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OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy!
Każdy jest ważny – taka myśl towarzyszyła pracy zespołu redakcyjnego, przygotowującego materiał do marcowego numeru Gazety
GUMed i tym samym stała się mottem niniejszego zeszytu. Na
prośbę rektora prof. Marcina Gruchały i pod egidą kanclerza Marka Langowskiego otwieramy dwumiesięczny cykl tematyczny. Dedykujemy go ponad 830 pracownikom administracyjnym, którzy
chociaż na co dzień mniej lub bardziej widoczni, są grupą niezbędną dla właściwego funkcjonowania naszej Uczelni. Oni także dopełniają akademicką wspólnotę, tworząc jakość Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Jest to okazja, by zaprezentować wybrane sylwetki, zespoły oraz
ich zakresy zadań dopasowane pod kątem usług i czynności do potrzeb władz, dydaktyków i studentów. Wiązało się to z dokonaniem
wyboru. Przyjęliśmy zatem krytetia: które jednostki/stanowiska są
nowe w strukturze, w których zaszły największe zmiany, których
praca w obliczu pandemii zmieniła się najbardziej.
Zgodnie z zapowiedzią, temat admininistacji Uczelni rozwijany
będzie jeszcze w następnym – kwietniowym numerze Gazety
GUMed. Liczę, że udana prezentacja zachęci kolejne osoby/zespoły,

Redakcja prowadzi nabór tekstów do połowy
miesiąca poprzedzającego wydanie i zastrzega
sobie prawo do niewykorzystania materiałów
niezamówionych, a także prawo do skracania
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Koncepcja i opracowanie
graficzne okładek
Izabela Szeibelis-Deskiewicz

by pokazać swój potencjał i opowiedzieć o działaniach wspierających Uczelnię w obszarze organizacyjnym, badawczym
oraz dydaktycznym.
Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie
do zaprezentowania swoich zadań oraz wyszli ze strefy komfortu, stając przed obiektywem aparatu, należą się podziękowanania. Za pomoc we współtworzeniu materiału dziękuję
także Joannie Śliwińskiej, która wspierała mnie w pozyskiwaniu tekstów z działów w pionie Rektora oraz przygotowała dla
Państwa tekst otwierający temat numeru (s. 16-18), a także
Jolancie Świerczyńskiej-Krok z zespołem z Sekcji Promocji:
Bartkowi Stachowskiemu, Adamowi Tuszyńskiemu, Zuzannie Zapisek, którzy dostarczyli teksty dotyczące jednostek
w pionie kanclerskim. Podziękowania kieruję także do Magdaleny Eliasz z Działu Wsparcia Pracowników za podjęcie
wyzwania, by wyjaśnić nam, na czym polega przyjęty przez
Uczelnię kierunek zmian w obszarze zarządzania pracownikami administracyjnymi. Dziękuję także Pawłowi Sudarze,
który uchwycił bohaterów tekstów na zdjęciach.
Życzę Wszystkim ciekawej lektury!
MAŁGORZATA OMILIAN-MUCHARSKA
Redaktor naczelna Gazety GUMed
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Z ŻYCIA UCZELNI

Rada Uczelni GUMed
Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powołał Radę Uczelni na kolejną kadencję. W skład siedmioosobowego zespołu weszli pracownicy GUMed:
prof. dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. dr hab.
Małgorzata Sznitowska, prof. dr hab. Ryszard Tomasz
Smoleński, przedstawiciele środowiska społeczno-gospodarczego: dr Roman Budziński, mgr Paweł
Orłowski i dr Paweł Pietkiewicz oraz przewodniczący
USS Bartosz Fałkowski jako przedstawiciel studentów. Przewodniczącym Rady został wybrany mgr Paweł Orłowski. Obecna kadencja Rady Uczelni trwa od
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.
Zgodnie ze Statutem GUMed, Rada Uczelni składa się
z siedmiu członków, a jej przewodniczącym jest członek pochodzący spoza wspólnoty Uniwersytetu. Do zadań Rady
należy: opiniowanie projektu statutu i strategii, monitorowanie gospodarki finansowej i sposobu zarządzania Uczelnią.
Ponadto Rada ma kompetencje do wskazywania kandydatów
na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni: opiniuje plan
rzeczowo-finansowy, dokonuje wyboru firmy audytorskiej,
która ma zbadać roczne sprawozdanie finansowe GUMed,
zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdanie finansowe.

PROF. DR HAB.
RYSZARD TOMASZ
SMOLEŃSKI
Kierownik Katedry i Zakładu
Biochemii GUMed od 2016 r.

W kolejnym numerze Gazety GUMed opublikujemy wywiad z przewodniczącym Rady Uczelni Pawłem Orłowskim.
Oprac. DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Rzecznik prasowa

Rada Uczelni to nowy organ kolegialny, wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. W jej skład
wchodzi 6 albo 8 członków powoływanych przez
senat uczelni, z czego co najmniej 50 proc. spoza
wspólnoty akademickiej. Kadencja Rady Uczelni
trwa 4 lata.
Członków Pierwszej Rady Uczelni prezentowaliśmy w Gazecie GUMed 2019, nr 10 (346). W składzie nastąpiły dwie zmiany osobowe – w miejsce
prof. dr. hab. Zbigniewa Kmiecia powołano prof. dr.
hab. Ryszarda Tomasza Smoleńskiego, natomiast
studentów reprezentuje Bartosz Fałkowski, a nie
Gabriela Harasim.

Główne obszary badawcze to: metabolizm nukleotydów
i przemiany energetyczne w sercu, badania zmian tych procesów w patologii oraz rozwój nowych terapii. Spektrum prowadzonych prac badawczych obejmuje rozwój nowych metod
analitycznych w oparciu o LC/MS, badania z zastosowaniem
genetycznych modeli chorób człowieka, kliniczne badania mechanizmów chorób oraz identyfikacji nowych biomarkerów.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Gdańsku z 1986 r. Stopień
doktora nauk medycznych
otrzymał w 1990 r., doktora
habilitowanego w 2000 r., natomiast tytuł profesora w 2016 r.

Był prezydentem Purine and Pyrimidine Society, przewodniczącym Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego oraz należy do Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Sopotu Sopocka Muza za działalność naukową (2019 r.).

W latach 1997-2009 kierował Grupą Badawczą Metabolizmu
Serca działającą w ramach Heart Science Centre, Imperial College London kierowanego przez prof. Magdi H. Yacouba. Pracował lub odbywał staże w ośrodkach badawczych w Niemczech, Holandii, Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.

Autor lub współautor ponad 270 publikacji oryginalnych w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych. Wskaźnik cytowań IF: 550,596 (na podstawie bazy Bibliografia GUMed), liczba cytowań bez autocytowań w bazie Web of Science:
5011 (liczba wszystkich cytowań: 5607), H-index = 35.
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BARTOSZ
FAŁKOWSKI
Student V r. kierunku farmacja, przewodniczący USS
GUMed od 2019 r. Delegat
naszej Uczelni do Komisji
Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP od 2016 r.,
w której w latach 2018-2020 pełnił funkcję koordynatora PR.
Działalność w Uczelnianym Samorządzie Studenckim rozpoczął w 2015 r., włączając się w organizację Medykaliów.
Po udanej edycji tego wydarzenia, został wybrany do Zarządu USS GUMed z ramienia Wydziałowej Rady Samorządu Wydz. Farm. Na początku był jednym z koordynatorów,
(z Jakubem Byczkowskim); następnie pełnił funkcję skarbnika. Aktywnie uczestniczył w organizacji wszystkich akcji
studenckich, takich jak m.in.: White Fartuch Party w klubieMedyk, tłusty czwartek, pierwszy dzień wiosny, podczas
którego rozdawano studentom kanapki, Travel Movement
– spotkania podróżnicze, które zostały wyróżnione 1 miejscem w konkursie SAMO-RZĄDŹ organizowanym przez
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Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu
Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.
Za kadencji Gabrieli Harasim został zastępcą przewodniczącej USS GUMed, dalej pełniąc funkcję skarbnika,
a także zostając głównym koordynatorem Juwenaliów
Gdańskich z ramienia naszego Uniwersytetu. Jako przewodniczący USS GUMed zainicjował szereg nowych wydarzeń, w tym m.in.: Blue Monday, podczas którego przed
budynkami GUMed pojawiają się foodtrucki z kawą,
a studenci uświadamiają swoich kolegów i koleżanki
o problemie dawstwa organów oraz rozdają karty dawcy
organów. Zaangażowany także w tworzenie bazy socjalnej
dla studentów – wkrótce zakończenie przetargu na remont
sali gimnastycznej i pomieszczeń ją otaczających, tak aby
utworzyć w nich pierwszą strefę studencką, czyli miejsce,
gdzie studenci będą mogli zjeść, zrelaksować się i odpocząć. W planach są 2 podobne strefy oraz akcje, takie jak
np. filmowe wieczorki, wsparcie pomocy psychologicznej
dla studentów, kontynuacja współpracy z kursami lepolek
(które rok temu zakupione zostały po raz pierwszy) czy dalsza część webinarów, w których w listopadzie ubiegłego
roku uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób.

Wspieramy młodych naukowców – Young
Scientist Program
Umiejętności interpersonalne i praca w zespole; Komercjalizacja wyników prac badawczych; Podstawy przedsiębiorczości; Szkolenie z zakresu metodologii badań jakościowych
i Coaching w placówkach ochrony zdrowia to tylko niektóre
z certyfikowanych szkoleń oferowanych studentom GUMed
w ramach innowacyjnego programu wsparcia Młody Naukowiec
(Young Scientist Program; YSP). Jego realizację Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczął w minionym roku, a laureatami pierwszej edycji zostało jedenaścioro studentów Wydziału
Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac
o charakterze badawczym. Pomysłodawcą i koordynatorem
projektu jest prof. dr hab. Miłosz Jaguszewski z I Katedry
i Kliniki Kardiologii GUMed, prezes Klubu 30 Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego. Sam, na początku swojej kariery naukowej, miał okazję skorzystać z podobnej formy
wsparcia w jednym z największych szpitali klinicznych
w Europie – Charité w Berlinie.
– Celem Programu jest przede wszystkim wyłonienie najzdolniejszych studentów planujących rozwój naukowy na najwyższym poziomie pod okiem doświadczonych badaczy. Indywidu-

Prof. Miłosz Jaguszewski

Prof. Jacek Bigda

alne szkolenie najzdolniejszych to niezmiernie ważny element
edukacji, o którym często zapominamy, a jego brak w bazowym
curriculum jest dla wielu studentów zauważalny – wyjaśnia prof.
M. Jaguszewski. – Jestem przekonany, że nasz Program przełoży się bezpośrednio na podniesienie poziomu dydaktycznego
GUMed oraz spowoduje, że stanie się on atrakcyjniejszy nie tylko dla przyszłych studentów, ale i absolwentów, którzy chętnie
pozostaną z nami, podnosząc poziom naukowy Uczelni.
Zmiany w obszarze kształcenia, w tym zwiększenie wsparcia studentów i poprawa warunków studiowania to jeden z głównych
celów strategicznych rozwoju GUMed w kolejnych lata. W tym
zakresie inicjatywę wsparł prof. dr hab. Jacek Bigda, prorektor
ds. rozwoju i organizacji kształcenia naszego Uniwersytetu.

GAZETA GUMed
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– Największym kapitałem naszej Uczelni są ludzie, zarówno ci
doświadczeni, uznani w kraju i poza jego granicami, jak również dopiero zaczynający swoje kariery naukowe i zawodowe.
Inwestycja w człowieka to inwestycja w przyszłość – mówi
prof. Jacek Bigda. – Mam nadzieję, że zaproponowana przez
nas oferta okaże się pomocna w rozbudzeniu pasji i zainteresowań badawczych u naszych studentów, wzbogacając i poszerzając w istotny sposób standardowy program kształcenia.
Także zdaniem Koordynatora projektu, wspieranie wybitnych
młodych naukowców, będących na początku drogi zawodowej,
to najlepsza inwestycja w rozwój kolejnego pokolenia badaczy.
– Jestem dumny, że dzięki zaangażowaniu prorektora ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Jacka Bigdy taka cenna
inicjatywa powstała w mojej Alma Mater, która jest nie tylko
najlepszą uczelnią medyczną w kraju, ale również jedną z wiodących uczelni badawczych – dodaje prof. Miłosz Jaguszewski. – Jestem przekonany, że dzięki pomocy doświadczonych
mentorów/tutorów i dedykowanemu wsparciu finansowemu
powstanie wiele wartościowych projektów.
Zadaniem uczestnika programu jest współpraca przez okres
trwania projektu z doświadczonym pracownikiem naukowym, ze
stopniem naukowym co najmniej doktora. Odbędą się dwie edycje programu, a kolejny nabór planowany jest we wrześniu 2021 r.
– W imieniu całego zespołu zachęcam studentów GUMed do
aplikowania i udziału w Young Scientist Program. W ramach
inicjatywy zaplanowaliśmy m.in. zajęcia warsztatowe, certyfikowane szkolenia oraz realizację projektów pod opieką tutorów wybranych spośród nauczycieli akademickich. Zależy
nam na rozpropagowaniu programu zarówno wśród studentów, jak i jego prezentacji w środowisku akademickim naszej
Uczelni. Najlepszymi ambasadorami programu mogą być
przecież usatysfakcjonowani studenci, którzy mają przyjemność uczestniczenia w nim – mówi prof. Jaguszewski.

JULIA URBAEZ
GOMEZ
Studentka V r.
kierunku lekarskiego
Rozpoczynając studia, nie miałam jasno sprecyzowanej
drogi, którą chciałabym podążać, dlatego postanowiłam
być otwarta na różne możliwości. Jedną z nich okazał
się udział w projekcie Young Scientist Program. Daje mi
on możliwość rozpoczęcia pierwszej pracy naukowej
poprzez realizowanie badania dotyczącego nowych biomarkerów w przebiegu niewydolności serca pod opieką
mojego tutora – prof. Marka Kozińskiego. Liczę również,
że poprzez zróżnicowane warsztaty czy wizyty studyjne
w ramach programu, uda mi się zdobyć i ugruntować podstawy pracy naukowej, z którą wiążę swoją przyszłość.

O PROGRAMIE
Zgodnie z założeniami programu unijnego finansującego inicjatywę, tj. projektu pn. Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zadanie 3 –
Program poprawy kompetencji studentów (moduł 2)
(Projekt POWER 3.5), udział w konkursie może wziąć
student GUMed, który ukończył co najmniej 2 lata studiów i w roku akademickim 2020/2021 nie kształci się
na ostatnim roku studiów. Tematem pracy badawczej
prowadzonej przez studenta może być: medycyna
podstawowa, medycyna translacyjna, medycyna kliniczna, farmacja, nauki o zdrowiu lub opracowanie
projektu zarządczego/biznesowego w tych obszarach. Program trwa 18 miesięcy, a wsparcie finansowe
przekazane do dyspozycji studenta wynosi 10 tys. zł.
Projekt GUMed jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach budżetu projektu POWER 3.5 może zostać zakwalifikowanych nie więcej niż 20 studentów.
Szczegóły dotyczące zasad aplikacji dostępne są na
stronie https://power3-5.gumed.edu.pl/

Jeśli wciąż zastanawiacie się czy warto, niech za najlepszą rekomendację posłużą opinie uczestników I edycji Young Scientist Program.
Oprac. MIŁOSZ JAGUSZEWSKI,
JOANNA ŚLIWIŃSKA

Aktualnie interesuje mnie szeroko pojęta wiedza z zakresu chorób wewnętrznych. Nie mam jeszcze wybranej
konkretnej specjalizacji, nadal szukam swojej dziedziny. Z tego powodu jestem członkiem SKN: Kardiologii,
Nefrologii czy Endokrynologii. Wiem natomiast, że na
pewno chciałabym połączyć pracę lekarza klinicysty
z pracą naukową i po studiach rozpocząć kształcenie
w Szkole Doktorskiej. Bardzo lubię uczyć innych, aktualnie udzielam korepetycji z biochemii, dlatego w przyszłości również chciałabym brać czynny udział w edukacji studentów, działać wspólnie w projektach i pomagać
im w rozwoju. Swoją przyszłość wiążę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Chcę pracować dla naszej
akademickiej społeczności, ale przede wszystkim dla
pacjentów i powoli dzień za dniem próbować stawać się
coraz lepszym lekarzem.
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MATEUSZ GUZIAK
Student IV r.
kierunku
lekarskiego
Choć jestem studentem kierunku lekarskiego,
poza karierą kliniczną, mój entuzjazm skupia się
na systemowej perspektywie świadczenia opieki
zdrowotnej. Moje aktualne zainteresowania naukowe oscylują wokół aplikacji medycznych, cyfryzacji ochrony zdrowia, w tym cyberbezpieczeństwa
sektora i danych medycznych oraz optymalizacji
funkcjonowania podmiotów leczniczych w kontekście zarządzania stresem kadr medycznych.
Realizowany przeze mnie projekt dotyczy analizy dostępności wsparcia psychologicznego dla
studentów kierunków medycznych i stanowi kontynuację badań, które jeszcze w 2018 r. zainicjowaliśmy z dr. Maciejem Walkiewiczem z Katedry
Psychologii GUMed. Założeniem projektu jest
ewaluacja aktualnej oferty pomocy psychologicznej skierowanej do studentów kierunku lekarskiego oraz porównanie jej do stanu z przełomu
lat 2018 i 2019.
Po ukończeniu studiów medycznych, chciałbym
zrealizować MBA i kontynuować zdobywanie doświadczenia z zakresu zarządzania podmiotami
leczniczymi. Dostrzegam znaczny potencjał w rozwoju interoperacyjności sektora ochrony zdrowia,
dlatego w swojej przyszłej karierze zawodowej
chciałbym dalej równolegle rozwijać się w dziedzinie medycyny, IT czy zarządzania, aby efektywnie
oceniać potencjał wdrożeniowy rozwiązań innowacyjnych i aplikować je do praktyki klinicznej.

Laureaci I edycji Young Scientist Program | fot. Paweł Sudara / GUMed

MARIA RENKE
Studentka III r.
kierunku
lekarskiego
Projekt, nad którym mam przyjemność pracować w ramach Young Scientist Program, ma na celu pogłębić
rozumienie zmian zachodzących w korze przedczołowej pod wpływem interwałowego wysiłku fizycznego
o wysokiej intensywności. Jest on realizowany w Zakładzie Fizjologii Człowieka pod opieką prof. Pawła
Winklewskiego. Cieszę się, że projekt, który realizuję
łączy wiele moich zainteresowań, czyli neuronaukę,
obrazowanie w medycynie, a nawet sport. Mam nadzieję, że różnorodne formy wsparcia i motywacji, które daje mi YSP, czyli opieka tutora, eksperta w swojej
dziedzinie, pierwszy projekt badawczy, a w efekcie
pierwszy opublikowany artykuł będą dla mnie dobrym
wstępem do dalszego rozwoju na ścieżce naukowej.

Nowe spojrzenie
na Uczelnię

budownictwa lądowego. Zdobywała doświadczenia zarówno na budowie, w biurze
projektowym, jak i szkole wyższej, gdzie
kierowała sekcją kompleksowo administrującą budynkami uczelni.

Dyrektorem ds. technicznych GUMed jest od 1 lutego br. mgr
inż. Nina Gostańska, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w specjalności
konstrukcje budowlane inżynierskie. Posiada uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Jej
kariera zawodowa od początku związana jest z zagadnieniami

Dyrektor ds. technicznych podlegają działy:
Budowlano-Techniczny, Gospodarczy, Eksploatacyjny oraz Sekcja Poligrafii. W zakresie
ich obowiązków leży zapewnienie optymalnych technicznych oraz gospodarMgr inż. Nina Gostańska
czych warunków dla sprawnej działalności
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
O współpracy między tymi jednostkami i planach dyrektor Niny Gostańskiej napiszemy więcej już w kolejnym numerze Gazety.
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Nowa kadencja Niezależnej Komisji
Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych
Sekretarzami są mgr inż. Maria Abramska-Maresch, Irena Mężykowska.

PROF. DR HAB.
BOLESŁAW RUTKOWSKI
Przewodniczący NKBBN

Rektor prof. Marcin Gruchała powołał 4 stycznia br. nowy
skład Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań
Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na
okres 2021-2023. Kadencja poprzedniej Komisji zakończyła
się pod koniec ubiegłego roku. Członkami Komisji są:

· prof. dr hab. Anna Balcerska,
· prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko,
· dr hab. Barbara Kochańska, prof. uczelni,
· prof. dr hab. Ivan Kocić,
· prof. dr hab. Radosław Owczuk,
· prof. dr hab. Stefan Raszeja,
· prof. dr hab. Bolesław Rutkowski,
· prof. dr hab. Krzysztof Sworczak,
· prof. dr hab. Andrzej Szutowicz,
· prof. dr hab. Zbigniew Śledziński,
· dr Tomasz Gorczyński – przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku,

· mgr Anna Kosowska – przedstawicieli Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,

· mgr farm. Hanna Kuźniar – przedstawiciel Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Gdańsku,

· dr hab. Maciej Nyka, prof. UG – adiunkt Katedry Prawa Go·

spodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
dr Jan Uchwat – przedstawiciel Kurii Metropolitarnej
w Gdańsku (duchowny).

Kadry GUMed
JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEJ PRACY
OBCHODZĄ:

20 lat dr Renata Świątkowska-Stodulska

Mariola Wasilewska

25 lat Violetta Tarkowska

dr Szymon Wojtylak

W składzie Komisji zaszła jedna zmiana, spowodowana rezygnacją prof. Eugenii Częstochowskiej, która uczestniczyła
w jej działalności od początku istnienia tego zespołu. Prof. E.
Częstochowska zasłużyła na ogromne słowa podziękowania
za wieloletnie dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Do składu Komisji został powołany prof. Krzysztof Sworczak
– kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób
Wewnętrznych GUMed.
Na pierwszym posiedzeniu Komisji, które odbyło się online
21 stycznia br., wybrano prezydium. Uczestniczył w nim rektor prof. Marcin Gruchała, który podziękował członkom Komisji za dotychczasową pracę, mającą ogromne znaczenie dla
rozwoju nauki w naszej Uczelni. Częścią formalną kierował
wybrany jednogłośnie na przewodniczącego zebrania prof.
Zbigniew Śledziński. W kolejnych głosowaniach przeprowadzonych przy użyciu systemu Votex w skład prezydium
wybrani zostali: przewodniczący – prof. Bolesław Rutkowski, I zastępca przewodniczącego (lekarz) – prof. Andrzej
Szutowicz, II zastępca przewodniczącego (nie lekarz) – mgr
farm. Hanna Kuźniar. Podobnie jak w poprzedniej kadencji
na funkcję honorowego wiceprzewodniczącego powołany
został prof. Stefan Raszeja, założyciel oraz wieloletni przewodniczący Komisji. Wszystkie wymienione osoby uzyskały
jednomyślne poparcie członków Komisji. Na zakończenie
tej części posiedzenia Rektor pogratulował nowo wybranym
członkom prezydium i życzył owocnej pracy w kolejnej
kadencji. Następnie odbyło się robocze posiedzenie Komisji, na którym rozpatrzono i przedyskutowano 90 wniosków
dotyczących badań naukowych nadesłanych przez jednostki
naszej Uczelni.

PRACĘ W UCZELNI
ZAKOŃCZYLI:

Jerzy Andrich
prof. dr hab. Katarzyna
Emerich

30 lat dr Izabela Brożek

Zdzisław Hynca
Piotr Joskowski

GAZETA GUMed

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA NAUK
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
ORAZ STANOWISKO PROFESORA
OTRZYMALI:

prof. dr hab. Dorota Bielińska-Wąż
prof. dr hab. Bartłomiej Ciesielski
prof. dr hab. Grzegorz Kozera
prof. dr hab. Krzysztof Kuziemski
prof. dr hab. Robert Sabiniewicz
prof. dr hab. Renata Zaucha
prof. dr hab. Jacek Zieliński
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ZMIANY NA STANOWISKACH
KIEROWNICZYCH W GRUPIE
PRACOWNIKÓW BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

Z dniem 16.01.2021 r. dr n. med.
Natalii Głódkowskiej powierzono
funkcję p.o. kierownika Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego.
Z dniem 15.01.2021 r. prof. dr hab. Katarzyna Emerich przestała pełnić funkcję kierownika Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego.

ZMIANY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W GRUPIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

Z dniem 1.02.2021 r. stanowisko dyrektora ds. technicznych powierzono mgr inż. Ninie Gostańskiej.
Z dniem 2.01.2021 r. mgr. inż. Jerzemu Łuczakowi powierzono stanowisko kierownika Działu Infrastruktury IT.
Z dniem 1.02.2021 r. mgr. Maciejowi Pikulskiemu powierzono stanowisko kierownika Działu Systemów IT.

rys. Alina Boguszewicz

Z GŁĘBOKIM ŻALEM
ZAWIADAMIAMY, ŻE

5 LUTEGO 2021 R. ZMARŁ

TOMASZ SKRZYNIECKI
16 STYCZNIA 2021 R. ZMARŁ

DR HAB. ZYGMUNT JACKIEWICZ
Docent w I Klinice Chirurgii Ogólnej AMG, zatrudniony
w Uczelni w latach 1954-1984. Odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi (1974 r.) oraz Medalem XXX-lecia AMG (1975 r.).

20 STYCZNIA 2021 R. ZMARŁ

JÓZEF OLSZEWSKI
Samodzielny referent administracyjny, zatrudniony w GUMed od
2.05.1986 r. do 31.10.1993 r.; ostatnie miejsce pracy Rejon Gospodarczy nr 3.

27 STYCZNIA 2021 R. ZMARŁA

DR MARIA WROCZYŃSKA-PAŁKA
Starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej, zatrudniona w Uczelni w latach 1972-1998. Odznaczona Medalem Zasłużonemu AMG (1998 r.).

Samodzielny technik w Katedrze i Zakładzie Chemii
Fizycznej GUMed od 1989 r. Członek MKZ NSZZ
Solidarność, reprezentant w Radzie Wydziału Farmaceutycznego Uczelni w latach 2012-2016. Dziennikarz
sportowy Echa Sportowego i Głosu Wybrzeża, komentator
zawodów żużlowych w Gdańsku, zawodnik w turniejach
pétanque i darta, przewodnik turystyczny, pasjonat turystyki i fotografii.

10 LUTEGO 2021 R. ZMARŁA

DR N. FARM.
IZABELA BARTECZKO
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej
oraz Zakładzie Bakteriologii Farmaceutycznej, zatrudniona w Uczelni w latach 1957-1994. Nauczyciel akademicki,
wieloletni wojewódzki konsultant w dziedzinie farmacji
aptecznej, sekretarz oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Współpracowała z aptekami szpitalnymi,
Inspekcją Farmaceutyczną oraz Komisją Farmakopei Polskiej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1978 r.).
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13 LUTEGO 2021 R. ZMARŁ

DR N. PRZYR. SŁAWOMIR BAUTEMBACH
Wieloletni dyrektor administracyjny Akademii Medycznej w Gdańsku, adiunkt Katedry Fizyki AMG, zatrudniony
w Uczelni od 1973 r. do 2018 r.

Wspomnienie o Sławku Bautembachu
Smutna wiadomość o odejściu Sławka dotarła do nas w sobotę,
13 lutego. Bardzo dzielnie, długo i wytrwale walczył z ciężką,
nieubłaganą chorobą. Był bardzo znaną postacią w Uczelni,
w której pozostawał nieprzerwanie zatrudniony przez 45 lat,
w tym w latach 1987-2005 na stanowisku dyrektora administracyjnego. Ponadto był zatrudniony jako adiunkt, potem
starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Fizyki. Uczelnia
wiele zawdzięcza Jego sprawności organizacyjnej i zaangażowaniu. Miałem okazję szczególnie blisko z Nim współpracować w latach 1999-2005, kiedy pełniłem przez dwie kadencje
funkcję rektora. Był to czas szczególny, Uczelnia pilnie wymagała radykalnych reform, by sprostać wyzwaniom zmieniającego się otoczenia. Kompetencje i dobre relacje Sławka
z Ministerstwem Zdrowia oraz lokalnym władzami odegrały doniosłą rolę w podejmowanych przez nas działaniach.
Pierwszym dużym przedsięwzięciem było scalenie trzech dużych niezależnych szpitali klinicznych (SPSK 1, 2 i 3) w jeden organizm administracyjny – Akademickie Centrum Kliniczne pod dyrekcją Michała Mędrasia i opuszczenie przez
Uczelnię zdekapitalizowanych obiektów przy ul. Kieturakisa.
Było to rozłożone w czasie gigantyczne zadanie organizacyjne, które budziło ogromne opory w środowisku. Rozwój
wydarzeń w późniejszych latach pokazał, jak ważna była ta
konsolidacja dla dalszego rozwoju Uczelni.
Drugim bardzo skomplikowanym procesem, w którym doświadczenie Sławka odegrało znaczącą rolę było włączenie
Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w strukturę
Uczelni. Wreszcie, dzięki dobrym kontaktom Sławka w Ministerstwie Zdrowie zawdzięczamy to, że znalazły się środki
finansowe na gruntowną rewaloryzację i modernizację historycznego budynku Starej Anatomii, która została oddana do
użytku w rok po zakończeniu naszej wspólnej pracy w Uczelni. Przyjacielskim kontaktom Sławka z Jolantą Kwaśniewską zawdzięczamy, że jej Fundacja Porozumienie bez Barier
ofiarowała naszej Uczelni budynek Oddziału Hematologii
i Onkologii Dziecięcej, który został oddany do użytkowania
w czerwcu 2005 r. Oprócz czterech, wyżej wymienionych
przedsięwzięć aktywna współpraca ze Sławkiem pozwoliła
bez większych wstrząsów przejąć od władz samorządowych
kształcenie w licznych zawodach medycznych i obiekt

2005 r.
Od lewej: prof. Wiesław Makarewicz i dr Sławomir Bautembach

przy ul. Tuwima, co stało się punktem wyjścia do powołania Wydziału Nauk o Zdrowiu. Trzeba też wspomnieć, że
to właśnie Sławek wyszukał i wyznaczył na swego zastępcę
dzisiejszego kanclerza Uczelni mgr. Marka Langowskiego.
Dr n. przyr. Sławomir Bautembach był postacią w Uczelni
bardzo znaną, szanowaną i nietuzinkową, jakkolwiek szereg
osób, z racji Jego lewicowych przekonań i przynależności
do PZPR odnosiło się do Niego z pewną rezerwą. Pamiętać
jednak należy, że w momencie przesilenia politycznego
w roku 1980 należał on na Wybrzeżu do grupy partyjnych
reformatorów i był bardzo otwarty na współpracę z powstającą Solidarnością. Niewątpliwie przyjaznym relacjom i konstruktywnej współpracy zespołu rektorskiego z ówczesnym
dyrektorem administracyjnym zawdzięczam jako rektor
w znacznej mierze satysfakcję z tego, że udało się nam wspólnie, w niełatwych warunkach i okolicznościach, dokonać
znaczących reform i stworzyć korzystne warunki do dalszego rozwoju Uczelni, który doprowadził do dzisiejszej bardzo
wysokiej pozycji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Żegnam Go z ogromnym smutkiem, pozostanie na zawsze
w mojej wdzięcznej pamięci!
PROF. DR HAB. WIESŁAW MAKAREWICZ
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Dr Sławomir Bautembach
a polska nefrologia
Kiedy rozeszła się smutna wiadomość o śmierci Sławomira
Bautembacha, otrzymałem z całej Polski wiele telefonów
i e-maili od czołowych polskich nefrologów z wyrazami żalu
i współczucia. Można zapytać, skąd fizyk stał się tak znaną
i cenioną postacią w środowisku nefrologicznym.
Wszystko zaczęło się od współpracy naukowej, w ramach
której w Katedrze Fizyki i Biofizyki badaliśmy przy pomocy
bioimpedancji elektrycznej cechy erytrocytów. Znaleźliśmy
wówczas wyraźne różnice pomiędzy krwinkami osób zdrowych i chorych z niewydolnością nerek. Kolejne wspólne
badania prowadzone były przy pomocy technik izotopowych
i pozwoliły na wykazanie zmian z trójwarstwie lipidowej
błony komórkowej erytrocytów korelujących ze stopniem
zaawansowania niewydolności nerek. Były to całkowicie nowatorskie odkrycia, prezentowane na zjazdach naukowych
w kraju i za granicą. Stały się także podstawą publikacji w czasopiśmie o międzynarodowym zasięgu Studia Biophysica.
Następne badania dotyczyły zmian, które powstawały
w krwinkach czerwonych osób z niewydolnością nerek pod
wpływem etrytropoetyny. Wprowadzenie tego cennego
w terapii niedokrwistości u chorych leczonych powtarzanymi
dializami leku nie odbyło się bez pomocy Sławka Bautembacha. Pojawiły się bowiem niespodziewanie możliwości pozyskania znacznych funduszy z Ministerstwa Zdrowia na zakup
tego leku, ale nie mieliśmy jak ich wykorzystać jako Krajowy
Zespół ds. Nefrologii. Sławek, będąc wówczas dyrektorem
administracyjnym AMG, zaoferował pośrednictwo naszej
Uczelni w przeprowadzeniu niezbędnego przetargu oraz
opracowanie systemu dystrybucji erytropoetyny do ośrodków
dializ w kraju. Tak zaczęły się coroczne zakupy centralne tego
cennego leku, który pozwolił na uzyskanie poprawy stanu
osób dializowanych oraz wpłynął pozytywnie na ich jakość
życia. Po tych doświadczeniach zaczęły się zakupy centralne aparatury i sprzętu zużywalnego do dializ. Działo się to
w ramach kolejnych etapów Programu Poprawy i Rozwoju
Dializoterapii w Polsce, zatwierdzonego przez Ministerstwo
Zdrowia oraz Komisję Zdrowia Sejmu RP. Miałem przyjemność pełnić funkcję koordynatora tego programu, stąd nic
dziwnego, że ponownie nasza Alma Mater ze Sławkiem na
czele stała się głównym wykonawcą zadań związanych z organizacją przetargów, realizacją zakupów oraz opracowaniem
dystrybucji tych dóbr. Dzięki tej działalności w wielu ośrodkach w Polsce, powstawały stacje dializ jak przysłowiowe
grzyby po deszczu. Pozwoliło to na stopniowe zmniejszanie
rygorów związanych z kwalifikacją chorych do dializoterapii.

Warto wspomnieć, że na przełomie wieków osiągnęliśmy stan,
w którym dializa stała się dostępna dla każdego chorego ze
schyłkową niewydolnością nerek, niezależnie od wieku czy
chorób towarzyszących. Równolegle z hemodializą rozwijała
się dializa otrzewnowa, która stała się leczeniem z wyboru
u dzieci oraz u chorych pacjentów z cukrzycową chorobą nerek.
Dzięki Sławkowi uzyskaliśmy także fundusze na przeprowadzenie remontu w naszej Klinice i otworzenie wzorcowego
Oddziału Dializy Otrzewnowej. Szkoliliśmy w nim nie tylko
pacjentów, ale także pielęgniarki i lekarzy z wielu ośrodków
w kraju. Sławek Bautembach wspomagał swoją wiedzą przy tworzeniu kolejnych etapów programu. Został także współredaktorem corocznego Raportu o stanie dializoterapii i przeszczepiania
nerek w Polsce. Uczestniczył też czynnie w wielu krajowych
i międzynarodowych konferencjach i zjazdach nefrologicznych. Był współautorem rozdziałów w podręcznikach dla
lekarzy i pielęgniarek dotyczących leczenia nerkozastępczego.
Biorąc pod uwagę powyższe zasługi S. Bautembacha dla rozwoju dializoterapii w Polsce, nie dziwi fakt, iż Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego wyróżnił go tytułem Zasłużony dla Polskiej Nefrologii. Już po przejściu na
emeryturę wiele stacji w regionie korzystało z Jego doradztwa.
Będzie nam ogromnie brakowało Sławka nie tylko jako eksperta zasłużonego dla rozwoju dializoterapii i nefrologii w naszym kraju, ale przede wszystkim jako serdecznego przyjaciela
i kompana oraz życzliwego i pomocnego ludziom człowieka.
PROF. DR HAB. BOLESŁAW RUTKOWSKI
były kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych GUMed,
były konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii
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UCMMIT NAGRODZONE
ZA WYBITNE ZASŁUGI
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
zostało wyróżnione medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Za wybitne zasługi dla Gdyni. W ten sposób Rada Miasta nagrodziła instytucje, które w obliczu pandemii ratowały
zdrowie i życie mieszkańców.
Szpital GUMed jest kluczowym ośrodkiem na Pomorzu zaangażowanym w walkę z epidemią. Ponadto był pierwszym
szpitalem w pełni przygotowany do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem
[o czym pisaliśmy w kwietniu 2020 r.; Gazeta GUMed 2020,
nr 4, s. 24-25; przypis red.].
– Przystosowanie naszego Szpitala do funkcjonowania w trudnych warunkach pandemii było olbrzymim wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym, z którym profesjonalnie poradził
sobie cały zespół UCMMiT. Ta nagroda to docenienie ich
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, jak również zaangażowania
na rzecz pacjentów pozostających pod naszą opieką – podkreśla dyrektor Szpitala prof. Marcin Renke.

fot. Marcin Renke
z wyczerpaniem fizycznym i psychicznym, nierzadko zaś
konieczność rozłąki z najbliższymi i wiele więcej czynników
zdecydowało o tym, iż przyjęliśmy zmianę regulaminu przyznawania medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nadaniem
placówkom ochrony zdrowia i stacji sanitarno-epidemiologicznej wyróżnienia Za wybitne zasługi dla Gdyni chcemy
podkreślić, jak bardzo doceniamy działania medyków
w tym szczególnym czasie. Ostatni rok był dla nas szczególnie
trudny, ale nie sposób sobie wyobrazić, jak ciężka byłaby nasza
sytuacja, gdyby nie ofiarna praca przedstawicieli ochrony zdrowia. I za to jesteśmy wdzięczni – mówi przewodnicząca Rady
Miasta Gdyni Joanna Zielińska.

Jak zaznaczają włodarze Gdyni, od początku wybuchu pandemii na UCMMiT spoczywa główny ciężar zmagań z epidemią w mieście, co wymaga ogromnego nakładu sił, osobistych
wyrzeczeń i starań organizacyjnych. Cały personel Szpitala
GUMed jest niezwykle zaangażowany w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki i w walkę o powrót do
zdrowia pacjentów.

Oprócz Szpitala GUMed, medale otrzymały również: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Miejska
Stacja Pogotowia Ratunkowego, Szpital Morski im. PCK oraz
Szpital św. Wincentego a Paulo.

– Niezwykłe czasy wymagają szczególnych działań. Gotowość do pracy personelu na pierwszej linii ognia, zmagań

Tekst DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA,
wypowiedź J. ZIELIŃSKIEJ ze strony UM Gdyni

fot. archiwum Biura Rady Miasta Gdyni
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NAUKOWIEC GUMed
PRZEWODNICZĄCYM
RADY DS. OCHRONY
ZDROWIA

drowotnych. Ponadto Rada
będzie odpowiedzialna za
przygotowywanie opinii oraz
ekspertyz oraz opracowywanie
założeń i projektów inicjatyw
legislacyjnych.
Zgodnie z zapowiedziami prof.
P. Czauderny, w pierwszej
kolejności Rada ds. Ochrony
Zdrowia skupi się na zdrowiu
psychicznym dzieci, młodzieży oraz seniorów w czasie panProf. Piotr Czauderna
demii. W dalszej perspektywie
będzie opracowywać strategie
ochrony zdrowia osób, które
z powodu epidemii nie otrzymały należytej opieki medycznej.

Prof. dr. hab. Piotr Czauderna, kierownik Katedry i Kliniki
Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został przewodniczącym Rady ds. Ochrony Zdrowia. Radę działającą w ramach Narodowej Rady Rozwoju powołał 12 lutego br. prezydent Andrzej Duda.
Do głównych zadań nowo utworzonego organu należy m.in.:
analiza aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia, tworzenie forum debaty, jak również promowanie postaw proz-

DOFINANSOWANIE
PROJEKTÓW
Z INKUBATOR A

INNOWACYJNOŚCI 4.0
Siedem projektów naukowców Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego uzyskało dofinansowanie w ramach programu
Inkubator Innowacyjności 4.0. Finansowanie w łącznej kwocie
550 000 zł otrzymali:

· dr

·
·
·

inż. Milena Deptuła z Zakładu Embriologii, kierownik projektu Nowe polimerowe systemy uwalniania
substancji aktywnych otrzymywane metodą druku 3D do
zastosowania jako opatrunki wspomagające gojenie zakażonych ran;
dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska, prof. uczelni
z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej, kierownik projektu
Nanopłatki grafenu jako nośnik wybranych leków przeciwnowotworowych w terapii miejscowej guzów złośliwych;
dr hab. Tomasz Jarzembowski z Zakładu Mikrobiologii
Lekarskiej, kierownik projektu Opracowanie zestawu diagnostycznego do oceny ryzyka rozwoju zakażenia u pacjentów z bakteriurią;
dr Karolina Kondej z Kliniki Chirurgii Plastycznej,
kierownik projektu Zastosowanie „wkładki KR” do wewnątrzustnej terapii podciśnieniowej po zabiegach rekon-
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·

·
·

strukcji podniebienia u dzieci leczonych operacyjnie z powodu rozszczepu podniebienia;
dr Jakub Mieczkowski z Międzynarodowej Agendy Badawczej, kierownik projektu Wdrożenie oprogramowania
integrującego zarządzanie kolekcjami materiału biologicznego z eksploracją danych molekularnych i klinicznych,
w tym obrazowych;
lek. Ewa Pawłowska z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, kierownik projektu Zastosowanie elektronicznego systemu
monitorowania chorych do wykrywania wznowy raka płuca;
prof. dr hab. Jacek Zieliński z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej, kierownik projektu Metoda i urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego.
Dofinansowanie dla projektów zostanie przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych, w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych
rozwiązań, w tym na zakup materiałów i surowców, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej
realizacji projektu oraz koszty związane z ochroną patentową.
Jednostką realizującą program Inkubator Innowacyjności 4.0
po stronie Uczelni jest Centrum Transferu Technologii.
Program Inkubator Innowacyjności 4.0 ma za zadanie wspierać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu zastosowanie wyników
badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. Inicjatywa finansowana jest ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, a sumaryczna wysokość dofinansowania na jej realizację wynosi 1,9 mln zł.
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BLISKO 29,5 MLN ZŁ
Z ABM NA REALIZACJĘ
KOLEJNYCH BADAŃ
KLINICZNYCH
Gdański Uniwersytet Medyczny jest jedynym wnioskodawcą,
który w ostatnim konkursie uzyskał finansowanie Agencji Badań Medycznych na realizację aż dwóch projektów. Również
wysoka ocena wniosków plasuje badania naszych naukowców
w gronie liderów III rundy konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.
Środki na realizację otrzymały następujące projekty:
Ocena wpływu preparatu mezenchymalnych komórek maciegalarety Whartona (WJMSCs) w leczeniu zwłókniających śródmiąższowych chorób płuc, którego liderem jest
prof. dr hab. Piotr Trzonkowski, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej – dofinansowanie w kwocie 12 514 945,60 zł;
Zastosowanie niwolumabu (N) z następową chemioterapią:
bendamustyną, gemcytabiną i deksametazonem-BGD z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii, którego liderem jest prof. dr
hab. Jan Maciej Zaucha, kierownik Katedry i Klinki Hematologii i Transplantologii – dofinansowanie 16 936 003,71 zł.

Prof. P. Trzonkowski

Dr hab. T. Smiatacz

· rzystych

·

Pierwszy z nich ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii preparatem komórek galarety Whartona (MSC)
u pacjentów z chorobami przebiegającymi z włóknieniem płuc, tj.
samoistnym zwłóknieniem płuc (idiopathic pulmonary fibrosis,
IPF) oraz włóknieniem płuc po COVID-19. Projekt będzie realizowany w Katedrze i Klinice Pneumonologii i Alergologii oraz
Katedrze i Zakładzie Immunologii Medycznej GUMed. Drugie
badanie służy poprawie wyników leczenia chorych na oporną/nawrotową postać chłoniaka Hodgkina, który stanowi ok. 0,5-1%
wszystkich nowotworów. W Polsce liczba nowych zachorowań
wynosi około 700 rocznie. Innowacyjną częścią badania będzie
zastosowanie przed klasyczną chemioterapią (schemat BGD)
immunoterapii (N-nivolumab), która ma uwrażliwić komórki
nowotworowe na działanie klasycznych chemioterapeutyków.
– Chorują głównie ludzie młodzi, co stanowi duży problem
społeczny. Wprawdzie około 70-85% chorych z zaawansowaną
postacią choroby można wyleczyć chemioterapią pierwszej linii,
rokowanie chorych opornych jest złe – wyjaśnia prof. Zaucha.
– Ocena płynnych biopsji będzie przeprowadzone w laboratorium prof. Anny Żaczek, kierownik Zakładu Onkologii Translacyjnej GUMed. Oprócz naszego Uniwersytetu w badaniu
będzie uczestniczyć 7 wiodących ośrodków hematologicznych
w Polsce zrzeszonych w Polskiej Grupie Badawczej Chłoniaków.
***
Ponadto ramach konkursu szybkiej ścieżki COVID-19
finansowanie w wysokości 3 411 774,59 zł uzyskał projekt

Prof. J. M. Zaucha

Dr M. Leszczyńska-Wiloch

pt. Badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Avigan (fawipirawir) w porównaniu do standardowej opieki zgodnie z aktualnymi zaleceniami AOTMiT
u pacjentów z infekcją SARS-COV-2, którego liderem jest dr
hab. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed.
Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z największych
beneficjentów konkursów ABM wpierających akademickie
badania kliniczne. W 2020 r. nasza Uczelnia podpisała
8 umów na łączną kwotę 114 986 356,07 zł, ustępując jedynie
Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu (11 podpisanych umów na łączną kwotę 126 729 475,80 zł). Realizacją
projektów z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych zajmuje się Dział Niekomercyjnych Badań Klinicznych GUMed
kierowany przez dr n. farm. Magdalenę Leszczyńską-Wiloch,
pełnomocnik rektora ds. badań klinicznych. Zespół w ramach
Akademickiego CRO od 2020 r. prowadzi 3 projekty.
– Rozpoczęcie badań klinicznych w roli sponsora to wspaniała
możliwość rozwoju kadry naukowej, jak i ogromne wyzwanie organizacyjne – mówi dr M. Leszczyńska-Wiloch. – Co prawda
zespół jest młody, ale nie brakuje mu determinacji w realizacji
projektów zaplanowanych przez znakomitych naukowców naszej Uczelni. Wspólnie chcemy angażować się w pracę na etapie
koncepcji merytorycznej, planowania budżetu, jak i realizacji
badania, dzieląc się z badaczami naszą wiedzą i doświadczeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności i projekty
realizowane przez Dział Niekomercyjnych Badań Klinicznych
GUMed dostępne są na https://badaniakliniczne.gumed.edu.
pl/60962.html. Zapraszamy też do zapoznania się z prezentacją
jednostki na s. 21-22.
Oprac. DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Rzecznik prasowa
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LAUREATKA
KONKURSU NCN
Dr Justyna Stefanowicz-Hajduk z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej otrzymała finansowanie
z Narodowego Centrum Nauki w kwocie 49 940 zł na realizację projektu Cytotoksyczność ekstraktu Kalanchoe daigremontiana w komórkach ludzkiego raka jajnika SKOV-3 oraz
jego działanie in vitro z lekami cytostatycznymi stosowanymi
w terapii przeciwnowotworowej.
Działanie naukowe dotyczy efektu cytotoksycznego in vitro
ekstraktu wodnego Kalanchoe daigremontiana (żyworódki pierzastej) w komórkach ludzkiego raka jajnika SKOV-3. Roślina
ta jest stosowana w krajach tropikalnych jako działająca przeciwzapalnie, bakteriobójczo, przeciwwirusowo oraz regenerująco. Jej działanie przeciwnowotworowe jest natomiast wciąż
mało znane. Celem badania jest określenie roli wybranych
czynników komórkowych w zahamowaniu wzrostu, prolifera-

cji oraz śmierci komórek nowotworowych
poddanych działaniu
ekstraktu roślinnego,
w tym poziomu ROS
(ang. reactive oxygen
species), zmian potencjału mitochondrialnego, aktywności wybranych kaspaz, uszkodzeń
DNA oraz zmian ekspresji genów biorąDr Justyna Stefanowicz-Hajduk
cych udział w apoptozie.
Dodatkowo otrzymany
ekstrakt roślinny będzie
inkubowany z komórkami SKOV-3 w obecności leków cytostatycznych stosowanych w terapii raka jajnika, celem oceny
zmian wrażliwości komórek na leki.
Grant Narodowego Centrum Nauki został przyznany po
uwzględnieniu odwołania w ramach konkursu MINIATURA 4.

STUDENT UCZELNI
ZE STYPENDIUM
PREZYDENTA GDAŃSKA
Adrian Perdyan, student VI roku kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Gdańska.
Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawane jest studentom uczelni
wyższych, którzy uzyskali sukcesy znacząco przewyższające tematycznie zakres programu studiów oraz mieszkają w Gdańsku
i działają na rzecz tego miasta. Ubiegać się o nie może każda
osoba spełniająca wymogi przewidziane regulaminem, która
złoży odpowiedni wniosek. Może on także zostać złożony przez
organy samorządu studentów lub kierowników jednostek organizacyjnych uczelni. Wniosek jest rozpatrywany przez komisję
stypendialną, a listę laureatów zatwierdza Prezydent Gdańska.
Ponadto Adrian Perdyan znalazł się w gronie finalistów stypendium Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego. Jest
to nagroda dla osób w wieku od 18 do 26 lat, które inicjują
różnego rodzaju działania społeczne bądź posiadają osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub społeczno-kulturalne,
a ich dokonania poparte są listami rekomendującymi od
współpracujących z nimi instytucji. Wnioskować o nie mogą
osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium lub osoby
trzecie w ich imieniu. Kapituła wybiera 10 finalistów, spośród
których wyłoniony zostaje laureat.
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ADRIAN PERDYAN
Student VI r. kierunku lekarskiego

Jestem aktywnym członkiem szeregu stowarzyszeń i organizacji. Jako
wolontariusz w Fundacji
Polskiej Ligi Walki z Rakiem prowadzę działalność społeczną na rzecz
pacjentów onkologicznych. Przewodniczę
dwóm Studenckim Kołom Naukowym: przy
Klinice Onkologii i Radioterapii oraz Zakładzie
Patomorfologii. Jestem wiceprzewodniczącym Studenckiego Towarzystwa Naukowego
GUMed oraz należę do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, w którym obecnie pełnię funkcję koordynatora narodowego ds. praktyk klinicznych
dla studentów wyjeżdżających. Swoją działalność naukową koncentruję wokół tematyki onkologii, a w szczególności raka jelita grubego
i raka płuca. Wygłaszam referaty na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz publikuję artykuły w czasopismach
naukowych (IF=14.4).

Oprac. JAKUB WINIEWSKI
Sekcja ds. Komunikacji
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Pracownicy niebędący, ale znaczący

DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Kierująca Sekcją ds. Komunikacji

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce to dokument, który
określa pryncypia funkcjonowania uczelni i prowadzenia
działalności naukowej w naszym kraju. Dokument jasno precyzuje również to, kim są pracownicy uczelni. Zgodnie zatem
z literą prawa (rozdz. 5, art. 112), Pracownikami uczelni są
nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Tylko tyle i aż tyle. Choć pierwszej
grupie poświęcony jest szereg kolejnych paragrafów Ustawy,
druga pojawia się dość marginalnie – przy okazji ustalania
odprawy przysługującej pracownikowi przechodzącemu na
emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nagród
rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej czy wreszcie składu senatu. Czy to oznacza, że są mniej ważni, niepotrzebni,
gorsi? Wszak partykuła NIE w nazwie „niebędący” nadaje
wypowiedzeniu zabarwienie znaczeniowe i uczuciowe, stanowiąc element oczywistej negacji. W warstwie semantycznej wskazuje na pewien brak, przez co zdaje się wykluczać
i różnicować na tych „będących” i „niebędących”.
Dyskusja na temat nie jest niczym specjalnie nowym i odkrywczym, a w środowisku akademickim trwa od dziesięcioleci, dzieląc dychotomicznie – jak ustawa uczelnianych
pracowników – na dwa obozy: zwolenników i przeciwników
przeformułowania ustanowionego prawem nazewnictwa. Nie
podejmę się rozstrzygania tego sporu i wyboru między ważnym a ważniejszym, właściwym a właściwszym. Każdy ma
własne racje, pobudki, emocje. Jako pracownik nauczycielem
akademickim niebędący osobiście nie odczuwam, aby stawiało
mnie to na gorszej pozycji, deprecjonowało moją pracę
i kompetencje. Wynika to ze zrozumienia czym jest uczelnia
wyższa, jaka jest jej rola i podstawowe zadania. Warto o nich
pamiętać, warto je przypomnieć.

„BĘDĄCY” ALBO „NIEBĘDĄCY”
– OTO JEST PYTANIE
W obliczu fundamentalnych zadań, które przed uczelniami
stawia Ustawa, nie jest istotny hamletowski dylemat „będący”
czy „niebędący”, lecz to co pomiędzy – „oraz”. Spójnik współrzędny, parataktyczny, łączny, który nie stawia pracowników
w opozycji czy podległości. Wskazuje raczej, że obie te grupy, choć inne, są równie ważne. Chcąc kurczowo trzymać się

PODSTAWOWYMI
ZADANIAMI
UCZELNI SĄ*:
1 prowadzenie kształcenia na studiach;
2 prowadzenie kształcenia na studiach
podyplomowych lub innych form
kształcenia;
3 prowadzenie działalności naukowej,
świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki;
4 prowadzenie kształcenia doktorantów;
5 kształcenie i promowanie kadr uczelni;
6 stwarzanie osobom niepełnosprawnym
warunków do pełnego udziału w:
a) procesie przyjmowania na uczelnię
w celu odbywania kształcenia,
b) kształceniu,
c) prowadzeniu działalności naukowej;
7 wychowywanie studentów w poczuciu
odpowiedzialności za państwo polskie,
tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
8 stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
9 upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez
gromadzenie i udostępnianie zbiorów
bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych;
10 działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
* Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
dział 1, rozdz. 1, art. 11; na uczelni medycznej, spoczywa jeszcze dodatkowe zadanie
– uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i formach określonych
w przepisach o działalności leczniczej.
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warstwy językowej, więcej obiekcji budzić powinna nazwa potoczna – „administracja”, pochodząca od łacińskiego ministrare,
które oznacza mniej więcej tyle, co usługiwać, obsługiwać, być
przydatnym. W tym kontekście „służba administracyjna” nie
brzmi zbyt dumnie, podobnie jak obowiązująca do końca lat 90.
„służba zdrowia”. Warto przypomnieć, że dopiero dokonana
ponad dwie dekady temu reforma służby zdrowia przeformułowała jej organizację i funkcjonalność, dając dziś powszechnie
stosowaną „ochronę zdrowia” czy „opiekę zdrowotną”.
Podobna zmiana paradygmatu nastąpiła również w obszarze,
o którym mowa – szkolnictwa wyższego i edukacji. Zmiany w sposobie kierowania, a mówiąc bardziej współcześnie
zarządzania uczelnią, nie pozostały bez wpływu na kadrę
nienauczycieli. Pożądana stała się konieczność jej sprofesjonalizowania, wzrosły oczekiwania nie tylko wobec osób na
stanowiskach kierowniczych, rozszerzył się udział i poziom
zaangażowania w sprawy uczelni nie tylko pracowników posiadających tytuły i stopnie naukowe. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, choć wprost nie prowadzą
kształcenia, prac naukowych, badawczych, rozwojowych,
w sposób istotny je wspierają, zapewniają bieżącą i sprawną realizację, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ich
praca nie ma charakteru służalczego, pasywnego. Dziś coraz
chętniej mówimy o wsparciu, współpracy i partnerstwie.
Redefinicji uległa także strategia rozwoju naszego Uniwersytetu, w której silne akcenty położono – obok rozwoju naukowego, dydaktycznego i badawczego – na sferę organizacyjną.
Mowa w niej o nowoczesnych metodach zarządzania, dosko-

WIZJA GUMed
W 2025 ROKU
Jesteśmy wiodącym w kraju i rozpoznawalnym na świecie uniwersytetem medycznym, zapewniającym
wysoką jakość edukacji i badań.
Dbamy o zdrowie i rozwój medycyny
dzięki naszym absolwentom, pracownikom i partnerom.
Tworzymy nowoczesną, sprawnie
działającą organizację, inspirującą
studentów, doktorantów i pracowników do zaangażowania oraz rozwoju.
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naleniu procesów administracyjnych, systemach motywacji
i wynagradzania, które finalnie sprawią, że Gdański Uniwersytet Medyczny stanie się atrakcyjnym miejscem do pracy
i studiowania, pozwalającym realizować osobiste zainteresowania oraz aspiracje.
Potrzeba sprostania wymaganiom ustawowym, jak również dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości
przyniosły znaczące zmiany w strukturze Uczelni. Powstały
nowe jednostki, inne istotnie zmodyfikowały zakres swoich
prac. Aby ułatwić nam wszystkim poruszanie się pomiędzy ich
zakresami, postanowiliśmy dwa numery Gazety GUMed poświęcić prezentacji kilku z nich. W marcu przybliżymy naszym
czytelnikom główne zadania zespołów m.in.: Biura Organizacji
i Zarządzania Procesowego, Działu Niekomercyjnych Badań
Klinicznych, Działu Gospodarczego i Działu Obsługi Inwestycji.
O kolejnych Czytelnicy przeczytają w numerze kwietniowym.
Wraz z zespołem redakcyjnym życzę przyjemnej lektury.

PROF.
DR HAB.
MARCIN
GRUCHAŁA
Rektor
GUMed
Gdański Uniwersytet Medyczny jest uczelnią
opartą na silnych kompetencjach pracowników
każdego szczebla. Dzięki nim stale rozwijamy
się i umacniamy naszą pozycję. Największą wartością GUMed są ludzie – wyjątkowi i niepowtarzalni. To najcenniejszy kapitał, jaki posiadamy.
O tym mówię od początku swojej kadencji i po
raz kolejny pragnę to podkreślić. I choć różne
są nasze historie, umiejętności, wiedza, pasje
i doświadczenie, wzajemnie siebie uzupełniamy.
Różnorodność jest naszą siłą, a nie słabością czy
ograniczeniem. Podział pracowników na określone grupy potraktujmy wyłącznie jako porządkujący, a nie wartościujący. Trudne czasy pandemii
potwierdziły, że potrzebujemy siebie wzajemnie,
swojego wsparcia na wielu płaszczyznach.
Za tę pracę, zaangażowanie i wspólną aktywność
na rzecz Uniwersytetu wszystkim Państwu dziękuję, w szczególności kanclerzowi GUMed Markowi
Langowskiemu, który od wielu lat z powodzeniem
zarządza całokształtem spraw w obszarze finansów i mienia Uczelni oraz kieruje podległymi jednostkami administracyjnymi.
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MAREK
LANGOWSKI
Kanclerz
GUMed

Stanowisko kanclerza powierzył mi w 2005 r. ówczesny rektor śp. prof. Roman Kaliszan. Podjęliśmy
odważną decyzję o zmianie dotychczasowych
zakresów i czytelnym rozdziale zadań oraz odpowiedzialności za ich realizację. Było to spore wyzwanie, wymagające przede wszystkim przewartościowania postaw i mentalności pracowników
naukowych, jak też administracji. Zapoczątkowało
to proces przemian, który trwa i przynosi realne
korzyści dla naszej społeczności i samego Uniwersytetu. Wspólnym wysiłkiem z powodzeniem
wyszliśmy z wielomilionowego zadłużenia szpitala
klinicznego, zmodernizowaliśmy liczne pracownie
badawcze oraz laboratoryjne, sale warsztatowe
i dydaktyczne, w tym nowoczesne pracownie fantomowe. To ogromny skok jakościowy, o którym
kilkanaście lat temu mogliśmy marzyć. Wizję, którą
mieliśmy, doprowadziliśmy do końca. Dziś naszą
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bazę szczególnie kliniczną śmiało możemy porównywać nie tylko z obiektami zrealizowanymi
w Europie, ale i na świecie.
Mam świadomość, że sporo jeszcze przed nami.
Przygotowując się do opracowania i wdrożenia
strategii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
w 2019 r., udało nam się zdefiniować obszary, na
których powinniśmy się skoncentrować w najbliższych latach. Szansą na realizację tych ambitnych
celów jest uzyskanie statusu uczelni badawczej
i do tej doskonałości, na każdym poziomie, dążymy. W te działania aktywnie jest zaangażowanych
także wiele jednostek i pracowników uczelnianej
administracji, za co wszystkim serdecznie dziękuję. Dysponując tą wiedzą, jesteśmy i będziemy
w stanie lepiej odpowiadać na potrzeby pracowników, stwarzać przyjazne środowisko dla rozwoju
i jeszcze lepiej korzystać z ich potencjału, eliminując wskazane problemy i przeszkody. Uważnie
wsłuchujemy się w głos pracowników, studentów
i doktorantów, a ich pomysły i opinie staramy się
jak najlepiej wykorzystać. Przez kulturę partnerskiej współpracy i rzetelne wykonywanie powierzonych każdemu z nas obowiązków uda nam się
utrzymać wysoką pozycję naszego Uniwersytetu
i kontynuować jego dynamiczny rozwój.

(S)prawnie i skutecznie
BIURO ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
PION REKTORA

dzania Procesami i Dział Legislacji, których specyfikę pracy
i realizowanych zadań chcemy przybliżyć w szerszym zakresie.

Biuro Organizacji i Zarządzania Procesowego realizuje
ogół zadań organizacyjnych i legislacyjnych związanych
z przygotowaniem, modyfikacją oraz wdrożeniem aktów
prawnych dotyczących naszego Uniwersytetu. Ponadto prowadzi prace związane z wdrożeniem zarządzania procesowego
oraz inicjowaniem i przeprowadzaniem zmian optymalizacyjnych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W jego skład
wchodzą 4 jednostki: Kancelaria Główna, Archiwum, Dział
Legislacji i Dział Zarządzania Procesami. Dwie pierwsze są
doskonale znane członkom naszej społeczności, gdyż od wielu
lat zapewniają obieg korespondencji i archiwizację dokumentacji. Najnowszymi komponentami Biura są: Dział Zarzą-

Jak sami podkreślają, najwięcej satysfakcji daje im codzienna współpraca ze społecznością uniwersytecką – nauczycielami akademickimi, badaczami oraz pracownikami administracyjnymi oraz wspieranie ich w pokonywaniu barier oraz
trudności wydających się nie do pokonania. Aktywny udział
w przełomowych dla Uczelni inicjatywach dodaje im sporo
motywacji, a także przynosi niesamowite możliwości rozwoju własnych kompetencji.

LUBIMY POMAGAĆ LUDZIOM

– Praca w naszym Biurze, poprzez różnorodność zagadnień
i tematyki, jest bardzo interesująca, a współpraca z wieloma
jednostkami organizacyjnymi daje poczucie przynależności do

GAZETA GUMed

marzec 2021

ADMINISTRACJA UCZELNI

TEMAT NUMERU

19

Dział Legislacji; od lewej: Mgr Joanna Gaffke, mgr Milena Kulikowska, mgr Małgorzata Dołhan-Weichbroth, mgr Elżbieta Ostrysz

wspólnoty akademickiej – podkreśla Milena Kulikowska, kierownik Biura. – Rozmaitość zgłaszanych zagadnień, z jakimi
mamy do czynienia na co dzień, powoduje konieczność pozyskiwania wiedzy z różnych obszarów funkcjonowania GUMed.
Budowanie wiedzy eksperckiej o funkcjonowaniu procesów
tak złożonego organizmu, jakim jest uczelnia wyższa, samo
w sobie jest niekończącym się procesem i wymaga ciągłej nauki.

AKTY PRAWNE BEZ TAJEMNIC
Przedzieranie się przez meandry prawa to dla nich codzienność. Uchwały, zarządzenia, pisma okólne, koordynacja
wszystkich zleceń kierowanych do Zespołu Radców Prawnych i wydawanych opinii prawnych to bieżące zadania Działu Legislacji. Jego zespół monitoruje działalność legislacyjną,
a także realizuje ogół zadań związanych z przygotowaniem,
modyfikacją i wdrożeniem aktów prawnych dotyczących
GUMed. Ponadto zapewnia sprawny obieg i wymianę informacji w tym zakresie, jak również wspiera administracyjnie
pracę kluczowych organów kolegialnych – Senatu i Rady
Uczelni czy też Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, której przewodniczy Rektor Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego.

NASZ ZESPÓŁ
BIURO ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
mgr Milena Kulikowska ‒ kierownik Biura
DZIAŁ ZARZĄDZANIA PROCESAMI
mgr inż. Tomasz Klejner ‒ p.o. kierownika Działu
dr inż. Agnieszka Cupryś
mgr Adriana Małek
mgr Anna Wojda

ROK 2020

ROK 2019

156 zarządzeń
Rektora

100 zarządzeń
Rektora

93 uchwały
Senatu

109 uchwał Senatu

koordynacja 2813
zleceń przekazanych do Zespołu
Radców Prawnych

koordynacja 2413
zleceń przekazanych do Zespołu
Radców Prawnych

Dobrze działający wewnętrzny system prawny jest kluczowym aspektem funkcjonowania Uczelni. Pracownicy Działu
Legislacji, uczestnicząc w pracach wielu Senackich Komisji,
biorą udział m.in. w opracowywaniu i aktualizacji Statutu,
wsparciu procesu wyboru władz GUMed, przygotowaniu
propozycji zmian organizacyjnych i monitorowaniu procesu
ich wdrażania.

DZIAŁ LEGISLACJI
mgr Małgorzata Dołhan-Weichbroth
mgr Joanna Gaffke
mgr Elżbieta Ostrysz

ARCHIWUM
mgr Magdalena Hess
mgr Joanna Kopicka

KANCELARIA GŁÓWNA
mgr Natalia Kupis ‒ specjalista kierujący zespołem pracowników
Brygida Matuszewska
Halina Rogowska
Barbara Szadkowska
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Dział Zarządzania Procesami; od lewej: dr inż. Agnieszka Cupryś, mgr Anna Wojda, mgr Milena Kulikowska, mgr Adriana
Małek, mgr inż. Tomasz Klejner
nad wdrożeniem nowej wersji systemu ERP, Teta EDU, który jako system przystosowany do warunków Uczelni odblokuje nowy potencjał do dalszych usprawnień i uproszczeń
EFEKTYWNI W ZARZĄDZANIU
w procesach wsparcia administracyjnego.
Dział Zarządzania Procesami to jednostka stosunkowo nowa,
która już ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia. Udziela
CENTRUM DOSKONAŁOŚCI USŁUG
wsparcia wielu zespołom w przeprowadzaniu zmian, których
celem jest podnoszenie efektywności funkcjonowania proZespół stawia sobie ambitne cele, w tym ten najważniejszy –
cesów w Uczelni. W ramach programu ciągłego doskonalenia
powołanie Centrum Doskonałości Usług.
Zespół od początku uczestniczył w pracach związanych ze sporządzeniem wniosku w konkursie na wiodące krajowe uczelnie
– Jednostka będzie oferowała kompleksowe wsparcie pracowbadawcze. Dzięki realizacji programu Inicjatywa Doskonałonikom badawczym naszego Uniwersytetu, pomagała rozwijać
ści – Uczelnia Badawcza Dział rozszerzył zakres swojej pracy
kompetencje procesowe, jak również umożliwi monitorowao dedykowane wsparcie dla pracowników badawczych w Prionie jakości wsparcia administracyjnego – mówi Tomasz Klejrytetowych Obszarach Badawczych, tzw. specjalistów ds. wsparner, p.o. kierownika Działu Zarządzania Procesami.
cia badań naukowych. Głównym celem podejmowanych przez
nich działań jest stworzenie naukowcom optymalnych warun– Czasami zderzamy się z barierami funkcjonalnymi, które
ków do pracy przez zmniejszenie ich obciążenia czynnościami
utrudniają sprawne działanie. Zależy nam na budowaniu
administracyjnymi w projektach i zadaniach badawczych.
sieci wzajemnie współpracujących ośrodków, które w atmosferze szacunku będą wymieniały doświadczenia, pomysły,
Praca z zespołami badawczymi stanowi istotny wkład
rozwiązania i staną się centrami inspiracji pozytywnych
w działalność usprawniającą procesy w Uczelni. Analiza
zmian na rzecz całej wspólnoty akademickiej – dodaje Miotrzymywanych zgłoszeń dotyczących uciążliwości i barier
lena Kulikowska.
administracyjnych, umożliwia wielowymiarową diagnozę,
która jest materiałem bazowym dla zespołów złożonych
Budowanie pomostu pomiędzy różnymi grupami pracowz ekspertów merytorycznych z różnych obszarów. Zespoły
ników GUMed i podejmowanie działań mających na celu
zadaniowe koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań forwzmocnienie dialogu to realna szansa na poprawę funkcjomalnych, organizacyjnych oraz systemowych.
nowania całej Uczelni. Może już za kilka lat będziemy mogli
się poszczycić nie tylko nielicznymi wyspami doskonałości,
ale doskonałością całego Uniwersytetu, we wszystkich przedZ POWERem W PRZYSZŁOŚĆ
sięwzięciach podejmowanych przez naszą społeczność.
Podnoszenie kompetencji procesowych pracowników GdańOprac. TOMASZ KLEJNER, MILENA KULIKOWSKA,
skiego Uniwersytetu Medycznego i prace nad uruchomieniem
JOANNA ŚLIWIŃSKA, JOANNA GAFFKE
narzędzi wspierających zarządzanie procesowe to główny zakres prac Działu w ramach realizacji projektu POWER 3.5,
ale nie tylko. Jest również istotną częścią zespołu pracującego
fot. Paweł Sudara / GUMed
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Zaangażowanie i praca zespołowa
DZIAŁ NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH
PION PROREKTORA DS. KLINICZNYCH

Od niespełna roku w GUMed swoją aktywność i kompetencje w obszarze badań klinicznych rozwijają pracownicy Działu Niekomercyjnych Badań Klinicznych. Ich zakres obowiązków koncentruje się na współpracy z naukowcami nad
opracowaniem koncepcji badania na poziomie aplikowania
o dofinansowanie w kolejnych konkursach ogłaszanych przez
Agencję Badań Medycznych. Ponadto pełnią rolę konsultacyjną i pomagają w tworzeniu profesjonalnych budżetów.

LIDERZY W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW
W związku z powołaniem Agencji Badań Medycznych otworzyła się niedostępna wcześniej możliwość pozyskiwania
funduszy na realizację akademickich niekomercyjnych badań klinicznych. W pierwszym konkursie GUMed był, obok
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wnioskodawcą
największej liczby projektów, które uzyskały dofinansowanie.
Pozytywnie oceniono aż 5 projektów badawczo-naukowych
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o niebagatelnej łącznej wartości ponad 83 mln 700 tys. zł.

Sukcesem zakończyła się także kolejna runda konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań
klinicznych, przynosząc Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu niemal 29,5 mln zł na realizację kolejnych badań klinicznych.
– Mamy szczęście pracować z osobami, które cenimy, w otoczeniu
autorytetów w swoich dziedzinach. To daje nam poczucie odpowiedzialności i spełnienia – mówi kierująca zespołem dr Magdalena Leszczyńska-Wiloch. – Wiemy, że w naszej pracy możemy
rozwijać swoje umiejętności organizacyjne, jak i zarządcze, realizować założone przez siebie cele. To co nas wszystkich motywuje
to świadomość, że nasza praca jest ważna i doceniana. Mamy
poczucie, że robimy coś naprawdę ważnego.
Zadań, jakie są przed nimi, jest coraz więcej, ale zespół jest młody,
zdeterminowany i prężny. Zapytani o to, co chcieliby zmienić, jako
jedyne nieśmiało wymieniają – szaleńcze tempo, w jakim pracują.
– Oczywiście to wyzwala w nas adrenalinę, która napędza do
dalszego działania – wyjaśnia dr M. Leszczyńska-Wiloch. – Badania kliniczne to bardzo trudny obszar, konieczna jest pełna
współpraca i wsparcie ze strony innych jednostek Uczelni, aby
zamierzony cel został zrealizowany. Wszak wyniki prowadzonych badań będą służyły społeczeństwu, a więc nam wszystkim.

Nasz zespół; od lewej: dr inż. Joanna Bidzińska ‒ menadżer projektu KARDIOMIOPATIA; mgr Aleksandra Pawlik ‒ specjalista ds. badań
klinicznych; mgr Ewa Schmidt ‒ specjalista w zakresie rozliczeń finansowych projektów; mgr Piotr Kraszewski ‒ starszy specjalista odpowiedzialny za akademickie CRO, menadżer projektu STROACT; dr n. farm. Magdalena Leszczyńska-Wiloch ‒ starszy specjalista kierujący
zespołem pracowników; mgr inż. Anna Pirska-Żochowska ‒ specjalista ds. działań niepożądanych. W zespole pracują również nieobecne
na zdjęciu: mgr inż. Anna Jelitto ‒ menadżer projektów ERICONS oraz RAFTING; mgr Monika Puchowska ‒ menadżer projektu CAREGIVER
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W ZGODZIE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ KLINICZNĄ
Uzyskane dofinansowanie umożliwiło powołanie w GUMed
dedykowanej sekcji – Akademickiego CRO, której zadania
dotychczas zlecano jedynie firmom zewnętrznym. Jego zespół
przygotowuje m.in. dokumentacje badania klinicznego, takie
jak protokół badania klinicznego, świadoma zgoda pacjenta na
udział w badaniu (ICF) oraz wszelkie niezbędne dokumenty
rejestracyjne w Komisji Bioetycznej oraz Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dodatkowo prowadzi negocjacje z ośrodkami prowadzącymi badania, jak też monitoruje ich realizację
zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical
Practice). To najogólniej mówiąc, międzynarodowe standardy
etyczne i naukowe dotyczące planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań klinicznych prowadzonych z udziałem ludzi, które opracowała Międzynarodowa
Rada Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi. Postępowanie
zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności
i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników,
a także przestrzegania praw osób uczestniczących w badaniu.

PROFESJONALNE CENTRUM WSPARCIA
Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
GUMed (MCWBK) to jedna z 10 takich jednostek w kraju,
które pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych
w Polsce. Jego utworzenie jest możliwe dzięki dofinansowaniu
z Agencji Badań Medycznych w kwocie ponad 10 mln zł. Jednostka powstanie w partnerstwie z Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym i Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Połączenie
potencjałów tych 3 podmiotów w tworzonej infrastrukturze
pozwoli na optymalne wykorzystanie jednostki do celów naukowych badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych
opartych o różne źródła finansowania. MCWBK będzie miejscem przeznaczonym do realizacji badań, a także projektów
badawczych, finansowanych ze środków przyznawanych
w trybie konkursowym przez Agencję Badań Medycznych,
instytucje krajowe, jak i zagraniczne.
Utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przyczyni się do zwiększenia kompetencji zespołów badawczych, a co za tym idzie podniesienia
kwalifikacji badaczy, naukowców i doktorantów. W ramach
MCWBK powstanie Zespół ds. rozwoju badań klinicznych komercyjnych, niekomercyjnych i naukowych, który
już na etapie tworzenia koncepcji naukowej będzie ukierunkowywał środowisko akademickie na wymagania w zakresie
planowania i realizacji badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych. Zespół ten będzie złożony z ekspertów
z dużym doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych z różnych obszarów terapeutycznych, w tym tych, które zostały uznane przez GUMed za wiodące, jak np. kardiologii i onkologii.
Więcej na temat aktywności Działu Niekomercyjnych Badań Klinicznych można znaleźć na https://badaniakliniczne.
gumed.edu.pl/
oprac. MAGDALENA LESZCZYŃSKA-WILOCH,
JOANNA ŚLIWIŃSKA
fot. Paweł Sudara / GUMed

Kurs ku naukowej
i organizacyjnej doskonałości
DZIAŁ OBSŁUGI PROGRAMU INICJATYWA
DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA
PION PROREKTORA DS. NAUKI

Uzyskanie przez GUMed prestiżowego statusu uczelni badawczej nie tylko umocniło jego silną pozycję wśród wiodących w kraju ośrodków naukowych, ale również wymusiło
zmiany organizacyjne, by z powodzeniem realizować ambitne zadania. Pracami nowo utworzonego biura kieruje prof.
Tomasz Bączek, pełnomocnik Rektora ds. Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), operacyjnie
wspierany przez Dział Obsługi Programu IDUB.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest jedyną uczelnią medyczną w gronie 10 laureatów I edycji konkursu zainicjowanego przez ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Zgodnie z założeniami, program IDUB będzie
realizowany do roku 2025, a jego cele są bardzo ambitne.
– W naszych działaniach dążymy przede wszystkim do rozwoju jakości aktywności naukowej GUMed i zwiększenia jej
wpływu na światową naukę, jak również intensyfikacji współpracy badawczej z renomowanymi międzynarodowymi instytucjami naukowymi – wyjaśnia Maciej Bora, p.o. kierownika
Działu. – Naszym celem jest także podniesienie jakości kształcenia doktorantów i studentów, a w konsekwencji wzmocnienie międzynarodowego znaczenia naszego Uniwersytetu.
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NASZ ZESPÓŁ

Mgr Maciej Bora, p.o. kierownika

Dr Marzena Paluch-Skowrońska, mgr inż. Renata Choroszkiewicz

Głównym zadaniem pracowników Działu jest wsparcie administracyjno-organizacyjne realizacji Programu Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Interdyscyplinarny charakter ich pracy, mnogość zadań i wyzwań, a także możliwość
współpracy z wieloma jednostkami GUMed sprawiają, że
każdego dnia mogą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje.
– Zadania realizowane przez nasz zespół wymagają od nas
interdyscyplinarnej wiedzy oraz dużej dozy kreatywności.
Wspierając naszych naukowców, powoli rozwijamy swoją
wiedzę w zakresie realizowanych przez nich badań naukowych – mówi Maciej Bora.
Co w swojej pracy lubią najbardziej? Kontakt ze środowiskiem naukowym, możliwość wspierania i śledzenia rozwoju
najzdolniejszych naukowców, jak również udział w realizacji
działań optymalizujących funkcjonowanie Uczelni, których
celem jest odciążenie administracyjne badaczy GUMed.

W STRONĘ DOSKONAŁOŚCI
Jedną z inicjatyw IDUB jest program grantowy Młody Twórca Nauki, który będzie cyklicznym narzędziem umożliwiającym realizację kilkudziesięciu projektów badawczych rocznie.
Jego celem jest zainicjowanie i rozwój badań naukowych
o tematyce badawczej obejmującej Priorytetowe Obszary
Badawcze, do których należą: onkologia, kardiologia
i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna. O dofinansowanie mogą ubiegać się młodzi pracownicy zatrudnieni w GUMed w ścieżce
badawczej i badawczo-dydaktycznej oraz doktoranci, w tym
uczestnicy szkół doktorskich. Pierwsza edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, finalnie złożono ponad 170 wniosków.

NOWE STRUKTURY WSPIERAJĄCE
Od kilku lat GUMed konsekwentnie powołuje dodatkowe
struktury wspierające naukę i transfer wiedzy, które stanowią
kluczowy element budujący aktualnie nową jakość funkcjonowania nauki w naszym Uniwersytecie. To fundamenty roz-

woju nauki oraz filary działań podejmowanych przez Uczelnię
w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza z celem nadrzędnym programu, jakim jest podniesienie
poziomu jakości działalności naukowej i jakości kształcenia oraz
w konsekwencji, zwiększenia międzynarodowego znaczenia
Uczelni. Do jednostek utworzonych jeszcze przed rozpoczęciem
realizacji nowych działań prorozwojowych w ramach IDUB należą: Centrum Medycyny Translacyjnej, Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz, Międzynarodowa Agenda Badawcza
GUMed i Uniwersytetu w Uppsali, Biobank, Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.
W ramach realizacji założeń programu IDUB działają nowe
struktury wspierające aktywność badawczą w GUMed: Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych; Centrum Bioanalityczne; Centrum Sercowo-Naczyniowe; Centrum Doskonałości Publikacyjnej. Dodatkowo w kolejnym
etapie powstaną: Centrum Doskonałości Usług, Pracownia
Badań Genetycznych oraz Laboratorium Analiz Pojedynczych Komórek Nowotworowych. Kluczowym obszarem
działania nowych core facilities jest m.in. ułatwienie prac
zespołom badawczym poprzez podniesienie doskonałości
naukowej publikowanych rezultatów, wsparcie procesu badań
naukowych i klinicznych w zakresie biostatystyki, bioinformatyki, analityki i bioanalityki.
– Jesteśmy młodym zespołem, a zmiana w wielu aspektach wpisana jest w wizję programu IDUB w Gdańskim Uniwersytecie
Medycznym. Chcielibyśmy dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju Uczelni i poprawy jej pozycji w światowych rankingach naukowych – dodaje Maciej Bora. – Mamy nadzieję, że realizacja
programu IDUB i konkretne działania, które będziemy w jego
ramach podejmować, pomogą naszej Uczelni jeszcze szybciej
osiągnąć naukową i organizacyjną doskonałość.
Bieżące informacje dotyczące realizacji programu IDUB dostępne są na stronie https://uczelnia-badawcza.gumed.edu.pl/
Oprac. MACIEJ BORA,
MARZENA PALUCH-SKOWROŃSKA,
JOANNA ŚLIWIŃSKA
fot. Paweł Sudara / GUMed
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W różnorodności siła
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PION KANCLERZA

zarówno pracowników naukowych, jak i administracyjnych.
I ten obszar ma ogromne znaczenie, bo przecież bez nowoczesnego sprzętu trudno wyobrazić sobie naszą codzienną pracę.

Z pracownikami Działu Zamówień miał do czynienia chyba
każdy. Niezależnie od tego, czy potrzebny jest nowy sprzęt
biurowy, rzadkie odczynniki do badań czy wysokiej klasy mikroskop fluorescencyjny – wszystkie drogi prowadzą właśnie
tutaj. I tak, jak różne są zgłaszane potrzeby, tak różne jest kierunkowe wykształcenie i doświadczenia pracujących tu osób.
Ta mieszanka daje efekt synergii, który przekłada się na skuteczność działań przy jednoczesnej zgodności ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami. – A jest ich niemało – zapewnia
Marzena Landowska, szefowa ponad dwudziestoosobowego
zespołu. – Jednak akty prawne to przecież tylko jedna strona
naszej pracy. Najważniejsze jest, aby ich stosowanie uwzględniało specyfikę naszej uczelnianej działalności. Nauki nie da
się przecież zamknąć w sztywne ramy, naszym zadaniem jest
znalezienie „złotego środka”.

Sekcja zapewnia naukowcom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaplecze w postaci odpowiedniego wyposażenia
i aparatury, dzięki którym mogą realizować badania. Szczególną dumą zespołu są takie przedsięwzięcia jak wyposażenie
Centrum Symulacji Medycznej i Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej w specjalistyczne fantomy i symulatory do
nauki zaawansowanych procedur medycznych oraz wyposażenie Centrum Medycyny Translacyjnej w system do nieinwazyjnej obserwacji siatkówki (kamery pozwalającej na badanie
siatkówki oka na poziomie mikronaczyniowym i komórkowym). Sekcja Aparatury stoi również za zakupem urządzenia
wykorzystującego nowatorską technologię do reakcji PCR Digital Droplet PCR dla Międzynarodowej Agendy Badawczej
oraz wyposażeniem Centralnego Biobanku GUMed, jako elementu sieci Biobanków BBMRI, który stanowi element krajowej infrastruktury badawczej. Wkrótce kolejna dostawa – tym
razem skanera rezonansu magnetycznego 3T, na który wszyscy
czekają już z niecierpliwością. – Udział w tych procesach daje
nam poczucie współtworzenia Uczelni – mówi Anna Kujawińska, kierująca Sekcją. – Miło widzieć, że naszą codzienną
pracą dokładamy swoją cegiełkę do jej rozwoju i sukcesów.

Aby sprawnie wywiązywać się ze swoich zadań, Dział jest
podzielony na trzy mniejsze zespoły: Sekcję Aparatury, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych. W Sekcji Aparatury
pracują specjaliści z wieloletnią praktyką, wśród których zajdziemy biotechnologa, biochemika oraz biofizyka. Ich rozległa wiedza na temat sprzętu laboratoryjnego i medycznego
oraz możliwości ich wykorzystania są na wagę złota. Sekcja
zajmuje się również zakupem sprzętu komputerowego, drukarek i innych urządzeń biurowych niezbędnych do pracy

Każda jednostka Uczelni do realizacji swoich zadań wymaga
zaopatrzenia w różnego rodzaju asortyment i usługi. Tylko
w ubiegłym roku zrealizowano 8 tys. różnych zamówień!

Sekcja Aparatury; od lewej: mgr inż. Anna Kujawińska (p.o. specjalisty kierującego zespołem pracowników), Lech Bożeński,
Mariola Jewiarz, Wioletta Kowalska, mgr inż. Marcin Krembuszewski, mgr Katarzyna Misiec-Podeszwa
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Każdy taki proces rozpoczyna zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań, ustalenie warunków, a kończy rozliczenie, które następuje po realizacji zakupu bądź usługi. Za
jego przeprowadzenie odpowiada Sekcja
Zaopatrzenia, niezależnie od tego, czy
dotyczy zakupu długopisów, materiałów laboratoryjnych, mebli czy realizacji
usługi badań naukowych. – Miniony rok
był ogromnym wyzwaniem logistycznym
związanym z zakupem środków ochrony
osobistej niezbędnych w okresie pandemii – wspomina Gabriela Żurawska,
która koordynuje prace Sekcji. – Aby mu
sprostać, powstały dwa zespoły – jeden
ds. zakupu materiałów, a drugi realizujący
zapotrzebowania na usługi.

25

Sekcja Zaopatrzenia; od lewej: Lilla Assulewicz, mgr inż. Magdalena Speichert,
Gabriela Żurawska (specjalista kierujący zespołem pracowników), mgr inż. Kamilla Tuczyńska, Marek Myrda; na zdjęciu nieobecni są: mgr Karolina Jankowicz, mgr Anna Jażdżewska, Lucyna Noyszewska, mgr inż. Karolina Siecińska,
mgr Ewelina Truszczyńska, mgr Dorota Zaborowska

Z uwagi na ilość oraz różnorodność zleceń każdy z jedenastu pracowników ma
przydzielony konkretny obszar zakupów, który obsługuje. Są
wśród nich biotechnolodzy, chemicy, marketingowcy, ekonomiści, a także technik weterynarii. Twierdzą, że Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko stabilny pracodawca, ale też
miejsce, w którym dzięki zaangażowaniu we wsparcie działalności naukowo-badawczej, praca daje im sporą satysfakcję.

Sekcja Zamówień Publicznych czuwa nad realizacją zamówień w sposób zgodny z przepisami prawa. Zasady oraz
wymogi dotyczące wydatkowania środków publicznych, na
straży których, dla dobra nas wszystkich, stoją jej pracownicy,
zawarte są między innymi w: Prawie zamówień publicznych,
Ustawie o finansach publicznych czy Prawie o szkolnictwie
wyższym i nauce. Spoczywa na nich duża odpowiedzialność,
bo w zakresie proceduralnym odpowiadają za prawidłową re-

alizację zamówień. Skala ich działań również robi wrażenie.
W 2020 r. przeprowadzili 128 postępowań przetargowych,
w ramach których zawarto 239 umów.
Wyzwaniem jest zmieniające się otoczenie zewnętrzne, w tym
przepisy prawa, a także innowacyjny charakter wielu projektów. To generuje ciągłą potrzebę zmian i uczy umiejętności
sprawnego poruszania się w skomplikowanych aktach prawnych. Jednak udział w projektach, zarówno naukowo-badawczych, jak i inwestycyjnych, daje pracownikom również duże
zadowolenie. – Ostatnio braliśmy udział w przygotowywaniu
i przeprowadzaniu postępowań w ramach projektu Centrum
Geriatrii w Gdańsku. Wiemy, że te zakupy i usługi, przyczynią się między innymi do szerszego dostępu osób starszych
do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych – mówi Dagmara Żukowska z Sekcji
Zamówień Publicznych.
– Przed nami na horyzoncie kolejne duże wyzwanie,
zapoczątkowane współpracą w kilku projektach
niekomercyjnych badań
klinicznych finansowanych przez Agencję Badań
Medycznych. Zdaniem
Marzeny Landowskiej
kluczem do sukcesu przy
osiąganiu wspólnych celów jest rozmowa i próba
porozumienia. – Zawsze
uda się wypracować jakiś
kompromis – zapewnia. –
Gramy do jednej bramki.

Sekcja Zamówień Publicznych; od lewej: mgr Joanna Laskowska, Katarzyna Starula, mgr Marzena Landowska (kierownik Działu Zamówień), lic. Dagmara Żukowska, Paulina Kowalska
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Kto stoi za nowym szpitalem?
DZIAŁ OBSŁUGI INWESTYCJI
PION KANCLERZA

Każdy, kto choć chwilę przebywał w budynkach Centrum
Medycyny Inwazyjnej i Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
jest nimi zachwycony. Są nowoczesne, świetnie wyposażone,
funkcjonalne. W takich warunkach każdemu się lepiej leczy,
pracuje i uczy. Jak powstały? Oczywiście zaprojektował je architekt, zbudowali pracownicy firmy budowlanej, ale kto koordynował tę budowę i prowadził od początku do końca cały
proces? Kto z ramienia GUMed stoi za tymi budynkami? Są
to inżynierowie z Działu Obsługi Inwestycji.
Jednak zanim powstał ten wieloosobowy Dział, inwestycjami zajmowała się jedna osoba – Agnieszka Kubińska-Meller.
Koordynowała pracę projektantów, wykonawców i inspektorów nadzoru, gdy wznoszono Centrum Medycyny Inwazyjnej,
przebudowywano układ drogowy i sieci na terenie UCK,
a także modernizowano kliniki pediatryczne. W 2015 r. stworzono Dział Obsługi Inwestycji na potrzeby obsługi inwestorskiej i nadzoru nad budową Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Wśród pracowników dziewięcioosobowego Działu
w składzie: Agnieszka Kubińska-Meller, Marek Grudziński,
Mirosław Herszkowicz, Michał Kozera, Stefan Kułaga, Tomasz Makarski, Roman Lewańczyk, Jacek Repiński i Dorota
Rozalska są inspektorzy nadzoru branży budowlanej, budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, teletechnicznej, elektrycznej
i wentylacyjnej. Praca Działu Obsługi Inwestycji polega na
nadzorowaniu procesu inwestycyjnego począwszy od koncepcji aż do przekazania użytkownikowi. Nadzorują pracę wykonawców na budowie, organizują proces odbiorowy, rozliczają

inwestycję pod względem rzeczowym i finansowym. Wiele
obowiązków, duża odpowiedzialność i liczby robiące ogromne
wrażenie – 616 609 000 zł to wartość inwestycji, 76,5 tys. m² to
powierzchnia netto, 378 tys. m³ to kubatura.
Pierwszy etap inwestycji już za nimi. Budynki B, C, D zrealizowano w latach 2015-2018, pacjenci, pracownicy i studenci
w pełni cieszyć się nimi mogą od 2019 r. Został jeszcze budynek
A. Zakończenie robót budowlanych etapu drugiego planowano
na 31 marca 2021 r. – Dotrzymanie terminu okazuje się wyzwaniem ze względu na ograniczenia, jakie przyniosła ze sobą epidemia COVID-19. Nie jest możliwe kontrolowanie przebiegu prac
budowlanych w sposób zdalny. Pandemia opóźnia wydawanie
decyzji administracyjnych, utrudnia lub paraliżuje prace projektantów i w pewnym zakresie wykonawcy robót budowlanych –
wyjaśnia główny specjalista Działu Agnieszka Kubińska-Meller.
W praktyce na budowę przychodziło 30-40% mniej pracowników, co znacznie spowolniło tempo. W końcu wszędzie trzeba
zachowywać odpowiedni dystans, nosić maseczki i zmniejszać brygady pracownicze, aby ewentualne zakażenie dotknęło
jak najmniej osób. – Całe szczęście udało się uniknąć znaczącej
liczby zachorowań, dzięki czemu budowa cały czas postępowała
i jesteśmy już na samym końcu realizacji – optymistycznie podsumowuje inżynier Michał Kozera.
Ukończenie projektu musi dawać ogromną satysfakcję, zwłaszcza że rezultaty są spektakularne. Co jeszcze pracownicy Działu
Obsługi Inwestycji lubią w swojej pracy? Jest to głównie brak
monotonii, wyzwania, konieczność rozwiązywania różnorodnych problemów i dostosowania się do zmian. Wszystko to wymusza konieczność ciągłego dokształcania się z zakresu nowych

Dział Obsługi Inwestycji; od lewej: mgr inż. Michał Kozera, inż. Roman Lewańczyk, mgr inż. Agnieszka Kubińska-Meller, mgr inż. Stefan
Kułaga, Dorota Rozalska, mgr inż. Marek Grudziński, mgr inż. Tomasz Makarski, mgr Jacek Repiński, inż. Mirosław Herszkowicz
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rozwiązań technologicznych, prawa czy finansów. Jest to też
praca, która wymaga dostępności w różnych godzinach. – Za to
można pobyć na świeżym powietrzu – zauważa Michał Kozera.
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Chociaż może w zimie tego roku nie jest to do końca zaleta,
to na wiosnę czy w lecie każdy by chciał od czasu do czasu
wstać od biurka.
Oprac. ZUZANNA ZAPISEK, AGNIESZKA KUBIŃSKA-MELLER

#Poznaj nas, czyli wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o Sekcji Promocji

SEKCJA PROMOCJI
PION ZASTĘPCY KANCLERZA
DS. STRATEGII I ROZWOJU

Niektórzy mawiają nieważne jak, ważne żeby o nas mówili.
Mamy inne zdanie. Jesteśmy po to, aby o Gdańskim Uniwersytecie Medycznym mówiono i widziano go dobrze. Wiemy,
że jest ku temu bardzo wiele powodów i jest na to równie
wiele sposobów.
Na co dzień można nas znaleźć w budynku nr 13 przy ul.
Dębinki 7. Są wśród nas: polonistka, socjolożka, absolwentka

dziennikarstwa, jest filozof i inżynier mechatronik z dyplomem z zarządzania. Różnimy się stażem w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i wcześniejszymi doświadczeniami.
Wierzymy, że w tym tkwi nasza siła. Bo im więcej perspektyw,
tym więcej dyskusji, pomysłów i rozwiązań.
Odpowiadamy za politykę wizerunkową Uczelni, w tym za
obecność w przestrzeni publicznej, oznakowania naszych
budynków, publikowane i rozpowszechniane materiały promocyjne oraz gadżety. Z myślą o pracownikach stworzyliśmy
szablony materiałów multimedialnych i wizytówek, które
ułatwiają identyfikację z Uczelnią i gorąco zachęcamy zarówno do ich wykorzystania, jak i zgłaszania potrzeb w tym

Od lewej: Bartosz Stachowski, Zuzanna Zapisek, Adam Tuszyński, Jolanta Świerczyńska-Krok (gł. specjalista kierujący Sekcją),
Agnieszka Anielska | fot. Paweł Paszko
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zakresie. Przypatrujemy się wzorcom wiodących ośrodków
naukowych na świecie i idąc ich śladem, zależy nam na spójnej
i uporządkowanej identyfikacji wizualnej. To dlatego przywiązujemy wagę do estetyki i szczegółów. Wierzymy, że efekt jest
tego wart, a promocja osiągnięć naukowych, jak również wysokiego poziomu kształcenia wymagają należytej oprawy. We
współpracy z Działem Rekrutacji pracujemy nad generowaniem zainteresowania różnymi kierunkami studiów przy użyciu narzędzi online i offline (targi edukacyjne ‒ Dzień Otwarty,
kampanie internetowe, współpraca ze szkołami średnimi, broszury, foldery, materiały wideo oraz prezentacje). Pomagamy
przy opracowaniu informacji do rankingów szkół wyższych.

ADMINISTRACJA UCZELNI

W CZYM MOŻEMY POMÓC?
w organizacji i promocji wydarzeń
(np. oprawa graficzna, materiały filmowe), pomagamy uzyskać patronat
honorowy Uczelni lub Rektora
w popularyzacji osiągnięć naukowych (materiały filmowe, teksty)

W zakresie naszych działań jest także prowadzenie sklepiku
dr Gadżet (także online), do którego staramy się wprowadzać
na bieżąco nowy asortyment.

w oprawie graficznej tekstów do
czasopism naukowych w ramach
Centrum Doskonałości Publikacyjnej

Wiemy, jakie znaczenie w życiu każdej Uczelni mają pewne
szczególne daty i wydarzenia. Dbając o jak najlepszą organizację i odpowiednią oprawę ogólnouczelnianych uroczystości: inauguracji roku akademickiego, dorocznego Dnia Wykładu, wręczenia tytułu honorowego profesora Uczelni oraz
okolicznościowych wydarzeń, takich jak nadanie Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu statusu uczelni badawczej
czy jego jubileusz, mamy wkład w podtrzymanie akademickiej tradycji i nadanie należytej rangi najważniejszym chwilom w naszej historii. Czekamy na czas, kiedy znów będzie
możliwa organizacja mniej formalnych spotkań dla naszych
pracowników – noworocznego koncertu w Akademii Muzycznej w Gdańsku, karnawałowej zabawy dla rodziców
i ich pociech czy czerwcowego spotkania integracyjnego.

w redakcji tekstów i ich opracowaniu
graficznym (np. plakaty, prezentacje)

Chętnie wspieramy także organizatorów konferencji naukowych (w ostatnim czasie np. konferencji upowszechniającej
wyniki ogólnopolskiego badania Polsenior2) i innych spotkań,
takich jak np. inauguracje działalności jednostek (np. otwarcie
Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej). Wydarzeniami
wspólnie budujemy wizerunek Uczelni – nie tylko wśród gości z zewnątrz: przedstawicieli ministerstw, władz samorządowych czy przedsiębiorców, ale i naszych pracowników.
Bliska jest nam idea społecznej odpowiedzialności. Uniwersytet w 2019 r. podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jednak historia naszych działań
w tym zakresie sięga daleko wstecz. Wpisuje się w nie między innymi doroczny Piknik na Zdrowie, podczas którego
we współpracy z naszymi nieocenionymi studentami i ich
opiekunami z różnych kierunków studiów zachęcamy do
troski o zdrowie. Pomorskim seniorom Uczelnia zaproponowała zajęcia poświęcone zdrowiu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w pracach nad którym mieliśmy
przyjemność wspierać jego organizatorów. To także akcja
GUMed bez plastiku czy doroczna akcja mikołajkowa we
współpracy z Welcome Point i studentami.
Odpowiadamy również za koordynację i wdrażanie strategii
promocji działalności naukowej Uniwersytetu. Te działania,

w przygotowaniu upominków i materiałów promocyjnych dla gości Uczelni
w odpowiednim stosowaniu Księgi
Identyfikacji Wizualnej (przy tworzeniu
wizytówek, prezetnacji, plakatów naukowych, oznaczeń budynków, etc.)

które realizujemy we współpracy z prof. Michałem Markuszewskim, prorektorem ds. nauki, udało nam się aktywnie rozwinąć w ubiegłym roku, dzięki pozyskaniu środków z MNiSW.
Dzięki nim realizujemy projekt Nauka to ludzie – regularnie
publikujemy dwujęzyczne materiały filmowe, w których nasi
naukowcy opowiadają o swoich ostatnich badawczych przedsięwzięciach. To szansa, aby dotrzeć z informacją o nich do
wszystkich zainteresowanych w kraju i za granicą.
Od stycznia tego roku współtworzymy również Centrum
Doskonałości Publikacyjnej, które powstało z inicjatywy
prof. Tomasza Bączka, pełnomocnika Rektora ds. Programu
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Bardzo nas cieszy,
że będziemy mogli wesprzeć naszych naukowców w zakresie
graficznego i redakcyjnego doskonalenia publikacji naukowych.
O kolejnych naszych działaniach będziemy informować już
wkrótce, m.in. na łamach Gazety GUMed. Tymczasem zapraszamy do współpracy uczelniane jednostki, zespoły oraz
indywidualnych pracowników. Możecie liczyć na nasze rekomendacje, pomoc i wsparcie.
Zapraszamy na promocja.gumed.edu.pl
Oprac. AGNIESZKA ANIELSKA,
BARTOSZ STACHOWSKI, JOLANTA ŚWIERCZYŃSKA-KROK,
ADAM TUSZYŃSKI, ZUZANNA ZAPISEK

GAZETA GUMed

marzec 2021

29

ADMINISTRACJA UCZELNI

TEMAT NUMERU

Na piątym biegu
STANOWISKO DS. STRATEGII
PION ZASTĘPCY KANCLERZA
DS. STRATEGII I ROZWOJU

Aktywności podejmowane w życiu prywatnym niejednokrotnie przekładają się na gotowość do przyjmowania coraz to nowych wyzwań w pracy. Nie inaczej jest w przypadku Jakuba
Gawlika, który pełni swoje obowiązki w ramach powołanego
w 2019 r. Stanowiska ds. Strategii. W jego kompetencjach jest
m.in. monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego na lata 2019-2025 wraz ze sporządzaniem corocznego raportu podsumowującego działania.
Jednak obszar działań Jakuba jest znacznie większy. Starania
Uczelni o zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności
oraz pozycji w czterech największych międzynarodowych
rankingach – QS World University Rankings, Academic
Ranking of World Universities (ranking szanghajski), Times
Higher Education World University Ranking, U.S. News
Best Global Universities Ranking – spowodowały przekierowanie jego stanowiska m.in. właśnie w tę stronę.
– Rankingi są dla przyszłych studentów wyznacznikiem jakości naszej Uczelni – tłumaczy Jakub Gawlik. – W zależności
od tego jak będziemy w nich wypadać, tak właśnie będą nas
oni postrzegać. Aby ich zachęcić i pozyskać tych najlepszych
kandydatów, konieczne jest, abyśmy starali się o jak najlepszą
pozycję w rankingach.
Pierwszym krokiem było pozyskanie wiedzy o tym, jak powyższe rankingi funkcjonują, jakie mają metodologie oraz
w jakich rankingach Uczelnia może być pozycjonowana. Stanowiło to niemałe wyzwanie. Pełne metodologie nie są bowiem przez inicjatorów rankingów udostępniane. Pomocny
okazał się tutaj udział w wielu konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach International Visibility Project, inicjatywy prorankingowej Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
podjętej na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na podstawie zebranych danych przeprowadzono dokładną analizę metodologiczną rankingów, którą
następnie przedstawiono władzom Uczelni.
– I tak podjęto decyzję o starcie w QS World University Rankings – wspomina Jakub Gawlik. – Proces gromadzenia danych rozpoczął się już w pierwszym kwartale 2020 r. Na tym
etapie do prac włączył się Adam Tuszyński z Sekcji Promocji,
który wspomógł mnie w zakresie m.in. kontaktu z rankingiem QS, obsługi wewnętrznego rankingowego systemu ana-

Mgr Jakub Gawlik; wyprawa na Via ferrrata w Dolomitach

lizy danych oraz koordynacji wysyłki tzw. ankiet reputacyjnych, których wyniki stanowić będą aż 50% ogólnej wartości
pozycji Uczelni w rankingu. Efekty tej pracy będzie można
zobaczyć już w lipcu br., kiedy to zostaną opublikowane wyniki rankingu QS na rok 2022.
Działania rankingowe stanowią tylko ułamek podejmowanych przez Jakuba Gawlika działań. Jest wsparciem analitycznym dla wielu jednostek naszej Uczelni, w tym Biura Projektów. Przykładem takiego wspólnego działania jest realizacja
projektu wdrażanego wspólnie z Mateuszuem Kirjakiem
z Działu Projektów Badawczych, mającego stanowić wsparcie młodych naukowców w osiąganiu doskonałości naukowej.
W ramach projektu zrealizowano niedawno seminarium
Mentoring dla młodych naukowców. – Podejmujemy również
działania nad pozyskaniem partnera konsultingowego dla
naukowców, który swoim know-how, mógłby wspierać ich
w pozyskiwaniu prestiżowych grantów Europejskiej Rady
Naukowej – dodaje Jakub.
Jakub zajmuje się także stroną internetową Biura Projektów,
przeprojektował również stronę Działu Zamówień w ekstranecie, dzięki czemu stała się bardziej czytelna dla użytkowników.
– Tam, gdzie jest potrzeba analitycznego wsparcia, tam często
pojawiam się właśnie ja – mówi Jakub Gawlik. – Ostatnio
pracowałem nad kalkulatorem dla Działu Płac i Biura Projektów, który pozwoliłby precyzyjnie określić koszty związa-
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ne z pracownikiem projektu. Współpracowałem również
z Kwestorem w obszarze analiz.
Tak jak szeroki jest zakres obowiązków i wyzwań, z którymi
mierzy się na swoim stanowisku, tak szerokie są jego zainteresowania. Prywatnie Jakub jest bowiem zapalonym pasjonatem
aktywności fizycznej, czy jak sam mówi mocnych wrażeń. –
Sport uczy mnie wytrwałości w dążeniu do celu, co ma bez-

pośrednie przełożenie na realizację wszystkich powierzonych
w mi w pracy zadań. Daje mi pełną efektywność – dodaje Jakub.
Jakub Gawlik uprawia m.in. kitesurfing, wspinaczkę i trekking.
Jeździ również na snowboardzie. Te dwie sfery – sportowa
i zawodowa – wzajemnie się napędzają i nic nie wskazuje na to,
żeby w najbliższym czasie którakolwiek z nich miała zwolnić.
Oprac. ADAM TUSZYŃSKI

Nie(d)oceniona praca
DZIAŁ GOSPODARCZY
PION DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

Co trzynasty pracownik Uczelni jest pracownikiem Działu Gospodarczego. Wśród nich są osoby dbające o czystość,
tak ważną w czasach pandemii, mienie GUMed czy otoczenie wokół nas. To oni m.in. odśnieżają chodniki, koszą
trawę, pielęgnują kwiaty, przeprowadzają jednostki, dbają
o nagłośnienie i oświetlenie podczas imprez uczelnianych, zapewniają transport czy też rozliczają faktury. Ponad sto pięćdziesiąt osób, z różnym doświadczeniem i wykształceniem,
każdego dnia dba o to, aby pracowało się nam komfortowo
i bezpiecznie. Jak podkreśla Beata Skalska, kierownik Działu Gospodarczego, jej pracownicy są tam, gdzie się coś dzieje.
Ponad 40 budynków Uczelni i 542 tys. m2 to liczby mówią-

ce o skali tej pracy. – Całe zawodowe życie byłam związana
z ochroną zdrowia – mówi Beata Skalska. – Po ukończeniu
policealnej szkoły analityki medycznej pracowałam w laboratoriach analitycznych w nieistniejących już szpitalach przy
ul. Klinicznej i Kieturakisa. Po przerwie związanej z macierzyństwem trafiłam do laboratorium Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki, kierowanej przez prof. Janusza Limona. Po
zakończeniu grantu, w ramach którego byłam zatrudniona
otrzymałam propozycję pracy w Dziale Gospodarczym, którego kierownictwo przejęłam od Barbary Tenerowicz [aktualnie administrator Rejonu Gospodarczego nr 1 – przyp. red.].
Łącząc życie zawodowe i rodzinne, podnosiłam także kwalifikacje i ukończyłam studia inżynierskie na Wydziale Chemicznym oraz studia magisterskie na Wydziale Zarządzania
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Od lewej: mgr Sylwia Święczkowska, mgr Anna Jęmbrzycka, inż. Mikołaj Burka, mgr inż. Beata Skalska, Mariola Wireńska,
Elżbieta Krause, Piotr Radzik
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Rok 2020 postawił przed nimi zadania, jakich do tej pory nie wykonywali. – Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła
znacząco pracę Działu Gospodarczego. Doszły nowe wyzwania, które spowodowały, że
musieliśmy razem uczyć się jak zachowywać
wszelkie środki bezpieczeństwa, aby chronić
zdrowie wszystkich pracowników i studentów Uczelni – tłumaczy Beata Skalska.
Pracownicy m.in. sprawdzają temperaturę
osób wchodzących do budynków, a w przypadku Collegium Biomedicum i Wydziału Farmaceutycznego obsługują kamery,
które wykonują pomiary. Zostały wyznaczone szlaki komunikacyjne, przy udziale
Sekcji Promocji oznaczono odpowiednio
pomieszczenia, aby nie przekraczać dopuszczalnej w czasach pandemii liczby
osób, które jednoczasowo mogą przebywać
Od lewej: Barbara Tenerowicz – administrator rejonu gospodarczego nr 1,
w danej przestrzeni. Znacząco zmieniono
mgr Maciej Jakubiak – zarządca nieruchomości, mgr inż. Beata Skalska –
zakres i sposób czyszczenia oraz dezynfekkierownik Działu Gospodarczego
cji powierzchni czy pomieszczeń, a także
zapewniono pracownikom dostęp do środków dezynfekcyjnych w stacjach dezynfekujących, jak rówwania na konkretne sytuacje – zmieniające się przepisy prawa
nież w dozownikach rozmieszczonych we wszystkich obiekmające wpływ na obowiązki, nowe procedury, awarie, warunki
tach Uczelni. Zorganizowano również inne środki ochrony
atmosferyczne. – My musimy być gotowi na wszystko – dodaje.
pracowników, takie jak maseczki oraz rękawice.
Kolejnym logistycznym wyzwaniem dla Działu GospodarczeNajwiększym sukcesem tego ciężkiego dla wszystkich okresu
go jest konieczność segregacji śmieci. Aby ułatwić wszystkim
było to, że wszystkie zadania Działu były wykonywane bez
użytkownikom dostosowanie się do nowych zasad segregacji,
przerw. Żadna portiernia nie została zamknięta, w każdej
w obiektach zostały rozmieszczone odpowiednio oznakowacodziennie byli pracownicy. 90% osób Zespołu przebywało
ne kosze. Wejście w życie nowych zasad segregacji zbiegło się
na stanowiskach stacjonarnych, ponieważ charakter wykonyniefortunnie z rozpoczęciem pandemii. – Nadal zdarzają się
wanej pracy nie pozwalał na przejście w tryb pracy zdalnej
przypadki braku segregacji śmieci – mówi Beata Skalska. –
– dodaje Beata Skalska.
Aby uniknąć kar ze strony operatora, pracownicy Działu muszą sprawdzać worki ze śmieciami i ręcznie je odpowiednio
Od początku roku obiekty Uczelni ochrania nowa firma, ale
segregować. Ciągle się uczymy odpowiedniego sposobu seto nie koniec zmian. Planowane jest unowocześnienie sysgregacji. W celu ograniczenia kosztów wywozu odpadów
temu ochrony poprzez utworzenie centrum monitoringu,
z Uczelni planowany jest zakup prasokontenera, który ogradzięki któremu w niedalekiej przyszłości w jednym miejscu
niczy kubaturę śmieci.
będzie można obserwować wszystkie budynki GUMed.
Dział Gospodarczy – jak przyznaje jego Kierowniczka – istJakie było dotychczasowe największe wyzwanie? – Przepronieje dla wszystkich członków społeczności Uczelni. Nie
wadzki dużych jednostek – Studium Wychowania Fizyczneuważa jednak, że ona i jej pracownicy zawsze robią wszystko
go i Sportu z al. Hallera na ul. Dębową czy przeprowadzka
najlepiej. Jest otwarta na wszelkie sugestie, zaprasza do rozKatedry Chorób Zakaźnych dr. hab. Tomasza Smiatacza ze
mów. Jest zdania, że zawsze można coś zrobić inaczej i może
Szpitala Zakaźnego przy ul. Smoluchowskiego do Gdyni –
przez to lepiej.
mówi Beata Skalska. – Czas jaki mieliśmy na przygotowanie
logistycznie tych przedsięwzięć był różny, czasem kilka tyDział Gospodarczy to bardzo dobry i zgrany zespół ludzi. –
godni, a czasem tylko kilka dni. Trzeba było skoordynować
Dla mnie największą, najcenniejszą i najdroższą wartością są
bardzo wiele działań, nie zapominając o tym, że pozostałe
ludzie, z którymi pracuję na co dzień. Lubię pracować dla luzadania muszą być wykonywane w trybie ciągłym.
dzi i z ludźmi. Lubię być dla nich – podkreśla Beata Skalska.
Zdaniem Beaty Skalskiej w pracy Działu Gospodarczego
bardzo ważna jest też kwestia elastyczności i szybkiego reago-

Oprac. BARTOSZ STACHOWSKI,
BEATA SKALSKA
fot. Paweł Sudara / GUMed
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Nowe wyzwania w zarządzaniu
pracownikami administracyjnymi
Z Magdaleną Eliasz, kierownik Działu Wsparcia Rozwoju Pracowników
rozmawia Małgorzata Omilian-Mucharska, redaktor naczelna Gazety GUMed

Jeszcze kilka lat temu w obszarze administracji obserwowaliśmy względną stabilizację zatrudnienia – pracownicy wiązali się z Uczelnią praktycznie do osiągnięcia wieku emerytalnego lub dłużej. Co według
Ciebie zadecydowało o zmianie podejścia w zakresie
zarządzania pracownikami w GUMed?

Magdalena Eliasz | fot. Elżbieta Kromer
Na przestrzeni ostatnich kilku lat dostrzegamy znaczący wzrost liczby nowo zatrudnionych osób w grupie
szeroko rozumianej administracji Uczelni. Pracownicy
niebędący nauczycielami akademickimi stanowią coraz bardziej zauważalną i aktywną grupę w naszej społeczności. Jak liczna jest to grupa i jaka jest specyfika
jej funkcjonowania w Uniwersytecie?
Pracownicy wsparcia, czyli szeroko rozumiana administracja Uczelni to blisko 850 pracowników realizujących
zadania wynikające z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Uczelni. Moja odpowiedź dotycząca specyfiki
funkcjonowania tej grupy pracowników nie będzie powieleniem regulacji wewnętrznych w zakresie zadań oraz
odpowiedzialności na określonych stanowiskach pracy. To
każdy z nas może znaleźć w Extranecie. Patrzę na tę grupę
poprzez pryzmat: efektywności w realizacji celów; cyklu
życia pracownika w organizacji, także pod kątem czynników (de)motywacyjnych; predyspozycji do rozwoju kluczowych kompetencji; cech wyróżniających na tle innych;
ról w zespole oraz ewentualnych ograniczeń w rozwoju
zawodowym w środowisku uniwersyteckim.

Kilka lat temu Uczelnia wkroczyła w etap zintensyfikowanego rozwoju organizacyjnego oraz zmiany w zakresie kształtowania swojej doskonałości badawczej
i dydaktycznej. Czy nam się to podoba bardziej, czy
mniej, Uniwersytet w warstwie szeroko rozumianej administracji zbliża się do modelu biznesowego, w którym
istotne są zasoby i kompetencje, głównie pracownicze.
Aby realizować cele strategiczne, na które składają się
zadania operacyjne każdego z pracowników, potrzebujemy silnych liderów świadomie zarządzających swoimi
zespołami.
Jakie zatem nowe zadania Uczelnia stawia przed liderami – kadrą zarządzającą i kierowniczą?
Wyzwaniem, które obserwuję aktualnie, jest zarządzanie
różnorodnością – nie tylko związaną z wiekiem i doświadczeniem zawodowym czy kulturą pracy. Szczególnie warte
docenienia przez kadry kierownicze są: dzielenie się wiedzą, jakość obsługi (gdzie, w moim rozumieniu każdy jest
klientem), otwartość na rozwój i zmianę w podejściu do
rozwiązywania problemów zawodowych. Liderzy na różnych poziomach zarządzania powinni sprawnie identyfikować i lokować role w zespołach – talentów, sprawnych
realizatorów, taktyków, strategów, opiekunów i krytyków,
aby właściwie zarządzać energią pracowników i procesem
grupowym. Dzięki temu, że nasi liderzy nabywają sukcesywnie nowe umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, będą one mogły pracować coraz lepiej, a pracownicy
będą osiągać satysfakcję z wykonywanych obowiązków
zawodowych. Rolą liderów czy menedżerów/kierowników
jednostek/projektów jest nie tylko umiejętne delegowanie,
lecz przede wszystkim wspieranie i motywowanie, aby
pracownicy uruchamiali swoje zaangażowanie i nawzajem
się uzupełniali.
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Brzmi idealnie. Uda się zatem zatrzymać odpływ cennych pracowników?

tywą, odwagą, spokojem umysłu, opanowaniem przy podejmowaniu trudnych wyzwań.

W tym obszarze jesteśmy na początku ścieżki rozwoju kompetencji liderów, gdyż wiemy z badań rynkowych i własnych,
iż nie będziemy w stanie zatrzymać pracowników najzdolniejszych, jeśli utrzymamy niekontrolowany poziom kompetencji związanych z zarządzaniem zespołami. Tradycyjny
model szefa, polegający głównie na delegowaniu, kontroli,
wytykaniu błędów, nieumiejętnym dostrzeganiu progresu,
nie jest akceptowany przez pracowników. Nowy styl zarządzania to też wyzwanie, z którym liderzy będą się mierzyć
i tu w pełni mogą liczyć na nasze wsparcie.

Dla kandydatów atrakcyjny w pracy w środowisku akademickim jest także wpływ na realizację strategii z poziomu
ich wartości osobistych, np. zdrowia, nauki czy rozwoju
edukacji. Nie należy tych oczekiwań odbierać jako aroganckich czy nietaktownych względem możliwości Uczelni,
gdyż jest to standardem na rynku pracy. Zuchwale powiem,
że mamy potencjał i pomysły na to, jak stawać się coraz
bardziej atrakcyjnym i przyjaznym pracodawcą, co mam nadzieję, jest już zauważalne.

Jakiego rodzaju pomoc oferuje zatem kadrze zarządzającej i pracownikom Dział Wsparcia Rozwoju Pracowników, którym kierujesz?
Aby wspierać liderów w zarządzaniu różnorodnością w zespołach, proponujemy różne formy działań rozwojowych,
np.: wspieranie procesów rekrutacji, profilowanie osobowości
zawodowej, doradztwo, mediacje, rozwiązywanie konfliktów,
szkolenia, indywidualne plany rozwojowe, plany mentoringowe czy planowanie sukcesji, a w przyszłości systemy ocen
okresowych pracowników oraz zarządzanie systemem szkoleń. Działania naszej jednostki koncentrują się na pomocy
w przeprowadzeniu organizacji przez zmiany w najbardziej
przyjazny, przejrzysty i konsekwentny sposób.
Warto dodać, że oprócz kształtowania polityki personalnej
do naszych zadań należy także zarządzanie funduszem socjalnym. Z myślą o wszystkich pracownikach, także emerytowanych, planujemy poszerzyć ofertę benefitów i usprawnić
procedurę świadczeń, m.in. „wczasów pod gruszą”.

Uważasz, że jednym z ważniejszych wyzwań lidera
w GUMed jest zarządzanie różnorodnością w zespole.
Czym jest ta różnorodność?
O różnorodności w zespole mówimy, gdy mamy do czynienia z pracownikami o odmiennej charakterystyce w podejściu
do pracy. Pierwszą grupę stanowią osoby, które cechują: uniwersalne kompetencje merytoryczne, umiejętności i chęci do
dzielenia się wiedzą, ciągłe uczenie się, wysoki standard obsługi oraz wspomniana już wcześniej wysoka zdolność adaptacyjna. Wyróżnia ich także poszukiwanie rozwiązań oraz wysoki
wskaźnik przetrwania, objawiający się napędem do działania,
zachęcaniem do współpracy, dzielenia się doświadczeniami
i niezrażanie się odmiennym podejściem do podejmowanych
zagadnień. Wytrwałość jako kompetencja rynkowa jest wśród
tych pracowników wyjątkowo wysoka, niezależnie od podejmowanych trudnych, niestandardowych działań i towarzyszących im przeciwności organizacyjnych. Jest to poniekąd efekt
ustrukturyzowanych, długoletnich i skutecznych form rozwoju, które towarzyszą praktycznie każdemu pracownikowi na
rynku pracy w trakcie cyklu życia zawodowego.

Nowe zatrudnienia to także efekt naturalnej zmiany pokoleniowej. Etap
rekrutacji jest właściwie jedynym
momentem, kiedy pracownik ma
okazję wyartykułować swoje oczekiwania wobec pracodawcy. Jak one
wyglądają obecnie?
Przyszli pracownicy, już w trakcie procesów rekrutacji, mocno podkreślają swoje
potrzeby związane z miejscem i elastycznością godzin pracy. Mają sprecyzowane
oczekiwania wobec stanowiska i przełożonego, pytają o programy rozwojowe, systemy premiowe i pozapłacowe
elementy wynagradzania. Coraz częściej
w procesach rekrutacji obserwujemy, że
oczekiwania względem wynagrodzenia
bazowego nie są już wartością najważniejszą, bo poszukujący zatrudnienia
w Uczelni motywowani są chęcią pracy,
która umożliwi im wykazanie się inicja-

Żaden członek załogi nie jest chwalony za nieugięty indywidualizm swojego
wiosłowania ‒ Ralph Waldo Emerson | fot. pixabay
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Kolejną grupę stanowią osoby, dla których rozwijanie kompetencji i umiejętności nie jest wartością atrakcyjną, nie rozumieją
potrzeby aktualizacji metod czy narzędzi pracy. Często w tej grupie są pracownicy z długoletnim stażem pracy w Uczelni, mocno
przywiązani do swoich racji i przyzwyczajeń. Wyhamowują oni
swój rozwój, oponują przed zmianą albo działają tak, by utrzymać status quo, szukając potwierdzenia u współpracowników
o podobnych przekonaniach. Jest to grupa stosunkowo niewielka,
jednak stanowi wyzwanie z poziomu zarządzania, bo ma silny
wpływ na poziom motywacji pracowników z pozostałych grup.
Zdecydowanie jednak największą grupą wśród pracowników
niebędących nauczycielami są Ci, których nazywam „pracownikami środka”. Ich potencjał był i jest wspierany przez różne
formy rozwoju czy przez samorozwój. Tę grupę charakteryzuje
większy wachlarz kompetencji specjalistycznych w odniesieniu
do potrzeb Uczelni i szeroka gama zachowań środowiskowych.
Szczególnie istotne jest to, aby pracownicy z tej grupy mogli
i chcieli w umiejętny sposób przekazywać wartość wynikającą
z praktycznej znajomości zasad, regulaminów, zarządzeń i innych procedur, tak aby nowi pracownicy mogli łatwiej wdrożyć
się w specyfikę pracy. W tej grupie spotykamy bardzo oddanych
i zaangażowanych specjalistów/ekspertów, dla których praca
w Uczelni przekłada się również na sens i wartość w życiu osobistym. Dla dużej części pracowników tej grupy naturalnym
jest proces dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami, ale również sygnalizowanie, gdzie nie należy lokować
swoich sił zawodowych. Dla planowania nowych inicjatyw
w ramach zadań Działu Wsparcia Rozwoju Pracowników oraz
dla mnie osobiście jako pracownika, ta grupa stanowi o największej wartości kapitału ludzkiego Uczelni.
Wyzwaniem dla liderów będzie zbudowanie wspólnej, szerokiej płaszczyzny do współpracy, gdzie bez obaw o utratę
władzy czy kontroli nad przebiegiem danego procesu, będą
wszyscy razem mogli pracować nad poprawieniem efektywności, usprawnieniami czy modelowaniem właściwych postaw.
Wspomniałaś na wstępie o cyklu życia pracownika.
Jak wygląda ten cykl?
W naszym otoczeniu mamy współpracowników na różnych
etapach swojego życia zawodowego, którzy potrzebują innego poziomu wsparcia. Pracownicy w trakcie wdrożenia
są na etapie adaptacji społecznej i zawodowej, potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania w naszej kulturze
organizacyjnej oraz ustrukturyzowanego planu zapoznania
się z celami, zadaniami wynikającymi z misji i wizji. Na
etapie „zakotwiczenia” pracownik ma ogromny entuzjazm
i podejmuje próby samodzielnej realizacji zadań. Kolejnym
etapem jest „kompetencja w wykonywaniu obowiązków”,
gdzie mamy nadal wysokie zaangażowanie i coraz większą
samodzielność. W fazie monotonii obserwujemy spadający
poziom satysfakcji z pracy, gdzie zadania są postrzegane jako
mało wymagające lub nieatrakcyjne. Ostatnim etapem jest
brak zaangażowania, który przejawia się brakiem efektywności i satysfakcji oraz postawą, która może mieć negatywny

grafika ‒ Bukowska M.: Praktyczne zastosowanie spektaklu
interaktywnego w rozwoju liderów https://tinyurl.com/wc8tuizt
wpływ na współpracowników. Zazwyczaj pracownik w tej
fazie sam podejmuje decyzję o zmianie miejsca pracy lub czeka na ruch ze strony pracodawcy; bywa, że pracownik trwa
do końca zatrudnienia, co znacząco demotywuje zespół. Zarządzanie cyklem życia pracownika w organizacji może mieć
ogromny wpływ na to, jak szybko będziemy w stanie osiągnąć
optymalny poziom doskonałości.
Zapewne teraz, mając tę wiedzę, wszyscy będziemy
się zastanawiać, w jakiej grupie wśród owej różnorodności i na jakim etapie cyklu życia pracownika się
znajdujemy. Jakie działania możemy zatem podjąć
w dążeniu do doskonałości?
Rolą lidera jest utrzymanie pracownika w fazie kompetencji
w wykonywaniu zadań jak najdłużej, aby generować entuzjazm
i skuteczność. Jako praktyk HR z ponad dwudziestoletnim
doświadczeniem w różnego typu organizacjach i firmach,
gdzie miałam przyjemność bezpośredniej współpracy
z zarządami i zarządzającymi na różnych poziomach, uważam, że najbardziej skutecznymi formułami wspierającymi
zarządzanie różnorodnością w zespołach są odpowiednio dobrane: szkolenia, programy mentoringowe, samokształcenie,
otwarta i oparta na szacunku wymiana wiedzy i doświadczeń.
Dlatego też, przy tej okazji, serdecznie zapraszam wszystkich
do uczestnictwa w oferowanych propozycjach rozwojowych.
Już wkrótce uruchamiamy duży cykl szkoleń w ramach projektu POWER 3.5. przewidziany dla pracowników i kadry zarządzającej, co w perspektywie wpłynie na wyrównanie i podniesie
poziomu kwalifikacji i umiejętności. Licząc na rosnące zaufanie i partnerstwo w relacjach ze strony pracowników i kadry zarządzającej, zachęcam także do kontaktu z Działem Wsparcia
Rozwoju Pracowników oraz do śledzenia naszej oferty, o której
będziemy informować także w uczelnianym piśmie.
Dziękuję za rozmowę.
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Jak współpracujemy z naukowcami?

MGR EWELINA
RYBKA
Pracownia
Bibliograficzna
Biblioteka
Główna

Pracownia Bibliograficzna w Bibliotece Głównej
współpracuje z naukowcami w zakresie analizy
ich dorobku naukowego. Wykorzystujemy do tego
wskaźniki Impact Factor (IF) oraz punktację ministerialną (MNiE) czasopism, w których publikowane są
artykuły. Pomagamy w wykonaniu analizy cytowań
opublikowanych prac oraz wyznaczaniu Indeksu
Hirscha. Znajomość wskaźników bibliometrycznych
jest niezbędna w postępowaniu awansowym (stopnie i tytuły naukowe oraz stanowiska). Naukowcy
podlegają cyklicznym ocenom, zarówno w aspekcie
aktywności publikacyjnej, a także, np. w celu uzyskania grantu, gdzie we wniosku należy podać wartość
punktacji swojego dorobku. Praca z analizami bibliometrycznymi stała się moją pasją. Każdy przypadek
jest inny, niektóre są proste, inne zawiłe. Jednak
bardzo się cieszę, kiedy mogę pomagać zarówno
młodym, jak i doświadczonym naukowcom w rozwikłaniu meandrów sprawozdawczości.

DR HAB.
MACIEJ GRZYBEK
Adiunkt w Zakładzie Parazytologii
Tropikalnej

Procedura awansowa lub wszczęcie postępowania
o nadanie stopnia czy tytułu naukowego wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, w tym analizy bibliometrycznej kandydata. W ostatnim czasie miałem
przyjemność kompletować dokumentację do postępowania habilitacyjnego. Każdy z naukowców wie, że zapamiętanie wartości czynnika odziaływań Impact Factor i liczby punktów ministerialnych przysługujących za
daną publikacje jest niemożliwe. Dzięki współpracy
z Eweliną Rybką z Pracowni Bibliograficznej koszmar
liczenia punktów zamienił się w miły sen, gdzie jako
kandydat otrzymałem analizę swojego dorobku wraz
ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, takimi jak
sumaryczna liczba punktów, liczba cytowań, wartość
indeksu Hirscha oraz listę wszystkich prac mojego autorstwa. Opracowanie otrzymałem w starannej formie,
gotowej do załączenia do dokumentacji habilitacyjnej.
Cieszę się, że mogłem liczyć na wsparcie Pracowni Bibliograficznej w tym stresującym okresie.

MGR INŻ. ANNA
KUJAWIŃSKA
p.o. specjalisty
kierującego zespołem
pracowników
Sekcja Aparatury,
Dział Zamówień
W ostatnim czasie realizujemy zakupy w ramach projektu Bionanova, którym z ramienia GUMed kieruje
prof. Michał Pikuła. Współpraca jest intensywna – po
przeprowadzeniu w ścisłym porozumieniu szczegółowej analizy potrzeb użytkownika, opracowujemy
parametry techniczne do przetargu. Często w kwe-

PROF. DR HAB.
MICHAŁ PIKUŁA
Zakład Embriologii

Realizacja grantów naukowych wiąże się koniecznością działań na wielu obszarach naukowych i administracyjnych. Jednym z ważniejszych elementów
są zakupy aparatury do badań, która będzie nie
tylko spełniała wymagania techniczne i użytkowe,
ale również odpowiednie warunki cenowe ‒ zapla-
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stii zakupu aparatury konsultujemy się w Sekcji między sobą, gdyż każdy z nas ma już pewne doświadczenie i specjalizuje się w trochę innym zakresie. To
czyni naszą pracę jeszcze ciekawszą. Mi osobiście
zadanie ułatwia doświadczenie zdobyte podczas
pracy naukowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, ponieważ z wielu spośród kupowanych urządzeń korzystałam w laboratorium. Mając na
uwadze właściwe wydatkowanie środków publicznych, staramy się realizować dostawy na możliwie
najkorzystniejszych warunkach. Dużo satysfakcji
sprawia nam dostarczanie pracownikom naukowym
narzędzi do ich badań, gdyż dzięki temu dokładamy
małą cegiełkę do ich sukcesów badawczych.
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nowane w budżecie projektu. Sprzęt do analiz naukowych często musi posiadać unikalne parametry
i odpowiednią jakość, od których może zależeć
powodzenie realizacji projektu. Stąd przy wyborze
sprzętu i przygotowaniach do przetargów korzystamy z doświadczenia i pomocy Sekcji Aparatury,
w tym m.in. Anny Kujawińskiej. Współpraca z Działem
Zamówień i innymi działami administracji GUMed stanowi dla mnie i Zespołu projektowego ważne wsparcie, pomaga nam w płynnej realizacji projektów.
Wysokiej klasy sprzęt to inwestycja w przyszłość,
umożliwia nie tylko zaawansowane badania naukowe, ale także aplikowanie o kolejne duże granty badawczo-rozwojowe.

MGR EWA
KISZKA
Kierownik
działu ds.
Umiędzynarodowienia Uczelni

W działaniach dotyczących tzw. umiędzynarodowienia w domu oraz wsparcia i promocji mobilności zagranicznej studentów naszej Uczelni Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni współpracuje m.in. ze Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych. W ramach tej
współpracy Studium organizuje co roku dni kultur
poszczególnych krajów, których obywatele wchodzą
w skład społeczności studenckiej. Są to wydarzenia
cykliczne, związane z tradycjami, językiem i kulturą
m.in. Francji, Niemiec, Irlandii czy Hiszpanii. Najbardziej aktywnymi lektorkami w organizacji Dni Krajów
są mgr Magda Warzocha i mgr Bożena Jakimczyk.
Studenci przygotowujący Dni Krajów często biorą
udział w programie Erasmus+, a ich prezentacje są
szansą na popularyzację wymian studenckich oraz
okazją do przybliżenia i zainteresowania ofertą
Programu.
Studium wspiera Dział również podczas rekrutacji
studentów do wyjazdów w celu odbycia części studiów za granicą, przeprowadzając co roku egzaminy
językowe, co stanowi część oceny kandydatów
w ramach procesu rekrutacji.

MGR MAGDA
WARZOCHA
i MGR BOŻENA
JAKIMCZYK
Lektorki w Studium
Praktycznej Nauki
Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych współpracuje z Działem ds. Umiędzynarodowienia Uczelni
na wielu płaszczyznach, m.in. wspólnie organizujemy
Dni Krajów, które są okazją do wzbogacenia wiedzy
studentów o języku, zwyczajach, narodowych świętach, uczelniach partnerskich czy geografii. Na programy poszczególnych wydarzeń składają się prezentacje studentów w danym języku (przygotowane pod
czujnym okiem naszych lektorów), pokazy tańca, degustacje potraw narodowych przygotowanych przez
studentów, quizy czy koncerty. Podczas naszych wydarzeń studenci mają możliwość dyskusji z gości z danego kraju – do tej pory odwiedzili nas goście z Irlandii,
Szwajcarii, Hiszpanii, Francji oraz Polinezji.
Projekty tego typu rozwijają umiejętności interpersonalne, organizacyjne i zawodowe studentów. Ponadto, studenci mogą przełamać pewien strach związany
z używaniem języka oraz stać się bardziej pewnymi
siebie i swoich kompetencji językowych. Dni Krajów
organizowane są przy wsparciu kierownik SPNJO
dr Anny Kuciejczyk, a adresatem wydarzeń jest cała
społeczność Uczelni, integrujemy tym samym studentów polskich, English Divsion, jak i pracowników.
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MGR MARZENA
LANDOWSKA
Kierownik Działu
Zamówień

Głównym wyzwaniem w naszej codziennej pracy
jest ciągłe usprawnianie procesu zakupowego
pozwalającego w sposób efektywny prowadzić
działalność badawczą i dydaktyczną w Uczelni. Na
pewno przyczyniają się do tego nowo pozyskiwane
projekty, wymuszające nieszablonowe podejście
do ich realizacji. W ramach takich działań udało
nam się między innymi usprawnić proces obiegu
zapotrzebowań przy realizacji zakupów dla Międzynarodowej Agendy Badawczej. Na bazie między
innymi tych doświadczeń mogę powiedzieć, że
kluczem do sukcesu jest rozmowa i próba zrozumienia, z jednej strony ‒ potrzeb projektowych,
z drugiej zaś ‒ możliwości ich realizacji. Taka atmosfera z pewnością przyczyni się do naszej dalszej
dobrej współpracy. Mamy przecież wspólny cel.

DR NATALIA
FILIPOWICZ
Główny specjalista
kierujący zespołem
biobankowym
w Międzynarodowej
Agendzie Badawczej
Marzenę Landowską, obecną kierownik Działu
Zamówień, a wcześniej nadzorująca pracę Sekcji
Zamówień Publicznych znam od kilku lat, ale nasze
kontakty służbowe zintensyfikowały się wraz
z rozpoczęciem mojej pracy dla Międzynarodowej
Agendy Badawczej. Jej ogromna merytoryczna
wiedza, siła spokoju i chęć pomocy powodują, że
nawet tak ciężki temat, jak zamówienia publiczne
nie spędza nam snu z powiek. Z dużym wyczuciem
i cierpliwością potrafi przeprowadzić nawet nas,
oderwanych od rzeczywistości naukowców, przez
gąszcz przepisów i skomplikowane procedury zamówień publicznych. Siłą naszej współpracy jest
komunikacja i próba zrozumienia potrzeb drugiej
strony, bez tego wiele spraw nie zostałoby pozytywnie rozwiązanych.

DR N. HUM.
JAKUB
RUSAKOW
Oddział Informacji
Naukowej i Promocji,
Biblioteka Główna

Jednym z moich zadań jest pomoc naukowcom
GUMed przy uzupełnianiu Planu Zarządzania Danymi (Data Management Plan) na potrzeby wniosków
grantowych Narodowego Centrum Nauki. W Bibliotece powołano do tego celu zespół, którego jestem
członkiem. Doradzamy przy wyborze odpowiedniego repozytorium do umieszczenia danych badawczych i staramy się tłumaczyć zagadnienia związane
z metadanymi, formatem plików i ich zabezpieczeniem
czy kwestie dotyczące praw autorskich. Każdy przypadek jest inny, tak jak różne są badania prowadzone w Uczelni. Dlatego tak ważna jest bezpośrednia
współpraca z naukowcami, którzy przecież najlepiej
znają specyfikę swoich badań. Kontakt dla zainteresowanych konsultacjami – biblinf@gumed.edu.pl.
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DR EDYTA
DĄBROWSKA
I Katedra i Klinika
Kardiologii oraz
Centrum Medycyny
Translacyjnej

W ramach przygotowań wniosku o grant Narodowego Centrum Nauki, przy projektowaniu planu zarządzania danymi współpracowałam z dr. Jakubem Rusakowem, który udzielił mi wyczerpujących informacji
w zakresie organizacji plików z danymi, zarządzania
ich różnymi wersjami, poprawnego przechowywania
danych oraz metadanych w odpowiednich chmurach
i serwerach zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz sposobów zapewnienia bezpieczeństwa
danych wrażliwych. Ponadto, otrzymałam pomoc
w kwestiach dotyczących praw autorskich oraz praw
własności intelektualnej. Bardzo polecam i wysoko
cenię współpracę z pracownikami Biblioteki GUMed.
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XVII Repetytorium Nefrologiczne

XVII Gdańskie Repetytorium Nefrologiczne POST
ASN 2021 odbyło się w dniach 15-16 stycznia 2021 r.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr
hab. Bolesław Rutkowski we współpracy z prof. dr
hab. Alicją Dębską-Ślizień oraz prof. dr. hab. Przemysławem Rutkowskim. Tradycyjnie organizatorem
konferencji była firma Via Medica.
Już po raz siedemnasty nefrolodzy z całego kraju mieli okazję
wspólnie dyskutować nad najważniejszymi problemami nefrologii. Podtytuł repetytorium – Post ASN Meeting wiąże się ściśle ze sposobem ustalania programu naukowego oraz doborem
wykładowców. Program jest bowiem odtworzeniem istotnych
tematów omówionych na dorocznym kongresie American
Society of Nephrology (ASN), które tradycyjnie odbywa się
na przełomie października i listopada. Kongresy te zgodnie
z powszechną opinią są źródłem najbardziej aktualnej wiedzy
zarówno w zakresie fizjologii i patofizjologii nerek, nefrologii
klinicznej, a także szeroko pojętego leczenia nerkozastępczego.

W trakcie Repetytorium przedstawiono łącznie 16 wykładów
przygotowanych przez naukowców pochodzących z czołowych ośrodków nefrologicznych w kraju. Wśród nich znalazły
się cztery osoby wywodzące się z ośrodka gdańskiego. Pośród
osób przewodniczących poszczególnym sesjom zadanie to
powierzono kolejnym siedmiorgu samodzielnym pracownikom naukowym ze środowiska trójmiejskiego. Repetytorium,
podobnie jak jej „konferencja matka” (ASN Annual Meeting)
odbyło się w systemie online. Nad sprawnością tegorocznego
przebiegu naszej konferencji czuwali pracownicy firmy Via
Medica. W Repetytorium uczestniczyło ponad 250 osób.
O wysokim poziomie konferencji świadczy fakt nadesłania wielu e-maili z podziękowaniem za przygotowanie „prawdziwej
uczty intelektualnej”. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne Repetytorium uda nam się zorganizować w normalnym trybie.
PROF. DR HAB. BOLESŁAW RUTKOWSKI
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Tracheotomia w czasach
pandemii COVID-19
Członkowie zespołu Katedry i Kliniki Otolaryngologii
oraz Katedry Medycyny Ratunkowej opublikowali na łamach czasopisma New England Journal of Medicine (IF
74,699), w ramach dyskusji, praktyczne spostrzeżenia na temat wykonania tracheotomii u pacjentów z COVID-19 oraz
czynników predysponujących do wcześniejszej dekanulacji
pacjentów. W listach do redakcji autorzy dzielą się własnymi
doświadczeniami oraz zwracają uwagę na wady i zalety niektórych typów tracheotomii.

1. Tretiakow D, Springer J, Skorek A. Capping or Suctioning for Tracheostomy Decannulation. N Engl J Med. 2020 Dec 17;383(25):2481;
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2031385
2. Tretiakow D, Skorek A. Percutaneous Tracheostomy.
N Engl J Med. 2021 Feb 3;384(8):10.1056/NEJMc2035339#sa2;
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2035339

DR DMITRY TRETIAKOW
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Aktualizacja: 04.05.2021
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Ruszyły prace nad reformą kształcenia
na kierunku zdrowie publiczne
peer support) czy wymianę kadry i studentów w ramach undergraduate network. W spotkaniu wzięli udział pracownicy
Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej oraz
zaangażowane w projekt studentki II roku studiów magisterskich kierunku zdrowie publiczne – Anna Koniuszy, Monika Serkowska i Patrycja Żarczyńska. Spotkanie rozpoczęło
proces reform kierunku zdrowie publiczne. Planowane jest
bowiem wdrożenie zmian obejmujące między innymi modyfikację metod nauczania w kierunku problem-based learning,
rozszerzenie oferty edukacyjnej dedykowanej przyszłym kandydatom na studia magisterskie, dostosowanie się do międzynarodowych trendów oraz pobudzanie studentów zdrowia
publicznego do tworzenia własnych, ciekawych projektów
naukowo-badawczych, jak również uczestnictwa w różnych
szkoleniach i inicjatywach czy nawiązywanie międzynarodowej współpracy. Jest to odpowiedź na wyrażone potrzeby
studentów zdrowia publicznego oraz chęć odświeżenia aktualnego toku nauczania w tej dziedzinie.

MONIKA SERKOWSKA
Studentka II roku zdrowia
publicznego II stopnia

DR PAULINA METELSKA
Asystentka w Zakładzie Zdrowia
Publicznego i Medycyny Społecznej

DR HAB. ŁUKASZ BALWICKI
Kierownik Zakładu Zdrowia
Publicznego i Medycyny Społecznej

Rozwój studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne był tematem spotkania z Robertem Otokiem – dyrektorem
The Association of Schools of Public Health in the European
Region (ASPHER), które odbyło się 12 stycznia br. Dyskusja
obejmowała m.in. rozważania dotyczące nawiązywania
i utrzymania międzynarodowej współpracy, tworzenia wspólnych projektów między szkołami zdrowia publicznego, opracowania modelu studiów pod kątem uniwersalności
i potrzeb rynku, podejścia do analizy potrzeb potencjalnych
pracodawców oraz promocji dyscypliny zdrowia publicznego
w kraju i za granicą. ASPHER zaoferowało wsparcie w rozwoju studiów m.in. poprzez udział w inicjatywach takich jak
wsparcie mentorskie najlepszych szkół europejskich (peer to

Wsparciem dla powyższych zmian ma być m.in. nowa infrastruktura Zakładu – jego siedziba została przeniesiona
do budynku nr 15 na terenie UCK, świeżo wyremontowana
i dostosowana do nowych zadań. W salach seminaryjnych
ma się znajdować infrastruktura umożliwiająca pracę grupową. Ponadto studenci będą mogli korzystać z pomieszczenia
socjalnego wyposażonego w czajnik i mikrofalówkę oraz Student’s Labu – pomieszczenia przystosowanego do realizowania projektów badawczych. Za zmianą budynku idą także
plany na nowe projekty naukowe oraz pomysły na aktywny
rozwój. Co do modyfikacji samego kierunku, prace podzielono na następujące etapy:

·
·

diagnoza potrzeb studentów oraz kadry dydaktycznej;
ocena aktualnego stanu nauczania i konsultacje z kierownikami wiodących kierunków studiów wewnątrz Uczelni;
· pozyskanie i analiza opinii potencjalnych studentów i pracodawców
w zakresie oczekiwań, rynku pracy
oraz sylwetki absolwenta;
· przegląd wytycznych dla kompetencji profesjonalistów zdrowia
publicznego opracowanych m.in.
przez ASPHER i WHO;
· przegląd programów i metod nauczania w Polsce i na świecie;
· analiza danych oraz wdrożenie
zmian na studiach magisterskich.
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Wsparciem mają być również eksperci zdrowia publicznego
na różnych stanowiskach oraz absolwenci kierunku zdrowie
publiczne naszej Uczelni. Organizowane są także spotkania
z przedstawicielami innych zagranicznych uczelni, m.in.
z prof. Katarzyną Czabanowską z Uniwersytetu Maastricht.
Planowane jest również ułatwienie dostępu do udziału w różnych projektach oraz pozyskiwaniu certyfikowanych kompetencji, pożądanych przez potencjalnych pracodawców i unikatowych na obecnym rynku pracy.

zespołu obejmującego kadrę dydaktyczną, byłych absolwentów, potencjalnych pracodawców, osoby z innych uczelni dające inspiracje i wytyczne oraz studentów. Idealnym efektem
końcowym ma być stworzenie kierunku zapewniającego studentom warunki rozwoju, dostosowanego do potrzeb rynku
i systemu opieki zdrowotnej, kształcącego wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach, w oparciu o nowoczesny program oraz
z zastosowaniem innowacyjnych metod.

Całość pozwala na spojrzenie na projekt z różnych perspektyw – od kwestii organizacyjnej, poprzez dydaktyczną, badawczą aż po tę istotną z perspektywy Uczelni – studencką.
Co prawda efekt końcowy będzie można poznać za kilka
miesięcy, jednak całość można postrzegać dość obiecująco ze
względu na wkładane zaangażowanie interdyscyplinarnego

Planowane jest, aby pierwsi studenci uczący się według nowego modelu rozpoczęli kształcenie w roku akademickim
2022/2023.
MONIKA SERKOWSKA,
DR PAULINA METELSKA,
DR HAB. ŁUKASZ BALWICKI

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

LEK. DENT. NATALIA GŁÓDKOWSKA

Uchwałą Rady Nauk
Farmaceutycznych GUMed
Stopień naukowy doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne uzyskała

DR N. FARM. ANNA ROSZKOWSKA

Adiunkt Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej, osiągnięcie naukowe pt. Strategia analityczna w badaniach metabolomicznych, klinicznych i środowiskowych oparta na mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) w warunkach in vivo.

Asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego, praca pt. Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) w populacji dzieci polskich, promotor – prof. dr
hab. Katarzyna Agnieszka Emerich.

Stopień naukowy doktora
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne uzyskały:

LEK. DENT. MAREK JACEK MARKIEWICZ

MGR INŻ. ALEKSANDRA MARCHWIŃSKA

Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej, praca
pt. Analiza immunohistochemiczna i molekularna czynników
transkrypcyjnych – SNAIL1, SNAIL2, ZNF281, regulujących
przemianę nabłonkowo-mezenchymalną w raku jamy ustnej,
promotor – prof. dr hab. Anna Karolina Starzyńska.
LEK. PIOTR JANUSZ SPYCHALSKI

Doktorant Studiów Doktoranckich, Klinika Chirurgii Ogólnej,
Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, praca pt. Epidemiology and diagnostics of colorectal cancer and its precursor lesions
based on data from Polish Screening Colonoscopy Program, promotor – dr hab. Jarosław Krystian Kobiela.

Doktorantka Katedry i Zakładu Patofizjologii Farmaceutycznej, praca pt. Ocena udziału receptora wapniowego w mechanizmach pośredniczących w sekrecji insuliny u szczura, promotor
– prof. dr hab. Apolonia Rybczyńska.
MGR MAGDALENA MACIEJEWSKA

Doktorantka Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej,
praca pt. Badanie krótkich lipopeptydów pod kątem ich potencjalnego zastosowania w profilaktyce i zwalczaniu infekcji oka
związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych, promotor
– prof. dr hab. Wojciech Kamysz.
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Profil naukowca na PPM GUMed
Na łamach Gazety GUMed do tej pory ukazały się już trzy
artykuły opisujące bardziej szczegółowo Polską Platformę
Medyczną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (PPM
GUMed). W ubiegłorocznych numerach, listopadowym
i grudniowym, można przeczytać teksty prezentujące ten nowopowstały i nowoczesny portal oraz wbudowane w Platformę Repozytorium GUMed. Opublikowany w tegorocznym
zeszycie styczniowym artykuł Nauka dla każdego, czyli
o standardzie WCAG na Polskiej Platformie Medycznej przybliżył natomiast zagadnienie dostosowania zamieszczonych
w Repozytorium plików do wymogów tego standardu, czyli
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W poniższym tekście chcemy natomiast omówić kolejny
moduł Platformy – profile naukowców. Na PPM GUMed
odnajdziemy profile zarówno zatrudnionych w Uczelni pracowników naukowych, jak i kształcących się na naszym Uniwersytecie doktorantów. W profilu, w jednym miejscu, przedstawione są informacje – zebrane z innych modułów systemu
– o aktywności naukowej badacza.

Widok główny profilu (ryc. 1) zawiera z założenia elementy
stałe, takie jak: miejsce na wizerunek badacza, stopień i tytuł
naukowy, podstawowe informacje dotyczące zatrudnienia i pełnionych funkcji w GUMed oraz dane kontaktowe. Elementem
stałym jest także Podsumowanie dorobku czyli liczba publikacji, wypromowanych doktoratów, projektów, w których badacz
brał udział oraz zestawienie osiągnięć zawodowych i przebiegu
kariery. Dalej, widoczna jest informacja o wskaźnikach bibliometrycznych dorobku, m.in. sumaryczny Impact Factor
czy sumaryczna punktacja MNiSW. Następnie prezentowany
jest identyfikator ORCID (o ile Biblioteka taką informację
posiadała) będący linkiem do profilu osoby w tym systemie.
Analogiczna sytuacja, jak w przypadku ORCID, występuje
w odniesieniu do profili w bazach Scopus i Web of Science – na
PPM GUMed pojawi się przejście do tych profili, o ile naukowiec takowe posiada i przekazał do Pracowni Bibliograficznej
informację o swoich identyfikatorach w tych bazach (Scopus
ID i/lub ResearcherID). Kolejnym elementem profilu jest informacja o zadeklarowanych dyscyplinach naukowych. Widok
główny uzupełnienia chmura tagów, tworzona automatycznie,
na podstawie słów kluczowych pochodzących z publikacji au-

Ryc. 1. Profil naukowca na PPM GUMed – widok główny
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Ryc. 2. Zawartość zakładki Statystyki w profilu naukowca na PPM GUMed

tora, wypromowanych doktoratów i realizowanych projektów.
Chmura jest stale aktualizowana wraz z pojawianiem się na
Platformie nowych danych. Terminy w chmurze tagów są linkami i aktywowanie ich pozwala na przeszukanie informacji
na PPM GUMed według tych fraz.
Naukowiec posiadający profil może, poza wyżej opisanymi elementami stałymi, rozszerzyć informację o sobie m.in. o: zdjęcie, biogram, uzyskane specjalizacje, obszary badawcze będące
przedmiotem jego zainteresowania, pełnione funkcje eksperckie,
członkostwo w radach naukowych czasopism czy zespołach badawczych, identyfikatory w innych bazach. Właściciel profilu
może większość z tych informacji uzupełnić samodzielnie, po
zalogowaniu się do systemu, loginem i hasłem identycznym, jak
do Extranetu GUMed lub też, w imieniu właściciela profilu,
brakujące dane może dodać redaktor PPM GUMed, po otrzymaniu ich na adres ppm@gumed.edu.pl. Zalogowany użytkownik może także samodzielnie połączyć swój profil z profilem
w bazach ORCID, Web of Science, Scopus i Google Scholar.
W widoku głównym profilu dostępne są także zakładki,
w których pogrupowane są szczegółowe dane o aktywności
naukowca: Publikacje, Promotorstwo (rozpraw doktorskich),
Projekty, Osiągnięcia, Cytowania, Statystyki oraz Współpraca.
W profilach pokazują się tylko zakładki dotyczące obszarów,
w których naukowiec był aktywny i informacje o tej aktywności
znajdują się w innych częściach systemu. Kliknięcie w poszczególne zakładki przenosi do zestawień adekwatnych danych.
Za pośrednictwem zakładki Cytowania właściciel profilu, po
zalogowaniu do sytemu, może przeprowadzić analizę cytowań
swojego, zgromadzonego na Platformie, dorobku, w bazach
Google Scholar, Scopus i Web of Science oraz uzyskać informacje o wskaźniku h-indeks. Funkcjonalność ta, we
współpracy z twórcami oprogramowania, jest stale doskonalona. Podstawowym warunkiem możliwie najbardziej adekwatnej analizy cytowań na PPM GUMed jest, aby cały dorobek,
szczególnie ten opublikowany w czasopismach z IF, znalazł
się na profilu autora. Na Platformie dostępne są metadane

publikacji od 2005 r., zaimportowane z bazy Bibliografia
GUMed. W najbliższym czasie zakres ten zostanie poszerzony i znajdą się tam wszystkie publikacje z IF autorstwa
naukowców z GUMed (od 1975 r.) oraz wszystkie prace
z punktacją ministerialną (czyli od 2000 r.). Kolejnym elementem warunkującym poprawne analizowanie dorobku jest
posiadanie uporządkowanych profili w wyżej wymienionych
bazach, a szczególnie w przypadku bazy Scopus – jednego
ujednoliconego. Coraz większą rolę w jednoznacznym identyfikowaniu naukowców i ich dorobków odgrywa numer ORCID,
dlatego też należy aktualizować informacje o swoich publikacjach w profilu ORCID i zadbać, aby profil był ustawiony
jako publiczny.
Ewentualne wątpliwości, szczególnie w przypadku analizy
cytowań dorobku, na który składa się duża liczba publikacji,
należy każdorazowo wyjaśniać z redaktorami PPM GUMed,
kierując uwagi na adres ppm@gumed.edu.pl.
I jeszcze zakładki Statystyki oraz Współpraca. W tej pierwszej (ryc. 2) znajdują się informacje prezentujące dynamikę
wzrostu, na przestrzeni lat, liczby publikacji oraz wartości ich
punktacji ministerialnej, w ujęciu rocznym albo skumulowanym, a zakładka Współpraca przedstawia, m.in. za pomocą
grafu, relacje pomiędzy naukowcami na podstawie ich wspólnych publikacji i projektów w wybranym okresie.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi
już teraz w Państwa profilu oraz podjęcia starań, by profil był
pełniejszy i zawierał dane lepiej obrazujące Państwa dorobek
naukowy, a także zainteresowania badawcze. Wszystkich
chętnych zapraszamy do kontaktu ppm@gumed.edu.pl, celem umówienia się na szkolenie związane z funkcjonowaniem
oraz zawartością Polskiej Platformy Medycznej Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego.
DR N. BIOL. JOANNA ZNANIECKA
MGR INŻ. ANNA GRYGOROWICZ
MGR ELŻBIETA KRASZEWSKA
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Nieinwazyjny sposób zapobiegania nagłej
śmierci sercowej
W II Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca UCK
1 lutego br. po raz pierwszy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz na terenie północnej Polski
użyto kamizelki defibrulującej – tymczasowego oraz
nieinwazyjnego rozwiązania wspomagającego utrzymanie krążenia mięśnia sercowego. Chora doświadczyła uszkodzeń kardiologicznych wynikających najpewniej z infekcji SARS-CoV-2.
– Młoda pacjentka zgłosiła się na KOR UCK z uczuciem
słabości i duszności. Na Izbie Przyjęć doszło u niej do migotania komór i zatrzymania krążenia, najpewniej jako powikłanie zapalenia mięśnia sercowego po przebytej infekcji
koronawirusowej. Tylko ze względu na możliwość szybkiej
reanimacji, ratownicy przywrócili u niej akcję serca – mówi
prof. dr hab. Grzegorz Raczak, lekarz kierujący II Kliniką
Kardiologii i Elektroterapii Serca.
Z powodu dużego ryzyka ponownej arytmii w najbliższych
tygodniach, zadecydowano w Klinice o zabezpieczeniu pacjentki poprzez kamizelkę defibrylującą (WCD), licząc że
po wyzdrowieniu kobieta nie będzie potrzebować kardiowertera-defibrylatora serca (ICD). Do tej pory pacjentom
zagrożonym nagłą śmiercią sercową wszczepiano defibrylatory przezżylne i podskórne.
– Liczymy na to, że chora uniknie niepotrzebnej implantacji
układu przezżylnego lub podskórnego ICD, co w sytuacji
braku WCD byłoby najpewniej niezbędne. Po miesiącu od
założenia kamizelki, konieczne będzie powtórne wnikliwe
badanie pacjentki i podjęcie decyzji o rezygnacji z terapii,
gdy nastąpi poprawa lub implantacji defibrylatora na stałe,
w przypadku jej braku i utrzymywania się ryzyka arytmicznego – dodaje prof. Grzegorz Raczak.
Kamizelka defibrylująca (Wearable Cardioverter-Defibrillator – WCD) w sposób nieinwazyjny zapobiega nagłej
śmierci sercowej, zwłaszcza wtedy, gdy ryzyko epizodu arytmicznego ma charakter przemijający i istnieje realna szansa,
że pacjent po pewnym okresie intensywnego leczenia przestanie być zagrożony arytmią. Jest to rozwiązanie stosowane
na świecie od roku 2001, jednak w Polsce z powodu braku
refundacji przez narodowego płatnika dotychczas praktycznie niedostępne (poza badaniami klinicznymi).
WCD to urządzenie całkowicie zewnętrzne składające się
z 4 elektrod rejestrujących sygnał EKG, jednostki centralnej z procesorem i baterią oraz 3 elektrod defibrylujących.

Pacjent z poprawnie założoną kamizelką WCD

Wszystkie te elementy są integralną częścią elastycznej
uprzęży – kamizelki noszonej przez pacjenta bezpośrednio
na gołą klatkę piersiową. WCD w przypadku zarejestrowania arytmii komorowej o odpowiednio wysokiej częstości dostarczyć może impuls defibrylujący o energii 150 J celem jej
przerwania. Maksymalna ilość wyładowań w jednym epizodzie arytmii wynosi 5. Bezpośrednio przed defibrylacją elektrody uwalniają specjalny żel redukujący opór elektryczny
i tym samym zwiększający skuteczność impulsu. Ciekawym
rozwiązaniem jest możliwość zablokowania dostarczenia
terapii przez samego pacjenta. W przypadku, gdy arytmia
jest dobrze tolerowana i pacjent jest przytomny (świadomie
kontroluje), może on przez naciśnięcie specjalnych przycisków odroczyć bolesną defibrylację. Jeżeli dojdzie jednak do
omdlenia przyciski nie zostaną wciśnięte, co skutkuje odblokowaniem terapii wysokoenergetycznej i przywróceniem rytmu serca. WCD jest bardzo skutecznym narzędziem w zapobieganiu nagłym zgonom arytmicznym, gdy pacjent ma ją
stale na sobie. Zwykle jest ona wykorzystywana tylko czasowo, najczęściej przez 2-3 miesięce. Dlatego rozwiązanie takie
jest stosowane u pacjentów przejściowo zagrożonych nagłym
zgonem, u których przyczyna choroby jest odwracalna lub
przemijająca. Do takiej grupy należą np. chorzy z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego, osoby po zawale serca w okresie
postępującej poprawy, chorzy, którzy czekają na przeszczep
serca czy pacjenci, którym usunięto defibrylator przezżylny
z powodu powikłań, a oczekują oni na ponowną implantację.
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Monitor:

Samożelujące
elektrody
defibrylujące

•
•
•
•

Elektrody EKG:
•
•
•
•

suche
nielepiące się
4 elektrody
2 kanały
monitorujące

II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego zajmuje się nowoczesną
diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Każdego roku wykonuje się tu niemal 1000 wysokospecjalistycznych procedur inwazyjnych. Od wielu
lat Klinika należy do ścisłej czołówki polskich ośrodków
w zakresie wprowadzania najnowocześniejszych metod
leczenia i zapobiegania nagłym zgonom z powodu zaburzeń rytmu. Posiada wieloletnią tradycję i doświadczenie, na które złożyły się takie pionierskie osiągnięcia jak:
pierwsze w skali kraju wszczepienie stymulatora serca

0,6 kg
ekran dotykowy
bateria
zapis EKG
podczas zdarzeń
oraz dzienny
czas noszenia

przyciski odpowiedzi

w 1963 r. czy pierwsza w Polsce implantacja kardiowertera-defibrylatora z przezżylnym systemem elektrod
w 1995 r. Od 2014 r. w Klinice, jako pierwszym ośrodku
w kraju, od 2014 r. stosowane są nowoczesne defibrylatory implantowane całkowicie podskórnie.
PROF. DR HAB. GRZEGORZ RACZAK
Kierownik II Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca,
BEATA ORACZ
Zespół ds. Promocji i PR UCK

Pomóżmy Klinice wrócić do domu
RAK. Taką diagnozę słyszą co roku rodzice prawie
setki dzieci z Pomorza. Mali pacjenci trafiają do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. To jedyne
takie miejsce w naszym regionie. Tutaj niesamowity
zespół lekarzy i pielęgniarek walczy o zdrowie dzieci
i z całych sił stara się uratować ich dzieciństwo. Teraz to jednak Klinika potrzebuje pomocy.
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK obejmuje
opieką dzieci z całego Pomorza. Tutaj leczeni są najmłodsi
mieszkańcy regionu ze schorzeniami układu krwiotwórczego,
czyli białaczkami i chłoniakami oraz z guzami litymi. Jest to
leczenie długotrwałe i obciążające.
– Zdecydowana większość naszych dzieci zdrowieje i ma
szanse na długie, zdrowe i pełne radości życie. Wracają do ró-
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Dr hab. Ninela Irga-Jaworska, kierująca Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK, Marek Maciejewski, pomysłodawca akcji
oraz jeden z zawodników Rugby Club Arka Gdynia
podopiecznych oddziałów onkologicznych i nowoczesny system przywoławczy, który poprawi bezpieczeństwo pacjentów.
1,5 miliona zł to ogromne wyzwanie, dlatego zwracamy się
wieśników, cieszą się każdą chwilą, są radością dla rodzido wszystkich z prośbą o pomoc. Każde wsparcie jest na wagę
ców oraz oczywiście dla nas. Wraz z opiekunami spędzają
złota, ale wspólnie na pewno damy radę! O tym, jak praww Klinice długie miesiące, a czasami nawet lata. To miejdziwe jest to stwierdzenie, przekonaliśmy się w pierwszych
sce w zasadzie staje się ich drugim domem – mówi dr hab.
dniach lutego, kiedy to pomoc „wagi ciężkiej” zaoferowali
Ninela Irga-Jaworska, która kieruje Kliniką Pediatrii, Hezawodnicy i sympatycy Rugby Club Arka Gdynia. Na rzecz
matologii i Onkologii UCK.
remontowanej Kliniki zostały przekazane 34 geberity, które
na jej teren dostarczyli zawodnicy gdyńskiego klubu.
Po wykonanej w zeszłym roku inspekcji okazało się, że budynek, w którym mieszczą się oddziały onkologiczne, wymaga
– Gdańsk razem z Gdynią. Nie zajmujemy się polityką, kokapitalnego remontu. Jest on niezbędny, żeby zapewnić najchamy sport, rugby – on nas połączył. Biało-zielonych oraz
młodszym pacjentom bezpieczne i skuteczne leczenie. BudyŻółto-niebieskich. Przekazujemy też inne drobne rzeczy ze
nek powstał kilkanaście lat temu, a przez ten czas znacząco
zbiórki – jesteśmy z Wami! – mówił Marek Maciejewski,
zmieniły się potrzeby chorych i personelu. Na czas remontu
pomysłodawca akcji.
został zamknięty, a dzieci przeniesiono na sześć oddziałów
MATERIAŁ PRASOWY UCK
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zlokalizowanych
w różnych miejscach.
– W związku z tym faktem, że dzieci nie ma teraz w budynku,
jest okazja, żeby przeprowadzić remont kompleksowy. Zakres
prac jest dużo szerszy niż pierwotnie zakładano – mówi Arkadiusz Lendzion, zastępca dyrektora naczelnego UCK ds.
administracyjno-technicznych.
Prace pochłoną ponad 4 miliony złotych. Szpital ponosi aktualnie m.in. olbrzymie koszty związane z zabezpieczniem
pacjentów przed koronawirusem, a jego budżet został mocno nadszarpnięty.
Pomóc postanowiła Fundacja z Pompą, która od lat wspólnie
ze swoimi darczyńcami wspiera Klinikę i jej podopiecznych.
– Chcemy, żeby remont zakończył się jak najszybciej, a mali
pacjenci wrócili do „swojej" Kliniki, ale bezpieczniejszej i lepiej wyposażonej – mówi Marta Czyż-Taraszkiewicz, prezes
Fundacji z Pompą. – Dlatego uruchomiliśmy zbiórkę, której
celem jest zebranie 1,5 miliona złotych. To ogromne wyzwanie, ale wspólnie nam się uda, MUSI.

fot. Sylwia Mierzewska / UCK

Pomóżcie Klinice
wrócić do domu!
INFORMACJE O TYM, JAK POMÓC, ZNALEŹĆ
MOŻNA NA STRONIE INTERNETOWEJ
I PROFILU FACEBOOKOWYM FUNDACJI
Z POMPĄ ORAZ UNIWERSYTECKIEGO
CENTRUM KLINICZNEGO.

HTTPS://WWW.SIEPOMAGA.PL/REMONT-KLINIKI
#POMÓŻKLINICEWRÓCIĆDODOMU

Fundacja zamierza sfinansować nowe łóżka dla chorych dzieci, zabudowę na najpotrzebniejsze rzeczy codziennego użytku
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Szpital w centrum uwagi
Dbanie o wizerunek największego szpitala na Pomorzu to
zabieg trudny, wymagający, ale kluczowy w budowaniu zaufania pacjentów. Każdy z nich chce mieć pewność, że trafia
w ręce najlepszego personelu medycznego i specjalistów, którzy odnoszą sukcesy nie tylko w walce o zdrowie chorych, ale
również na gruncie badawczym i naukowym.
W ostatnim czasie, w dobie pandemii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, jak zresztą cały system ochrony zdrowia, mierzy się z olbrzymimi wyzwaniami i zmianami, które wymagają szybkiego i precyzyjnego przekazu. O to dba Zespół ds.
Promocji i PR, który tworzą: Sylwia, Beata, Wioleta i Łukasz.
Już na początku pracy przeprowadziliśmy rebranding Szpitala,
który zsynchronizował wszystkie zespoły Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego i scalił je w jeszcze silniejszy organizm.
Nieprzerwanie, niczym zaangażowany w pracę kardiolog, staramy się, aby medialne serce tego organizmu biło głośno, regularnie i bez żadnych przestojów. Jak neurolog dbamy o to,
żeby synapsy przepływu informacji były sprawne, a najświeższe doniesienia z naszego Szpitala docierały zawsze na czas do
lokalnych i ogólnopolskich mediów. Z chirurgiczną precyzją
dobieramy słowa i zdjęcia, tak, aby przekaz był jasny i zrozumiały dla wszystkich – nie tylko w komunikatach prasowych,
ale także na naszej stronie internetowej i w social mediach.

agować tak, aby nic nie zostało pominięte.
W sytuacjach kryzysowych mobilizujemy się
i reagujemy szybko jak zespół koordynacji
transplantacji, który walcząc z czasem szuka
najlepszego rozwiązania trudnej sytuacji.

Za drzwiami naszego biura, podobnie jak za fasadą UCK,
odbywa się mnóstwo dodatkowych operacji, zabiegów i procedur składających się na końcowy efekt naszej pracy, której
przyświeca hasło Pacjent w centrum uwagi.
Oprac. ŁUKASZ WOJTOWICZ
Zespół ds. Promocji i PR UCK
fot. Paweł Sudara / GUMed

Zespół ds. Promocji i PR tworzą: Sylwia Mierzewska,
Beata Oracz, Wioleta Wójcik, Łukasz Wojtowicz.
Do ich zadań należą działania informacyjno-promocyjne w zakresie działalności klinicznej UCK, w tym
kontakty z mediami, redakcja strony www.uck.pl i prowadzenie profili UCK w mediach społecznościowych.
Natomiast aktywności o charakterze naukowym, badawczym, rozwojowym i dydaktycznym w zakresie
kontaktów z mediami koordynuje Rzecznik prasowa
GUMed wraz z Sekcją ds. Komunikacji Uczelni, która
odpowiada m.in. za redakcję strony www.gumed.edu.pl
oraz uczelnianych mediów społecznościowych.

Każdą informację na temat UCK prześwietlamy jak specjalista radiolog, starając się wyłapać najmniejsze błędy i re-

Od lewej: Beata Oracz, Sylwia Mierzewska, Łukasz Wojtowicz
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Trigeneracja – nowoczesny system
produkcji energii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne konsekwentnie
realizuje program modernizacji bazy lokalowej szpitala. Przełomowym wydarzeniem było oddanie do
użytku nowego gmachu CMI w 2011 r. I etap budowy
CMN sfinalizowano w 2018 r., a na rok bieżący planowane jest całkowite zakończenie tego przedsięwzięcia. Nowe inwestycje budowlane sprzyjają rozwojowi nowoczesnych technologii. Należy do nich
m.in. system trigeneracji zainstalowany na dachu
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.
Trigeneracja to skojarzone wytwarzanie trzech rodzajów
energii z energii pierwotnej.
W przypadku szpitala jest to wytwarzanie energii cieplnej,
elektrycznej i chłodu z gazu ziemnego. Przy pomocy napędzanych nim silników i prądnic, produkowana jest energia
elektryczna. Jako produkt uboczny powstaje ciepło odpadowe
i ciepło spalin, które wykorzystywane są do podgrzewania
wody dla potrzeb technologicznych i użytkowych. Natomiast
dzięki pracy agregatu absorpcyjnego powstaje tzw. woda lodowa używana w urządzeniach klimatyzacyjnych.

System trigeneracji obsługujący budynek CMN został przekazany do eksploatacji 26 czerwca 2020 r. Składa się z dwóch
jednostek kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 401 kW oraz
mocy grzewczej 549 kW każda, a także z jednego agregatu
absorbcyjnego. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 3 210 718 zł
netto. Inwestorem był Gdański Uniwersytet Medyczny.
Zapotrzebowanie energetyczne całego kompleksu zabudowań UCK, który obejmuje 13 budynków, jest bardzo wysokie.
Można je porównać do zużycia generowanego przez małe
miasteczko. Dlatego tak istotne jest, by wdrażać rozwiązania
mające na celu zredukowanie kosztów utrzymania Szpitala.
– Trigeneracja jest ważna dla UCK głównie z powodu
oszczędności energii elektrycznej i cieplnej pobieranej z sieci,
wykorzystywana jest również do celów przegrzewu termicznego instalacji ciepłej wody użytkowej w celu zapobiegania
namnażania się bakterii Legionella. Dodatkowo stanowi zabezpieczenie Szpitala na wypadek trudności w zaopatrzeniu
CMN w ciepło i energię elektryczną. Uzyskujemy też efekt
ekologiczny, bo wykorzystanie energii pierwotnej powstającej
w wyniku spalania gazu jest efektywniejsze, natomiast emisja
spalin niższa – mówi Małgorzata Maziuk-Tyda, kierownik
Działu Inwestycyjno-Eksploatacyjnego UCK.

Dział Inwestycyjno-Eksploatacyjny UCK

GAZETA GUMed

marzec 2021

48

WIADOMOŚCI Z UCK

Ze względu na to, że trigeneracja jest wciąż rozwiązaniem
nowym, kosztownym, a także „szytym na miarę”, jej wybór
nie był na początku wcale oczywisty. W podjęciu ostatecznej
decyzji pomocne były opinie zewnętrznych specjalistów, ale
i otwartość jednostek inwestujących w tego typu technologie.
Pomysł na inwestycję pojawił się kilka lat temu. – Dążyliśmy
do zmniejszenia kosztów ogrzewania poprzez docieplenia
budynków, wymianę stolarki, myśleliśmy o zmodernizowaniu kotłowni czy o nowych źródłach ciepła. Tak trafiliśmy
do PAN-u, do prof. Dariusza Butrymowicza. Efektem rozmów była praca magisterska młodego studenta na temat
możliwości utworzenia kogeneracji w naszej kotłowni. Gdy
rozpoczęły się prace projektowe CMN, poszliśmy krok dalej
i skonkretyzowaliśmy nasze marzenia o trigeneracji – wyjaśnia Małgorzata Maziuk-Tyda.
Projekt był niepowtarzalny, na tyle nowy, że trudno było skorzystać z czyjegoś doświadczenia. – Byliśmy na wysypisku
śmieci na gdańskich Szadółkach, w kompleksie biurowym
w Katowicach, w hotelu w Sopocie, w szpitalu w Chojnicach
– dodaje M. Maziuk-Tyda. – Było też parę miejsc, gdzie nie
chciano się pochwalić urządzeniami. Każde z tych miejsc
miało inną specyfikę. Najbardziej przemawiająca była wizyta
w Katowicach, gdzie dla celów komercyjnych z wykorzystaniem trigeneracji wznoszono już kolejny budynek.
Mimo, iż montaż trigeneracji był nowym doświadczeniem,
zarówno dla zespołu UCK, jak i dla wykonawcy, to udało się
uzyskać zamierzony efekt. Według wyliczeń ujętych w projekcie, inwestycja zwróci się za na niespełna 4 lata. Dla miarodajnego wyniku konieczne jest pozyskanie danych po okresie
pełnego roku pracy trigeneracji.
– W tym roku dołączymy drugą część CMN i wzrośnie zapotrzebowanie na energię. Trigeneracja to urządzenie, które
jest efektywniejsze, gdy jest bardziej obciążone, gdy musi
dostarczyć więcej energii elektrycznej i ciepła. Trigeneracja
powinna pracować w górnych granicach swojej mocy, gdy
zapotrzebowanie spadnie poniżej 60% jej wydajności – automatycznie praca zostaje wstrzymana – tłumaczy Małgorzata
Maziuk-Tyda.

Andrzej Kostrzewa, Łukasz Bobkowski (Dział Inwestycyjno-Eksploatacyjny UCK)

Kolejnym wyzwaniem, które stoi obecnie przed specjalistami UCK, jest obsługa eksploatacyjna urządzenia, poznanie
sposobu jego działania i optymalizacja algorytmów sterowania – tak aby możliwie wykorzystać potencjał systemu.
Rozważane są m.in. konsultacje z pracownikami Politechniki Gdańskiej.
BEATA ORACZ
Zespół ds. Promocji i PR UCK
fot. Sylwia Mierzewska / UCK

Nagrody jubileuszowe UCK
JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEJ PRACY OBCHODZĄ:

25 lat

Anetta Gryckiewicz
Bożena Najmuła
Renata Tomczak

30 lat

Joanna Gajda-Wrzosek
Edyta Malinowska
Hanna Markowska

35 lat
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Marzenna Kęsicka
Jolanta Zagrajek

40 lat
45 lat

Grażyna Żak
Wiesława
Herrmann
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Stanowisko Polskiego Towarzystwa
Genetyki Człowieka (PTGC)
w sprawie wydanego w dniu 27.01.2021 r. uzasadnienia wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. (sygn. akt K 1/20),
który został ogłoszony w Dz.U. z 2021 r. poz. 175
dotyczące zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji
prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się wad wrodzonych
lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oświadcza, że uzasadnienie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w ww. sprawie w żaden sposób
nie wpłynęło na zmianę jego stanowiska, gdyż argumenty merytoryczne zawarte w uzasadnieniu są
nieprzekonujące i nie jest w nich brana pod uwagę
godność kobiety i jej prawo do życia w dobrostanie
fizycznym i psychicznym oraz prawo do stanowienia
o losie jej ciąży.
W związku z tym Zarząd PTGC nadal wyraża kategoryczny sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ograniczającego prawo kobiet do decyzji o przerwaniu ciąży, ...gdy badania prenatalne
lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby
zagrażającej jego życiu (Ustawa z 7.01.1993 r.
O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
(Dz.U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.).
Rozpoznanie nieprawidłowości rozwojowych u płodu, szczególnie takich, które prowadzą do przedwczesnego zgonu lub znacząco zaburzają dalszy
rozwój dziecka, co powoduje nieodwracalne skutki
zdrowotne, w tym m.in. znaczną niepełnosprawność
fizyczną i/lub intelektualną, stawia kobietę oraz jej
najbliższych wobec dramatycznych dylematów i wyborów, również etycznych. Podjęcie takiej decyzji
jest zawsze bardzo trudne i bolesne, gdyż jaka by

ona nie była (utrzymanie ciąży i urodzenie chorego
dziecka albo terminacja ciąży) zawsze pozostawia
niezatarte piętno. Niezwykle ważne jest, aby kobieta
mogła świadomie i niezależnie dokonać takiego wyboru, ważąc zarówno dobro oczekiwanego dziecka,
jak i możliwość sprostania niezwykle trudnym wyzwaniom w przyszłości.
Jako lekarze genetycy kliniczni i jako specjaliści
laboratoryjnej genetyki medycznej, mający na co
dzień kontakt z pacjentami z wadami i chorobami
genetycznymi, uważamy że jedynym i optymalnym
rozwiązaniem jest pozostawienie decyzji kobiecie,
w oparciu o postępowanie lekarskie i diagnostyczne, zgodne z naukową wiedzą oraz procedurami
i standardami, podlegającymi fachowemu nadzorowi
medycznemu. Wszystkie podejmowane decyzje powinny być, jak dotychczas, przedmiotem wielospecjalistycznego poradnictwa lekarskiego, w tym
w szczególności poradnictwa genetycznego, zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Biomedycznej
(czekającej od 24 lat na ratyfikację przez Sejm RP).
Należy podkreślić, że prenatalne badania genetyczne w olbrzymiej większości sprzyjają decyzji
o kontynuacji ciąży, gdyż około 95% z nich kończy
się wydaniem prawidłowego wyniku. Ma to szczególne znaczenie dla kobiet z grupy ryzyka genetycznego, często mających już dziecko z wrodzonymi
wadami lub chorobą albo tych, które straciły dziecko
dotknięte taką chorobą. Ich decyzje prokreacyjne
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często zależą od możliwości przeprowadzenia pełnej procedury diagnostyki prenatalnej. Wyrażamy
w pełni uzasadnioną obawę, że wyrok Trybunału
Konstytucyjnego będzie oznaczał koniec prenatalnej diagnostyki genetycznej w Polsce.
Stanowczo protestujemy przeciw nazywaniu terminacji ciąży z powodu nieodwracalnych, ciężkich
i nieuleczalnych wad u płodu „aborcją eugeniczną”.
Eugenika, czyli „system poglądów zakładający możliwość doskonalenia cech dziedzicznych człowieka”,
nie ma nic wspólnego z indywidualną, trudną decyzją
kobiety/pary o przerwaniu ciąży prowadzącej do urodzenia dziecka bez szansy przeżycia lub z ciężkimi
zaburzeniami rozwoju, którego życie byłoby pasmem
cierpienia dla niego samego oraz całej rodziny.
Kwestionowanie pełnego prawa kobiety/rodziców
do świadomych, wolnych i niezależnych decyzji prokreacyjnych jest nieludzkie, stygmatyzujące, przynosi też szkodę ich dalszym planom w tym zakresie. Nieuchronnie prowadzi do nielegalnych aborcji
(często kończących się utratą zdrowia lub życia
kobiety) z lęku przed urodzeniem ciężko chorego
dziecka i często zarzuceniem jakichkolwiek planów
prokreacyjnych, co bez wątpienia przyczyni się do
dalszego obniżenia dzietności w Polsce.

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska-Walasek,
była przewodnicząca Komisji Genetyki Człowieka PAN;
prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski,
honorowy przewodniczący Komitetu Genetyki Człowieka
i Patologii Molekularnej PAN;
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak,
przewodniczący PTGC w latach 2002-2010
prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTGC;
prof. dr hab. n. med. Ewa Bocian,
członek Zarządu, skarbnik PTGC w latach 2002-2010;
prof. dr hab. n. med. Agata Filip,
wiceprzewodnicząca Zarządu PTGC;
prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba,
wiceprzewodnicząca Zarządu PTGC;
prof. dr hab. n. med. Maciej Borowiec,
sekretarz Zarządu PTGC;
dr hab. n. med. Mariola Iliszko, skarbnik Zarządu PTGC;
prof. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska,
członek Zarządu PTGC;

prof. dr hab. n. med. Olga Haus, przewodnicząca PTGC;
prof. dr. hab. n. med. Maria Sąsiadek, konsultant krajowy
w dziedzinie genetyki klinicznej w latach 2014-2019;
dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski, konsultant krajowy
w dziedzinie genetyki klinicznej w latach 2011-2014,
przewodniczący PTGC w latach 2014-2018;
prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, przewodniczący PTGC
w latach 2010-2014, członek rzeczywisty PAU,
członek-korespondent PAN
prof. dr hab. n. med. Jacek Zaremba, były przewodniczący
Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO,
członek Zarządu PTGC w latach 2002-2010,
były wiceprezes Polskiego Towarzystwa Genetycznego,
członek rzeczywisty PAN;
prof. dr hab. n. med. Michał Witt,
dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN,
przewodniczący Komitetu Genetyki Człowieka
i Patologii Molekularnej PAN, były członek Zarządu PTGC;

prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński,
członek Zarządu PTGC;
dr hab. n. med. Beata Nowakowska, członek Zarządu PTGC;
dr n. med. Ewa Obersztyn, członek Zarządu PTGC;
prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel,
członek Zarządu PTGC,
przewodniczący Sekcji Dysmorfologicznej PTGC;
dr n.med. Hanna Moczulska,
przewodnicząca Sekcji Diagnostyki Prenatalnej PTGC

W imieniu wszystkich osób z powyższej listy podpisała się
prof. dr hab. Olga Haus, przewodnicząca PTGC
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Świętujemy trzecie ćwierćwiecze
Cz. 6 | Gdańska chirurgia
DR N. HUM. BARTŁOMIEJ SIEK
Zakład Historii i Filozofii
Nauk Medycznych

Dzieje gdańskiej chirurgii, podobnie jak anatomii, rozpoczynają się od pierwszeństwa na ziemiach polskich. Od schyłku
starożytności aż po wiek XVIII kształcenie lekarzy i chirurgów było zasadniczo rozdzielone. Akademickie formy kształcenia zarezerwowane były dla medycyny, dla chirurgii przyjęto
model kształcenia właściwy rzemiosłom, czyli cechy, nazywane niekiedy bractwami lub gildiami. Pierwszy cech chirurgów
na ziemiach polskich powstał w Gdańsku w 1454 r. Tekst
pierwszego statutu nie jest znany, ale jego kolejna wersja
z 1457 r. stała się wzorem dla innych miast polskich. W Krakowie cech najpewniej powstał w 1477 r. (choć pierwszy znany zatwierdzony statut pochodzi z 1537 r.), w Poznaniu zaś
– w 1517, a w Elblągu – w 1522 r.

Pieczęć cechu chirurgów w Gdańsku z 1663 r.

Prof. Kornel Michejda

Prof. Stanisław Nowicki

Pierwszymi chirurgami tworzącymi polską kadrę medyczną w powojennym Gdańsku
byli Grzegorz Zwykielski
z Warszawy i Władysław Żemojtel z Wilna, którzy przybyli w kwietniu 1945 r. Od
października tego roku Kliniką Chirurgiczną ALG kierował prof. Kornel Michejda.
W 1948 r. zdecydował się on
przenieść do Krakowa, natomiast w Gdańsku w miejsce jedProf. Kazimierz Dębicki
nej kliniki chirurgicznej powstały
trzy. Od nich właśnie wyprowadzić można wszystkie kliniki chirurgiczne funkcjonujące obecnie w ramach Uczelni. Kierownictwo nowych jednostek objęli:
prof. Stanisław Nowicki (I Katedra i Klinika Chirurgiczna), prof.
Kazimierz Dębicki (II Katedra i Klinika Chirurgiczna) oraz
prof. Zdzisław Kieturakis (III Katedra i Klinika Chirurgiczna).
Spośród licznego grona chirurgów, którzy zapisali się w historii
gdańskiej uczelni medycznej, postacią najbardziej rozpoznawal-
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Prof. Zdzisław Kieturakis

Ulica prof. Zdzisława Kieturakisa

Równolegle rozwijały się jednostki, które
najczęściej jako oddziały miały swój początek
w Klinice Chirurgicznej powołanej do istnienia w 1945 r. Były to: chirurgia dziecięca, ortopedia, chirurgia stomatologiczna, które po
podziale klinik chirurgicznych włączono do
innych jednostek Uczelni. Gdańsk przyciągał
także specjalistów z innych ośrodków. Opinią
doskonałego operatora cieszył się prof. Kazimierz Adamkiewicz (kierownik Kliniki Urologii w latach 1971-1990), który przybył do
Gdańska z Zabrza. Już w Gdańsku przeprowadził jako pierwszy w Polsce w 1986 r. przezskórną nefrolitotrypsję (PCNL). W zakresie
urologii funkcjonowało rozwiązanie operacyjne z gdańską nazwą: vesica intestinalis Gedanensis (zastępczy pęcherz jelitowy typu VIG).
W tekście dotyczącym przeszłości Uczelni
nie sposób nie przywołać prof. Stanisława
Sokoła, za sprawą którego w Gdańsku rozwijała się nie tylko kardiochirurgia dziecięca, ale
także historia medycyny gdańskiej. W 1957 r.
prof. Sokół opublikował opartą na szerokiej
kwerendzie archiwalnej monografię wspomnianego powyżej gdańskiego cechu chirurgów, zawierającą także tekst statutu.

Pamiątkowy portret w sali im. prof. Kieturakisa (CMI GUMed)

DR N. HUM. BARTŁOMIEJ SIEK

ną jest profesor Zdzisław Kieturakis, doktoryzowany w Wilnie,
a habilitowany w Gdańsku przez prof. Michejdę. Doczekał się
własnej ulicy (wkrótce po jego śmierci przemianowano ulicę, przy
której stoi budynek szpitala, w którym znajdowała się kierowana
przez Profesora klinika), nazwano jego imieniem szkołę (Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie), a w przestrzeni
Uczelni upamiętniono go, m.in. nadając w 2012 r. jego imię sali
wykładowej w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej. Był postacią rozpoznawalną pośród gdańszczan: w 1965 r. został wybrany „Gdańszczaninem XX-lecia”, a do codziennego języka miasta
weszło sformułowanie Ciebie to już tylko Kieturakis może poskładać.
Przemiany w dziejach gdańskiej chirurgii dokonywały się we
wszystkich jednostkach Uczelni. Dzięki zaangażowaniu prof.
Henryka Kani (kierownik I Kliniki w latach 1951-1965) w sposób formalny chirurgia plastyczna (nazywana wtedy wytwórczą)
stała się odrębną specjalizacją. Za sprawą zainteresowań prof.
Jerzego Dybickiego (kierownik I Kliniki w latach 1968-1994)
zaczęła się w Gdańsku rozwijać chirurgia transplantacyjna,
a także przeprowadzono pierwsze operacje chirurgicznego
leczenia otyłości. Profesor Kazimierz Dębicki (kierownik II
Katedry i Kliniki w latach 1948-1970) współtworzył rozwój
chirurgii płuc, naczyń i serca. To właśnie z II Katedry i Kliniki
rozwinęły się kliniki torakochirurgii, kardiochirurgii, a także
chirurgii onkologicznej. Takie „pączkowanie” jednostek dotyczyło wszystkich trzech klinik chirurgicznych (np. chirurgia
urazowa z I Katedry i Kliniki, a neurochirurgia – z III). We
wszystkich także rozwijały się zespoły anestezjologiczne (w II
Katedrze i Klinice wprowadzano znieczulenie dotchawicze).

Prof. Henryk Kania

Prof. Stanisław Sokół
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Prof. Fryderyk Pautsch Jr
Żywot własny (niekoniecznie poczciwy)
Cz. 1 | Krakus w Gdańsku
Oprac. PROF. DR HAB. JANUSZ LIMON

WPROWADZENIE
Zdecydowałem się przedstawić Czytelnikom Gazety GUMed
niedokończony pamiętnik profesora Fryderyka Pautscha Jr.
(1911-1992), kierownika Zakładu Biologii i Parazytologii
naszej Uczelni w latach 1947-1982. Był postacią wyjątkową
i myślę, że starsi pracownicy naszej Uczelni, którzy znali osobiście Profesora, potwierdzą moją opinię. Znaleziony wśród
pozostawionych przez niego dokumentów pamiętnik pod oryginalnym tytułem Żywot własny (niekoniecznie poczciwy) jest
unikatowy, bo przedstawia osobiste przeżycia młodego profesora (został profesorem nadzwyczajnym biologii ogólnej w wieku
35 lat), który przyjechał w 1947 r. do Gdańska, aby objąć kierownictwo ww. Zakładu. Należy pamiętać, że był to bardzo trudny
okres walki o ustrój Polski po zakończeniu II wojny światowej.
Profesor przedstawia trudności, jakie napotkał, dołączając
do środowiska starszych profesorów naszej Uczelni. Wynikały one jak sądzę z faktu, że Profesor studiował i pracował
wcześniej (uzyskując doktorat oraz habilitację) na Uniwersytecie Jagiellońskim – uczelni o innej tradycji akademickiej
niż zastana przez niego atmosfera wśród kadry profesorskiej
przybyłej do Gdańska z kilku uniwersytetów. Najliczniejsze
były dwie grupy profesorów z Uniwersytetu w Wilnie oraz
Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętnik zawiera interesujące
wspomnienia z początków naszej Uczelni, jak gromadzono
sprzęt naukowy, zdobywano pomieszczenia, jakie panowały
relacje między profesorami i studentami.
Zwraca uwagę odwaga Profesora w nauczaniu genetyki – nie ulegał naciskom władz Uczelni, aby zrezygnować z nauczania osiągnięć genetyki amerykańskiej i nie krytykować upolitycznionej
pseudogenetyki radzieckiej, za co został odsunięty od wykładów,
a nawet zabroniono mu wejścia do Zakładu. Profesor miał silną
osobowość i był odważny nie tylko na polu naukowym, ale i politycznym. Był jedynym profesorem w uczelniach Trójmiasta, który
podpisał protest przeciwko nowelizacji konstytucji PRL w 1976 r.

Okładka i fragment pamiętnika prof. Fryderyka Paurscha Jr.

Żył w osamotnieniu i na zakończenie zacytuję fragment Jego
notatki, listu(?) – Życie moje w Gdańsku jest jedną wielką udręką i od lat staram się usilnie stąd wydostać [był zainteresowany
powrotem na Uniwersytet Jagielloński – zachował się list
w tej sprawie do ówczesnego Ministra Zdrowia z 1954 r.;
przyp. J. L.] – wszystko bez skutku, bo moim jedynym atutem
jest wykazanie się pracą, a to za mało, trzeba płacić czym innym…
zresztą jestem zbyt zmęczony, żeby zająć się czymkolwiek, prócz
oczywiście codziennej pracy.
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Gdańsk, lata 1947-1952
Po przyjeździe do Gdańska wieczorem, tuż po ślubie,
udałem się do pokoi gościnnych Akademii Medycznej,
gdzie miałem prowizorycznie zamieszkać (później okazało się, że „prowizorium” to miało trwać dość długo,
bo przeszło pół roku). Zapytałem dozorcy o kogoś, kto
mógłby przywieść z dworca mój bagaż (duży ciężki kufer). Odpowiedzi przeczącej towarzyszył grymas twarzy,
wyrażający dezaprobatę dla tak niesłychanych żądań.
Nie miałem wówczas jeszcze żadnego pomocnika, więc
byłem zmuszony sam zająć się tą błahą, zdawałoby się
sprawą. Okazało to się jednak niezbyt prostym, bo w ówczesnych czasach, prymitywnych, zwłaszcza w Gdańsku,
warunkach znalezienie na dworcu pomocnika wcale nie
było łatwe. Nauczony tym doświadczeniem, gdy po kilku
dniach trzeba było oddać bieliznę do prania, sam przytaszczyłem dość sporą walizkę. Ktoś musiał to zauważyć
– mimo trudnych warunków życia ludzie ze świeżej jeszcze populacji Gdańska, zawsze mieli czas na podglądanie
bliźnich. Już następnego dnia ze środowiska śmietanki
towarzyskiej Uczelni dotarło do mnie napomnienie, że
profesor nie powinien wykonywać żadnych prac fizycznych i że naruszyłem godność mego stanu.
W ten sposób po raz pierwszy zetknąłem się z zasadami
lokalnego savoir vivre, o których decydowało zresztą, jak
się później dowiedziałem, grono (…) pań profesorowych.
Nie było natomiast naruszeniem savoir vivre inne wydarzenie, które choć również drobne, podobnie jak poprzednie miało przyczynić się do mego ustosunkowania się do
ogólnej atmosfery panującej na Uczelni. W owym czasie
egzaminy wstępne odbywały się we wrześniu i mnie
również włączono w skład komisji rekrutacyjnej, o czym
jednak nie powiadomiono mnie. W następstwie, pewnego dnia otrzymałem telefon od dziekana Pawlasa [Tadeusza; przyp. J. L.], który tonem dalekim od uprzejmości
zwrócił mi uwagę, że nie byłem obecny na posiedzeniu
komisji. Wyjaśniłem, że nie otrzymałem zawiadomienia.
Otrzymałem odpowiedź, że powinienem był przeczytać
w gazecie. Skomentowałem admonicję, w wyrazach dość
stanowczych, co widocznie zrobiło pewne wrażenie, bo
po drugiej stronie linii zapanowało milczenie.
Nauczyłem się wówczas, że w tutejszej Uczelni ścisłe
przestrzeganie obyczajów akademickich, do którego
przywykłem jeszcze w Krakowie, nie zawsze popłaca. Zadumałem się też nad powiedzeniem pewnego wybitnego
tutaj profesora, który w przede dniu mego przeniesienia
do Gdańska zapewnił mnie, że tu jest „Europa”. Nie znałem wówczas jeszcze Europy, o której myślał profesor, nie
mniej jednak naszła mnie wątpliwość, czy domorosłe wyobrażenia na temat tej części świata odpowiadają może
nie tyle prawdzie, co pobożnym życzeniom.

Dalsze nauczki, co do tutejszych manier nie dały długo
na siebie czekać. Zwyczajem przyjętym w Krakowie, jako
nowy członek Rady Wydziału, złożyłem wizyty wszystkim kolegom tego grona i to dwa razy – prywatnie
w domu i służbowo niejako w miejscu pracy. Przyjęto
mnie wszędzie uprzejmie, to prawda, lecz nie bez pewnego zdziwienia. Nikt też nie oddał mi wizyty. Początkowo sądziłem, że chodzi o mnie, że po prostu chciano mi
dać do zrozumienia, że będąc nieznany i młody pcham
się w nazbyt wysokie dla mnie progi. Była to pomyłka.
Żaden z później przybywających profesorów i docentów
nie składał nikomu wizyt, tak więc będąc długoletnim,
starszym profesorem, niektórych młodszych znałem tylko z widzenia, z posiedzeń rady wydziałowej głównie.
Zakład, którym miałem kierować, zajmował kilka pomieszczeń w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej [we Wrzeszczu, ul. Do Studzienki; budynek od 1886
do 1945 r. był Zakładem dla Niewidomych im. Wilhelma
i Augusty; przyp. J. L.]. Administracyjnie, a także pod
względem technicznym (korzystanie z aparatury) byłem
całkowicie uzależniony od dyrektora Instytutu, prof. M.
[Jerzy Morzycki; przyp. J. L.], który jak pamiętamy, namówił mnie na przejście do Gdańska. Na implikacje tego
stanu rzeczy początkowo nie zwracałem uwagi, gdyż po
prostu nie miałem czasu zająć się swoimi sprawami.
Będąc, jak wspomniano, członkiem komisji rekrutacyjnej,
zostałem natychmiast obciążony obowiązkiem egzaminatora z biologii. A był to okres, w którym kandydaci
pisali po prostu wypracowanie na zadany temat. Kandydatów był prawie tysiąc (w tym czasie zawód lekarza
był jeszcze bardzo intratny) i każdy z nich uważał, że im
dłuższe wypracowanie tym lepsze. Nie miałem wówczas
żadnego asystenta, musiałem więc sam, w ciągu bodajże
czterech dni uporać się z całą tą pisaniną. Jeszcze dziś
ciarki mnie przechodzą, gdy wspomnę ową całodobową
udrękę przebijania się (a pod koniec już raczej przeglądania) tych ubogim duchem płodów – były wśród nich
dwunasto- a nawet piętnastostronicowe. W owych czasach, może wskutek braków powojennych, używano
nadmiernie chętnie zielonego atramentu. Jeszcze teraz
na widok zielonego pisma, odczuwam [zdanie niedokończone; przypis red.]. Nikt z grona „kolegów”, z wyjątkiem
prof. Ksawerego Rowińskiego, późniejszego dyrektora
departamentu, nie udzielił mi – niedoświadczonemu
i nieznającemu miejscowych stosunków i wymagań, najmniejszej rady czy pomocy.
Drugim utrapieniem, które pojawiło się prawie równocześnie, była konieczność załatwienia zaległości egzaminacyjnych, pozostawionych przez mojego poprzednika, wykładowcy biologii na II roku studiów. Profesor ten
[Mieczysław Bogucki; przyp. J. L.], zatrudniony w Morskim Instytucie Rybackim, prowadził wykłady (zlecone)
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Spotkanie czterech profesorów Akademii Lekarskiej z prof. Padro, gościem z Rumunii. Od prawej strony: profesorowie
Fryderyk Pautsch (biolog), Tadeusz Kielanowski (pulmonolog), Stanisław Hiller (histolog), Padro i Franciszek Miedziński
(dermatolog). Fotografia została przypuszczalnie wykonana na tarasie domu prof. S. Hillera (lata 50. XX wieku). Istnieje
druga wersja fotografii, na której Panowie siedzą

tylko niechętnie, przez uprzejmość dla nowej Uczelni.
Kiedy dowiedział się, że jest na jego miejsce stały biolog,
natychmiast zrezygnował z pełnionej zastępczo funkcji
(wcale mu się nie dziwię) i pozostawił mi spadek w postaci kilkuset studentów do ustnego przeegzaminowania.
W ten swoisty sposób starsi profesorowie, wywodzący
się prawie bez wyjątku z dawnego Uniwersytetu Wileńskiego i jakoś dziwnie uprzedzeni do tzw. centusiów
z Krakowa, nie szczędzili nie tylko wysiłków wykazać
moją niższość, ale też by wskazywać na nikłe znaczenie
mojego przedmiotu tj. biologii. Na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jagiellońskiego biologia była traktowana
równorzędnie z innymi przedmiotami dwóch pierwszych
lat studiów, jak np. histologia czy fizjologia. Będąc przyzwyczajony do takich stosunków, byłem mocno zdziwiony, gdy na jednym z posiedzeń Rady Wydziału usłyszałem, że wykłady z biologii na medycynie „może dobre
przed wojną, ale obecnie są właściwie zbyteczne”.
Dopiero po jakimś czasie domyśliłem się, że chodzi tu
o swoisty partykularyzm wileński, bo tamtejszy wykładowca tego przedmiotu był człowiekiem mało wartym
pod każdym względem i w dodatku jeszcze w czasie
okupacji zapisał się na listę volksdeutscha [osoba nieznana; przyp. J. L.]. Bardzo to swoista logika, która pozwala wpierw zaangażować wykładowcę jakiegoś przedmiotu, a potem oświadczyć, że jest niepotrzebny! Ten
szlachetny zamiar pozbycia się mnie (nie jedyny zresztą,
jak zobaczymy poniżej) nie powiódł się. Wybiegając nieco wprzód w czasie, mogę powołać się na pierwszy Kongres Kultury, gdzie uznano biologię medyczną za przedmiot poważny, powołując się m.in. na przykład Gdańska,
gdzie uczono studentów nie tylko parazytologii, jak na
większości akademii medycznych, ale też genetyki. Że

w tym wypadku to, co dawało się być cnotą, okazało się,
jak nieraz później bywa grzechem. Ale to już inna sprawa.
Ale nie wyprzedzajmy wydarzeń.
Stopniowo jednak mimo tych wszystkich przeciwności,
zaczynałem zajmować się własną pracownią. Wkrótce
zauważyłem, że moja zależność od dyrekcji Instytutu jest
poważniejszej natury niż sądziłem na początku. Profesor
Jerzy Morzycki, (…) usiłował mi narzucić kierunek badań
i w dodatku taki, do którego odnosiłem się zawsze z najwyższą niechęcią, mianowicie parazytologię. Był to czas,
kiedy ta intelektualnie dość jałowa dyscyplina cieszyła się
wielkim poważaniem w Związku Radzieckim i w Chinach,
przypuszczałem ze względu na znaczne zarobaczenie
tamtejszej ludności. PRL oczywiście nie mogła być gorsza od Wielkich Braci i dlatego również u nas propagowano na siłę takie nauczanie. Ponieważ wówczas interesowałem się zmianą barwy u zwierząt, usiłowałem znaleźć
kompromis i zająłem się obserwacjami nad ewentualnym
przystosowaniem się barwnym wszy odzieżowych do tła
(tj. do odzieży lub odcienia skóry żywiciela). Wyniki były
raczej mierne, ale uzyskaną w ten sposób tolerancję wykorzystałem, badając równocześnie hormonalną regulację zmiany barwy u bałtyckiego skorupiaka równonogiego Idothea baltica.
Stopniowo jednak, mimo tych uników sytuacja stawała
się dla mnie nie do zniesienia. Zacząłem rozglądać się
za własnym, niezależnym od Instytutu lokalem. Wkrótce
zorientowałem się, że świeżo ukończony mały jednopiętrowy budynek, coś w rodzaju murowanego baraku,
pierwotnie przeznaczony na mieszkania dla pielęgniarek,
z jakichś, nieznanych mi zresztą przyczyn nie zostanie
wykorzystany według pierwotnych planów. Rozpocząłem
więc starania o przydzielenie mi tego obiektu. Ku mojemu
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zdumieniu senat wyraził zgodę, co prawda nie bez złośliwych uwag pewnego starszego jego członka, oczywiście
pochodzącego z Wilna.
Następnym krokiem były próby przeniesienia aparatury
Zakładu do nowego lokalu. Prof. Jerzy Morzycki oczywiście dotknięty w swej ambicji, próbował to wręcz uniemożliwić. Gdy zbrakło mu innych argumentów, oświadczył wręcz, że Zakład Biologii nie posiada własnego
inwentarza. Zauważyć tu należy, że IMMT posiadał wówczas nadmiar poniemieckiej, zdobytej, że nie powiedzieć
wyszabrowanej w okresie ministerialnej działalności dyrektora. Wiedziałem, że jakiś inwentarz na pewno istnieje, nie ustawałem więc w próbach odzyskania go. Interpelowany w tej sprawie ówczesny Rektor ze śmiechem
wyjaśnił mi, że takie zawłaszczenie cudzego dobytku
dobrze świadczy o zaradności prof. Morzyckiego. Skończyło się na straszliwej awanturze, wskutek której uzyskałem bardzo nędzną ilościowo i jakościowo aparaturę,
jak również nowego wroga w osobie prof. Morzyckiego.
Trwało to długie lata, nim udało mi się stan Zakładu doprowadzić do stanu zbliżonego do innych, na początku
lepiej wyposażonych pracowni. Nie ułatwiano mi tego
zresztą. Gdy nadeszły bardzo obfite dary z UNRRA, Zakładowi Biologii przydzielono tylko to, czym inni bardziej
wpływowi pogardzili (…).
„Życzliwość” owego Rektora nie ograniczała się do opisanego wydarzenia i miała swój głębszy aspekt, bardzo zresztą dla mnie niebezpieczny. Człowiek ten był
bowiem w owym czasie bardzo wpływowy i zarówno
w Gdańsku, jak i w Ministerstwie w Warszawie i uchodził
za osobę wręcz opatrznościową. Powód takiego stanu
rzeczy był i jest dla mnie zupełnie niezrozumiały. (…)
Przed wojną (…) został desygnowany na profesora Uniwersytetu Wileńskiego. Stanowiska tego wówczas już
nie zdążył objąć, lecz po wojnie w ślad za profesorami
wileńskimi zjawił się w Gdańsku. Był to niezbyt konsekwentny ciąg dalszy sytuacji przedwojennej. Uniwersytet
Wileński cieszył się mianowicie szczególnymi względami
Piłsudskiego i jego zwolenników, czyli sanacji. Obsada
tej Uczelni była ściśle dobierana według tych kryteriów.
Wymieniony Pan zaś należał do grupy naukowców – sanatorów, którzy wówczas skutecznie zwalczali tradycyjną anatomię szkół wyższych, głownie dlatego, że uczelnie te stały w mocnej opozycji do reżimu piłsudczyków.
Mimo mocno spóźnionego dołączenia do grupy wileńskiej, Pan ten od razu wczuł się w ducha tej grupy m.in.
może dlatego, że studia odbył w Moskwie, a dla życia
duchowego Wilna w okresie międzywojennym kultura
rosyjska była czymś raczej swojskim.
Niechęć tego Pana do mnie miała głębsze podłoże,
o czym wspominam niechętnie i z prawdziwym obrzydzeniem. Wspominam o tym dopiero teraz, bo ja sam nie

Profesor F. Pautsch lubił fotografowanie. Zachowało się
wiele fotografii z Jego przedwojennych podróży na Polesiu,
ze studiów krakowskich oraz późniejszych podróży zagranicznych jako stypendysty Fundacji Rockefellera w latach
1957-58. Fotografia przedstawia Profesora „w akcji” z zakładowym aparatem Exacta w nieznanym bliżej miejscu
w Europie Zachodniej

od razu zorientowałem się, w czym rzecz. Zaczęło się
od tego, że w czasie mojej oficjalnej wizyty w zakładzie
wymienionego ni stąd ni z owąd zaczął on wychwalać
Niemców jako pracowników. Dogodnym pretekstem była
obecność w tymże zakładzie niemieckiego laboranta,
wówczas jeszcze niewysiedlonego do Niemiec. Nie przyszło mi wówczas na myśl, że była to celowa prowokacja.
Dopiero po pewnym czasie doszły mnie słuchy, że Pan
Profesor robi mi opinię Niemca i to nawet niebezpiecznego, bo podejrzanego o szpiegostwo. Plotki te znajdowały
oczywiście chętnych słuchaczy i prawdopodobnie były
jedną z przyczyn wyżej opisanych złośliwości. Najwyraźniej jednak sprawa ta ujawniła się przy odbieraniu przeze
mnie książeczki wojskowej RKU, kiedy to potraktowano
mnie prawie jak kryminalistę.
Epilog tej intrygi był też osobliwy. W kilka lat później, już
w czasie odwilży, tenże pan Rektor podszedł do mnie ze
zdziwioną miną trzymając w ręku egzemplarz Tygodnika
Powszechnego. – Czy Pan ma coś wspólnego z tym Pautschem, o którym tu piszą? Był to artykuł, dość obszerny,
na temat tryptyku Ukrzyżowanie namalowanego przez
mojego Ojca [tryptyk – Ukrzyżowanie z 1930-39 r.; przyp. J.
L.]. Trzeba przyznać, że po wyjaśnieniu przeze mnie sprawy, starszy pan mocno się speszył. Później powiedział w
pewnym towarzystwie – Pomyliłem się co do Pautscha.
Był też konsekwentny w tej sprawie, gdyż później proponował mi objęcie rektorstwa po sobie (wówczas jeszcze
uczelnia obierała rektora zupełnie samodzielnie). Czując
ciągle jeszcze pewien niesmak odmówiłem i w ten spo-
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sób w swojej „karierze” ominął mnie ten zaszczyt.

Fryderyk Pautsch senior Ukrzyżowanie (tryptyk olejny),
1930-1939 r. | źródło ‒ czasopismo Światowid 1929 nr 13
KOMENTARZ
Zachowano oryginalny zapis pamiętnika dodając pewne wyjaśnienia. Ponadto zrezygnowano z kilku może zbyt subiektywnych osobistych impresji Profesora.

OD REDAKCJI
Z ogromnym zainteresowaniem zapoznaliśmy się z odnalezionymi po latach fragmentami pamiętnika prof. Fryderyka Pautscha. Opisane w nich „cierpienia młodego profesora”, który
miał na początku problemy z adaptacją w środowisku starszych
od siebie profesorów pozwalają rzucić dodatkowe światło na
początki naszej Uczelni. Warto jednak nadmienić, że omawiane w pamiętniku postaci i zdarzenia nie mają wiele wspólnego z profesurą wileńską. Świadczą natomiast niewątpliwie
o niechęci do kultury i tradycji wileńskiej, a także o poczuciu
wyższości krakusów nad wilnianami. Być może był to po części efekt zadawnionych animozji pomiędzy Koroną a Litwą.
Trzeba jednak uświadomić, że wspomniany prof. Jerzy Morzycki nie miał z Wilnem nic wspólnego. Urodzony w Niemczech studiował i doktoryzował się w Warszawie. Natomiast
prof. Tadeusz Pawlas urodzony w Tarnobrzegu studia odbywał
w Krakowie na UJ i tam się habilitował. W grudniu 1934 r.
został powołany na katedrę dermatologii w USB w Wilnie. Podobnie „Rektor”, o którym mowa w pamiętniku, to najpewniej
prof. Wilhelm Czarnocki, który po otrzymaniu latem 1939 r.
nominacji nie zdążył objąć katedry w Wilnie. Po ukończeniu
w 1904 r. klasycznego gimnazjum w Żytomierzu rozpoczął
w 1905 r. studia na Wydziale Lekarskim UJ. Dyplom lekarza
i tytuł doktora wszech nauk lekarskich otrzymał w Krakowie
w 1913 r. Habilitował się w lutym 1928 r. na Uniwersytecie
w Warszawie. Trzeba zresztą dodać, że w 1919 r. podczas
organizacji USB znaczna część kadry pochodziła z UJ,
m.in. pierwszy rektor prof. Michał Siedlecki, dziekan WL
prof. Emil Godlewski i jak się wydaje, większość z nich
dobrze się w Wilnie zaadaptowała.

Trudno mi w tym punkcie nie zauważyć, że Ojciec
mój [także Fryderyk; przyp. J. L.] przed wojną był
bardzo znany jako malarz p o l s k i, nie tylko dla
swoich przekonań, ale też dla charakteru jego sztuki. W czasach stalinizmu natomiast znalazł się na
indeksie i milczano o Nim – artykuł w Tygodniku
Powszechnym był wyrazem opozycyjności tego
pisma. O swoistym charakterze inteligencji „zza
Buga” jak wówczas mawiano, świadczy, że bojkotem tym zostało również objęte to ultrakatolickie
skądinąd środowisko!

Cz. 2 Nauczanie „nowej biologii” Trofima Łysenki ukaże się
w kolejnym numerze pisma.
Oprac. PROF. DR HAB. JANUSZ LIMON

Szkoda, że pamiętnik prof. F. Pautscha urywa się w 1952 r. Ze
wstępu opracowanego przez prof. Janusza Limona wynika, że
dalsze wywody prof. Pautscha nie zostały odnalezione. Ciekawe, czy w późniejszym okresie prof. Pautsch miał powody do
odczuwania braku akceptacji ze strony gdańskiego środowiska
akademickiego. Naszym zdaniem Jego pozycja w Uczelni rosła z roku na rok. Pamiętajmy, że po odejściu na emeryturę
profesorów Michała Reichera, Włodzimierza Mozołowskiego
i Stanisława Hillera stał się prof. Pautsch najbardziej znaczącą
postacią pośród kierowników Zakładów Teoretycznych. Trzeba
też dodać, że pełnił On ważne funkcje w wybieralnych władzach Uczelni. W latach 1948-1951 był prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego, a w okresie 1956-1965 prodziekanem
Wydziału Lekarskiego AMG. Natomiast w latach 1962-1965
piastował funkcję prorektora ds. nauki naszej Uczelni. O wysokiej pozycji naukowej Profesora świadczy także fakt, iż wykładał
równolegle biologię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, następnie na Uniwersytecie Gdańskim, a także na Wydziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Warszawie oraz
w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Jednocześnie warto
wspomnieć, że pełnił szereg funkcji kierowniczych w polskich
i międzynarodowych towarzystwach naukowych. Uważamy, że
bez tego komentarza obraz twórcy gdańskiej szkoły biologii
medycznej i genetyki klinicznej byłby zdecydowanie niepełny.
Natomiast tęsknota krakusa za Krakowem była tak naturalna
jak tęsknota wilnian za Wilnem. Różnica polegała jednak na
tym, że Kraków łatwo można było odwiedzać, natomiast Wilno
w tym czasie było zdecydowanie nieosiągalne.
PROF. DR HAB. BOLESŁAW RUTKOWSKI,
PROF. DR HAB. WIESŁAW MAKAREWICZ
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Zespół pieśni tradycyjnych Vatra
AGATA HINC
Studentka IV roku kier. lekarskiego

Pierwsze lata studiowania medycyny często wiążą się z poświęceniem czasu na naukę kosztem naszych zainteresowań.
Szukamy równowagi między nauką a życiem pozauczelnianym, która dla każdego z nas jest inna – i często nie starcza
czasu na żadne dodatkowe aktywności. Sprawa zmienia się
na późniejszych latach, kiedy coraz więcej z nas jest już
w stanie podjąć pracę lub powrócić do swoich zainteresowań.
Dla mnie był to powrót do śpiewu. Dołączyłam do zespołu
pieśni tradycyjnych Vatra, z którym działam aktualnie od roku.
W jego skład wchodzi sześć osób. Śpiewamy w wielogłosie,
głównie śpiewem białym – jest to technika wokalna (zwana
też śpiewokrzykiem) charakterystyczna zwłaszcza dla muzyki
folkowej wschodniej Europy. Używamy także instrumentów
z różnych części świata (shruti box, bouzouki, panduri, jarana,
charango, kalimba, ukulele, bębny szamańkie, kij deszczowy).
Na nasz repertuar składa się w tej chwili trzydzieści osiem
pieśni ludowych w trzynastu różnych językach, w głównej
mierze słowiańskich. W czasie koncertów zabieramy słuchaczy w podróż: na pobliskie Kaszuby, na Kurpie, do sąsiedniej
Białorusi, Ukrainy, potem na południe, do Serbii, Chorwacji,
Bułgarii – nawet Gruzji. Nie boimy się też dalszych podróży
i zabieramy słuchaczy na muzyczną wyprawę aż do Meksyku. Do tego dochodzi jeszcze pieśń Tatarów Krymskich, pieśń
w języku romskim oraz pieśń w hiszpańskim dialekcie ladino,
używanym przez Żydów sefardyjskich.

powych koncertów. Bazujemy na interakcji z publicznością,
uczymy ich pieśni i zachęcamy do śpiewania razem z nami,
co zwykle jest przyjmowane z dużym entuzjazmem. Można
usiąść na poduszce na ziemi, przykryć się kocem, napić herbaty i posłuchać o historiach, jakie niosą ze sobą pieśni.
Koncerty Vatry można było usłyszeć także podczas różnych
wydarzeń kulturalnych, m.in. podczas cyklu spotkań Miej
więcej o sąsiadach (2020 r.) w Oliwskim Ratuszu Kultury
w Gdańsku i w ramach wydarzenia Imperium Złotej Ordy.
Tatarzy w dialogu kultur i pokoleń w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku (2020 r.). Zespół występował także
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach (2019 r.) oraz na koncertach organizowanych przez Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu (2019-2020). W MMS w Owidzu zespół prowadził także cykliczne warsztaty śpiewu tradycyjnego
(2019-2020). W naszych zajęciach można było uczestniczyć
także w ramach Strefy Społecznej w 2019 i w 2020 roku przy
obchodach Święta Wolności i Demokracji w Gdańsku.
Chociaż w tej chwili pandemia uniemożliwia nam dalsze
koncertowanie, nadal aktywnie działamy. Aranżujemy nowe
pieśni i przygotowujemy debiutancką płytę. A kiedy zgromadzenia znowu będą bezpieczne – zapraszamy na wspólne
Vatrowanie!
tinyurl.com/11zt19en

tinyurl.com/1xrzqm9x

Pieśni wyszukujemy z różnych źródeł. Niektórych uczą nas
przedstawiciele mniejszości etnicznych, inne poznajemy na
licznych warsztatach. Cenne są także, nierzadko zapomniane,
śpiewniki ludowe. Część pieśni pochodzi z badań terenowych
w Polsce i za granicą. Fascynujące w poznawaniu utworów
z tak różnych kręgów kulturowych jest to, jak bardzo są
w gruncie rzeczy podobne, jak przewijają się w nich te same
motywy. Radość nowej miłości, rozpacz złamanego serca, tęsknota za ojczyzną, żałoba po utracie bliskiej osoby, celebracja
natury i świąt. Możemy nie rozumieć różnych kultur, ale jak
spojrzymy na pieśni, widać, jacy jesteśmy podobni.
Nazwa zespołu – Vatra – wywodzi się od prasłowiańskiego
słowa oznaczającego ognisko. Zresztą w tej lub podobnej
formie to słowo zachowało się w wielu językach do dzisiaj.
Cykl spotkań z muzyką ludową w Paszczy Lwa (2019-2020)
był celowo organizowany właśnie przy kominku i nazywany
Vatrowaniem. Nasze występy odbiegają charakterem od ty-
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Wśród ciszy

DARIUSZ GIERS
Prezes Chóru GUMed

Razem. W tych małych światach – domowym, zawodowym, uniwersyteckim. A jednak osobno. Bliżej, w tych małych światach, a jednak dalej. Milion wysp, a może miliard?
Fizycznie ze sobą, ale gdzie myślą? W hałasie codzienności,
a może w ciszy codzienności?
To razem czy osobno? Na wielkim i zimnym morzu pływa
miliard łódek, na każdej 4 osoby. Można próbować dopłynąć
do najbliższej, ale czy na długo starczy sił, by podtrzymać
wspólny kurs? Słychać tylko plusk miotających się w wodzie.
A może już się poddali i toną?
Wśród ciszy rozchodzi się głos. Najlepiej. Komuś się udało.
To jest jeden głos, ale słychać, że składa się z wielu. Wręcz
harmonia. Niesie taki lekki niepokój, ale i spokój – znów
sprzeczne uczucia. Może czas zaufać sobie, zająć wygodną
pozycję na tym morzu i „odlecieć" na chwilę. Oddać się temu
stanowi, przetrwać, zawiesić się na nim, przeczekać bez straty
sił, wręcz wykorzystać.
W 2020 r. naszą jedyną konkretną i zauważalną aktywnością
było nagranie płyty oraz jej wykonanie z transmisją online,
dedykowaną naszemu środowisku medyków, w podziękowaniu za heroiczną postawę i niezłomność w walce z pandemią.
Koncert w przestrzeni, ze względu na przepisy epidemiologiczne, nie doszedł do skutku. Jednak pulę blisko 200 płyt
przekazaliśmy dla wszystkich, którzy stali na pierwszej linii
w centrach testowych COVID-19.
Na album składają się nowe, oryginalne aranżacje polskich
kolęd w opracowaniu na chór i orkiestrę. Ich autorką jest
Anna Rocławska-Musiałczyk – znana i ceniona w chóralnym świecie twórczyni, laureatka wielu konkursów kompozytorskich o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.
Do rejestracji opracowań zaprosiliśmy Bałtycką Filharmonię
Młodych – orkiestrę, której założycielką i dyrygentką jest
Sylwia Janiak-Kobylińska. Na płycie znajduje się 11 kolęd
w różnorodnym opracowaniu: na sopran solo, chór żeński
i orkiestrę, na chór a cappella, na chór mieszany, sopran i orkiestrę oraz na samą orkiestrę.

Zaśpiewaliśmy składem
czterdziestoosobowym.
Połączone zespoły poprowadził dyr ygent
Błażej Połom – dyrektor artystyczny projektu.
Partie solowe wykonała
zdobywająca światową
sławę, Małgo sia Ro cławska.
Tak oto zaczęliśmy świętować Wigilię Jubileuszu 75-lecia
Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W ciszy.
W 2021 r. mamy w planach zaśpiewać kilka koncertów na
terenie Trójmiasta, w czerwcu w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na zakończenie sezonu artystycznego. Kolejne kilka koncertów w cyklu jubileuszowym, ale szczegółów jeszcze nie
chciałbym zdradzać – z pewnością będziemy koncertować
w naszym województwie. Planujemy również wziąć udział
w krajowym konkursie i przed głównym wydarzeniem, nieco
rozśpiewać się w świecie. Wrzesień spędzimy na małym tourne na południu Europy, gdzie trochę odpoczniemy i przygotujemy repertuar na główne wydarzenie – 30.10. 2021 r.
Jubileusz 75-lecia Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Już dziś zapraszamy do rezerwowania terminu.
Zaśpiewamy duży utwór wraz z Chórem UG. Oczekujemy
przybycia wielu wspaniałych gości z całego świata. Warto
do nas zaglądać!

Okładka albumu Wśród ciszy
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Breaking the stereotype
international edition

SHA’AB, ISRAEL
My name is JULIANA MOHAMED SHHEBAR,
I am a 5th year medical student at the MUG
and I come from Sha’ab, Israel.

Nazywam się JULIANA MOHAMED SHHEBAR,
jestem studentką V roku medycyny w GUMed
i pochodzę z Sha’ab w Izraelu.

I identify myself as an Arab, Palestinian by nationality and an Israeli by citizenship. In today’s
world where wars and prejudice are happening
every day in the name of religion, I consider myself fortunate to have seen worshipers of the major religions unite and
coexist in the Holy City of Jerusalem. Despite the negative
connotations you might have heard, I am here to present to
you the many beautiful aspects of the Holy Land.

Identyfikuję się jako Arabka narodowości palestyńskiej z izraelskim obywatelstwem. W dzisiejszym świecie, w którym codziennie mają miejsce
wojny na tle religijnym, uważam że mam wyjątkowe szczęście
mogąc obserwować wiernych różnych religii jednoczących się
i współegzystujących w świętym mieście Jeruzalem. Pomimo
negatywnych konotacji, o których zapewne słyszeliście, postaram się przedstawić Wam piękno Ziemi Świętej.

A few years ago I left my hometown, Sha’ab, a small town
located in the Northern District of Israel. Leaving a small-town of 7000 people for the almost 600 000 in Gdańsk was
a huge change for me. The difference in population was not
the only shock. Do you know the annual temperature in my
village is 21°C, while in Gdańsk it is 9°C?

Kilka lat temu wyjechałam z mojego Sha’ab – małej miejscowości położonej w Dystrykcie Północnym w Izraelu. Przeprowadzka z miasteczka, w którym mieszka 7 000 osób do
Gdańska z jego prawie 500 000 mieszkańcami była dla mnie
ogromną zmianą. Różnica w rozmiarze populacji nie była dla
mnie jedynym zaskoczeniem. Czy wiecie że średnia roczna temperatura w moim miasteczku to 21°C, podczas gdy
w Gdańsku wynosi 9°C?

Stereotypes have existed for decades, and now it is time to
change some of these misconceptions that often prevent people of a specific nationality from being viewed equally. It is
a common notion that Israel is a country of endless war and
a dangerous place to live in. However, from my experience
Israel is one of the safest countries, not just for locals but for

Stereotypy towarzyszą nam od dziesięcioleci, ale nadszedł
czas, by obalić szczególnie te, które powodują, że osoby konkretnej narodowości nie są postrzegane na równi z innymi.
Często uważa się, że Izrael jako kraj niekończącej się wojny

Akko, Northern District / Akko, Dystrykt Północny | źródło grafiki – pixabay
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jest niebezpiecznym miejscem do życia. Jendakże z mojego
doświadczenia, Izrael jest jednym z najbezpieczniejszych
państw, nie tylko z punktu widzenia mieszkańców, ale również turystów. Twierdzę tak, ponieważ dzięki temu, że
w pobliżu zawsze są żołnierze jest mało prawdopodobne, aby
turystę spotkało jakieś niebezpieczeństwo.
Mój kraj jest pełen pięknych miejsc. Od ośrodków kultu religijnego jak np. Mur Zachodni (zwany potocznie Ścianą Płaczu)
do przepięknych plaż, parków narodowych oraz jaskiń. Kultura
Izraela jest różnorodna, ponieważ czerpie z wielu ościennych
regionów. I oczywiście pyszna palestyńska kuchnia. Niektóre
z naszych ulubionych i bardziej znanych potraw to: mqluba,
musakhan, maftul oraz nasz ulubiony deser nabulsi knafeh.

Dead Sea / Morze Martwe | źródło grafiki – pixabay
tourists as well. I say that because it is common for soldiers to
be nearby, therefore it is unlikely to encounter danger.
My homeland is a place filled with beautiful sights. From religious landmarks like the Western Wall to breathtaking beaches, national parks and caves. The culture is diverse, comes
from the many regions that coincide. And of course, delicious Palestinian food. Some of our favorite and more popular
dishes are maqluba, musakhan, maftul and our favourite dessert, the nabulsi knafeh.
A two-hour drive south of Sha’ab is the Dead Sea – the lowest point on earth. If one was to continue further South,
you would arrive at one of the most religiously important locations, Jerusalem. Here, the Christians, Jews and Muslims
coexist. Driving 40 miles North-West from Jerusalem one
would arrive at Tel Aviv, also known as the city that never
sleeps. Certainly is justified description. In this city on the
Mediterranean coast, you can find almost everything from
beautiful beaches where fun entertaining activities can be
performed to vibrant cultural life. Tel Aviv is home for people of different religious beliefs and ethnicities. Interestingly
enough, Tel Aviv was announced as the world’s best gay city
(most accepting of the gay community) and hosts the biggest
gay pride festival in the Middle East. These facts debunk the
stereotype that Israel is a super-conservative, religious state.

Dwie godziny podróży samochodem na południe od Sha’ab
znajduje się Morze Martwe, najniżej położone miejsce na świecie. Jeśli pojedziecie dalej na południe, to dotrzecie do jednego
z najważniejszych pod względem religijnym miejsc na świecie
– do Jerozolimy. Funkcjonują tu obok siebie chrześcijanie, muzułmanie oraz żydzi. Jadąc około 70 km na zachód od Jerozolimy dotrzecie do miasta Tel Aviv, znanego jako miasto, które
nigdy nie śpi. Z całą pewnością jest to zasłużony przydomek.
W tym położonym na wybrzeżu Morza Śródziemnego mieście
możecie znaleźć prawie wszystko, od pięknych plaż, miejsc rozrywki do bogatego życia kulturalnego. Tel Aviv to miejsce życia
różnych grup etnicznych i wyznaniowych. Co ciekawe, uznano
je za miasto najbardziej tolerancyjne dla społeczności homoseksualnej na świecie i właśnie tam odbywa się największy na
Bliskim Wschodzie festiwal gay pride. Te fakty łamią stereotyp
Izraela jako superkonserwatywnego państwa wyznaniowego.
Świat zmienia się na lepsze. Dlatego powinno towarzyszyć
tym zmianom także postrzeganie krajów oraz kultur. Mam
nadzieję że obudziłam w Was ciekawość, aby dowiedzieć
się więcej o tym co mamy do zaoferowania, oprócz tego co
opisują media. Tak naprawdę sytuacja poprawi się tylko, jeśli pozostawimy za sobą stereotypy i przestarzałe idee. Tak
więc, jeśli będziecie mieli okazję pojechać do Izralea, możecie
znaleźć się w towarzystwie miłych, hojnych ludzi. Być może
podbijecie też parkiet tańcząc tradycyjny palestyński Dabke.

At the end of the day, things will only improve if old stereotypes and outdated ideas are left in the past. So if you have
a chance to visit this region, you might find yourself surrounded by kind and generous people, and perhaps breaking
the dance floor with the traditional Palestinian dance Dabke.
The world is changing for the better. Therefore, the perception
of other countries and cultures should also change. I hope
this article sparks your curiosity and invites you to learn more
of what we have to offer, beyond what the media portrays.

Jerusalem, Old City Market / Jeruzalem, rynek Starego Miasta
fot. Alberto Barrera / flickr
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Have a taste of our culture with this family favorite dish.

Palestinian falafel










500 g pre-cooked chickpeas
3 large garlic cloves
1 medium handful of parsley
1 medium handful of coriander
1 small white onion
1 medium lemon
2 tsp baking powder
2 tbsp olive oil
1 tsp ground cumin

Zapraszam do spróbowania smaków naszej kultury na przykładzie mojego ulubionego dania.

Palestyński falafel










źródło grafiki – pixabay

Pre-heat the oven to 180°C. Add the chickpeas to
a food processor with the roughly chopped onion,
parsley, coriander, garlic, cumin, baking powder, lemon juice, salt and pepper. Blend the mixture until
it is well-minced but you want to avoid over-processing the mixture or it won’t hold together. Grease
a baking sheet on a tray with 1 tbsp of olive oil. Shape
the mixture into 4 cm balls (you should have enough
mixture for about 25 in total). Brush the tops with
the remaining oil. Put the tray in the oven and bake
for 15 minutes. Flip the balls and bake for another
10 minutes until they are golden brown. Serve the
falafel in pitta bread with a yogurt sauce and salad.

500 g gotowanej cieciorki
3 duże ząbki czosnku
1 średnia garść pietruszki
1 średnia garść kolendry
1 mała biała cebula
1 średniej wielkości cytryna
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżeczka mielonego kminku

Podgrzej piekarnik do 180°C. Do miksera wsyp ciecierzycę wraz posiekaną cebulą, pietruszką, kolendrą,
czosnkiem, kminkiem, proszkiem do pieczenia, sokiem
z cytryny, solą i pieprzem. Miksuj do momentu, gdy
składniki będą dobrze zmielone (miksowanie zbyt długo spowoduje, że mikstura nie będzie się lepić). 1 łyżkę
oliwy z oliwek wykorzystaj na posmarowanie blachy.
Z masy ulep kulki wielkości 4 cm (powinno powstać
około 25 kulek). Resztą oliwy z oliwek posmaruj kulki
z wierzchu. Wstaw do piekarnika na 15 minut. Potem
odwróć je na drugą stonę i piecz kolejne 10 minut aż
do zarumienienia. Podaj falafel w chlebie pitta, z sosem jogurtowym i sałatą.

JULIANA MOHAMED SHHEBAR

The joy of online teaching
Each of us know the feeling of the last two weeks of the semester… we are tired,
the students are tired… and then you come to the moment when all your best ideas
have already run out. It was Thursday evening and I was looking for a good video
for a next day’s class. I was searching and searching and finally I came across a clip
showing various employees who keep the city of Edina going. It was an interview
of Scott Neal, a city manager, with Lee Renneke who works as an environmental
health specialist. I watched it and I liked it. Bingo! It was exactly what I had been
looking for. After a moment, I started looking for an article that I could also use
during the class as I always appreciate real-life materials. There was nothing that
draw my attention but Lee’s Linkedin and his email address appeared. Suddenly,
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an idea popped in my head – what if I email Lee and ask him
if could join my class. I wrote a quick email and clicked send but
I wasn’t sure if I would ever get a reply. However, deep inside
I was hoping I would.
A big smile appeared on my face when Lee replied to me
saying it might be fun! We exchanged a few emails, established the time difference between us and met on Zoom
the same day. We chatted for a while about Lee’s job and
my job, about COVID in our countries and of course about
the situation in the USA after the presidential elections. Our
meeting was in a really relaxing atmosphere as Lee is a very
open and easy-going person. There was only one thing for me
to decide whether to give my students a hint about my secret
plan. I didn’t want this to come as a big surprise so I only let
them know a special guest would join us.
Finally, Friday came. I was very excited and nervous at the
same time. Thoughts were running through my head what if
my students won’t like it or what if they get too nervous to ask
any questions. As students joined the class on Zoom platform,
we still had some time before Lee would join us so I asked
them to work in breakout rooms and write down some questions. The atmosphere was really relaxing and friendly. Each
student had some questions for Lee. We were curious about

Niedawno w ramach zajęć
oglądaliśmy materiał filmowy powiązany z naszym
kierunkiem. Dotyczył on
inspekcji restauracji pod
kątem przepisów BHP. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, gdy tydzień później
mogliśmy porozmawiać
z inspektorem z filmiku
obejrzanego podczas naszych zajęć. Była to ciekawa odmiana od naszych standardowych zajęć. Oprócz tego
mogliśmy sprawdzić nasze umiejętności w posługiwaniu się
językiem angielskim w trakcie rozmowy z naszym gościem.
Główny bohater materiału wideo ma na imię Lee, pracuje
jako inspektor BHP, a jego głównym zadaniem jest sprawdzanie, czy restauracje spełniają wszystkie wymogi sanitarne. Podczas zajęć, zadaliśmy Lee pytania na temat jego
wykształcenia, pracy oraz pandemii w USA. Dowiedzieliśmy
się, że w Ameryce nie ma identycznego kierunku kształcenia jak zdrowie środowiskowe, jednak mimo to zajęcia, jakie
miał Lee na swojej uczelni są dość zbliżone do naszych. Jesteśmy bardzo wdzięczni pani Magdzie – naszej lektorce –
za możliwość rozmowy z gościem i poznania perspektywy
osoby z innego kontynentu!

his job, duties at work, educational background or working
conditions during pandemic. Lee had really interesting stories to share with us but also some questions about studying
and working in Poland. He was also very observant as he
noticed a princess in our class.
I must admit I was really proud of the whole group for asking
very interesting questions and it was great to see the effects of
our lessons in practice. I am also grateful to Lee for agreeing
to join my class despite an early morning. I know we will
definitely keep in touch.
COVID-19 changed the way I teach. It made me face the
challenges which I had never had to face before. It challenged
my experience, my skills and my peace of mind. On the other
hand, it taught me to be more flexible and made me realize
that adaptability is one of the key skills nowadays. It also gave
me and my students new opportunities such as inviting people
from the other side of world to join our classes and share their
experience with us. And this is the opportunity I will definitely use more when we finally return to our classrooms.
MAGDA WARZOCHA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed

Recently, we watched
a video related to our course as part of the class.
It was about inspecting
a restaurant for health
and safety regulations.
We were very pleasantly
surprised when a week
later we were able to talk
to the inspector from the
video during our classes. It was an interesting
change from our standard classes. In addition, we were
able to test our English skills while talking to our guest.
The main character of the video is Lee who works as
a health and safety inspector and his main task is to check
whether restaurants meet all sanitary requirements. During
the class, we asked Lee questions about his education, his
job and the pandemic in the US. We found out that in America there is no identical major as Environmental Health, but
nevertheless the classes Lee had at his university are quite
similar to ours. We are very grateful to Ms. Magda for the
opportunity to talk to the guest and learn about the
perspective of a person from another continent!
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Zapraszamy wszystkich, którzy chcą podzielić się
wiedzą, pasjami, sukcesami indywidualnymi lub
swoich jednostek uczelnianych do nadsyłania tekstów.
Czekamy także na Państwa sugestie oraz opinie.
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