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oraz Biblioteka Główna GUMed
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akademickiej na premierę monografii

10 maja o godz. 16:00
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książki informujemy, że jej
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dobrowolnej wpłaty na cele
charytatywne, które wspierał
śp. prof. Wiesław Makarewicz.
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Nasi naukowcy na Liście Stu
Poznaliśmy wyniki plebiscytu Lista Stu 2021 przygotowanego
przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Laureatami dziewiętnastej
edycji jest siedmioro naukowców Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, w tym aż dwóch znalazło się w pierwszej dziesiątce. Wysoką 5 pozycję wśród osób, które miały największy wpływ na rozwój polskiej medycyny zajął prof. Marcin
Gruchała, rektor naszego Uniwersytetu, kierownik I Katedry
i Kliniki Kardiologii GUMed, przewodniczący Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji
2020-2024. Na 10 miejscu w kategorii Medycyna uplasował
się prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, prezes zarządu Fundacji Polskiej
Ligi Walki z Rakiem.
W gronie najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie znaleźli się również: prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, redaktor naczelny kwartalnika „Choroby Serca
i Naczyń”, sklasyfikowany na 30 miejscu, a na 36 pozycji prof.
Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii GUMed i ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych w Centrum

Udarowym UCK, główny
ekspert medyczny Ministerstwa Zdrowia ds. udaru.
Prof. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, konsultant wojewódzki
w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, członek
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, wiceprzewodnicząca zarządu
Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, współtwórca opatentowanej terapii cukrzycy typu 1 komórkami T regulatorowymi u dzieci znalazła się na 70 miejscu.
W kategorii System Ochrony Zdrowia najwyższą pozycję
zajął prof. Piotr Czauderna, kierownik Katedry i Kliniki
Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed, plasując się
na 35 miejscu. Na 77 pozycji sklasyfikowano prof. Jarosława
Sławka, kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, a na miejscu niżej Jakuba Kraszewskiego,
dyrektora naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, szpitala GUMed.

Prof. Marcin Gruchała

Prof. Jacek Jassem

Prof. Krzysztof Narkiewicz

Prof. Bartosz Karaszewski

Prof. Małgorzata Myśliwiec

Prof. Piotr Czauderna

Prof. Jarosław Sławek

Jakub Kraszewski
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Kandydaci oceniani byli przez kapitułę konkursu w trzech
kategoriach: osiągnięcia i dokonania w 2021 r., reputacja zawodowa i wpływy w środowisku oraz siła publicznego oddziaływania. Za osobę najbardziej wpływową w polskiej medycynie w 2021 r. kapituła uznała po raz kolejny prof. Krzysztofa
Simona – specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz
zakaźnych, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu, ordynatora I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Gromkowskiego we
Wrocławiu, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób
zakaźnych dla województwa dolnośląskiego, członka wielu
towarzystw naukowych i grup eksperckich. Pierwsze miejsce

w gronie osób mających największy pozytywny wpływ na
system ochrony zdrowia w Polsce w 2021 r. zajął Maciej
Miłkowski, wiceminister zdrowia odpowiedzialny m.in. za
Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament
Budżetu i Finansów, Departament Zdrowia Publicznego
w zakresie uzależnień, Departament Lecznictwa w zakresie
taryfikacji świadczeń oraz nadzór nad działalnością Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Narodowego
Instytutu Leków. Pełna lista laureatów znajduje się na stronie organizatora.
JAKUB WINIEWSKI
Sekcja ds. Komunikacji

Nagrody Złoty OTIS 2022 przyznane

Prof. Janusz Limon

Dr Karol Steckiewicz

Profesor Janusz Limon, emerytowany kierownik Katedry
i Zakładu Biologii i Genetyki Medycznej GUMed otrzymał
nagrodę Złoty OTIS w kategorii za dorobek życia w medycynie.
Naukowiec jest specjalistą w zakresie genetyki klinicznej, którego osiągnięcia w diagnostyce są na co dzień wykorzystywane
przez laboratoria genetyczne w Polsce i na świecie. Obecnie zaangażował się w prace dotyczące etyki w badaniach naukowych.

Doktor Karol Steckiewicz, asystent w Katedrze i Klinice
Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMed został wyróżniony
w kategorii debiuty w medycynie. Młody naukowiec w swojej pracy skupia się na zastosowaniu mikro- i nanocząsteczek w medycynie. W ubiegłym roku, jako trzecia osoba w Polsce i pierwsza
w naszej Uczelni, obronił pracę doktorską, będąc jeszcze studentem. Promotorem doktoratu była prof. Iwona Inkielewicz-Stępniak, kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Farmaceutycznej.
Nagrody Zaufania Złoty OTIS to środowiskowe wyróżnienia
przyznawane przez pismo medyczne „Świat Lekarza” od 2004 r.
za szczególne osiągnięcia w zakresie medycyny. Laureatów
wybiera kapituła złożona z przedstawicieli nauki i medycyny,
jak i reprezentantów organizacji pacjentów oraz przemysłu
farmaceutycznego. XIX Gala Wręczenia Nagród Zaufania
Złoty Otis 2022 odbędzie się 10 maja br. w Pałacu Staszica,
siedzibie PAN w Warszawie. Więcej informacji o Nagrodzie
i jej historii znajduje się na stronie Złoty OTIS.

źródło zdjęcia – zlotyotis.pl

fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed
i archiwum prywatne dr. K. Steckiewicza
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Profesor M. Jaguszewski zdobywcą
Sztormu Naukowego
Profesor Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed został laureatem nagrody Sztorm Naukowy
w plebiscycie Pomorskie Sztormy organizowanym przez redakcję portalu Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 29 marca 2022 r. w Olivia Star
w Gdańsku. Uczelnię reprezentowali: prof. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki, dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni – prorektor ds. jakości kształcenia,
Paweł Orłowski – przewodniczący Rady Uczelni oraz dr Joanna Śliwińska – rzeczniczka prasowa. Podczas tegorocznej
edycji plebiscytu po raz pierwszy wręczono nagrodę dla najlepszego naukowca Pomorza, który umiejętność prowadzenia
badań na najwyższym poziomie potrafi połączyć z praktycznym stosowaniem opracowanych rozwiązań oraz organizacją
współpracy pomiędzy światem nauki i światem biznesu.
– Miałem to szczęście, że wracając z zagranicy, mogłem trafić na
podatny grunt i dalej się rozwijać. Dziękuję za to mojemu Uniwersytetowi – mówił prof. Miłosz Jaguszewski. – Nauka jest
dodatkowym elementem naszej działalności, bo bycie lekarzem
nie jest prostym zadaniem. Obok tego, że trzeba działać analitycznie, trzeba też być humanistą. Bardzo ważnym, jeżeli nie
najważniejszym elementem jest współpraca z pacjentem. Mam
nadzieję, że większość głosów, które padły na mnie, pochodzi
właśnie od moich pacjentów.
Kapituła konkursu doceniła osiągnięcia prof. M. Jaguszewskiego w zakresie medycyny, nauki oraz komercjalizacji
opracowanych rozwiązań. Laureat Sztormu Naukowego jest
współtwórcą i głównym badaczem pierwszego Międzynarodowego Rejestru Takotsubo, a także pomysłodawcą oraz

koordynatorem realizowanego w GUMed Young Scientist
Program przeznaczonego dla młodych naukowców studiujących w naszej Uczelni. Jest również współautorem patentu
urządzenia izolującego pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej poprawiającego bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego w czasie pandemii COVID-19. We wrześniu 2021 r. Profesor otrzymał tytuł doktora honoris causa
Międzynarodowego Uniwersytetu Europejskiego w Kijowie
(IEU) w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju medycyny.
Obok prof. Miłosza Jaguszewskiego do nagrody nominowano również innych naukowców związanych z naszą Uczelnią
– zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego
(PG), w skład którego weszli dr Beata Graff z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed oraz kierownik
tej jednostki prof. Krzysztof Narkiewicz. Na liście znaleźli
się także badacze z innych uczelni członkowskich FarU: prof.
Krystyna Bieńkowska-Szewczyk z Międzyuczelnianego
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, prof. Agnieszka
Landowska (PG) oraz dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. uczelni (UG). Ogółem wszystkie tegoroczne
nominacje w tej kategorii przypadły naukowcom związanym
z Uczelniami Fahrenheita.
Zapis filmowy gali dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Rzeczniczka prasowa GUMed
fot. Joanna Śliwińska/GUMed

Prof. Michał Markuszewski i prof. Miłosz Jaguszewski
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GUMed po raz pierwszy w rankingu QS
Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się w czołówce
światowych uczelni według
najnowszej edycji QS World
University Rankings – jednego z najbardziej opiniotwórczych rankingów uczelni na
świecie, a także jednego
z czterech największych międzynarodowych rankingów akademickich. GUMed po raz
pierwszy został odnotowany w kategorii Medycyna w subrankingu QS World University Rankings by Subject 2022 (pozycja
551-600), jako druga spośród krajowych instytucji naukowych.
Pierwsze miejsce na świecie w tej kategorii zajął Harvard University, a spośród polskich uczelni Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum.
GUMed uzyskał najwyższe noty we wskaźnikach Citations
per Paper i H-Index, potwierdzając tym samym swoje miejsce wśród renomowanych ośrodków akademickich, gdzie
powstają wiodące i często cytowane w prestiżowych czasopismach publikacje. Miejsce Uczelni w tym zestawieniu jest
wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki rankingowej,
stanowiącej istotną część Strategii na lata 2019-2025.
Pełny ranking dostępny jest na www.topuniversities.com.

PROF. MICHAŁ
MARKUSZEWSKI
Prorektor ds. nauki
Cieszymy się z faktu znalezienia się
w gronie uczelni klasyfikowanych przez
QS World University
Rankings w kategorii
Medycyna. Świadczy
to o ciągle wzrastającym poziomie badań naukowych realizowanych przez GUMed oraz
rosnącej pozycji badawczej oraz rozpoznawalności naszej Uczelni na świecie. Można
przyjąć, że jest to efekt konsekwentnego
realizowania strategii rozwoju naszej Uczelni
oraz kolejny pozytywny efekt działań podjętych w latach ubiegłych, które zaowocowały
m.in. obecnością jako jedynej uczelni medycznej w elitarnym gronie 10 najlepszych
uniwersytetów zebranych w Inicjatywie Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

ADAM TUSZYŃSKI
Sekcja Promocji

Doktor K. Steckiewicz wśród 25 przed 25
Doktor Karol Steckiewicz z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
zwyciężył w czwartej edycji plebiscytu 25 przed 25 magazynu
„Forbes” oraz warszawskiego biura McKinsey & Company
w kategorii Nauka. Kapituła złożona z 70 specjalistów ze
świata nauki, biznesu i nowych technologii przyznała wyróżnienia 28 osobom poniżej 25 roku życia, które odniosły znaczące sukcesy w swoich dziedzinach. Spośród nich wyłoniono
po 1 laureacie w każdej z 5 kategorii. Triumfatorzy otrzymali
podwójne stypendia – 10 tys. zł na dalszy rozwój kariery oraz
identyczną sumę na dofinansowanie wybranych przez siebie
organizacji wspierających Ukrainę.
– W życiu, tak jak w laboratorium, pozornie nieistotne czynniki mogą mieć wpływ na wynik doświadczenia. To wszystko

Dr Karol Steckiewicz; kadr z filmu przygotowanego w ramach
projektu Gdańsk. The city of young scientists/GUMed
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nie wydarzyłoby się bez najważniejszych składników dobrego
eksperymentu, jakimi są determinacja, pracowitość i – nie ukrywajmy – odrobina szczęścia – mówił dr Karol Steckiewicz.
Eksperci docenili obronę doktoratu przez dr. K. Steckiewicza
jeszcze w trakcie studiów, był pierwszą taką osobą w GUMed
i trzecią w Polsce. Uznanie w ich oczach znalazły również
badania nad nanocząstkami, których był kierownikiem lub
współtwórcą oraz autorstwo 9 artykułów naukowych i 20 wystąpień konferencyjnych.

łeczni, którzy w przyszłości mają szansę wpłynąć na rozwój
polskiej gospodarki. Laureaci wyłaniani są w kategoriach:
Biznes, Nowe technologie, Nauka, Działalność społeczna oraz
Zrównoważony rozwój i klimat. Pełna lista tegorocznych zwycięzców dostępna jest na stronie organizatorów plebiscytu.
Zachęcamy do lektury wywiadu z dr. Karolem Steckiewiczem,
który przeprowadził rok temu Jakub Winiewski z Sekcji ds.
Komunikacji. Rozmowa dostępna jest w „Gazecie GUMed”
2021 nr 4, s. 20-22.

Konkurs 25 przed 25 przeznaczony jest dla młodych, aktywnych osób, takich jak badacze, przedsiębiorcy i aktywiści spo-

Studenci nagrodzeni przez Rektora
Studenci kierunku lekarskiego i kierunku lekarskiego – ED
GUMed otrzymali nagrodę oraz wyróżnienia Rektora za zaangażowanie w tłumaczenie strony internetowej dla rodziców
dzieci chorych na zespół Cornelii de Lange, a także za pomoc
w organizacji konferencji poświęconej dystrofii mięśniowej
Duchenne’a. O wyróżnienie dla studentów wnioskowała prof.
Jolanta Wierzba z Zakładu Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego. Wręczył je 22 marca 2022 r. dr hab. Tomasz
Smiatacz, prorektor ds. studenckich.
Wśród nagrodzonych studentów znaleźli się:
• laureatka nagrody Rektora Ewa Maria Sokolewicz
(VI r. kierunku lekarskiego – ED)

oraz wyróżnieni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maja Daniluk (VI r. kierunku lekarskiego),
Kajetan Głogowski (VI r. kierunku lekarskiego),
Klaudia Krzyżaniak (VI r. kierunku lekarskiego),
Mikołaj Młyński (VI r. kierunku lekarskiego),
Natalia Omieczyńska (VI r. kierunku lekarskiego),
Sebastian Perwejnis (VI r. kierunku lekarskiego),
Julia Piotrowska (VI r. kierunku lekarskiego),
Katarzyna Wandzilak (VI r. kierunku lekarskiego),
Jakub Łukaszuk (student Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego).
fot. Paweł Sudara/GUMed

Prof. Jolanta Wierzba, dr hab. Tomasz Smiatacz oraz nagrodzeni studenci
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Najlepsze
na Pomorzu
w aerobiku
sportowym
Członkinie Sekcji Aerobiku Sportowego GUMed zwyciężyły w rozgrywanych 9 kwietnia 2022 r. Akademickich Mistrzostwach Pomorza w Aerobiku Sportowym, broniąc tym
samym mistrzowskiego tytułu. Na sukces naszej reprezentacji
złożyły się wyniki zawodniczek występujących indywidualnie
oraz w zespołach. W zawodach, które odbyły się w Centrum
Sportu GUMed, uczestniczył prorektor ds. studenckich
dr hab. Tomasz Smiatacz.
W kategorii solistek zwyciężyła mgr Katarzyna Przewłócka,
doktorantka z Zakładu Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku
Fizycznego. Wicemistrzynią w tej samej kategorii została
mgr Daria Korewo z Katedry i Zakładu Fizjologii. Dodatkowo nasze mistrzynie wraz z mgr Martą Potrykus, doktorantką
z Kliniki Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej wywalczyły złoty metal w kategorii Trójek. Na najwyższym stopniu podium również stanął zespół, w skład
którego wchodzą: Wanda Kwiatkowska (II r. położnictwa),
Kinga Gawrońska (II r. dietetyki), Marta Grabowska (I r.
kierunku lekarsko-dentystycznego), Monika Drzewiecka
(IV r. farmacji) i mgr Natalia Fedorczuk ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu GUMed, młodsza trenerka Sekcji.

Od lewej: Katarzyna Przewłócka, Marta Potrykus,
mgr Aneta Korewo, Daria Korewo | fot. Julia Szymczyk
erleaders na wózkach oraz studentów GUMed, którzy wzięli
udział w pokazach, uatrakcyjniając tym samym Akademickie
Mistrzostwa Pomorza w Aerobiku Sportowym 2022 – mówiła
mgr Aneta Korewo.

Trenerką naszych zawodniczek jest kierownik
Studium
Wychowania
Fizycznego i Sportu GUMed mgr Aneta Korewo,
pod której okiem nasz
zespół dalej przygotowuje się do głównej imprezy
sezonu – Akademickich
Mistrzostw Polski.
– Trzymajcie kciuki i nadstawiajcie uszu, bo nasza
Sekcja nie powiedziała
jeszcze ostatniego słowa
w tym sezonie. Szczególne
podziękowania kierujemy
do wszystkich artystów oraz
tancerzy: Weroniki Wołosz, grup Rapsodia i Che-

Zawodniczki podczas występu | fot. Paweł Sudara/GUMed
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Zmiany organizacyjne w GUMed.
Wręczono nominacje rektorskie
Początek kwietnia przyniósł szereg istotnych
zmian w zakresie funkcjonowania naszego
Uniwersytetu. Po niemal dwóch dekadach
pracę na stanowisku kanclerza zakończył
Marek Langowski (sylwetkę i dokonania
dotychczasowego Kanclerza przedstawiliśmy w kwietniowym numerze „Gazety GUMed”). Decyzją rektora prof. dr. hab. Marcina
Gruchały obowiązki kanclerza od 1 kwietnia
br. pełni prof. dr hab. Jacek Bigda, łącząc
nowe zadania z dotychczasową pracą na staProf. J. Bigda
nowisku prorektora ds. rozwoju i organizacji
kształcenia. Profesor J. Bigda ma wieloletnie doświadczenie w pracy w strukturach administracyjnych
Uczelni. Od 2016 r. jest prorektorem ds. rozwoju i organizacji
kształcenia. Wcześniej był pełnomocnikiem Rektora ds. strategii
i współpracy międzynarodowej, prorektorem ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, a także dziekanem i prodziekanem
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.
Na nowo utworzone stanowisko – prorektor ds. jakości kształcenia została powołana dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof.
uczelni, pełniąca dotychczas funkcję prodziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich
oraz pełnomocniczki Rektora ds. jakości kształcenia. Do zespołu dziekańskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem
Medycyny Morskiej i Tropikalnej dołączyła natomiast dr hab.
Magdalena Błażek, p.o. kierownik Katedry Psychologii, kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed, która jako
prodziekan WNoZ będzie w sposób szczególny odpowiedzialna za kwestie jakości kształcenia i praktyk studenckich.

Dr hab. A. Zimmermann,
prof. uczelni

Dr hab. M. Błażek

Bigdzie i dr hab. Agnieszka Zimmenrmann, prof. uczelni,
a 12 kwietnia br. dr hab. Magdalenie Błażek.
– Kanclerzowi Markowi Langowskiemu dziękuję za pełną zaangażowania pracę i szereg cennych inicjatyw, które istotnie
zmieniły oblicze naszego Uniwersytetu. Profesorowi Jackowi
Bigdzie, profesor Agnieszce Zimmermann i dr hab. Magdalenie
Błażek dziękuję za podjęcie się nowych, wymagających obowiązków, z których bez wątpienia wywiążą się znakomicie. Życzę
Państwu powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć, jak
też deklaruję osobiste wsparcie i otwartość na współpracę – podkreślił rektor M. Gruchała.
W spotkaniu z nową Prodziekan WNoZ uczestniczył również dziekan Wydziału prof. Przemysław Rutkowski. Nominacje na nowe funkcje obowiązują do końca kadencji Senatu
GUMed, tj. do 31 sierpnia 2024 r.
DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Rzeczniczka prasowa GUMed

Nominacje na nowe funkcje rektor GUMed prof. Marcin
Gruchała wręczył odpowiednio: 6 kwietnia br. prof. Jackowi

fot. Paweł Sudara/GUMed

Od lewej: prof. M. Gruchała; dr hab. Agnieszka
Zimmermann, prof. uczelni; prof. J. Bigda

Od lewej: prof. M. Gruchała; dr hab. M. Błażek;
prof. P. Rutkowski
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Spotkanie z interesariuszami GUMed
Grono partnerów i przedstawicieli instytucji współpracujących z GUMed, w szczególności jednostek samorządowych,
Rad Pracodawców i podmiotów leczniczych spotkało się 13
kwietnia br. z Władzami Uczelni podczas dorocznego zebrania interesariuszy. Zgromadzonych gości powitał rektor
prof. Marcin Gruchała wraz z dr hab. Aleksandrą Gaworską-Krzemińską, prodziekan ds. rozwoju i promocji WNoZ,
przewodniczącą uczelnianego Zespołu ds. Współpracy z Interesariuszami Zewnętrznymi.

Do 2050 r. populacja 80+
w Polsce zwiększy się o 130%.

Na wstępie rektor prof. Marcin Gruchała przybliżył zgromadzonym aktualną sytuację Uczelni, uwzględniając zmiany
w zakresie funkcjonowania i kształcenia związane z pandemią COVID-19, sytuacją ekonomiczną (w tym pogłębiającą
się inflacją) i geopolityczną, związaną m.in. z trwającą wojną
w Ukrainie. W obliczu tych wydarzeń Rektor omówił obowiązujące zasady kontynuowania nauki w GUMed przez studentów kształcących się na ukraińskich uczelniach oraz kluczowe
działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w tym starania o zwiększenie finansowania, szczególnie środków na podwyżki dla nauczycieli akademickich, których odpływ staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem.
– Korzystając z okazji, że po niemal dwóch latach spotykamy
się osobiście, pragnę Państwu podziękować za wsparcie naszych studentów w czasie pandemii. Dzięki wspólnym wysiłkom, mimo istotnych ograniczeń,
kształcenie w GUMed zachowało
ciągłość i nie zostało przerwane –
powiedział rektor prof. Marcin
Gruchała. – Wsparcie, jakiego od
Państwa doświadczamy pozwala nam jeszcze efektywniej spełniać naszą misję i rolę – kształcić
kadry medyczne na najwyższym
poziomie.
Następnie prodziekan WNoZ
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska wygłosiła wykład
dotyczący wpływu zmian demograficznych w Polsce na zapotrzebowanie rodzajowe usług
medycznych oraz personel. Na

Do 2050 r. liczba ludności UE
zwiększy się o 3,6%, natomiast
ludność Polski zmniejszy
się o blisko 10%.

wstępie podkreśliła, że według prognoz do 2050 r. liczba ludności krajów UE zwiększy się o 3,6%, natomiast ludność Polski zmniejszy się o blisko 10%. Jednocześnie populacja osób
w wieku 80 lat i więcej zwiększy się zarówno w Polsce, jak
i w Unii Europejskiej o blisko 130%. Oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, będziemy obserwować dalsze niekorzystne
zmiany w strukturze ludności według wieku oraz zmniejszanie się liczebności kobiet w wieku rozrodczym. Osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły prawie 1/3 populacji, a ich
liczba wzrośnie o 5,4 miliona.
– W przeciągu najbliższych kilkunastu lat zmiany demograficzne w Polsce zwiększą zapotrzebowanie na świadczenia szpitalne, z których korzystać będzie starsza część populacji. Dotyczyć
to będzie w szczególności leczenia na oddziałach internistycznych, kardiologicznych i chirurgicznych, a także w zakresie okulistyki (głównie w zakresie usunięcia zaćmy) – podkreśliła
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska. – Jednocześnie
w sytuacji zmniejszenia populacji dzieci i młodzieży, zmniejszy
się także zapotrzebowanie na świadczenia szpitalne im dedykowane – pediatrię, neonatologię, chirurgię dziecięcą i otolaryngologię. Istotnie zmniejszy się zapotrzebowanie na hospitalizacje
położniczo-ginekologiczne.

Prognoza ludności Polski w wieku 80 lat i więcej (w %); oprac. A. Gaworska-Krzemińska
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Dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

Prof. Paweł Zagożdżon

Szczególną uwagę Prodziekan WNoZ zwróciła na starzenie
się personelu medycznego, co stanowić będzie wyzwanie dla
całego systemu ochrony zdrowia.

– Współpraca interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, wyrażona troską o studentów i absolwentów, przekładająca się na
wysoki poziom ich satysfakcji to droga do tego, by zatrzymać profesjonalnie wykształcone osoby we własnym systemie ochrony zdrowia – podsumowała prodziekan A. Gaworska-Krzemińska.

– Liczba lekarzy poniżej 45 roku życia w całej Europie obniżyła się o 20%, natomiast liczba tych, którzy mają ponad 45 lat,
wzrosła o ponad 50%. W przypadku personelu pielęgniarskiego,
średni wiek również rośnie, w Polsce aktualnie – 53 lata, lekarz
– 54,5 – wskazywała dr hab. Gaworska-Krzemińska.
Kluczowa jest zatem ścisła współpraca Uczelni z podmiotami zewnętrznymi w zakresie nie tylko stworzenia możliwie
najlepszych warunków pracy, poprzez system adaptacji zawodowej i możliwość budowania ścieżki rozwoju zawodowego,
ale również wspólne ustalania najlepszych miejsc kształcenia
umiejętności praktycznych, tak by pracodawcy i instytucje
odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej miały realny
wpływ na liczbę i obszary kształcenia studentów.

Współpracę z interesariuszami zewnętrznymi z punktu widzenia Wydziału Lekarskiego GUMed zreferował prodziekan ds.
dydaktycznych prof. Paweł Zagożdżon. Wykorzystując dane

Osoby w wieku 65 lat i więcej
będą stanowiły prawie 1/3
populacji, a ich liczba
wzrośnie o 5,4 miliona.

GUMed to jedyny uniwersytet medyczny w Polsce będący uczelnią badawczą
‒ współpraca naukowa, dydaktyczna oraz wdrożeniowa

Stworzenie możliwie najlepszych warunków pracy poprzez system adaptacji
zawodowej i możliwość budowania ścieżki rozwoju zawodowego
źródło grafiki ‒ fragment prezentacji dr hab. Aleksandry Gaworskiej-Krzemińskiej, prodziekan ds. rozwoju i promocji WNoZ
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Uczestnicy spotkania – gospodarze i interesariusze zewnętrzni

GUS, omówił główne przyczyny zgonów z Polsce, do których
należą: choroby układu sercowo-naczyniowego (42,6%), nowotwory (22,8%), a także COVID-19 (9%) i choroby układu oddechowego (6%). Prodziekan WL podkreślił również, że liczba
praktykujących lekarzy i pielęgniarek w Polsce należy do najniższych w całej Unii Europejskiej, natomiast prognozowana
długość życia w Polsce jest o cztery lata krótsza niż średnia UE.
Wykorzystując gdańskie doświadczenia z realizacji ogólnopolskiego badania PolSenior2, prof. Zagożdżon omówił
wyniki występowania objawów depresyjnych w populacji seniorów w zależności od wieku i wykształcenia. Wyniki przedstawiono jako wartości średnie uzyskane w 15-punktowej
skali oceny depresji (GDS).
– Objawy depresji obserwuje się u 42% respondentów w wieku 85+; w całej populacji seniorów to odpowiednio 23% ogółu.
Korelują one z wykształceniem – zdecydowana większość osób
wykazujących objawy depresji posiadała wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe, nieco mniej zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, średnie bądź pomaturalne – wyjaśniał prof.
Paweł Zagożdżon.

Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz dyrektorzy placówek medycznych: Copernicus, UCK, MSWiA
oraz Szpitali Pomorskich. Przedstawione w pierwszej części
spotkania dane są troską także osób zarządzających placówkami oraz organizatorów systemu opieki zdrowotnej. Wszyscy
wyrazili pełną otwartość na współpracę z GUMed w zakresie
kształcenia studentów oraz na rzecz zabezpieczenia potrzeb
zdrowotnych mieszkańców województwa pomorskiego.
DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Rzeczniczka prasowa GUMed
DR HAB. ALEKSANDRA GAWORSKA-KRZEMIŃSKA
Prodziekan ds. rozwoju i promocji WNoZ,
przewodnicząca uczelnianego Zespołu ds. Współpracy
z Interesariuszami Zewnętrznymi
fot. Paweł Sudara/GUMed

W ramach projektu PolSenior2 przebadano grupę niemal
6000 Polaków w wieku od 60 do 106 lat. Pozyskane informacje pozwoliły stworzyć mapę potrzeb najstarszych Polaków
w oparciu o stan ich zdrowia, sytuację społeczno-ekonomiczną oraz jakość życia. Wstępne wyniki dostępne są na stronie
polsenior2.gumed.edu.pl.
Spotkanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych zakończyła tradycyjnie dyskusja. Głos zabrali m.in.: dyrektor
Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku lek.
med. Jerzy Karpiński, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dr Tadeusz
Jędrzejczyk, pomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska dr inż. Edyta Witka-Jeżewska, przedstawiciele Wydziału

rys. Alina Boguszewicz
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Zakład Ratownictwa Medycznego
w nowej odsłonie
Siedziba Zakładu Ratownictwa Medycznego Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego zyskała nowe oblicze. Uroczyste
otwarcie nowo wyremontowanych pomieszczeń w budynku
nr 15 odbyło się 4 kwietnia 2022 r. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, kierownik Zakładu prof. Andrzej Basiński, krajowy konsultant
w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. Robert Jerzy Ładny oraz prof. Adam Nogalski, prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Ratunkowej.
Profesor Marcin Gruchała podkreślił znaczącą rolę medycyny ratunkowej w funkcjonowaniu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, a prof. Robert Jerzy Ładny mówił o znaczeniu
zakładów ratownictwa medycznego w zintegrowanym systemie szkolenia ratowników medycznych. Prof. Andrzej Basiński zwrócił z kolei uwagę na kształcenie przyszłych ratowników w zakresie medycyny taktycznej, wskazując jej wagę
i możliwą przydatność nabytych przez studentów umiejętności, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
– Z uwagi na to, że na polu walki zdarzenia zachodzą niespodziewanie, system ratownictwa taktycznego skupia się na
szybkim i skutecznym udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej,
a następnie jej ewakuowaniu z miejsca zagrożenia – wyjaśniał prof. A. Basiński.
W spotkaniu wzięli udział także inni przedstawiciele GUMed
oraz goście spoza Uczelni: prof. Dorota Zyśko, prof. Krystyn
Sosada, prof. Cezary Pakulski, prof. Katarzyna Zorena, dr
hab. Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz, dr hab. Woj-

ciech Żurawiński, dr Grzegorz Michalak, dr Daniel Ślęzak,
mgr Piotr Robakowski, mgr Rafał Szczepański oraz Katarzyna Stachowska.
KATARZYNA STACHOWSKA
Zakład Ratownictwa Medycznego,
JAKUB WINIEWSKI
Sekcja ds. Komunikacji
fot. Paweł Sudara/GUMed

Od lewej: prof. Andrzej Basiński, prof. Robert Jerzy Ładny,
prof. Marcin Gruchała, prof. Adam Nogalski
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Gdańsk stolicą młodych naukowców

Nadszedł czas, żeby świat usłyszał o naukowcach z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tym razem nie o tych
doświadczonych i znanych, ale innych – równie ambitnych,
młodych ludziach, którzy są na początku drogi naukowej. Poznaliśmy tajemnice ich sukcesu. Oto przepis.
Potrzebujemy:
• 1 wyjątkowego młodego naukowca (studenta, doktoranta,
pracownika naukowego),
• sporo nowoczesnej infrastruktury Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
• 1 (a często więcej) inspirującego, doświadczonego mentora
pracującego na naszej Uczelni,
• szczypty atmosfery Gdańska.
Tych młodych zdolnych naukowców jest w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym wielu. Chcemy pokazać ich historie. Jedni
pracują nad własnym projektem, inni nabywają doświadczenie
jako członkowie grup realizujących wielowątkowe inicjatywy

DR N. SPOŁ.
AGNIESZKA ANIELSKA

Pomysłodawczyni i autorka projektu Gdańsk stolicą
młodych naukowców
Czy Gdańsk może stać się
stolicą młodych naukowców? Trzy rozpoznawalne uczelnie,
w tym dwie ze statusem uczelni badawczej, duży potencjał
interdyscyplinarnej współpracy, a na dodatek miejsce, które od lat plasuje się w czołówce rankingów jakości życia
mieszkańców. I jako Uczelnia, i jako miasto mamy wiele do
zaoferowania. Chęć przybliżenia tych perspektyw młodym
naukowcom stanowiła punkt wyjścia do przygotowania

innych badaczy. Łączy ich jedno – zmieniają świat i są jednymi
z najważniejszych składników sukcesów naszej Uczelni.
W tym celu udostępniamy serię anglojęzycznych filmów
prezentujących sylwetki i pracę 25 osób. Liczymy na to, że
ich historie zainspirują młodych badaczy z całego świata
do przyjazdu do Gdańska i realizacji projektów naukowych
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Filmy można
zobaczyć pod adresem youngscientists.mug.edu.pl, do czego serdecznie zachęcamy. Sukcesywnie będziemy dodawać
nowe nagrania, więc polecamy często odwiedzać stronę.
Projekt będzie trwał do końca maja 2023 r. Jest promowany wśród społeczności międzynarodowej poprzez kampanię
promocyjną na Facebooku, Instagramie i Twitterze. W przypadku pytań czy propozycji nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu youngscientists@gumed.edu.pl.
ADAM TUSZYŃSKI, ZUZANNA ZAPISEK
Realizatorzy i koordynatorzy działania, Sekcja Promocji

projektu pod nazwą Gdańsk stolicą młodych naukowców, na
którego realizację pozyskaliśmy środki z narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej.
W serii krótkich filmów, których bohaterami są badacze młodego pokolenia pokazujemy nie tylko ich naukowe pasje, ale
i Gdańsk widziany ich oczami. Możliwości, jakie daje Uczelnia,
znakomici mentorzy, nasze core facilities i bogata oferta miasta
mogą stanowić dla ambitnych absolwentów z innych ośrodków
istotne argumenty przy wyborze miejsca dalszego rozwoju. Dużym wsparciem w działaniach jest społeczność Studenckich Ambasadorów GUMed, która zrzesza kilkadziesiąt osób z kilkunastu krajów. Każda osoba zainteresowana Uczelnią będzie mogła
od nich zaczerpnąć informacji na temat studiowania, możliwości
rozwoju naukowego, jak również warunków życia w Polsce.
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BAZA STUDENCKICH AMBASADORÓW GUMed

LEK. MAGDALENA
ANTOSZEWSKA
absolwentka i doktorantka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka Studenckich
Ambasadorów GUMed
Instagram @gf_medstudent
Wybór kierunku studiów i konkretnej uczelni to jedne z trudniejszych decyzji, jakie muszą podjąć młode osoby. Nierzadko rzutują one na resztę ich życia. Pamiętam, że gdy byłam
w liceum, zależało mi na tym, by porozmawiać z kimś, kto już
studiował i mógłby odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania.
Niestety, wśród znajomych nie miałam nikogo z kierunku
lekarskiego. Wszystkie informacje zdobywałam samodzielnie. Teraz już wiem, że nie byłam jedyna. Uczniowie często
miewają liczne obawy związane z uczelnią, programem nauczania czy nowym miastem, do którego będą musieli się
przeprowadzić. Niekiedy przypadkowe opinie mogą wpłynąć

na podjęte decyzje, a wystarczyłaby krótka rozmowa z przedstawicielami danego kierunku, aby przekonać się o ich słuszności.
Właśnie dlatego powstała Baza Studenckich Ambasadorów GUMed. Ta platforma umożliwia kandydatom kontakt z Ambasadorami Uczelni, którzy chętnie podzielą się swoimi studenckimi
spostrzeżeniami. To doskonała szansa, by bliżej poznać GUMed,
co może mieć znaczenie zwłaszcza dla osób z zagranicy, które
niewiele wiedzą o Gdańsku. Dzięki temu przyszłe roczniki będą
mogły poznać specyfikę Uczelni przed rozpoczęciem studiów.
Proces rekrutacji Studenckich Ambasadorów cieszył się
ogromnym zainteresowaniem studentów, zarówno polsko-,
jak i angielskojęzycznych, co świadczy o dużym zaangażowaniu studentów w życie społeczne Uczelni. Zależało mi na tym,
aby naszą bazę tworzyły osoby ze wszystkich dostępnych kierunków, które aktywnie działają na rzecz nauki i społeczności
studenckiej oraz czują się częścią Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Czasami żałuję, że nie powstał taki pomysł parę
lat wcześniej – według mnie to „strzał w dziesiątkę”.
Baza Studenckich Ambasadorów GUMed znajduje się na
stronie youngscientists.mug.edu.pl/student-ambassador.

PROJEKT W LICZBACH

PONAD
350 TYS. ZŁ
dofinansowania
z NAWA

25
FILMÓW
powstanie do końca
maja 2023 r.

3 CZĘŚCI PROJEKTU
promująca potencjał badawczy Uczelni
seria filmów, baza Studenckich
Ambasadorów GUMed i szkolenia dla
pracowników (2 zakończone)

4 GODZINY

PONAD 40

mniej więcej trwa
nagranie jednego około
pięciominutowego filmu

Studenckich
Ambasadorów
zgłosiło się do projektu
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Mobbing, staffing i inne demony
Co wzmacnia zaangażowanie w pracę? Czym
jest mobbing i jak mu przeciwdziałać? Jak
budować atmosferę pozytywnej współpracy
i zdrowej rywalizacji w miejscu pracy? – to tylko niektóre kwestie, które zostały poruszone
podczas wykładu Mobbing, staffing i inne demony wygłoszonego przez dr hab. Magdalenę
Błażek, p.o. kierownik Katedry Psychologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Spotkanie odbyło się online 24 marca br. z inicjatywy Senackiej Komisji Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich GUMed, w ramach
uczelnianej kampanii Kultura Szacunku/Culture of Respect. Wzięło w nim udział ponad 130 pracowników
badawczych, dydaktycznych i administracyjnych naszej Uczelni.
Zgromadzonych gości powitała dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, przewodnicząca Senackiej Komisji
Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich oraz prof. Jacek
Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia. Jak
przypomniała prof. Zimmermann, Komisja została powołana
do życia w październiku ubiegłego roku, a jej głównym celem
jest inicjowanie działań, które mają uporządkować i stworzyć
katalog dobrych praktyk.

granicznymi, jeden ze współtwórców kampanii
Kultura Szacunku, służącej poprawie jakości relacji międzyludzkich zarówno w przestrzeni uczelnianej, jak i poza nią.
– Fundamentem i źródłem wszelkiej ludzkiej aktywności są i muszą pozostać wartości, a wśród
nich szczególnie szacunek. Szacunek dla życia,
godności, wolności, pracy i własności każdej osoby. To właśnie na gruncie wzajemnego szacunku
rozwija się najcenniejsze spoiwo społeczne, czyli
zaufanie, a z niego wynika poczucie akceptacji
i bezpieczeństwa. W takich warunkach rozwija
się współpraca i kreatywność, możliwe są wspaniałe osiągnięcia
– mówił dr J. Kaczmarek. – Szacunek nie może być jednak zjawiskiem sezonowym. Propagowanie i umacnianie postaw opartych na
wzajemnym szacunku oraz reagowanie na wszelkie przypadki naruszeń w tej dziedzinie powinny stać się stałym elementem naszego
instytucjonalnego DNA, częścią naszej misji jako uczelni wyższej,
a jako uczelni medycznej w szczególności.

– Dążymy również do upowszechnienia właściwych postaw
w życiu akademickim oraz inicjowania dyskusji na ważne
tematy, również te trudne – podkreśliła dr hab. Agnieszka
Zimmermann, prof. uczelni. – Należą do nich bez wątpienia
kwestie związane z negatywnymi zjawiskami w miejscu pracy,
takimi jak mobbing, o którym chcemy dziś porozmawiać. Profesor Błażek ma legitymację moralną do tego, by mówić jak ze
sobą współpracować.

Ważnym elementem wspólnych wysiłków na rzecz budowania
kultury szacunku w naszej Uczelni był wykład dr hab. Magdaleny Błażek, p.o. kierownik Katedry Psychologii, Zakładu
Badań nad Jakością Życia GUMed oraz kierunku psychologia
zdrowia, specjalistki w zakresie: psychologii osobowości, opiniowania sądowo-psychologicznego oraz diagnozy osobowości. Na początku swojego wystąpienia Prelegentka przybliżyła zgromadzonym dwie perspektywy pracy – uwznioślającą,
a więc taką, w której człowiek traktowany jest podmiotowo
i pracy jako kary, zgodnie z którą człowiek jest postrzegany
jako przedmiot. Podkreśliła doniosłą rolę zawodowej aktywności w pomnażaniu dobrostanu.

Profesor Jacek Bigda, życząc ciekawej dyskusji i wniosków podbudowanych zdobytą wiedzą, podziękował wszystkim uczestnikom za udział w wykładzie i dyskusji. Następnie głos zabrał
dr Jacek Kaczmarek – specjalista ds. relacji z absolwentami za-

– Istotą radości z pracy jest jej sens, ale ważne jest także, aby
dobrze się czuć i pracować w sprzyjającej rozwojowi atmosferze – wyjaśniała dr hab. M. Błażek. – Jeżeli weźmie się ludzi,
którzy są pasjonatami czegoś i zapewni się im satysfakcjonujące

Od lewej: dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof uczelni; prof. Jacek Bigda; dr hab. Magdalena Błażek; dr Jacek Kaczmarek
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warunki pracy – radość z pracy będzie czynnikiem motywującym; jeśli jednak sprawi się, że ludzie uznają swoje działania
za bezsensowne stracą motywację wewnętrzną i radość z pracy.

lem, prowadzenie odpowiedniej polityki rekrutacyjnej, a także
regularne szkolenia i konferencje poświęcone zagadnieniom
przemocy w pracy.

W swoim wystąpieniu Ekspertka omówiła sposoby wzmacniania zaangażowania w pracę, jak również podkreśliła rolę prawidłowej komunikacji w relacjach interpersonalnych w oparciu
o przykłady wzięte z zawodowej praktyki. Ponadto wyróżniła
trzy zasadnicze rodzaje mobbingu – pionowy, poziomy i pochyły oraz przybliżyła zgromadzonym poszczególne stopnie mobbingu – od działań zakłócających proces komunikacji, poprzez
osłabianie reputacji pracownika i działania podważające jego
pozycję zawodową, po bezpośrednie ataki na bezpieczeństwo
i zdrowie, w tym nadużycia fizyczne i molestowanie seksualne.

– Budując kulturę organizacji, trzeba pamiętać, że muszą cechować ją: otwartość i jawność, a prawo do krytyki i swobodnego
wypowiadania się przysługuje każdemu pracownikowi – zaznaczyła dr hab. Magdalena Błażek.

Jako panaceum na przezwyciężenie mobbingu w miejscu
pracy dr hab. Błażek wskazała właściwe zarządzanie persone-

Prezentacja wygłoszona podczas spotkania dostępna jest
w extranecie w zakładce Sejmowej Komisji Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich GUMed.
DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Rzeczniczka prasowa GUMed
fot. Joanna Śliwińska/GUMed

Kurs EIT From Scientists
to Innovators for Industry
Centrum Transferu Technologii GUMed prowadzi nabór na
szkolenie From Scientists to Innovators for Industry. Jest to
3-miesięczny kurs składający się z modułów online, seminariów, sesji mentorskich i wydarzeń. Wszystkie działania organizowane są we współpracy z uniwersytetami i partnerami
przemysłowymi z całej Europy. Członkiem konsorcjum jest
Gdański Uniwersytet Medyczny oraz: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Universiteit Maastricht (Holandia), National
University of Ireland (Irlandia), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Karolinska Institutet
(Szwecja), University of Copenhagen (Dania), Boehringer
Ingelheim RCV (Austria), Philips Electronics (Holandia),
Asociatia INIT with the FreshBlood HealthTech Community (Rumunia), DEX Innovation Centre (Czechy), MADoPA
(Francja), Roche (Dania).

Dodatkowo przewidziane są moduły związane z własnością
intelektualną, regulacjami dotyczącymi urządzeń medycznych
i transformacją cyfrową.
Cykl szkoleń kierowany jest do doktorantów i młodych naukowców zainteresowanych rozpoczęciem kariery w przemyśle lub nawiązaniem współpracy z przemysłem w ramach
swoich badań. Szczegółowy plan programu dostępny jest na
stronie Centrum Transferu Technologii GUMed. Rejestrować
się można do 30 maja 2022 r. poprzez formularz internetowy.
Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Karolina Irmgard
Kądziela z CTT GUMed, koordynator projektu EIT Health,
e-mail karolina.kadziela@gumed.edu.pl.

Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
• komunikacja, współpraca,
• zrozumienie potrzeb klienta, myślenie projektowe i prototypowanie,
• zarządzanie strategiczne,
• rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie,
• zarządzanie projektami,
• zarządzanie operacyjne,
• finanse i dostęp do rynku.
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Dni Otwarte w GUMed
Pierwsze dni wiosny to najczęściej sygnał do rozpoczęcia Dni Otwartych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Nie inaczej było i tym razem. Wydarzenie, ze
względu na trwającą pandemię, odbyło się po raz trzeci
w formie online.
Głównymi elementami programu tegorocznych Dni Otwartych GUMed, które odbyły się w dniach 4 i 5 kwietnia, były
prelekcje prowadzone przez pracowników i studentów naszej
Uczelni. Poruszona tematyka na pewno zainteresowała niejednego licealistę. Na pytanie dlaczego tak wielu utalentowanych
artystów cierpiało na choroby rzadkie starała się odpowiedzieć
prof. Jolanta Wierzba z Zakładu Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego.
Dr hab. Jerzy Jankau, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej
i dr Marek Bukowski z Muzeum GUMed wspominali swoje studenckie czasy i drogę, która doprowadziła do aktualnych
miejsc pracy.
Kandydaci mieli okazję zapoznać się z możliwościami, jakie
stwarza studiowanie na Wydziale Farmaceutycznym GUMed
dzięki wykładom prowadzonym przez dr. Adriana Szewczyka
Dlaczego warto studiować farmację? oraz dr Martę Bauer Możliwości i przyszłość diagnostyki laboratoryjnej. Studenci zrzeszeni
w STDL oraz PTSF zaprosili kandydatów na przyszłych farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych do odwiedzenia Wydziału Farmaceutycznego, gdzie pokazywali, jak wyglądają studia na farmacji i analityce medycznej od środka.
Podczas wykładów nie zabrakło również odniesień do zdrowego żywienia. Studenci z SKN Zdrowia Środowiskowego
i Epidemiologii pokazywali czy rosół rzeczywiście ma wła-

ściwości lecznicze, a dr inż. Maciej Tankiewicz opowiadał
o bezpieczeństwie żywności.
Dr Bartosz Rybak opowiedział o tym czego nie widzimy, a co jest
wszędzie – o mikrobach. Natomiast studenci z SKN Chirurgii
Plastycznej oraz Dermatologicznego Studenckiego Koła Naukowego poruszyli tematykę prewencji nowotworów skóry od strony
praktycznej podczas prelekcji Skórny znak – czy to rak?
Licealistów zainteresowały również ekonomiczno-medyczne wystąpienia. Podczas pierwszego, prowadzonego przez mgr Paulinę
Brajer, koordynatorkę projektu 18+ dla zdrowia, starano się odpowiedzieć na pytanie co łączy odkładanie pieniędzy do skarpety
z brakiem aktywności w aspekcie dbania o swoje zdrowie. Drugą
prelekcję pt. Healthy or wealthy? Lepiej być zdrowym czy bogatym
przygotowały dr Ewa Bandurska i mgr Weronika Ciećko. Odpowiedź na to pytanie, a także inne zagadnienia, można odnaleźć
na stronie dniotwarte.gumed.edu.pl/nagrania
Pracownicy Działu Rekrutacji – lic. Magdalena Cholewińska
i mgr Jerzy Rembalski przekazali kandydatom garść informacji o procesie rekrutacji.
Po dniu przerwy, 7 kwietnia, dni otwarte wróciły w formule
anglojęzycznej. Przyszli studenci zagraniczni mogli nie tylko zapoznać się z anglojęzyczną ofertą kierunków ale także
poznać studentki pierwszego i szóstego roku medycyny, które studiują w GUMed. Podczas wydarzenia zaprezentowano
również to, czym zajmuje się Biuro ds. Umiędzynarodowienia
Uczelni i jakie Uczelnia daje możliwości integracji studentów
i wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Zgromadzeni
widzowie mogli również zobaczyć Uczelnię od środka dzięki
prezentacji filmu Guided Tour.
Zapraszamy na przyszłoroczne dni otwarte GUMed, które
mamy nadzieję odbędą się już w formie stacjonarnej!
MGR INŻ. BARTOSZ STACHOWSKI
Sekcja Promocji

WYDZIAŁ LEKARSKI GDAŃSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ, ROCZNIK 1982
W tym roku mija 40 lat od uzyskania przez nas dyplomów lekarzy. Z tej okazji,
wzorem lat ubiegłych, organizujemy koleżeńskie spotkanie, które odbędzie się
w dniach 4-6 listopada 2022 r.
w Ośrodku Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa
w tym wydarzeniu do 15 czerwca 2022 r. na adres mailowy
bt.gronek@gmail.com, krystynaszwaba@gmail.com
Po otrzymaniu deklaracji, w odpowiedzi na zgłoszenie mailowe
wyślemy szczegółowe informacje dotyczące spotkania.
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Ruszamy z programem
wsparcia pracowników

Specyfika pracy w uczelni medycznej polega na tym, że wiele
osób łączy pracę badawczą lub badawczo-dydaktyczną z pracą kliniczną. To dla nich ostatnie dwa lata walki z pandemią
były szczególnie trudne, choć każdy z nas, niezależenie od
wykonywanych zadań, ma prawo odczuwać ich negatywne
konsekwencje. Ten czas utwierdził nas w przekonaniu, że
holistyczne spojrzenie na pracownika jest dziś nie tyle jedną
z możliwości, co koniecznością. Wiemy, że szeroko rozumiany dobrostan to jedna z istotnych składowych motywacji do
codziennej pracy, niezależnie od tego czy polega ona na prowadzeniu działalności naukowej czy wspieraniu pracowników
akademickich w realizacji ich zadań.

daktyki, ale też dawać przykład dbałości o swoich pracowników.
Problemy na płaszczyźnie zawodowej (w tym najpoważniejsza
ich postać, definiowana jako stan wypalenia) mogą mieć różną genezę i różny przebieg. Jednak niemal zawsze utrudniają
funkcjonowanie i obniżają jakość życia. Chcemy zwiększać
świadomość na temat czynników ryzyka i zachęcać naszych
pracowników do profilaktyki w tym zakresie. Biuro Programu IDUB i Dział Wsparcia Rozwoju Pracowników we współpracy z Danutą Rocławską, psycholożką, ekspertką w zakresie
interwencji kryzysowej i psychoedukacji przygotowali pakiet
działań, które mają w tym pomóc i zainspirować do szeroko
rozumianej troski o siebie (artykuł ekspertki na kolejnych
stronach). Wspólnym celem jest zwiększanie świadomości na
temat zdrowia psychicznego, wzmocnienie umiejętności tworzenia dobrych nawyków, a w rezultacie wspólne tworzenie
harmonijnego i zrównoważonego miejsca pracy, nastawionego
na aktywne dbanie o zdrowie mentalne pracowników.

Jako jedna z dziesięciu najlepszych uczelni w Polsce chcemy
wyróżniać się nie tylko jakością prowadzonych badań czy dy-

DR N. SPOŁ. AGNIESZKA ANIELSKA
Biuro Programu IDUB

Fundamentem, na którym zbudowany jest Gdański Uniwersytet Medyczny są ludzie. Bez nich niemożliwe jest wykorzystanie szansy, jaka pojawiła się wraz z uzyskaniem statusu
uczelni badawczej.

JAK CHCEMY POMÓC PRACOWNIKOM W ZADBANIU O SIEBIE?
Stawiamy na profilaktykę, psychoedukację,
aktywne wsparcie. Zapraszamy na stronę
gumedtoludzie.gumed.edu.pl, gdzie szczegółowo informujemy o:
• podcastach poświęconych tematyce dobrostanu i profilaktyce
zdrowia psychicznego przygotowanych specjalnie dla naszych
pracowników (to porcja wiedzy
eksperckiej podanej w przystępny sposób oraz przyjaznej formie
rozmowy psycholożki Danuty Rocławskiej i dziennikarki radia TOK
FM Zuzanny Piechowicz),
Pierwszy podcast z gościnnym
udziałem prof. Marcina Fijałkowskiego jest już dostępny!

• bezpłatnych konsultacjach indywidualnych, podczas których można uzyskać
fachowe wsparcie i poszukać dla siebie
optymalnych rozwiązań (to
bezpieczna przestrzeń do wysłuchania, rozmowy i wspierania w trudnościach i ważnych
tematach),

Prof. Marcin Fijałkowski,
I Katedra i Klinika
Kardiologii GUMed

konsultacjach gru• bezpłatnych
b
powych dla osób zarządzających
zespołami, które dają możliwość wymiany doświadczeń
oraz dostarczają wiedzy na temat metod wspierania pracowników (to możliwość do inspiracji, dzielenia się i znajdowania
optymalnych rozwiązań dla siebie i zespołów).
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Dobrostan to więcej niż
dobre samopoczucie
Odporność psychiczna jest niezbędna nam wszystkim w codziennym życiu. Umiejętność elastycznej adaptacji do zmieniających się warunków i zdolność do regenerowania sił
psychofizycznych to główne wskaźniki kondycji osobistej
i społecznej. W realiach zawodowych, w których obok sukcesów i poczucia satysfakcji doświadczamy także stresu i obciążeń, podejmowanie świadomych decyzji i działań, mających
na celu dobrostan własny oraz otaczających nas ludzi to dziś
jedno z najważniejszych wyzwań.
Dobrostan, szczególnie dobrostan psychiczny, jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka. Nie bez powodu mówimy, że
wszystko zaczyna się w głowie. Tymczasem równowaga między życiem zawodowym a osobistym bywa często mityczna,
nie tylko ze względu na kult wydajności, ale także ze względu
na nieumiejętne stawianie priorytetów i brak umiejętności odpoczywania. Na dobrostan warto spojrzeć jako na fundament
odporności psychicznej – tak bardzo nam teraz potrzebnej, nie
tylko na poziomie indywidualnym, ale i zespołowym.
Współpracując z firmami w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego proponuję zazwyczaj szersze spojrzenie na dobrostan niż tylko przez pryzmat dobrego samopoczucia. Jeżeli
spojrzymy na to zagadnienie holistycznie to zauważamy, że
na dobrostan człowieka składają się nie tylko jego zdrowie
i witalność, ale także umiejętność zarządzania emocjami, samoocena, subiektywny dostęp do woli, entuzjazm, poczucie,
że to co robię mam sens. Dobrostan jednostki w takim ujęciu przekłada się na kondycję psychofizyczną i umiejętności
adaptacyjne w obliczu zmian. W kontekście całego systemu,
jakim jest miejsce pracy, dobrostan buduje więc odporną, elastyczną, empatyczną i gotową do wyzwań organizację.
SPECYFIKA PRACY I ZAWODU
W kontekście wypalenia zawodowego mówimy często, że
żeby się wypalić, trzeba płonąć. Tym płomieniem jest duże
zaangażowanie, perfekcjonizm, ambicja. Jeżeli dodamy do
tego brak nawyku odpoczynku i nieumiejętność „odpuszczania” kolejnych wyzwań lub delegowania zadań to tworzy
nam się nam się bardzo wymagająca i trudna przestrzeń do
codziennego funkcjonowania. Od lat pracuję z menedżerami
z różnych branż. W czasie pandemii rozpoczęłam współpracę z osobami ze środowiska medycznego. Spotkałam tam
przede wszystkim ludzi niezwykle zaangażowanych, odpowiedzialnych, empatycznych oraz w pełni oddanych swojej
pracy, bliskich temu opisowi.

Danuta Rocławska ‒ psycholożka, specjalistka z zakresu interwencji kryzysowej,
psychoedukatorka

Aby zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego, nie ma innej
drogi jak życzliwe, intencjonalne zadbanie o siebie i własne
zasoby oraz otwarcie się na przyjmowanie pomocy. Po stronie miejsca pracy jest z kolei strategiczne i mądre wspieranie
pracowników w zakresie zwiększania równowagi i dobrostanu
oraz dostarczanie konkretnych rozwiązań.
Środowisko medyczne, nawet bez kryzysu pandemii, stwarza
dość szczególne i trudne warunki pracy. Intensywny, zmianowy
tryb pracy, wysokie wymagania, konieczność radzenia sobie
z trudnymi emocjami wynikającymi z bezpośredniej relacji
z pacjentami, obciążenie psychiczne, konflikty – lista jest długa. Zresztą wyzwania i przeciążenia czy napięcia to bardzo
uniwersalne doświadczenia i mogą dotyczyć wszystkich grup
zawodowych, zarówno lekarzy, jak i innych pracowników
Uczelni. Obecnie zmęczenie może wynikać nie tylko z radzenia sobie z niepewnością pandemii, ale także z eksploatacji
organizmu, ciągłych zadań, dużych oczekiwań i rzeczywistości, która nie zawsze jest wspierająca.
Wyzwania w obszarze dobrostanu to zawsze wspólna sprawa.
Po stronie pracownika jest sprawdzanie czy nie stawia sobie
zbyt wysokich wymagań jeżeli chodzi o jakość i ilość przyjmowanych zadań i czy jego strategie radzenia sobie ze stresem
są skuteczne. Po stronie szefa i organizacji jest z kolei podejmowanie działań związanych z profilaktyką, wspieranie kompetencji menedżerskich i taka organizacja pracy, która będzie
minimalizować przeciążenie i stres.
Pierwsze wzmianki na temat objawów wypalenia zawodowego pochodzą z lat 50. XX wieku.
Dotyczyły osób pracujących w środowisku medycznym. Przez kolejne dwie dekady zjawisko
wypalenia obserwowali badacze i psychologowie, sprowadzając symptomy do trzech głównych obszarów: emocjonalnego wyczerpania,
wycofania i/lub depersonalizacji w relacjach z innymi, obniżonego poczucia dokonań osobistych.
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Co w organizacji sprzyja profilaktyce
w zakresie zdrowia psychicznego?

KONTEKST MA ZNACZENIE
Nie żyjemy w łatwym świecie. Mądry pracodawca
uznaje kontekst zewnętrzny, który ma silne oddziaływanie na ludzi, ich funkcjonowanie i emocje. Do
niedawna była to pandemia i jej kolejne fale, obecnie sytuacja wojny za wschodnią granicą. Wiele
firm kładzie teraz nacisk na działania zwiększające
odporność – jednostki, zespołu i całej organizacji
zamiast zajmowania się ich wydajnością. Aby dokonać takiej zmiany konieczna jest modyfikacja
dotychczasowego myślenia, głównie przez pryzmat
wskaźników ukierunkowanych zazwyczaj na rozwój
i szybkie efekty. Normalizacja zdrowia psychicznego jest procesem wymagającym czasu, uważności
ale też konkretnych działań. To kwestia nie tylko
społecznej odpowiedzialności, ale tworzenia psychologicznego bezpieczeństwa oraz zdrowej sieci
zasobów społecznych.
DANUTA ROCŁAWSKA

Wysokie kompetencje
menedżerskie

Dobra organizacja
czasu pracy

Świadomość
zjawisk
związanych
ze zdrowiem

Aktywna
psychoedukacja

Systemowe metody
radzenia sobie ze stresem
w pracy
grafika ‒ Bartosz Stachowski

Wydziałowy Klub Tutora
Akademickiego
rozpoczął działalność
Pracownicy naukowi i dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wzięli udział
w pierwszym roboczym spotkaniu nowo powołanego Klubu
Tutora Akademickiego. Wydarzenie odbyło się 13 kwietnia
2022 r. w formie hybrydowej – online oraz w siedzibie Za-

Kultura pracy
oparta na zaufaniu
i współpracy

Osobiste strategie
radzenia sobie
ze stresem

kładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
GUMed. Prowadziły je pomysłodawczynie projektu:
dr Marlena Robakowska oraz dr Anna Tyrańska-Fobke. W rozmowach uczestniczyli również m.in.:
prorektor ds. jakości kształcenia dr hab. Agnieszka
Zimmermann, prof. uczelni oraz kierownik Zakładu
dr hab. Łukasz Balwicki, prof. uczelni. Specjaliści dyskutowali nad zaprojektowaniem działań związanych
z działalnością tutorską w zakresie rozwoju kompetencyjnego studentów GUMed.
Klub został powołany dzięki wsparciu prorektor ds. jakości
kształcenia dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni
oraz dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej prof. Przemysława Rutkowskiego. Celem inicjatywy jest propagowanie idei tutoringu

Od lewej: dr hab. Łukasz Balwicki, prof. uczelni; dr Marlena Robakowska; dr Anna Tyrańska-Fobke; dr hab. Agnieszka
Zimmermann, prof. uczelni; dr Damian Szczesny | fot. Paweł Sudara/GUMed
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rozumianej jako podejście indywidualne w pracy ze studentem,
skłaniające go do samodzielnego i krytycznego myślenia
w rozwiązywaniu podejmowanych problemów. Podczas comiesięcznych spotkań członkowie Klubu będą przekazywać
wiedzę w tym zakresie, wypracowywać optymalne ścieżki
wdrożenia indywidualnego podejścia do studentów oraz
wspierać pracowników w rozwoju własnych kompetencji

Powtórka z anatomii
i pierwsze
chirurgiczne szwy
Za nami kolejne spotkanie z uczestnikami projektu Nauka to ludzie. Tym razem licealiści goszczący
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odwiedzili
Katedrę Anatomii i Neurobiologii oraz Klinikę Chirurgii Onkologicznej.
Dr hab. Sławomir Wójcik z Zakładu Anatomii i Neurobiologii, pełniący również funkcję kierownika Działu Rekrutacji
GUMed, przygotował dla uczniów ciekawe zajęcia warsztatowe w pracowniach anatomicznych. Na początek zaproponował pracę z klasycznymi preparatami. Była to m.in. okazja
do zaawansowanej powtórki z neuroanatomii, któwra przydać
się może zwłaszcza tej części uczestników, przed którymi
w najbliższych dniach pierwszy ważny egzamin, czyli matura.
W dalszej części zajęć uczniowie poznali możliwości, jakie
daje interaktywny stół anatomiczny wykorzystywany w trakcie zajęć ze studentami. Ostatnia część spotkania była poświęcona na przybliżenie oferty edukacyjnej oraz omówienie
procesu i warunków rekrutacji.

Zajęcia z anatomii z dr. hab. Sławomirem Wójcikiem

z zakresu szeroko pojętego tutoringu. Nowo utworzona
organizacja pozostaje otwarta na współpracę z kolejnymi
osobami zainteresowanymi tego rodzaju zagadnieniami.
Szczegółowe informacje o jej działalności będą dostępne na
stronie wnoz.gumed.edu.pl oraz w Extranecie.
DR ANNA TYRAŃSKA-FOBKE
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Kolejnego dnia dr hab. Karol Połom z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej zastanawiał się z uczestnikami nad przyszłością chirurgii. Opowiedział im o najnowszych narzędziach
i kierunkach rozwoju tej gałęzi medycyny, zwracając jednocześnie uwagę na to, jak dynamicznym przemianom ona obecnie
podlega. Nawiązując m.in. do coraz szerszego wykorzystania
sztucznej inteligencji zwrócił również uwagę na to, jak duże
wyzwania i jak wielką odpowiedzialność nakłada to na lekarzy
i naukowców. Część spotkania poświęcił roli i zastosowaniu
mediów społecznościowych w szeroko rozumianej komunikacji naukowej oraz upowszechnianiu wiedzy naukowej. Na przykładzie wybranych wydarzeń, badań i publikacji zaprezentował
uczestnikom korzyści wynikające z nowych możliwości, którymi dysponujemy (szybkie dzielenie się wiedzą i docieranie
do danych), z drugiej zaś strony zwrócił uwagę na to, że działalność w przestrzeni wirtualnej nie zwalnia z odpowiedzialności
za słowa i konieczności weryfikacji informacji.
Po części wykładowej przyszedł czas na zajęcia praktyczne.
Pod czujnym okiem dr. hab. Karola Połoma i lek. Marcina
Ekmana z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej uczestnicy zapoznali się z podstawowymi technikami i narzędziami
chirurgicznymi, a następnie (z sukcesem) ćwiczyli zakładanie
pierwszych szwów.
Po więcej informacji na temat programu zapraszamy na stronę
naukatoludzie.gumed.edu.pl.
DR N. SPOŁ. AGNIESZKA ANIELSKA
Koordynatorka projektu Nauka to ludzie, Sekcja Promocji

Warsztaty chirurgiczne z lek. Marcinem Ekmanem
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Wielkie święto muzyki. Finał
obchodów 75-lecia Chóru GUMed

DARIUSZ GIERS
Prezes Chóru GUMed

Idziemy na finał! Świętowanie Jubileuszu 75-lecia Chóru
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Tadeusza Tylewskiego z powodu pandemii musiało zostać rozpisane na
kilka wydarzeń. Różnie bywało ostatnio z ograniczeniami,
a nam bardzo zależało, by ten właśnie najważniejszy koncert
– finałowy – zaśpiewać dla pełnej sali w Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej. I tak właśnie się stanie już 28 maja br.!
Ten wyjątkowy jubileusz świętujemy z przyjaciółmi. Kiedyś
w takie uroczystości śpiewaliśmy wspólnie z Chórem Uniwersytetu Gdańskiego. Teraz w pewnym sensie powracamy
do tej tradycji i to z wielką radością! Historia naszych zespołów zazębia się 50 lat temu i to w całkiem ciekawy sposób.
Artystycznie... Nasz zamknięty świat, zapisany w nutach
(genialna Anna Rocławska-Musiałczyk) vs świat otwarty, reprezentowany muzycznie przez wyjątkowych facetów (i jest

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
jubileuszu LXXV-lecia Chóru
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
im. Tadeusza Tylewskiego
19:00
19:15
19:30
19:45

rozpoczęcie
koncert Chóru Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
koncert Akademickiego Chóru
Uniwersytetu Gdańskiego
część oficjalna
PRZERWA

20:30

Tam i tu prapremierowe wykonanie
utworu skomponowanego przez
Annę Rocławską-Musiałczyk
specjalnie na tę okazję,
na połączone chóry oraz fortepian

Koncert dofinansowany jest
z budżetu Miasta Gdańska
pod patronatem rektora
Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego prof. dr. hab.
Marcina Gruchały oraz
Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Koncert pod
patronatem PZChiO. Patroni medialni – Radio
Gdańsk i Trojmiasto.pl.

Pierwsze zdjęcie
Chóru podarowane
przez Henryka
Pietruszczyka;
Gdańsk 1952 r.
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BŁAŻEJ POŁOM

Dyrygent Chóru GUMed
Utwór Tam i tu został skomponowany specjalnie dla
nas, dla Chóru Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
przez Annę Rocławska-Musiałczyk do poezji Bogdana
Jaremina, poety oraz profesora GUMed. Wybraliśmy
fragmenty wierszy, których
tematyka oscyluje wokół
morza. Chciałem, aby ten
utwór był spójny i łączył

ich 30 razy mniej niż nas). Czy to
forma pojedynku? Wątpię. Za to
wielka lekcja szacunku, a przy tym
szczególne wyzwanie dla naszego
dyrygenta Błażeja Połoma.
Zachęcam do obserwowania wydarzenia na portalu FB – wkrótce rozpoczniemy dystrybucję zaproszeń!
Ostatni taki Jubileusz –
finał obchodów 75-lecia
Chóru GUMed

w sobie wszystko, co nam bliskie, miejsca gdzie żyjemy, pracujemy, rozwijamy się i odpoczywamy: Uczelnię, Trójmiasto,
morze. Wszystko to zatacza krąg i ogniskuje się w tym utworze, tak jak 75-letnia historia naszego zespołu (tam i tu).
W warstwie słownej, jak i czysto muzycznej, kompozycja
ukazuje morze, w jego różnych momentach i barwach. Dzieło napisane przez Annę Rocławską-Musiałczyk na chór
i fortepian zostanie wzbogacone o trio jazzowe. Będzie to
próba połączenia dwóch, pozornie bardzo odległych światów muzycznych: klasyczny chór i improwizujące trio. Nawet
w kontekście aparatu wykonawczego utwór jest nieodgadniony, intrygujący i ekscytujący… jak morze, nasze morze.
fot. Dariusz Giers/raddar.pl

ANNA ROCŁAWSKA-MUSIAŁCZYK
Kompozytorka

Tam i tu to kolaż barw brzmienia, wachlarz
kolorów dźwięku i dźwięków, które tworzą
się poprzez połączenia różnych światów
muzycznych. Wszystko skupia morze, jego
głębia i tajemnica. Niedopowiedzenie. Ten
utwór to mój świadomy krok w kierunku
minimalizmu, zainspirowany poezją, która
stawia wymagania. Wszystko po to,
aby słuchacz znalazł w nim coś dla siebie.
Tam czy tu… bliżej...
fot. Anna Świeczkowska

DARIUSZ GIERS

fot. Dariusz Giers/raddar.pl
GAZETA GUMed

maj 2022

26

Z ŻYCIA UCZELNI

Plan Równości Płci w GUMed
JOANNA RYDUCHOWSKA
Dział Wsparcia
Rozwoju Pracowników

ARTUR SORDYL
Dział Wsparcia
Rozwoju Pracowników

MATEUSZ KIRJAK
Dział Projektów Badawczych

Wizja Unii Europejskiej, której obywatele w całej swej różnorodności mogą swobodnie podążać wybraną ścieżką życia, mają równe szanse rozwoju i mogą w równym stopniu
uczestniczyć w życiu społecznym, niezależnie od płci, jest
celem zawartym w Strategii na rzecz równouprawnienia płci
na lata 2020-2025. W związku
z powyższym, instytucje publiczne funkcjonujące na terenie Unii
Europejskiej zobowiązały się do
wprowadzenia Planów Równości
Płci w oparciu o założenia i wytyczne dotyczące:
1. równowagi między życiem
prywatnym/rodzinnym a zawodowym i kulturą organizacyjną instytucji;
2. równowagi płci w kadrze zarządczej i gronach decyzyjnych;
3. równość płci w procesie rekrutacji i rozwoju kariery;
4. włączenia kwestii płci do badań i treści dydaktycznych;
5. środków przeciwko przemocy ze względu na płeć, w tym
przeciwko molestowaniu seksualnemu.

Gdański Uniwersytet Medyczny, popierając idee tej Strategii,
dostosowując się do polityk unijnych oraz spełniając wymogi
nowoczesnej instytucji europejskiej, rozpoczął przygotowania do wdrożenia Planu Równości Płci już w połowie 2021 r.
Projekt ten koordynowany przez Artura Sordyla i Dominikę
Enerlich-Górkę z Działu Wsparcia Rozwoju Pracowników
zrealizowano we współpracy z pracownikami innych komórek organizacyjnych Uczelni między innymi z Działem
Projektów Badawczych i Biurem ds. Personalnych. Kluczem
do sukcesu była przede wszystkim wymiana doświadczeń
uczelni zrzeszonych w ramach Związku Uczelni w Gdańsku
im. Daniela Fahrenheita, w tym Uniwersytetu Gdańskiego,
będącego partnerem projektu MINDtheGEPS – Modifying Institutions by Developing The Gender Equality Plans
finansowanego z Programu Horyzont 2020. Konsultacje na
forum Związku Uczelni Fahrenheita, w formule zespołów
roboczych oraz spotkań kierowników jednostek, prowadzone
były od początku realizacji przygotowań GEP w Gdańskim
Uniwersytecie Medycznym.
Powyższe działania zaowocowały wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 17/2022 2.03.2022 r. Planem Równości
Płci dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Plan działań
równościowych w latach 2021-2023/2024. Dokument ten
stanowi deklarację, że nasza Uczelnia będzie podążać
w stronę światowych standardów w zakresie profesjonalnego i nowoczesnego podejścia do równouprawnienia płci.
Utworzenie go jest także doskonałą okazją do uporządkowania
dotychczas prowadzonych polityk
GUMed we wspomnianych obszarach w jednym, strategicznym
dokumencie. Samo wprowadzenie Planu to jednak dopiero początek drogi, którą obraliśmy.

Projekt graficzny przygotowała Zuzanna
Zapisek z Sekcji Promocji
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Plan Równości Płci został zbudowany w oparciu o analizę badań
ilościowych, przeprowadzonych
na podstawie danych pozyskanych
z Biura ds. Personalnych, która
ukazała między innymi dysproporcje w zakresie wynagrodzeń.
Uwzględniając również specyficzne potrzeby środowiska, jak
i korzystając z doświadczeń innych
uczelni, między innymi w ramach
Związku Uczelni w Gdańsku im.
Daniela Fahrenheita, możliwe było
wyodrębnienie czterech podstawowych celów Planu dla Gdańskiego

maj 2022

Z ŻYCIA UCZELNI

Uniwersytetu Medycznego, które pomogą w realnym wprowadzeniu zmian w zakresie równouprawnienia płci. Zalicza
się do nich:

|
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a następnie rozwoju potencjału ludzkiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dotychczas wprowadziliśmy miedzy innymi: szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, narzędzie
do profilowania osobowości zawodowej (pomagające efektywnie
zaplanować karierę zawodową pracownika), jak również wyrównaliśmy dostępność świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jest to jedynie część zadań, które
zaplanowaliśmy i chcielibyśmy wdrożyć najpóźniej do 2024 r.

1. zwiększenie świadomości wymogu równości płacy na równoważnych stanowiskach przy jednakowych kompetencjach;
2. wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet;
3. ułatwienie łączenia pracy z życiem codziennym (Work Life
Balance);
4. propagowanie zagadnień dotyczących równości płci oraz
różnic kulturowych.

Dokument jest dostępny w serwisie WWW Uczelni ‒ promocja.
gumed.edu.pl/66923.html.

Każdy cel podzielony został na poszczególne działania, mające
zapewnić równe traktowanie w procesie rekrutacji, zatrudnieniu,

JOANNA RYDUCHOWSKA, ARTUR SORDYL,
MATEUSZ KIRJAK

Podsumowanie
spotkania zespołu
V i IX POB 3
Czterdzieści osiem osób wzięło udział w spotkaniu pt. Therapeutically targetable receptors in personalized medicine, które odbyło się 25 marca 2022 r. w ramach serii Badania in
vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań
o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych. Webinar
przeprowadzono z wykorzystaniem platformy Clickmeeting.
Patronat nad wydarzeniem objął rektor GUMed prof. Marcin Gruchała oraz Uczelnie Fahrenheita.

Gospodarzem spotkania był dr hab. Rafał Sądej, prof. uczelni, prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed z Zakładu Enzymologii i Onkologii Molekularnej GUMed. Naukowiec jest koordynatorem zespołu IX
w Priorytetowym Obszarze Badawczym nr 3, jest także zaangażowany w działalność koszyka V w POB 3 oraz koszyka II
w POB 1. Podczas webinaru prof. R. Sądej wygłosił wykład
pt. FGFR2 as a potential therapeutic target in ER+ breast cancer.
W webinarze wzięła również udział dr Natalia BednarzKnoll z Zakładu Onkologii Translacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, członek zespołu
I w POB 1. Wystąpienie specjalistki nosiło tytuł EGFR as
a potential marker of dissemination to bones in prostate cancer.
W wydarzeniu uczestniczyli naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W kolejnych miesiącach cykl spotkań
z naukowcami będzie kontynuowany w ramach programu
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Z GŁĘBOKIM ŻALEM INFORMUJEMY, ŻE
6 KWIETNIA 2022 R. ZMARŁA

14 KWIETNIA 2022 R. ZMARŁ

GRAŻYNA SZCZĘSNA

DR N. MED. JANUSZ SEPIOŁO

Emerytowana wieloletnia pracownik Działu Gospodarczego
GUMed, zatrudniona w latach 1985-2020 na stanowisku
strażnika ochrony mienia na Wydziale Farmaceutycznym.

Wieloletni specjalista Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed, zatrudniony w Uczelni w latach
1983-1992.

GAZETA GUMed
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6 KWIETNIA 2022 R. ZMARŁ
PROF. DR HAB. N. MED.
ZBIGNIEW GRUCA

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, endokrynologii i gastroenterologii. Wieloletni
kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie
Gdański Uniwersytet Medyczny), zatrudniony w Uczelni w latach 1957-2003.
Inicjator wprowadzenia szeregu nowoczesnych metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endokrynologicznej. Założyciel (1989 r.) i wieloletni
prezes, a od 2010 r. członek honorowy Sekcji
Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich. Założyciel (w 2003 r.) oraz
prezes Pomorskiej Fundacji Rozwoju Chirurgii. Wieloletni prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Członek: Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, Societe Internationale de Chirurgie, Collegium
Internationale Chirurgie Digestive, European Society of Oncological Surgery, Infection
Society – Europe, członek korespondent
Academia Peruana D`Chirurgia w Peru.
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi
(1980 r.), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988 r.), Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (2001 r.) oraz
Złotym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001 r.).

22 KWIETNIA 2022 R.
ZMARŁ

PROF. DR HAB.
N. MED. STEFAN
ZYGMUNT ANGIELSKI
Rektor naszej Uczelni w latach
1990-1993, prorektor ds. nauki
w latach 1975-1980, dyrektor Instytutu Patologii w latach 19701975. Współtwórca Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
UG i GUMed. Twórca i pierwszy
fot. Sylwester Ciszek/UG
kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej. Inicjator włączenia diagnostyki laboratoryjnej do programu nauczania na kierunku lekarskim. Specjalista
w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek. Uhonorowany w 2020 r.
godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku
oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne. Był pomysłodawcą powołania naszego akademickiego pisma,
które obecnie nosi nazwę „Gazeta GUMed”.
Doktorat z zakresu nauk medycznych obronił w 1958 r., habilitował się
w 1963 r. W 1973 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 r.
stanowisko profesora zwyczajnego. Autor i współautor ponad 250 publikacji
badawczych i kilkunastu podręczników akademickich, w tym wydanego
w 1976 r. Zarysu biochemii klinicznej i analityki, pierwszego polskiego podręcznika z tej dziedziny oraz opublikowanej w 1994 r. Biochemii klinicznej.
Organizator przełomowego dla tej gałęzi nauki sympozjum Biochemiczne
aspekty funkcji nerek (1973 r.)
Członek założyciel Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Gdańsku i jego prezes w latach 1992-2002.
Założyciel gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, prezes PTDL w latach 1976-1979, redaktor naczelny czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Biochemicznego. Członek korespondent (od 1989 r.) i członek rzeczywisty
(od 2002 r.) Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zespołu Nefrologii Komórkowej i Molekularnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
PAN i AMG. Od 1995 r. członek honorowy Amerykańskiego Towarzystwa
Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Ukraińskiej Akademii Nauk oraz
Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.
Laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń. Uhonorowany m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969 r.), medalem Za Wzorową Pracę w Służbie
Zdrowia (1970 r.), medalem Zasłużonemu Ziemi Gdańskiej (1973 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974 r.), Medalem Zasłużonemu AMG (1978 r.), Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (1990 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008 r.), medalem Gloria Medicinae
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (2008 r.).
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KADRY GUMed

Kadry GUMed
TYTUŁ I STANOWISKO PROFESORA
OTRZYMALI:

STANOWISKO PROFESORA UCZELNI
OTRZYMAŁA

dr hab. n. farm. Adriana Mika
NA STANOWISKU ADIUNKTA
ZATRUDNIENI ZOSTALI:

dr n. med. Filip Dąbrowski
dr n. med. Dorota Dydjow-Bendek
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NOWI DOKTORZY

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEJ PRACY W GUMed OBCHODZĄ:

20 lat
25 lat

prof. dr hab. n. med. Jacek Kot
prof. dr hab. n. med. Aida Kusiak
prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański

|

dr n. med. Magdalena Pieszko
dr n. med. Krzysztof Konopa
mgr Justyna Korczyńska

PRACĘ W UCZELNI ZAKOŃCZYLI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mgr Hanna Bednarczyk-Szulc
lek. dent. Magda Brona Tężyk
lek. dent. Kinga Dewewrenda
mgr Katarzyna Duzowska
mgr Daria Januszewska
dr hab. n. med. Bogumiła
Kiełbratowska
mgr Marta Kluczek
lek. dent. Krzysztof Kozłowski
mgr Katarzyna Misiec-Podeszwa
dr n. med. Karolina Niska

ZMIANY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH
W GRUPIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

• Z dniem 31.03.2022 r. prof. dr hab. Jacek Bigda przestał
pełnić funkcję p.o. dyrektora Instytutu Biotechnologii
Medycznej i Onkologii Doświadczalnej.
• Z dniem 1.04.2022 r. prof. dr hab. Annie Żaczek powierzono funkcję p.o. dyrektor Instytutu Biotechnologii
Medycznej i Onkologii Doświadczalnej.

Nowi doktorzy
Uchwałą Rady Nauk Medycznych GUMed

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki
medyczne uzyskali:
DR N. MED. ANTONINA BUDA

Adiunkt; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób
Tkanki Łącznej i Geriatrii GUMed, praca pt. Zastosowanie ultrasonografii płuc u pacjentów dorosłych ze szczególnym
uwzględnieniem zmian śródmiąższowych.

• lek. dent. Szymon Paprocki
• lek. dent. Jakub Pietroń
• dr n. med. Dorota Pylińska-Dąbrowska
• mgr Lucyna Reimann
• Iwona Stawicka
• dr n. chem. Magdalena
Śliwińska-Bartel
• mgr Elżbieta Tymińska
• lek. dent. Ewa Wierchoła
• mgr Wiesława Woźnicka

ZMIANY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W GRUPIE
PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

• Z dniem 31.03.2022 r. mgr Marek Langowski przestał
pełnić funkcję kanclerza.
• Z dniem 1.04.2022 r. pełniącym obowiązki kanclerza
został prof. dr hab. Jacek Bigda.
• Z dniem 1.04.2022 r. kierownikiem Biura Centrum
Wsparcia Badaczy został mgr inż. Tomasz Klejner.
• Z dniem 3.03.2022 r. kierownikiem Działu Współpracy
Międzynarodowej został mgr Dawid Spychała.

DR N. TECH. TOMASZ STOKOWY

Specjalista; Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych
GUMed, praca pt. Precyzyjne identyfikacje rzadkich wariantów genetycznych w danych pochodzących z sekwencjonowania DNA wysokiej
przepustowości.
Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne uzyskali:
MGR DOROTA ANNA DYDJOW-BENDEK

Asystent; Zakład Higieny i Epidemiologii GUMed, praca pt. Związek
pomiędzy preferencjami żywieniowymi a rakiem piersi: badanie kliniczno-kontrolne, promotor – prof. dr hab. Paweł Zagożdżon.
LEK. MARCIN ZYGMUNT PAJKOWSKI

Asystent; Zakład Diagnostyki Chorób Serca GUMed, praca pt. Zastosowanie fluorescencji NADH w ocenie funkcji śródbłonka mikrokrążenia u pacjentów z dyslipidemią, promotor – prof. dr hab. Marcin Andrzej Hellmann.
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BIBLIOTEKA INFORMUJE

Zapraszamy
na obchody
XIX Tygodnia
Bibliotek!
Biblioteka – świat w jednym miejscu to hasło tegorocznej
ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo. Po pierwsze,
kojarzyć się może z zasobami gromadzonymi w Bibliotece, książkami łączącymi nas – czytelników, z innymi ludźmi,
z różnymi okresami dziejów, odmiennymi poglądami czy
kulturami. Po drugie jednak, Biblioteka, zwłaszcza taka jak
nasza, będąca częścią Uczelni, na której studiują i pracują ludzie z różnych krajów, mówiący różnymi językami, staje się
światem w jednym miejscu w codziennym spotkaniu i wspólnej nauce osób pochodzących z wielu stron świata. Dlatego
nasze tegoroczne inicjatywy – łączące się także z trwającym
Rokiem Komunikacji i Integracji Międzykulturowej Społeczności GUMed – koncentrują się właśnie na postrzeganiu
Biblioteki jako miejsca integracji i tworzenia więzi ponad
granicami lub ponad czasem, miejsca poznania historii –
ludzkich, osobistych, ale też historii jako pewnej tradycji,
w którą każdy członek naszej społeczności się wpisuje.

PROGRAM
10 MAJA GODZ. 16:00 / CZYTELNIA
Premiera książki pt. Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego autorstwa śp. prof. Wiesława Makarewicza. W spotkaniu promującym wydawnictwo udział
wezmą: prof. Bolesław Rutkowski (urodzony w Wilnie
mecenas wileńskich tradycji naszej Uczelni) i Małgorzata Omilian-Mucharska (redaktorka książki). Wydarzenie
poprowadzi dr Marek Bukowski (Muzeum GUMed).

11 MAJA GODZ. 13:00 / CZYTELNIA 2
Warsztaty (w j. angielskim) z komunikacji międzykulturowej Jak być kulturowo inteligentnym i dlaczego warto
się starać? prowadzone przez prof. Nataszę Kosakowską-Berezecką.
Po warsztatach na uczestników będą czekać kolejne atrakcje w ramach Integration Coffee, czyli międzykulturowy
poczęstunek w Czytelni nr 2 (wyjątkowo) lub – jeśli pogoda pozwoli – premierowo, pod chmurką, czyli na trawniku za Czytelnią. Przy kawie i smakołykach, przygotowanych dzięki wsparciu Biura ds. Umiędzynarodowienia
Uczelni oraz – mamy nadzieję – studentów i przyjaciół
Biblioteki, zapraszamy Państwa na rozmowę wokół XIXi XXI-wiecznej torby lekarskiej. Inicjatorem dyskusji
o tożsamości lekarza będzie dr Marek Bukowski. Nie zabraknie także możliwości bardziej swobodnej rozmowy
oraz chwili odpoczynku od nauki.

12 MAJA GODZ. 19:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Zapraszamy miłośników „światów możliwych” – wszak
o tym, że każda książka ma swój osobny świat, wie każdy
zapalony czytelnik – do naszego DKK. Majowe spotkanie odbędzie się pod umownym hasłem 4 opowiadania
z 4 stron świata.
Dodatkowo, dla tych, którzy zechcą z nami świętować
oraz dla naszych codziennych gości, szykujemy wystawę-niespodziankę. Na razie zdradzimy tylko, że – jak
przystało na Bibliotekę – będzie literacko, a w związku
z przyświecającym hasłem – światowo.
Jedno miejsce – Biblioteka Główna GUMed – cały
świat (tyle światów, ile ludzi), więc nie może Ciebie
tutaj zabraknąć!
plakat ‒ Agata Małecka
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As we celebrate the annual Libraries Week (May 8-15th)
with the official theme Library – the world in one place,
numerous events will take place in MUG Main Library.
On Wednesday, May 11th, we would like to invite you to
participate in the cross-cultural communication workshop
How to be culturally intelligent and why is it worth trying?
run by Professor Natasza Kosakowska-Berezecka. The
event will take place at 1 pm. in the Reading Room no. 2
in the MUG Main Library and will be held in English.
You can count on more attractions after the meeting
during the Integration Coffee.

Natasza Kosakowska-Berezecka

ABOUT WORKSHOP

O WARSZTATACH

We live in the global village that is challenged with global
problems – the pandemic, climate crisis, migration and
refugees seeking shelter from wars. We are all interdependent and if we do not learn how to cooperate across
nations, cultures and regions we will not come even close
to solving any of these problems. Cultural intelligence is
one of the key social competences necessary to foster such
cooperation and a necessary asset if you work in cross-cultural setting. During this 1,5 hour meeting we will focus
on how to be inclusive and open to diversity and develop
our cultural intelligence that can be used in solving interpersonal conflicts.

Żyjemy w globalnej wiosce, przed którą stoją globalne wyzwania – pandemia, zmiany klimatyczne, migracja i fale uchodźców
szukających schronienia przed wojną. Jesteśmy wszyscy zależni
od siebie i jeśli nie nauczymy się współpracy między narodami,
kulturami i regionami, nie uda nam się rozwiązać żadnego
z tych problemów. Inteligencja kulturowa jest jedną z kluczowych
kompetencji społecznych niezbędnych do wspierania takiej kooperacji i atutem, który umożliwia pracę w środowisku międzynarodowym. Podczas 1,5-godzinnego spotkania skupimy się na
inkluzywności, spróbujemy pokazać, jak być otwartym na różnorodność i rozwijać swoją inteligencję kulturową, która może
być pomocna w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich.

Natasza Kosakowska-Berezecka
has a PhD in Psychology and
works as an Associate Professor
in the Division of Cross-Cultural Psychology and Psychology
of Gender at the University of
Gdańsk. Her main area of practice and research is gender equality,
diversity and work-life balance
within the area cross-cultural
psychology and her special interests are mechanisms of bias,
social change and organizational
cues fostering social capital and
diversity within organizations and
societies across the world. She lectures at Polish universities but also
abroad (Anglia Ruskin University,
Cambridge; Arctic University of
Norway, Tromso; University of
Brunel, Uxbridge, London; Universidad de Granada, Spain; Delhi University, India; University of
Geneve, Switzerland). As diversity expert she also co-authored the
Integrative Model for Migrants
for City of Gdańsk.

Oprac. DR N. HUM. JAKUB RUSAKOW
Kierownik Oddziału
Informacji Naukowej i Promocji,
MAŁGORZATA FLORIANOWICZ
Kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów

GAZETA GUMed

Profesor Natasza Kosakowska-Berezecka jest kierowniczką Zakładu
Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jej badania dotyczą równości płci, różnorodności i równowagi
między życiem zawodowym a prywatnym w obszarze psychologii międzykulturowej. Do jej szczególnych
zainteresowań należą mechanizmy
uprzedzeń, zmiany społeczne oraz
wskazówki organizacyjne pomagające w rozwijaniu kapitału społecznego i różnorodności w organizacjach
i społeczeństwach na całym świecie.
Wykłada w uniwersytetach w Polsce
i za granicą (Anglia Ruskin University, Cambridge; Arctic University
of Norway, Tromso; University of
Brunel, Uxbridge, Londyn; Universidad de Granada, Hiszpania; Delhi
University, Indie; University of Geneve, Szwajcaria). Jest także liderką
w gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek.

maj 2022

32

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Soul and body shall
we lay down for
our freedom*

Duszę i ciało złożymy
za naszą
wolność*

Hello, my name is Tetiana. I am Ukrainian and a 2nd
year student of nursing at the Medical University of
Gdańsk (MUG). This is my personal account of living
into the 52nd day of the war that unfolded in 2014 and
has been spanning over the last 400 years.

Witajcie, nazywam się Tetiana. Jestem Ukrainką, studentką
II roku pielęgniarstwa w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Oto moja osobista relacja z życia spisana w 52. dniu
wojny, która wybuchła w 2014 r., a trwa przez ostatnie 400 lat.

Today, as grown-up living in Poland, when seeing senior citizens in the streets I often think back to my early
childhood spent with my grandparents in a tiny village
in central Ukraine. I recollect stories they told me about
the WWII they lived through as young kids, famines they
survived, and memories of people they lost during those
terrible times. Due to those stories, their ever-living heartache for long-gone loved ones that was echoing in me as
well, I was never delusional about how lucky I was to be
born in peaceful times.
Delusion – that is the word you can apply to describe
many phenomena and events in Ukrainian history. How
can one eradicate a culture, a language, an entity, a nation – without having to leave the whole place behind in
ashes? If anyone would need a textbook on that, one could
simply trace back the history of Moscow-Kyiv relations.
„Russification”, „de-Ukrainisation”, Soviet-Ukrainian war
of 1917-1921, „executed renaissance” of the 1930s – were
some of the terms I spent many frowning hours studying
in school. To me, as many other history lovers, the concept
of Russia as the „brother-nation” was just the biggest, coldest, motive-driven delusion ever invented.
2014 was my final year at the Kyiv State University of
Culture and Arts. The Revolution of Dignity that followed the recent Russian assault backed up by pro-Moscow
government officials came as a burst after decades of patience that took many people, many of them students, on
the streets protesting. If you ever wondered what happened there, I recommend watching the Winter on Fire documentary. Soon after, I became a state envoy officer in
the Ukrainian Exclusion zone and I remember spending
many of my tour hours explaining to our foreign guests
why that Revolution mattered. Ever since then, deep in
our hearts we have always known that it was not over, it
was just the beginning into something potentially as dangerous and deadly as it was necessary.

Dzisiaj, jako osoba dorosła mieszkająca w Polsce, widząc na
ulicach seniorów, często wracam myślami do wczesnego dzieciństwa spędzonego z dziadkami w małej wiosce w środkowej
Ukrainie. Przypominam sobie opowiadane przez nich historie
o II wojnie światowej, której doświadczyli w dzieciństwie,
o głodzie, który przeżyli i o ludziach, których stracili w tamtych strasznych czasach. Ze względu na te wspomnienia oraz
rozbrzmiewający we mnie niczym echo ich ból spowodowany
śmiercią bliskich, nigdy nie miałam wątpliwości, jakie mam
szczęście, że urodziłam się w spokojnych czasach.
Złudzenie – tym słowem można opisać wiele zjawisk i wydarzeń w historii Ukrainy. Jak można wykorzenić kulturę, język,
zwyczaje, naród – bez konieczności obrócenia wszystkiego
w zgliszcza? Gdyby ktoś potrzebował podręcznikowej wiedzy
na ten temat, wystarczy, że prześledzi historię stosunków moskiewskich z Kijowem. „Rusyfikacja”, „deukrainizacja”, wojna
radziecko-ukraińska 1917-1921, „rozstrzelane odrodzenie” lat
30. XX w. – to tylko niektóre z wydarzeń, którym poświęciłam
wiele godzin, ucząc się o nich w szkole. Dla mnie, jak i dla
wielu innych miłośników historii, koncepcja Rosji jako „bratniego narodu” była po prostu największym, motywowanym na
zimno złudzeniem, jakie kiedykolwiek wymyślono.
Rok 2014 był ostatnim rokiem moich studiów w Kijowskim
Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuk Pięknych. To właśnie wówczas nastąpił kryzys ukraiński [Majdan; przyp. red.].
Wybuchł, po dziesięcioleciach narzucania sobie cierpliwości,
w reakcji na rosyjski atak wspierany przez promoskiewskich
urzędników rządowych. Wyszło wówczas na ulice mnóstwo
ludzi, także studentów, by zaprotestować. Jeśli kiedykolwiek
zastanawialiście się, co się tam wydarzyło, polecam film dokumentalny Zima w ogniu. Niedługo potem zostałam wysłanniczką z ramienia państwa do ukraińskiej strefy wykluczenia.
Pamiętam, jak wiele godzin spędziłam na wyjaśnianiu naszym
zagranicznym gościom, dlaczego ta rewolucja ma znaczenie.
Od tamtej pory, głęboko w naszych sercach wiedzieliśmy, że
to nie koniec, że to dopiero początek czegoś potencjalnie tak
niebezpiecznego i śmiertelnego, jak tylko jest to możliwe.

*line from the Ukrainian national anthem/wers hymnu państwowego Ukrainy
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The ominous waiting that has been particularly growing in
my gut for the past half-year came to its culmination with
a short message I received from my Ukrainian friend at
5 am in the morning of February 24th. The war has started
– was all it said. Still half-asleep, I felt like all of my blood
rushed to my head and started pounding in my temples.
I immediately called my mum who’d been already woken up
by sounds of explosions in a nearby city. It is very hard for
me to describe the feelings I had that morning – a mixture of fear for the loved ones, denial of reality, helplessness.
The two following days were spent monitoring the news
every 30 seconds, trying to get in touch with friends and
family all over Ukraine and some of the worst hours of my
life when I was on the phone texting with my brother who
was sent to Kyiv with his unit to protect the governmental
quarters, at the time when Russians were already entering
the city with their heavy military machinery and shootings.
Oh, that feeling when you refresh the chat with a person
every 2 seconds to see if they were online, knowing they are
in a bomb shelter and there’s an air raid siren going off, and
heavy battles are just around the corner. The feeling you see
these messages get through and sometimes even read, but
your inner demon tells you it might not be your brother
anymore holding that phone. That feeling will stay with me
forever. I became 20 years older in those first 2 days of war.
The next day I decided that I have to go to Ukraine. It
seemed like the only reasonable solution, and it still does.
My partner who is incidentally from the UK and visited me
during those days just before he himself had to be off to Iraq,
helped me arrange the transport to get to the border so that
I could travel to the Kyiv region. On the day I was leaving,
along with pharmaceuticals and food to take to Ukraine,
I received an extra thing from him – a ring. Did ever I know
that on the moment of my engagement I will be crying not
out of happiness, but at the thought of my life falling into
complete disarray and uncertainty, with a very blurry vision
of tomorrow, and having to leave behind the person I love
for the sake of others, in a war-torn country.
I just made it on time for the train from Przemyśl, Poland
to Lviv, Ukraine. There was no schedule, the train that was
taking me to Ukraine had just arrived with 300 war refugees in each wagon, who spent 36 hours on a 90 km
journey due to passport checks. The Przemyśl train station
seemed like the most crowded place I’d seen in years, with
hundreds of confused newly arrived people carrying all of
their life possessions in their backpacks. Volunteers in bright yellow jackets, kindness and pain in their eyes.
– Ma’am, have you just arrived from Ukraine? There are trains here that can take you to any city for free, I will show you
the way. Where are you headed next?
– Don’t know... just anywhere…
Fragments of dialogues like that did not sink in until
I was on the train past the anxiety and chaos of the public

Złowieszcze oczekiwanie, szczególnie narastające we mnie
przez ostatnie pół roku, przerwała krótka wiadomość, którą
otrzymałam od mojego ukraińskiego przyjaciela o godz. 5:00
rano 24 lutego. Rozpoczęła się wojna – tylko taki komunikat.
Wciąż na wpół śpiąca, czułam, jak krew napływa mi do głowy
i zaczyna tętnić w skroniach. Od razu zadzwoniłam do mamy,
którą obudziły już odgłosy eksplozji w pobliskim mieście.
Bardzo trudno mi opisać uczucia, które towarzyszyły mi tego
ranka – mieszankę lęku o bliskich, zaprzeczenie rzeczywistości,
bezradność. Następne dwa dni spędziłam na sprawdzaniu wiadomości co 30 sekund. Próbowałam skontaktować się z przyjaciółmi i rodziną w całej Ukrainie. Jako najgorsze godziny mojego życia wspominam czas, kiedy rozmawiałam przez telefon
z bratem, który został wysłany ze swoim oddziałem do Kijowa,
by ochraniać kwatery rządowe, a w tle już rozlegały się strzały
– do miasta wkraczali Rosjanie z ciężkim sprzętem wojskowym.
Och, to uczucie, gdy odświeżasz czat z kimś co 2 sekundy, aby
sprawdzić, czy ta osoba jest online, wiedząc, że jest w schronie
przeciwbombowym, gdy wyją syreny alarmowe, a ciężkie walki
rozgrywają się tuż za rogiem. Uczucie, kiedy widzisz, że twoje
wiadomości przychodzą, a czasem nawet są przeczytane, ale
twój wewnętrzny demon mówi ci, że to może już nie twój brat
trzyma telefon. Ten strach zostanie ze mną na zawsze. W ciągu
pierwszych 2 dni wojny postarzałam się o 20 lat.
Następnego dnia zdecydowałam, że muszę pojechać do Ukrainy.
Wówczas wydawało się to jedynym rozsądnym rozwiązaniem
i nadal uważam, że tak było. Mój partner, który notabene pochodzi z Wielkiej Brytanii i odwiedził mnie w tych dniach, tuż
przed wyjazdem do Iraku, pomógł mi zorganizować transport
do granicy, abym mogła dotrzeć w okolice Kijowa. W dniu wyjazdu, wraz z lekarstwami i żywnością do zabrania do Ukrainy,
otrzymałam od niego coś jeszcze – pierścionek. Nie spodziewałam się, że w dniu zaręczyn będę płakać nie ze szczęścia, ale
na myśl o tym, że moje życie popada w kompletny nieład, że
przede mną niepewne jutro, za mną rozstanie z kimś kogo kocham,
a wszystko to dla dobra moich bliskich w kraju rozdartym wojną.
Zdążyłam na połączenie z Przemyśla do Lwowa. Nie obowiązywał żaden rozkład. Właśnie przyjechał pociąg z 300
uciekinierami wojennymi w każdym wagonie, którzy spędzili
w 90-kilomertowej podróży 36 godzin z powodu kontroli paszportowych. Dworzec kolejowy w Przemyślu wydawał
mi się najbardziej zatłoczonym miejscem, jakie widziałam od
lat, z setkami zdezorientowanych podróżnych, niosących cały
swój dobytek w plecakach. W oczach wolontariuszy w jasnożółtych kamizelkach widziałam zarazem życzliwość, jak i ból.
– Proszę pani, czy przyjechała pani z Ukrainy? Są tu pociągi,
które zabiorą panią do dowolnego miasta, za darmo, pokażę pani
drogę. Dokąd chce pani jechać?
– Nie wiem… dokądkolwiek…
Ciężar takich dialogów dotarł do mnie dopiero, gdy zostawiłam za sobą dworcowy niepokój i chaos, gdy znalazłam się
w pociągu. W wagonie było ze mną tylko kilka osób. Trzech
Ukraińców w wieku od 25 do 55 lat siedziało razem i starało
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I left behind. Only a few other people were with me in
the car wagon. Three Ukrainian men, aged somewhere from 25 to 55, were sitting together and trying their
best to keep their spirits up by having loud and cheerful
conversations. But the tone of their voices wouldn’t fool
anyone, let alone themselves.
Lviv greeted us with an air raid siren. A sound, unfamiliar
before to any of us, had acquired a clear meaning almost immediately. We all looked at each other in confusion of what
to do. After exchanging those looks for a second, everyone
kept on sitting in their seats without pronouncing a word.
The Lviv train station was even more crowded than the
one in Przemyśl. Getting to a cashier’s office to buy a ticket seemed a mission as impossible as squeezing into at
least some resemblance of a queue. Anxious mothers with
kids trying to leave, grim big men trying to get on trains to
Kyiv, Odesa, Melitopol. No trace of schedule or time-table, and the only piece of information the train conductors
had is where they’ve just come from. After hours of standing in a queue I bought a ticket for the morning train to
my destination. The curfew had already started and even
had I been willing to sleep on the floor of the train station,
that would be still impossible, with families with kids already taking every square centimeter of it.
Every hostel, hotel, apartment and Airbnb in the city was
booked. I, however, had luck in a hostel nearby, where
a security guard was kind enough to offer me a utility
room with something resembling a cot inside. That was
a real jackpot in the current conditions.
The next morning before the train was spent again looking
for more medication in almost empty pharmacies and baking
yeast which had become a deficit product. From brief conversations overheard in pharmacies I also realised one thing:
a drug surging in demand during war times that you don’t
necessarily think of is an antidepressant. It hadn’t occupied
my head even much later when I was already back in Poland coordinating help with delivering needed medications

Lviv railway station/Dworzec we Lwowie

się podnosić się wzajemnie na duchu, prowadząc głośne i wesołe rozmowy. Ale ton ich głosów nikogo by nie zmylił, a co
dopiero ich samych.
Lwów przywitał nas wyciem przeciwlotniczych syren.
Dźwięk, dotychczas nieznany nikomu z nas, niemal natychmiast nabrał jasnego znaczenia. Wszyscy spojrzeliśmy po sobie zdezorientowani, nie wiedzieliśmy co robić. Po wymianie
tych spojrzeń na chwilę zastygliśmy na swoich miejscach, nie
wypowiadając ani słowa.
Dworzec we Lwowie był jeszcze bardziej zatłoczony niż
w Przemyślu. Dotarcie do kasy po bilet wydawało się misją
równie niemożliwą, jak wciśnięcie się w tłum ledwo przypominający kolejkę. Uciekające z kraju zatroskane matki
z dziećmi, przygnębieni, wielcy mężczyźni, chcący dostać się
do pociągów do Kijowa, Odessy, Melitopola. Ani śladu rozkładu jazdy, ani tablicy odjazdów i przyjazdów, jedyną informacją,
jaką mieli konduktorzy, była wiadomość skąd właśnie przybyli. Po godzinach stania w kolejce kupiłam bilet na poranny
pociąg. Zaczęła się godzina policyjna. Nawet gdybym chciała
spać na dworcu, to i tak byłoby to niemożliwe, bo rodziny
z dziećmi zajmowały każdy centymetr kwadratowy podłogi.
Wszystkie hostele, hotele, apartamenty i kwatery z Airbnb
w mieście były zajęte. Ale miałam szczęście, bo w pobliskim hostelu spotkałam na tyle uprzejmego ochroniarza, że zaproponował mi pomieszczenie gospodarcze z czymś na kształt łóżeczka.
W tamtej sytuacji czułam się jakbym wygrała los na loterii.

Wagon of the train from Przemyśl to Lviv; February
28, 2022/W pociągu z Przemyśla do Lwowa;
28 lutego 2022 r.

Następnego ranka, przed odjazdem odwiedzałam jeszcze
prawie puste apteki w poszukiwaniu leków, które stały się
produktem deficytowym, podobnie jak drożdże do pieczenia.
Z krótkich rozmów podsłuchanych w aptekach wynikało, że
w czasie wojny gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na leki,
ale nie domyśliłam się, że chodzi też o antydepresanty. Nie
zdawałam sobie z tego sprawy nawet dużo później, kiedy
byłam już z powrotem w Polsce i koordynowałam pomoc
w dostarczaniu potrzebnych w Ukrainie medykamentów. Ani
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The Author with her sister and mother, Suman Azizi and Magda Warzocha/Na zdjęciu Autorka tekstu (druga od lewej)
z siostrą i mamą, koleżanką z grupy Suman Azizi i nauczycielką polskiego Magdą Warzochą

to Ukrainian regions. Not a single time it crossed my mind as
a priority drug, in the light of so many other seemingly more
urgent medical conditions to take care of. Not until a few
days ago when I learnt that a person I knew in Ukraine ended
their life, and had apparently been suffering from depression
all that time. That was a side of the war that I didn’t expect.
Getting closer to my destination in the Kyiv region, I received a message from a friend not to get off at my planned station – there were rumours that the city might be
soon targeted by missiles. The conductor agreed to let me
carry on with them, and around 20 minutes after we departed the place was indeed shelled. The train was completely dark, all windows blinded, and it seemed to me the
longest journey ever taken.
I got off at the next station, in a small town, in the middle of the night, and again in the middle of the curfew.

Accommodation in the hostel in Lviv
Nocleg w hostelu we Lwowie

razu nie przyszło mi to do głowy, że w świetle wielu innych,
pozornie pilniejszych schorzeń, którymi trzeba się zająć antydepresanty mogą być jednak priorytetowym lekiem. Uświadomiłam to sobie dopiero kilka dni temu, kiedy dowiedziałam się,
że osoba, którą znałam z Ukrainy, popełniła samobójstwo, bo
najwyraźniej przez cały ten czas cierpiała na depresję. To była
strona wojny, której się nie spodziewałam.
Zbliżając się do mojego celu w rejonie Kijowa, otrzymałam
wiadomość od znajomego, żebym nie wysiadała na mojej
planowej stacji – krążyły plotki, że miasto może wkrótce zostać zaatakowane przez rakiety. Konduktor zgodził się, abym
pojechała dalej, a po około 20 minutach od naszego odjazdu
miejsce to rzeczywiście zostało ostrzelane. W pociągu było zupełnie ciemno, wszystkie okna były zasłonięte i wydawało mi
się, że była to najdłuższa podróż, jaką kiedykolwiek odbyłam.
Wysiadłam na następnej stacji, w małym miasteczku, w środku
nocy i znowu w czasie godziny policyjnej. Kolejną noc spędziłam, budząc się co chwila przy wyciu przeciwlotniczych syren,
wyobrażając sobie zbliżające się pociski. Kolejnego ranka dotarłam w końcu do rodzinnego domu.
Ludzie mówią, że decyzja o przyjeździe do Ukrainy w tym czasie musiała być trudna. Ale w porównaniu z postanowieniem,
by opuścić Ukrainę, zabrać mamę i młodszą siostrę, a pozostawić wszystkich innych, to była bułka z masłem. Próbowałam
przekonać siebie i innych, że to dobra decyzja, a teraz, ponad
miesiąc później, widzę, że rzeczywiście tak było. Moja mama
i siostra spędziły ze mną miesiąc w Gdańsku. Dla naszej trójki
był to czas ulgi, że jesteśmy razem, ale i bólu serca, że jesteśmy
poza domem, z dala od Ukrainy. Ludzie tutaj, w Gdańsku
byli niesamowici. Moi nauczyciele – zwłaszcza Pani Magda,
moje koleżanki z grupy – szczególnie Suman Azizi i moi polscy
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Another night spent with sleep disrupted by air raid sirens
and dreams of looking at approaching missiles and soon
after the next morning I am finally home, with my family.
People say the decision to come to Ukraine at that time
must have been hard. Compared to taking the decision to
then leave Ukraine, taking my mum and little sister but
having to leave everyone else behind, that was a piece of
cake. I tried to convince myself and others I was doing the
right thing by doing that, and now, more than a month
after, I can see that it was so indeed. My mother and sister
spent one month with me in Gdańsk. That was a month
of relief for having them here and heartache for not being in Ukraine, home, for all three of us. But people here
in Gdańsk were more than stellar. My teachers, especially
my Polish teacher Mrs Magda, my groupmates, especially
Suman Azizi, and my Polish friends, especially Kasia who
organized art charity workshops for Ukrainian kids here
– were incredibly supportive. They made that month into
a journey of restoring belief in humanity, belief that after
all it is all going to be fine and there are things in life, all
reachable things, that are worth fighting for.
So, when the next opportunity to come back to Ukraine
arose, we took it. Travelling to Ukraine the second time,
in early April, was easier. The level of chaos was reduced,
and some order and safe routes were already re-established.
Having arrived home again, my mum was overjoyed to
come back to work. She is an essential worker at the Ukrainian Postal Service, they travel across the nearby villages
delivering pensions and letters to senior citizens. I see it
as an incredibly important and rewarding job, especially
nowadays and no wonder all the grandmas and grandpas
were delighted to see her back. From her first days at work
she brought quite a package of eggs, apples, and homemade sweets as a welcome back present from them.

Katarzyna Bartoszewicz at collective space Świetlica,
art workshop for Ukrainian kids/Katarzyna Bartoszewicz
(przyjaciółka) w trakcie warsztatów zorganizowanych dla
dzieci z Ukrainy

przyjaciele – zwłaszcza Kasia, która organizowała tu warsztaty
charytatywne dla ukraińskich dzieci – wszyscy byli niezwykle
pomocni. Zamienili ten miesiąc w doświadczenie przywracające wiarę w człowieczeństwo, przekonywali nas, że mimo wszystko będzie dobrze i że są rzeczy w życiu, o które warto walczyć.
Kiedy więc na początku kwietnia pojawiła się kolejna okazja
powrotu do Ukrainy, skorzystaliśmy z niej. Podróż ta była łatwiejsza. Zmniejszono poziom chaosu, przywrócono już porządek i bezpieczne trasy. Po powrocie do domu mama ucieszyła się z powrotu do pracy. Jest kluczowym pracownikiem
Poczty Ukraińskiej, jeździ po okolicznych wsiach, dostarczając
emerytury i listy seniorom. Uważam to za niezwykle ważną
i satysfakcjonującą pracę, szczególnie w dzisiejszych czasach
i nic dziwnego, że wszystkie babcie i dziadkowie byli zachwyceni, widząc ją z powrotem. Po pierwszych dniach pracy przywiozła od nich spore pakunki z jajkami, jabłkami i domowymi
słodyczami, które dostawała na powitanie.

After online classes, my sister and I would go to the local
volunteering centre to help make camouflage materials
for our army. Every war, apart from frontline heroes, has
its home front ones too. Not a single city, town or village in Ukraine is lacking those. There are people, as young
as 8 and as old as 91 who are ready to give everything
they can to keep our army warm, fed, high-morale, well
camouflaged and equipped. And that, if anyone wonders,
is the reason my dear peaceful agricultural Ukraine has
been standing firm against Russia’s numerous army and
resources. Because the Russian army is not up against the
Ukrainian army, it is up against each and every of the 40
million people of the nation, the nation who knows where
it stands and what it stands there for.

Po zajęciach online udałyśmy się z siostrą do lokalnego centrum
wolontariatu, aby pomóc w przygotowaniu materiałów kamuflażowych dla naszej armii. Wojna, oprócz bohaterów z pierwszej
linii frontu, ma też tych, którzy działają na tyłach. W każdym
mieście, miasteczku czy wsi na Ukrainie jest ich wielu. Niektórzy mają tylko 8 lat, inni 91 lat – są gotowi dać wszystko, co
w ich mocy, aby dostarczyć naszej armii ciepłe okrycia, żywność,
zadbać o ich wysokie morale, dobry kamuflaż i wyposażenie. I to
właśnie, jeśli ktoś się zastanawia, jest powodem, dla którego moja
droga, pokojowo nastawiona, rolnicza Ukraina twardo stawia
czoła licznym rosyjskim wojskom i zasobom. Ponieważ armia
rosyjska nie walczy z armią ukraińską, a z każdym z 40 milionów
ludzi w tym kraju, z narodem, który wie, gdzie stoi i za czym stoi.

And I would like to thank each and every Pole, and other
foreigners as well, who proved to be real brothers and
sisters to us, who keep our back in this fight. One does not
realise how essential freedom is unless someone is trying
to take it from you. We did not start this war, but we will

Chciałbym podziękować wszystkim Polakom, a także innym
obcokrajowcom, którzy okazali się dla nas prawdziwymi braćmi i siostrami, którzy wspierają tę naszą walkę. Nie zdajecie
sobie sprawy, jak istotna jest wolność, chyba że ktoś próbuje
Wam ją odebrać. Nie rozpoczęliśmy tej wojny, ale wierzymy
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make sure to end it. We are free people, and we will not
give up our freedom. And as Taras Shevchenko, the prominent Ukrainian writer and poet said – Keep fighting! –
you are sure to win. God is on our side.

się, że ją zakończymy. Jesteśmy wolnymi ludźmi i nie zrezygnujemy z naszej wolności. I jak powiedział Taras Szewczenko,
wybitny ukraiński pisarz i poeta – Walczmy dalej! – na pewno
wygramy. Bóg jest po naszej stronie.

TETIANA BEZPALKO
II year student of nursing/Studentka II roku pielęgniarstwa
Tłumaczenie ‒ Małgorzata Omilian-Mucharska

Preparation of camouflage materials for the Ukrainian army/Przygotowywanie materiałów kamuflażowych dla ukraińskiej armii

SUMAN AZIZI

SUMAN AZIZI

II year student, Nursing ED

Studentka II roku pielęgniarstwa ED

Tania is, and always has been, the most kind, responsible,
and all-around wonderful person. She has always been by
my side, and I was really worried about her safety when
she departed for Ukraine on Monday of that week. There's literally a war going on, and she just went. However,
we would all have done the same thing if we were in her
shoes...From that day forward I knew I had to support
her in any way I could. And, as you may be aware, war has
a far bigger impact on our mental health than it does on
our physical health. And it was important to me to simply
lift her spirits and make her feel less alone and supported!

Tania jest przemiłą, odpowiedzialną i po prostu wspaniałą
osobą. Zawsze była mi bliska i bardzo martwiłam się o jej
bezpieczeństwo, kiedy w tamten poniedziałek wyjeżdżała do
Ukrainy. Trwa wojna, a ona po prostu tam wyjechała. Jednak
wszyscy zrobilibyśmy to samo, gdybyśmy byli na jej miejscu.
Od tamtego dnia wiedziałem, że muszę ją wspierać w każdy możliwy sposób. A jak zapewne wiecie, wojna ma czasami
znacznie większy wpływ na nasze zdrowie psychiczne niż fizyczne. I było dla mnie ważne, aby po prostu podnosić ją na
duchu i sprawić, by czuła się mniej samotna i wspierana!

So I came up with the idea of making a short film for her
to express how proud we are of her and her courage, as
well as how much we are rooting for her on her journey!
I gathered some warm wishes from her friends and the
teachers and professors that we had and are still having,
just to brighten her day during this difficult times. And
I was overjoyed because everyone I asked for agreed
without hesitation.
As Leo Buscaglia said ‒ We often underestimate the power
of a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or even the tiniest gesture of caring, all of which have
the ability to change one's mood or spirit.

Wpadłam więc na pomysł nagrania dla niej krótkiego filmu,
aby wyrazić, jak dumni jesteśmy z niej i jej odwagi, a także
jak bardzo kibicujemy jej podczas tej podróży! Zebrałam kilka
ciepłych słów od jej koleżanek i kolegów, nauczycieli i profesorów, które skierowaliśmy do niej, aby rozjaśnić jej dzień
w tych trudnych czasach. Byłam zachwycona, bo wszyscy, których prosiłam o wypowiedź, zgodzili się bez wahania.
Jak powiedział Leo Buscaglia – Często nie doceniamy siły
uśmiechu, miłego słowa, słuchającego ucha, szczerego komplementu, a nawet najmniejszego gestu troski, które mają zdolność
zmiany nastroju lub ducha.
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Prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
Wywiad przeprowadziła Małgorzata Omilian-Mucharska,
redaktorka naczelna „Gazety GUMed”

Absolwentka GUMed z 2000 r. W Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii pracuje od 2002 r., początkowo jako
młodszy asystent, od 2008 r. do 2016 r. jako adiunkt. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2006 r., rok
później specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii,
w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych,
a w 2017 r. tytuł profesora nadzwyczajnego GUMed. W październiku 2019 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Laureatka nagrody Fondation á l’attention de C. Sentenac La
Roche Posay Laboratoire Pharmaceutique. Jest aktywnym
członkiem Advisory Board w firmach Galderma, CeraVe oraz
Croma. W 2018 r. została powołana na eksperta i trenera
międzynarodowego w firmie Croma. Od wielu lat jest członkiem wielu uznanych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń medycznych. Jest autorką i współautorką licznych
publikacji naukowych; jest też częstym gościem oraz wykładowcą na światowych kongresach dermatologicznych.

Gratuluję uzyskania zaszczytnego tytułu naukowego.
Jak wyglądała droga naukowa i zawodowa, która
doprowadziła Panią do nominacji belwederskiej?
Bardzo dziękuję. Przyznam, że rozpoczynając przygodę z nauką w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich na naszej
Uczelni w 2002 r., nie myślałam, że za kilkanaście lat zdobędę
tytuł naukowy profesora. Odkąd pamiętam chciałam być dermatologiem i marzyłam o pracy w Uczelni. Podczas realizacji pracy doktorskiej pt. Identyfikacja szczepów Staphylococcus
aureus izolowanych od pacjentów z rozpoznaniem czyraczności
przewlekłej przy pomocy nowoczesnych technik diagnostycznych
celem wdrożenia ukierunkowanej terapii i prewencji wyjechałam na stypendium w ramach programu Sokrates/Erasmus
do Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Spotkałam tam fantastycznych ludzi, którzy zainspirowali mnie do rozwoju naukowego.
Uzyskałam możliwość realizacji części badań związanych
z doktoratem, ale również uczestniczenia w innych projektach badawczych. Byłam ponadto kierownikiem projektu
Staphylococcal invasion and infection during development of
furunculosis przyznanego mi przez Szwedzki Instytut Naukowy na okres 6 miesięcy. Pracę doktorską obroniłam w kwietniu 2006 r. i otrzymałam za nią Nagrodę Rektora III stopnia.
W tym samym roku zostałam mianowana na stanowisko asy-

stenta, a w 2008 r. adiunkta Katedry i Kliniki Dermatologii,
Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
Bardzo lubiłam zarówno pracę w Oddziale, jak i zajęcia ze
studentami medycyny. Miałam również wewnętrzną potrzebę
dalszego rozwoju zawodowego, dlatego też kontynuowałam
realizację moich pasji, angażując się w liczne badania. Projekty naukowe zrealizowane przed uzyskaniem stopnia doktora
habilitowanego to:
• projekt badawczy własny w latach 2006-2008 pt. Rola superantygenów Staphylococcus aureus w erytrodermiach o podłożu nowotworowym (chłoniaki pierwotnie skórne z komórek
T) i zapalnym (atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, inne),
a w latach 2008-2011 projekt nr N N402 195235 o tym
samym tytule jako główny wykonawca pod kierownictwem
prof. Jadwigi Roszkiewicz,
• projekt badawczy własny Badanie aktywności i toksyczności
wybranych antybiotyków peptydowych pod kątem i zastosowania w gronkowcowych zakażeniach skóry nr NN 405627838
w latach 2010-2012; rola w projekcie – kierownik,
• projekt Czy peptydy przeciwdrobnoustrojowe są skuteczne
w eradykacji biofilmu gronkowcowego? nr N N405 6306 38
przyznany na lata 2010-2012; rola w projekcie – wykonawca,
• projekt Zastosowanie analogów peptydów ślinowych w gumie
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do żucia nr N N 405 6252 38 przyznany na lata 2010-2012;
rola – wykonawca.
Na podstawie cyklu prac zatytułowanych Analiza szczepów
Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z wybranymi chorobami skóry w aspekcie ich właściwości genetycznych
i wrażliwości na klasyczne antybiotyki oraz peptydy przeciwdrobnoustrojowe w kwietniu 2013 r. uzyskałam stopień
doktora habilitowanego nauk medycznych.
Po uzyskaniu habilitacji uczestniczyłam jako wykonawca
w realizacji następujących grantów:
• NCN-OPUS (2013/09/B/NZ7/00410) Funkcjonalizacja
związków fotouczulających za pomocą przeciwdrobnoustrojowych peptydów jako strategia zwiększania efektywności
fotoinaktywacji mikroorganizmów patogennych; projekt
przyznany na lata 2013-2015; rola w projekcie – główny
wykonawca,
• NCN-OPUS (UMO-2013/11/B/ST5/02199) Badania
nad mechanizmem i zastosowaniem w syntezie chemoenzymatycznego przegrupowania nienasyconych kwasów karboksylowych; rola w projekcie – wykonawca we współpracy
z Polską Akademią Nauk w Warszawie,
• NCN-OPUS (2016/23/B/NZ7/02919) Badania nad wykorzystaniem nowych analogów endogennych peptydów w terapii
infekcji skórnych o etiologii gronkowcowej; czas trwania projektu 6.09.2017-5.09.2020; rola w projekcie – wykonawca.
Oprócz prac o tematyce związanej z gronkowcem złocistym
i peptydami przeciwdrobnoustrojowymi jestem także autorem i współautorem licznych prac doświadczalnych, poglądowych i kazuistycznych z zakresu farmakodermatologii, dermatoonkologii, psychodermatologii oraz rzadkich dermatoz.
Bardzo dużo wykładam zarówno na konferencjach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Byłam promotorem
4 zakończonych przewodów doktorskich, aktualnie mam pod
opieką trzech doktorantów i mnóstwo pomysłów na kolejne
projekty. W Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
pracuję od początku mojej kariery zawodowej, od 1.07.2017 r.

Nominacja profesorska, 20.12.2019 r. Prof. Wioletta Barańska-Rybak z mężem i córką oraz prezydentem RP Andrzejem Dudą

byłam zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego
GUMed, a od grudnia 2019 r. na stanowisku profesora. Niewątpliwie odebranie z rąk Prezydenta RP nominacji profesorskiej było niesamowitym przeżyciem i uwieńczeniem bardzo
intensywnej pracy na przestrzeni 17 lat.
Kto w pierwszym rzędzie był dla Pani mistrzem inspirującym i wprowadzającym w arkana zawodu i działalności naukowej?
Niewątpliwie prof. Roman Nowicki, obecny kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed,
który zgodził się być promotorem mojej rozprawy doktorskiej
i umożliwił mi zarówno start, jak i dalszy rozwój. Bardzo dużą
rolę odegrała również prof. Jadwiga Roszkiewicz, która była
kierownikiem ww. jednostki, kiedy zaczynałam pracę i bardzo
gorąco dopingowała mnie w habilitacji, którą udało mi się
uzyskać jeszcze przed Jej odejściem na emeryturę. Wiedzę kliniczną czerpałam od wyśmienitych specjalistów w dziedzinie:
dr Aleksandry Wilkowskiej, dr Elżbiety Grubskiej-Suchanek
i prof. Waldemara Placka.

Dermatologiczne Forum Młodych, 2017 r.
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Jakie są główne obszary Pani pracy i zainteresowań
zawodowych?
Przyznaję, że ich liczba stale rośnie. Niezmiennie choroby
bakteryjne są bardzo bliskie mojemu sercu, podobnie jak
dermatozy arteficjalne. Od 2 lat intensywnie zajmuję się
pacjentami z trądzikiem odwróconym, zarówno wprowadzając nowe metody terapeutyczne, jak i propagując wiedzę
odnośnie tej okaleczającej jednostki chorobowej. Od kilku
lat konsultuję i leczę powikłania wynikające z zastosowania
wypełniaczy tkankowych.
Jakie jest Pani zaangażowanie w proces dydaktyczny?
Czy jest Pani zadowolona z programu i organizacji nauczania prowadzonych przedmiotów i fakultetów?
Praca ze studentami jest dla mnie przyjemnością i to zarówno dydaktyczna w ramach zajęć z dermatologii i wenerologii, jak i organizacyjna jako opiekuna koła naukowego.
W ramach zajęć ze studentami polsko- i anglojęzycznymi
prowadzę wykłady, seminaria oraz ćwiczenia. Mam nadzieję,
że studenci są z nich zadowoleni. Z moimi podopiecznymi
ze Studenckiego Koła Naukowego Dermatologii organizuję
cykliczne już konferencje Shameless, prowadzimy intensywną
działalność naukową, publikacyjną, udzielamy się również
w mediach społecznościowych. Niektórzy z moich studentów mogą wykazać się całkiem imponującym wskaźnikiem
IF. Dużym sukcesem było napisanie i wydanie Przewodnika
dla pacjentów z trądzikiem odwróconym, który został bardzo
dobrze przyjęty przez samych pacjentów.
Co uważa Pani za swoje najważniejsze osiągnięcie w życiu naukowym i działalności zawodowej? Z czego czerpie Pani największą satysfakcję w codziennej pracy?

Konferencja Shamelsess, Gdańsk 2019 r.

Myślę, że moje najważniejsze osiągnięcia są jeszcze przede
mną. Niewątpliwie nagroda La Fondation La Roche-Posay
Laboratoire Pharmaceutique za najlepszą zgłoszoną publikację
naukową w dziedzinie dermatologii klinicznej i doświadczalnej
na arenie międzynarodowej przyznana w maju 2007 r. (Barańska-Rybak W., Sonesson A., Nowicki R., Schmidtchen A.
Glycosaminoglycans inhibit the antibacterial action of LL-37
in biological fluids „Journal of Antimicrobial Chemotherapy”
2006;57:260-265) była ogromnym wyróżnieniem. Możliwość
realizacji ww. grantów i publikacji wyników jest wymiernym
osiągnięciem mojej pracy naukowej. Największą satysfakcję
na gruncie klinicznym czerpię z pracy z pacjentami, bo to
przecież esencja mojej lekarskiej działalności. Bardzo też lubię
kontakt ze studentami, cieszę się, że mogę ich inspirować oraz
zachęcać do aktywnego działania.
Jakie są Pani marzenia i plany na najbliższą
przyszłość?
Moim marzeniem jest, aby nadal realizować swoje
pasje w warunkach pokoju. Wydarzenia ostatnich
miesięcy uzmysłowiły mi, że nie warto robić dalekosiężnych planów, raczej wykorzystać maksymalnie
tu i teraz.
Jakie są Pani zainteresowania pozazawodowe. Jak Pani odpoczywa?
Uwielbiam podróżowanie z mężem i córką oraz poznawanie innych kultur. Pasjami czytam biografie
niezwykłych ludzi. Jeśli odpoczynek, to tylko aktywny, jestem entuzjastką ćwiczeń fizycznych i zdrowego stylu życia.

Studenckie Koło Dermatologii

Bardzo dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze
gratuluję otrzymanego tytułu i życzę dalszych sukcesów naukowych i osobistych.
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O przestrzeni
publicznej słów kilka

Trzy spotkania w trzy miesiące na trzech uczelniach pod
wspólnych hasłem Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na
Twój głos. Uczelnie Fahrenheita zapraszają na cykl dyskusji
o roli i znaczeniu miejsc powszechnie dostępnych w różnych aspektach. Wykłady ekspertów GUMed, PG i UG są
zorganizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego i wpisują się w strategiczne przedsięwzięcie pod
nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Spotkania z udziałem profesorów: Magdaleny Błażek, Mariusza Czepczyńskiego, Piotra Lorensa, Macieja Nyki i Lidii
Wolskiej poprowadzi Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Pierwszy wykład odbył się 28.04.2022 r. w budynku Neofilologii UG. Wykład Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne wygłosi dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG – geograf kultury,
wykładowca w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu
Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Uniwersytetu
Tor Vergata w Rzymie.
Kolejne spotkania odbędą się w formule hybrydowej ‒ w siedzibie uczelni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Transmisja każdego wykładu będzie dostępna na kanale
YouTube Związku oraz Facebooku FarU.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
26.05.2022 r. godz. 14:00
aula im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku
Atheneum Gedanense Novum GUMed
Wykład Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska – chemik analityk, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed, dr hab.
Magdalena Błażek – kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed, p.o. kierownik Katedry Psychologii GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG
– profesor w Zakładzie Toksykologii Środowiska GUMed

oraz Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony
Środowiska UG.

POLITECHNIKA GDAŃSKA
23.06.2022 r. godz. 14:00
audytorium na I piętrze w budynku
Hydromechaniki (nr 11 na mapie campus.pg.edu.pl)
Wykład Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na
Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.
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PRELEGENCI
Dr hab. Magdalena
Błażek – psycholog, p.o.

kierownik Katedry Psychologii, Zakładu Badań nad
Jakością Życia GUMed, p.o.
kierownik Katedry Psychologii GUMed. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem oraz
biegła sądowa. Przez 25 lat
była związana z Rodzinnym
Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Gdańsku, a w latach 2005-2016 kierowała
tą placówką. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla
różnych grup zawodowych z zakresu prawidłowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Główny obszar zainteresowań
to: psychologia osobowości, opiniowanie sądowo-psychologiczne, diagnoza osobowości. W pracy naukowej koncentruje
się na pogłębianiu wiedzy o dynamice relacji międzyludzkich,
w tym o funkcjonowaniu systemów rodzinnych w sytuacji
kryzysu oraz rozwoju praktyki diagnostycznej, projektowaniu nowych, autorskich metod diagnostycznych oraz opracowaniu wytycznych do dalszej pracy klinicznej psychologów
opiniujących w sprawach sądowych. Uczestniczyła w pracach
zespołu merytorycznego, który opracowywał standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Prof. dr hab. inż. arch.
Piotr Lorens – kierow-

nik Katedry Urbanistyki
i Planowania Regionalnego
na Wydziale Architektury
Politechniki Gdańskiej, od
2021 r. architekt Miasta
Gdańska. Stypendysta Fulbrighta, aktywnie zaangażowany w prace komitetów
naukowych (m.in. w ramach
struktur Polskiej Akademii Nauk) oraz stowarzyszeń profesjonalnych (m.in. ISOCARP, TUP, ICOMOS-u oraz TICCIH).
Pracuje także przy planowaniu i realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć urbanistycznych, związanych przede
wszystkim z transformacją i odnową miast.

Dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG – profesor w Zakładzie Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Katedrze Prawa Gospodarczego
Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego.
Zastępca przewodniczącego Komisji Badań Kosmicznych PAN,
oddział w Gdańsku. Autor i współautor licznych książek oraz

artykułów naukowych publikowanych we wiodących
wydawnictwach i czasopismach w kraju i za granicą, m.in Wartość klimatu
i klimat wartości (2021);
State responsiblity for climate
change damages (2021) Legal and economic instruments
of response to climate change emergency (współautor
2021); International Seabed Authority and environmental
deep-sea stewardship. Principles governing the protection and
use of sea-bed resources (2020) Legal approaches to the problem
of pollution of marine environment with plastic (2019) Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium
z prawa międzynarodowego (2018). Jego podstawowym obszarem zainteresowań badawczych są problemy pozostające
na styku prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska
zarówno w wymiarze krajowym, unijnym, jak i międzynarodowym. Aktualnie jego badania koncentrują się na problematyce prawnych aspektów ochrony klimatu oraz prawnych
wyzwaniach ochrony środowiska morskiego.

Prof. dr hab. Lidia
Wolska – chemik ana-

lityk, kierownik Zakładu
Toksykologii Środowiska
GUMed, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Chemicznego PG. Autorka
wielu rozwiązań metodycznych i aparaturowych
w zakresie analityki środowiska, gdzie uruchomiła badania nad wpływem czynników środowiskowych na zdrowie człowieka. Pomysłodawca
i twórca unikatowego kierunku studiów zdrowie środowiskowe (I i II stopień). W latach 2012-2013 prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed. Zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół poszukiwania środowiskowych czynników warunkujących problemy zdrowotne u ludzi, zagadnień oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, a także
kategorii jakości życia. Autorka lub współautorka ponad
260 oryginalnych i przeglądowych artykułów, współautorka 4 patentów. Przewodnicząca II Wydziału Gdańskiego
Towarzystwa Naukowego i wiceprzewodnicząca Polskiego
Towarzystwa Toksykologicznego Oddział Gdański, członek
Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
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MODERATOR Jakub
Pietruszewski – geo-

graf i urbanista; zawodowo
związany z Samorządem
Województwa Pomorskiego.
Dyrektor Pomorskiego Biura
Planowania Regionalnego
od 2016 r. Generalny projektant Planu zagospodarowania przestrzennego wo-

jewództwa pomorskiego 2030 oraz Planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia
– Sopot 2030. Od 2005 r. członek Towarzystwa Urbanistów
Polskich oddział w Gdańsku, a do 2014 r. członek Północnej
Okręgowej Izby Urbanistów (do rozwiązania Izby). Członek
Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w latach
2014-2016, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gdyni na lata 2020-2022 oraz 2022-2024. Autor
artykułów z zakresu planowania przestrzennego, zarządzania
strategicznego i rozwoju regionów metropolitalnych.

STRESZCZENIA WYKŁADÓW
Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej
Przestrzeń publiczną wypełniają/tworzą elementy o charakterze materialnym (fizycznym, chemicznym, biologicznym),
ale także te o charakterze pozamaterialnym (duchowym).
Człowiek wraz ze światem ożywionym (zwierzęta, rośliny,
mikroorganizmy) zawieszony jest w tej przestrzeni, podlegając wymianie materii, energii i informacji. Nasze zdrowie
uzależnione jest od jakości otoczenia, w którym przebywamy,
żyjemy. Z drugiej strony nasz stan zdrowia, emocji wpływa na
środowisko, które kształtujemy w sposób tym zdrowiem warunkowany. Konstytucja WHO ujmuje zdrowie w sposób holistyczny, stwierdzając, że jest to stan dobrostanu fizycznego,
psychicznego i społecznego. Poczucie zdrowia zaś uznawane
jest za podstawowy wyznacznik jakości życia.
Od wieków wnętrze człowieka kształtowane jest przez środowisko zewnętrzne. Zmiany wynikające w dużej mierze z procesów cywilizacyjnych, w tym urbanizacji, zaburzają wymianę
materii, energii i informacji z naszym wnętrzem. Gdy natężenie czynników zaburzających przekroczy możliwości organizmu do utrzymania stanu wewnętrznej homeostazy, dochodzi
do choroby, tracimy poczucie dobrostanu. Wiedza na temat
wpływu czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych,
poziomu ich natężenia oraz efektów współoddziaływania na
organizm człowieka jest warunkiem koniecznym tworzenia
zdrowych środowisk do życia ludzi i właściwego nimi zarzą-

fot. Paweł Sudara/GUMed oraz archiwum prywatne
grafika ‒ Zuzanna Zapisek, Sekcja Promocji

dzania poprzez ocenę ryzyka zdrowotnego i środowiskowego.
Akceptowanie określonego poziomu ryzyka kształtuje parametry jakości powietrza, wody, gleby oraz żywności.
Stanowienie i egzekwowanie standardów jakości środowiska,
podobnie zresztą jak wydawanie decyzji administracyjnych,
odnoszących się do kwestii otoczenia człowieka musi uwzględniać zasady ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

Urbanistyczne aspekty kształtowania
przestrzeni publicznej
Kształtowanie współczesnej przestrzeni publicznej – niezależnie od jej znaczenia społecznego – jest także (a może
przede wszystkim) działaniem o wymiarze urbanistycznym.
Wiąże się m.in. z kształtowaniem całościowo rozumianych
struktur miejskich, których jest integralnym elementem
oraz ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania zespołów zabudowy o różnorodnym charakterze.
Przestrzeń ta może mieć przy tym zarówno wymiar komercyjny, jak i rekreacyjny czy symboliczny, a jej wyraz architektoniczny może nawiązywać do różnorodnych wzorców.
W ramach wykładu przedstawione zostaną główne kwestie
związane z urbanistycznymi aspektami kształtowania przestrzeni publicznych miast, zarówno w wymiarze projektowym, jak i realizacyjnym.

DR N. HUM. JOANNA ŚLIWIŃSKA
Rzecznika prasowa GUMed, liderka ds. mediów elektronicznych FarU
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Gala Transplantologii UCK
Pierwsza w historii Gala Transplantologii UCK za
nami. W trakcie wydarzenia, które odbyło się 29
marca br., przedstawiono m.in. wyniki przeszczepień
w poszczególnych Klinikach naszego Szpitala oraz
nagrodzono osoby, które w ubiegłym roku szczególnie przyczyniły się do rozwoju transplantologii na Pomorzu i w kraju.

Rozmów i promowania transplantologii nigdy za wiele. Właśnie temu miała służyć pierwsza Gala Transplantologii
UCK 2021, w trakcie której podsumowano programy przeszczepień w naszym Szpitalu i przekazano informacje dotyczące stanu transplantologii w Polsce i na świecie.
– Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za to, że w tak niesamowity sposób realizujecie jeden z najważniejszych celów strategicznych naszej Uczelni. To jest duma Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pomorza i Gdańska – mówił podczas Gali
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, rektor GUMed.
– Jest się czym chwalić, możemy być dumni, ponieważ UCK
to miejsce niepowtarzalne i wiele ośrodków nam zazdrości tej
współpracy i tych sukcesów – dodawał Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK, szpitala GUMed.
W 2021 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przeszczepiono łącznie ponad 400 narządów, ta liczba gwarantuje Szpitalowi miejsce wśród najlepszych ośrodków transplantacyjnych
w Polsce. 109 przeszczepionych nerek – to wynik najlepszy

w kraju, natomiast 23 transplantowane płuca i 42 wątroby plasują UCK na 2. miejscu w Polsce. Oprócz tego w zeszłym roku
przeszczepiono 15 serc, 140 szpików i 72 rogówki.
Uczestnicy Gali mieli okazję wysłuchać wykładów wygłoszonych przez najlepszych ekspertów w dziedzinie transplantologii:
• Aktualny stan przeszczepiania narządów w Polsce i na świecie – dr hab. n. med. Łukasz Kaska, Klinika Chirurgii
Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej,
• Działalność Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji – mgr Anna Milecka, Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji,
• Wyniki przeszczepień komórek hematopoetycznych – dr hab.
n. med. Maria Bieniaszewska, Klinika Hematologii
i Transplantologii,
• Wyniki leczenia pacjentów z przeszczepioną nerką – prof. dr
hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień, Klinika Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
• Przeszczepienie serca – dr hab. n. med. Piotr Siondalski,
Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej,
• Wyniki programu przeszczepienia płuc – dr hab. n. med.
Jacek Wojarski, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej,
• Wyniki programu przeszczepiania wątroby – dr n. med.
Piotr Remiszewski, dr n. med. Anna Drobińska, Klinika
Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej,
• Anestezjologia w transplantologii – prof. dr hab. n. med. Romuald Lango, dr n. med. Katarzyna Zawadzka-Kaczmarek, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Gala Transplantologii 2021
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Gala Transplantologii 2021

• Przeszczepienie rogówek – dr n. med. Ewelina Serkies, Klinika Okulistyki,
• Działalność Banku Tkanek i Komórek – dr n. o zdr. Patrycja
Skowrońska, Bank Tkanek i Komórek.
W drugiej części Gali wręczono nagrody dla lekarza, pielęgniarki oraz pracownika wsparcia, którzy w ubiegłym roku
szczególnie przyczynili się do rozwoju transplantacji w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Przyznano także nagrodę
specjalną. Plebiscyt podzielono na dwie tury. W pierwszej
wszyscy uczestnicy procesu transplantacyjnego zostali wskazani jako nominowani. Do drugiej tury głosowania zakwalifi-

kowało się pięć osób z każdej z kategorii, które uzyskały największą liczbę głosów. Na tym etapie głosować mogli wszyscy
pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i to oni
wybrali laureatów.
Transplantologiem roku w kategorii lekarz została prof. dr
hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień, w kategorii pielęgniarka
nagrodę otrzymała Genowefa Bukowicz, w kategorii wsparcie transplantologii zwyciężyła mgr Anna Milecka. Nagrodą specjalną uhonorowano Gdańskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku.
MATERIAŁ PRASOWY UCK

Wyróżnienie w konkursie
Perspektywy Medycyny 2021
Poznaliśmy laureatów konkursu Perspektywy Medycyny 2021. Wyróżnienie w kategorii innowacje
i wdrożenia otrzymali przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
To była pierwsza edycja konkursu Perspektywy Medycyny,
którego celem – jak podkreślają organizatorzy – jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów przyczyniających
się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspieranie
pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, a także
poprawianie jakości opieki medycznej. Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt kandydatów, projektów i programów, które
oceniano w 6 kategoriach: profilaktyka zdrowotna, organizacja – ochrona zdrowia, nowoczesna edukacja medyczna, telemedycyna i usługi e-zdrowia, promocja zdrowia w mediach
oraz innowacje i wdrożenia. Dyrektor naczelny UCK Jakub

Kraszewski oraz dyrektor ds. lecznictwa dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak zostali wyróżnieni w tej ostatniej kategorii za
wdrożenie metodyki określonej akronimem BQMM.
BQMM to skrót z angielskiego Business (biznes), Quality (jakość), Mortality (śmiertelność), Morbidity (zachorowalność).
BQMM umożliwia regularną ocenę działań poszczególnych
klinik, oddziałów i unitów merytorycznych. W poszczególnych
jednostkach odbywają się tzw. spotkania BQMM, na których
omawiane są różne wskaźniki, np. zgony, powikłania, przypadki przedłużone, reoperacje nieplanowane, rehospitalizacje nieplanowane. Celem jest pozyskanie szczegółowych danych oraz
umiejętność ich interpretacji. Dzięki tym działaniom uzyskano
poprawę rentowności większości klinik, co znacząco wpłynęło
na korzystny wynik ekonomiczny całego Szpitala.
MATERIAŁ PRASOWY UCK

GAZETA GUMed

maj 2022

46

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Spotkanie NAWA
w Uczelni
EWA KISZKA
Kierownik Biura
ds. Umiędzynarodowienia Uczelni

Przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
(NAWA) i biur współpracy międzynarodowej z GUMed,
PG i UG, czyli Uczelni Fahrenheita spotkali się 25 marca br.
w siedzibie Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni i Welcome Point GUMed. Naszą Uczelnię odwiedzili dr Grażyna
Żebrowska – dyrektor NAWA, Katarzyna Aleksy – dyrektor Biura Programów dla Instytucji i Radosław Wojnowski
– dyrektor Biura Komunikacji i Promocji. Wizyta była okazją
do podsumowania dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów finansowanych ze środków NAWA w ramach
programów dla instytucji oraz do podziękowania za wsparcie
i wspaniałą codzienną współpracę z Agencją. Podsumowano także sukcesy w aplikowaniu o środki na dofinansowanie
działań związanych z umiędzynarodowieniem, promocją zagraniczną i relacjami z absolwentami zagranicznymi.

W 2022 r. NAWA obchodzi swoje 5-lecie. W tym czasie,
w ramach ogłaszanych konkursów, jednostki administracji
GUMed pozyskały dofinansowanie w wysokości ponad
1,2 mln zł – Biuro ds. Umiędzynarodowienia (6 złożonych/3
realizowane) i Sekcja Promocji (2 złożone/1 realizowany), co
pozwoliło nam na znaczne przyspieszenie działań, rozwój
oraz wdrożenie nowych działań w obszarze umiędzynarodowienia i promocji Uczelni.
Główne osiągnięcia i korzyści z projektów realizowanych
w ramach dofinansowania NAWA to, m.in.:
• podniesienie kompetencji pracowników i studentów (szkolenia językowe, kulturowe, wrażliwości kulturowej, liderskie),
• utworzenie i rozszerzenie działalności Welcome Point dla
studentów i pracowników zagranicznych,
• pozyskiwanie dobrych praktyk i dzielenie się nimi z innymi
polskimi uczelniami (organizacja 2 konferencji dotyczących
Welcome Point i relacji z absolwentami zagranicznymi),
• możliwość realizowania wielu działań integracyjnych (Rok
komunikacji i integracji międzykulturowej społeczności
GUMed – około 70 wydarzeń),

Od lewej: Radosław Wojnowski, dyrektor Biura Komunikacji i Promocji NAWA; Katarzyna Aleksy, dyrektor Biura dla
Instytucji NAWA; Anna Modrzejewska, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG; Dominika
Brulińska, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UG; dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA; Ewa Kiszka,
kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni; Dawid Spychała, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej;
Monika Czerepak, zastępca kierownika Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG; dr Jacek Kaczmarek,
specjalista ds. relacji z absolwentami zagranicznymi
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NAWA W LICZBACH

8

złożonych projektów
+ umowa stypendialna
(pomoc dla studentów
z Białorusi) na Uczelni

126

przeszkolonych
osób

4

realizowane
projekty
(2 zakończone)

2

międzynarodowe
konferencje

• podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia całej Uczelni poprzez włączanie do działań innych jednostek Uczelni,
organizacji studenckich, studentów,
• budowanie i utrzymywanie relacji z absolwentami zagranicznymi oraz ich angażowanie we wsparcie aktualnie studiujących studentów,
• promocja nauki i naukowców (seria filmów prezentujących
naukowych „ambasadorów” GUMed jako targetowana
promocja Uczelni w kanałach online).
W spotkaniu wzięły również udział: Anna Modrzejewska –
kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG, Monika Czerepak – zastępca kierownika Działu
Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG oraz Dominika Brulińska – kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UG. To osoby, które od ponad roku wspólnie ze
swoimi zespołami współpracują z Biurem ds. Umiędzynarodowienia GUMed w ramach jednego z zespołów Związku
Uczelni Fahrenheita nad ustandaryzowaniem działań dotyczących wsparcia i integracji zagranicznych części społeczności naszych trzech Uczelni.
Spotkanie było również doskonałą okazją do rozmowy na
temat projektowania Funduszy Europejskich dla Rozwoju
Społecznego (FERS) w kontekście potrzeb uczelni, w szczególności Uniwersytetów Europejskich oraz aktualnie ogłoszonego Programu Solidarni z Ukrainą. Omawiano także
wspólne przedsięwzięcia i plany na działania promocyjne,
w tym na najbliższą konferencję NAFSA* w Denver, która

1,2 mln zł
kwota pozyskanego
finansowania

4

wizyty w uczelniach
zagranicznych w celu
pozyskania dobrych
praktyk

jako jedno z pierwszych wydarzeń po ciężkim okresie pandemii
COVID-19 odbędzie się z udziałem NAWA (stoisko narodowe) i przedstawicieli polskich uczelni w formule stacjonarnej.
Serdecznie zachęcamy do śledzenia i korzystania z możliwości,
jakie dają ogłaszane przez Agencję konkursy:
• Programy NAWA – aktualne nabory
• Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni: oferty dedykowane Narodowej Agencji Wymianie Akademickiej
EWA KISZKA

Powstanie w 2017 r. Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej pozwoliło na zapewnienie niezwykle potrzebnego wsparcia polskich szkół wyższych
w obszarze umiędzynarodowienia poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń, wykorzystanie potencjału
badawczego naukowców i infrastruktury, wzrost
jakości dydaktyki. NAWA wspiera i stymuluje działania międzynarodowe, dąży do umocnienia doskonałości naukowej i umiędzynarodowienia polskich
uczelni i instytucji naukowych oraz promocji Polski
i polskiego szkolnictwa wyższego. Szeroka oferta
programowa Agencji obejmuje programy dla naukowców, instytucji i studentów.

*NAFSA: Association of International Educators – największe stowarzyszenie non-profit zajmujące się międzynarodową edukacją
i wymianą akademicką
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ABC AZS – ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY
w pytaniach i odpowiedziach
POD REDAKCJĄ PROF. R. J. NOWICKIEGO
ABC atopowego zapalenia skóry. AZS w pytaniach i odpowiedziach jest drugim wydaniem doskonałej pozycji przygotowanej przez zespół prof. Romana Nowickiego, kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed.
Wśród autorów tej publikacji znajdziemy wybitne specjalistki
w swojej dziedzinie, jak m.in.: prof. Wioletta Barańska-Rybak,
prof. Magdalena Lange, prof. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło,
prof. Magdalena Trzeciak, ale i wielu innych znamienitych dermatologów z gdańskiego ośrodka.
Książka jest praktycznym przewodnikiem na najwyższym poziomie merytorycznym. Odpowiada na wątpliwości lekarzy
specjalistów i rezydentów dotyczące: przyczyny atopowego
zapalenia skóry, postępowania diagnostycznego, pielęgnacji skóry i najlepszych metod leczenia w XXI wieku. Jestem
przekonana, że z równym zainteresowaniem sięgną po książkę przedstawiciele innych zawodów medycznych i zaintrygowani treścią pacjenci.
Układ książki w formie pytań i szczegółowych odpowiedzi powoduje, że czyta się ją z niezwykłą przyjemnością, a postawione
pytania zmuszają czytelnika do próby – najczęściej mało udanej

– samodzielnego udzielenia
odpowiedzi na postawione
pytania oraz skonfrontowania swojej wiedzy z danymi
przedstawionymi przez autorów i zaczerpniętych z najnowszej literatury światowej
oraz popartych własnym doświadczeniem praktycznym.

Nowicki, R. (red). ABC atopoRedaktor książki postawił
wego zapalenia skóry. AZS
sobie nadzwyczaj ambitne
w pytaniach i odpowiedziach.
zadanie, aby w sposób przyTermedia sp. z o.o. 2022;
stępny napisać o sprawach
ISBN: 978-83-7988-313-4
bardzo trudnych i złożonych. Sukces pierwszego
wydania pokazuje, że to zadanie zostało zrealizowane w sposób
doskonały. Cały nakład został niezwykle szybko wyczerpany
i wszyscy – jako czytelnicy – czekamy na wznowienie. Łatwy
do zapamiętania tytuł ABC AZS mógł tylko wymyślić prof. Roman Nowicki – wybitny mistrz intelektualnego humoru i ciętej
riposty. Mogę tylko pogratulować doskonałego opracowania.
PROF. LIDIA RUDNICKA
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Nabór prac do zeszytu specjalnego „Biomedicines”
Dr Bartłomiej Tomasik
z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii
GUMed oraz dr Marcin Braun z Zakładu Patologii UniwersytetuMedycznego w Łodzi są edytorami specjalnego numeru czasopisma Open Access pt. „Biomedicines” (IF 6,081).
Zeszyt specjalny pt. State-of-the-Art Cell Biology and Pathology in Poland poświęcony będzie najnowszym doniesieniom
polskich naukowców z zakresu biologii i patologii komórki.
Podstawowe obszary badawcze to m.in.: sztuczna inteligencja
i uczenie maszynowe, komórki macierzyste biologii i patologii
raka, badania nad komórkami CAR-T, fizjologia komórki. Pełny zakres tematyki znajduje się na stronie wydawcy.

Dr Bartłomiej Tomasik
fot. Paweł Sudara/GUMed

Dr Marcin Braun

Etap naboru publikacji właśnie się rozpoczął – prace
można nadsyłać do 31 sierpnia 2022 r.
Zachęcamy do nadsyłania manuskryptów!
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Komórka w podwojeniu według Stanisława
Wyspiańskiego, czyli niebanalne dzieje
biologii w Krakowie

PROF. JANUSZ LIMON
Członek rzeczywisty PAN, członek
czynny PAU, emerytowany profesor,
wieloletni kierownik Katedry
i Zakładu Biologii i Genetyki
Medycznej GUMed

W Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego znajduje się rysunek podziału komórkowego
wykonany ołówkiem i kredkami na jasnoszarym kartonie.
Wśród pracowników Zakładu od ponad 100 lat przekazywany jest opis okoliczności, w jakich powstał. Początek historii
rysunku miał miejsce w zimie 1894 r. w Zakładzie Zoologii
UJ w starym budynku przy ul. św. Anny 6. Profesor zoologii
Antoni Wierzejski, znający trudną sytuację finansową Stanisława Wyspiańskiego i jego rodziny, zaproponował malarzowi
wykonanie rysunków zwierząt, które miały pomóc w wykładaniu zoologii. Wyspiański przyjął zlecenie i zaliczkę, ale zamówienia nie zrealizował i po pewnym czasie przyszedł, aby
oddać pieniądze. Profesor Wierzejski pieniędzy nie przyjął
i zaproponował, by w zamian narysował podziały komórkowe naskórka salamandry, które były przedmiotem ćwiczeń dla
studentów. Wyspiański, spoglądając przez mikroskop na barwiony preparat, narysował ołówkiem, pogrubił węglem kon-

Podział mitotyczny komórki nabłonka salamandry według
Stanisława Wyspiańskiego | źródło grafiki – pbkom.eu

tury i pokolorował na kolor brązowy chromosomy
podczas sześciu stadiów
podziału komórek. Ponadto obwodową cytoplazmę komórek zabarwił
pastelami na niebiesko
oraz dodał w niektórych
miejscach trochę żółci i bieli.
Dopiero po II wojnie
światowej, podczas porządkowania dzieł oraz
Stanisław Wyspiański ‒ Autoportret
pamiątek po Mistrzu, znaźródło grafiki – szlakisztuki.pl
leziono Komórkę w podwojeniu, co wywołało sensację naukowo-artystyczną.
Historycy sztuki poddali
w wątpliwość autorstwo
Wyspiańskiego, gdyż rysunek nie był podpisany.
W 1984 r. znalazła się
osoba, która poświadczyła
A i B próby identyfikacji
autentyczność tego rysuninicjałów autora obrazu
ku. Był to Józef Mikulski,
źródło grafiki – pbkom.eu
młody pracownik naukowy w okresie przedwojennym ww. Zakładu, który pamiętał, jak Prof. Michał Siedlecki
polecił mu zaniesienie do oprawy tego rysunku i wskazał na
osobliwe sygnowanie dzieła przez Mistrza – dwa chromosomy
komórki w stadium telofazy ułożone są w charakterystyczne
inicjały SW. Oprawiony rysunek był ozdobą gabinetu kolejnego
kierownika Zakładu prof. Czesława Jury, który uważał, że reprodukcja tego obrazu mogłaby się znaleźć w każdej naukowej książce
o komórce. Obecnie oryginał znajduje się w Collegium Maius UJ.
W 1875 r. ukazały się artykuły naukowe opisujące wiarygodnie podziały komórkowe nazwane mitozami. W większości
XIX-wieczni naukowcy sami rysowali preparaty biologiczne,
używając np. camera lucida. Niektórzy korzystali z pomocy
artystów w rysowaniu czy malowaniu przyrody. Ich wrażliwość, szersze widzenie rzeczywistości oraz użycie kolorów
było unikatowe.
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Profesor Czesław Jura określił wartość Komórki w podwojeniu
– Obraz Wyspiańskiego ma wartość dzieła naukowego i artystycznego. Wyspiański starał się przedstawić nie tylko przebieg
podziału, ale także jego piękno i poezję. To poczucie piękna
i poezji towarzyszy cytogenetykom zajmującym się zabarwionymi chromosomami, pojawiającym się tylko na chwilę
w komórce, w której materiał genetyczny ulega podwojeniu,
aby mogły powstać dwie równocenne potomne komórki.

Szklarzewicz z tego Instytutu dziękuję za przysłanie informacji o obrazie S. Wyspiańskiego.
PROF. JANUSZ LIMON

Piśmiennictwo

Podziękowania

Komórka w podwojeniu, w: Histologia z elementami biologii
1. molekularnej. Red. S. Moskalewski i W. Sawicki; s. 7-9, Wyd.
Warszawska Akademia Medyczna, Warszawa 1995
Jura Cz.: Komórka w podwojeniu – mało znany szkic Wyspiań2. skiego. „Postępy Biologii Komórki” 2008;(35)3:413-416.

Dr. hab. Pawłowi Grzmilowi, prof. UJ, dyrektorowi Instytutu
Zoologii i Badań Biomedycznych oraz prof. dr hab. Teresie

Aktualizacja - 12.05.2022 r.

Środowiskowe i zdrowotne
koszty ogrzewania i gotowania

MARTYNA CZEREP
Studentka III roku,
kierunek zdrowie publiczne

PAULINA CHŁOPIK
Studentka II roku,
kierunek zdrowie publiczne

Zdrowotne koszty społeczne zanieczyszczeń powietrza pochodzących z ogrzewania i gotowania – Raport Europejskiej Koalicji na rzecz Zdrowia Publicznego (ang. European Public Health Alliance) we
współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
i Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych.
Zanieczyszczenie powietrza niesie za sobą negatywne konsekwencje nie tylko dla środowiska, lecz również dla zdrowia
społeczeństwa. Badania epidemiologiczne wskazują, że co
roku w Polsce odnotowujemy od 30 do 50 tysięcy zgonów,
za które odpowiedzialne są obecne we wdychanym powietrzu zanieczyszczenia: tlenki azotu, siarki, ozon, węglowodory
policykliczne i inne substancje zawarte w pyłach zawieszonych. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, zarówno

na zewnątrz, jak i wewnątrz zamkniętych
pomieszczeń, zwiększa ryzyko chorób, np.
zawału serca, udaru,
lub przyczynia się do
powstania problemów zdrowotnych o podłożu psychicznym,
przez co generuje wysokie koszty związane z ich leczeniem.
Powyższe zjawisko stanowi istotny problem dla całej Europy,
a dla Polski szczególne wyzwanie w związku z wykorzystywaną technologią grzewczą opartą na paliwach kopalnych.
Aby oszacować koszty, European Public Health Alliance
(EPHA) wraz agencją konsultingową CE Delft opracowały
Raport skupiający się na głównych źródłach zanieczyszczenia
powietrza, tj. na ogrzewaniu budynków mieszkalnych oraz
gotowaniu. Swój udział w przygotowaniu publikacji miało
też związane z naszą Uczelnią Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ), które współpracuje z EPHA
w ramach projektu Clean Heating. W przygotowanie Raportu zaangażowani byli dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk (GUMed,
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej), mgr
Anna Kotarska (PTPZ) oraz dwie studentki kierunku
zdrowie publiczne w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
– Martyna Czerep oraz Paulina Chłopik.
Z treści Raportu wynika, że łączne koszty społeczne związane z leczeniem chorób spowodowanych zanieczyszczeniami
powietrza pochodzącego z ogrzewania domów i mieszkań
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oraz gotowania wynoszą w Europie 29 mld euro, tj. 130 euro/
rok/gospodarstwo domowe. Przy czym należy zaznaczyć, że
przeważająca część wydatków związana jest z emisją pośrednią, a więc wynikającą z działalności człowieka i spalania
przez niego paliw. Jak pokazują dane w Tabeli 1, Polska jest
najbardziej obciążonym kosztowo krajem spośród krajów
poddanych analizie – statystyczne gospodarstwo domowe
ponosi koszty w wysokości 228 euro (1067 zł) rocznie. To

konsekwencja ogrzewania znacznej ilości budynków mieszkalnych paliwami kopalnymi i biomasą, które odpowiadają za
emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.
W odniesieniu do powyższej sytuacji swoje zdanie wyraził
również dr hab. Michał Brzeziński, związany z GUMed
wiceprzewodniczący PTPZ. – Obawiamy się, że rosnące ceny
energii mogą ekonomicznie zmusić więcej osób do korzystania
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na potrzeby domowe z węgla i innych paliw zanieczyszczających środowisko. Ten Raport pokazuje, że byłby to bardzo kosztowny błąd. Nie powinniśmy iść w tym kierunku, ponieważ
łagodząc jeden kryzys, ale jednocześnie pogłębiając drugi,
możemy wpaść z deszczu pod rynnę. Pora zainwestować
w czystsze ogrzewanie i gotowanie w gospodarstwach domowych.
Prace nad Raportem trwały kilka miesięcy. Został on jednak
opublikowany już po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę oraz
decyzji Unii Europejskiej o nałożeniu sankcji. Obecnie, wobec konieczności jeszcze szybszego uniezależnienia się od
importowanego ze wschodu węgla, argumenty dotyczące
zdrowotnych kosztów zanieczyszczenia pozostają ważnym
wsparciem dla zasadniczego zwrotu polityki państwa i samorządów w tym zakresie.
Raport dostępny jest pod linkiem tinyurl.com/raport-EPHA.
MARTYNA CZEREP,
PAULINA CHŁOPIK
grafika ‒ EPHA

Tabela 1. Całkowite zdrowotne koszty społeczne wynikające z zanieczyszczenia powietrza w środowisku
zewnętrznym spowodowanego ogrzewaniem i gotowaniem w gospodarstwach domowych (2018 r.)

Kraj/region

Całkowity koszt
(mld euro)

Całkowity koszt
na gospodarstwo
domowe
(mld euro)

Polska

3,3

228

Włochy

4,7

180

UE27 + Wielka
Brytania

29

130

Hiszpania

1,2

65

Wielka Brytania

2,7

92

Misja ratunkowa na Madagaskarze
Na początku lutego br. cyklon Batsirai uderzył we wschodnie wybrzeże Madagaskaru. Zaledwie 2 tygodnie wcześniej
kraj nawiedził cyklon Ana. Żywioł doprowadził do powodzi,
zniszczył budynki, infrastrukturę, linie energetyczne. Wiatr
wiał z prędkością dochodzącą do 235 km/h. Zniszczył domy,
w których mieszkało ponad 90 tys. ludzi. Wiele osób zostało rannych, a niemal 100 zginęło z powodu tej katastrofy.
Wiele dróg i mostów było nieprzejezdnych i trudno było
dotrzeć z pomocą.
Madagaskar zamieszkuje prawie 30 milionów osób. Kraj na
wyspie jest jednym z najbiedniejszych państw świata, które
jeszcze przed nadejściem cyklonu zmagało się z niedoborami
żywności i długotrwałą suszą.
W ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności,
na wezwanie władz Madagaskaru dr Wojciech Wilk, szef
Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)
podjął decyzję, że medyczny zespół ratunkowy tej organizacji
wyruszy na misję ratunkową. Jest to pierwsza misja medyczna PCPM pod auspicjami Unii Europejskiej. Zaangażowany
w nią jest jedyny jak dotąd zespół z Polski (a jeden z 32 na
świecie) certyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia
– Emergency Medical Team.

Badania pacjentki z silnymi dolegliwościami bólowymi
jamy brzusznej, Manakara | fot. dr Wojciech Wilk
Wyruszyliśmy na Madagaskar małym 13-osobowym zespołem, ale zabraliśmy ponad 1,5 tony sprzętu, m.in.: systemy
oczyszczania wody, generowania prądu, namioty szpitalne,
zapasy leków i żywności. Na wyspę było bardzo ciężko się
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dostać, ponieważ wszystkie loty zostały zawieszone. Udało
nam się dotrzeć przez wyczarterowanie samolotu z Nairobi.
Po krótkiej kwarantannie udaliśmy się w niełatwą podróż do
najbardziej zniszczonego regionu kraju.
Po dotarciu na miejsce okazało się, że warunki są naprawdę
trudne – brak prądu, bieżącej wody. Ale byliśmy na to gotowi.
Podzieliliśmy się na dwa zespoły i wspomagaliśmy kliniki, do
których czekały w kolejce ogromne ilości pacjentów. Malaria,
choroby skórne, niewydolność krążenia, oddechowa czy zakażone rany to tylko niewielka część tego z czym się mierzyliśmy. Jednak pacjenci z ranami okazali się nie lada wyzwaniem.
Coś z pozoru niegroźnego było ciężkie do wyleczenia. Trzeba
wyobrazić sobie ponad 30 oC oraz około 96% wilgotności powietrza. To nie są warunki sprzyjające gojeniu ran. Dołączając
brak bieżącej wody oraz skrajną biedę mamy przepis na zakażenie. Pracowaliśmy codziennie, żeby w jak największym
stopniu wykorzystać naszą obecność na miejscu. Ludzie byli
niezwykle mili i wdzięczni za to, że przyjechaliśmy.
Trzeba dodać, że byliśmy jedynym zespołem ratunkowym,
który odpowiedział na apel o pomoc. Nasza misja trwała ponad 2 tygodnie. Wracaliśmy z ciężkim sercem, każdy chciał
zostać i dalej pomagać. Jednak jako członkowie zespołu ratunkowego pracujemy jako wolontariusze. Każdy z nas musiał
wykorzystać swój urlop wypoczynkowy, dostać zgodę szefa/
oddziałowej na nagły wyjazd, oddać swoje dyżury. Takie wyjazdy na misje często udają się tylko dzięki wyrozumiałości
naszych przełożonych oraz kolegów i koleżanek z pracy, którzy przychodzą za nas na dyżury. Jako pielęgniarka, ratownik
medyczny oraz mama dwójki maluchów musiałam w ciągu
3 dni zorganizować wolne w pracy oraz opiekę do dzieci. Na
szczęście oddziałowe bez wahania zgodziły się umożliwić mi
wyjazd, a koleżanki natychmiast podzieliły się moimi dyżurami. Dlatego też chciałabym wykorzystać okazję i jeszcze raz
serdecznie Im podziękować, a w szczególności dr Annie Małeckiej-Dubieli, oddziałowej Klinicznego Oddziału Ratunkowego oraz Wiolecie Wojciechowskiej, oddziałowej Kliniki

Badanie trzech sióstr w kierunku Malarii i zakażenia
COVID-19, Manakara | fot. mgr Krzysztof Gałka

Sala położnicza, Manakara | fot. mgr Katarzyna Kaczmarek
Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży UCK, bo to właśnie
w tych oddziałach mam przyjemność pracować. Był to mój
trzeci wyjazd w ramach zespołu ratunkowego PCPM. Wcześniejsze były do Etiopii w ramach misji humanitarnej oraz do
Peru jako misja ratunkowa po lawinach błotnych.
MGR PIEL. KATARZYNA KACZMAREK
Ratownik medyczny; Kliniczny
Oddział Ratunkowy UCK

Klinika w Manakarze z trzystuosobową kolejką pacjentów czekających na zbadanie | fot. mgr Katarzyna Kaczmarek
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Parki leśne
na Aniołkach
Artykuł zawiera fragmenty tekstu Ile lasu jest w parku? Gdańsk tworzy parki leśne, autorstwa Katarzyny
Błaszkowskiej z serwisu prasowego Biura Rozwoju
Gdańska oraz z dokumentacji projektowej autorstwa
Dariusza Brzezińskiego z Zespołu Środowiska i Inżynierii Biura Rozwoju Gdańska (BRG).

Ulubione miejsce codziennej rekreacji? Las miejski!
Tak odpowiada dziś większość mieszkańców europejskich miast. Historia lasów miejskich, czy jak mówimy
dziś także – parków leśnych – jest długa. Takie miejsca
są także w Gdańsku – niebawem pojawi się kolejne.

GÓRKA GUMed – UCK
Miasto planuje odtworzyć park leśny na Aniołkach, przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Park istniał w tym miejscu
już w latach 40. XX wieku. Do jego powstania przyczyniło się
sąsiedztwo Szpitala Miejskiego. Park podnosił prestiż założonej obok uczelni, był miejscem wytchnienia dla studentów oraz
pacjentów. O jego unikatowym charakterze świadczy skomplikowany układ wodny dwóch stawów, połączonych ze sobą
groblami, zasilanymi grawitacyjnie wodą i powiązanych ze
zbiornikiem wody czystej, wybudowanym dla potrzeb Szpitala.
To wyjątkowy w skali Gdańska układ bazujący na twórczym
wykorzystaniu nadmiaru wody na potrzeby rekreacji.

INFORMACJE Z DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
Zgodnie z treścią dostępnych archiwalnych materiałów kartograficznych północny fragment
obszaru położonego w granicach projektu planu
stanowił w przeszłości część miejscowej cegielni
i wytwórni cementu.
W obrębie terenu znajdują się również elementy
zagospodarowania rekreacyjnego, jak np. schody terenowe czy betonowe podstawy ławek. Ponadto w granicach terenu znajdują się pozostałości historycznych budowli, które były użytkowane
w przeszłości, takich jak m.in. zachowany schron
z okresu drugiej wojny światowej czy dawny zbiornik na wodę położony na szczycie wzniesienia.
(…) obszar jest pokryty niemal w całości roślinnością leśną. Wśród występujących drzew za najcenniejsze należy uznać drzewostany bukowe
i dębowe w wieku ponad 100 lat (najstarsze ok.
140 lat). Na uwagę zasługują również pojedyncze
okazałe drzewa, jak jesiony, klony czy świerki.
W warstwie runa spotkać można m.in. marzannę
wonną, czosnek pospolity, ziarnopłon wiosenny,
zawilca gajowego, niecierpka czy paproć (…) mlecz
zwyczajny, barszcz zwyczajny, jasnotę białą, babkę
lancetowatą, pokrzywę, koniczynę białą, marchew
zwyczajną, bluszcz, bodziszek łąkowy, nawłoć, powój, wrotycz pospolity oraz zbiorowiska trawiaste.
Na uwagę zasługuje także bogata mykobiota.
W trakcie prac terenowych (…) stwierdzono obecność wielu gatunków ptaków, m.in.: dzięcioła, gąsiorka, kosa, sójki, grzywacza, sierpówki czy zięby.
(…) w obrębie obszaru znajdują się ślady mogące
świadczyć o stałym lub okresowym przebywaniu
w jego granicach ssaków takich jak m.in.: jeż, wiewiórka, kuna czy gryzonie.
Do projektu planu zagospodarowania zdecydowano się wprowadzić ustalenie pozwalające (…)
w okolicach wejścia do parku na lokalizację niewielkiej zabudowy usługowej, mogącej służyć
użytkownikom parku. (...) Ustalono m.in. możliwość adaptacji istniejącego schronu przeciwlotniczego do funkcji usługowych oraz jego rozbudowę lub wprowadzenie zabudowy sąsiedniej
o niewielkich gabarytach.

Teren przyszłego parku leśnego przy Uniwersyteckim
Centrum Klinicznym w Gdańsku-Aniołkach | fot. BRG

Szczegóły projektu planu dostępne są na stronie
internetowej BRG.

GAZETA GUMed

maj 2022

55

NA ANIOŁKACH

Dziś jedna część terenu to zabytkowy park, druga jest lasem.
Objęcie tego terenu miejscowym planem zagospodarowania,
z przeznaczeniem na park leśny [o łącznej powierzchni 5,15 ha;
przyp. red.] to gwarancja, że będzie on chroniony i zagospodarowany tak, by najlepiej służył mieszkańcom. Zgodnie
z głównymi kierunkami w zagospodarowaniu lasów w mieście, ograniczona będzie ingerencja w środowisko naturalne,
nacisk zaś położony będzie na zachowanie w dobrym stanie
istniejących ścieżek, gwarantujący bezpieczne ich użytkowanie.
Tylko niewielka część z nich zostanie oświetlona, a teren parku zostanie objęty monitoringiem, aby był miejscem w pełni
bezpiecznej rekreacji. Część górki objętej planem zagospodarowania od strony UCK przynależy własnościowo do Szpitala.

WRONIA GÓRKA

Górka od strony GUMed; widok na Bibliotekę Główną
oraz Collegium Biomedicum | fot. Paweł Sudara/GUMed

Dobiegają końca prace rewitalizujące tereny Wroniej Górki
– lasu mieszczącego się na południe od ul. Wroniej i Orzeszkowej oraz na południowy-wschód od ul. Dębowej (łącznie
ok. 10 ha). Jest to wzniesienie morenowe o wysokości 55 m
n.p.m., z którego roztacza się widok na industrialną, stoczniową część miasta. Punkt ten jest jednym z miejsc wytyczonego
w latach 30. XX w. szlaku krajobrazowego o nazwie Höhenweg (który przebiega od Aniołków, przez Wrzeszcz do Oliwy);
obecnie punkty widokowe objęte są opieką Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk.
Prace na Wroniej Górce przebiegają w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania
zieleni w mieście. Plan zagospodarowania przestrzennego
określa przeznaczenie tego obszaru dla funkcji rekreacyjnych,
wypoczynkowych, sportowych i edukacyjnych przy zachowaniu historycznego układu ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych. Na finiszu jest II etap modernizacji – aktualnie odbywa

Wronia Górka w Gdańsku | fot. Paweł Sudara/GUMed

Schody na Górkę od strony UCK | fot. Paweł Sudara/GUMed

Schody na Wronią Górkę | fot. Paweł Sudara/GUMed
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się montaż krawężników, ławek, stojaków na rowery, koszy na
śmieci i tablic informacyjnych. Pojawiły się też dwie drewniane altany, w pobliżu których zostanie utworzona łąka kwietna.
Wcześniej, w 2020 r., wyremontowano prowadzące na wzgórze
schody z murkami oporowymi i balustradą.

SPACERY W CIENIU GDAŃSKICH DRZEW
Historia gdańskich parków jest długa. W 1803 r. bogaty
gdański kupiec Jan Labes przekształcił rozległy teren nieopodal swej rezydencji w Jaśkowej Dolinie w park i udostępnił
go mieszkańcom; nazywany był Górą Jana. Śmierć Labesa
i oblężenie Gdańska doprowadziły do dewastacji parku, ale
nie zakończyły jego historii… Władze miasta w 1832 r.
podjęły decyzję o utworzeniu na tym terenie rozległego parku miejskiego. Zlikwidowano wówczas umocnienia wojenne,
uzupełniono drzewostan, utworzono parkowe polany i ścieżki.
Zbudowano także taras widokowy, place zabaw, estradę i restaurację. W 1837 r. park udostępniono mieszkańcom. Kolejne
lata to ciągły jego rozwój: powstają m.in. altana z popiersiem
Gutenberga, teatr leśny, leśniczówka w stylu szwajcarskim.

Park leśny Wronia Górka w Gdańsku | fot. Paweł Sudara/GUMed

Również w XIX wieku, w dzielnicy Lipce, powstał Park Ferberów. Dawni gdańszczanie, spacerując po wygodnych ścieżkach,
mogli dojść na kwiatową polanę,
na której stała drewniana wieża
widokowa. Dziś teren ten również jest parkiem leśnym.

PO CO
W MIEŚCIE LAS?
Park leśny (wg dr inż. Emilii
Janeczko nazw park leśny
i las miejski używa się w Polsce
zamiennie) to najtańszy i najłatwiejszy w utrzymaniu rodzaj
zieleni miejskiej. Co istotne –
najbardziej wydajny funkcyjnie
– produkuje dużo tlenu, ujemnie
jonizuje powietrze i zwiększa
jego wilgotność, wytwarza olejki eteryczne i fitoncydy; obniża
temperaturę otoczenia – nawet
o 11°C; jeden jego hektar przerabia w ciągu godziny 8 kg dwutlenku węgla – tyle w tym czasie
wydycha 100 osób.
Oprac. MAŁGORZATA
OMILIAN-MUCHARSKA
Redaktorka naczelna
„Gazety GUMed”

plakat ‒ IKM
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Profesor Marian Górski
Wybitny polski internista i gastroenterolog.
Wspomnienie w 40. rocznicę śmierci
31 marca 2022 r. minęła 40. rocznica
w II Klinice Chorób Wewnętrznych UP,
śmierci prof. dr. hab. n. med. Mariana
kierowanej przez prof. Wincentego JeGórskiego – wybitnego polskiego gazierskiego, gdzie po zakończeniu studiów
stroenterologa, wspaniałego lekarza,
uzyskał etat starszego asystenta. W 1937 r.
dociekliwego naukowca i niezapouzyskał stopień doktora nauk medycznych.
mnianego nauczyciela. Profesor MaW tym samym roku jako stypendysta Funrian Górski swoim myśleniem, pracą
duszu Kultury Narodowej wyjechał do Unii postrzeganiem otaczającego świata
wersytetu Paryskiego, gdzie pod kierunkiem
wyprzedzał epokę, w której przyszło
profesorów Fiessingera oraz Carnota promu żyć. Do końca swojego życia powadził badania biochemiczne w zakresie
zostawał wierny i oddany chorym, stuchorób wątroby.
dentom, współpracownikom, a także
I Klinice Chorób Wewnętrznych, dając
Przed wojną dr Marian Górski został zwoltrwałe fundamenty pod jej przekształniony ze służby wojskowej, jednak w styczProf. Marian Górski
cenie w Klinikę Gastroenterologii
niu 1940 r. próbował przekroczyć granicę
– założyciel Kliniki
AMG (obecnie Klinika GastroenteroGeneralnej Guberni, aby wstąpić do Wojska
Gastroenterologii Akademii
logii i Hepatologii GUMed.) Rocznica
Polskiego. Został jednak zatrzymany przez
Medycznej w Gdańsku
śmierci Profesora jest okazją, by odgestapo i osadzony w więzieniu, w którym
dać mu hołd i jednocześnie przybliżyć
przebywał do maja 1940 r. Podczas II wojny
kolejnym pokoleniom postać byłego rektora Uczelni.
światowej Marian Górski pracował jako lekarz w miejscowości Ropa koło Gorlic, w Krośnie i Gorlicach. Od marca 1943 r.
do września 1944 r. był ordynatorem oddziału wewnętrznego
Profesor Marian Marcin Górski urodził się 31 października
i zakaźnego szpitala w Krośnie. Po wojnie wrócił do Poznania,
1910 r. w Dolsku koło Śremu na Ziemi Gostyńskiej w wow maju 1945 r. habilitował się w zakresie chorób wewnętrzjewództwie wielkopolskim. Żona Profesora, Barbara Górska
nych. Cztery miesiące później został nominowany na docenta
z d. Rybicka była historykiem sztuki, a jej matka Klementyna
patologii szczegółowej i terapii chorób wewnętrznych. Od
Rybicka z d. Tetmajer była córką Włodzimierza Tetmajera.
Teść Mariana Górskiego był lekarzem. Córki Profesora –
września 1945 r. pełnił funkcję kierownika I Kliniki Chorób
Wewnętrznych w szpitalu im. K. Marcinkowskiego w PoznaMaria i Jadwiga ukończyły także studia medyczne. Dr n. med.
niu, którą od podstaw organizował po wojennych zgliszczach.
Maria Górska-Dubowik pracowała jako adiunkt w Klinice
Gastroenterologii AMG. W trakcie pracy w Klinice dała się
poznać jako wzór lekarza i nauczyciela, dla której pacjent
We wrześniu 1948 r. został kierownikiem I Kliniki Chorób
był najważniejszy. Wnuk profesora Górskiego dr n. med.
Wewnętrznych Akademii Lekarskiej w Gdańsku, którą bez
Michał Dubowik pracuje obecnie w Klinice Gastroenteprzerwy prowadził do 1981 r. W tym też roku Klinika ta
rologii i Hepatologii, kontynuując dzieło rozpoczęte przez
zmieniła nazwę na Klinikę Gastroenterologii, a prof. Marian
dziadka, kreatywnie rozwijając gdańską szkołę endoskopii
Górski został jej pierwszym kierownikiem. W 1949 r. otrzygastroenterologicznej.
mał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1958 r. profesora
zwyczajnego. Pracując w Akademii Lekarskiej, która z czasem
Marian Górski rozpoczął edukację w szkole powszechnej
zmieniła nazwę na Akademię Medyczną w Gdańsku, a później
Gdański Uniwersytet Medyczny pełnił wiele istotnych funkcji.
w Dolsku, skąd po zdaniu wymaganego egzaminu, po ukońW latach 1951-1953 był przewodniczącym Rady Klinicystów,
czeniu V klasy przeszedł do gimnazjum w Gostyniu. Po uzyskaniu
świadectwa dojrzałości, rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim
w latach 1953-1956 był dziekanem Wydziału Lekarskiego, od
1959 do 1965 r. prorektorem ds. klinicznych, a od 1965 do
Uniwersytetu Poznańskiego (UP) w 1929 r. Dyplom lekarza
uzyskał w marcu 1935 r. Już w trakcie studiów rozpoczął pracę
1968 r. prorektorem ds. nauki. W kadencji 1968-1972 został wybrany na stanowisko rektora Akademii Medycznej
– od trzeciego roku był zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Uniwersytetu Poznańskiego pod kierunkiem prof.
w Gdańsku. Ponadto był konsultantem chorób wewnętrznych
Stefana Dąbrowskiego. Ponadto jako wolontariusz pracował
(1948-1954 na woj. bydgoskie, a w latach 1955-1959 na woj.
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gdańskie) i przewodniczącym Rady Krwiodawstwa przy Oddziale Wojewódzkim PCK w Gdańsku.
Jako wybitny klinicysta, uważny obserwator i doświadczony lekarz Profesor uczestniczył we wszystkich pracach badawczych
w Klinice. Najważniejsze Jego zainteresowania związane były
z hepatologią i gastroenterologią. Największe znaczenie mają
Jego pracę dotyczące zmian w stężeniu białek surowicy krwi
w uszkodzeniu wątroby i w innych stanach patologicznych
oraz znaczenie tych zmian dla diagnostyki klinicznej. Istotne są również badania nad rolą wątroby w przemianie żelaza
ustrojowego. Wyniki badań Profesora nad nagminnym występowaniem żółtaczki, które prowadził nawet w warunkach
okupacji hitlerowskiej, przyczyniły się do uznania zapalenia
wątroby za chorobę zakaźną podlegającą zgłoszeniu i hospitalizacji. Jako przewodniczący Komisji Terapii Polskiej Akademii Nauk prowadził ogólnopolskie badania dotyczące metod
leczenia przewlekłych zapaleń wątroby. Prof. Marian Górski
kierował wieloośrodkowymi badaniami nad leczeniem immunosupresyjnym przewlekłych aktywnych zapaleń wątroby.

Prof. Marian Górski jako rektor Akademii Medycznej
w Gdańsku w trakcie referatu z okazji rozpoczęcia roku
akademickiego (po lewej stronie prof. M. Górskiego siedzi
prof. Włodzimierz Bielawski)

Pod Jego kierunkiem prowadzono także badania dotyczące zmian w układzie pokarmowym występujących w przewlekłym alkoholizmie, nad zapaleniami trzustki, chorobą
wrzodową żołądka i dwunastnicy, a także nad zaburzeniami
gospodarki węglowodanowej, przemianami aminokwasów
aromatycznych i amoniaku. Jako pierwszy w Polsce wykonał
biopsję wątroby igłą Vim-Sylvermana, uzmysławiał sobie i
innym lekarzom rosnące znaczenie badań histopatologicznych w diagnostyce chorób wątroby. Duże znaczenie kliniczne miały prowadzone w Klinice kierowanej przez Profesora

badania nad porfirią. Nie mniej ważne były badania naukowe
dotyczące problemów astmy oskrzelowej, immunologii klinicznej, przewlekłych chorób jelit i kolagenoz. Warto podkreślić, iż
profesorowi Górskiemu udało się stworzyć zespół lekarski, którego członkowie odgrywali wiodącą rolę w alergologii polskiej.
Wiedza przez nich zdobyta została przekazana w pracach dotyczących czynników etiologicznych i mechanizmów powstawania reakcji alergicznych. W dobrze zaplanowanych projektach naukowych badano zmiany biochemiczne w surowicy

Imieniny prof. Górskiego (w pierwszym rzędzie od lewej strony siedzą: dr E. Dąbrowska, prof. I. Jabłońska-Kaszewska,
doktorantka, prof. M. Górski, dr M. Górska-Dubowik, prof. W. Bielawski; z tyłu od lewej stoją: dr J. Jasłowski, doktorant,
dr E. Fenc, dr Z. Adrich)
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w schorzeniach alergicznych oraz stosowanie leków sterydowych w ich leczeniu. Wraz ze współpracownikami
prowadził także inne badania dotyczące uczuleń u chorych
z astmą oskrzelową, w pokrzywce, obrzęku Quinckego oraz
metod odczulania swoistego. Zupełnie innym kierunkiem
Jego badań była kardiologia – niezwykle ważne w tym obszarze były badania dotyczące leczenia zaciskającego zapalenia
osierdzia oraz wad zastawkowych serca. Na uwagę zasługuje
także wkład Profesora w rozwój toksykologii i medycyny pracy. Był również prekursorem endoskopii gastroenterologicznej i założycielem najstarszej w naszym Regionie Pracowni
Endoskopii Gastroenterologicznej przy Klinice Gastroenterologii naszej Uczelni.
Profesor Marian Górski był autorem wielu prac naukowych
publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych,
z czego największa część dotyczyła chorób wątroby. Należy także w sposób szczególny podkreślić zasługi dydaktyczne
profesora Górskiego bowiem był obdarzony wybitnym talentem dydaktycznym i z wielką pasją organizował i prowadził różne formy nauczania zarówno dla studentów, jak
i lekarzy. Uważał dydaktykę przed, jak i podyplomową za najważniejsze zadanie Kliniki. Jego wykłady były zawsze starannie przygotowane, z reguły oparte na demonstracji chorych,
przejrzyste, uwzględniające najnowsze osiągnięcia medycyny.
Cieszyły się także wysoką frekwencją, a wykładowca dużą
popularnością. Inną formą prowadzenia dydaktyki przez prof.
Górskiego były tzw. lekcje kliniczne, stanowiące niejako algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego. Były one
chętnie słuchane zarówno przez studentów, jak i asystentów.
Wielu spośród uczniów i współpracowników wspominano
je przez wiele lat jako niezwykle inspirujące.
Prof. Marian Górski był autorem 6 podręczników, przygotował rozdział o chorobach wątroby w Podręczniku chorób wewnętrznych pod redakcją E. Szczeklika i o marskości wątroby w Terapii Współczesnej pod redakcją B. Złotnickiego. Był
promotorem 26 prac doktorskich i habilitacyjnych. Wielu

Prof. Marian Górski podczas uroczystości nadania godności
doktora honoris causa; na zdjęciu z prof. J. Iwaszkiewiczem

spośród uczniów Profesora zostało kierownikami klinik.
Dwukrotnie otrzymał tytuł doktora honoris causa: Akademii Medycznej w Gdańsku w 1974 r. i Akademii Medycznej
w Białymstoku w 1976 r.
Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa Internistów Polskich, przewodniczącym Sekcji Badania Wątroby przy Komisji Internistycznej
Rady Naukowej Ministerstwa Zdrowia. W 1970 r. został powołany w skład Rady Naukowo-Metodycznej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przez dwie kadencje

Academia Medica Gedanensis – Invitatio
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przewodniczył Oddziałowi Gdańskiego Towarzystwa Internistów Polskich, a także przez dwie kadencje Oddziałowi
Gdańskiemu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przez szereg lat był również członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich.
Był także współzałożycielem sekcji gastroenterologicznej
TIP oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Był
członkiem wielu towarzystw, między innymi Międzynarodowego Towarzystwa Internistów, członkiem korespondencyjnym Niemieckiego Towarzystwa Alergologicznego.
W uznaniu wybitnych zasług prof. Marian Górski był wielokrotnie odznaczany, w tym m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 10-lecia
PRL, Medalem 30-lecia PRL, Złotą Odznaką Polskiego
Czerwonego Krzyża I i II klasy, Medalem Kopernika nadanym przez Polską Akademię Nauk, a także został uhonorowany odznaką Zasłużony Ziemi Gdańskiej. Uznaniem wielkiego
autorytetu, jakim cieszył się w Polsce, a zwłaszcza w woj. gdańskim był wybór w 1972 r. prof. Mariana Górskiego na posła
niezależnego Ziemi Gdańskiej do sejmu PRL VI kadencji na
lata 1972-1976, pomimo że nie należał do partii politycznych.
Prof. Marian Górski pozostawił po sobie wielu bardzo dobrych uczniów i współpracowników, którzy mieli znaczący

wpływ na dalszy rozwój nauki. Spośród nich wymienić należy
kolejnych kierowników Kliniki Gastroenterologii AMG: prof.
Włodzimierza Bielawskiego, prof. Andrzeja Kryszewskiego,
prof. Mariana Smoczyńskiego, a także prof. Irenę Kaszewską-Jabłońską, która kierowała III Kliniką Chorób Wewnętrznych
oraz prof. Witolda Zegarskiego, wieloletniego kierownika
I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć naszej
Uczelni. Prof. Górski wykształcił także wielu znakomitych
alergologów, m.in.: prof. Sabinę Chyrek-Borowską – kierowała Kliniką Alergologii AM w Białymstoku, prof. Bogdana
Romańskiego – kierował Kliniką Alergologii AM w Bydgoszczy, a dr Krystyna Szulczyńska przekazywała dogłębnie wiedzę
alergologiczną i pneumonologiczną kolejnym współpracownikom w Klinice Gastroenterologii AM w Gdańsku, w której pracowała aż do czasu przejścia na emeryturę. Z kolei prof.
Mikołaj Wojtowicz był pierwszym kierownikiem I Kliniki
Chorób Serca AM w Gdańsku. Ponadto wielu z uczniów Profesora pełniło funkcje ordynatorów oraz miało istotny wpływ
na kształt obecnej medycyny polskiej, w tym gastroenterologii.
Profesor był człowiekiem niezwykle pracowitym, uczciwym
i wytrwałym, bardzo dokładnym i bardzo wymagającym,
a jednocześnie zatroskanym problemami innych ludzi. Prof.
Górski praktycznie mieszkał na terenie Szpitala, spędzając
w nim zdecydowaną większość czasu, mówiąc – Kiedy jestem
na miejscu wszyscy są spokojniejsi, chorzy, personel i ja sam. Był
lojalnym wobec współpracowników i miejsca, w którym pracował, chętnie udzielał pomocy koledze czy choremu. Zawsze
dbał o dobro chorego, a jego stosunek do pacjentów wyznaczała kultura osobista, serdeczność, zrozumienie oraz życzliwość.
Zapytany o swój sukces życiowy odpowiedział w sposób następujący – Sukcesem jest to, że jestem lekarzem i mam możność
służenia ludziom.
Przez współpracowników, przyjaciół i następców pozostał
wspominany jako człowiek skromny, pracowity, wzór lekarza,
nauczyciela i naukowca.
Zmarł 31 marca 1982 r. w Gdańsku. Został pochowany na
cmentarzu „Srebrzysko” w Gdańsku.
Opracował i napisał
DR HAB. N. MED. KRYSTIAN ADRYCH, PROF. UCZELNI
Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii

Źródła i literatura

Prof. Marian Górski w trakcie wykładu na sali wykładowej
im. profesora Stanisława Wszelakiego

1. Archiwum GUMed, Akta osobowe prof. Mariana Górskiego
2. Zegarski W.: I Klinika Chorób Wewnętrznych, Ostrych Zatruć.
„Ann. Acd. Med. Gedan” 1995, 25, suppl. 1, 39-63
3. Jabłońska-Kaszewska I.: Pamięci profesora Mariana Górskiego.
„Gazeta AMG” 2002, 12, 6.
4. Praca zbiorowa pod redakcją dr Seweryny Koniecznej: Ludzie
Akademii Medycznej w Gdańsku. Gdański Uniwersytet Medyczny 2009
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Jestem oszustem?
EWA CELEBĄK
Studentka IV roku
psychologii zdrowia

Interesujesz się daną dziedziną od lat, poświęcasz
naprawdę dużo czasu, aby zgłębić temat, ale nadal
uważasz, że brak ci wiedzy i kompetencji? Może pochwały innych wydają ci się nieadekwatne, a twoje
myśli brzmią – nie zasługuję na tę ocenę, nie mam
wystarczających umiejętności na to stanowisko, zaraz
wyjdzie na jaw, że zawsze udawało mi się tylko przez
czyjąś pomyłkę, a może o swoim sukcesie sądzisz, że
to zwykłe szczęście?
Im częściej pojawiają się u ciebie wymienione wyżej wątpliwości, tym bardziej prawdopodobne, że cierpisz na syndrom
oszusta (ang. The Impostor Syndrome). To zjawisko psychologiczne, któremu towarzyszy subiektywne przekonanie, że
swoje sukcesy zawdzięczasz nie własnym talentom i pracowitości, lecz szczęściu, przypadkowi, pomyłce, kontaktom czy
wrodzonemu urokowi.
Syndrom oszusta bierze się przede wszystkim z budowanych
przez całe życie przekonań o sobie, o innych ludziach i świecie. Może dotyczyć osób bardzo uzdolnionych w dzieciństwie,
wyprzedzających rówieśników w różnych dziedzinach lub posiadających w młodym wieku wybitne osiągnięcia. Takie wczesne sukcesy, przez to że nagradzane, są podziwem i uznaniem
ze strony środowiska, a zwłaszcza rodziny, budują w młodym
człowieku obraz siebie uzależniony od osiągnięć. Problem narasta wraz z oczywistą niemożliwością bycia najlepszym we
wszystkim. Dodatkowo może powstać podświadomy schemat
myślenia, że na miłość i bliskość trzeba zasłużyć sukcesami.
Dlatego źródeł tego syndromu poszukuje się w tzw. pozabezpiecznych stylach przywiązania z rodzicem, czyli nieprawidłowej relacji, np. gdy rodzice nie byli w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb dziecka, także tych emocjonalnych.
Syndrom ten pojawia się także często, gdy osoby ambitne
i przywykłe do odnoszenia sukcesów, muszą poradzić sobie
z nieznanymi i bardziej wymagającymi zadaniami, odnaleźć się w nowej sytuacji. Takim trudniejszym okresem jest
np. początek studiów albo rozpoczęcie pracy zawodowej. My,
studenci widzimy, że pojawiają się coraz wyższe wymagania
ze strony środowiska. Taka presja może wpływać na nasilenie
tych przekonań i uruchomić tzw. cykl impostora. Na czym on
polega? Mamy do wykonania zadanie, więc rodzi się obawa,
czy i tym razem uda się nam sprostać wymaganiom. Następ-

rys. Ewa Celebąk

nie pojawiają się dwie strategie – nadmierne przygotowywanie
się do zadania lub wręcz przeciwnie – zwlekanie do ostatniej
chwili, by ostatecznie pracować w pośpiechu i pod dużą presją czasu. Jeśli zadanie zakończymy sukcesem, w pierwszym
przypadku będzie on przypisany nadmiernej i nieadekwatnie
ciężkiej pracy, a w drugim – szczęściu. Zamyka się błędne koło
i następuje mylne przekonanie, że osoby inteligentne i zdolne
nie muszą pracować oraz bez trudu osiągają sukces.
Jeśli chcemy poradzić sobie z nieprzychylnym myśleniem
o własnych sukcesach, powinniśmy zacząć od zmiany myślenia o sobie i własnych ograniczeniach, czyli popracować nad
przekształceniem negatywnych przekonań. Na początku najważniejsza jest sama świadomość tego, że inni ludzie także
zmagają się z tym problemem, m.in. Michelle Obama. Sama
przyznaje w wywiadach, że cierpi na syndrom oszusta, ale
mówi też, że można go przezwyciężyć.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?
Skup się na sukcesach, a nie na porażkach. Dobrze jest
założyć sobie zeszyt (może to być kalendarz, notatnik w aplikacji,
jak ci wygodnie) i codziennie zapisywać co najmniej trzy rzeczy, z których jesteśmy dumni. Ważne jest, by dostrzegać nawet
te najmniejsze sukcesy czy ukończone zadania. Później można
wrócić do starych wpisów, zobaczyć, co udało się osiągnąć.
Bądź dla siebie wyrozumiały. Błędy zdarzają się każdemu! Jeśli uda nam się wyciągnąć z nich wnioski, mogą być cenną lekcją na przyszłość.
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Praktykuj uważność – skup się na „tu i teraz”. Pomocne okaże się praktykowanie mindfulness lub pewien rodzaj
medytacji. Ta metoda pozwala na radzenie sobie ze stresem,
lękiem i napięciem. Regularna praktyka uważności pomaga
skupić się na drodze do celu, a nie tylko samym efekcie.
Przełamanie własnych schematów myślenia – nie jest
łatwe, ale nazwanie tych mechanizmów działania pomaga
zwizualizować z czym walczymy oraz utworzyć plan działania. Pamiętaj jednak, że niniejszy tekst jest jedynie wskazówką. Jeśli czujesz, że nie dajesz rady z myślami, skorzystaj
z porady specjalisty.
EWA CELEBĄK

Syndrom oszusta stał się tematem
podcastu doMyśl się dostępnego
na Spotify SKN Psychologii GUMed.
Rozmowę Ewy Celebąk oraz Mi-

Polecamy filmy edukacyjne z zasobów TED-Ed
na kanale YouTube:
What is imposter syndrome and how can you combat it?
Elizabeth Cox
How you can use impostor syndrome to your benefit?
Mike Cannon-Brookes

chaliny Gryzio (również studentki IV roku psychologii zdrowia) zarejestrowano 12 stycznia br. Dostępna jest na tinyurl.com/syndrom-oszusta.

Depresyjność u dzieci i młodzieży
w kontekście społeczności LGBTQ+
OLIWIA RAK
Studentka III roku
psychologii zdrowia

Badanie dr. Kosmy Kołodzieja z 2019 r. donosi, że tylko
15% rodziców posiadających w rodzinie dziecko LGBT
jest w stanie w pełni zaakceptować jego seksualność
od momentu coming outu, 40% młodzieży LGBT zgłasza znęcanie psychiczne, a 25% przemoc fizyczną ze
strony swoich rodziców. Prawie 70% młodzieży LGBT
ma myśli samobójcze, 30% z nich dokonało przynajmniej jednej próby samobójczej. Podobne wyniki uzyskano w badaniach przeprowadzonych w Chinach,
Hiszpanii oraz Stanach Zjednoczonych.
Około trzy lata temu, jeszcze przed zatrważającą wojną
toczącą się na terenie naszych sąsiadów – Ukrainy, przed
pandemią SARS-CoV-2, izolacją społeczną, ograniczeniami, media obiegła informacja o tragicznej śmierci Wiktora

– transpłciowego nastolatka, który w kwietniu 2019 r. popełnił
samobójstwo. Wskoczył pod pociąg warszawskiej linii metra.
Wcześniej wielokrotnie próbował odebrać sobie życie, wielokrotnie też odmawiano mu miejsca w dziecięcym szpitalu
psychiatrycznym – takie decyzje argumentowano przepełnieniem placówki, symulowaniem objawów, wyolbrzymieniem
sytuacji. Wiktor miał zaledwie czternaście lat, w dniu śmierci
zdążył zadzwonić do swojej mamy, powiedzieć, że zdał egzamin ósmoklasisty na dziewięćdziesiąt osiem procent.
Wyniki badań sondażowych zza oceanu pokazują, że 60%
młodzieży amerykańskiej LGBQ odczuwało smutek lub
brak nadziei prawie codziennie przez co najmniej 2 tygodnie
w ciągu ostatniego roku. Według prof. Ireny Namysłowskiej
depresję stwierdza się u 8% polskich nastolatków, szacuje się
jednak, że szeroko rozumiane zaburzenia depresyjne mogą
występować nawet u 20% z nich.
Wiktor leczył się psychiatrycznie, jednak terapia nie przynosiła żadnych rezultatów. Chłopiec mówił o myślach samobójczych, kilkukrotnie próbował popełnić samobójstwo przez
podcięcie żył nadgarstka oraz karku. Psychiatra dr Andrzej
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Towalski, zdiagnozował u niego depresję. W czasie drugiej
wizyty u specjalisty, gdy Wiktor nabierał coraz więcej męskich cech dr Towalski powiedział – byłoby dobrze, gdyby
Wiktoria najpierw [przed tranzycją; przyp. Autora] spróbowała pieszczot z facetem, bo to „przyjemna sprawa”. Na koniec rzucił – może jeszcze kiedyś zmieni zdanie, bo jest piękną
i delikatną dziewczyną. Później kolejny psychiatra – kolejna
diagnoza, tym razem inna – zaburzenia adaptacyjne i cechy
nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Do tego dochodzą silne leki – seronil oraz ketrel.
Stan dziecięcej opieki psychiatrycznej w Polsce odbiega od
standardów Europejskich. Dodatkowo Polska wciąż zaliczana jest do państw o najniższej akceptacji osób LGBTQ+.
W przeglądzie systematycznym 35 badań dotyczących depresyjności i jej przyczyn wśród amerykańskiej młodzieży LGBQ
zidentyfikowano najważniejsze czynniki ryzyka wystąpienia
depresji. Należą do nich: zinternalizowana opresja związana
z przynależnością do społeczności LGBQ, stres związany
z ukrywaniem się i radzeniem sobie ze społecznie napiętnowaną tożsamością, odrzucenie przez rodziców, wykorzystywanie i inne traumatyczne wydarzenia, prześladowanie w szkole
i innych instytucjach, przemoc w środowisku lokalnym.
Już trzynastoletnia Wiktoria na szkolnym korytarzu najczęściej
słyszała – co tam, mangozjebie? Widziała szydercze uśmiechy

17 maja – Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (ang.
International Day Against Homophobia,
Transphobia and Biphobia, IDAHOTB,
IDAHOBIT) – coroczne święto obchodzone na pamiątkę usunięcia 17 maja 1990 r.
przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, mające na celu zwrócenie uwagi na doświadczaną przez osoby
LGBT przemoc oraz dyskryminację (homofobię, transfobię i bifobię).

na każdym kroku. Była typem wrażliwca, miała artystyczną duszę, na przerwach czytała książki, w czasie lekcji rysowała mangę. Wiktor po uzgodnieniu płci stał się dla kolegów także „ciotą”
i „pedałem”. Klasowa grupa na Facebooku służyła głównie do
wyśmiewania się z niego. W szkole prosił, by zwracać się do
niego Wiktor, ale nauczyciele, jak i rówieśnicy konsekwentnie
ignorowali jego prośby. Miał dość. W sylwestra 2018 r. podciął
sobie żyły nadgarstka. Przyjechało pogotowie. Pojechał wtedy
z mamą na zszycie ręki, a później na oddział psychiatryczny.
Tam Wiktor nie miał lekko. Pielęgniarki również nie chciały
zwracać się do niego męskim imieniem. Tłumaczyły, że mają za
dużo pracy, by zaprzątać sobie głowę takimi głupstwami – Wiktor, Wiktoria, w dupach się poprzewracało.
Dokumenty regulujące kwestie prawne, w tym edukacyjne,
jak np. ustawa o prawie oświatowym, pozwalają lub wręcz
wymagają promowania postaw tolerancji i otwartości. Z drugiej strony orientacja seksualna nie jest wymieniana wprost
w rządowych dokumentach, jest więc łatwo pomijana. Nawet tragiczne doniesienia na temat samobójstw nastolatków
nie zmieniają tej sytuacji. Ostatecznie więc to, czy instytucja
państwowa taka jak szkoła przeciwdziała dyskryminacji, leży
w gestii poszczególnych pedagogów i pedagożek oraz dyrekcji.
Hiszpańscy naukowcy Manuel Gámez-Guadix oraz Daniel
Incera przeprowadzili obszerne badanie dotyczące wiktymizacji seksualnej i zagrożeń w internecie młodzieży LGBTQ+. Pośród 1779 hiszpańskich nastolatków 8% należało
do mniejszości seksualnych. Wyniki były jasne – 41,1%
z nich doświadczyło w sieci dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną, a 28,4% wiktymizacji ze względu na
płeć, 45,2% doświadczyło niechcianej uwagi seksualnej, 9%
padło ofiarą sekstingu, a 5,5% było obiektem revenge porn
[pornozemsta; przyp. red.]. Te wyniki z kolei istotnie zwiększyły prawdopodobieństwo wystąpienia podwyższonych wyników w skalach depresji i lęku.

grafika ‒ Izabela Szeibelis-Deskiewicz

Trzynastoletnia Wiktoria powiedziała mamie, że chce zmienić płeć. Najpierw poprosiła ją, by kupiła jej męskie ubrania
i bieliznę. Sama poszła do fryzjera i obcięła włosy na krótko,
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zmieniła ich kolor na ciemny, później poprosiła, by zwracać
się do niej męskim odpowiednikiem jej imienia. Tak stała
się Wiktorem. Mama zapewniła, że dla niej liczy się tylko to,
żeby była szczęśliwa. Ojciec Wiktora, który opuścił rodzinę
niedługo po narodzinach dziecka, gdy dowiedział się o decyzji córki, stwierdził – chyba ją popierdoliło. Dalsza rodzina
– babcie, ciocie Wiktora również się od niego odwróciły.
Wiktor zmarł 17 kwietnia 2019 r. Nie miał wsparcia w służbie medycznej, w nauczycielach, rówieśnikach, we własnej
rodzinie. Większość ludzi, których spotkał w życiu nie okazała mu szacunku – fundamentalnego prawa człowieka, ale
i przede wszystkim prawa dziecka.
– Nie pamiętam sprawy, która po ludzku ruszyłaby mnie bardziej. To my odpowiadamy za to, co się stało. My, dorośli. Nie
umiemy dojrzeć w dziecku małego człowieka. Nie mamy systemu
opieki nad dziećmi. Nie potrafimy nawet rozpocząć dyskusji na
ten temat! A choćby największe poświęcenie nie będzie miało
znaczenia, gdy w szpitalu zabraknie miejsc na korytarzu,
a w końcu zabraknie też samych lekarzy. Nasz brak tolerancji,
brak poszanowania dla odmienności i innych ludzi, a do tego
coraz bardziej rosnący kult siły. Taki, który potrafi doprowadzić małego człowieka nawet do śmierci. To my wszyscy jesteśmy
winni – mówił prowadzący śledztwo w sprawie śmierci Wiktora prokurator Jerzy Mierzewski.
Przez te trzy lata świat zmienił się diametralnie. Sprawy, które wtedy wydawały się duże, aktualne, takie jak ustalanie stref
wolnych od LGBT, strajk nauczycieli wydają się błahostkami przy sytuacji geopolitycznej, której musimy stawiać czoła
obecnie. Od trzech lat żyjemy w jeszcze większym stresie niż
dotychczas, dorośli mają trudności z opieką własnego zdrowia psychicznego, co dopiero dzieci, nastolatki. Historie taka
jak Wiktora powtarzają się i choć otacza nas wiele trudności,
zwłaszcza dzisiaj, nie możemy zapominać o szacunku, dobroci, otwartości dla każdego człowieka.
OLIWIA RAK
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WYWIAD

Breaking the stereotype
international edition
KRISTIANSAND, NORWAY

My name is Bendik Foss, I am a 2nd year
medical student and I come from Kristiansand,
a small city in the south of Norway

Nazywam się Bendik Foss, jestem studentem
II roku medycyny i pochodzę z Kristiansand,
małego miasta na południu Norwegii

Norway is in northern Europe and is one of the three
countries which make up Scandinavia. Norway has
around 5,5 million inhabitants. Norway is famous for
its beautiful nature and petroleum and gas industry. My home
town Kristiansand is located in Agder, the most southern county
in Norway, along the coastline. It is widely known for its good
weather and beautiful nature during the summer, therefore many
people from Scandinavia travel to Kristiansand for vacation.

Norwegia znajduje się w północnej części Europy, jest
jednym z trzech krajów Skandynawii, a mieszka w niej
5,5 miliona osób. Norwegia słynie ze wspaniałej natury oraz z przemysłu naftowego i gazowego. Moje miasto Kristiansand znajduje się w Agder, najdalej na południe wysuniętym
powiecie Norwegii, nad brzegiem morza. Kristiansand jest znane z dobrej pogody i pięknej przyrody w okresie letnim, dlatego
wiele osób z krajów skandynawskich przyjeżdża tu na wakacje.

Kristiansand was founded by King Christian IV of Denmark-Norway in 1641 and the city center is located upon a large beach. The city was laid out on renaissance-style grid plan
(kvadraturen, the quarters).

Moje miasto zostało założone w 1641 r. przez Króla Danii-Norwegii Christiana IV. Centrum miasta znajduje się przy dużej plaży
i ma renesansowy, symetryczny układ ulic (kvadraturen, kwartały).

Kristiansand experienced a devastating fire in 1734, which
destroyed major parts of the city. After the dissolution of the
Kingdom Denmark-Norway and with the transfer of Norway
to Sweden, a cholera quarantine station was established in Kristiansand in 1804. Thanks to this decision significantly fewer
people suffered and died from cholera during the three outbreaks in 1833, 1853 and 1866. Until the 1900s, Kristiansand
was a major center of lumber shipping due to the large forests

W 1734 r. w Kristiansand wybuchł pożar, który zniszczył duże
obszary miasta. Po rozpadzie Królestwa Danii i Norwegii oraz
wcieleniu terytorium Norwegii przez Szwecję, w Kristiansand
założono punkt kwarantanny. Dzięki tej decyzji znacznie mniej
osób cierpiało i umarło z powodu cholery podczas trzech epidemii tej choroby w 1833, 1853 oraz 1866 r. Do początku XX
wieku Kristiansand był znaczącym centrum transportu drewna,
dzięki temu, że miasto otoczone jest rozległymi obszarami leśnymi. Później Kristiansand stopniowo rozwijał się jako baza
przemysłowa z rafinerią niklu oraz fabryką silikonu. Dziś jest
centrum handlu morskiego oraz energii hydroelektrycznej.
Większość Norwegów kojarzy moje miasto z latem, zoo, Kaptein Sabeltann (Kapitan Szablozęby, znana postać z dziecięcych
przedstawień teatralnych oraz filmów) oraz lodami. Nasze zoo
jest jednym z największych w Norwegii i odwiedza je ponad
900 000 osób rocznie. Poza ośrodkiem skoków narciarskich
Holmenkollen (Oslo), zoo w Kristiansand jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Norwegii.

Gravane Canal in Kristiansand/Kanał Gravane
źródło zdjęcia – snl.no; Lars Mæhlum (CC BY-SA 3.0)

Sądzę że najbardziej znane stereotypy o Norwegach głoszą że
jesteśmy bogatymi, a przy tym cichymi introwertykami. Wielu
obcokrajowców wydaje się być przekonanych, że wszyscy mamy
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surrounding the city. From the 1900s and onward, Kristiansand
gradually developed as an industrial base with a nickel refinery
and a silicon factory. Today, Kristiansand is a center for maritime
shipping and hydroelectric power.
Most people in Norway associate Kristiansand with summer, the
zoo, Kaptein Sabeltann (a well-known children’s theater and film
character) and ice cream. Our zoo is one of the largest in Norway
and it receives over 900,000 visitors every year. In fact, it is one of
the main tourist attractions in Norway, after the Holmenkollen
ski jump facility which is located in Oslo.
I think that the most known stereotypes about Norwegians is
that we are rich, introverted and quiet. Many foreigners also
seem to believe that Norwegians are all blonde with blue eyes
and we are practically born with skis on our legs. It is true that
the percentage of blonde-haired people is a little bit higher in
Scandinavia than in the rest of the world, but it is far from being
a majority. It is thought that Vikings that traveled around the
world during the eight century is what facilitated the spreading
of the distinctive blonde hair color throughout Europe. So, if
you’re blonde, you might have the Vikings to thank for it.
To comment on the stereotype that all Norwegians are rich, it is
important to note that the word „rich” means different things to
different people. A person can be rich in experience, good health
is often seen as a priceless gift or one can be rich in terms of
money. Overall, Norway is a wealthy nation. We have an extensive petroleum and gas industry that serves the common good
of society. Yes, we have high salaries, but the cost of living is also
relatively high in Norway. According to the Norwegian Consumer Research Institute statistics, the average Norwegian family’s
basic living expenses add up to around 26 700 NOK (13 100
PLN). Also, the taxes in Norway are high. This way our government provides certain safety nets for its citizens, e.g. free education, free health care, financial help if you lose your job or if you
have an accident that makes you unfit
to work. So, while most Norwegians
aren’t exactly „rich”, we have a lot less
people struggling to make ends meet
than in other developed countries.
It seems to me that the opinion about Norwegians being introverted
and rude is based mostly in cultural misunderstanding. For example
smiling, not bothering other people
and keeping to yourself out in public
are behaviors that we (and the rest
of Scandinavians) perceive as polite,
however might be perceived in other
cultures as rude and standoffish. It is
true that when in a public place, it
is common for Norwegians to only
talk to the people they know and not

Kilden Performing Arts Centre in Kristiansand/Sala
koncertowa | źródło zdjęcia – panoramio.com (CC BY-SA 3.0)
blond włosy, niebieskie oczy oraz praktycznie urodziliśmy się
z nartami przypiętymi do stóp. To prawda, że procentowo troszkę więcej osób z blond włosami mieszka w Skandynawii niż
w innych rejonach świata, ale nie większość. Jedna z teorii głosi,
że swój udział w przekazywaniu genu jasnych włosów mieli Wikingowie, którzy podróżowali po Europie w XVIII w. A więc
jeśli masz blond włosy, to być może jest to zasługą Wikingów.
Komentując stereotyp o tym, że wszyscy Norwegowie są bogaci, warto podkreślić, że słowo „bogaty” ma wiele znaczeń. Osoba może być bogata w doświadczenia i wspomnienia, w dobre
zdrowie, które często uważane za bezcenny dar albo można
być bogatym w kontekście finansowym. Ogólnie Norwegia to
bogate społeczeństwo. Mamy rozbudowany przemysł naftowy
i gazowy, który służy wspólnemu dobru społeczeństwa. Tak,
mamy wysokie wynagrodzenia, ale koszt życia w Norwegii jest
też stosunkowo wysoki. Według statystyk prowadzonych przez
Norweski Instytut Badań Konsumentów, wydatki na życie przeciętnej norweskiej rodziny wynoszą około 26 700 NOK (13 100
PLN) miesięcznie. Dodatkowo, w Norwegii są wysokie podatki. W ten sposób nasz rząd zapewnia siatki bezpieczeństwa dla
swoich obywateli, np. darmowe szkolnictwo, darmowa ochrona
zdrowia, pomoc finansowa w razie utraty pracy lub niezdolności
do pracy z powodu wypadku. Tak więc większość Norwegów nie
jest „bogatych” w dosłownym tego słowa znaczeniu, jednakże w odróżnieniu
od innych rozwiniętych krajów mamy
znacznie mniej mieszkańców, którzy
starają się wiązać koniec z końcem.

Historic map of Kristiansand shows the
kvadraturen layout of streets/Na historycznej
mapie Kristiansand widać symetryczny układ
ulic (kvadraturen) | źródło zdjęcia – zasoby Autora
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Wydaje mi się, że opinia o Norwegach
jako niemiłych introwertykach opiera
się głównie na niezrozumieniu naszej kultury. Na przykład uśmiechanie
się, nieprzeszkadzanie innym osobom
oraz ciche zachowanie w grupie, to są
zachowania, które my (oraz inni Skandynawowie) uważamy za grzeczne, jednakże w innych kulturach mogą być
postrzegane odwrotnie. To prawda,
że w miejscach publicznych Norwegowie często rozmawiają tylko z osobami,
które już znają, a nie z obcymi. Norwegowie również nie poproszą o pomoc,
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having a chat with a total stranger. Also, Norwegians will not ask
you for help unless we really feel the need to. To us, that’s being
polite and considerate to others.

jeżeli naprawdę nie jest to konieczne. Dla nas to jest oznaka
bycia grzecznym i liczenia się z innymi.

Finally, a few words about skiing. It is true that Scandinavians
perform very well in cross-country skiing competitions. Professional sports aside, it is very common for Norwegian families to
go on skiing trips to the mountains during winter holiday, Easter
or New Year’s Eve. In sum, most Norwegians learn how to ski.
However, to say that all Norwegians ski so well as if they are
“born with skis on their feet” is an overstatement. To be honest,
I don’t even have cross-country skis.

Na koniec kilka słów na temat nart. Prawdą jest, że Skandynawowie bardzo dobrze rywalizują w zawodach narciarstwa
przełajowego. Pomijając sport zawodowy, bardzo powszechne
są wśród norweskich rodzin wycieczki narciarskie w góry
podczas ferii zimowych, Świąt Wielkanocnych lub Sylwestra.
Większość Norwegów uczy się jazdy na nartach, jednak opinia, że wszyscy Norwedzy jeżdżą na nartach tak dobrze, jakby
„urodzili się z założonymi nartami” jest przesadzona. Szczerze
mówiąc, nawet nie posiadam nart przełajowych.

In conclusion, I would say that if you manage to break down a Norwegian person’s the introvert barrier, you will have a loyal and
trustworthy friend for the rest of your life.

Podsumowując, jeśli uda się Tobie przełamać introwertyczną
barierę Norwega, to będziesz mieć lojalnego oraz godnego zaufania przyjaciela do końca życia.

Norwegian baked salmon
with potatoes
and cucumber salad

Norweski pieczony łosoś
z ziemniakami
oraz sałatką ogórkową

 8 potatoes
 600 g of Norwegian salmon

 2 garlic cloves
 4 tablespoons finely

 8 ziemniaków
 2 ząbki czosnku
 600 g fileta z łososia norwe-  4 łyżki drobno posiekanej
















fillet (skinless and boneless)
1 lemon
2 teaspoons of salt
¼ teaspoon of pepper
250 g of room
temperature butter

chopped parsley (optional)
1 cucumber
2 tablespoons of 5% vinegar
2 tablespoons of sugar
50 ml water

Put the potatoes in a saucepan of water that barely covers
the potatoes and let them cook for about 15-20 minutes. To
save time, boil water in a kettle and then pour it into the pot
along with the potatoes. Use a cheese grater and cut off
some of the cucumber peel. Then plan the cucumber into
thin slices and place in a bowl with salt sprinkled over. If you
have time, leave the cucumber salad for 1-2 hours to make it
more juicy. Stir in vinegar, season with sugar and stir in a little water. Finely chop the garlic and parsley and mix with the
softened butter. Place the butter on baking paper or foil and
roll into a sausage. Set aside to cool while cooking the fish.
Set the oven to 200°C. Cut the salmon into portions of about 150 grams. Place the pieces in an oven-safe dish, sprinkle
with salt and pepper and drizzle over lemon juice. Put the
salmon in the oven and leave it until it is barely cooked, about 8-10 minutes. Serve the salmon piece with a slice of garlic
butter on top, boiled potatoes and cucumber salad.

skiego (bez skóry i bez ości)
1 cytryna
2 łyżeczki soli
¼ łyżeczki pieprzu
250 g masła
o temperaturze pokojowej






natki pietruszki
(opcjonalnie)
1 ogórek
2 łyżki 5% octu
2 łyżki cukru
50 ml wody

Włóż ziemniaki do rondla z wodą i gotuj przez około 15-20
minut. Aby zaoszczędzić czas, zalej ziemniaki zagotowaną
wodą. Obierz ogórka. Następnie pokrój go w cienkie plasterki, włóż do miski i posól. Jeśli masz czas, odstaw na
1-2 godziny, aby sałatka była bardziej soczysta. Dodaj ocet,
dopraw cukrem i dolej odrobinę wody. Drobno posiekaj
czosnek i pietruszkę, wymieszaj z miękkim masłem. Masło
ułóż na papierze lub folii do pieczenia i zwiń w kiełbasę.
Odstaw, by zastygło podczas gotowania ryby. Rozgrzej
piekarnik do 200°C. Łososia pokrój na porcje około 150
gramów. Kawałki umieść w żaroodpornym naczyniu, posyp solą i pieprzem, skrop sokiem z cytryny. Włóż łososia
do piekarnika i pozostaw na około 8-10 minut. Łososia
serwuj z masłem czosnkowym na wierzchu, gotowanymi
ziemniakami i mizerią.
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