Świątecznie w CMI
Wspólne śpiewanie angielskich kolęd i amerykańskich
piosenek świątecznych – tak w skrócie wyglądało środowe
popołudnie 12 grudnia 2018 r. w Centrum Medycyny Inwazyjnej. Spotkanie zorganizowało Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych. Kolędowanie było naprawdę wspólne – na
scenie na II piętrze CMI, dookoła białego fortepianu, przy
którym tradycyjnie już zasiadł Adam Niedorezo, zebrali się
byli i aktualni studenci GUMed – mgr Sławka Misiewicz,
Dominika Okumska, Joanna Regner i Joanna Dąbrowska
z pielęgniarstwa, Dominika Marzec (wspomagająca gitarą)
i Tomasz Zalewski (czuwający nad techniką) z II roku ratownictwa medycznego oraz Małgorzata Szwaj, wiceprezes
English Unlimited. Wśród zaproszonych gości była prof.
Maria Dudziak, dziekan Wydziału Lekarskiego, która zaskoczyła słuchaczy grając pięknie na fortepianie Bóg się rodzi
i Cichą noc, a studenci, jak przystało na Studium Języków
Obcych zaśpiewali ją po angielsku, niemiecku, hiszpańsku i
polsku. Nie zabrakło też kolędy po francusku, którą wykonała Anna Jachymek z II roku kierunku lekarskiego i łacinie.

– Wspaniale, że nasi studenci nie tylko uczą się, ale naprawdę ładnie śpiewają po angielsku i nie tylko – podsumował prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz. Nad
pierniczkowo-świąteczną atmosferą i tekstami czuwała ze
swoimi studentami II roku zdrowia środowiskowego mgr
Magda Warzocha. Koncert poprowadziła mgr Elżbieta Perepeczko, skutecznie zachęcając licznie przybyłych studentów
do śpiewania, co nie zawsze jest łatwym zadaniem. ■

Mikołaje odwiedzili chore dzieci
fot. Sylwia Mierzewska/UCK

Święty Mikołaj odwiedził 6 grudnia 2018 r. małych pacjentów z dziecięcych oddziałów szpitalnych GUMed. Studenci kierunków: ratownictwa medycznego, elektroradiologii, zdrowia środowiskowego, farmacji i lekarskiego w przebraniach elfów i śnieżynek odwiedzili: Klinikę Chirurgii
i Urologii Dzieci i Młodzieży, Katedrę i Klinikę Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu, Katedrę i Klinikę Kardiologii
Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Katedrę i Klinikę Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii oraz Katedrę i Klinikę Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia.
Akcję wsparł Hipermarket Carrefour w Galerii Morena oraz
Saur Neptun Gdańsk S.A. Dzięki zaangażowaniu firm i dobrej
energii naszych pracowników i wolontariuszy na twarzach
małych pacjentów pojawił się uśmiech. ■

Uczniowie Topolówki małym pacjentom
Wzorem ubiegłego roku, uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego –
gdańskiej Topolówki zorganizowali akcję mikołajkową w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
6 grudnia 2018 r. obdarowali poduszkami pięćdziesięcioro małych
pacjentów, zaprosili do kolędowania przy akompaniamencie gitar, a także do udziału w zabawach i konkursach. Akcję wspomógł Gdański Fundusz
Młodzieżowy.
Pozostałe środki zostały zgromadzone na wcześniej przygotowanym
kiermaszu szkolnym, gdzie można było nabyć własnoręczne wypieki. ■
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