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INAUGURACJA

W dniu 3 października 2007 roku o godz. 9.30 odbyło się uroczyste otwarcie 
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu połączone z konferencją prasową. Otwarto 
pierwszy etap budowy Centrum, którego mury poświęcił Jego Ekscelencja 
ks. Bp Zdzisław Fortuniak. JM Rektor prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz 
w obecności członków Senatu, samorządu studenckiego i licznie przybyłych 
gości dokonał przecięcia biało-czerwonej szarfy, symbolicznie tym samym 
otwierając Centrum Kongresowo-Dydaktyczne.

W tym samym dniu o godzinie 11.00 w Auli Centrum Kogresowo-Dydak-
tycznego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008. 
Otwarcia uroczystości dokonał JM Rektor prof. G. Bręborowicz, który powitał 
przybyłych gości i wszystkich zebranych. Po powitaniu gości Rektor poin-
formował, że z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2007/2008 życzenia 
przysłali między innymi: Krystyna ŁYBACKA - Posłanka na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Zbigniew RELIGA - Minister Zdrowia, Prezydent Miasta 
Poznania – Ryszard GROBELNY, Dyrektor Centrum Medycznego Kształce-
nia Podyplomowego – prof. dr hab. Jadwiga SŁOWIŃSKA-SRZEDNICKA, 
Rektor Akademii Medycznej w Lublinie – prof.dr hab.Andrzej KSIĄŻEK, 
Rektor Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab.inż. Adam HAMROL, Dyrektor 
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
– mgr Irena BŁOŃSKA, Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 
PKO Banku Polskiego - Tomasz CEMEL. 

Następnie odczytano list od Prezydenta Miasta Poznania. 
Przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor prof. dr hab. Grzegorz H. 

Bręborowicz. 
Następnie głos zabrali: I Wice Wojewoda Wielkopolski Paweł Rożyński, 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, profesor Louis 
Keith, profesor Stan Wiktor z Mercy College z Nowego Jorku, profesor Stuart 
Macpherson nt.: Celebrating and building together on the work of the late Dr 
Wiktor Tomaszewski and the Graduates of the Polish School of Medicine. Na-
stępnie uroczyście przekazano przedstawicielom Uniwersyteteu w Edynburgu 
portret docenta Wiktora Tomaszewskiego. 

Po przemówieniach gości prof. dr hab. Zenon Kokot, Prorektor ds. Studenc-
kich, przeprowadził ceremonię immatrykulacji studentów polskich, którzy 
uzyskali najlepsze wyniki w czasie rekrutacji na studia oraz immatrykulację 
studentów Oddziału Anglojęzycznego i Wydziału Farmaceutycznego. Chór 
uczelniany odśpiewał „Gaude Mater Polonia”.

Przemówienie w imieniu społeczności studenckiej wygłosiła przedstawiciela 
młodzieży - przewodniczącą Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Anna 
Kaczmarek, która poinformowła o odznakach AMICUS STUDENTORUM, 
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przyznanych przez studentów następującym wykładowcom akademickim: 
prof. R. Marciniakowi, prof. L. Zaprutko, dr. Maciejowi Naskrętowi, dr. Mar-
kowi Ruchała.

Rektor wręczył wizerunek patrona Uczelni absolwentom Polskiego Wy-
działu Medycznego w Edynburgu dr Halinie Marszałek-Lewickiej i prof. dr. 
Lechowi Działoszyńskiemu. Prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz poinformo-
wał, że bratanek docenta Tomaszewskiego – Tadeusz Jarosław Tomaszewski 
przekazał Uczelni kaptur, który doc. Tomaszewski otrzymał z okazji nadania 
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Edynburgu. Kaptur wręczyła 
dr Halina Marszałek-Lewicka. 

Dalszą część uroczystości poprowadził prof. dr hab. Wojciech Dyszkie-
wicz.

Prof. dr Wojciech Dyszkiewicz poinformował, że Senat pozytywnie zaopi-
niował wniosek o nagrodę Ministra Zdrowia za całokształt pracy naukowo-
dydaktycznej dla prof. dr. Jacka Juszczyka oraz wnioski o nagrody:
 I. Indywidualne naukowe dla:
 1) prof. dr. hab. Tomasza Siminiaka 
 2) prof. dr. hab. Jarosława Walkowiaka 
 II. Zespołowe naukowe dla: 
 3) prof. dr. hab. Janusza Witowskiego 
  dr n. med. Katarzyny Korybalskiej
  dr n. med. Krzysztofa Książka
 4) prof. dr. hab. Andrzeja Bręborowicza 
  dr n. med. Alicji Połubińskiej
  dr. n. med. Macieja Bręborowicza 
 5) prof. dr hab. Jadwigi Mielcarek 

 mgr. Pawła Grobelnego
 III. Indywidualne dydaktyczne dla: 
 6)  prof. dr. hab. Grzegorza H. Bręborowicza 
 7)  prof. dr. hab. Wojciecha Kozubskiego 
 8)  prof. UM dr. hab. Juliusza Przysławskiego 
 IV. Zespołowe dydaktyczne dla:
 9) prof. dr. hab. Michała Drewsa 
  prof. UM dr. hab. Ryszarda Marciniaka
  dr. n. med. Konrada Matysiaka
   mgr Lidii Jędrasiak-Figna
   lek. Michała Głydy
   lek. Patrycji Marciniak
   dr. med. Andrzeja Ratajczaka
   mgr Urszuli Sobczak
   lek. Waldemara Szabłońskiego
   lek. Agnieszki Wasilewskiej
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 10) prof. dr hab. Marianny Zając 
  prof. UM dr hab. Anny Jelińskiej
 prof. dr. hab. Ewarysta Pawełczyka 
 
Prof. dr hab. W. Dyszkiewicz poinformował o wysłaniu wniosków o sty-

pendia Ministra  Zdrowia dla studentów naszej Uczelni 
z Wydziału Lekarskiego I dla:
– Magdaleny BARLIK V rok
– Adama CZYŻYKA “ “ 
– Moniki DUŚ IV rok 
– Justyny KOTUS IV rok
– Małgorzaty MADEJ V rok
– Bartosza NENEMANA II rok
– Piotra NOWACZYKA V rok
– Moniki SZARSZEWSKIEJ “ “
– Jakuba SZRAMY IV rok
– Agnieszki TELICKIEJ V rok
– Paweła ŻEBRYKA “ “

z Wydziału Farmaceutycznego dla:
– Miłosza DAŁKA III rok
– Michała GEMBIAKA “ “
– Rafała JAŚLAKA “ “
– Michała KLUPSIA I rok
– Pauliny MISIAK IV rok
– Michała ROMAŃSKIEGO IV rok

Prof. dr W. Dyszkiewicz poinformował o tym, że Senat naszej Uczelni 
uchwałą z 28 maja 2007 roku pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie 
Nagrody im. Władysława Biegańskiego za wybitne osiągnięcia naukowo-dy-
daktyczne. 

Nagrody otrzymali: 
I-go stopnia – prof. dr hab. Maria Rybczyńska
II-go stopnia – dr nauk biol. Piotr Nowosad

Nagrody wręczył Rektor.

 Prof. dr hab. W. Dyszkiewicz poinformwał, że Centralna Komisja do Spraw 
Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła w roku akademickim 
2006/2007 stopnie naukowe doktora habilitowanego. Dyplomy doktora ha-
bilitowanego wręczył Rektor. 
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 Stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Lekarskiego I otrzy-
mali:
– dr Marzena Dworacka
– dr Iwona Mozer-Lisewska
– dr Grzegorz Przybylski
– dr Małgorzata Pawelec-Wojtalik
– dr Aldona Woźniak
– dr Jarosław Zaremba.

Stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Lekarskiego II 
otrzymali: 
– dr Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja
– dr Krystyna Górna
– dr Maciej Lesiak
– dr Anna Markowska
– dr Tatiana Mularek-Kubzdela 
– dr Michał Nowicki 
– dr Michał Pawlaczyk
– dr Mariusz Pryliński 
– dr Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz
– dr Janusz Skowronek.

 
 Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych otrzy-

mali: 
– dr Andrzej Gzella 
– dr Beata Stanisz.

 
Wykład pt.: “Emergency Medicine: Current Trends and Future Challanges” 

wygłosił professor Colin Robertson. 
 Na zakończenie Rektor wszystkim obecnym podziękował za udział w uro-

czystości a panu dyrygentowi Pawłowi Łuczakowi, asystentowi profesora Prze-
mysława Pałki, za uświetnienie uroczystości i poprosił zebranych o wspólne 
odśpiewanie “Gaudeamus”.
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Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz 
Inauguracja roku akademickiego 2007–2008

Przemówienie inauguracyjne

Magnificencje Rektorzy, 
Wysoki Senacie, 
Panie, Panowie, 
Drodzy Studenci,

Inauguracja roku akademickiego to uroczystość, która cechować się powin-
na uczuciem radości oraz optymizmem. To bowiem moment, kiedy w bogatej 
tradycji uczelni, rozpoczynamy realizację najważniejszego zadania, jakim jest 
edukacja. W wymiarze filozoficznym kształcenie na poziomie wyższym ma 
na celu rozwijanie osobowości ludzkiej i postęp społeczeństw. Oba te cele nie 
mogą być dzisiaj osiągane bez utrwalenia społecznej motywacji do kształcenia 
ustawicznego. Jest oczywiste, że szkolnictwo wyższe warunkuje jego rozwój.

Dzisiejsza inauguracja jest z kilku względów szczególna. Przed rokiem 
kończąc swoje wystąpienie inauguracyjne powiedziałem: 

Uczelnia nasza stoi w obliczu olbrzymiej szansy, jaką jest jej przekształ-
cenie w Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Po pozytywnej opinii Komitetu Rady Ministrów, czekamy na opinię Rady 
Ministrów oraz ostateczną decyzję naszego Parlamentu. Dla wielu z nas to 
nie tylko symbol, ale realne uznanie pozycji tej uczelni w kraju jak i na świe-
cie. Mam nadzieję, że za rok uczestniczyć będziemy w pierwszej inauguracji 
roku akademickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. 

I tak się stało! Chociaż w procesie przekształcania naszej Uczelni były 
małe przeszkody, najczęściej stwarzane przez poznańskich wolnomyślicieli, 
to ostatecznie w marcu br. Prezydent RP podpisał ustawę przekształcającą 
naszą uczelnię w Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, a dzisiaj uczestniczymy 
w pierwszej historycznej inauguracji roku akademickiego tej uczelni.

Wielokrotnie stawiano mi pytanie, po co to robimy, jaki jest cel przekształce-
nia, jakie wynikną z tego korzyści? Częściowo odpowiedź na te pytania możemy 
znaleźć w historii uniwersytetu i roli, jaką on odgrywa w rozwoju kraju. Termin 
universitas pojawił się najwcześniej w szkołach w Bolonii i w Paryżu i stał się 
popularny w wiekach średnich. Używano go częściej niż terminu studium 
generalne. W tych czasach uniwersytet nie oznaczał najwyższego zakładu 
naukowego, czyli tego samego, co studium generalne, które było naukową 
instytucją nauczania i uczenia się i które posiadało prawo nadawania licen-
cjatu. Uniwersytet był wtedy dobrowolną, zbiorową jednorodną społecznością 
i autonomiczną korporacją bądź samych studentów, bądź scholarów i nauczy-
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cieli, działającą na niwie dydaktycznej w określonym mieście i posiadającą 
własne prawa, a nie gmachem z salami wykładowymi i administracją. Krótko 
mówiąc średniowieczny uniwersytet był zorganizowany przez stowarzyszenia 
osób. Kilkanaście pierwszych uniwersytetów powstało bez żadnego przywileju 
fundacyjnego. Były to protouniwersytety w Salerno, Bolonii, Paryżu Mont-
pellier, Oksfordzie, Reggio, Modenie, Cambridge, Vincenza, Padwie, Vercelli 
itd. O powstaniu uniwersytetu w średniowieczu decydowało wiele różnych 
czynników. Nie powstał on bynajmniej tylko z miłości do nauki, lecz z nieure-
gulowanego położenia uczących się i nauczających, którym chodziło przede 
wszystkim o ochronę prawną. W tych czasach nie był potrzebny żaden dyplom 
fundacyjny do zaistnienia uniwersytetu, bo wtedy zgoda na nauczanie miała 
tylko lokalne znaczenie. Jednak już na przełomie XII i XIII wieku istniało 
przekonanie, że prawo studiuje się w Bolonii, filozofię i teologię w Paryżu, 
a medycynę w Salerno i w Montpellier.

W Poznaniu, w maju 1919 roku, powołana została przez Naczelną Radę 
Ludową Wszechnica Piastowska, nazwana tak z pietyzmu dla piastowskich 
przesłanek wywodzących się z ziemi poznańskiej. W 1920 roku, na mocy 
rozporządzenia Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, pod naciskiem pol-
skich władz w Warszawie, przemianowana została na Uniwersytet Poznański. 
Zgodnie z planami prof. Święcickiego poszczególne wydziały były tworzone 
w następującej kolejności: filozoficzny – najłatwiejszy organizacyjnie, następ-
nie prawno-ekonomiczny, teologiczny, rolno-leśny, a na końcu lekarski – jako 
bardzo trudny ze względu na brak odpowiednich kadr, infrastruktury i nie-
zbędnych do tych celów środków finansowych. Trudno określić precyzyjnie 
datę powstania wydziału lekarskiego. Wydarzeniami istotnymi w historii tego 
wydziału było podjęcie 25 kwietnia 1920 roku przez Senat Uniwersytetu Po-
znańskiego uchwały o powołaniu Adama Wrzoska na organizatora i pierwszego 
dziekana Wydziału Lekarskiego oraz pierwsze posiedzenie Rady Wydziału 
Lekarskiego, które odbyło się 19 listopada tego samego roku. 

Okres międzywojenny to dynamiczny rozwój wydziału, który został 
przerwany w wyniku wybuchu I wojny światowej. O pozycji wydziału lekar-
skiego Uniwersytetu Poznańskiego w tamtym czasie może świadczyć rola, 
jaką odegrali jego pracownicy w organizacji Polskiego Wydziału Lekarskiego 
w Edynburgu, powstałego 24 lutego 1941 roku. Niepodważalnym jest fakt, że 
niezwykle ważną rolę w utworzeniu i rozwoju tego wydziału odegrał profesor 
Antoni Jurasz, dziekan Wydziału Lekarskiego, a zarazem były prorektor 
Uniwersytetu Poznańskiego.

Lata powojenne, to po krótkim okresie odbudowy i nawiązaniu do przed-
wojennych tradycji, stopniowe wprowadzanie systemu jakże nam obcego 
– systemu pracy opartego na dialektyzmie materialnym. Końcowym efektem tej 
polityki było wydzielenie w 1950 roku z Uniwersytetu Poznańskiego wydziału 
lekarskiego i stworzenie Akademii Lekarskiej, bardzo szybko przekształconej 



Biuletyn Informacyjny nr 3/140  9

w Akademię Medyczną. I taki stan trwał aż do roku l989, do czasu odzyskania 
wolności. Niestety, wielkim zmianom w naszym kraju nie towarzyszyły zmiany 
organizacyjne, odtwarzające stare przedwojenne zasady organizacji polskich 
uczelni. Dopiero wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym otwo-
rzyło możliwości przemian, których efekty dzisiaj świętujemy.

Należy podkreślić, że instytucje typu uniwersyteckiego były i są insty-
tucjami o swoistej naturze. Są to bowiem duże, często w danym regionie 
największe przedsiębiorstwa, których funkcjonowanie jest silnie uwarunko-
wane ekonomicznie i które podlegają rygorom gospodarki rynkowej, które 
w zderzeniu z presją rygorów mają obowiązek realizować własną, realistyczną 
strategię rozwoju w warunkach, gdy nie we wszystkich aspektach dysponują 
właściwym po temu instrumentarium. W przypadku uczelni medycznych 
sytuacja jest jeszcze bardziej złożona w związku z pełnieniem funkcji organu 
założycielskiego dla szpitali klinicznych. Ale uniwersytet, bez względu na 
rodzaj reprezentowanych dyscyplin naukowych, jest przede wszystkim szcze-
gólną instytucją użyteczności publicznej, o roli kulturotwórczej. Uniwersytet 
odwołuje się do wartości i zasad mających uniwersalny i akademicki charak-
ter; na ich podstawie rozwija swoją tradycję, w nawiązaniu do której określa 
swoją misję. W uniwersytecie, w jego współdziałaniu z otoczeniem, w wyniku 
uprawiania i rozwijania nauki, trwa nieprzerwanie proces określania własnej 
kultury, której podstawy i zasadnicze elementy, pozostają obecne w świado-
mości społeczności akademickiej.

Ten szczególny rodzaj instytucji, jakim jest uniwersytet, należy charaktery-
zować używając takich słów, jak: prawda, wartość, zasady, wspólnota, misja, 
twórczość i twórcy, etyka oraz wzorce. Słowa te charakteryzują fundament 
uniwersytetu i wynikają z jego tradycji średniowiecznych. Zachowały one 
znaczenie i przetrwały do dziś, wzbogacone o doświadczenia uniwersytetu 
w ostatnich dwóch wiekach, tak jak aktualne pozostają podstawowe zasady 
uniwersyteckie, a mianowicie: 
– zasada twórczości, która obejmuje badania naukowe, kształcenie, innowacyj-

ność, ale także kierowanie uczelnią
– zasady i wartości etyczne, w tym poszanowanie prawdy oraz dostarczanie 

wzorców moralnych
– wolności akademickie, a wśród nich korporacjonizm, zasada kooptacji, zasada 

elekcji i autonomii
– wartości uniwersyteckie, obejmujące między innymi zasadę wspólnoty, relację 

mistrz-uczeń i zasadę powszechności ponadnarodowej
– zasada powszechności nauk, w tym wielości dyscyplin.

Ostatnie kilka lat w pełni potwierdzają uniwersytecki charakter naszej 
uczelni. To lata dynamicznego rozwoju procesu dydaktycznego, wzrostu liczby 
studentów, ale również tworzenie nowych kierunków nauczania. Wykładni-
kiem rozwoju edukacji jest między innymi liczba studentów. W chwili obec-
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nej na 13 kierunkach nauczania studiuje w naszej uczelni 8 472 studentów, 
w tym – co należy dobitnie podkreślić – ponad 900 w programach nauczania 
w języku angielskim. Warto również przypomnieć, że w tym roku o indeks 
na naszej uczelni ubiegała się rekordowa liczba kandydatów, bo ponad 12 
tysięcy (na wydział lekarski 16 kandydatów na 1 miejsce, dentystyka ponad 
25 na 1 miejsce, biotechnologia 12 na 1 miejsce). Jest to wzrost, który między 
innymi, jest konsekwencją naszego członkostwa w Unii Europejskiej i zwią-
zaną z tym koniecznością uzupełnienia wykształcenia przez określone grupy 
zawodowe. Nie muszę, podkreślać, że wzrost taki jest dodatkowym obciążeniem 
dla pracowników uczelni. To dzięki ich wysiłkowi jesteśmy w stanie sprostać 
nowym wyzwaniom i za to w tym miejscu chciałbym wszystkim bardzo gorąco 
podziękować.

Aby sprostać podjętym zadaniom musimy ustawicznie poprawiać i two-
rzyć nową infrastrukturę, a infrastruktura w naszej uczelni to nie tylko 
pomieszczenia dydaktyczne, ale również oddziały kliniczne. Podobnie jak 
w poprzednich latach, w ubiegłym roku akademickim nastąpił szereg wy-
darzeń, o których należy wspomnieć. Po pierwsze, to budynek, w którym 
po raz pierwszy inaugurujemy rok akademicki, a przed dwoma godzinami 
dokonaliśmy uroczystego jego otwarcia. Mam nadzieje, że za rok inauguracji 
towarzyszyć będzie otwarcie nowej biblioteki, którą z największą determinacją 
chcemy jak najszybciej ukończyć, pomimo – nielicznych na szczęście – opinii 
o braku celowości tworzenia tego typu jednostek we współczesnym świecie. 
Mam nadzieję, że za rok przychodząc na inaugurację będziemy spoglądać na 
pojawiające się obok mury Instytutu Biologii Medycznej. Jest to nowa inwe-
stycja, powstająca z funduszy Unii Europejskiej. Jesteśmy obecnie na etapie 
przygotowania ostatecznych planów architektonicznych; przewidziany koszt 
inwestycji wyniesie około 50 mln złotych. 

Wzrost liczby studentów zmusza uczelnię do zapewnienia im właściwych 
warunków do rekreacji. Po oddaniu krytych kortów, w przyszłym roku po-
wstanie wielofunkcyjna hala sportowa po drugiej stronie budynku, w którym 
w tej chwili się znajdujemy. Dwoma inwestycjami klinicznymi, które powinny 
zakończyć się w tym roku akademickim są modernizacja oddziału klinicznego 
chirurgii przy ulicy Przybyszewskiego oraz budowa centralnej sterylizatorni 
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym szpitalu klinicznym. Na zakończenie warto 
powiedzieć kilka słów o Wielkopolskim Centrum Chorób Układu Krążenia. 
Przed kilkoma dniami Senat wyraził zgodę na podjęcie prac nad stworzeniem 
tego ośrodka. Jestem przekonany, że w bardzo bliskim czasie, tutaj w kampusie 
naszej Uczelni powstanie ten tak ważny dla naszego regionu szpital.

Niezwykle istotne są inwestycje w szpitalach klinicznych, których celem jest 
przede wszystkim poprawa warunków terapii i pobytu dla naszych pacjentów, 
ale również poprawienie warunków dydaktyki klinicznej. Należy podkreślić, że 
standard modernizowanych jednostek nie odbiega o tych, jakie są charaktery-
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styczne dla innych państw-członków Unii Europejskiej. Szereg inwestycji jest 
w toku, a ich zakończenie planujemy na nadchodzący rok akademicki. Często 
możliwość prowadzenia tylu inwestycji w naszej Uczelni, to wynik inicjatywy 
kierowników klinik i zespołów przez nich prowadzonych, administracji szpitali 
klinicznych, jak i administracji uczelni. Obserwując na bieżąco postęp prac 
i zaangażowanie tych ludzi ogarnia mnie nastrój optymizmu i dumy. Proszę 
mi wierzyć, jest czymś niezwykłym i ponadczasowym móc współpracować 
z takimi zespołami, tworząc nowe oblicze naszej uczelni.

Nasza Uczelnia to cztery wydziały o określonych zadaniach dydaktycznych 
i naukowych. W ocenie tych wydziałów, przeprowadzonej w 2006 r. roku przez 
Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia nasza wypadła bar-
dzo dobrze. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dysponuje kadrą akademicką, 
której może pozazdrościć nam wiele uczelni, kadrą bardzo aktywną, ambitną, 
stale podnoszącą swoje kwalifikacje. Wyrazem tego są liczne promocje pro-
fesorskie, uzyskiwanie stopni doktora habilitowanego i doktora. Każda taka 
promocja jest szczególnym, radosnym momentem w życiu Uczelni. 

W chwili obecnej w akademii zatrudnionych jest ponad 2 100 osób; wśród 
nich 136 (138) osoby z tytułem profesora, z czego 88 (82) na stanowisku profesora 
zwyczajnego, 70 osób na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu 
Medycznego, 99 (95) osób ze stopniem doktora habilitowanego, 627 ze stopniem 
doktora. W najbliższym czasie w wyniku oczekiwanych promocji profesorskich 
liczby te powinny ulec istotnym zmianom; wiemy o tym, że kilka promocji pro-
fesorskich zostało zatwierdzonych przez Centralną Komisję ds. Tytułów Nauko-
wych, ale niestety od wielu miesięcy oczekujemy na ostateczny podpis Prezydenta 
RP. To imponująca kadra, zespoły o ogromnym potencjale twórczym. Nie można 
jednak zapominać o przyszłości, kontestować się chwilą obecną. Przygotowanie 
i rozwój nowej kadry dydaktyczno-naukowej, to jedno z najważniejszych naszych 
zadań. Mając to na uwadze już od kilku lat prowadzimy określoną politykę 
przyjmowania nowych pracowników na etaty akademickie. Jednym z warunków 
jest posiadanie stopnia doktora. Przygotowanie nowej kadry opieramy przede 
wszystkim na Studium Doktoranckim. W chwili obecnej mamy 238 słuchaczy 
tego studium, wśród których 42 zostało przyjętych w tym roku.

Niestety w życiu uczelni są chwile smutku i żałoby, związane z odej-
ściem osób nam bliskich, często naszych Nauczycieli. W roku akademickim 
2006/2007 na stałe pożegnaliśmy:

– prof. dr. hab. Karola Bednardczyka
– prof. dr hab. Krystynę Pietkiewicz
– prof. dr. hab. Zdzisława Kowalewskiego
– dr. Piotra Sarnę
– dr Barbarę Jugowar
– dr. Andrzeja Anholcera
Proszę o powstanie i uczczenie ich pamięci chwilą zadumy.
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Moi Drodzy!
Dla Was, którzy po raz pierwszy wkraczacie w progi naszej uczelni, inau-

guracja roku akademickiego to moment szczególny. Za chwilę w symbolicz-
nym akcie immatrykulacji pasowani będziecie na studentów, a z rąk Rektora 
i Dziekanów, w obecności tak wielu znakomitych nauczycieli akademickich 
i naszych gości, odbierzecie indeks. To jest przede wszystkim Wasze święto, to 
dla Was jest ta uroczystość, to dla Was zabrzmi uroczyste Gaudeamus – dla 
Was, abyście wiedzieli jak ważny jest akt wstąpienia w szeregi społeczności 
akademickiej z jej tradycją, jej wartościami, jej dobrym imieniem. Wybierając 
studia na poznańskiej uczelni medycznej dokonaliście ważnego i odpowie-
dzialnego wyboru. Zdecydowaliście się dołączyć do grona osób z wyższym 
wykształceniem, podjęliście decyzję, aby to wykształcenie zdobyć na naszej 
Uczelni. Zapewniam Was, że nie będziecie żałować tej decyzji. Dzisiaj o war-
tości dyplomu świadczy przede wszystkim to, jaka uczelnia go wydała. Nie 
możemy obiecać Wam łatwych studiów, ale możemy zapewnić, że będą to studia 
interesujące, umożliwiające rozwój intelektualny, a w przyszłości ubieganie się 
o satysfakcjonujące zatrudnienie w miejscu, które sobie wymarzycie.

And now let me say some words to all of you, independently what course 
you are studying, independently in what language this course is presented. 
You are now in Poznań, a city with more than 1000 years of history and more 
than 500 years of high school education tradition; the first institution of higher 
education in Poznań was founded in 1519 by Bishop Jan Lubrański. Among 
us there is a very large group of students, who decided to start studying in our 
University. They arrived from different parts of the world; from Great Poland, 
Mazowsze, by North America, Europe, Asia and Africa. From small villages, 
small cities up to greatest metropolises of the world. What is more important, 
very often they represent different cultures and religions. It is worth to mention 
that among them is important group of more than 200 who chose the course of 
medicine, dentistry or pharmacy in English. We will try to build them second 
home here in Poznań, in Poland. But to do it we need your help, help of more 
experienced students. I would like to ask you to introduce them into student 
life, into different activities as Student Government, students’ scientific groups, 
Sport Association. It is worth to do it. Time spent at the university is one of the 
most important during the lifetime. Very often friendship build at that time is 
the strongest and survive for life.

I wish you all a very successful academic year. A year during which you 
should work hard from the academic point of view, but I am sure that you will 
find time to take profits from the student life. We hope that all of you will 
gain the desire knowledge. But we want you to know, that our University also 
gains from you, starting from the challenge of teaching you to the friendship 
you bring. It’s good to have you all here!
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Szanowni Państwo!
Przed prawie 90 laty, w 1919 roku na inauguracji roku akademickiego 

Wszechnicy Piastowskiej jej pierwszy Rektor, notabene lekarz, prof. Heliodor 
Święcicki powiedział „Przeżywamy dzień wielki – święcimy zwrot ku potędze, 
ku sile, ku młodości!”. Wydaje mi się, że wiele z tego możemy odnieś do dnia 
dzisiejszego i w tym duchu życzę Państwu wielu osiągnięć w pracy naukowej, 
dydaktycznej, osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz dla wielu z nas 
sukcesów w codziennej pracy klinicznej. Wierzę jednak gorąco, że jak dotych-
czas, Państwa zaangażowanie w życie naszej Uczelni, jak i w rozwiązywanie 
wielu codziennych problemów pozwoli na utrzymanie jej wysokiego poziomu, 
poziomu uczelni uniwersyteckiej.

Panie, Panowie,

ROK AKADEMICKI 2007/2008 OGŁASZAM ZA OTWARTY

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT
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DYPLOMATORIA I ABSOLUTORIA

W dniu 13 października 2007 roku odbyło się dyplomatorium Wydziału 
Lekarskiego I oraz odnowienie dyplomów absolwentów po 50-ciu latach od 
ukończenia studiów.

W czasie uroczystości wręczono 192 absolwentom Dyplomy Lekarza 
oraz wyróżniono najlepszych dyplomantów za wybitne osiągnięcia. Dyplom 
z wynikiem celującym otrzymała Katarzyna Smykał i Agnieszka Sobkowiak, 
a z wynikiem bardzo dobrym następujące osoby: Piotr Eder, Anna Lorenc, 
Jędrzej Wykrętowicz, Katarzyna Musialik, Michał Kasprzak, Karina Nowak, 
Edyta Gurgul, Małgorzata Kalenicz, Marta Kałużna, Łukasz Kruszyna, Piotr 
Janusz, Mirosław Łukaszuk, Michał Modestowicz, Agnieszka Łuczak, Alek-
sandra Seńko, Anna Szroniak, Kamila Stawczyk, Anna Bandurska. 

Uroczystość dyplomatoryjna absolwentów Wydziału Lekarskiego II Od-
działu Stomatologii odbyła się 20 października 2007 r. godz. 10.00. W czasie 
uroczystości wręczono Jubilatom odnowione Dyplomy po 50-ciu latach pracy 
zawodowej oraz pamiątkowe dyplomy Stowarzyszenia Absolwentów Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu. 

Następnie wręczono wyróżnienia Absolwentom, za osiągnięcia naukowe, 
sportowe oraz za działalność społeczną na rzecz studentów.

 
Medal za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej otrzymała
 1. Joanna Krzyżostaniak 
  za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywne uczestniczenie w pracach Koła 

Naukowego STN przy Katedrze i Klinice Stomatologii Dziecięcej 

Listy gratulacyjne JM Rektora za osiągnięcia naukowe i działalność spo-
łeczną otrzymały następujące osoby:
 1. Aleksandra Liberkowska 
 2. Anna Pernak 
 3. Kamila Kabacińska 
 4. Ewa Wojtyna 
 5. Eliza Nowak 
 6. Wojciech Kieliszczyk 
  za aktywne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego STN przy Klinice 

Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej 

 7.  Nina Tupaj 
 8.  Michał Heigelmann 
 9.  Tomasz Kuszczak 
  za aktywne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego STN przy Katedrze 

i Klinice Chirurgii Stomatologicznej 
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 10. Katarzyna Kuczyńska 
  za aktywne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego STN przy Katedrze 

i Klinice Stomatologii Dziecięcej oraz za działalność sportową – długoletnia 
zawodniczka sekcji piłki siatkowej 

 11. Marcin Gonciarz 
  za aktywne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego STN przy Katedrze 

i Klinice Stomatologii Dziecięcej oraz za aktywne uczestnictwo w pracach 
Koła Naukowego STN przy Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngolo-
gicznej 

 12. Ewa Kamińska 
  za aktywne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego STN przy Katedrze 

i Klinice Stomatologii Dziecięcej 

 13. Tomasz Niedźwiedzki 
  za aktywne uczestniczenie w pracach Koła Naukowego STN przy Klinice 

Protetyki Stomatologicznej oraz za osiągnięcia sportowe (wicemistrzostwo 
Polski w koszykówce „Street Basket” – 2004). 

 14. Bartosz Leda 
  za aktywne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego STN przy Katedrze 

i Klinice Protetyki Stomatologicznej 

Kierownik Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej, prof. Wiesław 
Hędzelek, przyznał Bartoszowi Leda i Tomaszowi Niedźwiedzkiemu nagrodę 
w postaci rocznej prenumeraty czasopisma: „Quintessence dla lekarzy sto-
matologów”. 

 15. Justyna Ciesielska 
  za osiągnięcia sportowe – zawodniczka sekcji koszykówki – reprezentantka 

Uczelni w rozgrywkach międzyuczelnianych m. Poznania (brązowa meda-
listka – Lublin 2003; złota medalistka – Kraków 2005).

 16. Karolina Koralewska 
 17. Anna Antczak 
 18. Irmina Materna
 19. Agata Prylińska 
 20. Karolina Rusin 
  za aktywne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego STN przy Katedrze 

i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej 
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List gratulacyjny Dziekana WLII otrzymali: 
 1. Tomasz Kuszczak
  za aktywne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego STN przy Katedrze 

i Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii

 2. Tomasz Niedźwiedzki 
  za działalność społeczną na rzecz studentów, członek Rady Wydziału oraz 

Kolegium dziekańskiego 

Za bardzo dobre wyniki w nauce listy gratulacyjne Dziekana WLII otrzy-
mali również następujący Absolwenci-Licencjaci:
– Iwona Łobodziec
– Anna Wielądek-Plesiak
– Katarzyna Karnyska

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego postanowił 
uhonorować studentów wyróżniających się bardzo dobrymi ocenami z przed-
miotów stomatologicznych. 

Wyróżnienia otrzymali:
 1. Aleksandra Liberkowska  
 2. Tomasz Niedźwiedzki  
 3. Agata Prylińska 
 4. Karolina Rusin 
 5. Bartosz Leda 
 6. Tomasz Kuszczak 

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii postanowiło nagrodzić stu-
dentów aktywnie działających w Towarzystwie. Wyróżnienia otrzymali:
 1. Katarzyna Pawłowska
 2. Aleksandra Pracka
 3. Karolina Rusin
 4. Anna Antczak

Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
przyznało wyróżnienie dla koleżanki Karoliny Rusin za działalność naukową. 

Następnie wręczono dyplomy lekarza dentysty oraz dyplomy licencjata dla 
Techników i Higienistek Dentystycznych. 

W dniu 27.10.2007 roku odbyło się absolutorium absolwentów kierunku 
farmacja i dyplomatorium oraz absolwentów kierunków: kosmetologia i ana-
lityka medyczna.
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W czasie uroczyści wyróżniono:
 1. Medalem Uczelni za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i społecznej 

oraz bardzo wysokie wyniki w nauce następujących absolwentów kierunku 
farmacja: Katarzynę Kosicką, Milenę Stryczyńską, Dorotę Karmowską, 
Kingę Chyra, Annę Wesołowską, Milenę Kamińską, Mateusza Szamałka, 
Ewelinę Stefańską, Monikę Seńczuk oraz Małgorzatę Janiszczak, absol-
wentkę kierunku analityka medyczna.

 2. Listem Gratulacyjnym Jego Magnificencji Rektora za pracę społeczną, orga-
nizacyjną lub społeczną oraz bardzo dobre wyniki w nauce następujących 
absolwentów z kierunku farmacja: Magdalenę Waszyk, Marcina Leśniaka, 
Małgorzatę Lemisz, Bartosza Tomaszewicza, Karola Czaję, Agnieszkę Woź-
niak, Jarosława Snarskiego, Agnieszkę Wojtaszek oraz absolwentki kierunku 
analityka medyczna: Natalię Szymanowską i Paulinę Wojcieszak. 

Również Dziekan prof. UM dr hab. Edmund Grześkowiak wyróżnił listami 
gratulacyjnymi absolwentów za aktywną postawę w trakcie studiów oraz za 
bardzo dobre wyniki w nauce.

List gratulacyjny otrzymali następujący absolwenci kierunku farmacja: 
Aleksandra Arkuszyńska, Magdalena Bartczak, Kinga Chyra, Kinga Du-
szyńska-Polus, Katarzyna Górka, Izabela Kaczmarek, Milena Kamińska, 
Katarzyna Kosicka, Katarzyna Kozioł, Magdalena Kujawska, Kinga Lange, 
Renata Lemke, Małgorzata Lewandowska, Aleksandra Małecka, Agata Mróz, 
Magdalena Mrzewa-Ziemniarska, Bogumiła Ostojska, Sylwia Paszun, Anna 
Pawlak, Adriana Piechowiak, Kamila Polak, Marta Rola, Monika Seńczuk, Szy-
mon Sitek, Joanna Sobiak, Magdalena Stachowiak-Lupa, Ewelina Stefańska, 
Milena Stryczyńska, Elżbieta Studzińska, Mateusz Szamałek, Dorota Toma, 
Katarzyna Trapszo, Julia Trojanowska, Anna Wesołowska, Ewa Zakrzewska 
oraz absolwenci kierunku analityka medyczna: Małgorzata Janiszczak, Natalia 
Szymanowska i Paulina Wojcieszak. 

Listem gratulacyjnym zostali uhonorowani następujący absolwenci kie-
runku kosmetologia: Paulina Michalska, Agata Plucińska-Ewiak, Dorota 
Płuciennik. 

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ufundował 
nagrodę dla najlepszego absolwenta na kierunku farmacja. Nagrodę otrzymała 
Kinga Chyra. 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przyznała nagrodę dla najlepsze-
go absolwenta kierunku analityka medyczna. Nagrodę otrzymała Małgorzata 
Janiszczak. 

Związek Pracodawców – Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej z siedzibą 
w Warszawie przyznał nagrodę dla najlepszego absolwenta kierunku kosme-
tologia. Nagrodę otrzymała Paulina Michalska.
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W wyniku XLII WYDZIAŁOWEGO KONKURSU PRAC MAGISTER-
SKICH nagrodzono autorów najlepszych prac magisterskich: 
 I miejsce  – Elżbieta Studzińska, kier. farmacja
 II miejsce  – (ex aequo) – Milena Stryczyńska, kier. farmacja
    – Joanna Sobiak, kier. farmacja
 III miejsce  – (ex aequo) – 4. Małgorzata Geszke, kier. farmacja

      – 5. Milena Kamińska, kier. farmacja

Wyróżnienia otrzymali: Wojciech Szczotko (farmacja), Izabela Kaczmarek 
(farmacja), Anna Niepsuj (farmacja), Ewa Muchewicz (analityka medyczna), 
Mateusz Szamałek (farmacja), Aleksandra Marcinkowska (farmacja), Mał-
gorzata Czeryba (analityka medyczna), Monika Seńczuk (farmacja), Paulina 
Wojcieszak (analityka medyczna). 

Dyplom magistra analityki medycznej wręczono 24 absolwentom, dyplom 
magistra kosmetologii – 40 absolwentom, absolutorium farmacji otrzymało 
161 osób. 
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Przemówienie Dziekana Wydziału Lekarskiego I
Prof. zw. dr. hab. med. Władysława Manikowskiego

na Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego I
oraz 50-leciu pracy absolwentów z 1955 r. 

– odnowienie dyplomów
13 października 2007 roku

Magnificencjo,
Państwo Dziekani,
Wysoki Senacie,
Członkowie Rad Wydziałów,
Szanowni Goście,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
Absolwenci. 

Sześć lat to długi okres, ale jak szybko minął.
Ukończyliście pierwszy, ale chyba najważniejszy etap w życiu zawodowym 

stanowiący niewątpliwie podstawę przyszłych umiejętności. Kończycie długie 
6-letnie studia, wypełnione bardzo szczelnie programem zajęć obowiązkowych, 
nie zawsze atrakcyjnych, ale dających Wam na pewno podstawy. Podstawy na 
których będziecie mogli oprzeć się w następnych latach, latach pracy i zdobywa-
nia dalszych umiejętności. Dziś otrzymujecie zaszczytny tytuł lekarza w dzie-
dzinie medycyny. Opuszczacie, jako pierwsi, mury jednej z najlepszych uczelni 
medycznych w kraju – Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. To zobowiązuje. To duma, zaszczyt, ale też i wielki obowiązek.

Kiedy przed sześciu laty w tej auli odbieraliście indeksy, dowód przyna-
leżności do społeczności studenckiej na pewno mieliście wiele wątpliwości 
co Was czeka?

Byliście przejęci, zdenerwowani nie wiedzieliście co spotyka Was w tej 
uczelni, czy będą tu ludzie życzliwi? Czy sobie poradzicie? Ale byliście przecież 
wybranymi spośród wielu. Byliście elitą, najlepiej zdaliście egzaminy i wiara 
w siebie poparta rzetelną i uczciwą pracą doprowadziła Was dzisiaj do uko-
ronowania tego dzieła, do dyplomu lekarza.

W ciągu tych lat przebrnęliście często z trudem, często z wielkim wysiłkiem 
przez meandry zaliczeń, kolokwiów i egzaminów. Ale dziś będziecie już tylko 
wspominać. Wspominać te najprzyjemniejsze chwile, wtedy, gdy coś się udało, 
kiedy zaliczaliście kolejne lata. Te 6 lat minęło bardzo szybko a przecież to % 
Waszego młodego życia.

Dziś stajecie przed nowym wyzwaniem. Wyzwaniem decydowania często 
o ludzkim zdrowiu i życiu. Dziś musicie wziąć na siebie odpowiedzialność za 
chorego człowieka, za rodzinę i za wiele jeszcze innych rzeczy, które w trakcie 
codziennej pracy będą występować.
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Dziś wiele osób stawia sobie pytanie czy „lekarz” to zawód, czy może po-
wołanie. Myślę, że i zawód, i powołanie. Etycy medycyny uważają, że dobry 
lekarz musi stosować „katalog cnót lekarza”, a do tego koniecznie mieć na-
stępujące cechy:
1. wierność i stałość w zaufaniu oraz dotrzymywaniu obietnic
2. trzymanie w ryzach swoich korzyści 
3. intelektualną uczciwość
4. współczucie i troskę
5. odwagę
6. sprawiedliwość
7. roztropność.

Bez wzajemnego zaufania nie jest możliwa interpersonalna relacja pa-
cjent-lekarz oraz właściwe leczenie. Wzajemne zainicjowanie i budowanie tych 
relacji jest szczególnie ważne dla pacjenta, gdyż nie ma on większego wyboru 
i musi zaufać lekarzowi. Bez trzymania w ryzach swoich korzyści nie jest 
możliwe personalistyczne traktowanie pacjenta jako osoby, która szczególnie 
podatna jest na zranienie.

Uczciwość jest konieczna w relacji zaufania i wymagań nie tylko szczerych 
diagnoz i prognoz terapeutycznych, ale także pokornego przyznania się do 
niewiedzy, pomyłek czy ograniczonych możliwości medycyny i leczenia. Bez 
współczucia nie jest możliwe zrozumienie egzystencjonalnej osobowej i oso-
bistej sytuacji chorego, którą należy uwzględnić przy leczeniu.

Odwaga w realizacji dobra pacjenta jest szczególnie potrzebna w dobie 
komercjalizacji, depersonalizacji i ekonomizacji życia zawodowego. Naciski 
różnych struktur państwowych, politycznych, ekonomicznych są olbrzymie, 
łatwo im ulec i tymi naciskami usprawiedliwiać swoje postępowania. Sprawie-
dliwość i roztropność są nieodzowne we właściwym wyborze różnych metod 
terapii oraz odpowiednich środków technicznych, zdobywa się je stopniowo 
w praktyce podejmując się rozwiązania w sytuacjach trudnych i skompliko-
wanych zgodnie ze swoim sumieniem. Zbudowanie relacji zaufania wymaga 
u lekarza cnót. Jego osobowość, moralny charakter odgrywają tu zasadniczą 
rolę. Pacjent jest bowiem bardzo uważnym obserwatorem i silniej przeżywa 
rozczarowanie postawą lekarza. Reklama i komercjalizacja usług medycz-
nych oraz podejmowanie przez lekarzy wielu prac poza szpitalem sprawiają, 
że w odczuciu pacjentów lekarze są z dala nich coraz mniej dostępni, gdyż 
większość czasu zajmuje im prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w którym 
są zarówno pracownikami i pracodawcami.

Szanowni Państwo, medycyna to dziedzina, w której postęp wiedzy jest 
niezwykle szybki. To taka dyscyplina wymagająca od absolwentów uczelni, od 
lekarzy bezustannego uzupełniania, doskonalenia i rozszerzania wiadomości. 
Mogę Was zapewnić, że w tym doskonaleniu zawodowym, tym doskonaleniu 
dalszych umiejętności Wasza Alma Mater nie odmówi pomocy. Rozwój nauk 
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medycznych jest niezwykle szybki. W ubiegłym roku Nobla „medycznego” 
otrzymał odkrywca helicobater pyroli. Odkrycie to zrewolucjonizowało leczenie 
choroby wrzodowej, a przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu był to olbrzymi 
problem leczniczy. Pamiętają o tym Wasi starsi koledzy tu obecni jubilacji. 
Dopiero przed kilku laty uhonorowano twórców rezonansu magnetycznego. 
Twórców aparatu, który dla Was jest badaniem prawie standardowym, bada-
niem, które praktycznie we wszystkich dziedzinach medycyny jest nieodzowne 
i dziś pewno nie wyobrażacie sobie rozpoznania i leczenia wielu schorzeń, 
a przede wszystkim nowotworów bez badania rezonansem, a przecież bez tego 
badania musieli się obejść Wasi starsi koledzy, dzisiejsi jubilacji, którzy 50 lat 
temu na tej auli odbierali jak Wy dyplom lekarza. Oni nie mieli tak doskonałych 
narzędzi diagnostycznych, jakimi Wy Drodzy Absolwenci dysponujecie. Musieli 
zmagać się z trudnościami w różnych warunkach, przeżywając kolejne refor-
my służby zdrowia i zawirowania polityczne. A jednak rozsławili poznańską 
medycynę pracując w różnych warunkach i na różnych kontynentach, ale też 
i wielu zostało w naszej uczelni pełniąc zaszczytne funkcje, będąc profesorami 
i nauczycieli akademickimi.

W czasie jubileuszu zwykle wymienia się osoby, które odniosły najwięk-
sze sukcesy i mam to również przygotowane. Jednak przeglądając państwa 
życiorysy, drodzy Jubilaci, doszedłem do wniosku, że musiałbym wymienić 
wszystkich Państwa co byłoby bardzo trudne a wręcz niemożliwe.

Życiorysy Państwa, Drodzy Jubilaci, to historia polskiej służby zdrowia, 
to karty fascynującej opowieści o pracy, trudzie, sukcesach i porażkach, ale 
u wszystkich przebija i na pierwszy plan się wysuwa troska o chorego, jego 
zdrowie i spokój, o jego prawa.

Odnieśliście wiele sukcesów na różnych polach społecznych, politycznych 
i zawodowych i dlatego po 50 latach pracy trudno kogoś wyróżnić, można 
właściwie postawić znak równości między profesorem - nauczycielem pra-
cującym w ośrodku akademickim wykonującym niezwykle skomplikowane 
procedury medyczne, a lekarzem, który przez 50 lat ratował życie i zdrowie 
chorych w małym ośrodku, często w bardzo prymitywnych warunkach. Drodzy 
Jubilaci, zaszczepiliście również bakcyl medycyny swoim dzieciom i wnukom, 
którzy znajdują się na tej Sali lub za kilka lat, jak dzisiejsi absolwenci, odbiorą 
dyplom lekarza w tutejszej Auli.

Składam wszystkim Państwu dostojnym Jubilatom wyrazy głębokiego sza-
cunku i najwyższego uznania za te wspaniałe lata pracy. Dziękuję w imieniu 
Władz Dziekańskich, życząc Wam, drodzy Jubilaci, zdrowia i wielu, wielu 
lat aktywności oraz satysfakcji i powodów do dumy z sukcesów Wydziału 
Lekarskiego i naszej Almae Matris do której sukcesu zajęcia czołowego miej-
sca w rankingu Uniwersyteckich Szkół Medycznych na pewno walnie się 
przyczyniliście.
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Szanowni Państwo – Zawód lekarza jest zawodem wyniosłym i wspania-
łym. Należy sobie zdać sprawę, że jest zawodem trudnym i wielce odpowie-
dzialnym.

Wymagającym wiele wysiłku, wyrzeczeń oraz pracy nad sobą i to pracy 
przez całe życie zawodowe. Mam nadzieję, że w czasie tych 6-letnich studiów 
zdołano w Was rozniecić i rozwinąć wrażliwość na ból i cierpienie. Kończycie 
Wydział Lekarski o ponad 85-letniej tradycji. Wydział Uczelni, która ma za 
patrona wspaniałego lekarza-społecznika, humanistę Karola Marcinkow-
skiego. Staracie się pomnażać wspaniałą tradycję naszego Wydziału, postawą 
i pracą lekarza.

Będzie to może trudne, gdyż czasy są trudne. Jednak Wasz zapał, en-
tuzjazm i hart ducha, entuzjazm waszej młodości sprawi, że zadaniu temu 
sprostacie. Tak jak sprostaliście naprawdę trudnym studiom lekarskim. Jako 
Wasi nauczyciele życzymy Wam, aby dobra opinia z jaką spotykają się nasi 
absolwenci w kraju i zagranicą była także Waszym udziałem. Pamiętając o ko-
nieczności dokształcania tej wielkiej wiedzy, nie możecie jednak zapomnieć, że 
zawód lekarza musi być przepojony głębokim humanizmem. Nie zapomnijcie 
– uśmiech nawet ten najmniejszy, podanie życzliwej dłoni w chwilach ciężkich 
dla drugiego człowieka może zdziałać niekiedy znacznie więcej aniżeli dobre 
lekarstwo, pigułka czy zastrzyk.

Pamiętajcie, że chory i cierpiący człowiek oczekuje nie tylko prawidłowej 
szybkiej diagnozy, rzetelnego i skutecznego leczenia, ale również cierpliwo-
ści w wysłuchaniu jego problemów. Oczekuje życzliwości i uśmiechu. Jeśli 
będziecie o tych wszystkich cechach dobrego lekarza pamiętać, stosować je 
w swoim życiu zawodowym na pewno przysporzy to wiele satysfakcji i auten-
tycznej wdzięczności.

 
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Absolwenci,
Za chwilę nastąpi uroczysty moment wręczenia Wam zaszczytnego Dyplo-

mu Lekarza. Tym samym osiągniecie jeden z największych sukcesów Waszego 
dotychczasowego życia. Przed 6 laty „w październiku” 2000 roku zostało 
przyjętych na I rok studiów 223 studentek i studentów. Za chwile otrzyma 
192 absolwentów Dyplomy Lekarza.

Wielu z Was ukończyło studia z wynikami bardzo dobrymi, niektórzy 
otrzymają z rąk Jego Magnificencji Rektora i Dziekana dyplomy ukończenia 
studiów, a jednocześnie medale i listy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia. 
Z wynikiem celującym dyplom uzyskują:
 1. Smykał Katarzyna  5,15
 2. Sobkowiak Agnieszka  5,05
Z wynikiem bardzo dobrym:
 5. Eder Piotr   4,88
 4. Lorenc Anna  4,86



Biuletyn Informacyjny nr 3/140  23

 5. Wykrętowicz Jędrzej 4,81
 6. Musialik Katarzyna 4,80
 7. Kasprzak Michał  4,71
 8. Nowak Karina  4,70
 9. Gurgul Edyta  4,63
 10. Kalenicz Małgorzata 4,61
 11. Kałużna Marta  4,61
 12. Kruszyna Łukasz  4,56
 13. Janusz Piotr  4,53
 14. Łukaszuk Mirosław 4,53
 15. Modestowicz Michał 4,51
 16. Łuczak Agnieszka  4,51
 17. Seńko Aleksandra  4,50
 18. Szroniak Anna  4,50
 19. Stawczyk Kamila  4,50
 20. Bandurska Anna  4,41

Należy też wspomnieć o uczestnikach programów „Sokrates” i „Erasmus”, 
którzy studiując na wielu Uczelniach Europy rozsławili imię naszego Uniwer-
sytetu.

Wszyscy jesteście dumą naszego Wydziału. Serdecznie Wam gratuluję i życzę 
abyście swój talent i zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy nadal pielęgnowali. 
Jestem przekonany, że wielu z Was w przyszłości wystąpi w togach akademickich. 
Szanowni Państwo, przywilejem Dziekana jest złożenie serdecznych podzięko-
wań wszystkim PT nauczycielom, lekarzom szpitali klinicznych, pracownikom 
naukowo-technicznym, pielęgniarkom, położnym, salowym, pracownikom 
administracji za trud włożony w przygotowanie dzisiejszych dyplomantów.

Słowa podziękowania kieruję również na ręce Pani Elżbiety Marciniak, Kie-
rownika Dziekanatu Wydziału Lekarskiego i dla wszystkich Pań prowadzących 
sprawy studenckie, a szczególnie p. Katarzynie Waraczewskiej wspomagają-
cej organizację dzisiejszej uroczystości. Pamiętajcie, Koleżanki i Koledzy, że 
Panie z dziekanatu były zawsze Waszymi adwokatami, w sprawach trudnych 
wymagających często radykalnych rozstrzygnięć zawsze stawały po Waszej 
stronie i starały się pomóc w rozstrzygnięciu spraw po Waszej myśli, co im się 
bardzo często udawało i za co im dziś serdecznie dziękuję! 

Szanowni Państwo,
Dzisiejsza uroczystość, to powód do wielkiej dumy i satysfakcji dla tych bez 

których nie byłoby nowych blisko 200 lekarzy. Powód do dumy dla Waszych 
Rodziców i najbliższych. To Państwo przeżywaliście wspólnie z waszymi 
dziećmi stresy egzaminów wstępnych, to Wy przez 6 lat wspieraliście ich 
duchowo i materialnie. Nikt nie zliczy nieprzespanych nocy, często wylanych 
łez, wielkiego wysiłku, często wyrzeczeń, które ponieśli Wasi Rodzice.
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Pewno drodzy Rodzice trudno Wam dziś uwierzyć w to, że Wasze „malu-
chy”, u których pamiętacie pierwsze ząbkowanie i nieprzespane noce, pierwsze 
kroki czy pierwsze słowa mamo, tato – dziś są lekarzami. To Państwo przez 
ostatnie 6 lat przeżywaliście wszystkie kolokwia, egzaminy, może często nawet 
bardziej od samych studentów. Staraliście się każdą wolną chwilę, a często 
zaoszczędzony grosz przeznaczyć na poprawę warunków studiowania Waszych 
dzieci. Możecie być dumni z ich sukcesu – ukończyli Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jedną z najlepszych Uczelni medycznych 
w kraju i za to drodzy Rodzice składam Wam najserdeczniejsze podziękowania 
i wyrazy głębokiego uznania.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy Absolwenci, (Panie dr i Panowie dr), 
w imieniu Kolegium Dziekańskiego, Rady Wydziału i nauczycieli akademic-
kich i swoim własnym w dniu, w którym zaczniecie przekuwać wiedzę zdobytą 
w Almae Matris Posnaniensis w doświadczenie zawodowe dnia codziennego, 
składam Wam wszystkim najserdeczniejsze gratulacje, najlepsze życzenia 
zadowolenia i wielu osiągnięć w pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu oso-
bistym i niech przyświeca Wam stara łacińska maksyma: Per aspera ad astra 
- przez trudy do gwiazd.

Trudy Was na pewno czekają, a mam nadzieję, że sukcesy jak gwiazdy 
(może nie dosłownie) będą również Waszym udziałem.

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze „lekarskiego” życia.
 

Przyrzeczenie lekarskie

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi ty-
tuł lekarza w pełni świadomy związanych z nimi obowiązków przyrzekam;
– obowiązki te sumiennie wypełniać:
– służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu od chwili poczęcia
– według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać cho-

robom, a chorym nieść pomoc, bez żadnych różnic, takich jak; rasa religia, 
narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącz-
nie ich dobro i okazując należny im szacunek; nie nadużywać ich zaufania 
i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego

– strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów le-
karzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich 
jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro powierzonych mi 
chorych

– stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekar-
skiego wszystko to, co uda się mi wynaleźć i udoskonalić.

Przyrzekam to uroczyście!

(Zatwierdzono na posiedzeniu SENATU AM dnia 27.09.1990 r.)
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WYKAZ 
ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU

z roku 1957 – odnowienie dyplomu po 50 latach pracy zawodowej

Lp. KOBIETY ORIUNDA
1. Adamczewska-Blewązka Krystyna Poznań
2. Bąk Alina Kalisz
3. Białowąs-Suchanek Mirosława Bydgoszcz
4. Bulska-Marcinkiewicz Danuta Wilno
5. Burchardt Barbara Lubin
6. Czapkiewicz-Bruks Halszka Poznań 
7. Duda Kazimiera Miejska Górka
8. Dziatkowiak Hanna Warszawa
9. Figaszewska Ewa Szamotuły

10. Florkowska-Sosińska Teresa Żerków
11. Gałęska-Stępień Bronisława Poznań 
12. Gąsiorowska Bożena Poznań 
13. Ginczewska Hildegarda Łany 
14. Gratkowska Regina Pępowo 
15. Gura Czesława Turowice 
16. Handschuh Ewa Poznań 
17. Hoszowska Anna Lwów 
18. Hryniewiecka Izabela Pniewy 
19. Jakubiak-Mazur Urszula Poznań
20. Jaworska-Sukiennicka Barbara Piotrków Trybunalski 
21. Kapczyńska Alina Łuniniec
22. Kędziora-Fleischer Maria Łobżenica 
23. Kierlanczyk-Sikorska Renata Żyrardów 
24. Klimaszewska-Zaporowska Teresa Józefów 
25. Klimczyk Maria Łuniniec
26. Klimentowska Maria Czempiń
27. Korzeniowska Hanna Koluszki
28. Kruk-Zagajewska Aleksandra Nowe Miasto Lubawskie
29. Ksieniewicz Jolanta Nieśwież
30. Lissowska Mirosława Gdynia
31. Majkowska-Przybył Maria Poznań
32. Małecka-Mielnik Teresa Krobia 
33. Marczyk Krystyna Warszawa
34. Mayer-Błaszczyńska Maria Poznań
35. Mądra Barbara Gostyń
36. Melzacka Maria Brudzew
37. Michałowicz Elżbieta Lublin
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38. Mikołajczyk Zofia Głuchów
39. Mościanica-Ciuszka Irena Mielegiany
40. Neldner Bożena Poznań
41. Nickowska Halina Poznań
42. Niedzielko-Mozol Jadwiga Szczuczyn
43. Nowacka Teresa Ostrowo Kościelne
44. Padalak-Brzęczkowska Jadwiga Krzemieniec
45. Pawlaczyk Zofia Koźmin Wlkp.
46. Podniesińska-Pezacka Ewa Bydgoszcz
47. Polcyn-Bileńska Anna Chojnice
48. Pustkowska-Michalak Teresa Poznań
49. Remlein Danuta Poznań
50. Sierosławska Danuta Poznań
51. Skrzypczyńska Alina Leszno
52. Stachowiak-Nowicka Czesława Rabrzyn
53. Stanisławska-Sabat  Janina Lwów
54. Szymaniak Irena Poznań
55. Szymańska Henryka Grudziądz
56. Waliszewska-Godlewska Maria Objezierze
57. Waraczewska-Łańczak Maria Środa Wlkp.
58. Wdowczyk Bożena Krotoszyn
59. Wilewska Krystyna Wilno 
60. Wołowicka Laura Cieśle Wielkie
61. Woźniak Wanda Swięciany 
62. Zamorska Maria Oborniki Wlkp.
63 Zięba Antonina Gdynia
64. Zimmermann-Górska Irena Lwów
65. Zwierzchowska Anna Poznań
66. Piechowiak-Marczyk Maria Zbrudzewo
67. Jarmolińska-Baniewicz Irena Wilno
68. Stus-Ciszewska Krystyna Brześć n/Bugiem
69. Borowska-Mrugalska Krystyna Siedlce 
70. Kamińska-Nowicka Wanda Poznań
71. Joźwiak-Sobocińska Irena Gniezno 
72. Komassa-Skórnicka Nowe Miasto
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WYKAZ 
ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU

z roku 1957 – odnowienie dyplomu po 50 latach pracy zawodowej

Lp. MĘŻCZYŹNI ORIUNDUS
1. Adamczak Stanisław Modrze 
2. Banaszewski Tadeusz Wilno 
3. Bajek Ireneusz Sosnowiec 
4. Biczysko Romuald Pogorzelca 
5. Błaszczyk Eugeniusz Poznań 
6. Bruks Bogusław Szydłowo 
7. Busza Ryszard Poznań 
8. Chałupnik Stanisław Polany 
9. Czombik Jerzy Poznań 

10. Dorożalski Marian Raszków 
11. Dub EL Edmund Zadniestrze 
12. Dudziński Tadeusz Czarnocin 
13. Dziatkowiak Antoni Rogaczewo Wielkie 
14. Dzwonkowski Józef Poznań 
15. Geppert Marian Bydgoszcz 
16. Gieławnowski Henryk Gasparysżki 
17. Grottel Kazimierz Pabianice 
18. Grys Eugeniusz Śmigieł 
19. Grzebiliszewski Jerzy Poznań 
20. Handl Henryk Istebna 
21. Handschuh Karol Poznań 
22. Hansz Janusz Poznań
23. Harasimowicz Tadeusz Soły 
24. Jankowiak Izydor Poznań 
25. Jęchorek Mieczysław Stare Krasko 
26. Kańczugowski Władysław Załucze 
27. Karbowniczek Janusz Zochcin 
28. Korzeniewski Olgierd Poznań 
29. Kosiński Janusz Śledzie 
30. Kowalski Janusz Poznań 
31. Kubiak Marian Szamotuły 
32. Kubisiak Zygmunt Kalisz 
33. Lehnert Andrzej Poznań 
34. Leszczyński Stefan Włocławek 
35. Łukaszyk Tadeusz Borek Wlkp. 
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36. Łukowski Jerzy Poznań 
37. Łysiak Marian Jarocin 
38. Maciejewski Zdzisław Orzesze 
39. Matuszczak Jerzy Kalisz 
40. Miezowiec Dionizy Zytynin 
41. Młynarczyk Witold Stefanowi 
42. Napierała Marian Borzenkoweo 
43. Nowak Edmund Niszczewice 
44. Połowicz Jerzy Poznań 
45. Przyborowski Henryk Rakowiec 
46. Psuja Jerzy Grodzisk Wlkp.
47. Redelbach Jerzy Chodzież
48. Różański Mieczysław Poznań
49. Rybczyński Józef Kościan
50. Sikorski Jerzy Poznań
51. Skonieczny Jan Miejska Górka
52. Springer Tadeusz Oborniki Wlkp.
53. Stępka Włodzimierz Poznań
54. Sukiennicki Antoni Ostrów Wlkp.
55. Szymański Edmund Tulce Wlkp.
56. Szymański Franciszek Śrem
57. Talkowski Bogumił Wąbrzeźno
58. Tomkiewicz Augustyn Poznań
59. Wendorf Bohdan Wilno
60. Wołowicki Janusz Wilno
61. Wyrzykiewicz Tadeusz Chodzież
62. Zapalski Stanisław Opatów
63. Zięba Albin Neonówka
64. Żugaj Eugeniusz Wrzawy
65. Ziemiański Andrzej Puszczykowo
66. Dzieniakowski Eugeniusz Szadek
67. Kliks Ireneusz Łubnica
68. Kretowicz Janusz Łubnica
69. Brodziński Witold Inowrocław
70. Pellar Jan Poznań
71. Skórzak Bogusław Poznań
72. Sarrazin Olgierd Poznań
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Dyplomatorium rocznika 2006/2007 
– przemówienie Dziekana Wydziału Lekarskiego II

Prof. dr. hab. med. Andrzeja Tykarskiego 

Jego Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, 
Szanowni Dziekani, Wychowawcy i Nauczyciele, 
Zaproszeni Goście, Szacowni Złoci Jubilaci 
i Szczęśliwi Rodzice naszych Drogich Absolwentów

Finis coronat opus – Koniec wieńczy dzieło
Labor omnia vincit – Praca wszystko zwycięża

Te łacińskie maksymy choć stosowne na dzisiejszą uroczystość, nie są 
w stanie w pełni oddać dumy Waszych Rodziców i radości, która przepełnia 
Wasze serca – bohaterowie dzisiejszej uroczystości, Absolwenci rocznika 
2007 prześwietnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu.

Słuszna to duma i słuszna radość bo po 5 latach trudnych i wymagających 
wielkich wyrzeczeń studiów otrzymujecie Dyplom Lekarza-Dentysty. Ukoń-
czyliście pierwszy i chyba najważniejszy etap Waszego życia zawodowego, 
stanowiący podstawę doskonalenia przyszłych umiejętności. Poczytuję sobie 
za wielkie wyróżnienie możliwość dzielenia z Wami tej dumy i tej radości.

A przecież gdy przed 5 laty, w tej auli, w liczbie 147 odbieraliście indeksy, 
byliście pełni wątpliwości i obaw co spotka Was w tej uczelni. Rozglądaliście się 
niepewnie kogo odstrzelą profesorskie legendy poznańskiej anatomii, histologii 
i biofizyki, a kto przetrwa w tej medycznej dżungli. Pokonując setki zaliczeń 
i kolokwiów, dziesiątki egzaminów dotarliście w liczbie 119 do upragnionego 
celu. To dużo, ale byliście elitą, wybranymi z wielu, którzy najlepiej zdali eg-
zaminy wstępne. I pamiętajcie nadal jesteście elitą – bądźcie tego świadomi. 
Nikt Wam w tym kraju nie ma prawa tego poczucia odbierać. Wiara w siebie 
poparta ciężką i uczciwą pracą musiała przynieść owoce. Musiała przynieść 
owoce również dlatego, że w drodze do tego celu mieliście wypróbowanych 
przyjaciół, Waszych Rodziców. To im, Wasze sukcesy często przychodziło 
opłacać dodatkowym wysiłkiem finansowym, by na niczym Wam nie zbywało 
i wyrzeczeniami rozłąki z Wami, na które stać tylko kochające serca Matek 
i Ojców. Dlatego wszystkim obecnym tu dzisiaj Rodzicom gratuluję wspaniałego 
sukcesu ich dzieci, który jest również Waszym wielkim zwycięstwem.

Drodzy Absolwenci, Jestem przekonany, że studia na poznańskim Uniwer-
sytecie Medycznym dały Wam solidne podstawy zawodowe, które owocnie 
wykorzystacie w przyszłej pracy i karierze. Ale żywię nadzieję, że po latach 
spędzonych z nami pozostaliście dobrymi ludźmi. Że wpoiliśmy Wam, iż 
chory i cierpiący człowiek oczekuje nie tylko szybkiej i trafnej diagnozy, nie 
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tylko wprawnego i skutecznego leczenia, ale także cierpliwości w wysłuchaniu 
jego problemów, życzliwości i uśmiechu. Ten uśmiech, nawet ten najmniejszy, 
podanie życzliwej dłoni w chwilach trudnych może niekiedy zdziałać więcej 
niż dobra pigułka, zastrzyk, a w Waszym przypadku cieńsze wiertło.

Jestem spokojny, że będziecie wracać do Waszej Almae Matris. Zawody, 
które teraz reprezentujecie wymagają ciągłego kształcenia, doskonalenia umie-
jętności. Mogę Was zapewnić, że w tym zakresie Uczelnia nigdy nie odmówi 
Wam pomocy. Pozostajemy również Waszymi przyjaciółmi, którzy życzliwie 
będą oczekiwać wieści o Waszych sukcesach. Mam nadzieję, że jednak w Pol-
sce, a nie w Irlandii.

Przywilejem Dziekana jest złożenie serdecznych podziękowań wszystkim 
nauczycielom, lekarzom, pracownikom naukowo-technicznym i pielęgniarkom 
za trud włożony w Wasze wykształcenie. Słowa podziękowania kieruję również 
na ręce Pani Barbary Chyczewskiej, Kierownika Dziekanatu Wydziału Lekar-
skiego II, dla Pań prowadzących sprawy studenckie, Pani mgr Ewy Stodolnej 
i Pani Eli Michalak, które wspomagały organizację dzisiejszej uroczystości. 
Pamiętajcie, że to Panie z Dziekanatu były zawsze waszymi adwokatami. 
W sprawach trudnych decyzji Dziekanów i profesorów dążyły do rozstrzygnięć 
spraw po Waszej myśli i co ciekawe, na ogół im się to udawało.

Kochani, „To już jest koniec” jak śpiewał zespół Elektryczne Gitary. Ale 
dalsze ich słowa „Nie ma już nic” są nieprawdziwe. Pozostaną wspomnienia 
lat studenckich. Te niemiłe zatrą się szybko, te miłe zajmą ich miejsce, obrosną 
legendami opowiadanymi na spotkaniach po latach. Cóż Wam radzić. Wstę-
pujecie w dorosłe życie, które ma swoje blaski i cienie. Mówiąc żartobliwie, 
lecz jest w tym pewna myśl: – Patrzcie zawsze ku słońcu, a wtedy blaski będą 
przed Wami, a cienie pozostaną za Waszymi plecami. Dobrze o tym wiedzą 
nasi Szacowni Jubilaci, z których doświadczeń życiowych czerpcie jak naj-
więcej. Tę maksymę przekazałaby Wam na pewno także Pani Profesor Shaw, 
która w Waszej pamięci i sercach pozostanie drogą Panią Dziekan, która 
organizowała Wasze studia i służyła Wam pomocą przez trzy pierwsze lata 
tych studiów. 

Dzisiejsze Dyplomatorium uświetnia uroczystość ODNOWIENIA DYPLO-
MÓW naszych starszych kolegów, którzy otrzymali je przed 50-cioma laty, 
w roku 1957. Słabo pamiętam te czasy, bo w 1957 roku urodziłem się. Ale wiem, 
że przyszło im studiować w niezwykle trudnym historycznie przełomie lat 50-
tych i 60-tych. Mamy dziś wielki zaszczyt gościć grupę 35 lekarzy dentystów, 
którzy przed pół wiekiem rozpoczęli swoją przygodę ze stomatologią i z odda-
niem pracowali dla dobra swoich pacjentów przez wiele lat. Nie wywodząc się 
z tego środowiska poprosiłem o przedstawienie sylwetek niektórych z Państwa, 
choć wszyscy na to zasługujecie, dziekana Sokalskiego, co za chwilę uczyni. 
Kochani Jubilaci, dziękuję Wam za Waszą pracę, przykład i rozsławianie 
poznańskiej stomatologii. Niech wyrazem naszego uznania dla Was, drodzy 
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Jubilaci będzie łaciński tekst odnowionych dyplomów, które za chwilę zostaną 
wręczone, a który odczytam również w tłumaczeniu, po to, by świadomi wagi 
tych słów i stojącej za nimi tradycji byli Ci młodzi Absolwenci.

Drodzy Absolwenci, Zwrócę się jeszcze raz do Was. Bądźcie zdrowi, doko-
nujcie w życiu dobrych wyborów (poczynając od najbliższej niedzieli), bądźcie 
dobrymi lekarzami, bądźcie dobrymi ludźmi. Reszta jakoś się ułoży.
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Odnowienie dyplomu lekarza dentysty po 50 latach pracy zawodowej

Wykaz  Absolwentów Stomatologii Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej

Rocznik 1957

Lp. Nazwisko i imię Miejsce Urodzenia
1. Adamczak Krystyna Czarnków 
2. Bartkowiak Stanisław Siedlimowo
3. Bendyk-Maciejewska Mirosława Kostopol
4. Bonikowska-Zgaińska Mirosława Włocławek
5. Czerwińska Eugenia Toruń
6. Dąbrowski Roman Poznań
7. Frankowska-Lenartowska Maria Poznań
8. Guzek Danuta Śrem
9. Jaroma Antoni Kizielany

10. Karwińska Maria Szczuczyn Nowogródzki
11. Król-Stawiarska Anna Drohobycz
12. Krysiński Zdzisław Poznań
13. Kulczyńska Władysława Ulanów
14. Lorkiewicz Wiesława Puławy
15. Łukaszyk Anna Września 
16. Miś-Sulowska Genowefa Sulów
17. Moskau-Jabłońska Aleksandra Poznań
18. Niedziela-Grzempowska Jadwiga Szelejewo
19. Nowak-Laskowska Halina Trzemeszno
20. Partyka-Gadawska Ludwika Kończyce
21. Piątkowska-Kaczmarek Maria Henrykowo
22. Popiel-Pilch Kazimiera Czartoria
23. Przewoźna-Stroińska Stefania Poznań
24. Rybacka Jolanta Konin
25. Słowińska-Dotka Cecylia Nowy Bytom
26. Soszyńska-Ognik Janina Kalina
27. Stanisławska Gertruda Wieleń
28. Stankowska Urszula Skoki
29. Szmyd Maria Czemlewo
30. Szpunar-Wcisło Zenona Rozdrażewko
31. Tomczak Zofia Poznań
32. Wojciechowska-Kaczmarek Barbara Warszawa
33. Zakrzewska-Lewandowska Honorata Krajewo-Stare
34. Zaniewska-Gawrońska  Bogumiła Zanie
35. Żbikowska-Kranc Jadwiga Święte
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Przemówienie Pani prof. dr hab. Barbary Zielińskiej-Psuja
Prezesa Oddziału Poznańskiego  

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Magnificencjo Rektorze, 
Wysoki Senacie, Państwo Dziekani,
Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego, 
Nauczyciele Akademiccy, Szanowni Goście, 
Drodzy Tegoroczni Absolwenci

Mam niezwykłą przyjemność i zaszczyt, że mogę uczestniczyć w Waszym 
Święcie, Drodzy Absolwenci. Dzień dzisiejszy bez wątpienia będzie jednym 
z najważniejszych w Waszym życiu.

Drogie Koleżanki i Koledzy, tegoroczni Absolwenci, jesteście pierwszym 
rocznikiem, który za pół roku otrzyma dyplomy Uniwersytetu Medycznego 
imienia Karola Marcinkowskiego a nie jak dotychczas Akademii Medycznej. 
Nowa, choć wciąż ta sama Uczelnia, lecz szersze możliwości a zarazem większe 
oczekiwania od Was młodych adeptów zawodu farmaceuty. Od kilku lat studia 
farmaceutyczne to nie tylko 5-letni okres wytężonej nauki, zakończonej obroną 
przygotowanej pracy magisterskiej, ale również integralnie związana półroczna 
praktyka zawodowa. To właśnie ten ostatni okres studiów pozwala Państwu 
na konfrontację zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką. Uwieńczeniem tego 
okresu będzie uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty. 

Drogie Koleżanki i Koledzy, skończyliście długie studia wymagające wielu 
wyrzeczeń, rozpoczynacie zupełnie nowy etap w Waszym życiu, jakże od-
mienny od tego, który wiedliście podczas studiów. Codzienne życie wymagać 
będzie, od każdego z Was, podejmowania samodzielnych decyzji a także stałego 
dokształcania się. Już dziś pragnę zaprosić Państwa do udziału w działalności 
Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który po 
wprowadzeniu w 2001 roku Ustawy Prawo Farmaceutyczne a następnie Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia (z dnia 25 czerwca 2003 r.) w sprawie ciągłych 
szkoleń farmaceutów, włączył się w organizację takiego szkolenia. Prowadzone 
przez nas szkolenia umożliwiają farmaceutom na aktualizację posiadanej 
wiedzy oraz dokształcanie się w zakresie nowych osiągnięć w naukach far-
maceutycznych. Udział członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
w tych posiedzeniach stanowi podstawę do uzyskania punktów edukacyjnych 
w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hur-
towniach farmaceutycznych.

Drodzy Rodzice Absolwentów, to także Wasze święto. To właśnie Wy jeste-
ście Współautorami sukcesu swoich dzieci. Wasza troska i wsparcie, niejednego 
dzisiejszego Absolwenta, podtrzymywały na duchu w chwilach zwątpienia. 
Dziś wspólnie z młodymi adeptami zawodu farmaceuty dobiegliście do mety. 
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Macie Państwo powód do radości i dumy a także poczucia dobrze spełnionego 
obowiązku. Serdecznie gratuluję Państwu wspaniałych dzieci.

Drodzy Absolwenci, miło mi powiadomić, że wzorem poprzednich lat, 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego postanowił 
dofinansować w tym roku najlepszą absolwentkę Wydziału Farmaceutyczne-
go panią Kingę Chyra, której średnia ocen uzyskanych za cały okres studiów 
wynosi 4,99. Serdecznie gratuluję tak wspaniałych wyników w nauce i proszę 
o przyjęcie wyróżnienia. 

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego oraz własnym, na starcie nowego etapu w Państwa życiu 
osobistym i zawodowym, składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej po-
myślności, zapału i wytrwałości oraz wykorzystania każdej chwili w dążeniu 
do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu.

Pozwólcie Państwo, że na zakończenie zacytuję wiersz pani dr Marii Ellnain- 
-Wojtaszek, farmaceutki przez wiele lat związanej z naszym Wydziałem.

Chwile
Chwila do chwili ciągle się dodaje
I tak jak krople – tworzą deszczu strugi,
Tak chwil tych suma – ludzkim życiem staje,
Którego okres bywa różnie długi.
I ważne, aby wszystkie życia chwile
Skrywały jakieś w swej treści wartości,
Coś zostawiły, zanim jak motyle, 
Gdzieś bezpowrotnie umkną do przeszłości.

Dziękuję Państwu
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Przemówienie Pani Dziekan prof. dr hab. Teresy Gierlach-Hładoń

Magnificencjo Rektorze, 
Państwo Dziekani, 
Wysoki Senacie, 
Dostojni Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego,
Szanowni Goście, 
Drodzy Absolwenci.

W bogatej tradycji akademickiej szczególne miejsce zajmują uroczystości 
absolutoryjne i dyplomatoryjne. Przebiegają bowiem w atmosferze radości do-
brze spełnionego obowiązku, wieńczą ważny okres w życiu młodych ludzi.

Absolutorium czy dyplomatorium jest to dzień szczególny nie tylko dla 
Was, drodzy absolwenci, lecz także dla Waszych rodziców i najbliższych, jak 
również dla nas – nauczycieli akademickich oraz wszystkich pracowników 
Wydziału Farmaceutycznego.

Zakończyliście kolejny, ale chyba najważniejszy, etap swojej edukacji i wcho-
dzicie pełni nadziei w nowy świat, o którym marzyliście rozpoczynając w 2002 
roku studia na Wydziale Farmaceutycznym. Za Wami pozostało pięć długich 
lat wypełnionych po brzegi zajęciami obowiązkowymi, fakultatywnymi, zali-
czeniami, kolokwiami i egzaminami, przez które często z wielką trudnością 
udało się Wam przebrnąć. Myślę jednak, że na długo je zapamiętacie i wraz 
z upływem lat, chętniej będziecie wracali wspomnieniami do dni spędzonych 
na tej Uczelni. Opuszczacie jej mury i rozpoczynacie nowy etap życia i nauki, 
etap, który będzie trwał do emerytury.

Możecie pogratulować zarówno sobie, jak i Waszym najbliższym – rodzicom, 
przyjaciołom, wytrwałości i samozaparcia, które pozwoliły na ukończenie 
trudnych, czasochłonnych, wymagających dużego zaangażowania, interesu-
jących studiów w jednej z najlepszych uczelni medycznych w kraju. Winniście 
być z tego dumni i godnie reprezentować Uczelnię w miejscach, w jakie rzuci 
Was los.

Trudno jest w dniu dzisiejszym wyrokować, co ostatecznie Państwa zain-
teresuje w ukończonych kierunkach studiów i gdzie będziecie chcieli osiedlić 
się na stałe, ale zawsze musicie pamiętać, iż ukończyliście te studia, aby 
pomagać człowiekowi w potrzebie i często w najtrudniejszych chwilach jego 
życia. Pamiętajcie, jak powiedział Albert Einstein – „tylko życie poświęcone 
innym warte jest przeżycia”.

Wasze studia przypadły na okres dynamicznego rozwoju procesu dydak-
tycznego zarówno na naszej uczelni, jak i na naszym wydziale. Wprowadzane 
są nowe procedury zapewnienia jakości kształcenia. Został utworzony nowy 
kierunek – kosmetologia. Właśnie dzisiaj wspólnie z pierwszymi absolwenta-
mi tego kierunku obchodzimy dyplomatorium. Kilka osób spośród Państwa 
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studiowało, w ramach programu Sokrates Erasmus, na wielu Uczelniach Eu-
ropy, gdzie wykazaliście się głęboką wiedzą i pracowitością rozsławiając imię 
naszej Uczelni i Wydziału. Serdecznie Wam gratuluję i życzę abyście swoje 
umiejętności nadal rozwijali.

O tym, że proces dydaktyczny przebiega prawidłowo zarówno na kierunku 
farmacja, jak i analityka medyczna, świadczy fakt uzyskania od Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej akredytacji na okres 5 lat. Zaobserwowaliście Państwo 
również wiele zmian, jeśli chodzi o poprawę warunków lokalowych, wyposa-
żenia sal, laboratoriów.

Zmiany te zaszły w całej uczelni, rozpoczynaliście bowiem studia w Akade-
mii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, a kończycie je na Uniwersytecie 
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego.

5-letni okres studiów to nie tylko czas zdobywania wiedzy, lecz również 
czas nawiązywania nowych znajomości, przyjaźni czy sympatii, kończących 
się niejednokrotnie małżeństwem. 

Życzę Państwu, aby przyjaźnie, związki małżeńskie, które zawarliście 
w czasie studiów, przetrwały kłopoty i zmartwienia dnia codziennego. We 
współmałżonkach, rodzinie, przyjaciołach, znajdziecie bowiem zawsze wspar-
cie i pomoc.

Drodzy absolwenci kierunku farmacja, 
Rozpoczęliście już ostatni etap studiów – 6-miesięczne staże w aptekach. 

Staż ten będzie jakościową weryfikacją zdobytego gruntownego, teoretycznego 
przygotowania zawodowego.

Absolwenci kierunku analityka medyczna i kosmetologia podejmą, bądź 
już podjęli, obowiązki zawodowe. Musicie Państwo pamiętać, że najdosko-
nalszą nauczycielką jest praktyka. Dlatego życzę Wam, aby praca, którą 
podejmiecie, stała się dla Was misją i najwyższą powinnością. Jak bowiem 
powiedziała znamienita poetka Wisława Szymborska „tyle wiemy o sobie, ile 
nas sprawdzono”. Niech więc Wasza rzetelna praca odbije się w szczęśliwych 
oczach pacjentów z ufnością oddających się w Wasze ręce. Droga pokonywania 
słabości i ułomności ludzkiego ciała niech będzie i Waszą.

Moment odebrania dyplomu nie kończy Waszego związku z Alma Mater, 
zmienia tylko jego charakter na partnerski, bowiem w dalszym ciągu będziecie 
zobowiązani do zdobywania wiedzy w procesie edukacyjnym, realizowanym 
w toku szkolenia podyplomowego. Postępy nauk farmaceutycznych, medycz-
nych, analitycznych i in. są tak duże, że wymagają ciągłego doszkalania się. 
Będziecie mieć możność rozpoczęcia specjalizacji, czy kontynuowania studiów 
w ramach Studium Doktoranckiego. Będziecie mogli również podjąć pracę 
w charakterze nauczyciela akademickiego.
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Szanowni Państwo, 
Przywilejem Dziekana, w którego imieniu występuję, jest możliwość 

złożenia serdecznych podziękowań wszystkim nauczycielom akademickim, 
pracownikom naukowo-technicznym, pracownikom administracji za trud 
włożony w wypromowanie dzisiejszych absolwentów i dyplomantów.

Słowa podziękowania kieruję również na ręce pani mgr Beaty Słomińskiej - 
kierownika Dziekanatu i dla wszystkich pań prowadzących sprawy studenckie, 
tj. pani: Eugenii Frencel, mgr Magdaleny Świejkowskiej, mgr inż. Agnieszki 
Klemczak, mgr Agaty Pazgrat, mgr Katarzyny Żukowskiej i mgr Kamili Stiller, 
które, o czym nie muszę Was zapewniać, były zawsze Waszymi rzeczniczkami 
w sprawach trudnych, wymagających radykalnych rozstrzygnięć.

Drodzy absolwenci,
Nie byłoby dzisiejszej uroczystości gdyby nie było Waszych rodziców i naj-

bliższych. To właśnie oni zaakceptowali Wasz projekt na życie i pomogli go 
zrealizować. To oni przeżywali wspólnie z Wami stresy egzaminów wstępnych, 
wspierali Was materialnie i duchowo przez okres 5 lat. To oni dali Wam życie, 
wiedzę o nim i wykształcenie. Za to Państwu składam serdeczne podzięko-
wania.

Drodzy absolwenci,
W imieniu pana Dziekana, Rady Wydziału, wszystkich nauczycieli akade-

mickich i swoim własnym życzę Wam dużo szczęścia w życiu osobistym oraz 
zadowolenia i wielu osiągnięć w pracy zawodowej.
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Przemówienie w imieniu wszystkich studentów Uczelni 
Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 

Magdalena Cerbin 

Magnificencjo Rektorze,
Dostojni Członkowie Senatu i Rady Wydziału,
Szanowni Dziekani,
Drodzy Rodzice,
Kochani Koledzy i Koleżanki!

Z niezwykłą radością stoję tutaj dzisiaj przed Wami by móc skierować do 
Was tych kilka ciepłych słów.

Jeszcze niedawno na uroczystościach inauguracyjnych miałam przyjemność 
powitać w naszym gronie nowych przyjaciół. Zapewne towarzyszyło im wiele 
pytań i zwątpień, które przychodziły do głowy i Wam 5 lat temu. Aż lub tylko 
5… Wróćcie proszę pamięcią do tamtych chwil.

Przypomnijcie sobie jakie uczucia wzbudzał w Was odbiór indeksu czy 
legitymacji studenckiej? Przypomnijcie ilu z Was nauczyło się przyrzeczenia 
studenckiego na pamięć, ilu przeczytało je z kartki, a ilu nawet zapomniało 
zabrać jej z domu? Ilu na pierwsze zajęcia przyszło przygotowanych, a ilu za-
łożyło, że przecież na pierwszych nikogo nie będą pytać?

Już na samym początku widać było zapewne między Wami wiele różnic. 
Jednak z czasem zaczęliście wytwarzać między sobą rozmaite relacje. Przypo-
mnijcie sobie jak wspólnie wertowaliście strony notatek, razem ustalaliście ter-
min egzaminu i wreszcie razem korzystaliście z uroków życia studenckiego.

Wiele przyjaźni, które zbudowaliście w murach tej Uczelni trwa do dziś 
i mam nadzieję, że przetrwa jeszcze bardzo, bardzo długo. 

Zachęcam Was, abyście wrócili czasem pamięcią do tych chwil. Mam 
nadzieję, że te 5 lat nie będą Wam się kojarzyć z nieprzespanymi nocami, 
godzinami pracy w laboratorium i zdobywaniem kolejnych stopni, ale również 
z gronem nauczycieli, którzy z oddaniem starali się przekazać Wam wiedzę, 
z pracownikami Dziekanatu oraz Działu Spraw Studenckich, na których pomoc 
zawsze mogliście liczyć, a także z Waszymi rówieśnikami, z którymi wspólnie 
budowaliście atmosferę naszej Uczelni.

Kochani!
Dzisiejszy dzień jest Waszym świętem. Niech przepełnia Was radość i duma, 

gdyż dzięki wytrwałości i pracowitości osiągnęliście oczekiwany sukces. Chcia-
łabym z tego miejsca w imieniu całego Samorządu Studenckiego życzyć Wam 
sukcesów zarówno na niwie naukowej. jak i prywatnej.

Powodzenia!!!
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Przemówienie
W imieniu studentów lat młodszych 

głos zabierze koleżanka Stanisława Tatarewicz

Jego Magnificencjo Rektorze, Szanowny Panie Dziekanie, Szanowni Pań-
stwo Profesorowie, Szanowni Goście, Drodzy Studenci,

Kończycie studia, kończycie powoli pewien etap życia. Etap ten miał na 
pewno momenty wesołe, ale także smutne, w których być może przeklinaliście 
decyzję podjętą po maturze. Chwilowe niepowodzenia nie zniechęciły jednak 
większości z Was do kontynuowania studiów. Mam nadzieję, że jeśli będziecie 
wracać pamięcią do czasu spędzonego na uczelni, będziecie wspominać tylko 
to, co dobre.

Dla nas, młodszych roczników byliście nieocenionym źródłem wiedzy, 
głównie tej poza książkowej dotyczącej życia studenckiego, egzaminów, wykła-
dowców. Dzięki Waszym cennym wskazówkom dla wielu z nas studiowanie 
było łatwiejsze. Tego będzie nam naprawdę brakować…

Być może już podjęliście decyzję, a jeżeli nie to niedługo będziecie musieli 
ją podjąć, jaką ścieżkę kariery wybrać, czy to będzie apteka, firma farmaceu-
tyczna czy kariera naukowa. Nieważne jaką każdy z Was wybierze drogę życzę 
każdemu dobrego wyboru, aby mógł poczuć potem satysfakcję z wykonywanego 
zawodu. Dziękuję.
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Z SENATU

Posiedzenia Senatu odbyły się 25 września i 30 października 2007 roku.
W dniu 25 września Senat: 
– zatwierdził plan finansowy na rok 2007 
– powołał komisję do wyboru biegłego rewidenta 
– powołał komisję do zatwierdzenia wybranego przez szpitale kliniczne biura 

audytorskiego 
– zatwierdził zmiany w planie wydawniczym na rok akademicki 2007/08 
– w związku z niewypełnieniem limitu przyjęć na studia niestacjonarne:  

zwiększył limit przyjęć na Wydziale Lekarskim II – na kierunek lekarsko- 
-dentystyczny i na Wydziale Nauk o Zdrowiu – drugiego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo. 

Senat wyraził zgodę na:
– utworzenie Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii w Ka-

tedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii 
– zmianę nazwy Katedry Ginekologii i Położnictwa na Katedra Ginekologii, 

Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej 
– zmiany w Statucie Fundacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-

kowskiego w Poznaniu. 
Senat: 
– zgłosił kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
– pozytywnie zaopiniował skład Rady i przewodniczącego Fundacji Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Następnie Senat zatwierdził:
– regulamin studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej na Wy-

dziale Farmaceutycznym 
– regulamin studiów doktoranckich
– zmiany w regulaminie odbywania podróży zagranicznych przez pracowników 

i doktorantów Uczelni. 
Senat:
– powołał przedstawicieli Senatu do Rady Społecznej Centrum Stomatologii 
– wyraził zgodę na zawarcie umowy z Uniwersytetem im. Johannesa Gutenberga 

w Mainz 
– pozytywnie zaopiniował zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej 

z Instytutem Włókien Naturalnych 
– wyraził zgodę na rozpoczęcie prac dotyczących budowy Wielkopolskiego  

Centrum Chorób Układu Krążenia 
– pozytywnie zaopiniował wniosek o nagrodę Ministra Zdrowia dla prof. dr. 

hab. Jacka Juszczyka za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej oraz dla 
prof. dr. hab. Wojciecha Kozubskiego o nagrodę indywidualną 
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– wyraził zgodę, żeby promotorem doktoratu lek. Julii Brzezińskiej została prof. 
dr hab. Krystyna Pecold.

Senat też wyraził zgodę na: 
– powołanie prof. UM dr hab. Ireny Matławskiej na kierownika Katedry i Za-

kładu Farmakognozji 
– powołanie dr hab. Wandy Baer-Dubowskiej na kierownika Katedry Biochemii 

Farmaceutycznej i Zakładu Biochemii 
– powołanie prof. UM dr hab. Janiny Lulek na kierownika Katedry i Zakładu 

Technologii Postaci Leku.
W dniu 30 października 2007 roku przedstawiono informację nt. systemu 

finansowania, form zatrudniania od 1.01.08 i perspektyw rozwoju szpitali 
klinicznych.

Prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz poinformował o wizycie w naszej 
Uczelni zespołu akredytacyjnego Komisji Akredytacyjnej Akademickich 
Uczelni Medycznych.
W czasie posiedzenia Senat: 
– uchwalił, iż prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych 

ze studentami przyjeżdżającymi do Uczelni w ramach programu LLP Erasmus  
oraz innych programów europejskich nie będzie wliczane do pensum

– uchwalił Regulamin Centrum Kształcenia w Języku Angielskim
– wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Podyplomowego 

Studium Przygotowania Pedagogicznego przy Zakładzie Edukacji 
– zatwierdził plan i program studiów doktoranckich 
– pozytywnie zaopiniował wnioski Dziekana WL II o mianowanie na stanowisko  

profesora zwyczajnego: prof. dr. hab. Stefana Grajka, prof. dr. hab. Romualda 
Ochotnego, prof. dr hab. Renaty Brelińskiej-Plinzner

– pozytywnie zaopiniował wniosek Dziekana WL I o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego – dr. hab. Marka Niedzieli. 
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Uchwała nr 162/2007
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Podyplo-
mowego Studium Przygotowania Pedagogicznego

Senat działając na podstawie (§ 37 ust. 1 pkt 14) Statutu Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1 
Senat wyraża zgodę na utworzenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Podyplomowego Stu-
dium Przygotowania Pedagogicznego.

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Rady Wydziału 
Lekarskiego I, w dniu 17 października 2007 roku. W czasie posiedzenia Dziekan 
Wydziału Lekarskiego I prof. dr hab. W. Manikowski wręczył nominacje na:
– funkcje kierownicze dla dr. hab. Błażeja Męczekalskiego, prof. dr. hab. Romana 

Wachowiaka i prof. dr. hab. Leszka Romanowskiego
– stanowisko profesora zwyczajnego dla prof. dr. hab. Wojciecha Kozubskiego
– p.o. kierownika Katedry Endokrynologii Ginekologicznej dla prof. dr hab. Jany 

Skrzypczak.
Rada Wydziału powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 

nauk biologicznych Magdalenie Jósiak, Izabeli Rzepczyńskiej i Małgorzacie 
Widowskiej. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy na 1/4 etatu 
na rok 2008 prof. dr. hab. Romanowi Szulcowi oraz zaangażowanie na 1/4 
etatu w roku 2008 prof. dr hab. Aliny Warenik-Szymankiewicz i prof. dr. hab. 
Zygmunta Przybylskiego. 

Wręczono wyróżnionym laureatom IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Biochemicznej „Superhelisa 2007” studentów II roku lekarskiego w roku 
akademickim 2006/2007:
1. Klasyfikacja indywidualna

– I miejsce – Katarzyna Puźniakowska
– V miejsce – Kosma Soliński
– XV miejsce – Joanna Głowska

2. Klasyfikacja zespołowa
– I miejsce – Katarzyna Puźnikowska, Joanna Głowska, Kosma Soliński
Dr hab. Wiesław Markwitz, prodziekan Wydziału Lekarskiego II ds. Kształ-

cenia Podyplomowego, zapoznał członków Rady Wydziału Lekarskiego I z dzia-
łalnością Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Na-
ukowych, zaznaczając, że była to głównie inicjatywa Komisji Akredytacyjnej. 

Dr hab. Piotr Fichna wspomniał o zbliżającym się Światowym Dniu Cu-
krzycy (14.11.2007 r.). Dzień ten obchodzony będzie bardzo uroczyście, m.in. 
przewiduje się włączyć naszą Uczelnię w szeroki zakres działania.

Rada Wydziału Lekarskiego I zaopiniowała pozytywnie wniosek o urlop 
naukowy 6-miesięczny dla dr n. med. Hanny Billert oraz wnioski o nagro-
dzenie prac doktorskich: Małgorzaty Dawidowskiej, Izabeli Rzepczyńskiej 
i Magdaleny Jósiak.

Przedstawiono sprawozdanie z sesji egzaminacyjnej oraz zaakceptowano 
regulamin zajęć, zasad zaliczenia poszczególnych przedmiotów oraz z rekrutacji 
na studia na wydziale lekarskim I na rok 2007/2008.

W wyniku przeprowadzonego kolokwium habilitacyjnego nadano dr.n. med. 
Andrzejowi Minczykowskiemu, adiunktowi Katedry i Kliniki Intensywnej 
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Terapii Kardiologicznej i Chorób stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk medycznych w zakresie medycyny – choroby wewnętrzne, kardiologia. 
Nadano dr. n. med. Wiesławowi Brylowi, adiunktowi Katedry i Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny 
(choroby wewnętrzne).

Powzięto uchwałę o nadaniu dr hab. Dorocie Zozulińskiej-Ziółkiewicz ty-
tułu naukowego profesoa nauk medycznych w zakresie medycyny – choroby 
wewnętrzne (diabetologia).

Dopuszczono do kolokwium habilitacyjnego dr n. med. Annę Gotz-Więc-
kowską. Wszczęto przewód habilitacyjny dr n. med. Danuty Ostalskiej-No-
wickiej i wybrano komisję.

Dokonano wyboru komisji w sprawie obsady funkcji: kierownika Zakładu 
Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii i kierownika II Zakładu 
Radiologii Ogólnej Katrdry Radiologii.

Powzięto uchwałę o powołaniu dr. hab. Marka Niedzielę na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego.

Dokonano wyboru recenzentów pracy doktorskiej: lek. Marka Tomaszew-
skiego, mgr Joanny Bartkowiak-Wieczorek, lek. Tomasza Michalaka, lek. 
Krzysztofa Greberskiego, lek. Joanny Skorackiej, mgr zdr. publ. Joanny Wiesz, 
lek. Krzysztofa Różnowskiego.

Dokonano zmiany tytułu pracy doktorskiej Marcina Wytrążka oraz zmiany 
komisji w sprawie pracy doktorskiej lek. Katarzyny Mikołajczyk.

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Piotra Pałaskiewicza, mgr 
Justyny Turek-Plewa, lek. Macieja Stagraczyńskiego, lek. Magdy Kopaczew-
skiej, lek. Anny Kostrzak, mgr fiz. med. Alicji Witkowskiej, mgr techn. żyw. 
Iwony Koźlickiej i lek. Anny Blask-Osipa.
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II

Posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego II odbyło się 10 października 
2007 roku.

Ustalono termin posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 
2007/2008: 10.10.2007, 07.11.2007, 05.12.2007, 23.01.2008, 20.02.2008, 
19.03.2008, 09.04.2008 (Rada Dydaktyczna WL I i WL II, 23.04.2008, 
21.05.2008, 11.06.2008).

Wręczono powołania na funkcję kierowników katedr, zakładów oraz 
kierowników – ordynatorów klinik osobom obecnym na posiedzeniu Rady 
Wydziału. Powołanie otrzymali: 
– prof. dr hab. Stefan Grajek – na funkcję kierownika Katedry Kardiologii oraz 

na funkcję ordynatora – kierownika I Kliniki Kardiologii 
– prof. UM dr hab. Ryszard Koczorowski – na funkcję kierownika Zakładu 

Gerostomatologii Katedry Protetyki 
– prof. dr hab. Wojciech Silny – na funkcję kierownika Katedry Dermatologii 

oraz ordynatora-kierownika Kliniki Dermatologii 
– prof. dr hab. Feliks Jaroszyk – na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Bio-

fizyki 
– prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz – na funkcję kierownika Katedry i Za-

kładu Mikrobiologii Lekarskiej 
– prof. dr hab. Jacek Juszczyk - na funkcję kierownika Katedry Chorób Zakaź-

nych oraz ordynatora-kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych 
– prof. UM dr hab. Jerzy Stefaniak – na funkcję kierownika Katedry Chorób 

Tropikalnych i Pasożytniczych oraz ordynatora-kierownika Kliniki Chorób 
Tropikalnych i Pasożytniczych 

– prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – na funkcję ordynatora-kierownika II 
Kliniki Kardiologii. 
Przeprowadzono kolokwium habilitacyjne dr n. med. Małgorzaty Radwan-

Oczko z Katedry Periodontologii oraz nadano stopień naukowy doktora habili-
towanego nauk medycznych z zakresu stomatologii (periodontologia).  Wszczęto 
postępowanie habilitacyjne i dokonano wyboru recenzentów oraz uzupełniono 
tytuł rozprawy doktorskiej dr n. med. Beaty Czarneckiej. Dokonano wyboru 
komisji w sprawie rozprawy habilitacyjnej dr. n. med. Marka Ruchały.

Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny 
lek. Witoldowi Malendowiczowi i lek. Jarosławowi Hiczkiewiczowi, z zakresu 
stomatologii lek. stom. Mai Kucharskiej-Janińskiej oraz z zakresu biologii 
medycznej mgr Magdalenie Kasprzak i mgr. Krzysztofowi Strzyżewskiemu.

Rada Wydziału poparła wniosek w sprawie kandydatur: prof. dr hab. med. 
Renaty Brelińskiej-Plinzner na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze 
i Zakładzie Histologii i Embriologii, prof. dr. hab. med. Stefana Grajka na sta-
nowisko profesora zwyczajnego w I Klinice Kardiologii Katedry Kardiologii, 
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prof. dr. hab. med. Romualda Ochotnego na stanowisko profesora zwyczajnego 
w I Klinice Kardiologii Katedry Kardiologii.

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Małgorzaty Misterskiej, 
lek. Ziada EL Ali, lek. stom. Ewy Jundziłł-Bieniek, lek. stom. Rafałowi Broż-
kowi, lek. Katarzynie Olszewskiej, lek. Marcinowi Żytkiewiczowi i lek. Agacie 
Lehmann-Kopydłowskiej. Dokonano wyboru recenzentów następujących 
rozpraw doktorskich: lek. Wojciecha Banachowicza, mgr Marii Skibińskiej, 
lek. Aliny Bagnosz-Magnuszewskiej, lek. Iwony Smolarek, lek. Jarosławowi 
Ast. Zmieniono tytuł rozprawy doktorskiej lek. Andrzeja Kruczka. Dokonano 
wyboru komisji w sprawie przewodu doktorskiego: lek. Wiesława Supińskiego, 
lek. Andrzeja Kruczka, lek. stom. Igora Meissnera, mgr Danuty Pieczyrak, lek. 
stom. Anny Szkaradkiewicz, lek. Anny Dera i lek. Macieja Krajewskiego. 
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyło się 10 października 
2007 r.

Dziekan Wydziału prof. UM dr hab. Edmund Grześkowiak uroczyście 
pożegnał nauczycieli akademickich i pracowników Wydziału odchodzących 
na emeryturę: prof. dr hab. Mariannę Zając, prof. dr. hab. Tadeusza Herman-
na, prof. dr. hab. Romana Dobruckiego, dr Irenę Okulicz-Kozaryn i dr Ewę 
Linkowską. 
Następnie Dziekan wręczył powołanie na kierownika:
– Katedry i Zakładu Biochemii – prof. dr hab. Wandzie Baer-Dubowskiej
– Katedry i Zakładu Farmakognozji – prof. UM dr hab. Irenie Matławskiej
– Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku – prof. UM dr hab. Janinie Lulek.

Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie z rekrutacji na studia na Wydziale 
Farmaceutycznym na rok akademicki 2007/08, które złożyła dr hab. Wiesława 
Bylka, sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Zaakceptowano terminarz posiedzeń Rad Wydziału w roku akademickim 
2007/08: 10.10.07 r.; 7.11.07 r.; 14.11.07 r. (planowany termin kolokwium 
habilitacyjnego dr. D. Brauze); 05.12.07 r.; 09.01.08 r.; 06.02.08 r.; 05.03.08 
r.; 09.04.08 r.; 07.05.08 r.; 14.05.08 r. (Rada Wydziału poświęcona sprawom 
dydaktyki); 11.06.08 r.

Rada Wydziału wyraziła poparcie w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o nadanie tytułu naukowego pro-
fesora w dziedzinie nauki farmaceutyczne dr hab. n. farm. Jadwidze Mielcarek, 
profesorowi nadzwyczajnemu w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej 
i Analitycznej, Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postę-
powania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Irenie Matławskiej, 
profesorowi nadzwyczajnemu w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji oraz 
uchwałę w sprawie wyboru dwóch recenzentów.

Rada Wydziału podjęła uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich: mgr. 
farm. Tomasza Wróbla, mgr farm. Justyny Chanaj. Rada Wydziału wybrała 
recenzentów oraz powołała komisję do przeprowadzenia egzaminów doktor-
skich dla mgr. farm. Bartosza Urbaniaka. 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyborze Wydziałowej Komisji ds. 
konkursu na profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Bakteriologii 
Farmaceutycznej.

Prof. dr hab. Teresa Gierlach-Hładoń omówiła sprawy dydaktyczne na kie-
runku farmacja. W sprawie umów dotyczących zajęć dydaktycznych podjęto 
uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie umów o dzieło z zespołem dr. Jakubca 
z Wielkopolskiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej o przeprowadze-
nie wykładów z przedmiotu: prawo farmaceutyczne – w wymiarze 30 godz. 
w semestrze zimowym w roku akademickim 2007/08.
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Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu dodatkowo dwóch tematów prac 
mgr realizowanych przez studentów w ramach umowy Socrates–Erasmus

Prof. UM dr hab. Lucjusz Zaprutko omówił umowy w sprawie zajęć dy-
daktycznych na kierunku kosmetologia. Rada Wydziału wyraziła zgodę na 
zawarcie umowy z mgr Słoma-Kuczyńską na prowadzenie zajęć w wymiarze 
80 godz. z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej. Prof. 
L. Zaprutko poprosił kierowników jednostek o nadsyłanie wykazu publikacji 
z zakresu Kosmetologii. 

Prof. L. Zaprutko poinformował o decyzji kolegium dziekańskiego w spra-
wie nie wyrażania zgody na uczestnictwo studentów studiów stacjonarnych 
na zajęcia przeznaczone dla studentów studiów niestacjonarnych.

Rada Wydziału wyraziła poparcie w sprawie wprowadzenia na Wydziale 
Farmaceutycznym od roku akademickiego 2008/2009 5-letniego programu 
zawodowego Pharm.D.(Doctor of Pharmacy) w języku angielskim. Sprawę 
przedstawił Prorektor ds. Studenckich prof. Z. Kokot, który zaproponował 
uruchomienie kształcenia na poziomie zawodowym, jako ofertę skierowaną 
głównie na rynek amerykański (USA, Kanada). Prorektor poinformował 
o spotkaniu, które miało miejsce 4 października br. z prof. Stanem Wiktorem, 
dyrektorem Biura Rekrutacyjnego w Nowym Jorku. Prof. S. Wiktor zaznaczył, 
że na rynku amerykańskim tytuł magistra nie wystarcza, w związku z czym 
wprowadzenie programu zawodowego Pharm. D – analogicznie do progra-
mu 4-letniego na medycynie dostosowanego do amerykańskiego systemu 
szkolnictwa, z pewnością umożliwi pozyskanie większej liczby kandydatów 
na studia, a co więcej ułatwi absolwentom uzyskiwanie prawa do wykonywa-
nia zawodu farmaceuty w USA i Kanadzie. Prof. S. Wiktor zwrócił również 
uwagę na inne kierunki studiów, które prowadzą do uzyskania w USA tytułu 
zawodowego - m.in. medycyna, fizjoterapia, prawo. Prof. Z. Kokot nadmienił, 
iż sprawa studiów została również poparta przez Konferencję Rektorów, jak 
również przez dyrektora Departamentu Nauki w Ministerstwie Zdrowia Ro-
mana Danielewicza.

Rada Wydziału wyraziła poparcie w sprawie współpracy z Universitat 
w Jenie – sprawę zreferował prof. M. Umbreit. Poinformował o nawiązanym 
kontakcie z prof. Stachel z tamtejszej uczelni. Przedstawił krótko tamtejszy 
Wydział Biologii i Farmacji, nakreślił w sposób ogólny możliwości podjęcia 
wspólnej działalności oraz poprosił o udzielenie upoważnienia przez Radę 
Wydziału celem rozpoczęcia przygotowań do zawarcia umowy o współpracy 
z niemiecką uczelnią.

Rada Wydziału podjęła uchwałę i udzieliła poparcia w sprawie wniosku 
Prof. J. Lulek o zwolnienie z wymogu 3-letniej pracy w charakterze wykła-
dowcy dr Joanny Karolewskiej startującej w konkursie na stanowisko st. 
wykładowcy.
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Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Kolegium Dzie-
kańskiego do wyrażania zgody na zawieranie umów o dzieło z pracownikami 
aptek realizującymi zajęcia dydaktyczne Katedry Technologii Postaci Leku.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na urlop 
naukowy dla mgr Moniki Balcerkiewicz w związku z przygotowywaniem 
doktoratu.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zmniejszenie liczby godzin ćwiczeń na 
rzecz seminariów z przedmiotu dla kierunku farmacja w języku angielskim. 

Dziekan poinformował o obowiązującym nowym oświadczeniu dla dok-
torantów.
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RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 24 września i 8 października 2008 r. 
W dniu 24 września Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 

doktora nauk medycznych lek. Monice Tamborskiej-Zedlewskiej, lek. Agacie 
Wytyk-Nowak, mgr. Arturowi Kostrzewie. Rada Wydziału podjęła uchwałę 
o dopuszczeniu do publicznej obrony rozpraw doktorskich: lek. Magdaleny 
Trepińskiej, lek. Pawła Burchardta, mgr Elżbiety Bąk. 

Wybrano komisję w sprawie przewodu doktorskiego lek. Doroty Salamon-
Słowińskiej. Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie tematu pracy doktor-
skiej mgr Edyty Cudak. Rada Wydziału wybrała recenzentów pracy doktorskiej 
lek. Małgorzaty Kampioni-Miętkiewskiej, lek. Moniki Englert-Golon. Rada 
Wydziału wszczęła przewody doktorskie i wybrała promotorów dla mgr Elizy 
Dąbrowskiej, mgr. Piotra Stawnego.

Rada Wydziału wybrała komisję konkursową w związku z ogłoszonym kon-
kursem na po. kierownika Zakładu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. 

Rada Wydziału zatwierdziła programy nauczania w roku akademickim 
2007/2008 na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratow-
nictwo medyczne, zdrowie publiczne. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie: mgr piel. Katarzyny Jessa 
w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki; dr. Mar-
cina Grochowalskiego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej; 
dr. Przemysława Lisińskiego w Klinice Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilita-
cji; mgr Agnieszki Krawczyk w Klinice Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilita-
cji; lek. Piotra Liszkowskiego w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii; 
mgr Edyty Kinel w Katedrze i Klinice Rehabilitacji; dr Alicji Skowrońskiej 
w Zakładzie Edukacji; dr. Grzegorza Zwierzchowskiego w Zakładzie Elektro-
radiologii; dr Barbary Poniedziałek w Katedrze Biologii i Ochrony Środowiska; 
dr. Jakuba Żurawskiego w Katedrze Biologii i Ochrony Środowiska. 

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia: dr. hab. Jana 
Wawrzyniaka w Zakładzie Filozofii Medycyny i Bioetyki; lek. Kamili Grzybow-
skiej-Okręt w Klinice Intensywnej Opieki Medycznej i Leczenia Bólu. 

Podjęto uchwałę o podziale funduszy na działalność statutową – naukową 
Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku 2007. 

Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie powołania na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu przy Zakładzie Edukacji Podyplomowych Studiów Przygotowania 
Pedagogicznego.

W dniu 8 października Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 
doktora nauk medycznych lek. Pawłowi Burchardtowi. Rada Wydziału pod-
jęła uchwałę o dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr 
Eweliny Wierzejskiej. Wybrano komisje w sprawie przewodów doktorskich: 
mgr Ewy Bum, mgr Edyty Kinel. Rada Wydziału wybrała recenzentów pracy 
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doktorskiej lek. Doroty Salamon-Słowińskiej. Rada Wydziału wszczęła prze-
wód doktorski i wybrała promotora dla lek. Piotra Martenki. 

Rada Wydziału wybrała komisję w sprawie przewodu habilitacyjnego: dr. n. 
med. Piotra Mileckiego z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. 

Rada Wydziału zatwierdziła zasady przygotowania i obrony pracy licen-
cjackiej na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo 
medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 
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ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE

Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 40/07 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 20 września 2007 roku 

w sprawie ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy za dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.) zwanej dalej ustawą oraz § 3 
ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy in-
formatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), 
zwanego dalej rozporządzeniem zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Funkcje administratora danych osobowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu pełni rektor (ADO), który powierza kanclerzowi funkcję 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zwanego dalej ABI.

2. ABI jest odpowiedzialny za realizację zadań administratora danych osobowych okre-
ślonych w ustawie, w odniesieniu do zbiorów danych istniejących w Uczelni.

§ 2 
ABI podejmuje niezbędne działania służące realizacji zabezpieczenia danych osobowych 
przetwarzanych w poszczególnych zbiorach, a w szczególności:
1) zapewnia stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 

36 ust. 1 ustawy, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych,
2) zapewnia stosowanie środków bezpieczeństwa, o których mowa w § 6 ust. 5 rozpo-

rządzenia,
3) dostosowuje urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych do warunków określonych w rozporządzeniu,
4) zapewnia prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz 

środki, o których mowa w pkt nr 1 i 2.

§ 3
1. ABI jest zobowiązany do przekazywania ADO następujących informacji:

1) wykazu baz danych w systemie informatycznych i innych zbiorów danych, w któ-
rych przetwarzane są dane osobowe według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

2) ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych ich identy-
fikatorów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
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3) wykazu miejsc, w których przetwarza się dane osobowe według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3.

2. ABI, działając zgodnie z instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym 
do przetwarzania danych osobowych w Uczelni, stanowiącą załącznik nr 4, opraco-
wuje szczegółowe instrukcje zarządzania systemami informatycznymi służącymi do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych istniejących w danej jednostce 
organizacyjnej Uczelni.

3. ABI jest zobowiązany do informowania ADO o wszystkich zmianach informacji 
zawartych w załącznikach, o których mowa w pkt nr 1, 2, 3.

 
§ 4
ABI jest zobowiązany do działania zgodnie z instrukcją postępowania w sytuacji narusze-
nia ochrony danych osobowych w Uczelni, stanowiąca załącznik nr 5 oraz opracowania 
szczegółowych instrukcji w tym zakresie w odniesieniu do zbioru danych istniejących 
w danej jednostce organizacyjnej Uczelni.

§ 5 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 48/07 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 28 września 2007 roku 

w sprawie utworzenia w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Kliniki 
Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§ 1
Na Wydziale Lekarskim II, w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii tworzy się 
Klinikę Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii.

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Katedry.

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 49/07 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 28 września 2007 roku 

w sprawie zmiany nazwy Katedry Ginekologii i Położnictwa na Katedrę Gineko-
logii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej

§ 1
Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu zarządza się, co następuje:
Na Wydziale Lekarskim I, zmienia sie nazwę Katedry Ginekologii i Położnictwa na 
Katedrę Ginekologii Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej.

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Katedry.

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 52/07 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 17 października 2007 roku

w sprawie dni rektorskich

Na podstawie § 43 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§ 1
W celu umożliwienia studentom zamiejscowym udziału w głosowaniu do Sejmu RP, 
ustala się dni rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych – 21 października 2007 r. (cała 
niedziela) i 22 października 2007 r. (poniedziałek) do godziny 14.00.

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów.

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 53/07 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 29 października 2007 roku 

w sprawie ustalenia wzorów listowników Uczelni

Na podstawie § 43 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się jednolite wzory listowników dla wszystkich jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, stanowiące 
załączniki do niniejszego zarządzenia.

2. Wzory listowników, o których mowa w ust. 1 są dostępne na stronie internetowej 
Uczelni – www.ump.edu.pl.

3. Listownik (wersja polskojęzyczna) zawiera następujące informacje:
– logo Uniwersytetu Medycznego o średnicy 35 mm
– pełną nazwę Uniwersytetu (czcionka Times New Roman – wielkość „13”)
– nazwę jednostki (czcionka Times New Roman – wielkość „12”)
– adres, telefon, e-mail (czcionka Times New Roman – wielkość 11).

4. Listownik (wersja anglojęzyczna) zawiera następujące informacje:
– logo anglojęzyczne Uniwersytetu Medycznego o średnicy 35 mm,
– pełna nazwa anglojęzyczna Uniwersytetu Medycznego (czcionka Times New Roman 

– wielkość „14”),
– nazwa anglojęzyczna jednostki (czcionka Times New Roman – wielkość „12”),
– adres, telefon, e-mail (czcionka Times New Roman- wielkość „11”).

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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      w z ó r

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

               KATEDRA I ZAK AD .............................................................................................
                                                                       
ul.............................                                                    tel.   061 .......................... 
....................Pozna                                                     fax   061 ........................... 
                                                                                   e-mail: .............................  
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       w z ó r 

  POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES

DEPARTMENT OF ......................................................................

nr, ..................... Str.                        Phone: + 48 61 ..................................... 
kod pocztowy, miasto                      Fax:     + 48 61 ....................................... 
Poland                                              E-mail:....................................
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Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 9/07
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Uczelni

Na podstawie § 100 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu, i § 3 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§ 1
W Dziale Administracyjno-Gospodarczym tworzy się Sekcję ds. Obsługi Uroczystości 
Uczelnianych.

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu.

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

DS/111/2007 Poznań, 20 sierpnia 2007 roku

P.T.
Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów
oraz innych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że obowiązujące Uczelnię przepisy powodują, że począwszy od 
1 października 2007 r. podstawą rozliczeń finansowych będą dokumenty wystawiane 
wyłącznie na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego:
– faktury VAT,
– rachunki, wystawione przez podatników niezobowiązanych do wystawienia faktur,
– noty księgowe,
– bilety jednorazowe wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług 

polegających na przewozie osób koleją, autobusem.
W związku z powyższym nie będą rozliczane wszelkiego rodzaju pokwitowania, po-
twierdzenia czy dowody wpłaty.
Przedkładane pisma o przelanie środków finansowych tytułem uczestnictwa w zjeździe, 
konferencji, na rezerwacje itp. traktowane będą jak zaliczka obciążająca wnioskującego, 
do czasu rozliczenia fakturą we wskazanym terminie.
Pisma należy sporządzać na załączonym druku.
Inne dokumenty nie spełniające wymogów art.21 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. Nr. 121 poz. 591 z późn. zm.) nie będą mogły być przyjmowane 
do rozliczenia.
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