet Medyczny chce potraktować to 
wydarzenie jako przyczynek do pokazania zmian, jakie 
na przestrzeni ostatnich 100 lat nastąpiły w polskiej 
nauce, z uwzględnieniem obszarów nam szczególnie 
bliskich – szeroko pojętej historii medycyny i farmacji. 
Cykl pt. Kalejdoskop 100 lat będzie przybliżał kluczowe 
wydarzenia, osiągnięcia i postaci z historii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

W kwietniowej prezentacji zaglądamy na stronice kro-
niki, początkowo Pracowni EKG i częściowo Ośrodka Kar-
diologii Dziecięcej przy I Klinice Chorób Dzieci AMG. Jej 
prowadzenie rozpoczęła w 1957 r. prof. Stanisława Dym-
nicka-Małecka. Całość kroniki obejmuje 6 tomów w for-
macie A4. Jej lektura przynosi nie tylko wiadomości do-
tyczące rozwoju gdańskiej kardiologii dziecięcej, jest też 
bezcennym źródłem informacji o nastrojach, obawach, 
nadziejach o Polsce w latach 1957-1994.

Koordynatorami działań związanych ze stuleciem od-
zyskania przez Polskę niepodległości w naszej Uczelni są: 
Marek Bukowski z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego i Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy GUMed 
przy udziale m.in. Biblioteki Głównej, Studium Praktycz-
nej Nauki Języków Obcych, Archiwum oraz Chóru GUMed. 

Marek Bukowski,
Joanna Śliwińska
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Spotkanie promujące książkę HAZO MENA. O marzeniach z Czerwonej Wyspy Daniela Ka-
sprowicza odbędzie się 12 czerwca br. o godz. 16 w Bibliotece Głównej. Podczas spotkania 
Absolwent dietetyki GUMed wygłosi wykład na temat pracy dietetyka w kraju rozwijającym 
się i przybliży pracę z niedożywionymi pacjentami kliniki w Mampikony na Madagaskarze. 
Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy GUMed porozmawia z Autorem na temat pracy nad 
nową książką, a na zakończenie zostanie przeprowadzona aukcja charytatywna. Wszystkie 
pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na leczenie podopiecznych ośrodka 
zdrowia Flamboyant, co oznacza „płomień Afryki”.  

Polecamy Czytelnikom

D. Kasprowicz, HAZO MENA. O marzeniach  
z Czerwonej Wyspy, Pelplin 2018,  
Wyd. Bernardinum

HAZO MENA. 
O marzeniach 
z Czerwonej 
Wyspy

Już po raz drugi Daniel Kasprowicz zabiera nas 
w egzotyczną podróż na Czerwoną Wyspę. Ponow-
nie odwiedzamy uprzednio poznane miejscowości, 
oglądamy znajome twarze podopiecznych Domu 
Dziecka w Mampikony, sprzedawców z okolicznego 
targu, pracowników ośrodka zdrowia, urzędów pań-
stwowych… Choć wszystko wydaje się podobne, 
to pozorne złudzenie. Ten świat jest inny, tak jak inny 
jest sam Autor. Otaczająca Go rzeczywistość, zmie-
niająca się niczym kolorowe szkiełka w kalejdosko-
pie, układa się w niezapomniane i magiczne obrazy. 
Chwile szczęścia i radości coraz częściej przeplatają 
się ze smutkiem, zwątpieniem, cierpieniem, stratą… 
Nie pozostają Mu obojętne. Wpływają na Autora 
nieodwracalnie, odciskając na Nim niewidzialne 
piętno. Zmieniają Jego samego i sposób postrzega-
nia świata, kładąc akcenty na inne wydarzenia. Au-
tor nie kreuje rzeczywistości, ale zatraca się w niej, 
jest jej integralną częścią. Wychodzi ze strefy wła-
snego komfortu, dzięki czemu widzi i czuje więcej 
i bardziej. Całość wydaje się dojrzalsza, pozbawiona 
w dużej mierze młodzieńczej naiwności i prosto-
duszności, choć niezmiennie przepojona wiarą – tą 
chrześcijańską i tą w drugiego człowieka. (…) czerp 

z życia garściami i pamiętaj, by dzielić się tym, co otrzy-
mujesz. Kolekcjonuj wspomnienia, nie rzeczy. Zawieraj 
przyjaźnie, nie umowy. Nie bój się pomagać, bo dobro 
zawsze powraca. I ta prawda, Drogi Czytelniku, niech 
Ci towarzyszy, nie tylko od pierwszej do ostatniej 
strony.

Joanna Śliwińska
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Żyjemy w niezwykle burzliwych czasach. W przemianie 
pokoleń obserwuje się zmiany, które poprzez konieczność 
dostosowywania się do współczesności mają zasadniczy 
wpływ na życie ludzkie, a także rozwój następnych pokoleń. 
Oceną tych procesów zajmują się historycy. Mało się jednak 
pisze o przemianach dotyczących jednego pokolenia i za-
angażowania ludzi, którzy bezimiennie służą innym i przez 
to nie tylko tworzą historię, ale także mają wpływ na rozwój 
następnych pokoleń.

Medycyna jest zawodem związanym z życiem ludzkim. 
Działają w niej ludzie zaangażowani w nią przez całe swo-
je życie. Często ich dzieci idą śladami rodziców i kończą 
studia medyczne. Jednocześnie lekarze muszą uczestniczyć 
czynnie w przemianach społecznych, a obecnie także tech-
nologicznych, które mają wpływ na rozwój medycyny, a tym 
samym na los powierzonych im chorych.

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym kontynuuje się 
tradycje historyczne. Tu w 1989 r. zorganizowano rocznicę 
50-lecia uzyskania dyplomów absolwentów z 1939 r. Uni-
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Stale odbywają się 
uroczystości jubileuszowe poszczególnych roczników ab-
solwentów powojennych, którzy kończyli studia tu w Gdań-
sku. Okolicznościowe wydawane albumy 50-lecia powsta-
nia Uczelni czy poszczególnych roczników studiów są in-
teresującym dokumentem rozwoju medycyny po wojnie. 
Jednocześnie pokazują oblicza poszczególnych lekarzy, 
którzy tworzyli i tworzą medycynę nie tylko w Uczelni, ale 
głównie w terenie. Dobrym pomysłem było pisanie dokto-
ratów z historii medycyny omawiających życiorysy naszych 
powojennych profesorów, co w pewnym sensie jest doku-
mentem okresu przedwojennego, czasów wojny i tworze-
nia medycyny bezpośrednio po wojnie. 

Absolwenci medycyny po wojnie i kadra powojenna żyją 
obecnie często dłużej, w każdym razie w porównaniu z po-
koleniem przedwojennym. Lekarze, którzy po strasznej 
wojnie zaczynali i kończyli studia, tworzyli medycynę, w tym 
specjalistyczną w końcu zeszłego stulecia, obecnie są już 
od lat na emeryturze. Wielu już odeszło, ale liczni może 
dlatego, że medycyna jest zawodem społecznym zacho-
wuje sprawność intelektualną i potrzebę kontaktów. Nie-
którzy przez lata przyjmują jeszcze chorych w lecznictwie 
ambulatoryjnym. 

Przykładem sztafety wewnątrzpokoleniowej jest rocznik 
studiów 1949-1954, który od pięćdziesięciolecia uzyskania 
dyplomów w 2004 r., a więc prawie przez 13 lat spotykał 
się w pierwszy wtorek każdego miesiąca na kawie. Wymie-
nialiśmy poglądy, dawaliśmy sobie książki na imieniny, 
a także niestety przekazywaliśmy relacje ze spotkań żałob-
nych kolegów z naszego roku. Interesujące jest, że rocznik, 
z którego rekrutowali się rektorzy i dziekani różnych okre-
sów, a więc i różnych opcji politycznych, na spotkaniach 

Sztafeta wewnątrzpokoleniowa
tych nie reprezentuje sporów politycznych. Co jest tak 
modne współcześnie. Może starość i duże doświadczenie 
życiowe wojny i powojennego okresu uczy dystansu. Poza 
tym ludzie, którzy się znają od kilkudziesięciu lat cenią 
swoje walory zawodowe i osobiste. Wiedzą, że w takim 
zawodzie jak medycyna są potrzebni wszyscy.

Te uwagi publikujemy dlatego, że współcześnie mało się 
mówi o ludziach, którzy zupełnie bezinteresownie coś robią 
dla innych. Spotkania naszego roku organizowała doktor 
Irmina Sajnóg-Golińska, którą nazwaliśmy starościną roku. 
Osoba niezwykle sprawna i  interesująca. Była w Szarych 
Szeregach w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie w gim-
nazjum w harcerstwie. Po studiach specjalizowała się w pe-
diatrii, najpierw w Klinice, potem na oddziale noworodków 
w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych, była ordynato-
rem oddziału dziecięcego w Szpitalu Reumatologicznym 
w  Sopocie, a  także w  poradni reumatologii dziecięcej 
w Pruszczu Gdańskim. Miała więc znajomość ludzi i umie-
jętność współpracy z kolegami z różnych zespołów. Mimo, 
że obecnie sama, jak każdy w tej grupie wiekowej miała 
liczne dolegliwości, mobilizowała nas nie tylko do kontak-
tów w ramach roku studiów, ale także w działalności Izby 
Lekarskiej, poza tym działała w Stowarzyszeniu Katolickim 
Lekarzy Polskich i w Solidarności, a także w związku dział-
kowców „Nowolipie” interesowała się motoryzacją, pisała 
wiersze. Miło, że przed rokiem wyróżniono Ją w konkursie 
poetyckim za działalność poetycką. 

Miała także interesujące życie osobiste. Mąż Jerzy, zmar-
ły w 1992 r. był znanym inżynierem elektrykiem, dyrektorem 
Gdańskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych. Sy-
nowie poszli śladami rodziców. Starszy Jarosław – inżynier 
urodzony w 1954 r. też jest dyrektorem, młodszy Jacek 
urodzony w 1955 r. jest cenionym ordynatorem chirurgii 
w Szpitalu w Kołobrzegu, troje wnuków i dwoje prawnuków 
dorasta.

Trudno powiedzieć czy po odejściu Inki będziemy mie-
li siły i ochotę na spotykanie się. Już ostatnio nasze kontak-
ty były rzadsze i przychodzili coraz mniej liczni. Tym bardziej 
czujemy się w obowiązku wyrazić hołd dla jej rzeczywiście 
społecznej działalności na rzecz koleżanek i kolegów z rocz-
nika studiów 1949-54. Wydaje się, że nasze stałe kontakty 
były unikalne także w historii Uczelni, ale i rocznik nasz był 
dość unikalny. Zaczynaliśmy studia cztery lata po wojnie 
staraliśmy się sprostać zadaniom, jak nas kiedyś nazwali 
koledzy ze starszego roku studiów prawdziwie kujoński rok.

Koleżanki i koledzy rocznika studiów 1949-1954  
Akademii Lekarskiej w Gdańsku

Pamięci doktor Irminy Sajnóg-Golińskiej
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Na Wydziale Lekarskim

Stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny uzyskali:

lek. Jakub Maksym GRABOWSKI – asy-
stent Kliniki Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń 
Psychotycznych i Wieku Podeszłego Katedry 
Chorób Psychicznych GUMed, praca pt. Oce-
na wpływu nikotynizmu na leczenie zaostrzeń 
schizofrenii u mężczyzn, promotor – prof. dr 
hab. Leszek Bidzan, Rada Wydziału Lekarskie-
go 26 kwietnia 2018 r. nadała stopień dokto-
ra nauk medycznych w zakresie medycyny,

lek. Piotr Włodzimierz MINOWSKI – kie-
rownik Oddziału Położniczo-Ginekologiczne-
go, Szpital św. Jana Kociewskiego, Centrum 
Zdrowia w Starogardzie Gdańskim, praca pt. 
Wpływ ENTONOXU (mieszaniny podtlenku 
azotu z tlenem 50/50%) na przebieg porodu 
fizjologicznego i stan noworodka w materiale 
własnym, promotor – prof. dr hab. Krzysztof 
Preis, Rada Wydziału Lekarskiego 26 kwietnia 
2018 r. nadała stopień doktora nauk medycz-
nych w zakresie medycyny;

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
z Oddziałem Pielęgniarstwa  

i Instytutem Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej

Stopień doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie medycyny 

uzyskała:

dr n. med. Magdalena Patrycja Wszę-
dybył-Winklewska – adiunkt Zakładu Fizjo-
logii Człowieka, WNoZ z OP i  IMMiT, tytuł 
osiągnięcia naukowego – Ocena zmian sze-
rokości przestrzeni podpajęczynówkowej po-
wodowanych przez hiperkapnię, bezdech, 
zwiększony opór oddechowy i niedotlenienie 
u zdrowych ochotników,

Stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie nauk o zdrowiu uzyskała

mgr Beata Jakusik – asystent Katedry 
i Kliniki Medycyny Ratunkowej, praca pt. Fast 
Track u chorych operowanych z powodu no-
wotworów jelita grubego – promotor prof. dr 
hab. Janusz Jaśkiewicz, kierownik Katedry 

i Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Rada Wy-
działu Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT 19 kwiet-
nia 2018 r. nadała stopień doktora nauk 
o zdrowiu; 

Na Wydziale Farmaceutycznym  
z Oddziałem Medycyny  

Laboratoryjnej 

Stopień doktora nauk farmaceutycznych 
uzyskała

mgr Anna SIEKIERZYCKA – doktorantka 
Zakładu Medycznej Diagnostyki Laborato-
ryjnej Katedry Analityki Klinicznej, praca pt. 
Mechanizm dysfunkcji śródbłonka w patoge-
nezie miażdżycy naczyń, promotor dr hab. 
Leszek Kalinowski, prof. nadzw. Rada Wy-
działu Farmaceutycznego z OML GUMed  
15 maja 2018 r. nadała stopień doktora nauk 
farmaceutycznych, dyscyplina nauki farma-
ceutyczne.

NOWI DOKTORZY

Dwudziestego siódmego marca 2018 r. weszło w życie Zarządze-
nie nr 13/2018 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad obowiązujących przy 
określaniu afiliacji w publikacjach naukowych autorstwa pracowni-
ków GUMed.

Autorzy publikacji zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań, 
aby ich prace były prawidłowo afiliowane, tzn. na jednostkę podsta-
wową (katedrę/klinikę/zakład), wydział i Uczelnię. Właściwa afiliacja 
umożliwia jednoznaczne przypisanie prac do dorobku GUMed.

Ma to kluczowe znaczenie w przypadku przygotowania sprawoz-
dań o dorobku publikacyjnym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, przekłada się bowiem w efekcie końcowym na poziom 
finansowania Uczelni. Jest to także niezwykle istotne w aspekcie 
indeksowania prac w międzynarodowych bazach danych, takich jak 

Prawidłowa afiliacja publikacji naukowych  
– sprawa niezwykle istotna

Nazwa jednostki Nazwa wydziału Nazwa Uczelni

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Wydział Lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny 
Department of Haematology and Transplantology Faculty of Medicine Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland 
Katedra i Zakład Bromatologii Wydział Farmaceutyczny Gdański Uniwersytet Medyczny 
Department of Bromatology Faculty of Pharmacy Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland 
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Wydział Nauk o Zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny 
Department of Emergency Medicine Faculty of Health Sciences Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland 

Scopus i Web of Science, gdyż na ich podstawie tworzone są krajowe 
i międzynarodowe rankingi uczelni wyższych (np. ranking Perspektyw, 
THE World University Rankings czy QS World University Rankings), 
a to z kolei wpływa na prestiż Uniwersytetu.

Należy pamiętać, że afiliacja na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
nie jest afiliacją na GUMed i nie spełnia wymogów określonych 
w zarządzeniu.

Poniżej przytaczamy zapisy nazwy Uczelni oraz poszczególnych 
wydziałów w językach polskim i angielskim oraz przykłady prawi-
dłowych afiliacji, które to informacje znajdują się w załączniku nr 1 
do ww. zarządzenia.

mgr Paulina Biczkowska, 
mgr Elżbieta Tymińska, 

Pracownia Bibliograficzna Biblioteki Głównej
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VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pomorsko-Ma-
zurskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną odbyła się 
w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Juracie. Organizatorem 
spotkania były oddziały terenowe gdański, słupski oraz 
olsztyński Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laborato-
ryjnej. Twórcą programu naukowego Konferencji była dr 
hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy z Zakładu Medycyny 
Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 W spotkaniu uczestniczyło 140 diagnostów. Swoją ofer-
tę przedstawiło kilkanaście firm medycznych z całej Polski 
zajmujących się diagnostyką laboratoryjną. Bogaty program 
naukowy Konferencji obejmował najbardziej aktualne 
zagadnienia i nowości w zakresie diagnostyki koagulolo-
gicznej, chorób serca oraz chorób cywilizacyjnych. Jak co 
roku, Konferencję rozpoczął prof. Andrzej Szutowicz. Inau-
guracyjny wykład dotyczył szybkiej diagnostyki w miejscu 
opieki nad pacjentem (POCT). Spojrzenie diagnosty i he-
matologa na najczęstsze problemy w  badaniach  
hemostazy przedstawili doc. dr Anna Raszeja-Specht z Za-
kładu Medycyny Laboratoryjnej oraz dr Andrzej Mital 
z Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Mini sesja hematologiczna zgro-
madziła zarówno diagnostów, jak i  lekarzy praktyków. 
Wykłady dotyczące najczęstszych problemów związanych 
z diagnostyką niedokrwistości oraz przewlekłych zespołów 
mieloproliferacyjnych wygłosili prof. Bogdan Mazur z Ka-
tedry i Zakładu Mikrobiologii i  Immunologii Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dr hab. 

Diagności laboratoryjni w Juracie
Krzysztof Lewandowski z Zakładu Terapii Monitorowanej 
i Farmakogenetyki Katedry Analityki Klinicznej Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego. Nie zabrakło tematów, 
które stanowią wzywanie dla diagnostyki laboratoryjnej. 
Można było wysłuchać wykładu dotyczącego zespołu 
antyfosfolipidowego dr Katarzyny Fischer z Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a o niepewności 
w medycynie laboratoryjnej opowiedział prof. Bogdan 
Solnica z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie. Goście z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego – dr hab. Grażyna Sygitowicz oraz prof. Dariusz 
Sitkiewicz przedstawili swoje doświadczenia związane 
z określeniem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz 
kontrowersjami dotyczącymi witaminy D i ryzyka kardio-
metabolicznego. Ponadto prof. Sitkiewicz, prezentując 
wykład dotyczący molekularnych mechanizmów funkcjo-
nowania zegara biologicznego, przybliżył uczestnikom 
spotkania postaci zdobywców nagrody Nobla 2017 w dzie-
dzinie medycyny i fizjologii.

 Organizowana corocznie Konferencja jest formą inte-
gracji środowiska diagnostów laboratoryjnych. Zaprosze-
ni wykładowcy są znanymi i  cenionymi specjalistami 
w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, bio-
chemii i chemii klinicznej. Przedstawienie nowości i naj-
bardziej aktualnych problemów diagnostycznych pozwa-
la na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników 
Konferencji, jak również jest sposobem na zdobycie punk-
tów edukacyjnych. ■
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GUMed piłkarską potęgą wśród uczelni medycznych

Sekcji piłkarska Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-

go po raz trzeci wywalczyła złoty medal. Rok akademicki 

2017/2018 był dla tej sekcji wyjątkowo dobry. Najpierw 

kobiety wywalczyły pierwszy w historii medal na Mistrzo-

stwach Polski Uczelni Medycznych, a teraz mężczyźni 

potwierdzili dobrą passę i zdobyli Mistrzostwo Polski 

w futsalu. W prestiżowych Mistrzostwach wzięło udział 

10 uczelni medycznych. Turniej był bardzo wyrównany, 

jednak Gdański Uniwersytet Medyczny okazał się najlep-

szy. W finale zawodnicy GUMed pokonali rywali z Łodzi 

4:2.

Na uwagę zasługuje bardzo dobra organizacja turnie-

ju , np. mecz finałowy można było obejrzeć na żywo przez 

stronę internetową.

W skład zwycięskiej drużyny wchodzą: lek. Mateusz 

Czajkowski – kapitan drużyny (doktorant w Katedrze i Kli-

nice Urologii), Konrad Szydłowski – czołowy zawodnik ze-

społu, wielokrotny król strzelców (V rok, k. lekarski) , Błażej 

Borowy (VI rok, k. lekarski), Kevin Komar (IV rok, k. lekarski), 

Andrzej Kadylak (II rok, k. lekarski), Aleksander Kwaśny (IV 

rok, k. lekarski), Michał Zapaśnik (IV rok, k. lekarski), Mateusz 

Grulkowski (fizjoterapia, st. II stopnia, stacjonarne), Norbert 

Sornat (IV rok, k. lekarski), Karol Szopiński wybrany na 

najlepszego zawodnika turnieju (przemysł farmaceutyczny 

i kosmetyczny), Paweł Szeryński bramkarz – objawienie 

sezonu (II rok, k. lekarsko-dent.). Trenerem zespołu Mistrza 

Polski jest dr Dariusz Łyżwiński. ■

Prof. Janusz Emerich, emerytowany kierownik Katedry 
i Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokry-
nologii Ginekologicznej wywalczył osiem złotych medali 
podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Lekarzy w Pływaniu 
w Dębicy. Zawody odbyły się w dniach 27-28 kwietnia br. 
Startowało w nich 77 lekarzy z całej Polski. Prof. Janusz 
Emerich pierwszy był na dystansach 50 m, 100 m, 200 m 
i 400 m stylem dowolnym. Na 50 m delfinem i 200 m stylem 
zmiennym również wywalczył złote medale. Płynąc stylem 
grzbietowym na dystansach 50 i 100 m, zajął także pierwsze 
miejsca. Osiągnięć w pływaniu Januszowi Emerichowi gra-
tulowała była mistrzyni świata i złota medalistka olimpijska 
w pływaniu Otylia Jędrzejczak. ■

XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu
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Wśród mieszkańców Gdańska, jak też i osób przyjezdnych 
funkcjonuje popularne określenie, że Uczelnia nasza jest 
zlokalizowana przy alei Zwycięstwa. Zresztą także nazwa 
pobliskiego przystanku tramwajowego o tym fakcie przy-
pomina. Warto zatem poznać historię powstania tejże Alei. 
Jest to temat tym bardziej na czasie, gdyż sporo mówi się 
ostatnio o tym założeniu krajobrazowym w kontekście przy-
gotowywanego projektu jego gruntownej rewitalizacji. 
Ponadto warto zrewidować część podawanych dotąd infor-
macji jakoby inicjatorem powstania Alei był Daniel Gralath, 
gdyż wiele wskazuje na to, że te informacje mogą być nie-
prawdziwe. 

Historia alei Zwycięstwa

Wielka Aleja powstała u schyłku XVIII w., w ostatnich latach 
przed pierwszym rozbiorem Polski. W tym okresie Gdańsk 
liczył około 53 000 mieszkańców (1775 r.). Wiek XVIII to czas 
trwania Wojny Północnej hamującej rozwój gospodarczy, co 
objawiło się osłabieniem eksportu zboża, przemarszem 
obcych wojsk oraz licznymi rekwizycjami. Rekordowy wów-
czas wywóz zboża przez port gdański zanotowano w 1770 r. 
(62 000 łasztów). W tym stuleciu gdańszczanie inwestowali 
spore kapitały w żeglugę. Według danych z 1757 r. 33 arma-
torów gdańskich posiadało 73 statki o łącznej nośności 8400 
łasztów. Gdańsk nadal pełnił rolę największego w Polsce 
ośrodka bankierskiego, jedynego utrzymującego obrót 
wekslowy z zagranicznymi ośrodkami kapitałowymi w Am-
sterdamie czy Hamburgu. W mieście nad Motławą zanoto-
wano wówczas ważne przemiany cywilizacyjne. W 1766 r. 
pojawiło się po raz pierwszy oświetlenie uliczne (ponad 800 
latarń z lampami olejowymi). W 1780 r. Rada Miejska wpro-
wadziła ważną inicjatywę w dziedzinie medycyny – utwo-
rzenie stanowisk akuszerek miejskich celem ograniczenia 
śmiertelności niemowląt. W 1784 r. miał miejsce w Gdańsku 
pierwszy pokaz lotu balonem. Osiągnięcia w dziedzinie 
sztuki koncentrowały się wokół domów mieszczańskich i ich 
wyposażenia artystycznego (Dom Uphagenów). Natomiast 
nowością były ciekawe realizacje w planowaniu przestrzen-
nym w postaci założeń parkowo-ogrodowych, zakładanych 

na przedmieściach i projektowanych zgodnie z tendencjami 
panującymi w sztuce europejskiej. Wśród nich do najoka-
zalszych należały park w Opactwie Oliwskim oraz Wielka 
Aleja utworzona tuż za murami miejskimi.

Jeszcze na początku XX w. wśród mieszkańców Gdańska 
popularne było przekonanie, że inicjatorem założenia obec-
nej alei Zwycięstwa był duchowny Kościoła Ewangelicko-Re-
formowanego Johann Daniel Jenin. Na to też wskazują 
niemieckie materiały archiwalne, do których dotarł autor 
niniejszego artykułu. Pastor Johann Daniel Jenin przybył do 
Gdańska z Niemiec w 1739 r. Od samego początku zakochał 
się w naszym mieście. Prowadził duszpasterstwo przy ko-
ściele św. Piotra i Pawła na ulicy Żabi Kruk (Poggenpfuhl). 
Mówiło się, że wygłaszał tam afektywne kazania, czyli ho-
milie, które były utrzymane w emocjonalnym (krzykliwym) 
tonie, co cechowało wówczas większość ewangelickich 
duchownych w Gdańsku. Pastor doceniał znaczenie aktual-
nej mody o czym może świadczyć noszona przez niego tzw. 
lokowa peruka, tak często używana przez mężczyzn w XVIII w. 
Wolne chwile przeznaczał na spacery i wędrówki wiodące 
także poza mury miejskie. Jego ulubiona trasa wędrówek 
wiodła z ulicy Poggenpfuhl na Am Fischoter Thor (obecnie 
Słodowników) i dalej ulicą Ogarną (Hundegasse) do Bramy 
Wyżynnej, przez którą wychodził poza mury miejskie na tzw. 
promenadę południową (obecnie ul. 3 Maja), która wiodła 
w kierunku Wrzeszcza. Ten stary trakt prowadzący do Oliwy 
nie był wówczas ani taki prosty jak obecnie, ani też taki 
płaski. Któregoś razu podczas takiej wędrówki, pastor wpadł 
na pomysł uporządkowania tej starej drogi zgodnie z panu-
jącą wówczas modą – na tworzenie założeń parkowo-ogro-
dowych. Nie jest wykluczone, że wzorował się na projektach 
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krajobrazowych zaobserwowanych wcześniej podczas swo-
ich podróży odbytych np. do Holandii. Powstał wtedy pomysł 
założenia ozdobnej alei, składającej się z czterech rzędów 
drzew lipowych, a umiejscowionej w ciągu drogi łączącej 
Gdańsk z Oliwą, która była zawsze mocno uczęszczana. O tym 
pomyśle powiadomił gdańskiego burmistrza Daniela Gra-
latha, któremu taki plan przypadł do gustu, i który przezna-
czył na ten cel stosowny zapis testamentarny, opiewający 
na kwotę 100 000 guldenów. Takie informacje zanotował 
w I połowie XX w. publicysta gdański Walter Domań-
ski. Nową inwestycję zrealizowano w latach 1768-
1770. Aleję utworzyło 1416 drzewek lipowych 
sprowadzonych z Holandii. Koszt jednego 
drzewka wynosił 6 guldenów. Wielka aleja 
nie pełniła tylko funkcji estetycznej, ale 
także rolę praktyczną jako ważny ciąg 
komunikacyjny. W wieku XVIII zauważa 
się większą troskę miast i właścicieli ziem-
skich o stan dróg przechodzących przez 
ich posiadłości. Doceniano bowiem stra-
tegiczny charakter tych inwestycji. Ponad-
to dodatkowym bodźcem do modernizacji 
dróg był rozwój poczty dyliżansowej, którą 
udoskonalano i rozwijano jej sieć.

Ciekawe informacje zawiera biografia pastora 
Jenina, opracowana w oparciu o zasoby archiwum rodzi-
ny Meyer-Jenin. Zasługują one na bliższe poznanie, tym 
bardziej że z tego samego źródła pochodzą także cenne 
ilustracje przedstawiające podobizny pastora, dotąd niepu-
blikowane w Gdańsku po II wojnie światowej. Jest wśród 
nich także rysunek ukazujący sylwetkę pastora Jenina au-
torstwa znanego ilustratora epoki oświecenia Daniela Cho-
dowieckiego. 

Johann Daniel Jenin urodził się 9 lipca 1709 r. w miejsco-
wości Schotmar na północy Niemiec i tam też został ochrzczo-
ny 17 lipca tegoż roku. Jego ojciec Johann Peter Jenin, 
członek hrabiowskiej Rady Konsystorzy i superintendent –
poślubił Catherinę Varlut z rodziny Hanau. Daniel był naj-
młodszym dzieckiem z pięciorga rodzeństwa. Jego ojciec 
zmarł w 1711 r., gdy Daniel był zaledwie dziewięcioletnim 

chłopcem. Do szkoły uczęszczał w Salzuffen i w Detmold. 
W 1727 r. rozpoczął w Hanau studia teologiczne, które kon-
tynuował następnie przez długi czas w Utrechcie w Holandii. 
W 1736 r., mając 27 lat, został kaznodzieją opactwa Herford 
i kapelanem Jej Wysokości Margrabiny Brandenburgii Joan-
ny Szarloty Karoliny, urodzonej księżnej Anhalt-Dessau, 
wdowy po Filipie Wilhelmie, margrabim Brandenburgii 
Schwedt. 27 września 1736 r. Johann Daniel Jenin poślubił 
Rahel Martin, córkę kupca Paula Martina z Hanau. Od 1739 r. 
pracował jako główny kaznodzieja (pastor primarius) w ko-
ściele ewangelicko-reformowanym św. Piotra i Pawła w Gdań-
sku przy ul. Żabi Kruk. Tutaj działał aż do śmierci. Wybitny 
ówczesny artysta Daniel Chodowiecki, przebywający wtedy 
z wizytą w Gdańsku, narysował podobiznę pastora. W wy-
danym później dzienniku podróży Die Reise von Berlin nach 
Danzig im Jahre 1773 Chodowiecki przedstawił pastora Je-
nina wygłaszającego kazanie z ambony. W tej samej publi-
kacji zamieścił panoramę Wielkiej Alei widzianej od strony 
Bramy Oliwskiej, którą artysta wcześniej oglądał podczas 
rekonesansu po Gdańsku. Johann Daniel Jenin zmarł 7 wrze-
śnia 1779 r. w wieku 70 lat i został pochowany w kościele 
św. Piotra i Pawła, w prezbiterium obok ołtarza głównego. 

Sto pięćdziesiąt lat później Gdańskie Towarzystwo Przy-
rodnicze (Naturforschende Gesellschaft) dla upamiętnienia 

założenia Alei, wystawiło kamień-pomnik usytu-
owany mniej więcej w połowie długości Alei, 

w miejscu, które obecnie sąsiaduje z Gdań-
skim Uniwersytetem Medycznym. Na 

kamieniu umieszczono jednak tablicę 
na cześć burmistrza D. Gralatha. W ten 
sposób zasługę założenia Alei przypi-
sano głównie burmistrzowi, pomijając 
osobę pastora Jenina. Wspominał 
o tym Walter Domański w dzienniku 
Danziger Zeitung w czerwcu 1927 r. 

Informacje znajdujące się w zasobach 
archiwum rodziny Meyer-Jenin (Schne-

verdingen) wskazują na to, że w rzeczy-
wistości pieniądze na założenie alei wyłożył 

burmistrz gdański D. Gralath, wyboistą drogę 
wyrównał kapitan Patzer ze swoim wojskiem z gar-

nizonu gdańskiego, natomiast Johann Daniel Jenin miał 
pomysł, wystarał się o sadzonki drzewek oraz dozorował 
prace przy zakładaniu Alei. Współczesne gdańskie publika-
cje nie zawierają jednak tych informacji. W niektórych z nich, 
zapewne w ramach uproszczeń, wszystkie zasługi, w tym 
także inicjatywę założenia Alei, umownie przypisują burmi-
strzowi Gralathowi. Tymczasem gdański duchowny Johann 
Daniel Jenin, który położył zasługi w dziele upiększania 
Gdańska, pozostaje obecnie postacią zapomnianą. Niech 
zatem niniejsza publikacja przypomni Czytelnikom te mało 
znane fakty. Dla wzbogacenia materiału źródłowego załączam 
zestaw ilustracji, w tym dotąd niepublikowane wizerunki 
pastora Jenina pochodzące z XVIII w.

Zdzisław Hynca, 
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej



48  GAZETA AMG 6/2018

Tytuł naukowy profesora otrzymał
■  prof. dr hab. Andrzej Frydrychowski

Stopień doktora habilitowanego otrzymali:
■  dr hab. Karol Połom
■  dr hab. Magdalena Wszędybył-Winklewska

Na stanowisku profesora zwyczajnego za-
trudniono:
■  prof. dr. hab. Grzegorza Raczaka
■  prof. dr hab. Małgorzatę Sznitowską
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■  dr hab. Marzena Chrostowska
■  Teresa Grabowska
■  dr med. Iwona Jańczewska

25 lat
■  dr med. Magdalena Malanowska
■  dr med. Grażyna Sikorska-Wiśniewska

30 lat
■  dr hab. Tomasz Smiatacz
■  Ewa Treder

35 lat
■  dr med. Iwona Domżalska-Popadiuk
■  dr hab. Tomasz Gos 
■  prof. dr hab. Piotr Lass

40 lat
■  prof. dr hab. Jarosław Sławiński
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■  Łucja Radziwiłł
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■  mgr Katarzyna Hoppe
■  Elżbieta Magryta
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Monika Rycąbel 
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■  Marzena Walczak 

30 lat
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■  Barbara Pawlak 

35 lat
■  Izabela Kapińska

Nagrody jubileuszowe UCK
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Biblioteka Chirurga Onkologa.  
Tom 8: Fiberoduktoskopia  
— przydatność kliniczna w diagnostyce 
i leczeniu wycieków z piersi
Arkadiusz Jeziorski, Radosław Jaworski,  
Jacek Zieliński (red.)

Cena katalogowa: 70 zł     
Cena Ikamed: 50 zł 

Fiberoduktoskopia, jako badanie diagnostyczne 
chorób piersi, w polskiej onkologii wykorzystywa-
na jest bardzo rzadko. Dotyczy głównie tych cho-
rób, które lokalizują się w przewodach mlekowych, 

czy to w postaci jednego ogniska, czy też w postaci licznych zmian przedno-
wotworowych, prowadzących do choroby inwazyjnej. Tę właśnie metodę ba-
dania w przypadkach objawu, jakim jest patologiczny wyciek z piersi, opisano 
w tomie 8 z serii Biblioteka Chirurga Onkologa. Autorzy przybliżają wskazania 
i samą technikę badania oraz w interesujący sposób dzielą się swoimi spostrze-
żeniami i wynikami badań własnych. 

https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-8-fiberodukto-
skopia-przydatnosc-kliniczna-w-diagnostyce-i-leczeniu-wyciekow-z-piersi
-VMG01147 

Biblioteka Chirurga Onkologa. Tom 9: 
Terapia CRS + HIPEC
Arkadiusz Jeziorski, Tomasz Jastrzębski,  
Wojciech P. Polkowski (red.)

Cena katalogowa: 155 zł    
Cena Ikamed: 110 zł

Podręcznik przybliża chirurgom, onkologom 
i lekarzom innych specjalności informacje o moż-
liwości leczenia pacjentów z peritonitis carcinoma-
tosa, wskazując inne drogi postępowania terapeu-

tycznego niż jedynie leczenie paliatywne i objawowe. Wprowadzone przez 
Sugerbakera w latach 90. XX wieku skojarzone leczenie oparte na wykonaniu 
radykalnych miejscowo zabiegów cytoredukcyjnych (CRS) w połączeniu z do-
otrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (HIPEC) pozwoliło na 
osiągnięcie bardzo dobrych wyników leczenia u chorych, których wcześniej 
kwalifikowano jedynie do leczenia paliatywnego. 

https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-9-terapia-crs-hipe-
c-VMG01148

Hipertensjologia. Tom II 

Podręcznik Polskiego  
Towarzystwa Nadciśnienia  
Tętniczego
Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz,  
Danuta Czarnecka, Zbigniew Gaciong,  
Andrzej Januszewicz, 
Andrzej Tykarski (red.)

Cena katalogowa: 180 zł   
Cena Ikamed: 140 zł 

Oczne powikłania cukrzycy pozostają nadal 
jednymi z najważniejszych problemów w okulistyce. Szansą na odpowiednio 
wczesne rozpoznanie retinopatii może być telemedycyna. Dzięki specjalnym 
przystawkom do smartfonów będzie możliwe wykonywanie zdjęć dna oka 
i przesyłanie ich do oceny okulistycznej. Sukces terapeutyczny zależy także 
od właściwej kontroli metabolicznej i opieki diabetologicznej. Podwyższone 
stężenie hemoglobiny glikowanej świadczy o złym wyrównaniu cukrzycy 
i większym ryzyku powikłań. 

Niniejsza książka uwzględnia interdyscyplinarne aspekty leczenia cukrzy-
cy oraz przedstawia zagadnienia związane z terapią specjalistyczną. Mamy 
nadzieję, że znajdą tu Państwo przydatne wskazówki w leczeniu różnych 
ocznych powikłań cukrzycy. Staraliśmy się przedstawić najnowsze informacje 
oparte na zaleceniach krajowych i zagranicznych towarzystw okulistycznych 
i diabetologicznych oraz wynikach badań klinicznych. Pragniemy zwrócić 
uwagę na indywidualne podejście do chorych na cukrzycę i odpowiednie łą-
czenie różnych metod terapeutycznych. 

prof. zw. dr hab. n. med. Robert Rejdak

http://www.ikamed.pl/hipertensjologia-tom-ii-podrecznik-polskiego-towarzy-
stwa-nadcisnienia-tetniczego-VMG01195

Telefon Zaufania — słucham. 
Kompendium wiedzy  
o Telefonie Zaufania
Grażyna Świątecka, Ewa Czuchnowska

Cena katalogowa: 55 zł  
Cena Ikamed: 39 zł 

Książkę wydaną z okazji jubileuszu 50-le-
cia Telefonu Zaufania dostałam od prof. Gra-
żyny Świąteckiej, spiritus movens tej inicjaty-
wy. Choć to lektura niełatwa, przeczytałam 
jednym tchem. Tyle w niej nieszczęść, bólu, 

samotności, zwątpienia, ale też nadziei, że ktoś wysłucha, doradzi, doda 
otuchy. Nikt nie jest samotną wyspą. Jakże wielu ludzi wokół nas żyje 
jednak w przekonaniu, że od innych oddziela ich ocean samotności. 
I przez telefon wysyła w świat swoje SOS. Z każdą przeczytaną stronicą 
rósł mój szacunek i podziw dla ludzi gotowych taki dramatyczny sygnał 
odebrać i nań odpowiedzieć.

Barbara Szczepuła

https://www.ikamed.pl/telefon-zaufania-slucham-kompendium-wiedzy
-o-telefonie-zaufania-VMG01209

Repetytorium z diabetologii
Leszek Czupryniak,  
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Cena katalogowa: 130 zł  
Cena Ikamed: 79 zł 

W książce omówiono następujące zagad-
nienia: biochemia w diabetologii; rozpozna-
wanie zaburzeń tolerancji węglowodanów; 
cukrzyca wieku rozwojowego; insulinotera-
pia w cukrzycy typu 1; otyłość i cukrzyca 
typu 2; ostre stany w cukrzycy przebiega-
jące z hiperglikemią; hipoglikemia; nadci-

śnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, choroby układu krążenia, cho-
roby towarzyszące; powikłania mikroangiopatyczne; cukrzyca a ciąża; 
skomplikowane przypadki kliniczne.

http://www.ikamed.pl/repetytorium-z-diabetologii-VMG01142

Najciekawsze przypadki  
w diabetologii
Krzysztof Strojek (red.)

Cena katalogowa: 76 zł 
Cena Ikamed: 55 zł 

Autorki: Marta Wróbel, Aleksandra Szymbor-
ska-Kajanek i Dominika Rokicka, przedstawiły  
16 przypadków, opisując m.in. następujące za-
gadnienia: trudności w rozpoznaniu typu cukrzy-
cy, cukrzyca typu 1 u pacjenta preferującego die-
tę bogatotłuszczową, cukrzyca typu 1 przy braku 

samokontroli w godzinach pracy zawodowej, narastająca hiperglikemia 
z dużą insulinoopornością, cukrzyca typu 2 ze zmianami skórnymi, cu-
krzyca typu 2 i uczulenie na preparaty, dekompensacja metaboliczna 
z koniecznością insulinoterapii u chorej w wieku podeszłym wymagają-
cej opieki innej osoby.

https://www.ikamed.pl/najciekawsze-przypadki-w-diabetologii
-VMG01208
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Farmaceuci odebrali dyplomy

Zob. także na str. 27.



Nauka  
dla Zdrowia

Ponad 40 stoisk z pokazami i warsztatami, badania 
profilaktyczne, oprowadzanie po laboratoriach badaw-
czych, otwarta dla zwiedzających Biblioteka Główna oraz 
wiele fascynujących wykładów przybliżających zagad-
nienia medyczne. 20 kwietnia na terenie Collegium Bio-
medicum oraz na Wydziale Farmaceutycznym odbył się 
Dzień Otwarty GUMed.


