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Po raz pierwszy w historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

wkraczamy w nowy rok akademicki w ograniczonym gronie,

ze skromniejszym ceremoniałem, ale z niezmiennym zadowoleniem

i podekscytowaniem, że kolejne pokolenie młodych i zdolnych

osób dołącza do wspólnoty budującej godność naszej Uczelni

i stanu akademickiego.



Jesteśmy jedną z wiodących uczelni publicznych w Polsce i najlepszą szkołą

medyczną w kraju. Uniwersytetem, którego wysoki potencjał naukowy,

badawczy i rozwojowy doceniło międzynarodowe grono ekspertów, plasując

GUMed w prestiżowym gronie 10 uczelni badawczych.



Jestem dumny ze świadectwa, jakie w ostatnich miesiącach dali nasi

pracownicy, studenci i doktoranci w obliczu nieznanej choroby.

Wykazaliście się profesjonalną i dojrzałą postawą, stając na pierwszej linii
walki z epidemią. Swoim zaangażowaniem i bezinteresowną chęcią
niesienia pomocy zdaliście egzamin z odpowiedzialności za drugiego

człowieka, służenia zdrowiu i życiu ludzkiemu bez względu na okoliczności.



Zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 

• Centra testowe drive i walk-thru

• Pracownia Diagnostyki Molekularnej Wirusa SARS-CoV-2 w UCK

• profesjonalne wsparcie osobowe i sprzętowe Pomorskiego Centrum
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

• UCMMiT pierwszym szpitalem w regionie w pełni przygotowanym
do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentami zakażonymi
koronawirusem

• UCS zaangażowane w niesienie pomocy chorym na kwarantannie
i z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

• studencka inicjatywa produkcji masek ochronnych 3D dla lekarzy





Kształcenie w dobie pandemii

• konieczność przeorganizowania nauczania w sposób

pozwalający uzyskać bezpiecznie efekty uczenia się

• powszechna digitalizacji materiałów dydaktycznych

• społeczność akademicka dobrze poradziła sobie z nowymi

zadaniami w sytuacji, na którą nie byliśmy przygotowani

• za trud, zaangażowanie i cenne rady szczególnie dziękuję

prorektorowi prof. Jackowi Bigdzie, na którym spoczął

ciężar koordynacji tych działań



Nauczanie w systemie hybrydowym

• połączenie zajęć w formie bezpośredniej z tymi realizowanymi

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

• nauczania w odpowiedzialnych zawodach medycznych nie da się

zrealizować z pominięciem bezpośredniego kontaktu z nauczycielem

i pacjentem, w oderwaniu od warunków laboratorium, ambulatorium

czy szpitala klinicznego

• praktyczna nauka zawodu z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni

fantomowych, wyposażonych w symulatory wysokiej wierności



Od początku wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2 nasz

Uniwersytet, podobnie jak inne uczelnie w kraju, ponosi
nadzwyczajne wydatki, które istotnie obciążają standardowy

budżet.

To koszty liczone w milionach złotych, na które nie jest

przygotowania żadna uczelnia ani szpital kliniczny, na bazie

którego realizowane jest nauczanie praktyczne.

Nie możemy jednak szukać oszczędności 

kosztem bezpieczeństwa naszych pracowników, 

studentów, doktorantów i pacjentów.



Elżbieta Kalinowska – wieloletni pracownik 
gospodarczy w Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych (†28 listopada 2019 r.)

prof. dr hab. Leon Żelewski – kierownik Katedry                                
i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej w latach 

1967-2001(†12 grudnia 2019 r.)

dr hab. Tadeusz Badzio, prof. nadzw. – pracownik 
Katedry Analityki Klinicznej w latach 1960-1996 

(†3 marca 2020 r.)

Teresa Romejko – wieloletni pracownik Wydziału 

Farmaceutycznego († w marcu 2020 r.)

Anna Parczewska – radca prawny, zatrudniona                     
w Zapole Radców Prawnych w latach 1988-1999 

(†8 kwietnia 2020 r.)

dr n. farm. Krystyna Wierzchowska-Renke – kierownik 
Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej w latach 

1994-1995 (†14 kwietnia 2020 r.)

dr Stanisław Bardzik – pierwszy doktorant i bliski 
współpracownik prof. S. Raszei (†28 kwietnia 2020 r.)

Alfred Jarosz – najstarszy członek Chóru Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, śpiewający w Zespole 

od 1951 r. (†12 maja 2020 r.)

Stanisława Truszkowska – wieloletni pracownik 
Dziekanatu Wydziału Lekarskiego, a następnie Działu 

Organizacyjnego (†13 sierpnia 2020 r.)

Regina Baranowska – wieloletni pracownik Działu 
Socjalno-Bytowego Studentów (†15 sierpnia 2020 r.)

dr n. farm. Danuta Zimna – emerytowany adiunkt 
Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej                               

(†24 sierpnia 2020 r.)

mgr farm. Grażyna Nikel – pracownik Zakładu 
Toksykologii Środowiska IMMiT w latach 1973-2006

(†21 września 2020 r.)



W nowy rok akademicki wkraczamy bogatsi o doświadczenie

wyniesione z ostatnich miesięcy pracy realizowanej w formie zdalnej,

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W ten sposób udało nam się z powodzeniem przeprowadzić

wybory rektora, członków Senatu oraz rad dyscyplin naukowych.

Wręczenie aktu nominacji

Za niebudzące zastrzeżeń ich procedowanie

dziękuję przewodniczącej Uczelnianej Komisji

Wyborczej prof. Ewie Bryl, przewodniczącej

Kolegium Elektorów dr hab. Aleksandrze

Gaworskiej-Krzemińskiej oraz wspierającym je

pracownikom administracji.



Wykład inauguracyjny

Lekcja COVID-u

dr hab. Tomasz Smiatacz ‒ prorektor

ds. studenckich, kierownik Kliniki Chorób

Zakaźnych GUMed, konsultant województwa

pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych



Dziękuję członkom społeczności akademickiej za okazane dotychczas zaufanie

i powierzenie mi na kolejne cztery lata odpowiedzialnej funkcji rektora GUMed.

Dziękuję moim najbliższym współpracownikom minionej kadencji za nieoceniony

wkład w funkcjonowanie naszej Uczelni. Za odważne podjęcie się nowych zadań

dziękuję władzom prorektorskim i dziekańskim obecnej kadencji.

Jestem Państwu wdzięczny, że uwierzyliście w moją wizję rozwoju Uczelni

i zgodziliście się wspierać mnie w codziennej pracy na rzecz Gdańskiego

Uniwersytetu Medycznego.



Znaczącym krokiem na drodze tworzenia gdańskiego ośrodka

akademickiego jest powołanie Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela

Fahrenheita wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską.

Zacieśnienie dotychczasowej dobrej współpracy pozwoli jeszcze

intensywniej i efektywniej wykorzystać wzajemny potencjał w zakresie

prac naukowych, badawczych, dydaktycznych i rozwojowych.

Wkrótce z sukcesem będziemy mogli konkurować z najlepszymi

ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.



W rok akademicki 2020/2021 wkraczamy z nowymi planami

i nadziejami. Wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom

GUMed życzę wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej

pomyślności w życiu osobistym. Zapału i wytrwałości życzę

zwłaszcza najmłodszym studentom, rozpoczynającym naukę

w naszym Uniwersytecie. Gratuluję bardzo dobrych wyników

matury, które otworzyły Wam trudną, ale satysfakcjonującą

drogę do zdobycia umiejętności i wiedzy potrzebnych

do wykonywania wybranego przez Was zawodu.



Inaugurujemy kampanię edukacyjno-informacyjną

służącą wzmocnieniu atmosfery wzajemnego

zrozumienia, równości i empatii w środowisku

akademickim, przeciwdziałającą i zapobiegającą

jakimkolwiek przejawom dyskryminacji.

W przestrzeni uniwersyteckiej nie można

bagatelizować ani tolerować działań noszących

znamiona molestowania, mobbingu i nietolerancji.

Niezależnie od tego, co nas dzieli, musimy umieć

słuchać i rozmawiać ze sobą z szacunkiem

i zrozumieniem.



Quod felix, faustum fortunatumque sit

Rok akademicki 2020/2021 w Gdańskim Uniwersytecie 

Medycznym ogłaszam za otwarty


