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Życzenia noworoczne
New Year's Wishes
Szanowni Państwo,
dobiegł końca rok wyjątkowy pod wieloma względami, naznaczony niemal od początku piętnem nieznanej wcześniej
choroby. Sytuacja epidemiczna i wynikające z niej ograniczenia w sposób naturalny wymusiły na nas konieczność zmian
w sferze życia zawodowego i osobistego. Miejsce bezpośrednich rozmów i spotkań zajęły te z wykorzystaniem środków
komunikacji na odległość, a nauczanie w tradycyjnej formie
zastąpiono hybrydowym, wykorzystującym powszechniej metody i techniki kształcenia na odległość. Wszystkim członkom
społeczności akademickiej dziękuję za zrozumienie i podjęty
trud przeorganizowania nauczania w sposób pozwalający studentom uzyskać w sposób bezpieczny efekty uczenia się przypisane do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne. Nadto
jako rektor jestem dumny z profesjonalnej i dojrzałej postawy
pracowników, studentów i doktorantów. Stając na pierwszej
linii walki z epidemią, wzorowo zdaliście najważniejszy egzamin z odpowiedzialności za drugiego człowieka, służenia
zdrowiu i życiu ludzkiemu bez względu na okoliczności.
Za partnerską współpracę, zaangażowanie i odpowiedzialną pracę na rzecz pacjentów pragnę podziękować dyrekcji
i wszystkim pracownikom podmiotów leczniczych GUMed
– Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego i Centrum Medycyny Rodzinnej. Jestem wdzięczny za to, jak doskonale zmierzyliście
się Państwo z nowymi wyzwaniami. Dziękuję, że w obliczu
groźnej, nieznanej dotąd choroby zapewniliście Państwo
profesjonalną opiekę zarówno chorym zakażonym SARS-CoV-2, jak też osobom potencjalnie narażonym na zakażenie i przebywającym w kwarantannie.
W 2021 roku kontynuujemy obchody jubileuszu 75-lecia istnienia naszego Uniwersytetu. Na ten czas wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego życzę odwagi i wytrwałości w realizacji wszystkich ambitnych zamierzeń i osiąganiu wytyczonych celów.
Niech kolejne miesiące obfitują w wiele sukcesów i wspaniałych dokonań na gruncie osobistym i zawodowym.
Z najlepszymi życzeniami
PROF. DR HAB. MARCIN GRUCHAŁA
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
fot. Paweł Sudara / GUMed

Ladies and Gentlemen,
this exceptional, marked by a previously unknown disease, year
has come to an end. The epidemic situation and limitations
that result from it have forced us to change both our lifestyles
and work life. Direct conversations and meetings have been replaced by online ones, traditional education by the hybrid classes. I would like to express my gratitude to all members of our
University’s community for your understanding and effort put
into reorganisation of teaching to facilitate the students with
achieving the learning outcomes safely. As a Rector, I am also
very proud with the professional and mature attitude of our
employees, students and doctoral students. By putting yourself
on the first line in the coronavirus fight you have passed the
most important exam on how to care for the ill and to protect
people’s health and wellbeing regardless of the circumstances.
I would like to thank the boards and employees of the MUG’s
medical entities – the University Clinical Centre, the University
of Maritime and Tropical Medicine Centre, the University Dentistry Centre and the Family Medicine Centre – for their cooperation, involvement and respectful work. I am grateful for your
extraordinary involvement in these new challenges. I would like
to thank you for the professional assistance for SARS-CoV-2
positive patients, those exposed to infection or in quarantine.
In 2021 we shall continue the celebration of the 75 year jubilee of our University. For this time I wish courage and perseverance to all employees, students and doctoral students on
realisation of your all ambitious targets and goals. Let those
future months teem with success and great achievements in
both personal and professional life.
Wishing you all the best
PROF. DR HAB. MARCIN GRUCHAŁA
Rector of the Medical University of Gdańsk
photograph by Paweł Sudara / MUG
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Powołanie Rady Pacjentów
Centrum Chorób Rzadkich
Kluczowym aspektem działania wspomnianej Rady Pacjentów jest możliwie jak najszersza reprezentacja środowiska
pacjenckiego umożliwiająca przyjęcie szerokiej perspektywy potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez osoby dotknięte
chorobami rzadkimi i ich otoczenie. Wspomniany pluralizm
został osiągnięty dzięki powołaniu w szeregi Rady osób reprezentujących dwanaście różnych organizacji pozarządowych
działających na rzecz szeroko rozumianego rzecznictwa, adwokatury, w zakresie chorób rzadkich.

Nieczęsto zdarza się, aby zarządzenie rektora uczelni medycznej było wydarzeniem bez precedensu nie tylko w wymiarze
uczelni, ale i całego środowiska akademickiego w kraju. Takim to właśnie działaniem było listopadowe Zarządzenie nr
133/2020 rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. Marcina Gruchały powołujące Radę Pacjentów Centrum Chorób Rzadkich.
Dlaczego jest to przedsięwzięcie warte odnotowania? Dlatego,
że jest to kolejny krok gdańskiej Uczelni podjęty w kierunku
budowania medycyny partnerskiej opartej na podmiotowości
osób będących w centrum zainteresowania systemu opieki
zdrowotnej. Choć z pozoru wydawać by się mogło, że to jedynie drobna zmiana definicji określającej sposób budowania
relacji pacjent – lekarz, to w istocie jest to całkowita zmiana
optyki działania publicznej służby zdrowia. To trochę tak, zachowując oczywiście należne proporcje, jak przejście z teorii
geocentrycznej na heliocentryczną, gdzie pacjent z jednego z
elementów układu staje się jego sednem, swoistym centrum
systemu. Zatem czy samo powołanie Rady Pacjentów jest
już dokonaniem w pełni powyższej zmiany? Na pewno nie,
ale jest kamieniem milowym dającym solidny fundament, na
którym można zbudować prawdziwie „pacjentocentryczny”
system opieki zdrowotnej.

Wartym podkreślenia jest także fakt, że dwie osoby z przedmiotowej Rady (Katarzyna Świeczkowska oraz Tomasz
Grybek) zostały również powołane, jako ePAG Advocate
(European Patient Advocacy Group), w skład Rady Pacjentów Europejskiej Sieci Referencyjnej ITHACA (PC ERN
ITHACA) reprezentującej ośrodki eksperckie dedykowane
wadom wrodzonym i rzadkim przypadkom niepełnosprawności intelektualnej.
Nowo wybranym Członkiniom i Członkom Rady oraz
Wszystkim osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie
Centrum Chorób Rzadkich zarówno w Uczelni, jak i w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym gratulujemy i życzymy dobrych i skutecznych działań oraz decyzji.

Kapituła Medalu
Zasłużonemu GUMed
Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski uchwałą Senatu GUMed
został wybrany na Kanclerza Kapituły Medalu Zasłużonemu
GUMed na kadencję 2020-2024. Do Kapituły Medalu zostali powołani także:
Reprezentanci wybrani przez Radę Wydziału Lekarskiego:

·
·
·

prof. dr hab. Eugenia Częstochowska,
prof. dr hab. Janusz Limon,
prof. dr hab. Stefan Raszeja;
Reprezentanci wybrani przez Radę Wydziału Farmaceutycznego:

·

prof. dr hab. Antoni Nasal, prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska;

Reprezentantka wybrana przez Radę Wydziału Nauk
o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

· prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska;
Reprezentant wybrany przez Radę Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

· prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski.
GAZETA GUMed
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Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita
POGŁĘBIENIE
WSPÓŁPRACY
POMIĘDZY UCZELNIAMI

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika
Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować
pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. To jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii
Gdańska, otwierające również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu.
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został
powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty Uczelni podjęły stosowne uchwały
oraz zaakceptowały treść statutu Związku, a jego powołanie
zatwierdziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości wszystkich trzech Uczelni,
które poprzez wspólne działania mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki. Znalazłby się on w czołowej
trójce największych w kraju (obok Warszawy i Krakowa), co
z kolei przełożyłoby się na lepszą rozpoznawalność akademickiego Gdańska w Polsce i za granicą, a także większe możliwości rozwoju oraz pozyskiwania środków finansowych.
Najsilniejsze gdańskie szkoły wyższe zamierzają powierzyć
Związkowi opracowanie założeń i możliwych scenariuszy tzw.
federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji. Związek zajmie
się również m.in. wdrożeniem wspólnych projektów badawczych
o zasięgu międzynarodowym, koordynacją wspólnych badań
i prac rozwojowych czy powoływaniem nowych, międzyuczelnianych inicjatyw (np. w zakresie procesu kształcenia). Związek
ma także wzmocnić działalność wydawniczą PG, UG i GUMed.
Jednym ze strategicznych zadań Związku będzie także
prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej,
zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a także wyrażanie opinii
i reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji
państwowej i samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych.

GUMed, PG i UG współpracują
ze sobą od wielu lat w obszarach:
naukowym, kształcenia oraz organizacyjnym. Od 2005 r. uczelnie
zrealizowały wspólnie ponad 30
projektów naukowych i badawczo-rozwojowych na łączną kwotę
blisko 270 mln zł. Prowadzą ponadto kilka międzyuczelnianych
kierunków studiów, które pozwalają studentom czerpać wiedzę
od ekspertów z różnych dziedzin (m.in. inżynieria mechaniczno-medyczna na PG i GUMed, technologie kosmiczne i satelitarne
na PG i UG czy biotechnologia, fizyka medyczna i logopedia na
GUMed i UG). Co więcej, GUMed i UG prowadzą Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Dzięki powołaniu Związku Uczelni
możliwe będzie pogłębienie tej współpracy i utworzenie w Gdańsku jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce.
Organem nadzorującym pracę Związku będzie Zgromadzenie,
w skład którego wchodzą Rektorzy oraz Przewodniczący Rad
Uczelni. Pierwszym przewodniczącym, jednocześnie reprezentującym Związek, będzie do 2022 r. prof. Krzysztof Wilde,
rektor PG, a w kolejnych kadencjach rektorzy GUMed i UG.
Zarządzanie Związkiem Uczelni należeć będzie do dyrektora
Związku – podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku 10
grudnia 2020 r. funkcję tę powierzono prof. Adrianie Zaleskiej-Medynskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępcą dyrektora
została natomiast Katarzyna Zygmunt z Politechniki Gdańskiej.
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita będzie
miał swoją siedzibę w budynku Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Politechniki Gdańskiej przy al. Zwycięstwa 27.

Rektorzy GUMed, PG i UG o powołaniu Związku
Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita:

PROF. MARCIN
GRUCHAŁA
Rektor Gdańskiego
Uniwersytetu
Medycznego
Gdański Uniwersytet Medyczny jest
uczelnią gwarantującą kształcenie na najwyższym poziomie, a także
ważnym ośrodkiem badawczym o rozpoznawalnej
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międzynarodowo działalności naukowej. Jedną
z wiodących polskich uczelni, wyróżnioną prestiżowych statusem uczelni badawczej. Powołując
Związek Uczelni z największymi ośrodkami akademickimi Pomorza, czynimy kolejny, niezmiernie
ważny krok na drodze do zacieśnienia wieloletniej, pomyślnej współpracy PG, UG i GUMed.
Z powodzeniem od wielu lat prowadzimy szereg
cennych inicjatyw o charakterze naukowym, badawczym, dydaktycznym i rozwojowym. Jestem
przekonany, że wykorzystując intensywniej i efektywniej wzajemny potencjał, wkrótce z sukcesem
będziemy mogli konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

jak i w Unii Europejskiej. Wszystkie trzy znalazły się w programie Inicjatywa Doskonałości
– Uczelnia Badawcza. Międzynarodowy panel
ekspertów tego programu wyraził oczekiwanie,
że to właśnie Gdańsk będzie przykładem budowy zintegrowanego ośrodka akademickiego. Po drugie jesteśmy niekwestionowanymi
liderami programu Międzynarodowych Agend
Badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
W końcu – program Uniwersytetów Europejskich UE i wygrana Uniwersytetu Gdańskiego
w pierwszym konkursie, jako jednej z zaledwie
czterech, zakwalifikowanych polskich uczelni.
Uważam więc, że możemy konkurować z tradycyjnymi polskimi ośrodkami akademickimi
w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu.

PROF. DR HAB.
KRZYSZTOF
WILDE
Rektor
Politechniki
Gdańskiej
Naszą najważniejszą, wspólną misją
jest budowanie w Gdańsku silnego ośrodka akademickiego. Dzięki włączeniu naszych Uczelni do
ministerialnego programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz otrzymaniu przez
GUMed i PG statusu uczelni badawczych mamy
teraz więcej możliwości do dynamicznego rozwoju. Chcemy budować nową jakość w polskiej nauce, wzmacniać relacje z przemysłem i biznesem,
a także sprawić, by najzdolniejsi maturzyści i młodzi naukowcy wybierali Gdańsk jako odpowiednie
miejsce do studiowania i budowania kariery zawodowej. Jako przewodniczący Rady Rektorów
Województwa Pomorskiego jestem przekonany,
że Związek umocni nasze partnerstwo i otworzy
nowe pola współpracy, która w przyszłości mogłaby się rozszerzyć na kolejne pomorskie uczelnie.

PROF.
DR HAB. PIOTR
STEPNOWSKI
Rektor
Uniwersytetu
Gdańskiego
To najlepszy moment do podjęcia
działań integrujących nasze szkoły wyższe. Po
pierwsze uczelnie gdańskie znakomicie wypadły w konkursach strategicznych tak w kraju,

PROF. DR HAB.
ADRIANA ZALESKA-MEDYNSKA
Dyrektor
Związku Uczelni
w Gdańsku im.
Daniela Fahrenheita
To ogromne wyróżnienie i zobowiązanie wobec trzech największych uczelni trójmiejskich. Swoją wiedzę
i umiejętności wykorzystam pracując na rzecz
ich integracji, a zacieśnianie współpracy pomiędzy Uczelniami, między innymi w zakresie systemów zarządzania oraz prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych, powinno zbliżyć
uczelnie do siebie na tyle, aby te procesy były
postrzegane przez społeczność akademicką
jako procesy korzystne zarówno organizacyjnie, jak i finansowo, a w dalszej perspektywie
prowadzące do podniesienia prestiżu Uczelni
na forum międzynarodowym. Moim pierwszym
wyzwaniem będzie na pewno sprawna realizacja prac związanych z oceną potencjału konsolidacyjnego Uczelni, a w następnej kolejności
koordynacja prac prowadzących do opracowania rozwiązań umożliwiających ich konsolidację.

Oprac. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Rzecznik prasowy GUMed;
MACIEJ DZWONNIK
Rzecznik prasowy PG;
MAGDALENA
NIECZUJA-GONISZEWSKA
Pełnomocnik rektora ds. komunikacji akademickiej UG
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Kolejny numer czasopisma European
Journal of Translational and Clinical
Medicine już dostępny
Wydawnictwo GUMed z dumą ogłasza opublikowanie najnowszego numeru uczelnianego pisma
naukowego European Journal of Translational
and Clinical Medicine.
W zimowym numerze prezentujemy artykuły na temat nowatorskich zabiegów, np. jednoczesnego przeszczepu trzustki wraz z wątrobą, wykonanego przez renomowany zespół
specjalistów w Chicago pod opieką profesora Piotra Witkowskiego, absolwenta GUMed; elektrokardiolodzy z kilku
ośrodków opisują pierwsze w Polsce zabiegi ablacji ognisk
migotania przedsionków za pomocą nowatorskiego sprzętu,
który pozwala na znaczne zmniejszenie narażenia pacjenta oraz zespołu zabiegowego na promieniowanie jonizujące.
Ponadto psychiatrzy zbadali, czy istnieje zależność pomiędzy
zaburzeniami depresyjnymi wraz z uzależnieniem od nikotyny,
a pogorszeniem funkcji poznawczych mózgu; multidyscyplinarny zespół ocenił przydatność panoramicznego zdjęcia RTG
zębów w przedoperacyjnej ocenie trudności ekstrakcji zębów
trzonowych. W opublikowanym numerze naukowcy zwracają
też uwagę na zbyt rzadko poruszany w Polsce temat różnicy
kosztów tego samego zabiegu chirurgicznego wykonanego
w trybie ostrym zamiast planowym; kanadyjski psychiatra oferuje ciętą krytykę decyzji rządzących, jak i słowa otuchy na temat pandemii COVID-19. Udostępniamy również podsumowanie zmieniających się strategii leczenia nowotworów piersi.
ejtcm@gumed.edu.pl
https://ejtcm.gumed.edu.pl/about
W numerze 2/2020 naszego półrocznika
znalazło się 11 artykułów:

INVITED EDITORIAL

Anteby, Laurencia Perea, Michael Charlton, Angelica Perez-Gutierrez, Kumar Jayant, Aaron Lucander, Jeffrey B. Matthews, J. Michael Millis, John Fung, Piotr Witkowski
First experience with left atrial arrhythmia ablation using
a bidirectional steerable transseptal sheath (Vizigo) visible
in the CARTO system as a method to reduce fluoroscopy
Edward Koźluk, Katarzyna Łojewska, Jarosław Hiczkiewicz

RESEARCH ARTICLE
P wave duration and morphology in patients with atrial
f ibrillation
Jakub Szymon Mercik, Malte Unkell, Maxim Marinov, Peter
Stephan Wolff, Jadwiga Radziejewska, Jacek Gajek

TECHNICAL REPORT

Relation of cigarette smoking and mood disorders to cognitive impairment progression
Jakub Grabowski, Mateusz Przybylak, Tomasz Piasecki, Leszek Bidzan

En bloc liver and pancreas transplantation after total pancreatectomy with autologous islet transplantation
Gabriela S. Generette, Piotr J. Bachul, Karolina Golab, Lindsay Basto, Jordan S. Pyda, Peter Borek, Martin Tibudan, Roi

Costs of elective vs emergency cholecystectomy in diabetic
patients
Monika Łącka, Piotr Spychalski, Paweł Obłój, Dariusz Łaski,
Olga Rostkowska, Paulina Wieszczy, Jarosław Kobiela

Thanks God it's just COVID!
Alexander Donald Milliken
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Zgodnie z odnotowanymi aktywnościami na stronie WWW
czasopisma w ciągu niespełna 3 lat, 67 opublikowanych artykułów osiągnęło łącznie 55 350 wyświetleń i 24 760 pobrań
wersji PDF*. Prezentujemy też ranking najczęściej czytanych
artykułów, opracowany na podstawie tych dwóch parametrów:
liczby wyświetleń i liczby pobrań wersji PDF. Liderem statystyk jest wykorzystywany do celów dydaktycznych artykuł
D. Kozłowskiego Method in the Chaos – a step-by-step approach to ECG interpretation (1197 wyświetleń/3359 pobrań).

Panoramic radiograph – a useful tool to assess the diff iculty
in extraction of third molars
Paulina Adamska, Łukasz Jan Adamski, Dominika Musiał,
Katarzyna Tylek, Michał Studniarek, Piotr Wychowański,
Magdalena Kaczoruk-Wieremczuk, Dorota Pyrzowska, Barbara Alicja Jereczek-Fossa, Anna Starzyńska

REVIEW ARTICLE
Changing paradigms in breast cancer treatment
Ali Shan, Dagmara Buczek, Jacek Jassem
Vascular complications in patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. A review of the literature
and current clinical recommendations
Agata Koska-Ścigała, Łukasz Zdrojewski, Magdalena Jankowska, Alicja Dębska-Ślizień
Obesity in work-up of kidney transplant candidates – review of clinical practice guidelines
Małgorzata Dobrzycka, Piotr Spychalski, Monika Łącka,
Monika Proczko-Stepaniak, Alicja Dębska-Ślizień, Łukasz
Kaska, Jarosław Kobiela

BIORESOURCE PAPER
Datasets and future research suggestions concerning
SARS-CoV-2
Tomasz Szmuda, Ali Shan, Cathrine Özdemir, Mohammad Talha Syed, Akshita Singh, Tarjei Vevang Hetzger, Phillip Rosvall,
Karolina Fedorow, Ahmed Alkhater, Anders Majlöf, Mohammed Albrahim, Eyad Alquraya, Rakan Al Dunquwah, Zahraa
Al-hakeem, Emad Almohisin, Mohammed Alradhi, Weronika
Magdalena Żydowicz, Charlene Müller, Ada Egeland, Aurora
Bergersen Kinstad, Jessica Ngyuen, Martin Bergersen Kinstad,
Ibraheem Al-Rubaye, Yasmin Al-Khazragi, Beatrice von Dardel,
Bhakti Dave, Paweł Słoniewski, Justyna Fercho, Sara Kierońska
***
Opublikowanie kolejnego zeszytu jest okazją do podzielenia
się kilkoma statystykami. EJTCM doczekały się 13 cytowań w bazie SCOPUS; 8 cytowań odnotawała baza Web of
Science. Jest to powód do radości, ponieważ cytowania stanowią kryterium kwalifikacji naszego pisma do indeksowania
w bazach, o które zabiegamy.

Kolejne najczęściej wyświetlane artykuły to:

· The problem of paediatric patients in developing countries: do
·
·

we actually know how to feed the malnourished children?
D. Kasprowicz, F. C. Rajaomalala (1122/367);
Multiple sclerosis – new therapeutic directions
P. Łowiec, Trzonkowski, K. Chwojnicki (943/341);
Who stole the sugar? Recurrent hypoglycemia in three women
K. Gontarz, A. Barczykowska, P. Głowacka, A. Mędza,
M. Młynarkiewicz, J. Obrębski, M. Szczurek, A. Wielewicka,
Ł. Obołończyk, P. Wiśniewski (895/333).
Najczęściej pobieranymi artykułami (w formie pliku PDF)
są również:

· The usefulness and limitations of diffusion tensor imaging

– a review study
S. Kierońska, P. Słoniewski (793/997);
· Knowledge of vitamin D and its supplementation among students of northern Poland
P. M. Waszak, A. Mędza, J. Springer, M. Zgłobicka, P. Ogrodnik, P. Kalinowska, P. Kmieć, M. Lizakowska-Kmieć, K. Sworczak, M. Żmijewski (495/686);
· Endocrine disorders in patients with hereditary hemochromatosis
K. Banaszkiewicz, K. Sikorska, K. Sworczak (819/449).
Gorąco zapraszamy do lektury zarówno najnowszego zeszytu,
jak i wcześniej opublikowanych artykułów.
* dane na 10.12.2020 r.
oprac. MAŁGORZATA OMILIAN-MUCHARSKA,
LEK. JANUSZ SPRINGER

Dotychczas wydane numery oraz suplementy European Journal of Translational and Clinical Medicine
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Dzień Wykładu
Za nami kolejny Dzień Wykładu. Tę wyjątkową uroczystość obchodzimy w naszej Uczelni 15 grudnia na pamiątkę
ostatniego wykładu, który tego dnia w 1939 r. wygłosił prof.
Michał Reicher na Wydziale Lekarskim USB w Wilnie,
a sześć lat później w 1945 r. po raz pierwszy stanął za katedrą
Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Wykład, a raczej opowieść zaprezentował dr Marek Bukowski z Muzeum GUMed. W barwny sposób przybliżył historię Uczelni i jej wykładowców.

Tradycyjnie Dzień Wykładu połączony był z wręczeniem nagród Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
oraz organizacyjne za 2019 rok. W trosce o bezpieczeństwo
społeczności akademickiej władze Uczelni podjęły decyzję, aby
wydarzenie odbyło się w formie transmisji online. Pielęgnowana od lat tradycja połączyła się z nowoczesnymi technologiami,
tak, aby każdy przed monitorem komputera czy ekranem telefonu poczuł się częścią naszej akademickiej społeczności.
Dzień Wykładu w formie online przygotowała Sekcja Promocji we współpracy z Action Studio.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
NAGRODY ZA WYRÓŻNIONE
ROZPRAWY DOKTORSKIE

2. dr hab. Marcin Okrój, prof. uczelni, Zakład Biologii Komórki
i Immunologii – za badania nad rolą układu dopełniacza
w chorobach nowotworowych oraz autoimmunologicznych.

1. dr n o. zdr. Edyta Wernio, Zakład Żywienia Klinicznego
i Dietetyki – za rozprawę doktorską pt. Ocena stanu odżywieNAGRODY NAUKOWE ZESPOŁOWE
nia osób 65 roku życia zakwalifikowanych do chirurgicznego
leczenia stenozy aortalnej
2. dr Jarosław Dulski, Zakład Pielęgniarstwa NeurologicznoI STOPNIA
-Psychiatrycznego – za rozprawę doktorską pt. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na zaburzenia pozaruchowe w chorobie 1. prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i RaParkinsona
dioterapii; prof. dr hab. Wojciech Biernat, Katedra i Zakład
3. dr Grzegorz Sławiński, Klinika Kardiologii i Elektroterapii
Patomorfologii; prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Katedra
Serca – za rozprawę doktorską pt. Białko C-reaktywne i inne
i Klinika Onkologii i Radioterapii; prof. dr hab. Witold Rzyczynniki w przewidywaniu ryzyka wystąpienia infekcyjnego
man, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej; dr hab.
zapalenia wsierdzia lub infekcji loży implantowanego urząMarcin Skrzypski, Katedra i Klinika Onkologii i Radioteradzenia wśród pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami karpii; dr Jacek Rutkowski, Katedra i Klinika Onkologii i Radiodiologicznymi
terapii; dr Anna Wrona, Katedra i Klinika Onkologii i Radio4. dr n. med. inż. Agata Olejniczak-Kęder, Katedra i Zakład Hiterapii – za badania nad biologią i kliniką raka płuca
stologii – za rozprawę doktorską pt. Wykorzystanie kolonosfer 2. prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Raw badaniach z komórkami immunokompetentnymi i związkadioterapii; prof. dr hab. Wojciech Biernat, Katedra i Zakład
mi przeciwnowotworowymi.
Patomorfologii; prof. dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, Zakład Patologii i Neuropatologii; prof. dr hab. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii;
dr hab. Anna Żaczek, prof. uczelni, Zakład Onkologii TransNAGRODY NAUKOWE INDYWIDUALNE
lacyjnej; prof. dr hab. Jacek Bigda, Zakład Biologii Komórki
i Immunologii; dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka, Katedra
i Klinika Onkologii i Radioterapii; dr Rafał Pęksa, Katedra
I STOPNIA
i Zakład Patomorfologii; dr hab. Mariola Iliszko, Katedra
1. dr hab. Karol Połom, Katedra i Klinika Chirurgii Onkoloi Zakład Biologii i Genetyki Medycznej; dr hab. Rafał Sądej,
prof. uczelni, Zakład Enzymologii i Onkologii Molekularnej;
gicznej – za nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne
lek. Jolanta Szade, Katedra i Zakład Patomorfologii; dr Grzespersonalizowanego leczenia raka żołądka;
gorz Stasiłojć, Zakład Biologii Komórki i Immunologii; dr Jarosław Skokowski, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej;
II STOPNIA
dr Aleksandra Markiewicz, Zakład Onkologii Translacyjnej –
1. dr inż. Maciej Tankiewicz, Zakład Toksykologii Środowiska –
za badania molekularnych i klinicznych aspektów raka piersi
za badania nad ekotoksycznością pestycydów obecnych w śro- 3. prof. dr hab. Tomasz Bączek, dr Anna Roszkowska, dr Natalia
Miękus-Purwin, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej;
dowisku oraz ocena narażenia na ich pozostałości w żywności
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prof. dr hab. Roman Kaliszan (pośmiertnie) – za krytyczny 4. dr Natalia Bednarz-Knoll, dr hab. Anna Żaczek, prof.
uczelni, Zakład Onkologii Translacyjnej; lek. Jolanta Szaprzegląd dostępnych systemów klasyfikacji kolumn chromade, Katedra i Zakład Patomorfologii; mgr Julia Smentoch,
tograficznych oraz zastosowania mikroekstrakcji do fazy stałej
4. dr hab. Anna Żaczek, prof. uczelni, dr Aleksandra Markiewicz,
Zakład Onkologii Translacyjnej – za badania czynników
prognostycznych w raku gruczołu krokowego
dr Natalia Bednarz-Knoll, Zakład Onkologii Translacyjnej; lek.
Jolanta Szade, Katedra i Zakład Patomorfologii; prof. dr hab. 5. dr Renata Wawrzyniak, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki; dr Wiktoria Struck-Lewicka, Zakład FarmakodyMarzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Katedra i Klinika Onkologii
namiki; dr inż. Magdalena Buszewska-Forajta, Zakład Bioi Radioterapii; prof. dr hab. Leszek Kalinowski, dr Barbara Sefarmacji i Farmakokinetyki; prof. dr hab. Dominik Rachoń,
roczyńska, Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej; dr
Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej; mgr
Jarosław Skokowski, Katedra i Klinika Chirurgii OnkologiczAnna Stefaniak, mgr Szymon Macioszek, mgr Julia Jacynej; mgr Anna Nagel, Zakład Biologii Komórki i Immunolona, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki; mgr Małgorzata
gii; mgr Justyna Topa, mgr Marta Popęda, Zakład Onkologii
Artymowicz, Zakład Farmakodynamiki; prof. dr hab. MiTranslacyjnej; mgr Anna Jurek – za badania nad profilowaniem
chał Markuszewski, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki
krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersi
5. prof. dr hab. Tomasz Bączek, dr Mariusz Belka, dr hab. Lucyna
– za badania nad wykorzystaniem komplementarnych technik analitycznych dla oznaczania profili metabolomicznych
Konieczna, dr Szymon Ulenberg, Katedra i Zakład Chemii Farw próbkach klinicznych
maceutycznej; dr Jarosław Skokowski, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej; Magdalena Pyszka; Magdalena Okońska 6. dr hab. Jarosław Sączewski, Katedra i Zakład Chemii
Organicznej; dr inż. Joanna Fedorowicz, Katedra i Za– za wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań analitycznych jako
kład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych; dr
źródło informacji o lekach i substancjach endogennych;
Agnieszka Konopacka, dr hab. Krzysztof Waleron, Katedra
i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej; mgr inż. Dawid
II STOPNIA
Lejnowski; dr Krzesimir Ciura, Katedra i Zakład Che1. dr Barbara Kutryb-Zając, dr Paulina Mierzejewska, prof.
mii Fizycznej; mgr Morawska Małgorzata, mgr Zuzanna
Drażba (absolwentka), mgr Paulina Wiśniewska, Katedra
dr hab. Ryszard T. Smoleński, prof. dr hab. Ewa M. Słoi Zakład Chemii Organicznej; prof. dr hab. Maria Gdaniec,
mińska, Katedra i Zakład Biochemii; dr Magdalena Zadr Barbara Wicher, Uniwersytet Adama Mickiewicza
bielska-Kaczorowska, Katedra i Zakład Fizjologii; prof.
w Poznaniu; mgr Grzegorz Suwiński (absolwent), mgr
dr hab. Rafał Bartoszewski, Katedra i Zakład Biologii
Aleksandra Jalińska, Katedra i Zakład Technologii Chei Botaniki Farmaceutycznej; dr Ryszard Milczarek, Katemicznej Środków Leczniczych; dr Liliana Mazur, Unidra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej; dr hab. Patrycja
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab.
Koszałka, Zakład Biologii Komórki i Immunologii; dr
Katarzyna Jarzembska, Uniwersytet Warszawski; dr inż.
Iwona Pelikant-Małecka, Zakład Medycznej DiagnostyKatarzyna Szwarc-Karabyka, Politechnika Gdańska; dr
ki Laboratoryjnej; mgr Elżbieta Sucajtys-Szulc, Katedra
Renata Paprocka, prof. dr hab. Bożena Modzelewska-Bai Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznachiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
nych; mgr Patrycja Jabłońska, mgr Alicja Braczko, Katedr Anna Makowska (absolwent), prof. dr hab. Franciszek
dra i Zakład Biochemii – za badania nad metabolizmem
Sączewski (pośmiertnie), dr Łukasz Balewski, Katedra
nukleotydów i adenozyny w patologiach przebiegających
i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych – za
z dysfunkcją śródbłonka naczyniowego
2. dr Magdalena Zabielska-Kaczorowska, Katedra i Zakład
syntezę nowych pochodnych N-hetrocyklicznych oraz określenie ich struktury, fluoroscencji i aktywności biologicznej
Fizjologii; prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński, prof. dr hab.
Ewa M. Słomińska, Katedra i Zakład Biochemii; prof. dr hab. 7. prof. dr hab. Marek Wesołowski, dr n. farm. Ewelina
Dziurkowska, dr n. farm. Barbara Rojek, dr n. farm. Beata
Jan Rogowski, Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii
Ulewicz-Magulska, dr n. farm. Edyta Leyk, Katedra i ZaNaczyniowej; mgr Patrycja Jabłońska, Katedra i Zakład Biokład Chemii Analitycznej – za badania fizykochemiczne
chemii – za opracowanie nowych metod służących badaniom
i analityczne substancji aktywnych w złożonych matrycach
regeneracji serca i ochrony przed niedotlenieniem
3. prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak, Katedra i Zakład 8. prof. dr hab. Tomasz Bączek, dr n. farm. Natalia Miękus-Purwin, dr hab. n. farm. Ilona Olędzka, dr hab. n. farm.
Patofizjologii Farmaceutycznej; dr Szymon Kowalski, KateAlina Plenis, dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni, Katedra
dra i Zakład Chemii Medycznej; mgr Justyna Hajtuch, Kai Zakład Chemii Farmaceutycznej; prof. dr hab. Ewa Bień,
tedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej; student Karol
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii; lek.
Steckiewicz, Katedra i Zakład Chemii Medycznej; dr n. farm.
Aleksandra Kaczorowska; dr Małgorzata Krawczyk, prof.
Maciej Jaśkiewicz, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Fardr hab. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska (emerytowany
maceutycznej; dr hab. Stanisław Hać, prof. uczelni, Katedra
pracownik), Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii
i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplani Onkologii; mgr Natalia Kaczmarczyk, mgr Michał Piectacyjnej; prof. dr hab. Wojciech Kamysz, Katedra i Zakład
kowski, Alicja Kowalik, mgr Olga Maliszewska, Katedra
Chemii Nieorganicznej – za badania in vitro i ex vivo nad
i Zakład Chemii Farmaceutycznej – za opracowanie metod
nano-, mikro- i makrocząsteczkami metali w celu ich potenanalitycznych dla substancji biologicznie aktywnych z użycjalnego zastosowania klinicznego
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ciem nowoczesnych strategii izolacji i zatężania próbki oraz
rozdzielania analitów
9. dr hab. Tomasz Śledziński, dr hab. Adriana Mika, mgr Aleksandra Czumaj, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej; dr Maciej Śledziński, Katedra Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej; prof. dr hab. Michał
Chmielewski, prof. dr hab. Alicja Dębska-Ślizień, Katedra
i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; mgr Justyna Korczyńska, Katedra i Zakład Biochemii
Farmaceutycznej; mgr inż. Agnieszka Jakubiak, Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna – Centrum
Badawczo-Usługowe; mgr Alicja Pakiet, prof. dr hab. Piotr
Stepnowski, Uniwersytet Gdański – za badania nad patofizjologiczną rolą zmian profilu kwasów tłuszczowych
10. dr hab. Krzysztof Waleron, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej; dr hab. Bartosz Wielgomas, Katedra
i Zakład Toksykologii; dr Joanna Jońca, dr Magda Furmaniak,
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, dr hab.
Małgorzata Waleron, prof. UG, dr Agnieszka Misztak, Michał Waleron (student), Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – za badania nad nowymi gatunkami
bakterii z rodzaju Pectobacterium
11. dr hab. Beata Szostakowska, dr hab. Anna Lass, Zakład
Parazytologii Tropikalnej; dr Małgorzata Sulima, Klinika
Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych – za molekularną
identyfikację rzadkich pasożytów o wzrastającym znaczeniu medycznym
12. prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz, dr hab. Jan Jacek Kaczor,
Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego; dr
Małgorzata Hałoń-Gołąbek, Zakład Fizjoterapii; drAndżelika Borkowska, Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku
Fizycznego; prof. dr hab. Wiesław Ziółkowski, Klinika Rehabilitacji, dr n. med. Wojciech Skrobot, mgr Ewelina Liedtke,
mgr Katarzyna Krasowska, dr n. o kult. fiz. Katarzyna Dzik,
dr n. o zdr. Damian Flis, mgr Anna Samoraj-Dereszkiewicz,
dr Witold Libionka, dr n. o kult. fiz. Jakub Kortas, AWFiS
Gdańsk; prof. dr hab. Wojciech Kloc, Oddział Neurochirurgii, Szpital Copernicus Gdańsk; dr Jan Mieszkowski, Zakład
Teorii Sportu AWFiS Gdańsk; mgr Magdalena Kochanowicz, dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS, mgr Agata
Grzybkowska, mgr Katarzyna Anczykowska, mgr Piotr Sawicki, AWFiS Gdańsk; dr Bartłomiej Niespodziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; mgr Karol
Ciemiński, AWFiS Poznań; prof. dr hab. Mariusz Wieckowski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego; mgr
Magdalena Obieziurska, dr Agata Pacuła, UMK w Toruniu;
dr Ulana Juhas, Międzynarodowa Agenda Badawcza; prof. dr
hab. Jacek Ścianowski, UMK w Toruniu; dr hab. Małgorzata
Żychowska, prof. UMK, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy – za badania zmian metabolicznych indukowanych
wysiłkiem fizycznym i antytoksydantami
13. dr Jacek Jasiecki, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej; dr hab. Bartosz Wasąg, Katedra i Zakład Biologii
i Genetyki Medycznej; dr hab. Krzysztof Waleron, Katedra
i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej; mgr Monika Żuk,
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej; dr Joanna
Jońca, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej; dr

Natalia Krawczyńska, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki
Medycznej; mgr Anna Szczoczarz, Katedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej; dr Magdalena Chmara, Katedra
i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej; dr hab. Krzysztof
Lewandowski, Zakład Medycyny Laboratoryjnej; prof. dr
hab. Janusz Limon, Zakład Etyki Medycznej – za badania
nad wpływem polimorfizmu genu BCHE na aktywność butyrylocholinoesterazy i patogenezę choroby Alzheimera
14. dr Małgorzata Paduszyńska, prof. dr hab. Wojciech Kamysz,
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej; dr Katarzyna Greber, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej; mgr inż. Damian
Neubauer, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej; prof. dr
hab. Wiesław Sawicki, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej;
dr Marta Bauer, mgr Magdalena Maciejewska, mgr Krzysztof Gołacki, mgr Magdalena Szymukowicz, Katedra i Zakład
Chemii Nieorganicznej; dr hab. Beata Liberek, dr hab. Henryk Myszka, prof. UG, dr Daria Grzywacz, mgr Monika Norkowska, Uniwersytet Gdański – za projektowanie i syntezę
związków przeciwdrobnoustrojowych w oparciu o aktywne
mikrobiologicznie peptydy oraz saponiny
15. dr hab. n. farm. Bartosz Wielgomas, mgr farm. Anna Klimowska, dr hab. n. farm. Szymon Dziomba, Katedra i Zakład
Toksykologii; dr n. farm. Krzesimir Ciura, Katedra i Zakład
Chemii Fizycznej; Bruna Correia, M.Sc.; mgr Aleksandra
Pawelec, mgr farm. Wojciech Rodzaj, Katedra i Zakład Toksykologii; mgr farm. Marta Dołęgowska – za badania analityczne i toksykologiczne nanomateriałów i środków negatywnie oddziaływujących na reprodukcję
16. dr hab. Alicja Kuban-Jankowska, dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska, prof. uczelni, prof. dr hab. Michał Woźniak,
Katedra i Zakład Chemii Medycznej; prof. dr hab. Michał
Żmijewski, Katedra i Zakład Histologii; dr Agnieszka Daca,
Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej; dr Justyna
Wierzbicka, dr Anna Piotrowska, Katedra i Zakład Histologii; mgr Tomasz Kostrzewa, mgr Anna Kamm, Katedra
i Zakład Chemii Medycznej; mgr Paulina Przychodzień – za
badania molekularnych mechanizmów działania naturalnych
związków przeciwnowotworowych w modelach komórkowych in vitro
17. dr hab. Maciej Grzybek, prof. dr hab. Joanna Stańczak, dr hab.
Beata Biernat, Zakład Parazytologii Tropikalnej – za badania nad rolą gryzoni oraz nietoperzy i ich hematofagicznych
roztoczy z gatunku Spinturnix myoti w naturalnym krążeniu
zoonotycznych wirusów oraz Bartonella sp. i Rickettsia spp. na
terenie Polski
18. prof. dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. dr hab. Jadwiga Renata
Ochocka, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej; dr Sylwia Bartoszewska, Katedra i Zakład Chemii
Nieorganicznej; mgr inż. Adrianna Moszyńska, dr hab. Jarosław Króliczewski, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej – za badania nad molekularnymi mechanizmami komórkowych odpowiedzi na stres
19. dr hab. Magdalena Prokopowicz, prof. dr hab. Wiesław Sawicki, mgr Adrian Szewczyk, mgr Adrianna Skwira, Katedra
i Zakład Chemii Fizycznej – za projektowanie nowych dwufunkcyjnych kompozytów na bazie mezoporowatych materiałów krzemionkowych
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20. dr hab. Marzena Jamrógiewicz, dr hab. Krystyna Pieńkowska,
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej – za przegląd przełomowych badań w testowaniu stabilności substancji leczniczych
21. dr hab. Rafał Sądej, prof. uczelni, dr Kamila Kitowska, dr
Kamil Mieczkowski, Zakład Enzymologii i Onkologii –
za dokonanie opisu udziału sygnalizacji FGFR-zależnej
w regulacji receptorów hormonów steroidowych – znaczenie
w terapii luminalnych raków piersi
22. dr hab. Beata Schlichtholz, dr Anita Wojtczyk-Miąskowska,
Katedra i Zakład Biochemii – za badania nad kancerogenami
pochodzenia tytoniowego i metabolizmem metioniny w raku
pęcherza moczowego
23. lek. Marta A. Małkiewicz, Zakład Fizjologii Człowieka; dr
hab. Arkadiusz Szarmach, dr inż. Agnieszka Sabisz, II Zakład Radiologii; prof. dr hab. Wiesław J. Cubała, Klinika Psychiatrii Dorosłych; prof. dr hab. Edyta Szurowska, II Zakład
Radiologii; prof. dr hab. Paweł Winklewski, Zakład Fizjologii
Człowieka – za badania nad wpływem wysiłku fizycznego na
przepuszczalność bariery krew-mózg
24. prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak, dr Szymon Kowalski, Katedra i Zakład Chemii Medycznej – za badania nad
potencjałem terapeutycznym nowych multifunkcjonalnych
inhibitorów cholinoesteraz w chorobie Alzheimera
25. dr hab. n. farm. inż. Szymon Dziomba, Katedra i Zakład Toksykologii; dr n. farm. Krzesimir Ciura, Katedra i Zakład Chemii
Fizycznej; mgr Marta Dawid, Katedra i Zakład Toksykologii
– za opracowanie monografii dotyczącej wzbogacania układów
nanodyspersyjnych w technikach elektromigracyjnych
26. prof. dr hab. Paweł Winklewski, Zakład Fizjologii Człowieka; dr hab. Jacek Wolf, Klinika Nadciśnienia Tętniczego
i Diabetologii; dr hab. Marcin Gruszecki, Zakład Informatyki Radiologicznej i Statystyki; dr hab. Magdalena Wszędybył-Winklewska, Zakład Fizjologii Człowieka; prof. dr
hab. Krzysztof Narkiewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii – za artykuł przeglądowy na temat
wpływu oporu oddechowego na ciśnienie tętnicze, perfuzję
mózgu, ciśnienie śródczaszkowe i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.

NAGRODY DYDAKTYCZNE INDYWIDUALNE
II STOPNIA
1. prof. dr hab. Dariusz Kozłowski, Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca – za cykl książek poświęconych elektrokardiografii
2. dr hab. Michał Kaliszan, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej – za współautorstwo podręcznika akademickiego pt. Medycyna sądowa;

III STOPNIA
1. dr Katarzyna Rückemann-Dziurdzińska, Zakład Patologii
i Reumatologii Doświadczalnej – za poprawę jakości kształcenia na Wydziale Lekarskim i bardzo aktywne zaangażowanie w proces dydaktyczny
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2. prof. dr hab. Ewa Bryl, Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej – za poprawę jakości kształcenia na Wydziale
Lekarskim poprzez koordynację trzech kursów USMLE1
3. prof. dr hab. Krzysztof Sworczak, Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych – za osiągnięcia organizacyjne w koordynowaniu nauczania przedmiotu choroby wewnętrzne na Wydziale Lekarskim
4. dr Marta Potrykus, Zakład Toksykologii Środowiska – za
przygotowanie pracowni mikrobiologii środowiska dla celów
dydaktycznych na kierunku studiów zdrowie środowiskowe
5. dr inż. Grażyna Gałęzowska, Zakład Toksykologii Środowiska – za przygotowanie pracowni mikrobiologii środowiska
dla celów dydaktycznych na kierunku studiów zdrowie środowiskowe
6. dr Jarosław Meyer-Szary, Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca – za rozwój programu wykorzystania technologii druku 3D w poprawie jakości kształcenia studentów
7. dr Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci – za projekt i otwarcie nowatorskiego, praktycznego kierunku zdrowie publiczne
– zarządzanie w systemie zdrowia
8. dr n. o zdr. Ewa Bandurska, Centrum Rozwoju Kompetencji,
Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia – za projekt i otwarcie nowatorskiego, praktycznego kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia.

NAGRODY DYDAKTYCZNE ZESPOŁOWE
II STOPNIA
1. dr hab. Marcin Matuszewski, prof. uczelni, Klinika Urologii
– za redakcję i autorstwo podręcznika pt. Atlas chorób prącia
i moszny; lek. Mateusz Czajkowski, dr Wojciech Połom, Klinika Urologii; lek. Katarzyna Czajkowska, dr hab. Michał Sobjanek, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii – za
współautorstwo podręcznika pt. Atlas chorób prącia i moszny
2. prof. dr hab. Roman Nowicki – za redakcję i współautorstwo podręcznika pt. Dermatologia i choroby przenoszone drogą płciową; prof. dr hab. Wioletta Barańska-Rybak, prof.
dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, dr Elżbieta
Grubska-Suchanek, dr hab. Aneta Szczerkowska-Dobosz,
prof. dr hab. Magdalena Lange, dr hab. Michał Sobjanek, dr Izabela Błażewicz, dr Hanna Ługowska-Umer, dr
hab. Magdalena Trzeciak, dr Monika Sikorska, dr Dorota
Purzycka-Bohdan, dr Marta Stawczyk-Macieja, Klinika
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii – za współautorstwo podręcznika pt. Dermatologia i choroby przenoszone
drogą płciową
3. mgr Bożena Jakimczyk, mgr Ewa Danisz, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – za opracowanie skryptów
do nauczania medycznego języka obcego – język hiszpański
i język niemiecki
4. dr Wojciech Połom, Klinika Urologii; dr hab. Karol Połom,
Klinika Chirurgii Onkologicznej; dr hab. Marcin Matuszew-
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ski, prof. uczelni, Klinika Urologii – za współudział w stworzeniu dwóch rozdziałów książki Video Atlas of Intraoperative
Applications of Near Infrared Fluorescence Imaging
5. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego; dr hab. n. hum. Aneta Domagała, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– za autorstwo podręcznika na temat komunikacji językowej
w chorobie Alzheimera
6. prof. dr hab. Ewa Bryl, Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej; prof. dr hab. Jacek Witkowski, Katedra i Zakład
Fizjopatologii; dr Katarzyna Rückemann-Dziurdzińska, Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej; dr hab. Mirosława Cichorek, prof. uczelni, Zakład Embriologii; dr hab.
Sławomir Wójcik, Zakład Anatomii i Neurobiologii; dr Anna
Szyndler, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii – za
wieloletnie bardzo aktywne zaangażowanie w prowadzenie
kursu Main preparatory course for USMLE1 exam, co doprowadziło do wzrostu jakości kształcenia i wzrostu zdawalności
egzaminu USMLE1 przez absolwentów GUMed
7. prof. dr hab. Lidia Wolska, dr hab. inż. Justyna Rogowska, dr
inż. Grażyna Gałęzowska, dr n. farm. Monika Cieszyńska-Semenowicz, dr inż. Ewa Olkowska, dr Marta Potrykus, dr
inż. Maciej Tankiewicz, Zakład Toksykologii Środowiska – za
podniesienie jakości kształcenia na kierunku studiów I stopnia zdrowie środowiskowe.

NAGRODY ORGANIZACYJNE INDYWIDUALNE
I STOPNIA
1. prof. dr hab. Andrzej Basiński, Katedra i Klinika Medycyny
Ratunkowej – za wzorowe pełnienie funkcji dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej
i Tropikalnej w kadencji 2016-2020
2. prof. dr hab. Tomasz Bączek, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Biuro ds. Programu Inicjatywa Doskonałości
– Uczelnia Badawcza – za wzorowe pełnienie funkcji prorektora ds. nauki w kadencji 2016-2020
3. prof. dr hab. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji
kształcenia, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii
Doświadczalnej – za wzorowe pełnienie funkcji prorektora ds.
rozwoju i organizacji kształcenia w kadencji 2016-2020
4. prof. dr hab. Bartłomiej Ciesielski, Katedra i Zakład Fizyki
i Biofizyki – za wzorowe pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Lekarskiego w kadencji 2016-2020
5. prof. dr hab. Alicja M. Dębska-Ślizień, Katedra i Klinika
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – za
wzorowe pełnienie funkcji prodziekan Wydziału Lekarskiego
w kadencji 2016-2020
6. prof. dr hab. Maria Dudziak, Zakład Diagnostyki Chorób
Serca – za wzorowe pełnienie funkcji dziekan Wydziału Lekarskiego w kadencji 2016-2020
7. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie – za wzorowe pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny

Morskiej i Tropikalnej w kadencji 2016-2020
8. prof. dr hab. Maciej Jankowski, Zakład Chemii Klinicznej –
za wzorowe pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Farmaceutycznego w kadencji 2016-2020
9. dr hab. Barbara Kochańska, prof. uczelni, Katedra i Zakład
Stomatologii Zachowawczej – za wzorowe pełnienie funkcji
przewodniczącej Senackiej Komisji Statutowej
10. dr hab. Anita Kornicka, Katedra i Zakład Technologii
Chemicznej Środków Leczniczych – za wzorowe pełnienie
funkcji prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w kadencji
2016-2020
11. prof. dr hab. Piotr Lass, Katedra Medycyny Nuklearnej
i Informatyki Radiologicznej – za wzorowe pełnienie funkcji
prodziekana Wydziału Nauko o Zdrowiu z IMMiT w kadencji 2016-2020
12. prof. dr hab. Michał Markuszewski, Zakład Biofarmacji
i Farmakokinetyki, prorektor ds. nauki – za wzorowe pełnienie funkcji dziekana Wydziału Farmaceutycznego w kadencji
2016-2020
13. prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz, Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia Klinicznego – za wzorowe pełnienie funkcji prodziekan Wydziału Nauko o Zdrowiu
z IMMiT w kadencji 2016-2020
14. prof. dr hab. Marek Niedoszytko, Klinika Alergologii – za
wzorowe pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Lekarskiego w kadencji 2016-2020
15. prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej – za wzorowe pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
16. prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk, Zakład Medycyny Molekularnej – za wzorowe pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich
17. prof. dr hab. Przemysław Rutkowski, Zakład Pielęgniarstwa
Pediatryczno-Internistycznego – za wzorowe pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT w kadencji 2016-2020
18. prof. dr hab. Tomasz Smiatacz, Klinika Chorób Zakaźnych,
prorektor ds. studenckich – za wzorowe pełnienie funkcji
prorektora ds. studenckich w kadencji 2016-2020
19. prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii – za wzorowe
pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Lekarskiego w kadencji 2016-2020
20. prof. dr hab. Edyta Szurowska, II Zakład Radiologii, prorektor ds. klinicznych – za wzorowe pełnienie funkcji prorektora
ds. klinicznych w kadencji 2016-2020
21. prof. dr hab. Marek Wesołowski, Katedra i Zakład Chemii
Analitycznej – za wzorowe pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
22. dr hab. Bartosz Wielgomas, Katedra i Zakład Toksykologii,
prodziekan – za wzorowe pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Farmaceutycznego w kadencji 2016-2020
23. prof. dr hab. Michał Żmijewski, Katedra i Zakład Histologii
– za wzorowe pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Lekarskiego w kadencji 2016-2020;
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II STOPNIA
1. dr hab. Dariusz Gąsecki, Klinika Neurologii Dorosłych – za sumienne wykonywanie obowiązków rzecznika dyscyplinarnego
2. dr hab. Maciej Grzybek, Zakład Parazytologii Tropikalnej – za zaangażowanie w przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w tym
organizację pierwszego w Polsce mobilnego punktu testowego
3. lek. dent. Bogusław Lipka, Katedra i Zakład Stomatologii
Zachowawczej – za wieloletnie, wzorowe i nienaganne pełnienie funkcji opiekuna studentów III roku kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego
4. mgr Aneta Korewo, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
– za osiągnięcia sportowe Sekcji Aerobiku Sportowego (1 miejsce
i 2 miejsce podczas Akademickich Mistrzostw Polski, 1 i 3 miejsce
w Pucharze Polski oraz udział solistek w Mistrzostwach Europy)
5. mgr Andrzej Bocian, Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu – za zajęcie II miejsca drużynowego na Mistrzostwach
Polski Uczelni Medycznych w siatkówce plażowej kobiet
6. dr n. hum. Anna Kuciejczyk, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – za wdrażanie systemu pracy zdalnej, aktywizację studentów polskojęzycznych i English Division
7. dr Dariusz Łyżwiński, Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu – za osiągnięcia sportowe Sekcji Piłki Nożnej Mężczyzn (2 miejsce na Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych,
3 miejsce na Mistrzostwach Świata Zawodów Medycznych)
8. dr hab. Krzysztof Cal, prof. uczelni, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej – za sumienne wykonywanie obowiązków
rzecznika dyscyplinarnego
9. dr Iwona Kardaś, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej – za sumienne wykonywanie obowiązków rzecznika
dyscyplinarnego
10. dr hab. n. o zdr. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Zakład
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
– za przygotowanie raportu samooceny na potrzeby wizyty
akredytacyjnej KRASZPiP w 2019 r.
11. dr Agata Zdun-Ryżewska, Zakład Badań nad Jakością Życia
– za sumienne, pełne zaangażowania pełnienie funkcji kierownika kierunku psychologia zdrowia
12. dr Marcelina Skrzypek-Czerko, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego – za koordynowanie kierunku
pielęgniarstwo English Division w latach 2015-2019
13. prof. dr hab. Ewa M. Słomińska, Katedra i Zakład Biochemii
– za zaangażowanie w prace na rzecz programu IDUB
14. dr Jolanta Olszewska, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego – za przygotowanie raportu samooceny na
potrzeby wizyty akredytacyjnej KRASZPiP w 2019 r.
15. dr Klaudia Suligowska, Zakład Technik Dentystycznych
i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia – za wzorowe
i nienaganne zaangażowanie w pracy dydaktycznej ze studentami oraz koordynację prac związanych z kierunkiem techniki
dentystyczne na Wydziale Lekarskim
16. dr Tomasz Szmuda, Katedra i Klinika Neurochirurgii – za
wkład pracy i zaangażowanie w rozwój czasopisma naukowego European Journal of Translational and Clinical Medicine
17. dr hab. Patrycja Koszałka, Zakład Biologii Komórki i Immunologii – za zaangażowanie w organizację dydaktyki na rzecz
MWB UG i GUMed w 2019 r.;
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III STOPNIA
1. dr hab. Katarzyna Plata-Nazar, Katedra i Klinika Pediatrii,
Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci – za organizację cyklu trzech konferencji międzynarodowych Porozmawiajmy o autyzmie
2. dr Izabela Łucka, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego – za organizację
cyklu trzech konferencji międzynarodowych Porozmawiajmy o autyzmie
3. dr Anna Roszmann, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego – za pełnienie funkcji koordynatora wydziałowego programu ERASMUS + w kadencji 2016-2020
4. dr hab. Agata Żółtowska, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej – za pełnienie funkcji koordynatora wydziałowego programu ERASMUS + w kadencji 2016-2020
5. dr hab. Ilona Olędzka, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej – za pełnienie funkcji koordynatora wydziałowego
programu ERASMUS + w kadencji 2016-2020
6. dr inż. Maciej Tankiewicz, Zakład Toksykologii Środowiska
– za wzorowe pełnienie funkcji opiekuna SKN Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii
7. dr hab. inż. Justyna Rogowska, Zakład Toksykologii Środowiska – za wzorową organizację i realizację programu staży
zawodowych dla studentów kierunków zdrowie publiczne
i zdrowie środowiskowe
8. dr Monika Cieszyńska-Semenowicz, Zakład Toksykologii
Środowiska – za wzorowe pełnienie funkcji opiekuna SKN
Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii
9. dr Agnieszka Wojtecka, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej – za wzorową organizację i realizację programu staży zawodowych dla studentów kierunków zdrowie
publiczne i zdrowie środowiskowe
10. mgr Magda Warzocha, Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych – za organizację i koordynację serii diagnostycznych
testów językowych (pretesting) dla studentów i pracowników
Uczelni
11. prof. dr hab. Michał Obuchowski, Zakład Bakteriologii Molekularnej – za wzorowe pełnienie funkcji prodziekana ds. nauki MWB UG i GUMed w kadencji 2016-2020
12. dr Marcin Ziętkiewicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii – za wzorowe i nienaganne pełnienie funkcji opiekuna studentów
V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego.

NAGRODY ORGANIZACYJNE ZESPOŁOWE
I STOPNIA
1. prof. dr hab. Ewa Bryl, Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej; dr Leszek Pawłowski; Zakład Medycyny Paliatywnej; dr hab. Mirosława Cichorek, prof. uczelni, Zakład
Embriologii; prof. dr hab. Michał Chmielewski, Katedra
i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
– za zaangażowanie w pracę Uczelnianej Komisji Wyborczej;
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II STOPNIA

Medical Simulations dla studentów kierunku lekarskiego
English Division
1. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Zakład Zarządza- 3. dr hab. Anna Żaczek, prof. uczelni, Zakład Onkologii Translacyjnej, dr hab. Marcin Okrój, prof. uczelni, Zakład Biologii
nia w Pielęgniarstwie; dr Marcelina Skrzypek-Czerko, Zakład
Komórki i Immunologii; dr hab. Rafał Sądej, prof. uczelni,
Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego; mgr KatarzyZakład Enzymologii i Onkologii Doświadczalnej – za organa Gross-Issajewicz, Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie; dr
nizację XXV Letniej Szkoły Biotechnologii
n. med. Anna Stefanowicz-Bielska, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego – za prowadzoną rekrutację na stu- 4. prof. dr hab. Katarzyna Zorena, Zakład Immunobiologii
i Mikrobiologii Środowiska, dr hab. n. farm. Szymon Dziomdia na kierunek pielęgniarstwo – English Division na WNoZ
2. prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski, dr Piotr Kruszewski,
ba, Katedra i Zakład Toksykologii – za organizację form
wsparcia naukowego dla uczniów szczególnie uzdolnionych
dr hab. Jolanta Neubauer-Geryk, Centrum Symulacji Mew ramach projektu Zdolni z Pomorza w latach 2016-2020.
dycznej – za opracowanie założeń i wdrożenie przedmiotu

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW
NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
ADMINISTRACJA

NAGRODY INDYWIDUALNE
I STOPNIA
1. prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski – Kolegium Kształcenia
Podyplomowego
2. dr Jarosław Furmański – Biuro Kształcenia i Rozwoju
3. mgr Joanna Gaffke – Dział Legislacji
4. mgr Ewa Kiszka – Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni
5. mgr Milena Kulikowska – Biuro Organizacji i Zarządzania
Procesowego
6. Jadwiga Sroga – Biuro Kształcenia i Rozwoju
7. mgr Jerzy Szarafiński – Chór GUMed
8. dr hab. Sławomir Wójcik – Dział Rekrutacji
9. Aniela Zakidalska – Kolegium Kształcenia Podyplomowego;

13. mgr Aleksandra Kroll-Kiszczak – Dziekanat WL, Dział ds.
Studenckich
14. mgr Joanna Radzio – Dziekanat WL, Sekcja ds. Naukowych
15. Ewa Volkmann – Dziekanat WL, Sekcja ds. Naukowych
16. Elżbieta Krause – Rejon Gospodarczy nr 9
17. Julian Formela – Sekcja Transportu
18. mgr Piotr Kraszewski – Dział Niekomercyjnych Badań Klinicznych;

III STOPNIA
1.
2.
3.
4.

mgr Aleksandra Dolacińska – Biuro ds. Nauki
mgr Adrian Bakun – Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni
mgr Waldemar Korwin-Kiernożycki – Dział Legislacji
lek. wet. Beata Muszyńska– Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna – Centrum Badawczo-Usługowe
5. mgr Monika Dmochowska – Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna – Centrum Badawczo-Usługowe
6. mgr Anna Matuszewska – Trójmiejska Akademicka ZwieII STOPNIA
rzętarnia Doświadczalna – Centrum Badawczo-Usługowe
7. Irena Dorsz – Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Do1. mgr Małgorzata Sokołowska – Biuro ds. Nauki
2. dr Jacek Kaczmarek – Stanowisko ds. Relacji z Absolwentami
świadczalna – Centrum Badawczo-Usługowe
8. mgr inż. Maciej Pikulski – Sekcja ds. Projektów Internetowych
Zagranicznymi
9. lic. Anna Kiszka – Dział Rekrutacji
3. dr Joanna Śliwińska – Rzecznik prasowy
10. mgr Paulina Zwolińska – Dział Rekrutacji
4. Ewa Kamińska – Sekcja ds. BHP i ppoż.
11. mgr Jagoda Czuper – Biuro ds. studenckich
5. mgr Grażyna Myrda – Dział ds. Świadczeń Socjalnych
12. Małgorzata Hoppe – Dom Studenta nr 1
6. Halina Napolska – Sekcja Socjalno-Bytowa Studentów
13. Irena Rutkowska – Dom Studenta nr 1
7. Łukasz Paczkowski – Sekcja Serwisu IT
8. Maciej Delmanowski – Sekcja ds. Infrastruktury i Usług 14. Bogumiła Wilczyńska – Dom Studenta nr 1
15. Gizela Szczodrowska – Dom Studenta nr 1
Sieciowych
9. Paweł Brudniak – Sekcja ds. Infrastruktury i Usług Sieciowych 16. Katarzyna Kurszewska – Studium Praktycznej Nauki Języ10. mgr inż. Łukasz Raszeja – Sekcja ds. Projektów Internetowych
ków Obcych
17. dr Martyna Wesserling – Centrum Transferu Technologii
11. mgr Agnieszka Wyszomirska – Dziekanat WNoZ
12. mgr Renata Sienkiewicz – Dziekanat WL, Dział ds. Stu- 18. mgr inż. Karolina Siecińska – Sekcja Zaopatrzenia
19. mgr inż. Renata Choroszkiewicz – Dział Obsługi Programu IDUB.
denckich
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NAGRODY ZESPOŁOWE
I STOPNIA
1. mgr Małgorzata Omilian-Mucharska – Wydawnictwo
2. mgr Izabela Szeibelis-Deskiewicz – Wydawnictwo;

II STOPNIA
1. Halina Buczek – Dom Studenta nr 2
2. Maciej Kurszewski – Sekcja Serwisu Technicznego Instalacji
3. Mariusz Wiśniewski – Rejon Gospodarczy nr 1
4. Marcin Wojciechowicz – Rejon Gospodarczy nr 8
5. Adam Orzeł – Rejon Gospodarczy nr 3
6. Ilona Drossel – Rejon Gospodarczy nr 2
7. Małgorzata Fularczyk – Rejon Gospodarczy nr 3
8. Aleksandra Goździelewska – Rejon Gospodarczy nr 3
9. Beata Borys – Rejon Gospodarczy nr 4
10. Magdalena Kinder – Rejon Gospodarczy nr 8
11. Bożena Hundrieser – Rejon Gospodarczy nr 9

17

12. Mirosława Borzyszkowska – Rejon Gospodarczy nr 3
13. Katarzyna Lechus – Rejon Gospodarczy nr 1
14. Anna Dziembowska – Rejon Gospodarczy nr 7
15. Anna Tomala – Dom Studenta nr 2
16. Iwona Mackiewicz – Dom Studenta nr 2
17. Agnieszka Kinder – Dom Studenta nr 2
18. Barbara Popielarczyk – Dom Studenta nr 3
19. Magdalena Łasak – Dom Studenta nr 3
20. Honorata Wilczyńska – Dom Studenta nr 3
21. Danuta Adahs – Dom Studenta nr 4
22. Małgorzata Gołębiewska – Dom Studenta nr 4
23. Iwona Wieraszka – Dom Studenta nr 4
24. Bożena Zieleniak – Dom Studenta nr 3
25. Mieczysława Zelewska – Dom Studenta nr 3
26. Jolanta Staniszewska – Dom Studenta nr 3;

III STOPNIA
1. mgr Natalia Kupis – Kancelaria Główna
2. Brygida Matuszewska – Kancelaria Główna
3. Barbara Szadkowska – Kancelaria Główna

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW
NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
ZAKŁADY, KATEDRY

NAGRODY INDYWIDUALNE
I STOPNIA

15. Iwona Sikora – Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej;

III STOPNIA

1. mgr Emilia Mariola Labuda – Katedra i Klinika Ginekologii,
Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
2. Beata Dudzik-Richter – Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
II STOPNIA
3. mgr Anna Wilk – Katedra i Zakład Toksykologii
4. Małgorzata Gancewska – Zakład Diagnostyki Chorób Serca
1. Magdalena Grzylewska – Katedra i Zakład Farmakologii
2. mgr Maria Wierzbowska – Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej 5. Anna Beszczyńska – Katedra i Zakład Histologii
6. mgr Magdalena Gucwa – Katedra i Zakład Biologii i Botaniki
3. mgr Ewa Kwapisz – Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej
7. Farmaceutycznej
4. mgr Barbara Mach – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
5. dr Joanna Jońca – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 8. Iwona Wojtyła-Czaja – Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego
6. dr Natalia Krawczyńska – Katedra i Zakład Biologii i Gene9. mgr Anna Matyjasek – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrztyki Medycznej
nych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
7. mgr Jolanta Suchodolska – Zakład Fizjoterapii
8. dr Anna Owczarzak – Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki 10. inż. Ewa Szarszewska – Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
9. dr Ewa Aleksandrowicz-Wrona – Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki
10. mgr Justyna Korczyńska – Katedra i Zakład Biochemii FarNAGRODY ZESPOŁOWE
maceutycznej
11. dr inż. Agnieszka Rybarczyk – Katedra i Zakład Histologii
II STOPNIA
12. mgr Anna Kotulak-Chrząszcz – Katedra i Zakład Histologii
13. dr Bogusław Nedoszytko – Katedra i Klinika Dermatologii 1. tech. Ewa Zieliniewicz – Zakład Parazytologii Tropikalnej
i Wenerologii
2. tech. Alicja Rost – Zakład Parazytologii Tropikalnej.
14. Agnieszka Romel-Zielke – Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej
oprac. IWONA WIŚNIEWSKA
Sekretariat Rektora
1. dr hab. Agnieszka Maciejewska – Zakład Medycyny Sądowej;
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Rocznica pierwszego zabiegu TAVI
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
DR RADOSŁAW NOWAK
Klinika Kardiologii
i Elektroterapii Serca

Gdyby spróbować wskazać symboliczny, a nie kalendarzowy
początek XXI w. to wielu lekarzy specjalizujących się w dziedzinie diagnostyki i leczenia wad nabytych serca wskazałoby
jedno wydarzenie. W 2002 r. Alan Cribier z zespołem dokonał
pierwszej przezskórnej, przezcewnikowej implantacji zastawki
aortalnej (ang. Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI)
u pacjenta z ciężkim jej zwężeniem. W Gdańsku pierwszy taki
zabieg przeprowadzili dr Dariusz Ciećwierz z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed i dr hab. Dariusz Jagielak z Katedry
i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed
w 2010 r. Niedawno minęła jego dziesiąta rocznica.
Ten przełomowy zabieg trwale odmienił oblicze kardiologii oraz
kardiochirurgii oraz otworzył drogę do rozwoju innych małoinwazyjnych interwencji strukturalnych w sercu. Początkom zabiegów TAVI towarzyszyła niechęć części środowiska i przywiązanie
do operacyjnej metody leczenia stenozy aortalnej. – O koncepcji
przezskórnej wymiany zastawki aortalnej usłyszałem po
raz pierwszy w 1999 r.
na wykładzie jednego z największych
autorytetów kardiochirurgii – Francisa
Robicska, w którego opinii metoda
ta pozbawiona jest
sensu i skazana na
niepowodzenie –
wspomina dr hab.
Dariusz Jagielak.
– Kilka lat było potrzebnych na pokazanie światu, że
wymiana zastawki
aortalnej metodą
przezskórną jest bezpiecznym i trwałym
zabiegiem, który zre-

wolucjonizuje leczenie chorych do tej pory dyskwalifikowanych
z leczenia chirurgicznego z uwagi na bardzo wysokie ryzyko powikłań w czasie operacji – dodaje dr Dariusz Ciećwierz.
Pierwsze zabiegi w Gdańsku odbywały się pod okiem proktorów, wybitnych specjalistów i czołowych postaci zabiegów
TAVI – kardiologa inwazyjnego i współtwórcy pierwszej
zastawki samorozprężalnej Jeana Claude Laborde z Francji
oraz Vinayaka Bapata z Wielkiej Brytanii. Wsparcie dla operatorów zapewniali chirurg naczyniowy dr Grzegorz Halena
oraz kardiochirurg dr Grzegorz Łaskawski. W kolejnych latach gdański program TAVI dynamicznie się rozwinął dzięki
zespołowi skupiającemu specjalistów różnych dziedzin. Podstawą do jego stworzenia było doświadczenie zespołu Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, w której pod
przewodnictwem prof. Jana Rogowskiego stworzono m.in.
największy w Polsce program chirurgicznej rewaskularyzacji
serca bez krążenia pozaustrojowego. – Ten zespół ludzi, którzy mogą na siebie liczyć i nie raz pokazali, że nie jest im obca
ciężka praca, jest jednym z największych sukcesów ostatnich
lat – zapewnia dr Ciećwierz.
Dzisiaj kwalifikacja do zabiegów spoczywa na zespole kardiologów kierowanym przez prof. Marcina Fijałkowskiego

Jeden z pierwszych zabiegów TAVI wykonany w GUMed; od prawej: dr Dariusz Ciećwierz, dr hab.
Dariusz Jagielak, dr Grzegorz Łaskawski | fot. dr hab. Maciej Brzeziński
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rejestracyjnych nowych urządzeń. Klinika Kardiochirurgii
w Gdańsku miała największą rekrutację w międzynarodowych badaniach ROUTE i NAUTLIUS. Obecnie trwają
badania systemu neuroprotekcji podczas zabiegów TAVI,
badanie nowej zastawki do implantacji przezcewnikowej
z dostępu przezprzegrodowego lub przez koniuszek serca
oraz badanie first in man, urządzenia do dekalcyfikacji płatków zastawki aortalnej – komentuje dr hab. Dariusz Jagielak.

z I Katedry i Kliniki Kardiologii oraz radiologach (dr Jagoda
Fijałkowska, dr Dorota Gałązka) z Zakładu Radiologii kierowanego przez prof. Edytę Szurowską. Każdy chory kwalifikowany do zabiegu TAVI objęty jest opieką psychologiczną
dr Aleksandry Stańskiej. Zespół kardioanestezjologów kierowany przez prof. Romualda Lango wprowadził procedury
znieczulenia pozwalające na odejście od intubacji i skuteczne
opanowanie bólu w okresie pooperacyjnym. W najtrudniejszych przypadkach z pomocą przychodzi zespół chirurgów
naczyniowych. Sukces nie byłby możliwy gdyby nie zespół
pielęgniarek, techników, perfuzjonistek i instrumentariuszek,
m.in. Danuty Formeli, Doroty Żółtowskiej oraz Doroty Boguckiej. Całość dopełnia rehabilitacja pacjentów, za którą odpowiada dr hab. Dominika Zielińska.

Sukces programu TAVI stał się także siłą napędową do rozwoju innych technik przezcewnikowego leczenia wad strukturalnych serca m.in. zabiegów przezcewnikowej wymiany
zastawki mitralnej, przezcewnikowej naprawy zastawki mitralnej (MitraClip®) czy zamykania przecieków okołoprotezowych, a także zamykania uszka lewego przedsionka.
– Jednak największą radością jest dla nas oglądanie naszych
pacjentów po zabiegu, którzy nie myśleli, że po osiemdziesiątce będą mogli jeszcze swobodnie poruszać się bez duszności czy bólu – podsumowuje dr Dariusz Ciećwierz.

Model programu TAVI ugruntował naszą pozycję jako lidera
i stał się wzorem do naśladowania w innych ośrodkach w kraju.
Praca zespołu zaowocowała licznymi publikacjami, w oparciu
o zebrany materiał powstały także dwie rozprawy doktorskie.

DR RADOSŁAW NOWAK

– Jakość naszej pracy znalazła odzwierciedlenie w licznych
zaproszeniach do badań naukowych, a zwłaszcza badań

Konsultanci wojewódzcy powołani

Od lewej: prof. Ewa Bień, dr hab. Michał Kaliszan, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prof. Krzysztof Sworczak, dr Tomasz Łopaciński

Powołania nowym konsultantom wojewódzkim wręczył 10
grudnia 2020 r. wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Wszyscy są specjalistami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Nominacje odebrali:

·
·
·

w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr
hab. Ewa Bień z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii
i Onkologii,
w dziedzinie medycyny sądowej dr hab. Michał Kaliszan,
kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej,
w dziedzinie medycyny ratunkowej dr Tomasz Łopaciński
z Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej,

·

w dziedzinie endokrynologii prof. dr hab. Krzysztof Sworczak, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii
i Chorób Wewnętrznych.
Zadaniem konsultantów jest prowadzenie nadzoru nad doskonaleniem zawodowym lekarzy. W ich kompetencjach leży
także doradztwo i kontrola m.in. nowych metod leczenia,
diagnostyki, pielęgnacji oraz dostępności i jakości świadczeń
zdrowotnych. Kadencja trwa 5 lat.
fot. Pomorski Urząd Wojewódzki
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Studenci GUMed w konkursie E(x)plory 2020
JAKUB WINIEWSKI
Sekcja ds. Komunikacji

Finał kolejnej edycji konkursu E(x)plory, który z powodu
pandemii musiał zostać przeniesiony do Internetu, odbył
się w listopadzie 2020 r. Startowali w nim uczniowie kilku
polskich szkół średnich, którzy pomiędzy kolejnymi częściami rywalizacji rozpoczęli studia w Gdańskim Uniwersytecie
Medycznym. Tym samym do finału przystąpiła czwórka naszych reprezentantów – na co dzień studentów I roku kierunku lekarskiego: Przemysław Kocioruba, Kalina Wiśniewska, Tymoteusz Typrowicz oraz Kacper Waluk. Każdy z nich
współpracował w ramach konkursowych projektów z innymi
osobami, obecnie kształcącymi się na rozmaitych uczelniach
w Polsce i za granicą. Ich zespoły co prawda nie znalazły się
na podium, jednak otrzymały nagrody specjalne. Ponadto sam
fakt bycia laureatem tego prestiżowego konkursu świadczy
o wyjątkowości zgłoszonych projektów. Kto wie, być może
w przyszłości jako członkowie zespołów naukowych jedynej
w Polsce uczelni medycznej o statusie uczelni badawczej opracują kolejne przełomowe rozwiązania. Po ogłoszeniu wyników
nasi laureaci, podzielili się swoimi odkrywczymi pomysłami.
LiberiOs, CZYLI „UWOLNIĆ KOŚCI”
Przemysław Kocioruba wraz z Jakubem Nowakiem i Szymonem Łuczakiem stworzyli pasywny egzoszkielet z elementami pneumatycznymi oraz hydraulicznymi, który ma
zastosowanie w fizjoterapii, rehabilitacji, a także w codziennym użyciu osób z niepełnosprawnościami motorycznymi,
zwłaszcza niedowładem kończyn dolnych. Słowo „pasywny”
oznacza tutaj, że nowo opracowana wersja urządzenia nie
potrzebuje do napędu energii elektrycznej, a jedynie energię
przekazywaną ze zdrowych górnych partii ciała, magazynowaną w sprężynach gazowych. Takie rozwiązanie ma zarówno zalety, jak i wady. Do zalet można zaliczyć jego wagę, koszt,
który ostatecznie wynosi kilka tysięcy złotych (a najtańsze
egzoszkielety, które można sprowadzić do Polski to koszt
ponad 100 000 zł), mniejsza awaryjność oraz brak potrzeby
jakiegokolwiek ładowania urządzenia, co sprawia, że zawsze
jest do dyspozycji. Cechą, którą można uznać za wadę jest
fakt, że użytkowanie takiego urządzenia będzie wymagało
pewnej sprawności fizycznej górnych części ciała, co wiąże
się z regularnymi treningami. Dostarcza to jednak motywacji
do pracy nad ciałem oraz osiągniecia ostatecznego celu, czyli
chodzenia w pozycji pionowej. Nasz świat jest przystosowany do pozycji pionowej, gdy pójdziemy do restauracji, kina,
teatru czy muzeum zdarza się, że nie ma nawet toalety dla

Jeden z członków zespołu
LiberiOs prezentujący
egzoszkielet

Render egzoszkieletu
autor grafiki – Przemysław
Kociuba

osób korzystających z wózków inwalidzkich, nie mówiąc już
o rampach niezbędnych do wejścia. Rozwiązanie zespołu
Przemysława Kocioruby jest w tej kwestii nowatorskie i nie
zostało jeszcze wprowadzone do powszechnego użytku. Dlatego też jego twórcy mają nadzieję, że pozwoli on zmienić życie wielu osób borykających się z problemami motorycznymi.

PRZEMYSŁAW
KOCIORUBA
Startowaliśmy w konkursie już po raz drugi. Rok wcześniej nie
udało nam się zdobyć nagrody, jednak
pozyskaliśmy wiele
użytecznych kontaktów, fanów, niezmiernie przydatnych uwag od specjalistów i przede wszystkim – motywację do kontynuowania pracy. Przez
ostatni rok projekt został poddany wielu zmianom,
które usprawniają jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Praca jednak nie była łatwa, musiała
odbywać się na odległość. Mimo że nie udało
nam się zdobyć upragnionej nagrody głównej,
nie wyszliśmy z konkursu z pustymi rękami, ponieważ nasz projekt otrzymał specjalną nagrodę
ufundowaną przez Kancelarię Patentową Patpol.
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CRUSH (THE)
LEAVINGS –
ECOLOGICAL
ANTIPOLLUTION
REACTOR – CLEAR

2

3

Zespół w składzie: Kalina Wiśniewska, Julia
Kosińska i Mateusz
Malikowski stworzył
urządzenie o nazwie
CLEAR. Ma ono stanowić odpowiedź na
co r az pow ażn ie j sz y
problem rosnącej zawartości organicznych
mikrozanieczyszczeń
Prototyp reaktora. 1. Komora z mieszaniną gazów, która pod wpływem wysokiego napięcia,
w środowisku. Hormozaczyna świecić. 2. Wpływ wody. 3. Odpływ wody. 4. Komora przepływowa ze złożem (pokruny, antybiotyki, leki i ich
szonym kwarcem), na którym osadzony jest fotokatalizator (ditlenek tytanu)
metabolity nieustannie
przedostają się do środowiska naturalnego
niu przez reaktor jest bezpieczna – nie zawiera tego związku.
z powodu m.in. nieprawidłowej utylizacji tych substancji
Substancje organiczne obecne w roztworze utleniane są do
w gospodarstwach rolnych, domowych i szpitalach. Nieróżnych związków w zależności od rodzaju rozkładanych zaktóre leki wydalane są z organizmu częściowo w niezmienieczyszczeń. Kolejnym stojącym przed twórcami projektu
nionej postaci, wciąż biologicznie czynnej. Nieskuteczne
wyzwaniem jest ustalenie, do jakich dokładnie. Badania te
sposoby usuwania tego typu zanieczyszczeń powodują
chcą przeprowadzić z pomocą kół naukowych i wspierająciągłe skażenie środowiska, w tym wzrost lekooporności
cych ich instytucji.
bakterii. W dzisiejszych czasach stosuje się oczyszczanie
wody za pomocą promieni UV, ale z racji braku fotokataliSPEKTROFOTOMETRYCZNE BADANIE RÓWNOWAGI
zatora nie wykorzystuje się pełnych możliwości tego procesu,
INDYKATORÓW PH W ROZTWORACH WODNYCH
co prowadzi do strat energii. CLEAR to reaktor przepływowy,
Z ZASTOSOWANIEM METOD NUMERYCZNYCH
który zawiera osadzony na złożu domieszkiwany ditlenek
tytanu – fotokatalizator. Schemat urządzenia widoczny jest
Na potrzeby pracy Tymoteusza Typrowicza, Daniela Goca,
na zdjęciu. Dzięki specjalnej technice osadzania cząsteczek
Piotra Panka i Jakuba Podolaka opracowane zostały algorytmy,
ditlenku tytanu na szkle kwarcowym woda po przepuszczektóre służą badaniu leków i barwników stosowanych w histologii (np. aspiryny i błękitu metylenowego). W uproszczeniu,
projekt polegał na matematycznym opisaniu danej zależności
chemicznej i opracowaniu programu informatycznego, który
KALINA
na jej podstawie rozwiąże problem, wykonując za człowieka
WIŚNIEWSKA
złożone obliczenia. Dzięki omawianemu opracowaniu na
podstawie pomiarów laboratoryjnych (głównie spektroskoW tym roku nasz zepowych) można uzyskać dokładniejsze informacje o tych
spół otrzymał nagrozwiązkach, np. ich stałe kwasowości lub widma elektronowe.
dę specjalną PolpharZespół wykazał ponadto, że używając swoich algorytmów
my. W zeszłorocznej
w eksperymentalnym badaniu związków chemicznych, może
edycji został pozyznacznie zmniejszyć ilość pracy laboratoryjnej i jednocześnie
tywnie zaopiniowany
uzyskać wyniki o zbliżonej dokładności. Utworzona została
przez zespół ekologów Banku Ochrony Środoteż strona internetowa, służąca prezentowaniu uzyskanych
wiska, a w konsekwencji nawiązaliśmy kontakt
danych, np. poprzez generowanie wykresów 3D. Twórcom
z potencjalnymi inwestorami – Warszawskimi Woudało się także przebadać doświadczalnie z użyciem opracodociągami. Konkurs E(x)plory to świetna okazja na
wanych algorytmów przenikalność przez symulowaną błonę
poddanie swoich pomysłów ocenie specjalistów
biologiczną dla jednego z leków, co dostarcza wielu infororaz zachęcenie inwestorów do współpracy.
macji na temat jego potencjalnych zastosowań w obszarach
nauki związanych z medycyną.
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jest na jednym z załączonych zdjęć.
Gotowy model należy wydrukować
w technologii 3D z wykorzystaniem
w pełni biodegradowalnego materiału. Drugie zdjęcie przedstawia finalny fantom, owinięty bolusem oraz
przygotowany do napromieniania.
Do samego pomiaru pochłoniętego
promieniowania wykorzystano film
radiochromowy umieszczony w specjalnie zaprojektowanej do tego celu
kasecie wewnątrz modelu. Prezentowana przez Kacpra Waluka praca
pokazuje, że możliwe jest uzyskanie
bardzo dokładnych fantomów. Co
istotne, zachowane przy tym zostają
Przykładowy wykres 3D dla jednej z badanych substancji. Na osi x ukazana jest
rozsądne koszty wykonania, co jest
długość fali światła, na osi y absorbancja substancji, czyli stopień pochłaniania
dodatkowym atutem w przypadku
przez nią światła, z kolei na osi z przedstawiono pH
wprowadzenia tego rozwiązania do
powszechnego użytku. Zastosowanie go jest, zdaniem autora
pracy, wciąż odległą perspektywą, jednak wierzy, że jego dzieło to krok w dobrym kierunku.
TYMOTEUSZ
TYPROWICZ
Bardzo się cieszę,
że projekt, który
realizowałem razem
z zespołem, otrzymał
akredytację do finału
konkursu E(x)plory. Dostaliśmy od Jury dużo cennych wskazówek, które
z pewnością pomogą nam go rozwinąć. Osiągnięty rezultat dał nam także wstęp na wiele polskich
uczelni, w tym Gdański Uniwersytet Medyczny.

WERYFIKACJA PLANU LECZENIA PACJENTA
ONKOLOGICZNEGO Z UŻYCIEM FANTOMU
ANTROPOMORFICZNEGO
Celem projektu Kacpra Waluka i Jakuba Pietrzaka jest zastąpienie fantomów wodnych stosowanych obecnie do weryfikacji planu leczenia pacjenta onkologicznego. Imitują one
ciało ludzkie jedynie pod względem gęstości radiologicznej.
Fantomy antropomorficzne mają tę przewagę, że odwzorowują je również pod względem kształtu. Sama ich idea nie
jest niczym nowym, jednakże te komercyjnie dostępne są stosunkowo drogie, przez co niezwykle rzadko wykorzystuje się
je w praktyce klinicznej. Twórcy zaproponowali wykonanie
fantomu spersonalizowanego, zaprojektowanego indywidualnie na podstawie zdjęcia CT pacjenta. Wykorzystali oni do
tego celu program 3D Slicer, z którego zrzut ekranu widoczny

KACPER WALUK
W finale konkursu
E(x)plory mój zespół
zdobył wyróżnienie
wraz z akredytacją
na międzynarodowy konkurs Regeneron ISEF. Z wydarzeniem tym wiążę ogromne nadzieje, szczególnie
jeśli chodzi o nawiązywanie nowych kontaktów i stwarzanie okazji na dalszy rozwój.
Przed nami jeszcze sporo pracy, aczkolwiek
liczę, że w jej efekcie nasza obecność na
ISEF nie pozostanie niezauważona. Wszelkie doświadczenia z tego rodzaju rywalizacją
były niezwykle motywujące, dały mi również
dużo do myślenia. Już teraz mamy w Polsce
wielu niezwykle ambitnych, młodych naukowców, a tego typu wydarzenia z roku na
rok, mam wrażenie, zyskują na popularności.
Liczę, że ten trend będzie postępował i z entuzjazmem zachęcam wszystkich niezdecydowanych do podjęcia się niełatwego bądź
co bądź zadania, jakim jest napisanie pracy
naukowej. Jest to cel jak najbardziej osiągalny, pozwalający zrobić coś dobrego zarówno
dla siebie, jak i dla innych.
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Wydrukowany w 3D fantom
gotowy do napromieniowania
autor grafiki – Kacper Waluk

Zrzut ekranu z programu 3D Slicer,
w którym zaprojektowano fantom
autor grafiki – Kacper Waluk

Konkurs E(x)plory organizowany jest od 2012 r.
przez Fundację Zaawansowanych Technologii przy
wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spośród 1600 młodych naukowców, którzy
w ciągu 8 lat przystąpili do rywalizacji, 72 odniosło
sukces, dzięki któremu mogło skomercjalizować
swoje inicjatywy. Innowatorzy w wieku od 13 do
20 lat, uczęszczający do ostatnich klas szkoły podstawowej oraz do szkół średnich, opracowują projekt konkursowy, który następnie rozwijają. Mogą
robić to samodzielnie lub zespołach liczących
maksymalnie cztery osoby. Odbywa się to pod kierunkiem opiekuna naukowego, którym może być
m.in. szkolny nauczyciel lub rodzic ucznia. Entuzjaści nauki walczą o cenne nagrody. Do zdobycia
są stypendia o wartości od 5 do 10 tysięcy złotych,
nagroda finansowa za innowację społeczną, prawo
występu na różnego rodzaju międzynarodowych
konkursach naukowych oraz szereg pomniejszych
wyróżnień, takich jak staże i mentoring.
JAKUB WINIEWSKI

Nowa jednostka w administracji
Uczelni – Biuro IT
Decyzją kanclerza Marka Langowskiego z dniem 1 grudnia
2020 r. w strukturach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego utworzono Biuro IT. Jednostka powstała z połączenia dotychczas istniejących – Działu Technologii Informatycznych
oraz Sekcji Serwisu IT. Kierownictwo Biura objął mgr inż.
Piotr Falc. Jak zapewnia, w pierwszych miesiącach pracy zostaje zachowany obecny sposób obsługiwania spraw.
‒ Rozumiemy, że informatyzacja tak dużego i funkcjonującego
w wielu obszarach podmiotu, jakim jest Gdański Uniwersytet
Medyczny, jest procesem długotrwałym, który powinien być
starannie zaplanowany i konsekwentnie realizowany ‒ wyjaśnia mgr inż. Piotr Falc, dyrektor Biura IT GUMed. Będziemy zwracać szczególną uwagę na utrzymanie ciągłości
działania systemów i usług sieciowych, aby nasi użytkownicy
mogli bez przerwy wykonywać swoją pracę lub kształcić się.
W najbliższych miesiącach Biuro IT zajmie się inwentaryzacją posiadanych zasobów i kompetencji koniecznych do
rozwoju obszaru informatyki na Uniwersytecie. Dogłębna
analiza funkcjonujących systemów, ich zakresu i stanu technicznego dostępnej infrastruktury będzie podstawą do rozpoczęcia prac nad nową koncepcją wsparcia informatycznego,
która zostanie przedstawiona władzom Uczelni.

Mgr inż. Piotr Falc

Rozwój infrastruktury systemów informatycznych oraz optymalizacja ich działania to jeden z celów strategii Uczelni na
lata 2019-2025.
DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Rzecznik prasowy
fot. Paweł Sudara / GUMed
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ZŁOTE SKALPELE 2020 ROZDANE
Profesor Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych w Centrum Udarowym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zwyciężył
w 12. edycji konkursu Złoty Skalpel, organizowanego przez redakcję Pulsu Medycyny. Kapituła, w skład której weszli wybitni przedstawiciele
z różnych dziedzin medycyny, najwyżej oceniła
projekt dotyczący opracowania i wdrażania nowych systemowych rozwiązań terapeutycznych
w ostrych udarach mózgu w Polsce oraz nowatorskiej metody leczenia udaru niedokrwiennego.
Zwycięski projekt złożony był z 6 osiągnięć dotyczących
m.in. opracowania nowego schematu terapii dla pacjentów
w ostrej fazie udaru niedokrwiennego spowodowanego zamknięciem średnich i małych tętnic mózgu, którzy przed
udarem czynnie przyjmowali, tzw. doustne antykoagulanty.
Ponadto doceniono zorganizowanie i prowadzenie jednego
z pierwszych w Polsce 24/7 regionalnych systemów leczenia
ostrych udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej, jak również wprowadzenie w Centrum
Udarowym w Gdańsku systemowych możliwości ponadstandardowego stosowania trombektomii mechanicznej,
w tym terapii, w tzw. przedłużonych oknach terapeutycznych.
– Świadomość trwałości, systemowości tych rozwiązań terapeutycznych jest prawdziwym wyróżnieniem i sprawia
dużą satysfakcję – podkreśla prof. Bartosz Karaszewski.
– Przyznane wyróżnienie postrzegam przede wszystkim
przez pryzmat naszego głównego celu – zwiększenia odsetka pacjentów, którzy po udarze mózgu wracają do samodzielności, aktywnego życia i funkcji społecznych, które
wykonywali przed chorobą.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne leczenie udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej
rozpoczęło już w 2015 r., jako jeden z pierwszych ośrodków w kraju. W tym samym roku UCK wypracowało system dostępu do tej metody terapeutycznej 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu potencjalnie dla wszystkich pacjentów regionu (ośrodków z tak funkcjonującym systemem
jest w tej chwili w Polsce tylko kilka). Pilotażowy program
Ministerstwa Zdrowia leczenia udarów niedokrwiennych
mózgu tą metodą zainicjowano 1 stycznia 2019 r. Szpital kliniczny GUMed jest jedynym ośrodkiem w Polsce
północnej zakwalifikowanym do pilotażowego programu
leczenia inwazyjnego udarów niedokrwiennych mózgu
metodą trombektomii mechanicznej. Koordynatorem systemu leczenia udarów mózgu jest prof. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii GUMed, ordynator
Kliniki Neurologii Dorosłych, natomiast część zabiegowa

Prof. dr hab. Bartosz Karaszewski

wieloetapowego procesu terapeutycznego realizowana jest
w pracowni naczyniowej Zakładu Radiologii pod kierunkiem prof. Edyty Szurowskiej.
Trombektomia daje szansę na powrót do sprawności chorym po najcięższych udarach. Zabieg polega na mechanicznym usunięciu zatoru lub zakrzepu ze światła naczynia.
Kwalifikują się do niego chorzy z najcięższymi udarami –
spowodowanymi ostrą niedrożnością największych tętnic
domózgowych i mózgowych. W tej grupie pacjentów, do
czasu wprowadzenia trombektomii, rokowanie było w zdecydowanej większości niekorzystne nawet w przypadku
zastosowania tzw. leczenia trombolitycznego (stosowanego
w celu „rozpuszczenia” skrzepliny).
W czasie pandemii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
wypracowało bezpieczną dla personelu i współpacjentów,
równoległą ścieżkę postępowania dla chorych zakażonych
COVID-19 z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu.
Trombektomia mechaniczna u pacjentów z koronawirusem wykonywana jest w Centrum Udarowym UCK (Klinika Neurologii Dorosłych oraz Pracownia Naczyniowa)
od początku października 2020 r.
Mimo tego, że w trakcie pandemii obserwuje się niższą
zgłaszalność do szpitali pacjentów z objawami udaru, nie
oznacza to, że liczba kobiet i mężczyzn dotkniętych tą
chorobą się zmniejszyła – w Polsce to ok. 80 tysięcy osób
rocznie. Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci dorosłych, a także najczęstszą przyczyną ich
trwałej niepełnosprawności. W Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym procedura trombektomii mechanicznej wykonywana jest u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa.
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UCK to placówka posiadająca łóżka dedykowane tego
typu pacjentom.
– Wytworzyliśmy w UCK równoległą rzeczywistość medyczną, organizacyjną i systemową leczenia u pacjentów
zakażonych COVID-19 ostrych chorób, które wymagają
pilnej interwencji, nie tylko neurologicznych – dodaje
prof. B. Karaszewski. – Taki system umożliwia połączenie dwóch zasadniczych interesów: dostępności terapii
najcięższych ostrych chorób dla pacjentów z infekcją
COVID-19 oraz możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemicznego dla personelu i innych pacjentów Szpitala.
Konkurs Złoty Skalpel organizowany jest przez Puls Medycyny od 12 lat. Jego celem jest promowanie postaw

PRESTIŻOWA NAGRODA
DLA NAUKOWCA UCZELNI
Doktor Blanka Seklecka z Katedry i Kliniki Onkologii
i Radioterapii, kierownik Ośrodka Badań Klinicznych
Wczesnych Faz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
została zwyciężczynią w międzynarodowym konkursie
Christine Pierre Clinical Trials Lifetime Achievement
Award w dziedzinie badań klinicznych.
Nagrodę tę otrzymują naukowcy rewolucjonizujący badania kliniczne. Dr B. Seklecka, która pokonała badaczy
z USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, jest nie tylko kie-
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proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian
w ochronie zdrowia w Polsce podnoszących jakość opieki
medycznej. Warunkiem udziału jest wynalezienie nowej
metody diagnostycznej lub terapeutycznej, opracowanie
nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem
w ochronie zdrowia bądź unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.
oprac. DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Rzecznik prasowy GUMed
WIOLETTA WÓJCIK
Zespół ds. Organizacji i Promocji UCK
fot. Paweł Sudara / GUMed

rownikiem Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz
UCK, ale też jego założycielem. Jednostka ta zajmuje się
wstępnym badaniem nowych leków – m.in. określaniem
ich dawek oraz oceną efektywności i wpływu na organizm pacjenta. Organizatorzy konkursu docenili pracę dr
Sekleckiej, podkreślając, że już po roku funkcjonowania
Ośrodek prowadzi we współpracy z szeregiem nowoczesnych laboratoriów badania nad 23 nowymi lekami. Jego
założycielka ponadto sama przeszkoliła zespół w taki sposób, aby miał on możliwość pełnej i rzetelnej analizy testowanych substancji.
Więcej informacji na stronie konkursu.
fot. Sylwia Mierzewska / UCK
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GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI PRZYZNANE
Naukowcy naszego Uniwersytetu znaleźli się w gronie laureatów konkursów OPUS 19, PRELUDIUM 19
oraz MINIATURA 4 Narodowego Centrum Nauki.
W ramach konkursu OPUS 19 finansowanie otrzymali:

·

·

·

·

·

prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz z Zakładu Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego z projektem pt. Wpływ
restrykcji czasowej w spożywaniu pokarmu oraz treningu
wytrzymałościowego na markery zdrowia starszych kobiet,
wartość projektu 2 243 760 zł, dofinansowanie GUMed
2 243 760 zł;

Prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

Prof. dr hab. Rafał Bartoszewski

prof. dr hab. Rafał Bartoszewski z Katedry i Zakładu
Biologii i Botaniki Farmaceutycznej z projektem pt. Czy
łagodny stres ER i prekondycjonowanie umożliwia lepsze
zrozumienie mechanizmów determinujących los komórki
podczas UPR?, wartość projektu 2 522 400 zł, dofinansowanie GUMed 2 522 400 zł;
dr hab. Anna Hallmann z Katedry i Zakładu Biochemii
Farmaceutycznej z projektem pt. Aromatyzacja steroidów
przez małże morskie: charakterystyka kompleksu enzymatycznego i efektywność procesu w obecności związków EDs
(ang. Endocrine Disruptors), wartość projektu 1 396 800
zł, dofinansowanie GUMed 1 134 600 zł; projekt realizowany będzie w konsorcjum z Wydziałem Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego oraz we współpracy z Center of
Biotechnology (CeBiTech) przy Uniwersytecie Bielefeld;
dr hab. Anna Lass z Zakładu Parazytologii Tropikalnej,
Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej z projektem
pt. Badania nad epidemiologią alweokokozy na wybranych
terenach endemicznych i nieendemicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania profili genetycznych
Echinococcus multilocularis u żywicieli ostatecznych i ludzi,
wartość projektu 1 679 400 zł, dofinansowanie GUMed
1 362 240 zł; projekt realizowany będzie przy współpracy
z Katedrą Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej, Zakładem Medycyny Sądowej oraz Państwowym
Instytutem Weterynaryjnym, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Gdańsku, Polskim Związkiem Łowieckim i Lasami Państwowymi;
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, kierownik II Kliniki Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu z projektem pt. Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w
trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową, wartość projektu 1 472 400 zł, dofinansowanie GUMed 223 200 zł;
projekt jest wspólnym przedsięwzięciem środowisk naukowych Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, liderem projektu jest prof. dr hab. inż.
Krzysztof Wilde, rektor PG;

Dr hab. Anna Hallmann

Dr hab. Piotr Łuczkiewicz

·

·

Dr hab. Anna Lass

Dr hab. Adriana Mika

dr hab. Adriana Mika z Katedry i Zakładu Biochemii
Farmaceutycznej z projektem pt. Metabolizm bardzo
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i patof izjologiczna rola elongazy kwasów tłuszczowych -1 (ELOVL1),
wartość projektu 1 770 582 zł, dofinansowanie GUMed
1 514 982 zł;
dr hab. Anna Żaczek, prof. uczelni, kierownik Zakładu
Onkologii Translacyjnej, prodziekan Międzyuczelnianego
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed z projektem pt.
Badanie progresji potrójnie ujemnego raka piersi – analiza
krwi w oparciu o sekwencjonowanie pojedynczych komórek
i metody sztucznej inteligencji, wartość projektu 2 074 080 zł,
dofinansowanie GUMed 2 074 080 zł; projekt zostanie zrealizowany w Zakładzie Onkologii Translacyjnej
(GUMed), w ścisłej współpracy z Centrum Analiz Biosta-
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tystycznych i Bioinformatycznych, Wydziałem Nauk Klinicznych (Uniwersytet w Bergen, Norwegia) oraz Centrum
Nauki i Inżynierii BioSystems (Indyjski Instytut Nauki, Bangalore, Indie), bardzo istotnym wsparciem będą również jednostki: Breast Unit (GUMed) oraz Centrum Nowotworów
Amsterdam (Wolny Uniwersytet, Amsterdam, Holandia).
W ramach konkursu PRELUDIUM 19 finansowanie
otrzymali:

·

·

mgr Monika Górska-Arcisz z Zakładu Enzymologii
i Onkologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii UG i GUMed z projektem pt. Aktywność
FGFR2 w regulacji czynnika transkrypcyjnego Nrf-2 – znaczenie dla wzrostu i odpowiedzi komórek luminalnego raka
piersi na terapie anty-ER, wartość projektu 210 000 zł, dofinansowanie GUMed 210 000 zł;
mgr Patrycja Jabłońska z Katedry i Zakładu Biochemii
z projektem pt. Rola CD38 w rozwoju zaburzeń sercowo-naczyniowych, wartość projektu 209 880 zł, dofinansowanie GUMed 209 880 zł;

Dr hab. Anna Żaczek,
prof. uczelni

Monika Górska-Arcisz

Patrycja Jabłońska

Karol Steckiewicz

Prof. dr hab. Iwona
Inkielewicz-Stępniak

Lek. Anna Zaryczańska

Dr hab. Magdalena Trzeciak

Dr Katarzyna Chojnacka

· Karol Steckiewicz, student VI r. kierunku lekarskiego

z projektem pt. Ocena potencjalnego zastosowania nanocząstek metali szlachetnych jako platform dostarczania leków
w eksperymentalnym modelu chorób zapalnych jelit, wartość
projektu 209 784 zł, dofinansowanie GUMed 209 784 zł;
opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. Iwona
Inkielewicz-Stępniak, kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Farmaceutycznej;

·

lek. Anna Zaryczańska, doktorantka Pierwszej Szkoły
Doktorskiej z projektem pt. Atopowe zapalenie skóry – poszukiwanie nowych punktów uchwytu terapii celowanej na
podstawie oceny znaczenia klinicznego i prognostycznego wybranych cytokin (IL-19, IL-37) z zastosowaniem innowacyjnej metody diagnostycznej, wartość projektu 209 398 zł, dofinansowanie GUMed 209 398 zł; opiekunem pracy jest dr
hab. Magdalena Trzeciak z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, w której zostanie zrealizowane badanie.
W ramach konkursu MINIATURA 4 finansowanie
otrzymali:

· dr Katarzyna Chojnowska z Międzynarodowej Agendy

Badawczej – Laboratorium Medycyny 3P GUMed, finansowanie w kwocie 49 170 zł przeznaczono na realizację projektu Markery prognostyczne w fibroblastach pochodzących z histologicznie niezmienionej tkanki od pacjentek
z nowotworem piersi; nadzór merytoryczny nad projektem
sprawować będzie prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski;

· dr Michał Bieńkowski z Katedry i Zakładu Patomorfologii otrzymał finansowanie w kwocie 49 610 zł na realizację
projektu Analiza wolnego nowotworowego DNA z mutacją
KRAS u pacjentów z rakiem trzustki; projekt realizowany

będzie we współpracy z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii
i Hepatologii GUMed oraz Kolekcją Plazmidów i Drobnoustrojów Wydziału Biologii UG. Nadzór merytoryczny nad
projektem sprawować będzie prof. dr hab. Wojciech Biernat
z Katedry i Zakładu Patomorfologii GUMed.
Więcej informacji o laureatach i projektach w serwisie WWW
GUMed oraz na stronie Narodowego Centrum Nauki.
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PROJEKT DOKTORANTKI
Z FINANSOWANIEM
FUNDACJI NUTRICIA
Mgr Aleksandra Rodziewicz, doktorantka Zakładu Patologii i Reumatologii Doświadczalnej otrzymała grant promotorski finansowany z Fundacji NUTRICIA na realizację
projektu pt. Wpływ diety eliminującej gluten na jakość życia,
stan zapalny i skład mikrobiomu jelitowego osób z autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy. Wartość projektu i dofinansowania wynosi 99 960 zł.
Celem inicjatywy jest sprawdzenie, czy popularna wśród
pacjentek dieta bezglutenowa przynosi korzyści zdrowotne

GRANT DLA NAUKOWCA
NASZEJ UCZELNI
Lek. Aleksander Aszkiełowicz, asystent Kliniki
Anestezjologii i Intensywnej Terapii otrzymał grant dla
badania inicjowanego przez badacza na realizację projektu
pt. Impact of continuous veno-venous hemodiafiltriation on
efficacy of administration of prophylactic doses of enoxaparin
and fondaparinux in critically ill patients. W ramach grantu
firma Baxter sfinansuje koszt dwuletniego projektu opiewający na kwotę 37 092 dolarów.
Badania inicjowane przez podmiot badawczy to możliwość skorzystania z dotacji, w ramach której naukowcy

u kobiet z autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy
(chorobą Hashimoto) niechorujących na celiakię. Eliminacja glutenu w chorobie
Hashimoto jest promowana
w Internecie, jak również
przez wielu specjalistów, pomimo braku badań na temat
efektów takiego postępowania. Co więcej, istnieje
prawdopodobieństwo, że eliminacja glutenu negatywnie
wpływa na skład mikrobiomu
jelitowego, dlatego tym bardziej nie powinna być wprowadzana bezpodstawnie.

z całego świata mogą przesłać swój protokół badań
do analizy i rozpatrzenia
przez firmę Baxter. Kryteria
finansowania zakładają, że
badacz oraz jego instytucja
mają pełną kontrolę nad
protokołem, są właścicielami danych, a firma pełni
funkcję sponsora projektu
poprzez zapewnienie środków finansowych lub pomocy w postaci produktów
oraz innych specjalistycznych usług w zależności od
potrzeb jednostki.

mgr Aleksandra Rodziewicz
fot. Mika Szymkowiak

lek. Aleksander Aszkiełowicz

WYRÓŻNIENIE PAN
DLA STUDENTA UCZELNI
Shan Ali, student VI roku kierunku lekarskiego – English
Division otrzymał Laur Medyczny im. Doktora Wacława
Mayzla – honorowe wyróżnienie dla studentów aktywnych
naukowo. Shan znalazł się na czele 10 docenionych studentów z imponującym wynikiem 17 publikacji z zakresu
neurochirurgii.
– Jestem wdzięczny za to wyróżnienie. Chciałbym podziękować dr. Tomaszowi Szmudzie z Katedry i Kliniki Neurochirurgii GUMed, który pokazał mi, jak przeprowadzać

badania i publikować ich wyniki oraz jak radzić sobie
z łączącą się z tym dużą ilością obowiązków – mówi Shan
Ali. – Zaangażowałem się także w działalność Studenckiego Koła Naukowego Neurologii i Neurochirurgii, które
w ciągu jednego roku opublikowało kilkanaście artykułów
naukowych w recenzowanych czasopismach.
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Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla przyznawany jest od 1999 r. za wysoko ocenioną pracę naukową
przygotowaną przed uzyskaniem dyplomu ukończenia
studiów. Praca taka musi zostać opublikowana w czasopiśmie naukowym, a jej wykonanie nie może być związane
z formalnymi wymogami studiów. Młody naukowiec może
zostać w ten sposób nagrodzony na wniosek rektora swojej
uczelni, z kolei rektor ma prawo przesłać do PAN tylko
jeden wniosek w roku.
oprac. JAKUB WINIEWSKI
Sekcja ds. Komunikacji

SHAN ALI
I'm interested in
neurology and neurosurgery and most
of my 17 publications reflect that.
N ow a da ys , w i t h
most people obtaining their information online, I think it is crucial
to analyse what information (or misinformation)
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people are obtaining as it may impact a person's
medical decisions. Two articles I co-authored concerned the quality and reliability of information on
narcolepsy and hydrocephalus on YouTube.
Three of my articles were actually poems that
I published in JAMA Oncology. Academic writing
is purposefully devoid of emotion. But I think
a field such as oncology requires poetry as it can
help heal by promoting empathy and helping
physicians and patients to express or come to
terms with feelings that are difficult to describe.
The rest of my articles were mostly clinical and
had to do with applications of brain imaging. For
example, we evaluated the best mathematical
formulas neurosurgeons could use to resect
brain tumors using fluorescent light, how pre-operative brain imaging could help predict
where and how the surgeon would actually perform an aneurysm-clipping surgery and how an
imaging technique called "tractography" could
assist in surgery by outlining nerve tracts.

WYRÓŻNIENIA DLA
PRZEDSTAWICIELEK SKN
SKN Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia działające przy Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, którego opiekunem jest dr Ewa
Bandurska, podobnie jak w poprzednich latach reprezentowało Gdański Uniwersytet Medyczny na XVIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (ISPOR Poland Chapter). Konferencja
odbyła się w dniach 26-27.11.2020 r. w formie zdalnej.
SKN reprezentowały: doktorantka GUMed mgr Weronika
Ciećko (przewodnicząca SKN), Justyna Skwierawska, studentka II roku kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie
w systemie zdrowia (studia I stopnia) oraz lic. Kinga Labunets, absolwentka kierunku zdrowie publiczne I stopnia.
W sesji prac studenckich przedstawiciele SKN prezentowali dwie prace. Justyna Skwierawska pracę pt. Higiena
wśród Polaków – czy pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się do zmiany nawyków higienicznych Polaków?
Kinga Labunets oraz Weronika Ciećko przedstawiły wyniki swojego badania nt. postrzegania pandemii COVID-19
oraz jej wpływu na nawyki i zachowania społeczne. Oba

Justyna Skwierawska

Weronika Ciećko

Kinga Labunets

wystąpienia zostały przygotowane przy wsparciu dr Ewy
Bandurskiej. Obie prace zostały docenione przez Zarząd
PTFe i przyznano im wyróżnienia, Laureaci natomiast
otrzymali cenne nagrody.
Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji było zastosowanie farmakoekonomiki w dobie pandemii. Wydarzenie
składało się z kilku sesji poświęconym m.in. wyzwaniom
HTA (health technology assessment – ocena technologii medycznych) w zakresie szczepień i zabezpieczenia populacji
w dobie pandemii, chorobom rzadkim i nowym rozwiązaniom organizacji leczenia, wytycznym HTA w zakresie
wyrobów medycznych oraz innowacyjności i efektywności.
W wydarzeniu brali udział między innymi prezes Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr n. med. Roman Topór-Mądry oraz były wiceminister zdrowia prof. dr
hab. n. med. Marcin Czech, który poprowadził jedną z sesji.
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Wszechświat jest w nas
Z prof. Rafałem Bartoszewskim z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
rozmawiała Agnieszka Anielska, koordynatorka projektu Nauka to ludzie

Gdzie się zaczęła
Pana naukowa
droga?
Skończyłem studia
w Inst y tucie Biochemii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Były
wymagające, a mnie
interesowały głównie te rzeczy, które
nie wymagały przyswajania wiedzy na
pamięć, a zdolności
analitycznych, rozwiązywania problemów. Dlatego mój
Prof. Rafał Bartoszewski
wybór padł później
na doktorat z biofizyki, eksperymentalny, chociaż wcale nie jest tak, że ja od
dziecka chciałem zostać naukowcem. Miałem tu w Polsce
wspaniałych wykładowców, to byli wychowankowie legendy biochemii, prof. Parnasa. Poświęcano nam dużo uwagi.
Jednak dopiero doktorat to było wejście do realnego świata
uczelni. Wtedy zobaczyłem to, czego nie widziałem jako student – jak funkcjonują badania, zespoły badawcze.
Wkrótce po rozpoczęciu doktoratu wyjechał Pan za
granicę, prawda?
Tak, zdarzył się niesamowity przypadek. Koleżanka, która miała
wyjechać na stypendium do Niemiec, na Uniwersytet w Bochum,
musiała zrezygnować i miejsce się zwolniło. Ja dostałem tę ofertę
i choć był to zupełnie inny temat niż ten, nad którym miałem
pracować, to wyjazd okazał się w mojej karierze bardzo ważny.
Gdy wyruszałem, zapewniano mnie, że stypendium dostanę od
ręki, najwyżej z tygodniowym opóźnieniem. Miałem skromne
oszczędności, bo stypendium doktoranckie było wówczas bardzo niskie. Opłaciłem akademik za dwa miesiące, ubezpieczenie zdrowotne i pieniądze się skończyły… Na wszelki wypadek
miałem powrotny bilet do Polski. Nie było łatwo, ale zostałem.
Dlaczego? Co Pana przekonało?
W Polsce z uwagi na nadmiar obowiązków wykładowcy mają
relatywnie mało czasu dla młodych. W Niemczech trafiłem
do dwóch emerytowanych profesorów, którzy mieli dla mnie

tego czasu mnóstwo. Jednym z nich był prof. Günter F. Wildner, biochemik, drugim prof. Achim Trebst, legenda biofizyki.
To wyglądało tak, że jak się pojawiałem rano w laboratorium,
opowiadałem, jakie eksperymenty zrobię, dlaczego i jak je
zrobię. Pod koniec dnia spotykaliśmy się i dyskutowaliśmy
o tym, co mi wyszło, co o tym myślę i co powinienem zrobić dalej. Ten okres dał mi niesamowicie dużo. Trzeba umieć
słuchać takich ludzi, choć niektóre rzeczy człowiek jest w stanie zrozumieć dopiero po latach. Tak na marginesie, oni się
szybko zorientowali w mojej sytuacji finansowej i zostałem
zatrudniony na pół etatu. Moje stypendium przyszło chyba
na tydzień przed powrotem do Polski.
Rychło w czas. Zatem powrót do Polski. Co było dalej?
Kolejny przypadek. Po obronie doktoratu aplikowałem do
pracy w branży farmaceutycznej. Dostałem tę pracę, posada
była stabilna, pensja atrakcyjna. Ale zadzwonił mój kolega
z informacją o post-docu w USA. Uznałem, że jeśli nie skorzystam z takiej okazji, to do końca życia będę żałował. Zrezygnowałem więc z tej oferty pracy i wyjechałem do Stanów.
Tak trafiłem do prof. Zsuzsy Bebok. To była kolejna zmiana,
zupełnie nowy dla mnie obszar. Z sinic i fotosyntezy musiałem się przestawić na mukowiscydozę, publikacje na ten
temat czytałem w samolocie. Profesor stawiała na dużą samodzielność, ale dawała również duży kredyt zaufania. Po pierwszych sześciu miesiącach miałem już pierwsze dwie publikacje. Ten wyjazd jest dla mnie cenny również z tego powodu,
że zaowocował współpracą z prof. Jamesem Collawnem, biochemikiem, która trwa do dzisiaj. To jeden z moich mentorów,
bardzo doceniam, że jest taka osoba, której się mogę poradzić,
z którą mogę przedyskutować swoje wątpliwości.
Dużo na Pana drodze tych szczęśliwych przypadków.
Sporo też zmian w zakresie obszarów prowadzonych
badań. Czy to zróżnicowanie projektów, w których
Pan uczestniczył postrzega Pan jako pewną wartość
dodaną, coś co zaprocentowało?
Zdecydowanie. Teraz widzę, że jak się jest zbyt długo osadzonym w danej dziedzinie, to patrzy się na pewne problemy
tak, jak wszyscy inni na nie patrzą. Nie dostrzega się pewnych – prostych z punktu widzenia innej dziedziny rzeczy. Dlatego tak ważna jest interdyscyplinarna współpraca
i poszerzanie horyzontów. Badania nad lekiem są obecnie
bardzo interdyscyplinarne, pracowałem w zespołach, gdzie
mieliśmy klinicystów, farmaceutów, biofizyków, biologów.
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To jest przepis na najbardziej innowacyjne i bezpieczne dla
pacjentów rozwiązania.
Powrót z USA to miał być powrót „na dobre” czy jednak tylko przystanek przed dalszą podróżą?
Właściwie nie zakładałem, że wrócę do Polski, warunki tutaj
nie zachęcały. Ale kiedyś odwiedziłem prof. Arkadiusza Piotrowskiego, który kilka lat wcześniej zaczął pracę w Gdańsku,
i bardzo mi się tu spodobało. W momencie, kiedy powiedziałem mu, że będę szukał pracy w Europie, wspomniał mi
o możliwościach, jakie są tutaj. I tak się tu znalazłem. Jestem bardzo wdzięczny prof. Renacie Ochockiej, kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej. Ona nam obu dała szansę, uwierzyła w nas, a kiedy było
trzeba chroniła nas też w pewien sposób od tego systemu, od
którego odwykliśmy… Profesor uważam za moją mentorkę
w zakresie zarządzania zespołem badawczym. Od niej wiele
się nauczyłem, bo doświadczenia ze Stanów okazały się zupełnie nieadekwatne do polskich warunków. To jest problem
wielu osób, które wracają do kraju.
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jaką znamy, chodzi o pewne idee. Co nimi powodowało? Ciekawość świata. Nauka pozwala go poznać. Taka komórka to
jest wszechświat wzajemnych interakcji. I ten wszechświat jest
w nas. Wcale nie trzeba lecieć na inną planetę, żeby go odkrywać.
Zastanawiał się Pan kiedyś, kim by Pan był, gdyby
nie został Pan naukowcem?
Uwielbiam naprawiać zegarki mechaniczne, to moja kolejna
wielka pasja. Jak miałem gorsze chwile w Stanach to nawet
się zastanawiałem czy się tym nie zająć. Zegarmistrzostwo
to zawód, który ogromnie szanuję. Warto pamiętać, że np.
milionometr to produkt zegarmistrza LeCoultre'a, a nie naukowca. Wnętrze zegarka to złożony mechanizm, zębatki,
kółeczka. W komórce jest podobnie, tylko jest tego jeszcze
więcej i jest jeszcze bardziej skomplikowane.

Ale osiadł Pan, zbudował zespół…
Tak. Udało się stworzyć fajną grupę ludzi, którzy chcą robić
badania i którym mogę zaufać. To jest bardzo ważne. Nasze
projekty zyskują finansowanie, mamy kolejne pomysły.
A jak, na bazie swoich doświadczeń, stara się Pan
swoim młodszym kolegom i koleżankom doradzać?
Mówię im, że warto zaraz po doktoracie spróbować zdobyć
własne pieniądze, zarządzać grantem, wziąć za niego odpowiedzialność. To daje naukową wolność i satysfakcję. Mamy
dobry sprzęt, mamy warunki, a ja jestem tu po to, aby im pomóc. To moja rola. Diabeł tkwi w stawianiu właściwych pytań.
Pytań oczywistych, na które nikt jeszcze nie odpowiedział.
Pytań, które są ważne dla ludzi. Takich, które niezależnie od
przynoszonych odpowiedzi, będą wartościowe dla danej dziedziny i dla pacjenta. Stawianie tych pytań wynika z krytycznej
dyskusji, ona sprzyja rozwojowi.
Na ile w świecie nauki liczy się chęć dokonania przełomowych odkryć? Czy dla Pana w nauce to jest najistotniejsze?
Praca naukowa to nie jest czekanie na odkrycie. Nauka to jest
praca u podstaw. Dla mnie praca nad mechanizmami RNAi
to jest taka kryminalistyka, zabawa w detektywa, wyzwanie intelektualne. Te historie, w które układają się badania, czasem
są niezwykle zaskakujące. Oczekiwanie na Nagrodę Nobla to
ślepa ścieżka, bo nie o to chodzi w nauce. W nauce chodzi o to,
żeby rozumieć. Wszystko inne jest tego konsekwencją.
Człowiek od zawsze zastanawiał się jak działa wszechświat.
Dawni filozofowie, bez żadnych narzędzi empirycznych, przewidzieli atom czy pierwiastki, oczywiście nie w takiej formie,

PROF. MIŁOSZ JAGUSZEWSKI
Przewodniczący Rady Naukowej
projektu Nauka to ludzie
Na początku października razem z Rafałem Bartoszewskim miałem przyjemność odebrać w Pałacu
Prezydenckim nominację profesorską. Niedawno
dotarła do nas wszystkich informacja o jego nowym, obiecującym grancie pozyskanym z NCN.
Jestem pewien, że wkrótce usłyszymy o jego kolejnych sukcesach, czego mu szczerze życzę.
Bardzo się cieszę, że badacz, który jest uosobieniem interdyscyplinarności przyjął nasze zaproszenie do udziału w projekcie Nauka to ludzie. Takie
osoby są doskonałą wizytówką gdańskiej nauki.

Więcej o badaniach prowadzonych pod kierunkiem
prof. Rafała Bartoszewskiego można dowiedzieć się
na stronie www.naukatoludzie.gumed.edu.pl.
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Kadry GUMed
NA STANOWISKU ADIUNKTA
ZATRUDNIONO

PRACĘ W UCZELNI
ZAKOŃCZYŁA

dr n. med. Klaudię Suligowską

dr Anna Siekierzycka

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEJ PRACY
OBCHODZĄ:

20 lat Gabriela Grabińska

25 lat mgr Anita Dobyszuk
dr hab. Katarzyna Plata-Nazar
Ewa Grzęda
dr hab. Agata Żółtowska
dr Agnieszka Konopacka
Jolanta Romanowska
mgr Małgorzata Sokołowska
prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE

23 listopada 2020 r. zmarła

KRYSTYNA NOWICKA
Pracownik Osiedla Studenckiego w latach 1981-2020.

rys. Alina Boguszewicz

ZMIANY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH
W GRUPIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH
NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

Z dniem 2.12.2020 r. dr Elżbiecie Stankiewicz powierzono stanowisko p.o. kierownika Centralnego
Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Z dniem 30.11.2020 r. pracę w Uczelni zakończył
mgr inż. Paweł Zdrodowski, zastępca kanclerza –
dyrektor ds. infrastruktury.

24 listopada 2020 r. zmarł

DR ZBIGNIEW WYPYCH
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej GUMed,
zatrudniony w Uczelni w latach 1960-1999. Specjalista
z zakresu chemii i biochemii węglowodanów. W okresie stanu
wojennego organizował szkolenia Niezależnego Zrzeszenia
Studentów, był także członkiem tajnej Komisji Zakładowej
Solidarności. Reprezentował środowisko medyczne w zarządzie regionu gdańskiego NSZZ Solidarność.

29 listopada 2020 r. zmarła

MGR INŻ. BARBARA NIKOWSKA
Wieloletni pracownik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych
w latach 1987-1997 i dyrektor Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 2 w latach 1997-2003.

15 grudnia 2020 r. zmarł

PROF. WACŁAW SZYBALSKI
Światowej sławy specjalista z zakresu genetyki molekularnej
i medycyny molekularnej, wybitny polski uczony, który przez
ponad 45 lat prowadził pracę naukową w Uniwersytecie Stanu
Wisconsin w Madison w USA. Doktor honoris causa naszego
Uniwersytetu z 2000 r. oraz Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
Jeden z inicjatorów i promotorów utworzenia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wspierał budowę Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej GUMed.
Z Jego inicjatywy powołano Fundację Profesora Wacława Szybalskiego w 2007 r., której celem jest działanie na rzecz wzmocnienia
międzynarodowego prestiżu nauki polskiej oraz miasta Lwowa.
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Jubileusz 75-lecia istnienia naszego Uniwersytetu zbiega się z jeszcze jednym ważnym wydarzeniem – 30. rocznicą wydania pierwszego numeru Gazety GUMed. Miesięcznik jest wydawnictwem unikatowym, najstarszym
pismem akademickim w Polsce ukazującym się nieprzerwanie od 1991 roku.
Na łamach ponad 350 numerów zapisana jest historia naszej Uczelni, widziana przez pryzmat kolejnych pokoleń pracowników, studentów i absolwentów. To wyjątkowe forum wymiany poglądów i dyskusji, odgrywające
niezwykle istotną rolę w utrwalaniu tradycji akademickiej oraz budowaniu tożsamości i więzi w środowisku
uniwersyteckim. Medium tak ważne obecnie, w trudnym czasie epidemii COVID-19, stwarzające namiastkę spotkań ze społecznością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Redaktorom naczelnym i całemu zespołowi redakcyjnemu Gazety GUMed, serdecznie dziękuję za ogromne
zaangażowanie, profesjonalizm i wieloletnią pracę na rzecz pisma. Poprzez wspólne działania, także na wydawniczym froncie, udaje nam się budować silną markę GUMed, jak również wzmacniać prestiż i renomę
naszego Uniwersytetu.
Życzę Państwu wielu ciekawych pomysłów, wytrwałości i satysfakcji, a także dalszego pomyślnego rozwoju naszego
czasopisma. Czytelnikom i sympatykom życzę przyjemnej lektury, jak również gorąco zachęcam do aktywnego włączenia się w kreowanie treści kolejnych numerów Gazety GUMed.

PROF. DR HAB. MARCIN GRUCHAŁA
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Trzy dekady temu, wraz z wydaniem pierwszego numeru Gazety GUMed (dawniej AMG)
społeczność akademicka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zyskała nową przestrzeń do
wymiany informacji i poglądów.
Już na samym początku, na łamach czasopisma, redakcja zadeklarowała otwartość dla profesorów
i studentów, lekarzy i magistrów, przedstawicieli administracji i związków zawodowych. Zobowiązanie jakże aktualne i potrzebne współcześnie.
Historia Gazety GUMed to również historia naszego Szpitala ‒ jego budowa, przemiany, ważne dokonania i przełomowe momenty. Jednak przede wszystkim to opowieść o ludziach ‒ specjalistach,
którzy współtworzą wieloletnią tradycję gdańskiej medycyny.
Z okazji 30-lecia Gazety GUMed życzymy całej Redakcji satysfakcji z pracy, dalszego rozwoju oraz
aby kiedyś obrana misja i wartości stale Wam przyświecały.
Jesteśmy dumni, że jako szpital kliniczny GUMed, możemy nieustannie uczestniczyć w kształtowaniu Waszego miesięcznika.

JAKUB KRASZEWSKI

Dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
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A to było tak…
PROF. DR HAB. JERZY ROGULSKI
Redaktor naczelny Gazety AMG
w latach 1991-1993

Gazeta AMG powstała spontanicznie, przy herbacie z rektorem prof. Stefanem Angielskim, który od drzwi rzucił – powinniśmy wydawać jakieś pismo uczelniane, jakiś biuletyn
informacyjny, żeby dotrzeć do ludzi. Na poczekaniu ustaliliśmy, że pismo powinno się ukazywać regularnie, najlepiej co
miesiąc, ale tytuł powinien nawiązywać do codziennych spraw,
którymi żyje cała społeczność Uczelni. Codzienność, a więc
gazeta – Gazeta AMG. Zaproponowałem, żeby tytułowa winieta Gazety była zapisem fonetycznej zbitki, wymienianego
jednym tchem wyrażenia GazetAMG, z wypadnięciem małego a. Naszkicowałem od ręki projekt winiety. Poprosiłem
mojego syna Marka, artystę malarza o graficzne opracowanie
winiety Gazety. Podobała mi się, prosta i wyrazista.
Był to grudzień 1990 r. Dwa dni po naszej rozmowie zjawiła
się u mnie wystraszona Józefa de Laval, dyrektor Biblioteki Głównej AMG. Rektor prosił ją, żeby współredagowała
czasopismo. Mało tego, życzył sobie, żeby pierwszy numer
był gotowy na spotkanie noworoczne. Pan to sobie wyobraża?
– pytała. Wyobraziłem sobie, że w tej sytuacji, co by nie było
muszę zrobić tę Gazetę – na pierwszego. Dodałem trochę
otuchy Pani Józefie, zapewniłem, że podołamy zadaniu, działając – z powagą, ale i humorem!
Na polecenie Rektora, władze administracyjne Uczelni i Szpitala dostarczyły dane obrazujące stan obecny instytucji. Coś
z tego trzeba było wybrać, poskładać, coś dopisać. Gorączkową
pracę i nerwową atmosferę tamtych dni dobrze oddawały słowa
Pani Józefy – Święta za pasem, karp w wannie, a Gazeta w lesie.
W końcu mieliśmy ten numer! Pełne 8 stron! Na pierwszej
stronie uderzyłem w wielki dzwon, pisząc coś o Nowym początku i przywołując znane nazwiska. Na ostatniej zaś ukryłem się
„w podziemiu”. Nie było to też bez znaczenia. Zgrzebny papier
i druk powielaczowy przypominały podziemne gazetki stanu
wojennego, ponadto działaliśmy, nawiązując do wydarzeń współczesnych – bez żadnych podstaw prawnych. Na życzenie Rektora.

Gazeta – jak się nam wydawało – została przyjęta
życzliwie, z zainteresowaniem. Początek został
zrobiony, ale dalej wcale
nie było łatwiej. Zgłosili
się, przysłani przez Rektora, koledzy – Waldemar
Narożny i Leszek Kalinowski, deklarując chęć
pomocy. Jedyna realna
pomoc, na którą czekałem
to były teksty lub choćby
materiały do tekstów. Ale
w stopce mogliśmy naPierwszy numer Gazety AMG
pisać – Redaguje zespół!
Mieliśmy redaktora naczelnego, zastępcę i sekretarza redakcji – jak się patrzy. Nie
wiem już jak to się działo, ale udawało się wydawać regularnie
kolejne numery. Cieszył mnie szczególnie numer majowy,
w którym dzięki Pani Józefie mogliśmy reprodukować
z faksymile oryginału preambułę Konstytucji 3 Maja 1791 r.
Wprowadziliśmy zwyczaj drukowania corocznych sprawozdań Rektora z okazji otwarcia nowego roku akademickiego
oraz wykładów inauguracyjnych. Były rozmowy i wspomnienia. Cieszyłem się ze współpracy z kolegą Kamilem Jankowskim, studentem medycyny, którego teksty Z ukosa ożywiły
Gazetę, podobnie jak „dział rozrywki” redagowany przez naszego przyjaciela Pawła Mikulskiego, rysunki młodego Jankaua czy fotosy Grzegorza Kuchty. Nieoceniona była pomoc
Zastępcy i Sekretarza. Ale przy końcu każdego miesiąca robiło się nerwowo. Kiedy już zatwierdziłem zawartość i układ
kolejnego numeru, kiedy późnym popołudniem opuszczałem
z zadowoleniem Zakład Biochemii Klinicznej – w sekretariacie pozostawały Pani Józefa i Urszula Wojdak. Przepisane
teksty trzeba było przenieść na nośnik elektroniczny i przekazać do powielenia/wydrukowania. Arkusze trzeba było jeszcze poskładać, żeby przypominały Gazetę.
I kiedy już myślałem, że będę redagował czasopismo długo
i szczęśliwie, nastąpił – jak w Kabarecie Starszych Panów –
niespodziewany koniec lata, czyli zmiana rektora. Złożyłem
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Józefa de Laval

Prof. Stefan Angielski

Prof. Jerzy Rogulski

rezygnację. Gazeta zyskała nowych, kolejnych redaktorów,
którzy ją rozwinęli i kształtowali – każdy trochę inaczej. Każdy z nich przejmował od poprzednika dzieło już istniejące
i nie zakosztował smaku tworzenia czegoś z niczego. Gazeta
nie zamknęła się w schemacie. Zmieniała się. Po latach znaleźli się puryści językowi, którzy czytali tytuł literalnie, jako
Gazet AMG. Doprowadzono do zmiany winiety tytułowej,
została wzbogacona wieloma ozdobnikami. W końcu Gazetę przechrzczono. Dalej się rozwija i zmienia. Oby tylko nie
zmieniła się w papierowe medium społecznościowe.
Kiedy dzisiaj przeglądam Gazetę GUMed nasuwa mi się nieodparte wrażenie, że ta Uczelnia jest przede wszystkim instytucją naukową. Wiele jest informacji o sukcesach krajowych
i zagranicznych naszych młodych i starszych naukowców,
mało informacji o sukcesach (a może i porażkach) w sferze
leczniczej, dydaktykę reprezentują właściwie tylko zdjęcia
z dorocznych uroczystości wręczania dyplomów. Tu nasuwa
mi się wspomnienie z czasów, gdy pracowałem jeszcze w Zakładzie Chemii Fizjologicznej u prof. Włodzimierza Mozołowskiego. Profesor nieustannie nam powtarzał – Płacą nam
za to, że kształcimy studentów. To, że przy okazji możemy robić
to, co nas pasjonuje, czyli badania naukowe – jest naszym wielkim przywilejem. Ale – wszystko się zmienia. Medycyna się
zmienia – bardzo się zmienia.
Doświadczyłem tego ostatnio, przebywając w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym. Cały czas pozostawałem w ubraniu,
„przywiązany” do łoża kablami i przewodami. A w karcie wypisowej napisano, że nad płucami mam szmer pęcherzykowy,
brzuch miękki, a objaw Chełmońskiego ujemny! Nauczanie
medycyny z pewnością podąża za zmianami w poszczególnych dziedzinach. Sprzyjałaby temu wymiana poglądów, na
łamach własnego pisma. Przynudzam? Nie?
Ostatnie kadencje rektorskie mijają pod znakiem wielkich
zmian w obszarze infrastruktury. Powstały i stale powstają
nowe budynki. Centrum Medycyny Inwazyjnej, Nieinwazyjnej. Obszerny, wydawało się, teren dawnego PSK nr 1 został
gęsto zabudowany, tak gęsto, że nie ma już miejsca nie tylko
dla samochodów, ale i dla ludzi. Chodnik dla pieszych jest wą-

Prof. Leszek Kalinowski

Prof. Waldemar Narożny

ski, w wielu miejscach zajmują go w całości dwie idące obok
siebie osoby. Jego przebieg przypomina, nie powiem, że trasę
slalomu – ale na pewno wyrafinowaną arabeskę. Na jej końcu,
idąc do góry – żeby zejść w prawo trzeba mocno odbić
w lewo. „Senatorska głowa” to wymyśliła. A przecież tą „ścieżką zdrowia” chodzą ludzie starzy – jak ja, niedowidzący – jak
ja, niedołężni – jak ja w niedalekiej przyszłości. Warto myśleć –
i pisać w Gazecie – nie tylko o budynkach, salach, monitorach –
ale i o pacjentach, o ludziach i ich problemach. Marudzę? Tak?
Zakończę więc wspomnieniem – o budynkach i ludziach.
W latach 90. ubiegłego wieku brałem udział w konferencji
zorganizowanej w Krakowie przez tamtejsze Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Tuż przede mną
przedstawiał wyniki swoich badań młody dyrektor jednego
z Wojewódzkich Wydziałów Zdrowia, którego i dziś można
zobaczyć w telewizji. Z niekłamanym zdziwieniem przedstawiał wyniki ankietowanych badań poziomu satysfakcji pacjentek przebywających na oddziałach ginekologicznych trzech dużych szpitali różniących się wiekiem i stanem zużycia murów,
stopniem modernizacji, nowoczesności. Wyniki przeczyły jego
oczekiwaniom. Najwyższy poziom satysfakcji zgłaszały pacjentki przebywające w najstarszym szpitalu. Nie mury i architektura, nie nasycenie wnętrza techniką i elektroniką, ale profesjonalizm i empatia personelu medycznego są najważniejsze.
Jest o czym rozmawiać. Jest się czym chwalić, jest co krytykować. Piszmy o tym do Gazety. Rozwijajmy Gazetę z pożytkiem dla całej społeczności akademickiej.

Pani Redaktor oraz całemu Zespołowi
Redakcyjnemu – zadowolenia i satysfakcji
z dalszego rozwoju Gazety GUMed
życzy prof. Jerzy Rogulski
pierwszy redaktor GazetyAMG
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Wspomnienie byłego redaktora Gazety AMG
PROF. DR HAB.
BRUNON L. IMIELIŃSKI
Redaktor naczelny Gazety AMG
w latach 1994-2005

Funkcję redaktora naczelnego przejąłem od prof. Mariana Latoszka po pewnych wahaniach, ponieważ byłem w tym czasie
czynnym chirurgiem zabiegowym. Decydującą rolę odegrał
dzięki swojej perswazji ówczesny rektor, prof. Z. Wajda. Istniejący zespół uległ pewnym przekształceniom, ale nadal zastępcą
redaktora była Józefa de Laval, znakomita humanistka i „dusza”
redakcji; świetnie sprawdzała się jako sekretarz redakcji Maria
Gołębiewska. Wśród zmieniających się czynnych członków kolegium redakcyjnego wyróżniał się prof. Roman Kaliszan, ówczesny
prorektor ds. nauki. Redaktorem technicznym pozostał Tadeusz
Skowyra, znakomicie wywiązujący się z zadań edytorskich. Cotygodniowe kolegia redakcyjne stanowiły okazję do uszeregowania
materiałów, a także do żywych dyskusji, a nawet wspomnień.
Wcześnie nawiązaliśmy kontakt z ogólnopolskim zespołem redakcji gazet uczelnianych. Uczestniczyliśmy w spotkaniach wyjazdowych przedstawicieli poszczególnych pism, stwarzających
okazję do poznania innych uczelni i ich „organów”, a przede
wszystkim do zdobywania doświadczenia.
Wśród materiałów z tamtego okresu trudno wyróżnić poszczególną tematykę. Część „biuletynowa” stanowiła oczywiście przeważającą część Gazety, ale nie tylko. Oprócz sprawozdań z życia Uczelni
i biogramów nowych profesorów tytularnych, nie stroniliśmy od
historii, a nawet poezji. Na Dzień Służby Zdrowia przypomnieliśmy czytelnikom wiersz J. Kochanowskiego Szlachetne zdrowie,
w roku jubileuszu 50-lecia AMG wiersz K. Wierzyńskego Na rozwiązanie Armii Krajowej. W 50. rocznicę Powstania Warszawskiego ukazały się wspomnienia prof. Jerzego Morawieckiego, okulisty
– czynnego uczestnika trudnej powstańczej działalności lekarskiej.
Później prof. Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz napisała Powstanie warszawskie w oczach dziecka. W 40. rocznicę powstania węgierskiego pisaliśmy o nieudanych próbach zorganizowania przez
środowisko Uczelni ekipy medycznej, która wsparłaby uczestników.
Wśród rocznic zapisała się szczególnie 19. i 20. rocznica powstania Funduszu Rozwoju Medycyny – organizacji społecznej powstałej przy czynnym udziale Gazety, której działalność

umożliwiła w najtrudniejszych czasach zebranie środków
dewizowych z odpisów dewizowych w zakładach przemysłowych do wyposażenia Uczelni przede wszystkim w pierwszy
tomograf komputerowy, bombę kobaltową i inną aparaturę.
W moim artykule Tradycja nasza czy nie nasza? przedstawiłem (jako pierwszy) szczegółowy program zajęć naszej poprzedniczki Medizinische Akademie, a w innym miejscu życiorysy niektórych zasłużonych niemieckich lekarzy z okresu
Wolnego Miasta Gdańska.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów, któremu
równocześnie prezesowałem (2000-2017) owocowała m.in.
dorocznym wykładem w sali Rydygiera, po czym umieszczano
w Gazecie różnej objętości odpowiednie sprawozdania. Wcześniej wykład był przygotowywany i zapowiadany przez nasze
pismo, a nawet popularną prasę i lokalne radio. Wykładowcami byli najczęściej wybitni naukowcy i absolwenci Uczelni,
np. Olga Krzyżanowska, jako wicemarszałek sejmu, ale występował także Bogdan Borusewicz, jedna z „legend Solidarności”. Do oryginalnych działów wprowadzonych wtedy należał
przegląd prasy pt. Co w prasie piszczy, a także redagowana
przeze mnie w odcinkach rubryka Akademia w anegdocie. Felietony i cykl z anegdotami podpisywałem inicjałami BLI, co
czasem nasuwało skojarzenie z prof. Adamem Bilikiewiczem.
Do większych osiągnięć zaliczam drukowane w odcinkach pamiętniki prof. Stanisława Zawistowskiego (redagowane przez
jego syna „Adzika”), szczególnie obejmujące okres wileńskiego AK i internowania w Kałudze oraz pasjonujące wszystkich
pamiętniki prof. Stefana Kryńskiego. Oba materiały ukazały
się później (staraniem Gazety) jako pozycje książkowe. Przez
wiele lat zamieszczaliśmy zebrane umiejętnie przez prof. Romualda Sztabę „złote myśli” z literatury i wypowiedzi wielu
autorytetów i intelektualistów. Trudno dziś, po tylu latach zebrać rozproszone artykuły i inicjatywy.
Praca w Gazecie dawała mi z biegiem czasu coraz więcej satysfakcji. Czasem wydawało mi się, że już jestem dziennikarzem,
zwłaszcza gdy relacjonowałem doroczne wybory laureatów
nagrody im. Jana Heweliusza, potem Młodego Heweliusza,
zastąpione później nagrodą Uphagena. Lata spędzone w redakcji wspominam z sympatią, a nawet z pewną satysfakcją
i wracam chętnie do związanych z nimi wspomnień.
Zaktualizowano dnia 15.01.2021
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Refleksje emerytowanego redaktora
PROF. DR HAB.
WIESŁAW MAKAREWICZ
Redaktor naczelny Gazety AMG
w latach 2005-2015

Wprawdzie już od 5 lat nie jestem redaktorem naczelnym Gazety, ale wcześniej byłem z nią blisko związany przez 10 lat
i nadal czynnie uczestniczę w jej redagowaniu jako uczestnik
Rady Programowej. Ciągle więc mój ogląd Gazety nie jest „od
zewnątrz”, ale bardziej „od kuchni”.
Gazeta AMG wymyślona w 1970 r. przez prof. Stefana Angielskiego po wyborze na rektora i zrealizowana przez prof. Jerzego Rogulskiego z całą pewnością przetrwała pomyślnie próbę
czasu. Stale się ulepszała i dziś stała się ważnym środkiem
komunikacji i elementem kształtującym opinię i ogląd Uczelni. Przez minione 30 lat ulegała ewolucji i istotnym zmianom.
Stanowi też dobrą ilustrację, kronikę i ważny dokument historii oraz rozwoju Uczelni. W redagowaniu Gazety znaczącą
i bardzo pozytywną rolę odegrała śp. mgr Józefa de Laval,
a strona techniczna od początku i przez wiele lat spoczywała
w rękach mgr. Tadeusza Skowyry.
Po reorganizacji i powołaniu do życia z początkiem 2019 r.
najpierw Redakcji Czasopism (od 2020 r. Wydawnictwa
GUMed) redakcja i opracowanie graficzne bardzo się sprofe-

sjonalizowały, a także znacząco poszerzył się zakres tematów
oraz środowisk uczelnianych prezentowanych Czytelnikom.
Szczególnie cieszy widoczna aktywność środowiska studentów, w tym także studentów anglojęzycznych i obecność autorów nie lekarzy, reprezentujących wiele zawodów medycznych.
Podkreślić należy, że Gazeta, będąc organem oficjalnym, zawsze cieszyła się niezależnością, ale też i życzliwą współpracą
władz akademickich i administracyjnych Uczelni.
Zbiegło się to bardzo korzystnie z przygotowaniami Uczelni
do konkursu o status uczelni badawczej, które zakończyły się
pełnym sukcesem. Uzyskany tytuł zobowiązuje także Gazetę
do dalszych starań o jak najwyższy poziom merytoryczny
i edytorski. Należy pamiętać, że Gazeta jest adresowana nie
tylko do kadry naukowej, ale szerzej do wszystkich pracowników Uczelni i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Jest
także wizytówką Uczelni dla środowiska zewnętrznego. Dlatego też publikowane teksty powinny być napisane dobrą polszczyzną i starannie należy unikać codziennego żargonu i zbyt
specjalistycznej terminologii.
Świętowany dziś Jubileusz 30-lecia wpisuje się w długą tradycję pism akademickich ukazujących się w Polsce. Gazeta
GUMed jest obecnie najstarszym pismem akademickim ukazującym się w Polsce regularnie i nieprzerwanie. Z okazji tego
pięknego Jubileuszu składam zespołowi redakcyjnemu gratulacje i życzę dalszych twórczych osiągnięć i sukcesów. Plurimos
annos! Tak trzymać!

Modyfikacje okładek Gazety na przestrzeni lat

GAZETA GUMed

styczeń 2021

38

30 LAT GAZETY GUMed

G UMed

GAZ ETA

Rozważania ostatniego redaktora
naczelnego Gazety AMG
PROF. DR HAB.
BOLESŁAW RUTKOWSKI
Redaktor naczelny Gazety AMG
w latach 2015 (nr 12)-2019 (nr 1)

Powyższy tytuł może się wydawać bardzo tragiczny w swoim wyrazie. Można bowiem go odczytać w sposób dosłowny, co oznaczałoby symboliczne wyprowadzenie sztandaru
i zamknięcie Gazety. Śpieszę uspokoić szanownych Czytelników, Gazeta nadal funkcjonuje i ma się całkiem dobrze. Ale
o tym potem. Miałem przyjemność pełnić funkcję redaktora
naczelnego Gazety AMG w okresie od grudnia 2015 r. do
stycznia 2019 r. Przed objęciem tej funkcji byłem stałym
i wiernym czytelnikiem pisma. Zdarzało mi się przesłać do
druku krótsze lub dłuższe słowo pisane. Propozycja objęcia
funkcji redaktora naczelnego padła ze strony prof. Wiesława
Makarewicza, który kierował zespołem redakcyjnym Gazety
AMG przez uprzednie 10 lat. Zamierzał więcej czasu poświęcić redakcji opracowań dotyczących historii Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie prowadzonych wspólnie
z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z nieco
drżącym sercem postanowiłem poddać się temu egzaminowi.
Miałem to szczęście, że w kolegium redakcyjnym pozostał
Wiesław Makarewicz i mogłem korzystać z jego cennych
rad i wsparcia. Na dodatek dwie panie, czyli Jola Świerczyńska-Krok oraz Joanna Śliwińska wspomagały nas dzielnie,
dokonując korekty zarówno językowej, jak też stylistycznej.
Szczególne podziękowania z mojej strony płyną w kierunku
Joli, która dodatkowo, nawet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego dokonywała także wstępnego składu kolejnych
numerów Gazety. Ostateczny skład należał bowiem do firmy
Via Medica, która po zawarciu przez naszą Uczelnię stosownej umowy przejęła na siebie obowiązki związane z wydawaniem, drukiem oraz dystrybucją naszego miesięcznika do odbiorców zewnętrznych. Dystrybucją na terenie Uczelni oraz
szpitali klinicznych zajmowała się bowiem Kancelaria Główna.

Via Medica została także zobowiązana do zaprojektowania
nowego układu kompozycyjnego czasopisma (ang. layout).
Ten został opracowany i przyjęty do realizacji przez zespół
redakcyjny i władze Uczelni. Co najważniejsze, ostatecznie
docenili go i polubili nasi Czytelnicy. Dobrym duchem czuwającym ze strony Via Medica nad naszym czasopismem
była dyrektor Joanna Małkowska, redaktor prowadzącą była
zaś Joanna Ginter. Obie panie cierpliwie znosiły wszelkie
dodatkowe życzenia z naszej strony odnośnie ostatecznego
składu, przyśpieszenia terminów druku lub też dodruku dodatkowych egzemplarzy.
Owocna współpraca z firmą Via Medica trwała do końca
okresu mojego kierowania zespołem redakcyjnym. Władze
Uczelni zdecydowały o zmianie kształtu i sposobu redagowania i opracowywania naszego czasopisma, co było związane przede wszystkim z przekształceniem naukowego
czasopisma uczelnianego w anglojęzyczne wydawnictwo
zatytułowane European Journal of Translational and Clinical
Medicine. Wymagało to zatrudnienia pełnoetatowego, fachowego zespołu, któremu powierzono obowiązki związane
z działaniami związanymi z publikacją wspomnianego
czasopisma, a także Gazety AMG. Od tego czasu funkcję
redaktora naczelnego naszego miesięcznika sprawuje mgr
Małgorzata Omilian-Mucharska, natomiast niżej podpisany przewodniczy Radzie Programowej powołanej przez
Rektora. Krótko po opisanych uprzednio zmianach władze
Uczelni zadecydowały o zmianie tytułu naszego czasopisma
na Gazetę GUMed. Części z nas trudno było się pogodzić
z tą zmianą, ponieważ emocjonalnie byliśmy przywiązani do
obowiązującej przez ponad ćwierćwiecze nazwy. Ale mówi
się trudno i kocha się dalej.
Warto w tym miejscu zastanowić się, co w czasie sprawowania przeze mnie funkcji naczelnego udało się dodać do treści prezentowanych w Gazecie. Zainicjowany i prowadzony
był cykl prezentacji jednostek Uczelni pod ogólnym hasłem
Wczoraj, dziś i jutro. Prezentowano w nich krótką historię
danej jednostki, stan obecny pod kątem zainteresowań na-
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ukowych i zawodowych oraz plany dalszego rozwoju zespołu
i jednostki. Jednocześnie omawiane były możliwości potencjalnej oferty współpracy naukowej pod adresem innych jednostek Uczelni. Celem tych przeglądów było przede wszystkim uświadomienie ogółowi społeczności akademickiej kto,
gdzie i na czym siedzi. Cykl ten jest nadal kontynuowany,
a istnieje jeszcze grupka kierowników jednostek, którzy wciąż
zalegają z obiecanym przeglądem swojej „firmy”. Tym razem
nie będę jeszcze wymieniał nazwisk moich „dłużników”
i mam nadzieję, że sami targani wyrzutami sumienia rzucą
się do pisania. Drugi cykl wprowadzony na łamy naszego
czasopisma nosił ogólną nazwę Podróże kształcą. Liczyłem
na to, iż nasi pracownicy naukowi, którzy tak licznie wyjeżdżają na zagraniczne staże naukowe, na zjazdy i kongresy
naukowe, a także w celach całkiem prywatnych, zechcą opisać swoje wrażenia z zetknięcia z innymi ludźmi, członkami
innych kultur, a także ciekawymi zjawiskami spotkanymi
w innych krajach. W tym przypadku odzew był znacznie
mniejszy od oczekiwanego i sam stałem się głównym twórcą
tego cyklu, opisując moje peregrynacje w ukochanych Włoszech oraz w ogromnie cenionej i szanowanej głównie
za dbałość o tradycję i dobra historyczne Anglii. Jednak jak
to mawiał wieszcz żywi niech nie tracą nadziei ciągle wierzę,
że w ramach tego cyklu doczekamy się szerokiego grona piszących o swoich przeżyciach i wrażeniach w tym zakresie.
Warto też wspomnieć, że w czasie mojej kadencji doszło
także do sprzedaży dwóch kompleksów szpitalnych, w których przez wiele lat mieściła się część klinik naszej Alma
Mater. Pierwszy pod młotek poszedł szpital mieszczący
się przy ulicy Kieturakisa znany powszechnie jako „Szpital na Łąkowej”. Udało mi się zmobilizować spore grono
byłych pracowników tego szpitala. Powstał cykl wspomnień
wykorzystany następnie do opracowania książki pod tytułem Szpital na Łąkowej, której redaktorem był nieżyjący już
profesor Zdzisław Wajda. Wiadomo, że to były wieloletni
kierownik III Kliniki Chirurgicznej, który całe życie zawodowe spędził w tym szpitalu oraz były rektor naszej Alma
Mater. Drugi szpital, który został sprzedany to kompleks
położony przy ulicy Klinicznej, w którym się mieściły się
kliniki i zakłady związane z położnictwem i ginekologią.
Udało się wówczas opublikować wspomnienia wielu byłych
i obecnych pracowników tego zespołu, znanego powszechnie jako Instytut Położnictwa i Ginekologii. Znalazły się
wśród nich także trzy osoby, które od lat przybywają i pracują poza granicami kraju. Niewątpliwie oba cykle wspomnień
stanowią trwałe świadectwo o ludziach, którzy pracowali
w obu niezwykle zasłużonych szpitalach klinicznych, które obecnie całkowicie zmieniły pełnioną przez lata funkcję.
Pośród zamierzeń, które stawiałem sobie obejmując funkcję
redaktora naczelnego udało się także zwiększyć aktywność
w prezentowaniu na łamach naszej Gazety środowiska farmaceutycznego oraz pielęgniarskiego.

Kończąc te rozważania trzeba, jak przy okazji każdego jubileuszu, zastanowić się co dalej. Cieszę się, że jako przewodniczący Rady Programowej chociaż po części mogę
uczestniczyć w dalszym rozwoju Gazety GUMed. Należy
podkreślić, że bardzo pięknie udało się reaktywować i rozwinąć obecność na łamach naszego miesięcznika reprezentantów środowiska studenckiego. Na dodatek publikują swoje
opracowania nie tylko studenci polskojęzyczni, ale także
anglojęzyczni. Należy mieć nadzieję, że obecna tendencja
w tym zakresie będzie długofalowa. Niezwykle pozytywnie
prezentuje się również grono stałych współpracowników
Gazety, którzy przygotowują ciekawe teksty będące często
odzwierciedleniem ich zainteresowań pozaakademickich.
Na koniec chciałbym się odnieść do plotek dochodzących z kręgów zbliżonych do władzy o planach rezygnacji
z drukowanej formy Gazety z pozostawieniem jedynie postaci elektronicznej, dostępnej online. Osobiście uważam,
że byłby to rodzaj błędu w sztuce. Uczestniczyłem przed
kilku laty wraz z prof. W. Makarewiczem w dorocznym
spotkaniu redaktorów czasopism akademickich w Lublinie, którego hasło przewodnie brzmiało Między drukiem
a siecią. Zgodnie z hasłem przewodnim tematem dyskusji
był problem, czy czasopisma akademickie powinny się
ukazywać jedynie w formie online, czy po części także
w postaci drukowanej. Po merytorycznej dyskusji zdecydowana większość zebranych wypowiedziała się za utrzymaniem współistnienia obu form istnienia naszych czasopism.
Najbardziej przekonującym argumentem za przyjęciem
takiego stanowiska były wypowiedzi kilku reprezentantów
wydawnictw akademickich wydawanych w uczelniach,
w których władze ograniczyły z przyczyn oszczędnościowych istnienie czasopism do formy elektronicznej. Decyzje te prowadziły bowiem do ich powolnego obumierania.
Trzeba także pamiętać, że Gazeta jest nie tylko źródłem
informacji, o tym co dzieje się na terenie Uczelni oraz Uniwersyteckich Centrów Klinicznych. Ogromnie ważną rolą
naszego czasopisma jest bowiem funkcja nośnika historii
i tradycji naszej Alma Mater. Jak mawiają bracia Anglosasi last but not least trzeba wziąć pod uwagę szerokie grono
czytelników, którzy ciągle wolą posługiwać się tradycyjną
formą czasopisma. Nie należy ich osądzać jako konserwatystów, trzeba bowiem wziąć pod uwagę, iż pochłaniają słowo
pisane nie tylko przy pomocy wzroku, ale pełnię szczęścia
zapewnia im równoległe użycie zmysłu dotyku oraz po
części węchu. O powrocie do tradycyjnego czytelnictwa
świadczy także fakt wzrostu liczby wydawanych i sprzedawanych książek i czasopism. Towarzyszy temu spadek
zainteresowania elektroniczną formą czytelnictwa. Mam
głęboką nadzieję, że powyższe argumenty przyczynią się do
tego, iż zamysły o rezygnacji z drukowanej formy Gazety
GUMed pozostaną tylko plotkami.
PROF. DR HAB. BOLESŁAW RUTKOWSKI
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30 lat minęło…
MAŁGORZATA OMILIAN-MUCHARSKA
Redaktor naczelna Gazety GUMed
od nr 2/2019 r.

Pierwszy numer miesięcznika Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego ukazał się w 1991 r. i jest najstarszym, wychodzącym nieprzerwanie pismem uczelnianym. Gazeta AMG
powstała z inicjatywy ówczesnego rektora prof. Stefana Angielskiego, który na redaktora naczelnego powołał swego
współpracownika ‒ prof. Jerzego Rogulskiego. Pierwszymi
współtwórcami pisma byli studenci, a dzisiejsi profesorowie:
Leszek Kalinowski i Waldemar Narożny oraz dyrektor Biblioteki Głównej Józefa de Laval, która na rzecz Gazety pracowała najdłużej – do 2011 r.

ALE ZANIM POWSTAŁA GAZETA…
Świadomość, jak ważne jest informowanie o istotnych sprawach dotyczących środowiska akademickiego, obecna była
w naszej Uczelni od pierwszych tygodni jej istnienia – już
w latach 1945-1948 ukazywał się bowiem Biuletyn informacyjny Akademii Lekarskiej w Gdańsku – odpowiednik dzisiejszego newslettera. Obecnie jest to cenny dokument procesów
administracyjnych i życia społecznego naszego środowiska.
Odradzające się po wojnie życie studenckie zaowocowało
także aktywnością wydawniczą. Pierwszym akademickim
pismem w trójmieście był tygodnik – Bałtycki Przegląd Akademicki, dodatek do Dziennika Bałtyckiego. Pismo, którego nr
1 ukazał się w lutym 1946 r., redagowało kolegium studenckie powołane z wszystkich szkół wyższych Wybrzeża. Jego
członkiem z ramienia Akademii Lekarskiej w Gdańsku był
Stanisław Sterkowicz – wówczas student, a później profesor,
internista, kardiolog, autor wielu monografii i innych
wydawnictw. W podobnym czasie (w kwietniu 1946 r.) Zarząd Polityczno-Wychowawczy Marynarki Wojennej rozpoczął wydawanie tytułu Akademik na Wybrzeżu. Pismo redagował tzw. Organ Komitetów Uczelnianych Bratniej Pomocy
Studentów Wybrzeża. Ukazały się tylko 3 zeszyty tego pisma
– do czerwca 1946 r. jako dodatek do Gazety Morskiej.

Biuletyn Informacyjny Akademii Medycznej
w Gdańsku 1946, r. I, nr 30

Badacze doszukujący się początków autonomicznej prasy akademickiej w Polsce w latach 50. XX w. przejawy takiej działalności wydawniczej znajdą także u nas. W 1952 r. ukazał się
bowiem Głos Akademii Medycznej – Pismo Zarządu Uczelnianego Z.M.P. i Z.S.P. przy A.M.G. Z tekstu Od Redakcji dowiadujemy się, jakie były intencje twórców – Chcemy, aby pismo
było trybuną, przy pomocy której będziemy popularyzować przodowników nauki, ich metody pracy, zapoznawać
z czołowymi ludźmi uczelni i szpitala. Niestety nie zachowały się oryginalne egzemplarze, nie widomo też ile numerów pisma się ukazało. Dzięki pierwszym redaktorom Gazety, którzy
przywołali skan w 1992 r. możemy dzisiaj przypomnieć charakterystyczny język epoki socrealizmu, wzbogacony hasłami,
jak np. Każdy Polak, gorąco miłujący swoją Ojczyznę – Polskę
Ludową – na jakim by nie był stanowisku – pragnie pomnażać
swoim wkładem pracy wielkość i potęgę Państwa Ludowego.
Kilka lat później – na fali „odwilży” w 1955 i 1956 r. wydawany
był także Medyk Gdański – przez rok jako pismo studenckie,
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Bałtycki Przegląd Akademicki 1946 nr 1;
dodatek do Dziennika Bałtyckiego 1946, r. II, nr 44 (261)

przez następny uczelniane. Jego założycielem, przy aprobacie
rektora prof. Jakuba Pensona, był prof. Jerzy Mielnik, wówczas
student. Pismo powstało w 10. rocznicę powołania Uczelni,
a redaktorzy stawiali sobie za cel informować – o dyscyplinie
studiów, o postępowaniu osób pojedynczych, o grupach studenckich, o wynikach w nauce i o pracy Kół Naukowych. Sporo miejsca zajmował humor i kronika sportowa – klub AZS AMG
obwieszczał sukcesy w: tenisie stołowym, rzucie oszczepem,
piłce ręcznej, biegach na przełaj, wioślarstwie… Zachęcał
także do uczestniczenia w pochodzie pierwszomajowym,
akcji żniwnej czy obozie społeczno-naukowym, którego
uczestnicy w lipcu oraz sierpniu troszczyli się o zdrowie pracowników PGR-u w Bolesławowie k. Starogardu.

Medyk Gdański 1955 nr 1

Głos Akademii Medycznej; skan z Gazety AMG 1992, nr 6

W 1978 r. wznowiono Biuletyn informacyjny jako nośnik wiadomości organizacyjnych i administracyjnych Uczelni, jednak ukazało się
do 1980 r. tylko 7 takich zeszytów. Gazeta GUMed jest kolejną
(czwartą) i najdłużej kontynuowaną aktywnością wydawniczą. Nasz
miesięcznik obchodzi właśnie swój jubileusz – dzięki zaangażowaniu kolejnych redaktorów naczelnych i społeczności akademickiej,
wydawane jest od blisko trzech dekad.

Biuletyn informacyjny 1978/1979, nr 1
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ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY…
Na przestrzeni lat pismo przeszło wiele przemian. Powiększała się jego objętość – nr 1 liczył 8 stron, a obecnie średnio co miesiąc Czytelnicy otrzymują ok. 60 stronicowy zeszyt,
(najobszerniejszy numer liczył 76 stron). Nakład wahał się od
500 (nr 1), przez 700-740 (w latach 2006-2018) do 600-630
egzemplarzy dzisiaj. Zmieniał się także sposób udostępniania.
W latach 2004-2007 Gazeta otrzymała swoją prezentację na
stronie Uczelni w formie HTML (http://old.gumed.edu.pl/
uczelnia/gazeta/index.php), a od 2008 r. udostępniono czasopismo jako pliki PDF online. W ramach urodzinowego
prezentu dla siebie i wszystkich gości naszej witryny https://
gazeta.gumed.edu.pl redakcja pisma otworzyła Archiwum za
lata 1991-2005, w którym znalazły się wysokiej jakości skany
z opcją rozpoznawania tekstu. Tym sposobem cały zasób Gazety stał się przeszukiwalny za pośrednictwem jednego okienka.
Nie przeszły bez echa zmiany tytułu. Pomysł twórców pisma,
polegający na zbitce eliminującej drugą literę „a” (GazetAMG)
chociaż kreatywny i graficznie atrakcyjny przysporzył nieco
kłopotu bibliotekarzom tworzącym rekord bibliograficzny tytułu do katalogów. Po zmianie tytułu z Gazeta AMG na Gazeta GUMed pojawiły się również głosy niezadowolenia, głównie z powodu niezaakceptowanego przez wiele osób do dzisiaj
skrótowca nazwy Uczelni.

Prof. Jerzy Rogulski

Prof. Marek Latoszek

Prof. Brunon L. Imieliński

Prof. Wiesław Makarewicz

Prof. Bolesław Rutkowski

Dr hab. Barbara Kochańska,
prof. uczelni

Zmianom ulegała także szata graficzna, z monochromatycznej, poprzez kolorową tylko na stronicach okładek, po pełną
wersję w kolorze. Gruntowna modernizacja przeprowadzona
w 2019 r., polegającą m.in. na uwspółcześnieniu layoutu również
była szeroko komentowana. Po kilku miesiącach projekt dopasował się do oczekiwań Czytelników i został zaaprobowany.
Z biegiem lat do tekstów, które dokumentowały życie Uczelni
i członków jej społeczności, stopniowo dołączały nowe cykle tematyczne, artykuły polemiczne, opiniotwórcze i promujące zdrowie. Z uwagi na międzynarodowy charakter Uczelni w ostatnim
czasie znalazło się też miejsce dla treści anglojęzycznych. Najbardziej cieszy fakt, że do tworzenia Gazety włączyli się studenci
– koncepcja założycieli studenckiego pisma RemediuM (wydawanego w latach 2011-2017 jako dodatek do gazety uczelnianej)
realizowana jest dzisiaj w formie Działu Studenckiego.
Przede wszystkim jednak zmieniały się zespoły redakcyjne
– po prof. Jerzym Rogulskim (który kierował pismem w latach 1991-1993), redaktorami naczelnymi byli profesorowie:
Marek Latoszek (od nr 10/1993 do nr 9/1994 ), Brunon L.
Imieliński (od nr 10/1994 do nr 9/2005), Wiesław Makarewicz (od nr 10/2005 do nr 11/2015), Bolesław Rutkowski (od
nr 12/2016 do nr 1/2019). Warto podkreślić, że dwaj ostatni
nadal wspierają Gazetę GUMed swoją pracą, doświadczeniem
i autorytetem, kierując Radą Programową, gwarantującą niezależność i rzetelność treści. W skład Rady wchodzą także:
prof. Barbara Kochańska, prof. Antoni Nasal i dr hab. Wiolet-

Dr hab. Wioletta
Mędrzycka-Dąbrowska
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ta Mędrzycka-Dąbrowska. Wieloletni wkład pracy w tworzenie pisma mają także: śp. prof. Roman Kaliszan, prof. Janusz
Limon, mgr Tadeusz Skowyra (poprzedni redaktor techniczny), mgr Sylwia Scisłowska (grafika), Zbigniew Wszeborowski (fotografie), Alina Boguszewicz (rysunek satyryczny), dr
Przemysław Waszak, dr Marek Bukowski, dr n. hum. Joanna
Śliwińska, Jolanta Świerczyńska-Krok, Krystyna Frysztak, dr
Emilia Mierzejewska, prof. Romuald Sztaba, Katarzyna Dorocińska, prof. Renata Ochocka, prof. Tomasz Zdrojewski, prof.
Roman Nowicki, prof. Krzysztof Sworczak. Nie sposób wymienić wszystkie osoby zaangażowane w tworzenie pisma na
przestrzeni niemal 30 lat. Do grona współpracowników pisma
po zmianie nazwy dołączyli: dr Paweł Kabata (felietony), Agata Knurowska, Oliwia Rak, Karolina Hecold, Juliana Orrego
Castellanos (Dział Studencki) i lek. Janusz Springer (redaktor
anglojęzyczny). Nowa szata graficzna i ilustracje okładkowe to
dzieło graficzki i redaktorki DTP mgr Izabeli Szeibelis-Deskiewicz, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Zespół redakcyjny Gazety AMG w latach 2008-2012; siedzą od
lewej: J. de Laval, prof. W. Makarewicz, prof. R. Ochocka, dr n.
pr. L. Wengler; stoją od lewej: T. Skowyra, prof. R. Nowicki, prof.
B. L. Imieliński, prof. K. Sworczak, prof. T. Zdrojewski

CZASOPISMO Z MISJĄ
Zarówno założyciele Gazety (władze rektorskie), jak i redaktorzy naczelni przez lata formułowali oraz poszerzali cele
naszego uczelnianego pisma. Ich postulaty składają się na dzisiejszą deklarację programową:
Gazeta GUMed (…) prezentuje oficjalne stanowisko władz,
zasoby materialne oraz potencjał dydaktyczny i intelektualny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także współpracę z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Instytutem
Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz innymi instytucjami
w ramach wspólnych projektów. Rejestruje w sposób informacyjno-kronikarski wydarzenia bieżące oraz przywołuje istotne dla rozwoju Uczelni fakty i postaci historyczne, sięgając do tradycji, wspomnień i na muzealne półki;
podejmuje aktualne tematy społeczno-kulturalne. Pismo
pełni funkcję forum do wypowiedzi i dyskusji (…) jest także narzędziem kreującym wizerunek Uczelni, promującym
uczelniane projekty i przedsięwzięcia, postawy i postaci.
Ma także na celu integrację całego środowiska (…) poprzez
budowanie wspólnej tożsamości i identyfikacji z Uczelnią.
Gazeta GUMed w wersji drukowanej dociera do wszystkich
Klinik i Zakładów naszej Uczelni i naszych Szpitali oraz do decydentów w strukturach regionu i państwa. Liczba czytelników
wersji online co najmniej podwaja grupę odbiorców. Z liczby
odsłon wcześniejszych numerów wnioskujemy, że duża grupa
Czytelników sięga do wersji elektronicznej niczym do archiwum. Kolejną grupę stanowią Czytelnicy bieżących numerów
w łatwo dostępnej wersji PDF. Prowokuje to do zastanowienia
się nad formą wydawniczą i przyszłością czasopisma. Planujemy zatem udoskonalenie prezentacji naszego miesięcznika online, ale naszym głównym celem jest utrzymanie dotychczasowej wersji drukowanej Gazety GUMed i zdobywanie kolejnych
Czytelników, przekonując ich, że pismo uczelniane jest jednym
z atrybutów akademickiej tradycji i kultury.

Prof. Roman Kaliszan

Prof. Janusz Limon

Zbigniew Wszeborowski

Paweł Sudara

Prof. Jerzy Rogulski wyrażając swoją obawę, czy Gazeta
nie stanie się „papierowym
medium społecznościowym”
skłania obecnych i przyszłych redaktorów Gazety
do refleksji: jak dobierać treści, aby mogły konkurować
w nierównej walce z obrazem?
Czy współczesny odbiorca gotów jest skupić swoją
uwagę na pogłębionym tek-

Sylwia Scisłowska
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Małgorzata Omilian-Mucharska

Izabela Szeibelis-Deskiewicz

Lek. Janusz Springer

Dr Paweł Kabata

Dr n. hum. Joanna Śliwińska

Jolanta Świerczyńska-Krok

Lek. Agata Knurowska

Juliana Orrego Castellanos

Karolina Hecold

Oliwia Rak

ście na dłużej niż zajmuje przeczytanie skondensowanego postu czy tweet? Kierunek rozwoju naszego miesięcznika zależy
jednak od nas wszystkich – czytelników i autorów artykułów
jednocześnie, bowiem to członkowie społeczności akademickiej tworzą pismo, dzieląc się na jego łamach istotnymi informacjami dotyczącymi Uczelni oraz szpitali GUMed, swoją
wiedzą, doświadczeniami i sukcesami zawodowymi, pasjami,
talentami, wspomnieniami… Zapraszam zatem wszystkich do
współtworzenia Gazety GUMed !
MAŁGORZATA OMILIAN-MUCHARSKA
rys. Ewa Celebąk

Zaktualizowano dnia 15.01.2021
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Nauka dla każdego, czyli o standardzie
WCAG na Polskiej Platformie Medycznej
DR N. HUM. PIOTR RYSZTOWSKI
Administrator baz danych,
Oddział Czasopism,
Biblioteka Główna

we podmiotów realizujących zadania publiczne muszą spełniać
kryteria WCAG 2.0, natomiast w 2019 r. została uchwalona
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848)
wprowadzająca jako wymagane kryteria WCAG 2.1.

***

LIC. ANNA KOELMER
Pracownia Bibliograficzna
Biblioteka Główna

Sam standard jako zbiór rekomendacji, podzielony jest na
cztery podstawowe grupy, które tworzą jednocześnie główne
zasady WCAG. Są to: percepcja, funkcjonalność, zrozumiałość i rzetelność. Tak pogrupowane rekomendacje dodatkowo są przypisane do trzech poziomów realizacji wymogu
dostępności: poziom A – są to te wytyczne, które muszą być
zrealizowane, aby standard WCAG był spełniony w stopniu
podstawowym; poziom AA – wytyczne, które powinny być
zrealizowane i które zapewniają wyższy stopień dostępności;
poziom AAA – wytyczne, które mogą być zrealizowane i które
świadczą o najwyższym stopniu dostępności.

Jednym z podstawowych założeń realizowanego projektu Polska Platforma Medyczna jest zapewnienie otwartego
dostępu do publikacji naukowych jak najszerszemu gronu
odbiorców. W tym celu, oprócz gromadzenia samych materiałów, projekt kładzie nacisk na to, aby forma prezentowanych treści nie stanowiła bariery w ich odbiorze. Z tego też
względu publikacje umieszczone na PPM są dostosowywane
do standardu WCAG.
WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines, to dokument opracowany pierwszy raz w 1999 r., który był skierowany do twórców stron internetowych i zawierał wytyczne,
którymi trzeba się kierować, aby dana strona mogła spełniać
kryterium dostępności, tzn. aby prezentowana treść była
przyswajalna dla wszystkich odbiorców, w tym dla osób
z różnego rodzaju dysfunkcjami, np. dla osób niewidomych
lub niesłyszących. Wraz z rozwojem technologicznym
wytyczne te były modyfikowane i ujmowane w kolejne
nowe wersje standardu i tak w 2008 r. powstało WCAG 2.0,
a w 2018 r. WCAG 2.1. Od 2014 r. standard WCAG w wersji 2.0 został zaadaptowany do europejskiej normy EN 301
549 dotyczącej wymagań dostępności produktów oraz usług
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zaś od 2018 r.
norma ta opiera się na wersji 2.1.
Standard WCAG z czasem zaczął być implementowany też
do prawodawstwa unijnego i krajowego. W 2016 r. Parlament
Europejski przyjął dyrektywę, zgodnie z którą strony internetowe i aplikacje mobilne tworzone przez instytucje publiczne
muszą być dostosowane do standardu WCAG w wersji 2.0.
W Polsce z kolei od 2012 r. obowiązywało rozporządzenie
(Dz. U. 2012, pozycja 526), wedle którego witryny interneto-

Przykładowo zbiór zasad dotyczący percepcji ma gwarantować, że
informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika będą przedstawione odbiorcom w dostępny dla nich sposób. Oznacza to na
przykład, że nie należy używać koloru jako jedynego wyróżnika
treści – takie wyróżnienie powinno być oznaczone dodatkowym
elementem graficznym. Zastosowanie tej rekomendacji realizuje stopień dostępności na poziomie A. Natomiast przykładową
wytyczną na poziomie AA w obrębie percepcji jest konieczność
zachowania odpowiedniego kontrastu między tekstem a tłem.
Pozostałe wyżej wymienione zasady WCAG odnoszą się do
następujących obszarów:

·

·

funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz
nawigacja muszą być dostosowane do sposobu, w jakim osoby z dysfunkcjami się nimi posługują – chodzi więc tu na
przykład o umożliwienie dotarcia do danego miejsca prezentowanej treści za pomocą klawiatury i stosowania skrótów
klawiszowych zamiast myszki (poziom A) albo stosowanie
nagłówków i etykiet celem ułatwienia w poruszaniu się na
przestrzeni tekstu (poziom AA);
zrozumiałość – treść oraz obsługa interfejsu użytkownika
musi być zrozumiała, czyli przykładowo należy określić język
tekstu tak, aby programy czytające mogły prawidłowo odczytać daną treść (poziom A) lub wprowadzać opis skrótów pojawiających się w tekście (poziom AAA);
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·

rzetelność – treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła
być poprawnie interpretowana przez narzędzia, którymi posługuje się użytkownik, czyli chodzi tu przede wszystkim
o poprawność stosowanego kodu HTML przy tworzeniu
strony i unikanie błędów, które mogłyby zaburzyć proces odczytu przez urządzenia asystujące.

***
Standard WCAG pierwotnie został stworzony celem zwiększenia dostępności witryn internetowych. Jednak jest on stosowany również w odniesieniu do dokumentów cyfrowych
zapisywanych jako pliki PDF. Projekt Polskiej Platformy
Medycznej realizując zadanie przystosowania zgromadzonych treści do standardu WCAG, kładzie więc nacisk na to,
żeby także określona liczba przechowywanych w repozytorium plików była zgodna z tym standardem. W tym celu
w Bibliotece GUMed został wyodrębniony pięcioosobowy
zespół, którego zadaniem jest dostosować umieszczane na
platformie pliki PDF do wymagań WCAG (w przypadku
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako partnera projektu jest to około 4 tys. dokumentów – artykułów, doktoratów,
rozdziałów książek itp.).

***
Jak zatem wygląda w praktyce dostosowywanie plików do
wyżej wymienionych zasad WCAG? Do przetwarzania dokumentów pod kątem dostępności stosowany jest program

Adobe Acrobat Pro, który posiada specjalnie w tym celu stworzone funkcje. Pozwalają one na taką modyfikację pliku, by był
on przystosowany do odczytania przez zewnętrzne oprogramowanie – czytniki, którymi posługują się osoby niewidome
oraz niedowidzące.
Podstawowym zadaniem jest utworzenie w dokumencie tzw.
znaczników, czyli niewidocznej przy standardowej lekturze
tekstu, ale widocznej dla specjalistycznych narzędzi czytających struktury elementów, które odpowiadają konkretnym
tekstowym lub graficznym miejscom prezentowanej w dokumencie treści (ryc. 1). Układ i charakter tych znaczników
odpowiada nie tylko za to, co zostanie odczytane przez wspomniane oprogramowanie wspomagające, ale także w jakiej
kolejności i w jaki sposób. Umożliwiają one także dotarcie do
określonego miejsca w tekście za pomocą stosowania skrótów
klawiszowych. Chodzi więc o to, żeby za pomocą tych znaczników wyodrębnić takie elementy dokumentu, jak nagłówki,
tabele, grafiki, partie tekstu podstawowego, listy, itp. i tym samym sprawić, że będą one „odczytywalne” jako takie właśnie
przez czytniki.
Jednak żeby odczyt był prawidłowy, należy dopilnować, aby
same te znaczniki były z kolei uporządkowane zgodnie ze
swoją wewnętrzną strukturą. A więc na przykład w przypadku nagłówków (symbol <H>) trzeba zachować odpowiednią
ich hierarchię, tzn. że nagłówek poziomu drugiego <H2>
musi następować po nagłówku poziomu pierwszego <H1> itd.
Z kolei w przypadku tabel, w ramach głównego znacznika

Ryc. 1. Dokument PDF podczas edycji w Adobe Acrobat Pro. Widoczna struktura znaczników (po lewej) oraz układ oznaczonych elementów w samym dokumencie
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Ryc. 2. Poprawnie oznaczona struktura tabeli z widocznymi komórkami nagłówka tabeli <TH> oraz komórkami danych tabeli <TD> w programie Adobe Acrobat Pro

<Table> należy wyodrębnić poszczególne komórki tabeli,
które są oznaczane odpowiednio jako komórki nagłówka
tabeli <TH> oraz komórki danych tabeli <TD> (ryc. 2), co
umożliwia odczytanie danej tabeli przez czytnik zgodnie
z porządkiem następujących po sobie kolumn i wierszy.

Oprócz struktury znaczników innymi istotnymi czynnościami,
które należy wykonać przy dostosowywaniu plików PDF do
standardu dostępności jest ustawienie w ich właściwościach
tytułu dokumentu oraz języka. Są to kolejne elementy, które
ułatwiają poprawne odczytanie przez program wspomagający.

W przypadku elementów graficznych wymagane jest, oprócz
oznakowania ich za pomocą znacznika <Figure>, opatrzenie
ich także tekstem alternatywnym, czyli dołączenie za pomocą
specjalnego narzędzia w Adobe Pro dodatkowego opisu zamieszczonej grafiki (zdjęcia, wykresu, rysunku itp.) umożliwiającego osobie niewidomej wyobrażenie sobie tego, co grafika ta przedstawia. Sam tekst alternatywny nie jest widoczny
w tekście głównym – znajduje się jak gdyby w tle i jest on
odczytywany dopiero przez oprogramowanie czytające.

W ostatniej kolejności natomiast, ze względu na konieczną
ingerencję bezpośrednio w samą strukturę treści dokumentu,
planowane są czynności polegające na dostosowaniu do norm
WCAG warstwy graficznej plików, czyli ustawieniu odpowiedniego kontrastu między tekstem lub elementami nietekstowymi i tłem, wyróżnieniu za pomocą podkreślenia hiperłączy, obramowaniem tabel (wszystkie tabele i ich komórki
muszą bowiem posiadać obramowanie), dodawanie symboli
jako wyróżników do elementów tekstu i wykresów (elementy
te nie mogą być wyróżniane tylko za pomocą koloru), itd.

Jedną z podstawowych wytycznych w przypadku dostosowywania plików PDF do standardu WCAG jest także wymóg, by każdy element zawarty w dokumencie był oznaczony.
Rozumieć to należy w ten sposób, że praca nad takim dokumentem to nie tylko oznaczanie elementów, które mają
być odczytane przez czytnik, ale także oznaczenie tego, co
odczytane ma nie być. Należy więc odróżnić zasadniczą treść
dokumentu od elementów pobocznych i zbędnych, czyli na
przykład elementów tekstowych w stopce strony, elementów
graficznych będących ozdobnikami, tekstów reklamowych
itp., które powinny zostać oznaczone jako elementy tła, artefakty lub ilustracje ozdobne. Osobno należy też oznaczyć
adnotacje, przypisy i hiperłącza.

Konieczność wykonania powyższych czynności, ich liczba, złożoność i często trudność, w zestawieniu z liczbą dokumentów
przeznaczonych do przystosowania do norm WCAG sprawia,
że praca ta jest niezwykle żmudna i czasochłonna. Pokazuje to
jednak też wielowarstwowość i szeroki zakres samego projektu
Polskiej Platformy Medycznej, jego innowacyjność nie tylko
w odniesieniu do skali (we współpracę zaangażowanych jest
tutaj 7 polskich uczelni medycznych oraz Instytut Medycyny
Pracy w Łodzi), ale też w kwestii otwierania zasobów i czynienia ich dostępnymi dla jak największej rzeszy odbiorców.
DR N. HUM. PIOTR RYSZTOWSKI,
LIC. ANNA KOELMER
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Nowoczesna aparatura do diagnostyki
noworodków w UCK
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podarowała Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu
wyjątkowy sprzęt – rezonans magnetyczny oraz
dedykowany inkubator do pracy w polu magnetycznym o łącznej wartości ponad 6 mln zł. Dzięki niemu komfortowo będzie można wykonywać
badania nawet u najmniejszych pacjentów. To
jedyna tego typu aparatura w Polsce północnej.
Dzięki sprzętowi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
utworzono w UCK dedykowaną Pracownię Radiologii Pediatrycznej. Koszt remontu, który poniósł Szpital, żeby odpowiednio dostosować pomieszczenia, wyniósł prawie 1,5
mln złotych. W tym samym czasie, przy wsparciu środków
unijnych, wykonano termomodernizację budynku, w którym
zlokalizowana jest pracownia.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni WOŚP za wsparcie. Ze sprzętów medycznych przekazanych przez Fundację korzystamy
od wielu lat. Rezonans magnetyczny wraz z tak zaawansowanym technologicznie inkubatorem stanowi unikatową
aparaturę, jedyną w Polsce północnej. Urządzenie to ma
dużo większe możliwości techniczne niż sprzęt wykorzystywany dotychczas. Dzięki temu możemy lepiej diagnozować
naszych najmłodszych pacjentów oraz osiągać lepsze efekty
terapeutyczne. Stworzenie nowoczesnej, doskonale wyposażonej Pracowni Radiologii Pediatrycznej przyniesienie wiele
korzyści leczonym i diagnozowanym u nas dzieciom – mówi
Arkadiusz Lendzion, zastępca dyrektora naczelnego ds. administracyjno-technicznych UCK.
Rezonans magnetyczny firmy Siemens został wyposażony we
wstrzykiwacz środka kontrastowego, pompę infuzyjną oraz
serwer aplikacyjny ze stacjami lekarskimi. Wraz z inkubatorem
dostosowanym do pracy w polu magnetycznym (LMT Medical Systems) wykorzystywany jest m.in. do badań noworodków i niemowląt, których waga nie przekracza 5 kilogramów.
– Inkubator utrzymuje stałą temperaturę, przez co dziecko
przebywa w komfortowych warunkach. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście wcześniaków, szczególnie podatnych na wychłodzenie i wrażliwych na zmiany temperatur – tłumaczy prof.
Edyta Szurowska, kierownik Zakładu Radiologii UCK, prorektor ds. klinicznych GUMed. – Dzięki inkubatorowi stwarzamy im maksymalnie przyjazne środowisko i badanie rezonansu magnetycznego może być przeprowadzone w trakcie
snu, bez konieczności znieczulenia – dodaje prof. Szurowska.

31.01.2021

Kolejny, 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już
31 stycznia!

Aparat rezonansu magnetycznego wykorzystywany jest do
szerokiej diagnostyki bardzo wielu chorób we wszystkich
okolicach anatomicznych. Można wykonywać na nim badania wcześniaków, noworodków, niemowląt, ale także starszych
dzieci oraz młodzieży. Tomograf rezonansu magnetycznego
jest wyposażony w bogaty zestaw dedykowanych cewek
o różnych rozmiarach i kształtach odpowiednio przystosowanych do części ciała i wielkości dziecka. – Ponadto ten nowoczesny skaner pozwala nam na prowadzenie całej gamy badań
czynnościowych: dynamicznych, naczyniowych, perfuzyjnych,
dyfuzyjnych itp., które pozwalają na postawienie dokładniejszego rozpoznania. To bardzo komfortowe nie tylko dla nas
lekarzy radiologów, ale także dla klinicystów, którzy mogą
zaplanować bardziej spersonalizowaną terapię – mówi prof.
Edyta Szurowska.
Wcześniej stosowana aparatura rezonansu magnetycznego
nie była tak bogato wyposażona w cewki dedykowane dla
małych pacjentów, ponadto system był zdecydowanie gło-
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Inkubator i rezonans Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
fot. Sylwia Mierzewska / UCK

śniejszy, a gantry (czyli właściwa część rezonansu, w której
umieszczany jest pacjent) węższe, co wzmagało niepokój
dzieci i tak zestresowanych badaniem. Przenoszenie, zmiana
środowiska, hałas i przebywanie w wąskiej tubie wywoływało
u nich strach, co miało wpływ na możliwość uzyskania dobrego diagnostycznie obrazu.

Podłączenie systemu i rozpoczęcie badania odbywa się bez
niepotrzebnych, dodatkowych procedur. Ułatwia to wykonanie badania i skraca cały proces. Dzięki komfortowemu środowisku w inkubatorze oraz możliwości wykorzystania cichych
sekwencji MRI, możliwe jest wykonanie badania nie tylko
w znieczuleniu, ale także bez niego, wykorzystując tzw. metodę feed and sleep. Dzięki temu nie jest konieczne powtarzanie
sekwencji, a uzyskane obrazy są wysoce diagnostyczne.

– Warto zwrócić uwagę na komfort dziecka, jaki oferuje możliwość wykorzystania dedykowanego inkubatora do współpracy z rezonansem magnetycznym. Noworodek po przygotowaniu na oddziale wjeżdża bezpośrednio w inkubatorze do
Zakładu Radiologii i do aparatu rezonansu magnetycznego
– tłumaczy dr n. med. Dominik Świętoń, prowadzący badania.

Warto nadmienić, że mały pacjent może zostać podłączony
do wmontowanego respiratora, jeśli zajdzie taka konieczność.
Wszystkie niezbędne gazy medyczne konieczne do znieczulenia są zintegrowane z inkubatorem, dzięki czemu jest on
wysoce mobilny.
MATERIAŁ PRASOWY UCK

Nagrody jubileuszowe UCK
30 lat
JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEJ PRACY OBCHODZĄ:

20 lat

Sylwia Cichosz
Wioletta Mieloszyk
Marianna Nowakowska

25 lat

Justyna Drabik
Małgorzata Szmytkowska
Marzena Urbaniak
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40 lat

Dorota Dunst
Agnieszka Kraśniewicz
Elżbieta Wiraszka
Marek Cieślikowski
Marzena Mziray
Beata Stawska
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Słowa
DR PAWEŁ KABATA
Katedra i Klinika Chirurgii
Onkologicznej GUMed

Czasami wystarczy chwila. Jeden właściwy moment, kilka
znaczących słów, by wszystko wróciło na właściwe tory. By to,
co tygodniami, a nawet miesiącami blokowało głowę mogło
odrodzić się i na nowo zacząć rozkwitać, dając radość i przyjemnie łaskoczące poczucie spełnienia.
Tak też było tym razem, gdy jednego pochmurnego, przesiąkniętego niechcącą dać się przepędzić mgłą poranka, ikona
komunikatora obwieściła nadejście wiadomości od Pani Redaktor. Wiadomości, która na skutek nieodgadnionych, telepatycznych mocy uprzedziła tę, która właśnie powstawała
w mej głowie.
– Doktorze, nie chciałby Pan napisać do jubileuszowego numeru Gazety? – poczucie winy wynikające z kilkumiesięcznego zaniedbania wydawnictwa własnej Alma Mater nabrało mocy. Choć, z drugiej strony, taka wiadomość ucieszyła tę
część pisarskiej duszy, która stara się dbać o utrzymanie literackiego continuum. Szybko przegoniła z zatęchłej covidową
beznadzieją głowy demoralizujące poczucie rozleniwienia
i usprawiedliwiania wszystkiego wydarzeniami ostatniego roku. I choć obiecałem skupić się na przyszłości samej
Gazety i tego jak widzę jej rolę i formę, w której powinna
dostarczać Czytelnikom oczekiwanej porcji wiadomości
z życia naszej akademickiej społeczności, to jednak, we wrodzonej przewrotności, postaram się wykorzystać ten kontekst
do poruszenia innego tematu. Nienapawającej optymizmem
konstatacji, która od dłuższego czasu tępym pazurem drapie
poszukującą doznań duszę. A konkretnie – będzie o słowach.
Dlatego, że słowa to podstawowe narzędzie w naszym komunikacyjnym armamentarium. Używamy ich zawsze i wszędzie.
Zarówno do porozumiewania się między sobą, ale w także
w czasie obcowania z naszymi pacjentami, kiedy to stają się
one niezwykle ważnym nośnikiem kluczowych dla drugiej
strony informacji. Wiadomości, które często stanowić będą
o być albo nie być drugiej osoby i nierzadko staną się źródłem
smutku, żalu czy niepokoju. I choć, w zależności od kontekstu
użycia, różnie będziemy dobierać ich skład i poziom złożoności, to powinny utworzyć końcowy produkt, który wszyscy
nazywamy zdaniem. Niezależnie czy prostym, złożonym, czy
też tak zawiłym, że sam autor będzie miał trudności z jego
właściwym rozszyfrowaniem. Ważne, by przekaz był w stanie

dotrzeć do adresata. Tak przynajmniej uczono nas od wczesnych lat nauki w szkole podstawowej. Pojawia się tylko pytanie,
czy trudy i zaangażowanie pani w wełnianym swetrze i długim
do pasa warkoczu próbującej wtłoczyć do kilkuletnich głów
podstawowe zasady gramatyki mimo wszystko nie zostały
w jakiś sposób zmarnowane? Czy obserwując postępującą wśród
swoich wychowanków degradację umiejętności formułowania
myśli w spójne i logiczne konstrukcje nie osiwiałaby z frustracji?
Bo czym innym jest pisanie lub rozmawianie z drugą osobą bez dbałości o to czy zrozumie co chcemy przekazać? Co
kieruje nami, gdy jedynym efektem wypowiadanych słów jest
ruch otaczającego powietrza, bo z pewnością nie jest nim
komunikatywność. Ta myśl zrodziła się w mej głowie, gdy
pewnego popołudnia próbowałem zrozumieć czytaną przez
siebie opinię specjalisty w dziedzinie, która szczególnie umiłowała sobie opisywanie rzeczywistości przy użyciu akronimów. Choć niewątpliwie intencje piszącego były szczere, by
w jednej linijce maszynopisu zawrzeć szeroki zakres chorób
towarzyszących opiniowanej osobie, to jednak końcowy efekt
bardziej przypominał zabawy półtorarocznego dziecka odkrywającego klawiaturę komputera niż dokument mający ważyć na przyszłym postępowaniu medycznym. Rozszyfrowanie
tak niezrozumiale napisanego tekstu, pełnego skrótów i wysoce specyficznej nomenklatury stanowiło nie lada wyzwanie.
Nie wspominając już o jednolitym przechodzeniu fraz, gdzie
próżno było szukać znaków interpunkcyjnych. Jakby kropka
czy przecinek stanowiły ujmę dla wagi prezentowanej opinii.
Jednocześnie jestem w stanie wyobrazić sobie, jakie uczucia
towarzyszą osobom nieposiadającym wykształcenia medycznego próbującym wyciągnąć wnioski z takiego dokumentu.
Pamiętam też, jak frustrujące było starcie tej, zastanej rzeczywistości z inną, zaledwie kilka godzin wcześniejszą. Gdy
mozolne przemieszczanie się w porannym korku umilała
mi audycja radiowa. Zwykła, codzienna, a jednocześnie
leksykalnie estetyczna, dbała i niezwykle barwna. Dająca
miłą satysfakcję dla pogrążonych w bylejakości otoczenia
uszu. Choć złośliwi mogliby się przyczepić do jej treści, bo
w końcu to „tylko” przemiły pan kucharz opowiadał o sposobie przyrządzenia niezbyt wyszukanego dania, to jednak starcie słowotwórczych umiejętności było miażdżące. Łatwości
wypowiadania zdobnych, wypełnionych kolorytem, a jednocześnie pełnych treści zdań nie powstydziliby się najwięksi
mistrzowie słowa – wielowarstwowość wypowiedzi oraz
umiejętność tworzenia obrazowej narracji dawała poczucie
uczestnictwa w niezwykłym spektaklu. I pewnie wiele osób
może próbować tłumaczyć wspomnianą wcześniej leksykalną
oszczędność brakiem wystarczającej ilości czasu, pośpiechem
czy też tzw. specjalistycznym językiem, ale czy naprawdę tak
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wiele kosztuje lekarza sformułowanie prawidłowego zdania?
Czy nie da się choć przez chwilę zejść na ziemię i mówić
językiem zrozumiałym dla drugiego człowieka? Ile nerwów
można byłoby zaoszczędzić, gdybyśmy tylko chcieli nasze
słowa wytłumaczyć, zamiast denerwować się, że znowu nie
zrozumiał. Jakby nie próbować bronić, to jednak najczęściej
będzie to wyglądać jak zwykłe niedbalstwo, w dodatku nieprzynoszące pożądanego rezultatu.
Niezależnie od dziedziny życia, którą weźmiemy pod lupę,
trudno oprzeć się wrażeniu hieroglifizacji naszego języka.
Zubożania i uwsteczniania narzędzia, które daje nam niezwykłe możliwości szerokiego i pomysłowego użycia. Można się
z tym nie zgadzać, można dyskutować i się sprzeczać, ale
niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie prowadził
rozmowy przy użyciu emotikonek, skrótów i wszelakiego
rodzaju środków słowozastępczych. Dlatego tak ważnym
wydaje się, by ze wszystkich sił pielęgnować w nas samych i naszym, nie tylko profesjonalnym otoczeniu tę, może archaiczną
i niepostępową, ale jednak ważną umiejętność prawidłowego wypowiadania się. Formułowania zdań i skutecznego
przekazu, który pomoże usprawnić komunikowanie się. A to
z kolei może nam zaoszczędzić nieprzyjemności wynikających z wzajemnego niezrozumienia.
A ponieważ, w tych nieco pokrętnych wywodach, winny
jestem Pani Redaktor odniesienia do jubileuszu Gazety
GUMed i komentarz odnośnie przyszłości naszego rodzimego wydawnictwa, to z pełną szczerością apeluję – trwajmy

Nowi doktorzy
Uchwałą Rady Nauk Medycznych
Stopień naukowy doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne uzyskali:

DR WET. MACIEJ GRZYBEK

adiunkt, Zakład Parazytologii Tropikalnej GUMed, praca pt.
Rola gryzoni (Rodentia) w epidemiologii wybranych zoonoz
stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi.
DR N. MED. DARIUSZ ŚWIETLIK

p.o. kierownika Zakładu Biostatystyki i Sieci Neuronowych
Katedry Anatomii GUMed, praca pt. Komputerowe symula-
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w słowie. Słowie pięknym, zdobnym i treściwym. Dbajmy
o jakość języka i przekazu. Kierujmy do naszej społeczności zdania i figury retoryczne, których tak bardzo wszyscy
potrzebujemy. Namawiajmy i angażujmy różnych przedstawicieli naszego środowiska do podjęcia wysiłku pisarskiego.
Do odkurzenia neuronów, uruchomienia synaps i odwagi
w dzieleniu się słowem właśnie. Od pierwszych dni mojej
zawodowej aktywności Gazeta zawsze była obecna gdzieś
w pobliżu. To cichy świadek historii naszej społeczności, który wielokrotnie widywany był w rękach kolejnych kolegów
i koleżanek. Gdzie każdy mógł sprawdzić, co wydarzyło się
w najodleglejszych zakamarkach uczelnianej rzeczywistości,
do których z pewnością nigdy by nawet nie zajrzał. I właśnie
taka jej forma jest tą, która pozwoli na kontynuację tej misji.
Bez konfliktu z postępem czy pędzącą w szaleńczym tempie
nowoczesnością. Medium czuwającego nad całą społecznością. A naszą rolą powinno być pilnowanie, by nie przekształciła się w medium społecznościowe.
facebook.com
/chirurgpawel

instagram.com
/chirurgpawel

szczegóły licencji
podane są na stronie
https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

cje sieci neuronowych w modelowaniu prawidłowo działających
funkcji poznawczych oraz zaburzeń pamięci w chorobie Alzheimera oparte o system lokalizacji hipokampa.
Stopień naukowy doktora
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne uzyskali:

LEK. DENT. PAULINA KATARZYNA ADAMSKA

doktorantka Studiów Doktoranckich, Zakład Chirurgii
Stomatologicznej GUMed, praca pt. Analiza immunohistochemiczna i molekularna wybranych elementów szlaku sygnałowego kinazy 3-fosfatydyloinozytolu w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej, promotor – prof. dr hab. Anna Karolina
Starzyńska.
LEK. EDYTA ELŻBIETA DĄBROWSKA

doktorantka Studiów Doktoranckich, Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, praca pt. Ocena
zmian strukturalnych i czynnościowych mikrokrążenia i dużych naczyń u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz przero-
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stem i dysfunkcją rozkurczową lewej komory serca, promotor
– prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz.
LEK. PIOTR MACIEJ GÓRALCZYK

starszy asystent, Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej, Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa
Morskiego IMMiT GUMed, praca pt.Ocena skuteczności
i bezpieczeństwa tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu zatruć
tlenkiem węgla, promotor – dr hab. Jacek Kot.
LEK. SYLWIA KORSKA-SZCZECHOWSKA

była doktorantka Studiów Doktoranckich, Klinika Neurologii Rozwojowej Katedra Neurologii GUMed, praca pt. Zmiany otorynolaryngologiczne u pacjentów hospitalizowanych z powodu bólów głowy w materiale Kliniki Neurologii Rozwojowej
GUMed, promotor – prof. dr hab. Ewa Pilarska.
LEK. JAN PAWEŁ NYCKOWSKI

MGR SZYMON JAN KOWALSKI

doktorant Katedry i Zakładu Chemii Medycznej, praca pt.
Molekularne mechanizmy cytotoksycznego działania nowo
zsyntetyzowanych związków koordynacyjnych oksowanadu
(VO2+) na komórki nowotworowe wywodzące się z przewodu
trzustkowego, promotor – prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak.
LEK. MAŁGORZATA AGNIESZKA SIKORSKA-WIŚNIEWSKA

rezydent UCK, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed, praca pt. Analiza
zmian profilu kwasów tłuszczowych i ich korelacji klinicznych
w przebiegu przewlekłej choroby nerek, promotor – prof. dr
hab. Michał Chmielewski.
MGR KLAUDIA MILENA SULIGOWSKA

p.o. kierownika Zakładu Technik Dentystycznych i Zaburzeń
Czynnościowych Narządu Żucia GUMed, praca pt. Ocena
stanu zdrowia młodzieży i wynikających z niej potrzeb w zakresie prewencji w wybranej populacji miejskiej, promotor –
prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski.

asystent, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Copernicus Podmiot Leczniczy Gdańsk, praca pt. Ocena
ekspresji genów dla kolagenu, osteopontyny, osteoprotegeryny,
ligandu receptora aktywującego jądrowy czynnik NF-kappaB
oraz wybranych cytokin w torbielach podchrzęstnych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych, promotor –
dr hab. Monika Justyna Sakowicz-Burkiewicz, prof. uczelni.

Uchwałą Rady Nauk

LEK. KONRAD PACZKOWSKI

Farmaceutycznych

rezydent, Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej COPERNICUS Podmiot leczniczy sp. z o.o. Gdańsk, praca pt. Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc u dzieci po operacjach
kardiochirurgicznych – próba oceny przydatności metody, promotor – dr hab. Wojciech Jerzy Kosiak, prof. uczelni.
MGR BIOL. BARTOSZ RYBAK

doktorant Studiów Doktoranckich, Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii, Katedra Medycyny Tropikalnej
i Parazytologii – Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej
GUMed, praca pt. Czynniki ryzyka i przebieg kliniczny zakażeń prątkami niegruźliczymi w grupie chorych hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
w Gdańsku w latach 2006-2016, promotor – dr hab. Katarzyna Sikorska.
MGR PSYCH. ALEKSANDRA STAŃSKA

stopień naukowy doktora
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne uzyskali:

MGR FARM. ANNA ADAMSKA

doktorantka Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, praca pt. Aktywność cytotoksyczna ekstraktów
i głównych metabolitów wtórnych nasion czarnuszki siewnej Nigella sativa, promotor – prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka.
MGR INŻ. ADRIANNA MOSZYŃSKA

doktorantka Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, praca pt. Rola mikro-RNA w przebiegu odpowiedzi na hipoksję zależnej od czynników indukowanych hipoksją
(HIF), promotor – prof. dr hab. Rafał Bartoszewski.

doktorantka Studiów Doktoranckich, Katedra i Klinika
Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed, praca pt.
Pomiar jakości życia pacjentów w podeszłym wieku, poddanych
zabiegowi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej,
promotor – dr hab. Dariusz Kazimierz Jagielak.
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Prof. Jerzy Stanisław Alexandrowicz
– wielki uczony i patriota
W 50. rocznicę odejścia na obczyźnie

które szybko opuścił po tzw. kryzysie przysięgowym i w latach
1914-1915 pracował jako lekarz w szpitalu kwarantannowym
w Pradze. W latach 1918-1919 był kierownikiem Państwowej
Kolumny Epidemicznej im. Księcia Biskupa Adama Sapiehy.

Prof. Jerzy Stanisław Alexandrowicz

Urodził się 2 sierpnia 1886 r. w powiecie opoczyńskim
w inteligenckiej rodzinie wielce zasłużonej dla kultury polskiej, nauki i życia społecznego. Po zdaniu matury w Warszawie w 1904 r. podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Został relegowany
w 1905 r. przez carskie władze za udział w strajku szkolnym
i wyjechał na studia do Zurychu, gdzie kontynuował studia
przyrodnicze pod kierunkiem wybitnego zoologa profesora
Arnolda Langa. W Zurychu poznał m.in. późniejszego kierownika Zakładu Anatomii Opisowej w USB w Wilnie,
a następnie w Akademii Medycznej w Gdańsku prof. Michała
Reichera. W 1909 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie przeprowadzonych badań nad sympatycznym układem
nerwowym skorupiaków.
Studiował następnie na wydziałach medycznych uniwersytetów
w Monachium, Heidelbergu, Paryżu i w Jenie. Doktorat medycyny uzyskał w Jenie w 1913 r. W latach 1913-1918 był asystentem Zakładu Anatomii Opisowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
kierowanego przez prof. K. Kostaneckiego i równocześnie docentem anatomii artystycznej w Krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich,

Po wyparciu przez wojsko polskie bolszewików z Wilna, Józef
Piłsudski 7 maja 1919 r. mianował profesora Ludwika Kolankowskiego na stanowisko pełnomocnika do spraw odbudowy
Uniwersytetu Wileńskiego, a następnie powołał Komitet Wykonawczy Odbudowy Uniwersytetu pod przewodnictwem
chirurga profesora Józefa Ziemackiego. Na rektora został powołany prof. Michał Siedlecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. W pierwszej, niewielkiej, bo 11-osobowej grupie
osób, które miały pełnić funkcje naukowe w Uniwersytecie
Wileńskim, która wraz z prof. M. Siedleckim wyruszyła około
20 sierpnia 1919 r. z Warszawy do Wilna znalazł się m.in. dr
Jerzy Alexandrowicz, który miał zająć się w Wilnie organizacją
Zakładu Anatomii Opisowej. Dekret Naczelnego Wodza powołujący do życia Uniwersytet Stefana Batorego (Universitas
Batoreana Vilnensis) wraz z pierwszymi nominacjami władz
ogłoszony został 28 sierpnia 1919 r., a pierwsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 11 października 1919 r.
Jesienią 1919 r. został powołany na zastępcę profesora, na organizatora i kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej
tworzącego się Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
We wspomnieniach opublikowanych w 1929 r. na 10-lecie
Uniwersytetu rektor prof. Michał Siedlecki tak napisał – (…)
Zakład anatomiczny organizował w pierwszym roku prof. Jerzy Alexandrowicz. Pomieszczono tymczasowo ten zakład w
bocznem skrzydle gmachu Kolegjum Śniadeckich. Prof. Alexandrowicz istotnie dokonał nadzwyczajnego dzieła, organizując
w bardzo krótkim czasie zakład anatomiczny tak, że ćwiczenia
w prosektorjum mogły się zacząć zaraz w pierwszych miesiącach
po rozpoczęciu wykładów anatomji. Muszę tutaj z przyjemnością podkreślić, że praca prof. Alexandrowicza wydała nadzwyczaj dodatnie rezultaty. (…) Dla mnie prof. Alexandrowicz był
wybornym towarzyszem pracy. Korzystałem nieraz z jego rad,
pocieszał mnie nieraz w chwilach zwątpienia, słowem był to
współpracownik doskonały, a dla Uniwersytetu bardzo zasłużony.
W roku 1921, już jako profesor nadzwyczajny ustąpił z Katedry Anatomii Opisowej i objął Katedrę Histologii i Embriologii na tejże Uczelni. Z początkiem lutego 1921 r. rozpoczę-
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to wykłady, trzy godziny w tygodniu
w semestrze letnim, a jesienią tego
roku ćwiczenia dla studentów. Pomimo dotkliwych braków w wyposażeniu
FOTO PROF.
Zakładu i dostępu do renomowanych
WALDEMARA
zagranicznych czasopism naukowych
NAROŻNEGO
prof. Alexandrowicz, obok dydaktyki,
rozwijał intensywnie pracę naukową.
Jako osoba niezwykle obowiązkowa
przyznawał pierwszeństwo pracy ze
studentami. Prof. Alexandrowicz był
człowiekiem bezkompromisowym.
Zawsze umiał wyraźnie i ostro stawiać
granicę między tym co prawe i bezprawne, co dobre i co złe, szlachetne
i nieszlachetne. Te jego cechy sprawiły,
że doszło do konfliktu z Radą WydziaDedykacja na odbitce ostatniej obszernej pracy przeglądowej prof. Alexandrowiłu, co spowodowało, że w 1929 r. opucza opublikowanej na krótko przed moim wyjazdem z Plymouth
ścił Wilno przenosząc się do Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie,
przebył szlak bojowy przez Persję, Środkowy Wschód i Włochy,
gdzie objął Katedrę Histologii i Embriologii. W latach 1935awansując do stopnia pułkownika i stanowiska szafa Wydziału
1937 piastował godność rektora tej Uczelni, a następnie objął
Oświaty 2 Korpusu. Po przybyciu w 1946 r. do Anglii odmóurząd dyrektora departamentu nauki i szkolnictwa wyższego
wił wcielenia do brytyjskich sił zbrojnych i przebywał przez
i wkrótce podsekretarza stanu w MWRiOP. W 1938 r. poponad 2 lata w obozie przejściowym dla „opornych” w Szkocji.
wrócił do pracy naukowej, spędzając m.in. kilka miesięcy
Po demobilizacji podjął pracę jako robotnik rolny na farmie
w Stacji Zoologicznej w Neapolu. W 1939 r. został zmobiliw Hertfordshire. Dzięki staraniom przedwojennych przyjaciół
zowany jako lekarz wojskowy, a po krótkim czasie internowany
ze stacji biologicznej w Neapolu został w 1949 r. zatrudniony
na Litwie Kowieńskiej. W obozie nie korzystał z możliwości
w Stacji Morskiej w Plymouth jako pracownik techniczny, a od
ucieczki uważając, że powinien dzielić los kolegów, pomagać im
1957 r. do końca życia otrzymywał stypendium Royal Society,
i podtrzymywać na duchu. Na początku wojny, podczas bomz którego się utrzymywał. To pozwoliło Mu powrócić do pracy
bardowania Warszawy 18 września 1939 r. poniosła śmierć jego
naukowej nad układem nerwowym u bezkręgowców i niebażona Maria. W lipcu 1940 r. prof. Alexandrowicz został wywiewem jego badania zaczęły zdobywać szeroki rozgłos. Kilka lat
ziony w głąb Związku Radzieckiego. Łącznie przez 14 miesiępóźniej, w 1966 r., los pozwolił mi zetknąć się z Nim osobiście,
cy przebywał w obozach w Kozielsku, Juchnowie, Murmańsku,
kiedy jako stypendysta British Council przybyłem na roczny
Ponoj, Archangielsku i Suzdali. Wszędzie był ostoją i pomocą
staż naukowo-badawczy do Stacji Morskiej w Plymouth. Zadla innych towarzyszy niedoli. Współtowarzysze wspominali
raz po przyjeździe dowiedziałem się, że pracuje tu jeszcze jeden
Go jako najbardziej odpornego na wszystkie moralne oraz fiPolak, dr Alex, do którego od razu mnie zaprowadzono.
zyczne trudy i przeciwności.
We wrześniu 1941 r. wstąpił do organizującego się w ZSRR
Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Andersa. Z tą armią

Tak poznałem prof. Alexandrowicza, który otoczył mnie
wielką troską i pomocą. Był osobą cieszącą się tu ogromnym

Budynek Stacji Biologicznej w Plymouth (Laboratory of the Marine Biological Association), 1966 r. | fot. prof. Wiesław Makarewicz
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Prof. Jerzy S. Alexandrowicz na tle zatoki, nad którą na wzgórzu Hoe ulokowana jest Biologiczna Stacja Morska w Plymouth
(czerwiec 1967 r.) | fot. prof. Wiesław Makarewicz
autorytetem, ale wyczuwało się, że jest człowiekiem bardzo samotnym. Profesor był tam moim prawdziwym opiekunem, spędzałem wiele czasu w jego malutkiej pracowni na rozmowach z
Nim i na popołudniowych herbatkach. Obserwowałem jak wielkim, niekłamanym szacunkiem cieszył się wśród pracowników
Stacji i odwiedzających ją naukowców z całego świata. Mieszkał
praktycznie w swojej pracowni i nie utrzymywał żadnych kontaktów towarzyskich, ani nie przyjmował żadnych zaproszeń.
W święta wielkanocne 1967 r. zaprosił mnie na śniadanie do
swojej pracowni, a w niektóre weekendy zabierał mnie swoim
wysłużonym autem na przejażdżki na wrzosowiska pobliskiego
Dartmoor. Był osobowością niezwykłą, pełną ciepła, lecz i smutku, postacią bardzo szlachetną, ale jakże tragiczną. Ogromnie
żałuję, że wtedy, przed ponad 50 laty, nic zdawałem sobie jeszcze sprawy z jakiej wysokiej rangi badaczem i jakże wybitnym
człowiekiem i patriotą los mnie zetknął. Prof. J. Alexandrowicz
został na emigracji, 3 maja 1958 r., odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Doceniono Go za pracę na polu naukowym i społecznym.
Niedługo po moim wyjeździe z Plymouth Profesor zmarł 28
października 1970 r. po krótkiej chorobie; urna z Jego prochami spoczęła 12 grudnia tego samego roku w rodzinnym grobowcu na cmentarzu na Powązkach w Warszawie. Wkrótce
po tym smutnym wydarzeniu 27 stycznia 1971 r. z inicjatywy
prof. Michał Reichera odbyło się w Bibliotece AMG zebranie
środowiska naukowego z zakresu nauk przyrodniczych Wybrzeża poświęcone Jego pamięci. Zmarłego wspominali prof.
M. Reicher i niżej podpisany.
Teraz, po pięćdziesięciu latach od Jego odejścia, odczuwam
potrzebę przybliżenia następnym pokoleniom lekarzy i przyrodników te j tragicznej i zarazem pięknej postaci jednego
z czołowych neurofizjologów porównawczych na świecie,
wielkiego patrioty i wybitnego Polaka.
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Kalendarium życia prof. Jerzego Stanisława Alexandrowicza, autorstwa Radosława Wenckiego, zostało opublikowane w artykule Niezatarte
wspomnienia. Prof. Jerzy Stanisław Alexandrowicz
(1886-1970) w Gazecie AMG 2001, nr 11, s. 18-19

oprac. PROF. DR HAB. WIESŁAW MAKAREWICZ
Emerytowany profesor zwyczajny w Katedrze Biochemii
AMG, były dziekan Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii UG i AMG, rektor AMG w latach 1999-2005,
profesor honorowy GUMed
Źródła:

·

Makarewicz W.: Moje spotkanie z prof. Jerzym S. Alexandrowiczem
w Plymouth, Folia Morphol. (Warsz.) 1971, XXX, 3, s. 331-332.

· Reicher M.: Jerzy Stanisław Alexandrowicz – strzępy wspomnień

w świetle Jego listów. Folia Morphol. (Warsz.) 1971, XXX, 3, s. 333-342.

·

Sysa P. S., Wencki R.: Jerzy S. Alexandrowicz; profesor, lekarz, rektor lwowskiej weterynarii, żołnierz. W: Felsmann, M. Z., Szarek
J., Felsmann M. (red.): Dawna medycyna i weterynaria militarna.
Chełmno: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2009, s.143-155.

· Wencki R.: Życie i działalność prof. Jerzego Alexandrowicza. Praca doktorska, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Poznań 2005.

· Wencki

R.: Prof. Jerzy Stanisław Alexandrowicz (1986-1970).
Gazeta AMG 2001, nr. 11, s. 18-19.

· Siedlecki M.: Wspomnienia z pierwszych dwu lat organizacji Uni-

wersytetu Wileńskiego. W: Księga Pamiątkowa ku uczczeniu CCCL
rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. Wilno: Księgarnia Józefa Zawadzkiego, 1929, T. II, s. 85-86.
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Świętujemy trzecie ćwierćwiecze
Cz. 4 | Dlaczego Gdańsk?

DR N. HUM. BARTŁOMIEJ SIEK
Zakład Historii i Filozofii
Nauk Medycznych

Pomysły na stworzenie w Gdańsku polskiej szkoły medycznej
kształtowały się już w czasie wojny. Myśli takie pojawiały się
i w środowisku Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu, i w kręgach konspiracyjnych w Polsce
czasów okupacji. Pierwszy projekt stworzenia uczelni medycznej w Gdańsku powstał, kiedy Pomorze było jeszcze terenem
działań wojennych. Przedstawił go 22 marca 1945 r. profesor
Edward Grzegorzewski, który był dyrektorem Departamentu
Zdrowia w Ministerstwie
Pracy, Opieki Społecznej
i Zdrowia działającym
przy PKWN. Prace nabrały tempa po utworzeniu
samodzielnego Ministerstwa Zdrowia (11 kwietnia 1945 r.), dzięki czemu
już 24 kwietnia 1945 r.
podjęto na posiedzeniu
Rady Ministrów uchwałę
mówiącą o tym, że będzie
utworzona w ramach sieci
wyższych uczelni w Polsce
jedna akademicka lekarska
szkoła w Gdańsku, podległa
Edward Grzegorzewski
Ministrowi Zdrowia, bę(1906-1982), od 5 lipca
dąca centrum przeszkolenia
1945 r. pełnomocnik Mii dokształcenia pracownistra Zdrowia ds. organiników służby zdrowia,
zacji Akademii Lekarskiej
uwzględniająca medycynę
w Gdańsku, od 1946 r.
morską i tropikalną1.
pierwszy rektor ALG, od
1948 r. pracownik WHO
źródło grafiki – gedanopePoza politycznym oraz
dia.pl
symbolicznym znaczeniem

Gdańska (jako miejsca, w którym rozpoczęła się II wojna światowa) decydującym był fakt istnienia w przedwojennym Gdańsku
nowoczesnego szpitala miejskiego (otwartego w 1911 r.), na bazie
którego funkcjonowała od 1935 r. Staatliche Akademie für praktische Medizin (Państwowa Akademia Medycyny Praktycznej
– umożliwiała studia rocznikom klinicznym), przekształcona
już w czasie wojny w Medizinische Akademie Danzig (MAD;
Akademia Medyczna w Gdańsku – z pełnym kursem studiów).
Fakt istnienia samodzielnej, czyli niebędącej wydziałem lekarskim lub medycznym uniwersytetu, uczelni medycznej idealnie
pasował do bliskiej profesorowi Grzegorzewskiemu idei tworzenia uczelni medycznych podległych Ministerstwu Zdrowia
(a nie ministerstwu właściwemu ds. nauki).
W celu określenia możliwości utworzenia uczelni medycznej
profesor Grzegorzewski spędził w Gdańsku miesiąc, od 17
maja do 16 czerwca 1945 r. Szczegółowy raport przygotowany
z pobytu, obok przedstawienia stanu faktycznego, obejmował
także analizę struktury i zasad działania MAD. Dokument
ten stał się podstawą późniejszych działań organizacyjnych.

Budynki Szpitala Miejskiego przejęte dla nowo powstałej Akademii Lekarskiej; zdjęcie z 1945 r. z archiwalnego albumu Uczelni
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Przedwojenna siedziba rektoratu MAD (budynek Kasy
Chorych) nie stała się częścią ALG ze względu na zniszczenia oraz oddalenie od terenów Szpitala Miejskiego
źródło grafiki – gedanopedia.pl

Budynek Institut für landwirtschaftlichen Unterricht przeznaczony na siedzibę zakładów teoretycznych ALG został bezprawnie zajęty przez wojsko w lipcu 1945 r. | źródło grafiki
– gedanopedia.pl

Zanim jednak rozpoczęły się prace organizacyjne związane
z powołaniem nowej uczelni, w Gdańsku działał już doktor
Stefan Michalak, który od 6 kwietnia organizował pracę Szpitala Miejskiego. Do pracy na Wybrzeżu został delegowany już
w styczniu 1945 r., kiedy wiceminister Jerzy Morzycki (późniejszy profesor ALG) zaproponował mu zajęcie się organizacją instytucji medycyny morskiej w Gdyni i Gdańsku. Mimo
tego, że budynki zachowały się w stosunkowo dobrym stanie,
to prace drastycznie utrudniał brak wody bieżącej, elektryczności i podstawowego nawet wyposażenia. Po ostatecznym
przejęciu Szpitala od radzieckich władz wojskowych, co nastąpiło 11 maja, zapanował głód. Dopiero w drugiej połowie
czerwca sytuacja zaczęła się poprawiać – uruchomiono wodociągi, przywrócono dostawę elektryczności.

kładów teoretycznych w dobrze do tego przystosowanym budynku dawnego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego,
w którym bezpośrednio przed wojną mieścił się Institut für
landwirtschaftlichen Unterricht (ul. Sobieskiego 18/19 – przez
wiele lat mieścił się tam Wydział Chemii UG), wojsko zniweczyło, zajmując go bezprawnie na początku lipca 1945 r. Na zasadzie porozumienia z Państwowym Zakładem Higieny udało
się na potrzeby Uczelni pozyskać całość budynku na rogu al.
Zwycięstwa i ul. Skłodowskiej-Curie (obecnie AGN). Dla
tworzonego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej pozyskano budynek dawnego Zakładu dla Niewidomych, który
jednak wymagał gruntownego remontu, trwającego do końca
1948 r. Najpóźniej, bo dopiero w październiku 1946 r., udało
się rozstrzygnąć kwestię lokalizacji Wydziału Farmaceutycznego. Na jego potrzeby Okręgowa Komisja Związków Zawodowych zrzekła się budynku używanego do dziś.

Obok kompleksu Szpitala Miejskiego w skład bazy klinicznej
Akademii Lekarskiej w Gdańsku weszła także klinika położnicza przy ul. Klinicznej. Ze względu na stopień zniszczeń i oddalenie od terenów przy ul. Dębinki nowa uczelnia nie korzystała
już z budynku, w którym przed wojną mieścił się rektorat (był
to budynek Kasy Chorych przy ul. Wałowej). W późniejszych
latach (1948-1950) poszczególne kliniki ALG lokowano
w dawnym szpitalu diakonis (ul. Nowe Ogrody) i w dawnym
szpitalu boromeuszek (ul. Śluza – obecnie ul. Kieturakisa). Formalnie Akademia Lekarska w Gdańsku przejęła Szpital Miejski 15 lipca 1945 r., faktycznie nastąpiło to na początku sierpnia.
Dużo gorzej przedstawiała się baza lokalowa dla zakładów
teoretycznych. Wynikało to po części z faktu, że na przedwojennej uczelni niektóre przedmioty teoretyczne były realizowane we współpracy z Technische Hochschule (obecnie
Politechnika Gdańska) z wykorzystaniem jej bazy lokalowej.
Problem stanowiło także pozyskanie mieszkań dla personelu
medycznego. O ile kolejne budynki mieszkalne w okolicach
Szpitala Miejskiego pozyskiwano sukcesywnie, kiedy tylko
były zwalniane przez wojsko, o tyle szansę umieszczenia za-

Z instytucjonalnego punktu widzenia konieczność tworzenia
nowych uczelni medycznych po II wojnie światowej wynikała
przede wszystkim z utraty przez państwo polskie dwóch znaczących ośrodków akademickich (Wilno i Lwów). Gdańsk
był naturalnym wyborem i ze względu na status miasta jako
centralnego ośrodka północnej Polski, i ze względu na stosunkowo dobrze zachowaną infrastrukturę szpitalną. Działania
organizacyjne dr. Michalaka i prof. Grzegorzewskiego stworzyły podstawę działania Akademii Lekarskiej w Gdańsku, do
której zaczęli przybywać naukowcy i lekarze – zapraszani przez
władze Uczelni, kierowani przez władze państwowe, zachęcani
przez kolegów. Z biegiem czasu grupą nadającą ton Akademii
stali się byli pracownicy Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie.
1

Cyt. za: Z. Machaliński, Geneza i początki Akademii Medycznej
w Gdańsku, Gdańsk 1998, s. 16
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Wytańczyć marzenia
Z Natalią Krzyżaniak, studentką II roku kierunku lekarskiego rozmawiała Karolina Hecold

Jak zaczęła się Twoja
przygoda z tańcem?

Dlaczego zdecydowałaś się prowadzić warsztaty taneczne dla studentów Roztańczony GUMed?

Dzieci potrzebują dużo
ruchu, żeby dobrze się
rozwijać i dać upust
całej energii, jaką zgromadzą. W końcu kto
ma jej więcej niż one? –
tak mówiła moja mama
i to ona zapisała mnie
na pierwsze zajęcia
tańca, kiedy miałam 4
lata. Jestem jej za to
Natalia Krzyżaniak
wdzięczna, bo dzięki
niej taniec jest ze mną
do dziś. Swoją przygodę z tańcem zaczęłam od zajęć z tańca
towarzyskiego. Szybko opanowałam podstawowe kroki polki, cza-czy, walca, a nawet makareny. Pamiętam, że podczas
swoich pierwszych występów uśmiechałam się od ucha do
ucha do moich rodziców i dziadków, którzy kibicowali mi na
widowni. Bycie na scenie dawało mi prawdziwą radość.

Roztańczony GUMed to projekt, który powstał z ramienia
IFMSA-Poland. Na zajęciach uczyłam uczestników podstawowych kroków salsy (obecnie jednego z moich ulubionych
stylów tańca). Moje wrażenia po tych warsztatach były bardzo
pozytywne. Czułam się jak wulkan energii. Taniec działa na
mnie jak podwójne espresso. Dużo radości dało mi prowadzenie tych zajęć. Czułam od uczestników ogromną energię.
Wszyscy chcieli zostać dłużej i jeszcze potańczyć. Mam wielką nadzieję, że uda mi się zrobić więcej takich zajęć w nadchodzącym roku akademickim. Zainteresowanie było ogromne.
Już teraz zachęcam wszystkich chętnych, aby oderwali się na
chwilę od codziennych obowiązków i dali się porwać w tańcu.
Zapraszam do kontaktu ze mną.

W szkole podstawowej chodziłam na zajęcia do szkoły tańca
Hajdasz. Była to dla mnie przede wszystkim cudowna zabawa
i pamiętam, że zawsze pytałam się osoby prowadzącej zajęcia
czy mogę zostać z kolejną grupą, żeby dłużej potańczyć. Na
szczęście często dostawałam na to zgodę. Zadowolona poznawałam kolejne układy taneczne
i uczyłam się nowych kroków.

Czym jest dla Ciebie taniec?
Dla mnie taniec jest wolnością. Daje możliwość zapomnienia
o wszystkim złym co nas otacza. Daje upust emocjom. Daje
moc do działania. Jest radą na wszystko, jakkolwiek to nie
brzmi. Kiedy jestem szczęśliwa – tańczę, kiedy jestem smutna – tańczę, kiedy jestem przytłoczona codziennością – tańczę.
Taniec jest moim dobrym terapeutą. Zawsze mnie wysłucha,
zawsze pomoże.

Jeździłaś na zawody taneczne?
Jeździłam na zawody ogólnopolskie z moją grupą
hip-hopową. Początki bywały różne, ale po jakimś
czasie występów i pokazów przed większą publicznością doszłyśmy do wprawy. Zdobywałyśmy
liczne medale i statuetki. To było cudowne uczucie.
Jakich stylów tańca próbowałaś?
W swoim życiu próbowałam sił w tańcu towarzyskim, który bardzo lubiłam i współczesnym,
do czego na początku byłam zmuszona. Był to
wymóg, aby dalej rozwijać się w hip-hopie. Po
jakimś czasie tak to polubiłam, że chodziłam na
treningi z obu tych stylów tańca na raz.

Roztańczony GUMed
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Jak radzić sobie ze stresem na studiach?

KAROLINA HECOLD
Studentka V roku kier. lekarskiego

Czy kiedykolwiek na myśl o nadchodzącym zaliczeniu miałeś
ścisk w żołądku i nie mogłeś spać? Czułeś się przytłoczony nadmiarem materiału do opanowania w krótkim czasie? Myślałeś,
że jesteś słaby, bo twoja wiedza jest za mała? Nie jesteś sam!
Większość z nas doświadczyła takich myśli. Stres na uczelni
często wynika z naszego wyobrażenia na temat studiowania.
Stawiamy sobie poprzeczkę, którą musimy pokonać i obawa
przed porażką wywołuje w nas lęk. Kluczem do zmniejszenia
poziomu napięcia w naszym ciele i umyśle jest znalezienie odskoczni od nauki oraz poznanie przyczyny stresu.
Zadaj sobie pytanie co dokładnie powoduje, że odczuwasz silne napięcie i niepokój. Czy jest to przekonanie, że nie zdasz
wszystkich przedmiotów i będziesz musiał powtarzać rok?
Może poczucie, że na zajęciach wypadasz gorzej od kolegów
z grupy? Już samo odkrycie przyczyny napięcia oraz tego, jakie myśli je wywołują będzie pomocne. Dzięki temu na starcie
zmniejszysz poziom stresu o pięćdziesiąt procent! Natura dała
każdemu z nas inny próg wrażliwości na stres. Co zrobić, żeby
skutecznie sobie z nim poradzić? Jest na to kilka sposobów.

Trening Jacobsona ‒ polega na napinaniu i rozluźnianiu konkretnych mięśni przez kilka sekund. Podczas treningu ważne jest utrzymanie koncentracji na napiętym obszarze
i synchronizacja napięcia z oddechem. Trening Jacobsona zyskuje coraz większe grono wielbicieli. Jego zaletą jest to, że
w szybkim czasie pozwala zrelaksować całe ciało. To świetna
propozycja na wartościowy odpoczynek po całym dniu pełnym zajęć i nauki.

Ćwiczenia relaksacyjne ‒ prosty i skuteczny sposób na

wyciszenie i rozluźnienie całego ciała oraz zmęczonego umysłu.
Wystarczy położyć się na macie i włączyć muzykę relaksacyjną, która przeniesie nas do świata wyciszenia i skupienia na
tym, co jest tu i teraz. Dużą popularnością cieszą się relaksacje
nagrywane przez spikerów. Jest to opcja dla tych, którzy lubią
relaksować się słuchając czyjegoś głosu. Dzięki praktykowaniu
relaksacji mamy szanse rozluźnić każdą część naszego ciała
i uwolnić umysł od nadmiaru myśli, bez wychodzenia z domu.

Ruch w dobrą stronę – bieganie, spacery po lesie lub
po plaży... Możliwości jest wiele. Nie od dziś wiadomo, że

podczas ćwiczeń dotleniają się szare komórki, zwiększa się
poziom endorfin i zmniejsza napięcie w ciele. Wyjście na
dziesięciominutowy spacer po intensywnej nauce będzie dużo
lepszym rozwiązaniem niż spędzenie przerwy na social mediach albo grach komputerowych.

Znajdź odskocznię – żeby utrzymać dobrą kondycję
psychiczną, nie można żyć samymi studiami. W przeciwnym
wypadku każdą porażkę będziemy odnosić do siebie. Warto
poszukać pasji, która pomoże nam oderwać się od szarej codzienności. Marzyłeś o lepieniu garnków z gliny albo haftowaniu? Może lubisz pisać wiersze albo grać na instrumencie
muzycznym? Pandemia nie oznacza, że nie można zacząć
realizować swoich marzeń i pasji. Pamiętaj, że studia trwają
wiele lat. Nie warto poświęcać tego czasu tylko na samą naukę.
Sen potrzebny od zaraz – nieregularny tryb życia
oraz zbyt mała ilość snu powodują, że jesteśmy bardziej
zestresowani i zniechęceni do działania. Postaraj się kłaść
o podobnej porze i spać tyle samo godzin dziennie (min. 7-8
godzin). Przed snem koniecznie wywietrz pokój. Świeże powietrze pomoże ci zasnąć.
Nie porównuj się z innymi – twoi znajomi już dawno

zdali egzamin, a ty czekasz na trzeci termin? Możesz mieć
poczucie, że coś jest z tobą nie tak. Pamiętaj, że każdy ma inne
metody uczenia się i poświęcił różną liczbę godzin na naukę.
Nie potępiaj siebie za to, że nie zdołałeś zdać wszystkiego za
pierwszym razem. Starałeś się i to się liczy. Negatywne myśli
podnoszą poziom stresu i powodują, że łatwiej zapominamy
przyswojone treści.

Pogromca zmartwień – opisz na kartce sytuację, która

powoduje u ciebie stres. Następnie opisz najgorszy możliwy
scenariusz tej sytuacji. Kolejnym krokiem jest akceptacja najgorszego scenariusza. Kiedy uda ci się to zrobić, zastanów się
jak nie dopuścić do jego realizacji. Dzięki tej technice znacząco zredukujesz poziom stresu.

Spotkania ze znajomymi – warto mieć kogoś z kim
możemy dzielić nasze smutki i przeżycia. Kiedy jesteśmy zestresowani przyda nam się wsparcie drugiej osoby. Wyjście z kimś na spacer albo na jogging jest świetną odskocznią
od zajęć i nauki. Wspólnie można osiągnąć dużo więcej niż
w pojedynkę.
Metod radzenia sobie ze stresem jest wiele. Warto zadbać
o siebie i praktykować tę metodę, która pozwoli utrzymać balans w naszym życiu bez względu na sytuacje.
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Breaking the stereotype
international edition

JEDDAH
My name is FAISAL AL MAGHLOOTH,
5th year medical student at MUG
and I am from Jeddah, Saudi Arabia.
The Kingdom of Saudi Arabia is a country in Western Asia constituting the bulk of the Arabian Peninsula. Geographically, it is the largest sovereign
state in western Asia and the second largest in the Arab world.
It is sometimes called the Land of the Two Holy Mosques in
reference to Al-Masjid Al-Haram in Mecca and Al-Masjid
Al-Nabawi in Medina, the two holiest places in Islam. Riyadh
is the capital of Saudi Arabia and the largest city on the Arabian peninsula and sits at an average of 600 m above sea level.
5,550 km away from MUG you will find yourself at the new
King Abdulaziz International Airport in Jeddah, in front of
about 2,000 types of fish swimming in the world’s biggest
airport aquarium. Jeddah city, also known as the Bride of the
Red Sea, is the largest city in the Makkah Province, the largest port on the Red Sea, and the second-largest city in Saudi Arabia. The Red Sea is a rich and diverse ecosystem. The
2,000 km long coral reef system in the Red Sea ranks among
divers as one of the top 5 coral reefs in the world, so when in
Jeddah it is definitely worth diving. Here in Jeddah you will
find the world's tallest foundain, the King Fahd's Fountain
( Jeddah Fountain). It jets water to a maximum hight of 312
m above the Red Sea. You can see it from anywhere in the city.
The Historical area of Jeddah, Al-Balad (literally, The Town)
is a UNESCO World Heritage site. Reminiscent of the Arabian Nights fairytales, it is one of the most interesting and
authentic places in Jeddah. Here you can walk around old
narrow streets amidst historical buildings and fell as if you
are moving back in time. Al-Balad is especially lively at night
during the Ramadan. In this vibrant area with unique mud
brick and stone buildings you will find shops selling everything from textiles, silver and gold, to spices. In the 7th century AD, Jeddah was established as a major port for Indian
Ocean trade routes, channelling goods to Mecca. It was also
the gateway for Muslim pilgrims to Mecca who arrived by
sea. Thanks to all this Jeddah developed into a thriving mul-

Nazywam się FAISAL AL MAGHLOOTH,
jestem studentem V r. kierunku lekarskiego
i pochodzę z Dżedda (Jeddah) w Arabii Saudyjskiej.
Królestwo Arabii Saudyjskiej znajduje się w zachodniej części Azji i zajmuje większość Półwyspu
Arabskiego. Pod względem geograficznym mój kraj
jest największym niepodległym państwem Azji Zachodniej
oraz drugim największym wśród państw arabskich. Czasem
mówi się, że Arabia Saudyjska to kraina dwóch Świętych Meczetów. Jest to odniesienie do Al-Masjid Al-Haram w Mekkce oraz Al-Masjid Al-Nabawi w Medynie, czyli najbardziej
świętych miejsc religii islamskiej. Natomiast stolicą mojego
kraju jest Rijad (Riyadh), największe miasto na Półwyspie
Arabskim, położone około 600 m n.p.m.
Po pokonaniu 5 550 kilometrowej podróży z Gdańska, znajdziecie się na nowym terminalu Międzynarodowego Lotniska
im. Króla Abdulaziz w Dżedda i ujrzycie przed sobą największe
na świecie akwarium (spośród akwariów na lotnisku) z blisko
2 000 gatunkami ryb. Moje rodzinne miasto, zwane również
panną młodą Morza Czerwonego, jest drugim co do wielkości miastem w Arabii Saudyjskiej oraz największym portem na
Morzu Czerwonym. Warto wspomnieć, że Morze Czerwone
to bogaty i zróżnicowany ekosystem. Rozciągający się na od-

Jeddah airport aquarium / Akwarium na lotnisku w Dżedda
fot. Sam Chui / SamChui.com
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cinku 2000 km system raf koralowych uważany jest przez nurków za jedną z 5 najlepszych raf na świecie, będąc więc
w Dżedda warto spróbować nurkowania. Tutaj zobaczycie też
najwyższą na świecie Fontannę Króla Fahda ( Jeddah Fountain). Wystrzeliwuje ona wodę na wysokość 312 m nad poziom
Morza Czerwonego i widać ją z każdego miejsca w mieście.

Jeddah Fountain / Fontanna Króla Fahda | fot. Nasser Al-

zhrani / flickr.com

ticultural centre, characterized by a distinctive architectural
tradition, its coral stone houses, mosques and small public
squares that together comprise a lively space.
The famous Jeddah waterfront (the Corniche-beach) is
another must-see in my city. It is a wonderful place to go for
a walk or a run, enjoy the scenic views of Red Sea, lots of
people out all day and night. There are playgrounds with small
water parks for the kids to play in, bike rentals and kiosks
where you can grab a bite to eat. The waterfront is always busier at night when the temperature is cooler. The average temperatures in the summer are 38°/26°C and in the winter they
are 23°/17°C, day and night respectively.
The food culture in Saudi Arabia is very prominent and the Jeddah
dining scene definitely embraces the popular saying, Jeddah Ghair
( Jeddah is different), because it has it all. Among our traditional
dishes is Kabsa, considered the national dish of Saudi Arabia, is
a mixed rice dish made with meat and vegetables. Many traditional regional dishes use similar ingredients like lamb, yogurt, rice
and potatoes. Matazeez consists of flat dumplings that are cooked

Historyczna dzielnica Dżedda, czyli Al-Balad (w dosłownym tłumaczeniu Miasto) znajduje się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Przypominająca miejsca opisane
w Księdze tysiąca i jednej nocy dzielnica Al-Balad jest jednym
z najbardziej ciekawych oraz autentycznych miejsc w Dżedda.
Spacerując ciasnymi uliczkami wśród zabytkowych budynków, możesz mieć wrażenie podróży do przeszłości. Al-Balad
jest ruchliwym miejscem, szczególnie nocą podczas miesiąca
Ramadan. W tej tętniącej życiem dzielnicy z wyjątkowymi
budynkami z kamienia oraz suszonej cegły znajdziesz sklepy,
w których sprzedawane są tekstylia, srebro, złoto i przyprawy.
Początki mojego miasta sięgają VII w. n.e., kiedy zbudowano
w nim port na ważnym szlaku handlowym prowadzącym do
Oceanu Indyjskiego. Port w Dżedda szybko stał się wrotami
dla handlarzy oraz pielgrzymów podróżujących do Mekki.
W ten sposób Dżedda rozkwitło jako wielokulturowe miasto
z wyróżniającym się stylem architektury, domami zbudowanymi z kamienia koralowego, meczetami oraz publicznymi
placami, które tworzą żywą przestrzeń.
Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest promenada
nadmorska. Jest to świetne miejsce tętniące życiem o każdej
porze dnia i nocy, odpowiednie na spacer lub by pobiegać
i cieszyć się uroczymi widokami Morza Czerwonego. Znaleźć tu można place zabaw z małymi parkami wodnymi dla
dzieci, wypożyczalnie rowerów oraz pawilony z przekąskami.
Promenada jest zawsze bardziej zatłoczona nocą, kiedy jest
chłodniej. Przeciętne temperatury latem to 38°/26°C, a zimą
23°/15°C (dzień/noc).
Posiłki odgrywają ważną rolę
w kulturze Arabii Saudyjskiej,
a gastronomia w Dżedda
z całą pewnością wpisuje się
w popularne powiedzenie Jeddah Ghair (Dżedda jest inna),
ponieważ tutaj jest po prostu
wszystko. Jednym z naszych
tradyc y jnych, uważanych
za narodowe dań jest Kabsa,
składająca się z ryżu, mięsa
i warzyw. Typowymi składnikami wielu tradycyjnych dań
są: baranina, jogurt, ryż i ziemniaki. Matazeez to płaskie
gotowane pierożki i podane
w gęstym gulaszu z mięsem,
warzywami, sosem pomidoro-

Al Balad historic buildings / Zabytkowe budynki Al Balad
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and served in a rich stew of meat, vegetables, tomato sauce, and
spices. Saleeg is a white rice dish made with broth and milk. It
is considered to be the traditional dish of the Hijaz region and
has many variations, depending on the area or family tradition.
Maamoul is a sweet pastry made with dates, figs, pistachios or
almonds. When dining at the many restaurants in Jeddah, don’t
forget to grab fried chicken at Al Baik, one of the best and most
popular fast food chains in my country. I definitely recommend it.

wym i przyprawami. Saleeg to danie oparte na białym ryżu, wywarze i mleku, uważane za danie regionu Hijaz. Można jednak
znaleźć wiele jego wersji w zależności od miejsca zamieszkania
lub tradycji rodzinnych. Maamoul to z kolei słodkie ciastko
z daktylami, figami, pistacjami lub migdałami. Degustując
oferty restauracji w Dżedda, nie zapomnijcie spróbować smażonego kurczaka w Al Baik, jednym z najlepszych i najbardziej
popularnych barów fast-food w moim kraju. Gorąco polecam.

Mosabeb ‘
’
is a Saudi pancake

Mosabeb ‘
’
czyli saudyjskie placki











2 cups of brown flour
3 tablespoons (tbsp) of powdered milk
1 tbsp of sugar
1/2 tbsp of baking powder
1/2 tsp of salt
1/4 cup of oil
2 cups of water
butter
honey, cinnamon (optional)











2 szklanki mąki razowej
3 łyżeczki mleka w proszku
1 łyżeczka cukru
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki soli
1/4 szklanki oleju
2 szklanki wody
masło
miód, cynamon (opcjonalnie)

First mix the dry ingredients together. Then add the liquid ingredients and mix them. Let the mixture rest for 10 minutes. Then scoop
some of it onto a heated pan. Fry
it until brown on both sides and
serve hot. If you like, you can serve
it with honey and cinnamon.

The culture of Saudi Arabia is defined by its Islamic heritage,
its historical role as an ancient trade centre and its Bedouin
traditions. Our society has evolved over the years, our values
and traditions from customs, hospitality to our style of dressing. Though modest dressing is compulsory for Islamic women and many do wear an Abaya (a long black cloak that
covers all but the hands and head) in public, despite this not
being required. The color black for women and white for men
is based on tradition and not religious scripture. Some Saudi
women wear a full face veil, such as a Niqāb or a Burqa. Saudi
men, independent of job and social status, wear the traditional
dress called a Thobe, which has been called the Arabic dress.
For special occasions men often wear Bisht or Mishlah over
the thobe. These are long white, brown or black cloaks trimmed in metallic thread. A man's headdress consists of three
parts. First is the Tagia, a small white cap that keeps the Gutra
from slipping off the head. The Gutra is an all white, or red
and white checkered squared cloth, and the Igal, a doubled
black cord that holds the Gutra in place.

Najpierw należy wymieszać suche
składniki, potem dodać płynne i ponownie wymieszać. Odstawić na 10
minut, następnie nałożyć odrobinę
płynnego ciasta na rozgrzaną patelnię,
smażyć do zarumienienia po obu stronach i serwować na ciepło. Jeśli lubicie,
przyprawcie miodem i cynamonem.

Kultura Arabii Saudyjskiej jest definiowana przez jej islamskie dziedzictwo, historyczną rolę centrum handlu oraz tradycje Beduinów. Wiele kobiet w Arabii Saudyjskiej nosi poza
domem Abayę – długą czarną suknię, która zakrywa całe ciało
oprócz głowy i dłoni. Jednak święte księgi nie nakazują wprost
takiego ubioru, napisane jest tylko, aby Muzułmanki ubierały się skromnie. Czarny kolor ubiorów kobiecych i biały
kolor męskich wywodzą się z tradycji, a nie ze świętych ksiąg.
Niektóre kobiety noszą pełne okrycie głowy, takie jak Nikab
(Niqāb) lub Burka (Burqa). Mężczyźni, w zależności od wykonywanej profesji lub statusu społecznego, noszą tradycyjny
ubiór thobe, zwany przez niektórych arabskim strojem. Na
specjalne okazje zakładają na thobe Bisht lub Mishlah. Są to
długie szaty w kolorze białym, brązowym lub czarnym, dekorowane metalicznymi nićmi. Nakrycie głowy mężczyzny składa się z trzech części: najpierw jest Taiga – mały biały czepek,
na to Gutra – biało-czarny lub biało-czerwony kwadratowy
materiał w kratę, na koniec Igal – podwójny czarny sznur, który trzyma Gutrę na miejscu.
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There are many misconceptions about
my country. Many
p e o p l e k now o f
Saudi Arabia only
because of the petroleum industry, however few remember
that we are also one
of the largest exporters of dates in the
world. Another popular stereotype is
that in Saudi Arabia
women don’t have
rights. It is true that
Saudi traditional women dress /
until recently SauTradycyjny saudyjski strój damski
di women were not
zdjęcie z archiwum autora
allowed to drive not
because our laws but
due to our conservative culture, or travel without a guardian's
approval. However, there are new laws going into effect and
now Saudi women are allowed to do those things independently. In addition, Saudi law also grant women the eligibility for the guardianship of their children, right to apply for
marriage or file for divorce and apply for official documents.
We are improving and women have more freedom now than
in the past decade.
Another misconception is the thought that Dubai is part
of Saudi Arabia. However this is not true, because Dubai is
a city in United Arab Emirates, a completely different country. Sometimes I heard in conversation that we Saudis
still live in tents out in the desert or that we use camels
for transportation. Indeed, tents are part of Saudi culture,
however we now use them only as weekend homes. It is also
true that you will find camels in Saudi Arabia. However, we
use camels only for racing, contests or as domestic animals
– not for transportation.
Over the years Saudi Arabia has evolved as a country and as
a society. From traditional Bedouin communities living in desert tents to modern cities of industry and international trade.
From the traditional roles of stay-at-home wives to careers in
medicine, business and government. Did you know that currently Saudi Arabia has two female Ambassadors? Today Saudi
Arabia is one of the leading countries in health care, education,
economy (Member of the G20 council), safety and many more.
I am truly blessed to be from the Kingdom of Saudi Arabia.
I hope that in this article I was able to show you a little of what
my home city and country have to offer and that it inspires you
to continue learning about our culture. I hope some-day you
will visit us and enjoy the views, the flavors and activities not
only in Jeddah but in the entire Kingdom of Saudi Arabia.

O moim kraju krąży
sporo błędnych wyIgal
obrażeń. Wiele osób
kojarzy Arabię SauGutra
dyjską tylko z przemysłem naftowym, a mało
Bisht/
kto wie, że jesteśmy
Mishlah
również jednym z największych na świecie eksporterów daktyli. Inny popularny
stereotyp głosi, że w Arabii
Saudyjskiej kobiety nie mają
żadnych praw. Rzeczywiście
do niedawna Saudyjki nie
mogły prowadzić samochodu, podróżować, załatwiać
Saudi traditional men dress /
oficjalnych spraw lub mieć
Tradycyjny saudyjski strój męski
niektórych zabiegów meźródło zdjęcia – flickr.com
dycznych bez zgody opiekuna.
Wprowadzono jednak nowe
przepisy i obecnie Saudyjki mogą wszystkie wyżej wymienione
czynności wykonać samodzielnie. Poza tym, według prawa saudyjskiego kobiety są uprawnione do występowania o ślub, rozwód
lub opiekę prawną nad swoimi dziećmi oraz do składania wniosków o dokumenty. Pod tym względem Arabia Saudyjska robi
postępy – kobiety cieszą się obecnie większą swobodą niż kiedyś.
Błędnym przekonaniem jest to, że Dubaj jest częścią Arabii
Saudyjskiej. Dubaj jest jednym z miast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli w kompletnie innym państwie. Czasami
słyszałem w rozmowach, że my Saudyjczycy nadal mieszkamy
w namiotach na pustyni albo że poruszamy się na wielbłądach.
To prawda, że namioty są częścią kultury saudyjskiej, jednak
obecnie mieszkamy w nich tylko podczas weekedowych wyjazdów. W Arabii Saudyjskiej owszem są wielbłądy, jednak ich rola
ogranicza się do wyścigów, konkursów hodowców oraz źródła
mleka i mięsa – wielbłądy nie są środkiem transportu.
Na przestrzeni lat Arabia Saudyjska ewoluuje jako państwo oraz
jako społeczeństwo. Od tradycyjnych osad Beduinów mieszkających w namiotach na pustyni do nowoczesnych miast przemysłu
i handlu międzynarodowego. Od tradycyjnej roli niepracującej
żony – pani domu do kariery kobiet w medycynie, przedsiębiorstwach i polityce. Czy wiecie, że wśród ambasadorów Arabii
Saudyjskiej są dwie kobiety? Dziś Arabia Saudyjska jest jednym
z liderów pod względem ochrony zdrowia, edukacji, ekonomii
(członek grupy G20) oraz bezpieczeństwa. Czuję się naprawdę błogosławiony, że pochodzę z Królestwa Arabii Saudyjskiej.
Mam nadzieję, że w tym artykule udało mi się pokazać Wam
odrobinę tego, co moje rodzinne miasto i kraj mają do zaoferowania oraz, że zainspiruje to Was, by dowiedzieć się więcej
o naszej kulturze. Mam nadzieję, że kiedyś nas odwiedzicie
i nacieszycie się widokami, smakami i aktywnościami, nie tylko
w Dżedda, ale w całym Królestwie Arabii Saudyjskiej.
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