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PRZEDMIOT NUMERU

Sekonic OMR 410

Zwykle s³u¿y jako czytnik odpowiedzi egzaminacyjnych.
Co kilka lat zmienia siê jednak w maszynê do liczenia g³osów.

Zakupiona w 2002 roku niepozorna skrzynka wielkoœci du¿ego tostera 
rzadko opuszcza przyziemia Collegium Maius. Przez kilka miesiêcy 
potrafi przele¿eæ nieu¿ywana. Jej czas nadchodzi wraz z letni¹ sesj¹.
W pomieszczeniach Dzia³u Informatyki okazuje siê, jak studentom 
UMP poszed³ kolejny egzamin, przygotowany wczeœniej z pomoc¹ 
specjalnego programu Tester OMR 410. Najbardziej wyrafinowany
test – czy to jedno- czy wielokrotnego wyboru, akceptuj¹cy tylko
pe³ne lub i niepe³ne odpowiedzi, krótki albo obejmuj¹cy nawet 150 
pytañ – da siê sprawdziæ z szybkoœci¹ 2 kart na sekundê! Warunkiem 
jest w³aœnie u¿ycie specjalnych kart OMR (Optical Mark Recognition),
na których o³ówkiem lub d³ugopisem student zaczernia odpowiednie 
pola. Co kilka lat japoñska maszyna s³u¿y jednak zupe³nie innym 
celom. Pod opiek¹ pracownika Dzia³u Informatyki, umieszczona
w wielkiej skrzyni z p³yty wiórowej, przewo¿ona jest na wybory
w³adz uczelni. Wyborcy, a w dalszych g³osowaniach elektorzy
(o ile zdecyduj¹ siê na u¿ycie maszyny w wyborach), g³osuj¹ tak¿e
za pomoc¹ kart OMR, choæ te ró¿ni¹ siê nieco od egzaminacyjnych. 
Wybór mo¿e byæ trudny, jako ¿e na wszelki wypadek karta zawiera 
pola dla 200 potencjalnych kandydatów. Dla usprawnienia przebiegu 
wyborów wype³nione karty wrzuca siê najpierw do kilku tradycyjnych 
urn. Stamt¹d, równo u³o¿one, w dwu ratach trafiaj¹ na podajnik 
czytnika. Gdyby w tym momencie maszyna siê zepsu³a, w odwodzie 
czeka druga, wypo¿yczona, która jak dot¹d nigdy siê nie przyda³a. 
Sekonic 410 jest bowiem urz¹dzeniem praktycznie bezawaryjnym,
choæ ma ju¿ na liczniku 73 000 odczytów. K³opoty mog¹ sprawiaæ 
jedynie Ÿle przyciête lub zawilgocone karty. Jeœli wszystko przebiega 
bez trudnoœci, wynik g³osowania dwustu osób mo¿na poznaæ po 
nieca³ych dwu minutach. Czy jednak by³ to tym razem wynik dobry, 
œredni czy te¿ z³y, bêdzie mo¿na sprawiedliwie oceniæ dopiero po 
czterech latach. 
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NA POCZ¥TEK 3

Wiosna przynosi zmiany.

Tegoroczna wiosna szczególnie. 

Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu

ma nowego rektora, nowych 

prorektorów i dziekanów.

Zmiany dosiêg³y te¿ „Faktów”. 

Poczynaj¹c od kosmetycznej zmiany 

tytu³u (wynikaj¹cej z zapisu w statucie 

uczelni o oficjalnym skrócie jej nazwy), 

poprzez zmianê makiety, na nowej 

naczelnej koñcz¹c.

Zapraszam wszystkich pracowników

i studentów UMP do wspó³pracy

z „Faktami”. Bez niej pismo 

informacyjne uczelni nie ma racji bytu. 

To tu mo¿ecie Pañstwo podzieliæ siê 

informacjami o Waszych 

przedsiêwziêciach, sukcesach i planach. 

Piszcie. Dzwoñcie. Mailujcie. Dajcie 

znaæ, jak oceniacie zmianê wygl¹du

i zawartoœci naszego periodyku. Jakim 

chcielibyœcie go Pañstwo widzieæ,

co przeczytaæ. Wszyscy doceniamy rolê 

i szybkoœæ internetu, jednak druk ma 

nadal przynajmniej jeden – w internecie 

nieobecny – walor. Realn¹ trwa³oœæ. 

Namacalnoœæ. Scripta manent. 

Chcia³abym, by „Fakty” warte by³y 

przechowania i przetrwania.

Oddaj¹c w Pañstwa rêce nowe, 

odmienione „Fakty”, mam nadziejê,

¿e dostarcz¹ one nie tylko informacji, 

ale i zwyk³ej czytelniczej przyjemnoœci.

¯yczê mi³ej lektury,

Magdalena 
Knapowska-Nizio³ek
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O najpilniejszych sprawach UMP, idealnym rektorze i sposobach
na regeneracjê si³ mówi rektor-elekt, prof. JACEK WYSOCKI.

w¹tpliwie daje cz³owiekowi poczucie ogromnej odpowiedzial-
noœci. Za losy bardzo wielu ludzi. Mo¿e to nawet przyt³acza tro-
chê na pocz¹tku, zw³aszcza póki cz³owiek nie skompletuje so-
bie zespo³u najbli¿szych wspó³pracowników, którzy pomog¹ 
mu podŸwign¹æ to wszystko. A problemów nie brakuje.

Czy s¹ cechy tworz¹ce idealnego rektora i które z nich 
przypisuje pan profesor sobie?

Dobry rektor w mojej opinii – to bêdzie bardzo subiektywne 
– musi byæ sprawny w zarz¹dzaniu, to niew¹tpliwie. I w orga-
nizacji pracy. Nie powinien byæ typem „Zosi samosi”, co to 
wszystko bêdzie chcia³a sama robiæ, bo to zgubi tego cz³o-
wieka. W moim odczuciu powinien byæ wizjonerem, powinien 
mieæ wizjê funkcjonowania uczelni na kilka lat do przodu.
I cecha, na któr¹ bardzo zwracam uwagê – powinien byæ cz³o-
wiekiem, który umie wspó³pracowaæ z ludŸmi, to jest moim 
zdaniem konieczne. Powinien umieæ negocjowaæ, doprowa-
dzaæ do zgody, to jest wa¿ne i trudne w uczelni. Z jednej strony 
to jest instytucja bardzo demokratyczna, ale z drugiej strony 
wiadomo, ¿e w którymœ momencie ta demokracja musi siê 
koñczyæ. Ktoœ musi podj¹æ ostateczn¹ decyzjê i bierze j¹ na 
siebie. To jest ta trudnoœæ i tutaj pewne cechy osobowe s¹ 
wa¿ne. Nie mo¿na te¿ daæ siê uwik³aæ w detale. Inaczej 
uczelnia nie bêdzie siê rozwijaæ, bo rektor bêdzie przywalony 
bie¿¹cymi decyzjami o setkach ma³o istotnych spraw. To by³by 
koniec zarz¹dzania uczelni¹.

Czy jako pierwszy wybrany rektor uniwersytetu, nie aka-
demii, ma pan profesor wizjê jakiegoœ prze³omu?

Nie, nie. Myœlê, ¿e trzeba przede wszystkim pielêgnowaæ to, 
Panie profesorze, jak to jest byæ nowo wybranym rektorem? co by³o dobre do tej pory. 80-90% tej kadencji to bêdzie 
Jakie temu towarzysz¹ emocje? kontynuacja. Moi poprzednicy zrobili wiele dobrego. Byliœmy 

w awangardzie. Pierwsi zaczêliœmy uczyæ po angielsku. To by³o Na pewno sam moment wyboru jest bardzo wzruszaj¹cy. 
szaleñstwo – sprowadzaæ Amerykanów i uczyæ ich po angielsku Pobudza te¿ do pewnej refleksji. Wybór jest zawsze owocem 
medycyny. Ale uda³o siê. Jako pierwsi zaczêliœmy wolnych wielu lat pracy w uczelni. Mówiono mi niejednokrotnie: 
s³uchaczy szkoliæ za pieni¹dze. Za to napadano na nas strasznie. „Kampania kampani¹, ale wiadomo, kogo siê wybiera”. To nie 
Skoro mamy „wolne moce przerobowe”, to dlaczego nie s¹ wybory powszechne, gdzie siê obcy cz³owiek pojawia i musi 
zaoferowaæ tego ludziom? Przecie¿ teraz pojechaliby uczyæ siê przekonywaæ, ¿e jest do jakiegoœ stanowiska dobry. Tu siê na 
za granicê z tymi pieniêdzmi, a zostawiaj¹ je w kraju i sami jako ten wybór pracuje ca³e lata.
absolwenci tu zostaj¹. Takich awangardowych pomys³ów by³o Uczelnia to jest ogromny twór, oko³o 2 tysiêcy pracowni-
du¿o i to dzia³a, wiêc niech dzia³a. Nikt tego, broñ Bo¿e, nie ków, 8 i pó³ tysi¹ca studentów. Jeœli doliczymy szpitale klinicz-
zechce teraz zmieniaæ. Natomiast dojdzie pierwiastek osobisty. ne, to jest jakieœ 17 tysiêcy ludzi. Jak u Cegielskiego w okresie 

szczytowego rozwoju, jak miasteczko powiatowe. I to nie- No i dalszy rozwój. Jesteœmy uniwersytetem, czas dla rozwoju 

„Rektor powinien umieæ negocjowaæ”
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uczelni jest inny. Wszystko przyspiesza. My nie staliœmy do tej 
pory w konkurencji z zachodnimi uczelniami, jeœli chodzi
o studentów. Na targach edukacyjnych w tym roku widzia³em, 
jak zagraniczne uniwersytety ubiegaj¹ siê o polskich abiturien-
tów. Otwartoœæ UE powoduje, ¿e nie mo¿emy sobie pozwoliæ 
na robienie nauki pomalutku, na ni¿szym poziomie ni¿ tam.

Co w takim razie robiæ? Konkurencja dotyczy nie tylko stu-
dentów, ale i absolwentów i lekarzy ju¿ funkcjonuj¹cych.

To jest w³aœnie problem. Po pierwsze trzeba pozyskiwaæ 
dobrych studentów. To jest jeden z punktów mojego programu, 
¿e trzeba poprawiæ nauczanie kliniczne. Wydaje mi siê, ¿e to 
jest nasza s³aba strona, w³aœciwie wszystkich uczelni medycz-
nych w Polsce. Kiedy nasi studenci przyje¿d¿aj¹ z zachodu, to 
mówi¹, ¿e tam to lepiej wygl¹da. Trzeba lepiej szkoliæ, stwa-
rzaæ mo¿liwoœci rozwoju indywidualnego. Pewne mechaniz-
my wypracowaliœmy, np. studencki ruch naukowy jest takim 
polskim tworem. Nale¿y w³¹czaæ studenta w pracê naukow¹, 
daæ mu szansê szkolenia zawodowego, czyli staraæ siê, ¿eby do-

To jest wyœcig, to jest konkurencja. Stajemy w konkurencji z sta³ rezydenturê, ¿eby mia³ gdzie siê specjalizowaæ. Tylko mu-
innymi uczelniami, musimy w tym wyœcigu braæ udzia³ i staraæ simy sobie zdaæ sprawê, ¿e nie wszystko zale¿y od uczelni. My 
siê nad¹¿yæ. Jak siê trochê zwolni tempo, jak siê jest zbytnio pewne rzeczy mo¿emy robiæ. Ale to, czy ci ludzie zostan¹ tutaj, 
zadowolonym, to inni w tym momencie uciekaj¹.zale¿y tak¿e od systemu ochrony zdrowia, od tego jak bêd¹ 

zarabiaæ, jakie bêd¹ mieli mo¿liwoœci rozwoju. To jest poza 
Co jest najpilniejszym problemem? Co trzeba zrobiæ szybko?nami. Ja mogê staraæ siê zmieniaæ to, co jest w gestii uczelni.

Jest kilka takich sztandarowych rzeczy. Jak ju¿ powiedzia-
Parê lat temu ówczesna AM brylowa³a w rankingach uczel- ³em: trzeba poprawiæ dydaktykê. Myœlê, ¿e to mo¿na zrobiæ 
ni medycznych, na stronie internetowej nadal pokazuje siê stosunkowo szybko. Trzeba przede wszystkim nawi¹zaæ dialog 
napis „Jedna z najlepszych Akademii Medycznych w Pol- ze studentami, pos³uchaæ, czego oni chc¹. Nie obiecujê i nie 
sce!”, a tu nagle okazuje siê, ¿e mamy 7 miejsce w zda- obiecywa³em, ¿e spe³niê wszystkie ich oczekiwania, bo to jest 
walnoœci LEP-u... niemo¿liwe. Jednak studenci s¹ wa¿nym partnerem. Nie mo¿e-

my powiedzieæ, ¿e oni maj¹ tylko siedzieæ i s³uchaæ, a my LEP jest tylko jednym z elementów. W rankingach nadal 
mamy uczyæ. Nie. Trzeba s³uchaæ tego, co oni mówi¹. Zastano-zajmujemy mniej wiêcej drugie, trzecie miejsce. Te rankingi 
wiæ siê, czy maj¹ racjê czy nie. Jednak to nie bêdzie tylko spra-oceniaj¹ tylko pewne rzeczy, to nie jest pe³na ocena. Z drugiej 
wa rektora. Rektor da zadanie dziekanom. Czym innym jest strony nie wolno lekcewa¿yæ rankingów. Jeœli inni wypadaj¹ 
zmiana dydaktyki na stomatologii, czym innym na pielêgniar-lepiej, to trzeba siê zastanowiæ, dlaczego. Natomiast LEP 
stwie, a czym innym na lekarskim. I to jest sprawa dosyæ pilna.pokazuje w³aœnie szkolenie kliniczne.

Druga rzecz: bardzo martwiê siê o szpitale kliniczne. One s¹ 
w ciê¿kiej sytuacji. Rektor powinien mieæ jak¹œ wizjê tych 
szpitali. Niepokoi mnie to, ¿e dzisiaj nie ma prawnej mo¿li-
woœci przyjmowania pacjentów odp³atnych. To jest moim zda-
niem chore. Bo jeœli szpital ma, powiedzmy, potencja³ wyko-
nania us³ug x, a kontrakt NFZ wynosi 0.7 x, czyli 70% mocy, to 
dlaczego nie mo¿na tych 30% us³ug sprzedaæ? Je¿eli byœmy 
za³o¿yli niepubliczny zespó³ opieki zdrowotnej, to mo¿emy 
mieæ kontrakt z NFZ i odp³atnych pacjentów. NZOZ mo¿e.
A szpital kliniczny nie mo¿e. Mimo ¿e ma fachowców, którzy 
s¹ w stanie to robiæ.

Ale co mo¿e zrobiæ rektor w tej sytuacji?

Razem z rektorami wszystkich uczelni medycznych w Polsce 
powinien nalegaæ na inne rozwi¹zania prawne. Szykuje siê nowa 
ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej, trzeba o to bardzo wal-
czyæ. To moim zdaniem mo¿e przes¹dziæ o byæ albo nie byæ szpi-
tali klinicznych. W tej chwili nasi pracownicy uciekaj¹ po po³ud-
niu do niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej, tam pracuj¹
i zarabiaj¹. Czy ja mogê mieæ do nich ¿al, ¿e chc¹ zarobiæ? Nie. 
Natomiast mam ¿al, ¿e nie mog¹ zarobiæ w naszych szpitalach.

Szpitale kliniczne to jest bardzo trudny problem, miêdzy 
innymi w relacji szpital kliniczny – NFZ. Ju¿ w minionej ka-

Prof. dr hab. Jacek Wysocki, ur. w Poznaniu 5 lipca 1954, 
absolwent III LO i AM w Poznaniu.
Jest specjalist¹ drugiego stopnia w zakresie pediatrii i chorób 
zakaŸnych, od 14 lat ordynatorem Oddzia³u Obserwacyjno-
ZakaŸnego w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej 
nad Matk¹ i Dzieckiem. Od 1999 roku pe³ni funkcjê konsul-
tanta wojewódzkiego ds. pediatrii dla woj. wielkopolskiego.
Jest cz³onkiem Komitetu Doradczego ds. Szczepieñ Ochro-
nnych dla Europy Œrodkowej, Rady Sanitarno-Epidemio-
logicznej przy G³ównym Inspektorze Sanitarnym oraz Pe-
diatrycznego Zespo³u Ekspertów ds. Programu Szczepieñ 
Ochronnych przy Ministrze Zdrowia.
W roku 2000 za³o¿y³ Polskie Towarzystwo Wakcynologii. 
Nale¿y te¿ do Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu i od 
2001 jest jego wiceprezesem. W 2004 roku zosta³ redaktorem 
naczelnym suplementu „Szczepienia” pisma „Medycyna 
Praktyczna – Pediatria”.
Na UMP kieruje Katedr¹ Profilaktyki Zdrowotnej na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu. Jest honorowym cz³onkiem Stu-
denckiego Towarzystwa Naukowego i od 2007 jego kura-
torem. Dotychczas – przez dwie kadencje – by³ prorektorem 
ds. integracji i promocji uczelni.
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dencji udawa³o nam siê nieraz zespoliæ si³y z w³adzami woje- s³absze wydzia³y. To wymaga przemyœlenia. Kiedy jesieni¹ zacz-
wództwa, z urzêdem marsza³kowskim i staraliœmy siê jako nie dzia³aæ senacka komisja ds. nauki, musi pomyœleæ, jak to zro-
wszystkie organy za³o¿ycielskie placówek szpitalnych w woje- biæ. W nauce trzeba wdro¿yæ pewne mechanizmy, a potem 
wództwie rozmawiaæ jednym g³osem z NFZ. Jak to siê potoczy czekaæ, bo tak to niestety jest. Myœlê o innym finansowaniu pro-
dalej, nie wiem, ale jest to problem. No i rozliczenia miedzy jektów badawczych, by preferowaæ projekty, w których jednost-
szpitalami klinicznymi a uczelni¹. To jest nastêpny iskrz¹cy ka ze s³abszego wydzia³u po³¹czy siê z jednostk¹ z silniejszego. 
problem, bo dyrektorzy szpitali klinicznych czêsto mówi¹: Wtedy proces podci¹gania bêdzie szed³ sam. Owoce przyjd¹ za 
„Studenci brudz¹, zu¿ywaj¹ fartuchy, to kosztuje…” A my jakiœ czas. To bêdzie trwa³o przynajmniej dwa, trzy lata.
mówimy: „My dajemy wam kadrê, która po czêœci na naszym 
etacie u was pracuje”. To s¹ rzeczy, które nale¿y uk³adaæ. Wróæmy do studentów. Mówi³ pan, ¿e trzeba ich wys³uchaæ. 
Generalnie polityka w³adz uczelni w stosunku do dyrektorów Co zatem z protestem wyborczym? Co zrobiæ, ¿eby sytuacje 
szpitali klinicznych powinna byæ bardziej aktywna. To na niejasnoœci i konfliktu siê nie powtarza³y? 
pewno bêdzie temat bardzo trudny w tej kadencji.

Trzeba zmieniæ regulamin wyborów. On by³ nieprecyzyjny. 
Jeœli coœ nie jest jasno zapisane, to siê zaczyna k³opot. Proszê Czyli po pierwsze dydaktyka, po drugie szpitale kliniczne. 
pamiêtaæ, ¿e w tym roku studenci swoje wybory prowadzili sami. A  inwestycje?
Oni siê o to dopominali. „Dlaczego – mówili – Uczelniana Ko-
misja Wyborcza, z³o¿ona g³ównie z pracowników, ma nam orga-Owszem, bêdziemy staraæ siê rozwijaæ, ale inwestycje 
nizowaæ wybory?” W koñcu senat siê z nimi zgodzi³. Okaza³o siê postrzegam jako teren spokojniejszy. Czêœæ rzeczy biegnie ju¿ 
jednak, ¿e studenci byli niedoœwiadczeni. Nie mo¿na nawet po-swoim torem. W 2009 roku bêdziemy koñczyæ Bibliotekê 
wiedzieæ, ¿e pope³nili jakieœ wiêksze b³êdy, dlatego ¿e wszystkie G³ówn¹. S¹ pieni¹dze, ¿eby jeszcze w tym roku rozpocz¹æ 
opinie prawne mówi¹, ¿e oni siê litery prawa trzymali, ale…budowê Centrum Biologii Medycznej.

Now¹ inwestycj¹ jest Zachodnie Centrum Chorób Uk³adu 
...prawo nie przewidzia³o ró¿nych sytuacji, które s¹ uzna-Kr¹¿enia, ale tu jesteœmy tylko jednym z udzia³owców. Mamy 
wane za niekoniecznie jasne…kadrê, mo¿emy ewentualnie daæ teren.

W kwestii Pharmaceuticum, jak powiedzia³em w kampanii, 
Ano w³aœnie. Zreszt¹ w tym roku s¹ protesty na wielu uczel-trzeba siê najpierw przyjrzeæ Collegium Chemicum, czy my to 

niach w zwi¹zku z wyborami elektorów. Tego nie by³o trzy lata te-w ogóle chcemy. Trzeba oceniæ sytuacjê prawn¹ i ewentualny 
mu. Mo¿e roœnie poczucie demokracji? Proszê zwróciæ uwagê na koszt remontu pod nasze potrzeby. Przygotowanie takiej 
pojawiaj¹ce siê sformu³owania: „dobry obyczaj”, „etyka”. Te pro-analizy zajmie mniej wiêcej rok. I albo bêdziemy rozmawiaæ z 
blemy nie razi³y dot¹d nikogo! Przecie¿ dok³adnie w ten sam spo-UAM o przejêciu, albo stwierdzimy, ¿e to nie jest gra warta 
sób wybieraliœmy elektorów trzy lata temu i nie by³o ¿adnych œwieczki i trzeba bêdzie podj¹æ starania o budowê nowego 
protestów.obiektu. Teren mamy na to zarezerwowany w pobli¿u Colle-

gium Stomatologicum. W ka¿dym razie plotki o wymianie Che-
Czy to nie œwiadczy o tym, ¿e studenci chc¹ bardziej micum na Collegium Maius s¹ nieprawdziwe. My tak ³atwo
uczestniczyæ w ¿yciu uczelni?z Maiusa nie wyjdziemy. Dla naszej spo³ecznoœci to jest ci¹gle 

Collegium Medicum i ma ono dla nas rangê du¿ego symbolu.
Oni ju¿ uczestnicz¹ bardzo mocno. To jest dziwny problem. 

Ten protest podpisa³o oko³o 250 osób. Ja siê spodziewa³em, 
A jak wygl¹da na tej liœcie nauka i nierównoœci w dorobku 

id¹c na spotkanie przedwyborcze ze studentami, ¿e do CKD naukowym wydzia³ów?
bêdzie trudno wejœæ. Podpisa³o 250, przyjdzie 500. Przysz³o 
37. To pokaza³o, ze wyborami tak naprawdê interesuje siê tylko Tak, to musimy zmieniæ, tylko ¿e to jest proces. Nauka siê 

zmienia z czasem. Na pewno trzeba staraæ siê podci¹gaæ tzw. pewna grupa studentów.
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„Mam poczucie ogromnej odpowiedzialnoœci. Za losy bardzo wielu ludzi”
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Ci, którzy podpisali, wyrazili swoje zainteresowanie. Mo¿e T³umaczyæ, t³umaczyæ, t³umaczyæ. Na spotkaniach wydzia-
to by³ protest nogami? ³owych, na stronach internetowych… T³umaczyæ, dlaczego 

jak¹œ decyzjê siê podejmuje, pokazywaæ mechanizm. Je¿eli 
Nie, nie. Na zajêciach podpisywano kr¹¿¹ce listy. I to jest mechanizmy bêd¹ przejrzyste, to nie bêdzie podejrzenia, ¿e 

nawet pewien k³opot. Studenci nie s¹ globalnie zainteresowani jakaœ decyzja s³u¿y tylko temu, ¿eby pan Iksiñski poszed³
¿yciem swojej uczelni. Ci, którzy s¹ skupieni w organizacjach w górê, a pan Igrekowski spad³ z fotela. Przy podejmowaniu 
studenckich – w RUSS, w STN, w IFMSA – ci tak. Ale te orga- trudnej decyzji staram siê tak dzia³aæ: utwórzmy najpierw 
nizacje si³¹ faktu gromadz¹ ludzi aktywnych i to jest niewielki przejrzysty mechanizm, wydyskutujmy go, a potem siê po 
procent. prostu do niego stosujmy. I to jest jedna z recept na to, ¿eby 

Kiedy by³em trochê m³odszym pracownikiem, robiliœmy na ograniczyæ wybuchy i konflikty.
zajêciach pewien eksperyment wœród studentów. Pytaliœmy, 
jak siê nazywa rektor. G³owili siê, g³owili i w koñcu, kilka lat A jak po tych trudnych decyzjach i rozmowach bêdzie pan 
temu, mówili „Chyba prof. Dega, ale nie jestem pewien”. Tak odpoczywa³? Co jest odskoczni¹ dla pana profesora?
to niestety jest i myœlê, ¿e gdybyœmy krytycznie spojrzeli
w nasze w³asne wspomnienia, to czy myœmy siê tak strasznie Turystyka. Du¿o je¿d¿ê i zwiedzam. Nie tylko za granic¹, 
interesowali? Z dziekanem, a zw³aszcza z prodziekanami, ale i w kraju. Wielu miejsc w Polsce ci¹gle jeszcze nie znam.
cz³owiek siê kontaktowa³ czêœciej, bo siê sz³o do dziekanatu W Krakowie spêdzam co roku ponad miesi¹c, je¿d¿ê tam z ¿o-
coœ za³atwiæ, ale rektor? To by³a jakaœ mityczna postaæ, która n¹ co miesi¹c na kilka dni. Mamy towarzyskie kontakty, 
chodzi³a w króliku 1 paŸdziernika i tyle. przyjaŸnie z ludŸmi z Piwnicy Pod Baranami. Do nich jeŸdzi-

Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e oni chc¹ bardziej uczestniczyæ my i tam ³adujemy nasze akumulatory.
w ¿yciu uczelni. Oni s¹ zainteresowani pewnymi sprawami i ja Bardzo lubiê turystykê piesz¹, takie cztery-piêæ godzin
siê im nie dziwiê. S¹ zainteresowani budowaniem w³asnej z plecakiem, samemu. To mi daje czas na zastanowienie siê, na 

pomyœlenie. Bardzo to lubiê.kariery, dobr¹ dydaktyk¹. S¹ zainteresowani, ¿eby im uczelnia 
Moim hobby jest te¿ muzyka. Bardzo du¿o s³ucham. Mam otwiera³a okno na œwiat, ¿eby mogli jeŸdziæ, uczestniczyæ

du¿y zbiór p³yt muzyki klasycznej. Gram te¿ na fortepianie. w wymianach. Trochê sprawy socjalne ich interesuj¹, w jakich 
Razem z bratem, profesorem kardiologii, raz po raz na dwóch akademikach bêd¹ mieszkali. Natomiast czy ta uczelnia bêdzie 
fortepianach gramy na cztery rêce.siê rozwija³a lepiej czy gorzej… Pamiêtajmy o tym, ¿e oni tu 

wchodz¹ i wychodz¹.
Rozmawia³a: Magdalena Knapowska-Nizio³ek

To przeczy idei universitas, o której wiele siê mówi. Czy nie 
potrzeba wiêkszej identyfikacji z uczelni¹, konkretn¹ 
uczelni¹? Jak to osi¹gn¹æ?

Na to chyba jednej recepty nie ma. Ja myœlê, ¿e trzeba daæ 
ludziom pole do aktywnoœci. Jestem zwolennikiem wielu 
stowarzyszeñ, wielu organizacji. To jest kuŸnia demokracji, tu 
siê ludzie ucz¹ odpowiedzialnoœci. Najpierw za swoj¹ organi-
zacjê a potem za uczelniê. Dzisiaj w ogóle mo¿emy zapytaæ, ilu 
ludzi jest realnie zainteresowanych prac¹ prawdziwie spo-
³eczn¹? Obawiam siê, ¿e niewielu.

Ma³o o tym mówi³em w kampanii, ale bardzo chcia³bym wró-
ciæ do problemu wychowywania studentów. Zastanawiam siê, 
czy jako w³adze nie powinniœmy zachêcaæ ich na przyk³ad do 
wiêkszej aktywnoœci w wolontariacie. Studenci pierwszych lat 
narzekaj¹, ¿e tylko probówki widz¹. A dlaczego nie mog¹ zadzia-
³aæ w wolontariacie? Zobaczyæ, jak ludzie umieraj¹cy wygl¹daj¹ 
albo wzi¹æ udzia³ w edukacji uczniów? Czy student wydzia³u 
lekarskiego czy pielêgniarstwa nie powinien siê anga¿owaæ w 
¿ycie hospicjów albo domów dla osób przewlekle chorych? 
Mo¿e nagradzaæ tych, którzy to robi¹, dostrzec ich w uczelni?

Moim zdaniem by³aby to kapitalna forma wychowania. 
Mo¿na by w ten sposób uczyæ spo³ecznego spojrzenia. Ka¿dy 
student powinien takie prospo³eczne spojrzenie mieæ. ̄ eby nie 
by³ tylko nastawiony na zarobek i szybk¹ karierê. ¯eby gdzieœ 
mu tam œwita³o, ¿e mo¿na te¿ coœ dla innych robiæ. To jest pro-
blem w uczelniach medycznych nietkniêty. Ja to ze strachem 
mówiê, bo pewnie 3  naszych nauczycieli powie „Przecieý my 
úwietnie wychowujemy!”

A kiedy przyjdzie podj¹æ tak¹ niepopularn¹ decyzjê, to 

jaka bêdzie taktyka informacyjna? Jak sk³aniaæ nie-

chêtnych do przyjêcia pañskich argumentów?
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Prof. Wysocki na spotkaniu przedwyborczym



Ostatni rok dzia³ania aktualnych w³adz ka¿dej uczelni prze-
biega w – czasami nieco nerwowej – atmosferze wyborczej. 
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wybory musz¹ odbywaæ 
siê dwustopniowo, a zatem do emocji zwi¹zanych z wyborem 
cz³onków kolegium rektorskiego i w³adz wydzia³owych do-
chodz¹ te zwi¹zane z wyborem kolegium elektorów. Cia³a, któ-
re ma reprezentowaæ wolê ca³ej spo³ecznoœci uniwersyteckiej. 

Na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu wybory 2008 nabieraj¹ dodatkowej donios³oœci, 
jako ¿e jest to u nas pierwsza elekcja prawdziwie uniwersytecka, 
nie tylko akademicka. Oprócz nazwy uczelni zmieni³o siê te¿ 
miejsce wyborów. Dotychczasowe przeprowadzano w Sali 
Czarnej Collegium Anatomicum, dziœ wiêkszoœæ g³osowañ 
odbywa siê w sali Centrum Kongresowo-Dydak-tycznego. Poza 
tym w ca³ym kraju zmieni³a siê d³ugoœæ kadencji w³adz, które w 
tym roku obejm¹ urz¹d. Na podstawie ustawy Prawo o Szkol-
nictwie Wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 (art.77, ust.1 oraz art.270, 
ust.6 i 7) kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów 
uczelni uleg³a wyd³u¿eniu do czterech lat.

Do walki o najwy¿szy urz¹d uniwersytecki na lata 2008-
-2012 stanêli trzej profesorowie: dotychczasowy prorektor do 
spraw nauki i kontaktów z zagranic¹ Wojciech Dyszkiewicz, 

organizacji studenckich, sta¿ach podyplomowych, polepszaniu prorektor do spraw studenckich w kadencji 2002-2005 Woj-
warunków zajêæ w klinikach, rozwijaniu Wirtualnej Uczelniciech Golusiñski i dotychczasowy prorektor do spraw integra-
i nauczaniu problemowym. Wszyscy kandydaci zgodzili siê, ¿e cji i promocji uczelni Jacek Wysocki.
nale¿y stale polepszaæ metody i podwy¿szaæ poziom dydaktyki, Zg³oszeni do Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydaci 
zwiêkszyæ iloœæ wyjazdów szkoleniowych i wymian stu-przedstawiali swój program na stronach internetowych uczel-
denckich, a tak¿e utrzymaæ mo¿liwoœæ sta³ego kontaktu interne-ni, a tak¿e metodami tradycyjnymi – poprzez rozdawnictwo 
towego studentów z rektorem, przynajmniej poprzez skrzynkê ulotek i broszur oraz na spotkaniach przedwyborczych.
rektorsk¹. Prof. Wysocki zaproponowa³ stworzenie tytu³u „naj-
lepszego pracownika dziekanatu”, co spotka³o siê z du¿ym Projekty, pomys³y i obietnice
zadowoleniem s³uchaczy. Na potrzebê dbania o miêdzy-
studenck¹ wspólnotê wskazywa³ prof. Dyszkiewicz, sugeruj¹c, Spotkaniu ze studentami, mimo minimalnej frekwencji (poja-
¿e móg³ jej zaszkodziæ gwa³towny przyrost liczby studentówwi³o siê ok. 40 osób), towarzyszy³y du¿e emocje. Wyp³yn¹³ 
w ostatnich latach. Prof. Golusiñski przedstawia³ wizjê s¹sia-problem studenckich protestów, w których domagano siê 
duj¹cych ze sob¹ dwóch campusów – klinicznego i nauk podsta-uniewa¿nienia wyborów, zarzucaj¹c ich organizatorom – szcze-
wowych.gólnie powo³anej po raz 

Nastêpnego dnia na przeznaczone dla nich spotkanie przed-pierwszy Studenckiej Ko-
wyborcze pracownicy UMP przybyli znacznie liczniej. W sali misji Wyborczej – manipu-
CKD zebra³o siê ok. 200 osób. Pytano o sprawy natury ogólnej lacje i ³amanie prawa. Po-
– ewentualn¹ prywatyzacjê szpitali klinicznych, poprawê jawi³y siê g³osy, ¿e gremialna 
jakoœci kszta³cenia, studia doktoranckie na wydzia³ach. Pada³y nieobecnoœæ studentów mia³a 
te¿ pytania bardzo konkretne – o lokum dla Katedry i Zak³adu byæ w³aœnie swoist¹ mani-
Farmakologii, dostêpnoœæ planowanego Collegium Biolo-festacj¹ niezadowolenia. 
gicum czy reprezentacjê Wydzia³u Farmaceutycznego w przy-Wymiana pytañ i odpowiedzi 
sz³ych w³adzach rektorskich. Czêœæ spotkania poœwiêcono miêdzy kandydatami i skrom-
kwestiom p³acowym, a zw³aszcza trudnej sytuacji doktoran-nym audytorium zosta³a na-
tów i asystentów. Prof. Dyszkiewicz proponowa³ nagradzanie wet na moment zdominowana 
wybitnych dydaktyków, prof. Golusiñski mówi³ o chêci zast¹-przez spór miêdzystudencki. 
pienia premi¹ ekwiwalentu za pracê w szkodliwych warun-Mimo to kandydaci wypo-
kach. Przeprowadzanie regularnych spotkañ rektora z radami wiedzieli siê tak¿e na inne te-
wydzia³ów deklarowa³ prof. Wysocki. Tak¿e w tym gronie maty. Mówiono m.in. o pro-
poruszono problem studenckich protestów i ewentualnych mowaniu i finansowaniu 
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Nie od berł a i gronostajów
Tegoroczna kampania wyborcza ró¿ni siê od poprzednich, jednak zadania
elektorów pozostaj¹ niezmienione. Pierwsze ju¿ za nimi – kolegium elektorskie
wybra³o nowego rektora.
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Prof. Wojciech Golusiñski

Urny siê wype³niaj¹
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zmian w uczelnianym regu- Trzeba by³o zatem przypomnieæ jeszcze zasady wype³niania 
laminie wyborczym. Kan- kart OMR, by liczenie maszynowe przebiega³o bez zak³óceñ. 
dydaci na rektora zgodnie Salê wype³ni³ œmiech, gdy na œciennych ekranach ukaza³a siê 
przyznali, ¿e zmiany w re- przyk³adowa karta z zakreœlonym numerem 1.
gulaminie wyborczym s¹ nie- – Mam nadziejê, ¿e w zwi¹zku z tym protestów wyborczych 
zbêdne. nie bêdzie! To jest tylko przyk³ad! – wykrzykn¹³ prze-

wodnicz¹cy Wiktorowicz, nawi¹zuj¹c do sytuacji sprzed kilku 
dni. Jego zapewnienia spotka³y siê ze zrozumieniem, obaj Decyzja
kandydaci potraktowali ten incydent z uœmiechem.z zapowiedzi¹ zmian

W tej doœæ luŸnej atmosferze przyst¹piono wreszcie do g³o-
Tu¿ przed Wielkanoc¹, po sowania. Elektorzy podchodzili do trzech plastikowych urn, 

zasiêgniêciu opinii prawni- umieszczonych na skraju podium. Przy ka¿dej z nich nad 
ków i konsultacjach ze Stu- poprawnoœci¹ wyborów czuwa³a dwójka cz³onków komisji 
denck¹ Komisj¹ Wyborcz¹, skrutacyjnej. Po oddaniu g³osu powracali na miejsca i oddawali 
Uczelniana Komisja Wybor- siê ró¿norakim rozmowom. Tymczasem komisja skrutacyjna 
cza postanowi³a oddaliæ pro- wybiera³a z urn i uk³ada³a karty do liczenia elektronicznego,
test studentów jako bezza- a opiekuj¹cy siê maszyn¹ licz¹c¹ przedstawiciel Dzia³u Infor-
sadny. Przyzna³a jednak, ¿e matyki umieœci³ je na podajniku czytnika...

choæ w trakcie wyborów nie dosz³o do naruszenia prawa, to 
dojœæ mog³o do naruszenia „dobrych obyczajów”. Zo- Napiêcie wzrasta
bowi¹za³a siê jednoczeœnie do zainicjowania zmian, które 
pozwol¹ w przysz³oœci unikn¹æ tego rodzaju problemów. W tym momencie w czêœci sali da³o siê odczuæ ma³e trzê-

– Uczelniana Komisja Wyborcza nie jest w³adna oceniaæ, co sienie ziemi –  pod audytorium, w ci¹gle buduj¹cym siê prze-
jest etyczne, a co nieetyczne – mówi jej przewodnicz¹cy, prof. cie¿ CKD ktoœ u¿ywa³ wiertarki. Zgodnie ze znan¹ zasad¹ 
Krzysztof Wiktorowicz. – My mo¿emy jedynie stwierdziæ, czy Alfreda Hitchcocka po trzêsieniu ziemi napiêcie wzros³o, 
coœ naruszy³o procedury i czy mog³o bezpoœrednio wp³yn¹æ na kiedy zaraz potem przewodnicz¹cy Uczelnianej Komisji Wy-
wynik wyborów. borczej przyst¹pi³ do odczytywania wyników pierwszego i – 
– Dlatego powinno siê stworzyæ protokó³ rozbie¿noœci i nie- jak siê mia³o okazaæ – ostatniego g³osowania. 
zgodnoœci statutu uczelni, regulaminu i ustawy o szkolnictwie Jeden z obecnych na sali elektorów nie odda³ g³osu i w ur-
wy¿szym – dodaje wiceprzewodnicz¹cy, prof. Wojciech Cichy. nach znalaz³y siê 193 karty. Wszystkie g³osy by³y wa¿ne, choæ 
– Pomog³oby nam te¿ przyjêcie kodeksu „Dobre praktyki dwa wstrzymuj¹ce siê. Z po-
w szko³ach wy¿szych” Konferencji Rektorów Akademickich zosta³ych 191 g³osów na 
Szkó³ Polskich, og³oszonego przez Zgromadzenie Plenarne kandydata nr 1 – prof. 
KRASP w kwietniu 2007. Wojciecha Dyszkiewicza – 

oddano 65 g³osów, na kan-
dydata nr 2 – prof. Jacka Dwójka w szrankach
Wysockiego – 126 g³osów.

Tok wyborów nie zosta³ zatem przerwany i zgodnie Rozleg³y siê brawa, gratu-
lowano zwyciêzcy, który z ko-z kalendarzem wyborczym w ch³odn¹, œnie¿n¹ œrodê, 26 marca 
lei uœcisn¹³ d³oñ swego 2008, w sali Centrum Kongresowo-Dydaktycznego zebra³o siê 
adwersarza. Obaj panowie zo-grono elektorów, maj¹cych po raz pierwszy w historii wybraæ 
stali obdarowani bukietami rektora naszego Uniwersytetu. Nie zabrak³o zainteresowanych 
kremowych ró¿, a rektor-elekt wyborami obserwatorów. Jednym z nich by³ urzêduj¹cy rektor, 
wst¹pi³ na podium i prze-prof. Grzegorz H. Brêborowicz. Zebranie rozpoczête o godzi-
mówi³ do zebranych.nie 11 zwiêŸle poprowadzi³ przewodnicz¹cy Uczelnianej Ko-

– Chcia³bym serdecznie po-misji Wyborczej, prof. Krzysztof Wiktorowicz. Poinformowa³ 
dziêkowaæ za obdarzenie zebranych, ¿e tego ranka z kandydowania na stanowisko rekto-
mnie zaufaniem – zacz¹³. – Kampania wyborcza pokaza³a, ¿e ra zrezygnowa³ prof. Wojciech Golusiñski. Elektorzy mieli 
zadaniem nowo wybranego rektora nie bêdzie noszenie ber³awiêc wybieraæ z pozosta³ej dwójki, która zgodnie zasiad³a 
i gronostajów, ale zmaganie siê z prawdziwymi problemami obok siebie – nie w przygotowanych zawczasu fotelach dla 
naszej uczelni.bohaterów tego przedpo³udnia, ale najzwyczajniej poœrodku 

Podziêkowawszy jeszcze prof. Dyszkiewiczowi za eleganck¹ 
audytorium, na wprost Komisji Wyborczej. Kandydaci zostali 

kampaniê, prof. Wysocki wyjawi³, ¿e to on sam jest owym 
alfabetycznie ponumerowani i w tej kolejnoœci pokrótce 

elektorem, który nie odda³ g³osu. 
przedstawieni. – Pojawiaj¹ siê w Polsce g³osy, ¿e kandydat na rektora nie 

Sprawnie utworzona komisja mandatowa na podstawie list 
powinien sam na siebie g³osowaæ. Dlatego ja mojej karty nie 

obecnoœci ustali³a, ¿e zebranie jest wa¿ne, jako ¿e spoœród 200 
wrzuci³em. Oto ona!

elektorów stawi³o siê 194. Po utworzeniu szeœcioosobowej Na koniec zwróci³ siê do wszystkich obecnych:
komisji skrutacyjnej pozosta³o tylko zapytaæ zebranych, czy  – Niezale¿nie od tego, na kogo dziœ oddaliœcie g³os, rozwijaj-
wol¹ elektroniczne, czy te¿ tradycyjne liczenie g³osów. Jedno- my razem nasz¹ uczelniê!
myœlnie wybrano elektronikê. Magdalena Knapowska-Nizio³ek
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Prof. Wojciech Dyszkiewicz

Prof. Jacek Wysocki 
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Dr hab. MARIUSZ PUSZCZEWICZMniej ni¿ godzinê zabra³o elektorom wybranie 
Prorektor ds. studenckichtrzech prorektorów na nadchodz¹c¹ kadencjê. 

Absolwent Akademii Medycznej w Pozna-
Drugie g³osowanie nie by³o potrzebne. niu (rocznik 1990). Jest specjalist¹ chorób 

wewnêtrznych i reumatologii, kierown-
Wybory prorektorów we wtorek, 22 kwietnia 2008, oby³y ikiem Katedry i Kliniki Reumatologiczno-

siê bez niespodzianek. W sali Centrum Kongresowo- Rehabilitacyjnej i Chorób Wewnêtrznych 
Dydaktycznego zebra³o siê 174 spoœród 200 elektorów oraz na I Wydziale Lekarskim UMP, cz³onkiem 
zainteresowani obserwatorzy. Zebranie wyborcze prowadzi³ Towarzystwa Internistów Polskich. Laureat 
przewodnicz¹cy Uczelnianej Komisji Wyborczej, prof. nagród dydaktycznych, wyró¿niony przez 
Krzysztof Wiktorowicz. Przedstawi³ pokrótce wysuniêtych studentów tytu³em Przyjaciela Studentów.
przez rektora-elekta, prof. Jacka Wysockiego, kandydatów na Wybrany 146 g³osami.
stanowiska prorektorów. Poinformowa³ równie¿, ¿e kandydat 
na prorektora ds. studenckich, dr hab. Mariusz Puszczewicz, 

Prof. UM dr hab. RYSZARD MARCINIAKzosta³ ju¿ 10 kwietnia zaakceptowany przez studentów, 
Dziekan Wydzia³u Lekarskiego Iuzyskuj¹c kwalifikowan¹ wiêkszoœæ g³osów studenckich 
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (rocznik 1979). elektorów. Ponownie przyjêto elektroniczn¹ metodê liczenia 
Jest specjalist¹ chirurgii ogólnej, cz³onkiem m.in. Polskiego To-g³osów. G³osowanie pod okiem komisji skrutacyjnej 
warzystwa Gastroenterologii i European Society of Clinical przebieg³o bez zak³óceñ i po kilku minutach przewodnicz¹cy 
Microbiology and Infectious Diseases. Dzia³a w zarz¹dach Uczelnianej Komisji Wyborczej móg³ og³osiæ, ¿e wszyscy trzej 
Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Za-

kandydaci uzyskali akceptacjê kolegium elektorskiego. Wraz z 
ka¿eñ Szpitalnych. Pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogól-

gratulacjami prorektorzy-elekci otrzymali bukiety p¹sowych nej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej UMP. Z zami³o-
ró¿. wania turysta i krajoznawca. Dotychczas pe³ni³ funkcjê prodzie-

Poni¿ej przedstawiamy nowych prorektorów oraz wy- kana Wydzia³u Lekarskiego I, opiekuna V i VI roku studiów.
branych przez rady wydzia³ów nowych dziekanów.

Prof. dr hab. ANDRZEJ TYKARSKI

Dziekan Wydzia³u Lekarskiego II
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (rocznik 1982). 

Prof. dr hab. ZENON KOKOT Jest specjalist¹ chorób wewnêtrznych, angiologii i hiper-
Prorektor ds. nauki tensjologii. Jako profesor nadzwyczajny w Katedrze i Klinice 

Absolwent Akademii Medycznej w Pozna- Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnêtrznych kieruje 
niu (rocznik 1971). Jest kierownikiem Pracowni¹ Farmakoekonomiki Nadciœnienia Têtniczego. Re-
Katedry i Zak³adu Chemii Nieorganicznej daguje pismo Polskiego Towarzystwa Nadciœnienia Têtnicze-
i Analitycznej na Wydziale Farma- go – „Nadciœnienie Têtnicze”, jest te¿ szefem poznañskiego 
ceutycznym UMP. Od 2007 roku jest oddzia³u tego towarzystwa. Pasjonat koszykówki i tenisa sto³o-
cz³onkiem Centralnej Komisji ds. Stopni wego. Równie¿ w obecnej kadencji pe³ni funkcjê dziekana 

Wydzia³u Lekarskiego II.i Tytu³ów. Jest konsultantem wojewódz-
kim ds. analityki farmaceutycznej. Przez 

Prof. UM dr hab. EDMUND GRZEŒKOWIAKdwie kadencje by³ dziekanem Wydzia³u 
Dziekan Wydzia³u FarmaceutycznegoFarmaceutycznego, natomiast w ostatniej 
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (rocznik 1977). kadencji pe³ni³ funkcjê prorektora ds. studenckich.
Kieruje Katedr¹ i Zak³adem Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Wybrany 117 g³osami.
UMP. Jest konsultantem krajowym ds. farmacji szpitalnej, 
cz³onkiem prezydium zarz¹du Polskiego Towarzystwa Farma-Prof. UM dr hab. GRZEGORZ OSZKINIS
ceutycznego. Posiada tytu³ Przyjaciela Studentów. Równie¿Prorektor ds. klinicznych
w obecnej kadencji pe³ni funkcjê dziekana Wydzia³u Farma-Absolwent Akademii Medycznej w Po-
ceutycznego.znaniu (rocznik 1983). Jest specjalist¹ 

chirurgii ogólnej i naczyniowej, pro-
Prof. UM dr hab. W£ODZIMIERZ SAMBORSKI

fesorem nadzwyczajnym w Klinice 
Dziekan Wydzia³u Nauk o Zdrowiu

Chirurgii Ogólnej i Naczyñ na II 
Podwójny absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (rocz-

Wydziale Lekarskim UMP. Dotychczas nik 1978 jako lekarz stomatolog, rocznik 1981 jako lekarz 
pe³ni³ funkcjê prodziekana ds. Oddzia³u medycyny). Jest specjalist¹ z zakresu zdrowia publicznego, 
Kszta³cenia w Jêzyku Angielskim na reumatologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Kie-
Wydziale Lekarskim II. rownik Katedry i Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii i Reha-
Wybrany 124 g³osami. bilitacji UMP. Dotychczas prodziekan WNoZ ds. klinicznych.

Nowi prorektorzy i dziekani
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Zasady kontraktowania œwiadczeñ zdrowotnych NAUKA I DYDAKTYKA 11

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ustalanie za-
sad kontraktowania œwiadczeñ zdrowotnych” odby³a siê 4 
kwietnia 2008 w Sali Bia³ej Urzêdu Miasta Poznania.

Konferencjê zorganizowa³y wspólnie Zak³ad Epidemio-
logii Katedry Medycyny Spo³ecznej i Katedra Profilaktyki 
Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu oraz Urz¹d Miasta Poznania.

Patronat honorowy nad konferencj¹ sprawowa³ JM rektor 
UMP prof. dr hab. Grzegorz H. Brêborowicz oraz prezydent 
miasta Poznania Ryszard Grobelny.

Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê równie¿ przedsta-
wiciele Wojewody Wielkopolskiego, Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Wielkopolskiego, a tak¿e Urzêdu Miasta 
Poznania: kierownik Oddzia³u Polityki Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia Wydzia³u Zdrowia i Spraw Spo³ecznych, mgr Irena 
Majer, zastêpca dyrektora Wydzia³u Zdrowia i Spraw Spo³ecz- mowaæ racjonalne decyzje kliniczne i finansowe oparte na 
nych, El¿bieta Dybowska oraz prezes Wielkopolskiego Zwi¹z- rzeczywistych danych epidemiologicznych.
ku Zak³adów Opieki Zdrowotnej – Organizacji Pracodawców, W I sesji prof. Jan Sobiech z Akademii Ekonomicznej
dr n. med. Jacek £ukomski. Dr Jerzy Chajdas i dr Krystyna Wo- w Poznaniu omówi³ mo¿liwoœci i ograniczenia przebudowy 
dejko reprezentowali Centralê NFZ w Warszawie, a Wielko- metod finansowania opieki zdrowotnej w Polsce, a dr Wojciech 
polski Oddzia³ Wojewódzki NFZ dyrektor Zbigniewa Nowo- Karwatowski przedstawi³ funkcjonowanie statystyk medycz-
dworska i Aleksandra Stamm. Ze szpitala uniwersyteckiego nych z uwzglêdnieniem systemu Jednorodnych Grup Pacjen-
w Leicester w Wielkiej Brytanii przyjecha³ dr Wojciech tów (JGP). System ten zak³ada, ¿e mo¿liwe jest zarejestro-
Karwatowski. wanie i opisanie procesu leczniczego zarówno w wymiarze 

klinicznym, jak i w kategoriach kosztowych. Klasyfikacja 
opiera siê na ³¹czeniu w grupy pacjentów o podobnych ko-Z punktu widzenia ekonomisty
sztach procesu leczniczego oraz podobnej diagnozie i zbli¿o-

Konferencja mia³a formê forum dyskusyjnego miêdzy nych metodach leczenia. 
naukowcami z zakresu epidemiologii, zdrowia publicznego Te dwa wyk³ady wywo³a³y bardzo o¿ywion¹ dyskusjê.
oraz organizacji i zarz¹dzania s³u¿b¹ zdrowia a jednostkami 
samorz¹dowymi, które planuj¹ i organizuj¹ œwiadczenia zdro- Wiêcej takich konferencji
wotne na swoim terenie.

Celem konferencji by³o omówienie problemów dotycz¹- Lokalne problemy kontraktowania œwiadczeñ zdrowotnych 
cych kontraktowania œwiadczeñ zdrowotnych miêdzy orga- omówi³a Dyrektor Wydzia³u Zdrowia i Spraw Spo³ecznych 
nizatorami s³u¿by zdrowia oraz lekarzami. Pozwoli to podej- Urzêdu Miasta Poznania El¿bieta Dybowska, a problemy doty-

cz¹ce finansowania placówek medycznych w zakresie pomocy 
doraŸnej przedstawi³ cz³onek Zarz¹du Województwa Wielko-
polskiego.

Pozosta³e dwie sesje dotyczy³y zasad okreœlaj¹cych œwiad-
czenia opieki zdrowotnej oraz wyceny tych œwiadczeñ.

Podczas o¿ywionej dyskusji omawiano problemy uspra-
wniania systemu organizacji opieki zdrowotnej, restrukturyzacji 
tzw. koszyka œwiadczeñ i dziedzinowych katalogów us³ug. 
Œrodowisko medyczne mia³o te¿ okazjê zapoznaæ siê bli¿ej
z rezultatami prac Agencji Oceny Technologii Medycznych. 

Fakt, ¿e przepisy dotycz¹ce kontraktowania œwiadczeñ 
zdrowotnych czêsto siê zmieniaj¹, oraz du¿e zainteresowanie 
konferencj¹ ze strony œrodowiska naukowego i medycznego 
œwiadcz¹ o potrzebie cyklicznego organizowania spotkañ o ta-
kiej tematyce.

dr Ma³gorzata Wiewiorowska

Kontrakty w Sali Biał ej
W reprezentacyjnej sali Urzêdu Miasta przedstawiciele œrodowiska
medycznego, organizatorzy s³u¿by zdrowia i samorz¹dowcy debatowali
o œwiadczeniach zdrowotnych.
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Dyrektor Dybowska odpowiada³a na pytania z sali

Konferencja odbywa³a siê w Sali Bia³ej Urzêdu Miejskiego
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Dwudniow¹ konferencjê ogólnopolsk¹ „Choroby reuma- Przedstawiono równie¿ przypadki: „Zespó³ nak³adania – 
tyczne w praktyce internistycznej” zorganizowa³y Sekcja sekwencyjne pojawianie siê objawów tocznia rumieniowatego 
Reumatologiczna Towarzystwa Internistów Polskich, Sekcja uk³adowego, zapalenia wielomiêœniowego i zespo³u antyfosfo-
Medycyny Rodzinnej Polskiego Towarzystwa Reumatolo- lipidowego” (dr A. Zburzycka-Sienkiewicz i wsp.) oraz 
gicznego oraz Katedra i Klinika Reumatologiczno-Reha- „Jednostronna utrata widzenia jako pierwszy objaw zespo³u 
bilitacyjna i Chorób Wewnêtrznych Uniwersytetu Medyczne- antyfosfolipidowego” (dr A. Tuchocka).
go im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W pi¹tek, 11 kwietnia 2008, podczas krótkiej uroczystoœci Zbli¿enie na ludzi starszych
otwarcia, rektor, prof. Jacek Wysocki, podkreœli³ znaczenie 

Drugi temat tegorocznej konferencji – choroby reuma-naszych corocznych spotkañ poœwiêconych zespo³owi anty-
tyczne w wieku podesz³ym – podyktowany zosta³ potrzeb¹ fosfolipidowemu dla szerzenia wiedzy z tego zakresu wœród 
chwili. Przed³u¿enie okresu ¿ycia i szybkie starzenie siê lekarzy praktyków.
spo³eczeñstw wi¹¿¹ siê ze zwiêkszon¹ czêstotliwoœci¹ wystê-
powania chorób typowych dla osób w starszym wieku lub ze Wci¹¿ tajemniczy ZAF
zmodyfikowanym przebiegiem chorób, które wystêpuj¹ nieza-

Zespó³ antyfosfolipidowy (ZAF) od oko³o 20 lat budzi le¿nie od wieku. Na wstêpie poruszono zagadnienia podstawo-
ogromne zainteresowanie badaczy i klinicystów. Zosta³ uzna- we, jak: „Zmiany narz¹dowe wynikaj¹ce ze starzenia siê ustro-
ny za najczêstsz¹ – obok AIDS – chorobê koñca XX wieku. ju” (prof. K. Wieczorowska-Tobis), „Wp³yw procesu starzenia 
Pomimo lawiny publikacji i licznych kongresów o tej tematyce siê na uk³ad immunologiczny” (prof. W. Maœliñski) i „Farma-
– nadal bardzo wiele zwi¹zanych z nim problemów czeka kokinetyka leków w wieku podesz³ym” (prof. A. Jab³ecka). 
jeszcze na wyjaœnienie. Podczas kolejnej sesji omówiono szereg zespo³ów chorobo-

Niektóre z tych dylematów przedstawiono podczas naszej wych wystêpuj¹cych w wieku podesz³ym: „Reumatoidalne za-
konferencji w ramach wyk³adów: „Klinicznie bezobjawowe palenie stawów” (prof. A. Filipowicz-Sosnowska), „Zapalenia 
przeciwcia³a antyfosfolipidowe – problemy diagnostyczne i te- naczyñ” (prof. E.J. Kucharz), „Ró¿nicowanie bólów krêgo-
rapeutyczne” (prof. K. Zawilska i dr A. Kopyd³owska), „Powi- s³upa” (prof. J. Szechiñski), „Choroba zwyrodnieniowa sta-
k³ania têtnicze w zespole antyfosfolipidowym” (prof. J. Mu- wów – nowe spojrzenie?” (prof. J. Zimmermann-Górska), 
sia³), „Zespó³ antyfosfolipidowy a przeszczepianie narz¹dów” „Reumatyzm tkanek miêkkich” (prof. L. Szczepañski), 
(prof. M. Durlik) i „Kontrowersje wokó³ zespo³u antyfosfo- „Uk³adowe choroby tkanki ³¹cznej” (prof. W. Samborski), 
lipidowego u kobiet z powtarzaj¹cymi siê utratami ci¹¿y” „Polimialgia reumatyczna” (dr hab. M. Puszczewicz). Zapre-
(prof. J. Skrzypczak). Prace oryginalne przygotowane przez zentowano ponadto szereg prac oryginalnych z zakresu reuma-
zespó³ pod kierownictwem dr hab. J. Z¹bka by³y poœwiêcone tologii wieku podesz³ego, a mianowicie: „Odrêbnoœci w obra-
tematom: „Przeciwcia³a przeciwj¹derkowe w serodiagnostyce zie klinicznym i profilu immunologicznym tocznia uk³ado-
zespo³u antyfosfolipidowego”, „Wystêpowanie przeciwcia³ wego u ludzi starszych” (dr L. Ostanek i wsp.), „Polimialgia 
antykardiolipinowych w kr¹¿¹cych kompleksach immunolo- reumatyczna a choroba nowotworowa – problem wieku pode-
gicznych u dzieci z m³odzieñczym toczniem rumieniowatym sz³ego” (dr B. Kwiatkowska), „Czy dolegliwoœci reumatyczne 
uk³adowym i m³odzieñczym idiopatycznym zapaleniem sta- istotnie ograniczaj¹ sprawnoœæ po szeœædziesi¹tym roku ¿ycia? 
wów” i „Obecnoœæ przeciwcia³ antykardiolipinowych w krio- Wyniki ogólnopolskiego badania przesiewowego” (dr B. 
globulinach izolowanych z surowic pacjentów zaka¿onych Moskalewicz i wsp.), „Jakoœæ ¿ycia u chorych na reumatoidal-
HCV”. Prace te zawiera³y szereg elementów nowatorskich – ne zapalenie stawów w wieku podesz³ym” (dr R. Rupiñski)
m.in. stwierdzono, ¿e jednym z antygenów j¹derkowych jest i „Spo³eczno-ekonomiczne aspekty choroby zwyrodnieniowej 
aneksyna V, a skierowane przeciw niej przeciwcia³a uznano za stawów u osób w wieku podesz³ym” (dr E. Stanis³awska-
przydatne w diagnostyce ZAF (wyk³ad prof. K. Zawilskiej). Biernat).
Wykazano, ¿e wystêpowanie tzw. „seronegatywnego ZAF” W konferencji uczestniczy³o ponad 300 lekarzy ró¿nych 
mo¿e byæ uzasadnione zwi¹zaniem przeciwcia³ przeciw- specjalnoœci z ca³ej Polski. Prezentacje stanowi³y podstawê do 
kardiolipinowych w kompleksach immunologicznych. o¿ywionej dyskusji. Podkreœlano bogactwo tematów i aktual-

Wœród prac oryginalnych dotycz¹cych ZAF zaprezento- noœæ przedstawianych problemów. Tak wiêc nasze spotkanie 
wano ponadto: „Zespó³ antyfosfolipidowy pierwotny i wtórny po raz kolejny spe³ni³o rolê naukowo-szkoleniow¹ w ramach 
jako czynnik ryzyka mia¿d¿ycy” (dr M. Meissner i prof. H. ustawicznego kszta³cenia jego uczestników. Obradom i rozmo-
Chwaliñska-Sadowska) oraz „Zaburzenia hematologiczne wom kuluarowym towarzyszy³a jak zawsze przyjazna, ciep³a 
w przebiegu pierwotnego i wtórnego zespo³u antyfosfolipido- atmosfera – pomimo wyj¹tkowo niesprzyjaj¹cej pogody...
wego – obserwacje w³asne” (dr D. Bobrowska-Snarska, dr L. 
Ostanek i prof. M. Brzosko). prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

Reumatyzm i interniś ci
Ogólnopolska konferencji na temat chorób reumatycznych w praktyce internistycznej
zgromadzi³a ponad trzystu lekarzy z ca³ego kraju.
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Mi³o nam donieœæ, ¿e w dniach 17-19 kwietnia 2008 roku 
odby³ siê II Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kar-
diodiabetologicznego „Kardiodiabetologia XXI wieku”. Orga-
nizatorami zjazdu byli: Polskie Towarzystwo Kardiodiabetolo-
giczne, Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ 
Metabolicznych i Nadciœnienia Têtniczego oraz Wydawnictwo 
Termedia. Inspiracj¹ do jego zorganizowania by³ fakt, i¿ w XXI 
wieku stanêliœmy w obliczu epidemii zarówno cukrzycy i cho-
roby niedokrwiennej serca, jak i innych zespo³ów klinicznych 
powodowanych przez mia¿d¿ycê. Dlatego tak wa¿ne jest zna-
lezienie odpowiedzi na pytania, jak skutecznie zapobiegaæ dal-
szemu rozwojowi epidemii cukrzycy i choroby niedokrwien-
nej serca oraz jak leczyæ tê liczn¹ grupê pacjentów, aby unikn¹æ 
powa¿nych konsekwencji.

Od Hipokratesa do kardiodiabetologii

Mi³ym akcentem by³a uroczysta inauguracja, która odby³a 
siê w przepiêknej Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Interesuj¹cy wyk³ad inauguracyjny pt. „Czy przysiêga Hipo-

i plakatowe z udzia³em wielu wybitnych specjalistów. kratesa nadal obowi¹zuje” wyg³osi³ prof. Jerzy Woy-Wojcie-
Tematyka zjazdu obejmowa³a m.in. odrêbnoœci diagnostyczne chowski. Wyk³ad spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem 
i terapeutyczne choroby niedokrwiennej serca u chorych na s³uchaczy, poniewa¿ porusza³ sferê etyczn¹ zawodu lekarza.
cukrzycê, mo¿liwoœci leczenia zachowawczego i chirurgiczne-Inauguracjê uœwietni³ wystêp kwartetu Aulos, któremu
go u pacjentów kardiodiabetologicznych, aspekty endokry-w partiach solowych towarzyszyli artyœci Teatru Wielkiego
nologiczne i psychologiczne tej grupy chorych i szereg innych. w Poznaniu: Tatiana Po¿arska i Micha³ Marzec. 
W zjeŸdzie wziê³o udzia³ ok. 1200 uczestników reprezentu-Zjazd by³ wyj¹tkow¹ okazj¹ do wspólnego zastanowienia 
j¹cych ró¿ne specjalnoœci. Obecni byli lekarze rodzinni, siê nad zadaniami i kierunkami rozwoju polskiej kardiodia-
specjaliœci kardiolodzy, diabetolodzy, endokrynolodzy a tak¿e betologii, dziedziny ³¹cz¹cej dwie wa¿ne specjalnoœci me-
pielêgniarki, fizjoterapeuci i psycholodzy.dyczne: kardiologiê i diabetologiê. W bogatym programie 

naukowym zjazdu znalaz³y siê sesje plenarne, problemowe

Poznañ wart spotkania

Mamy nadziejê, ¿e zjazd spe³ni³ oczekiwania licznych 
uczestników, zarówno pod wzglêdem treœci naukowej, orga-
nizacyjnej, jak równie¿ towarzyskiej: ka¿dy bez trudu wybra³
z bogatej oferty zjazdowej zagadnienia przydatne w codziennej 
praktyce. 

Uczestnicy mieli okazjê równie¿ przekonaæ siê, ¿e Poznañ 
to miasto warte poznania. S¹dzimy, i¿ niepowtarzalny klimat 
poznañskiej Starówki, Starego Browaru i wielu innych uro-
kliwych miejsc, w których mo¿na by³o spêdziæ mi³e chwile w 
towarzystwie starych, b¹dŸ te¿ nowych znajomych, uatrakcyj-
ni³ pobyt w naszym mieœcie i uczyni³ z niego niezapomniane 
prze¿ycie. Wierzymy, i¿ nasz zjazd zapisze siê we wspomnie-
niach uczestników jako ciep³e i serdeczne spotkanie. 

Prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego

Stoimy w obliczu epidemii
cukrzycy i chorób serca
Na ogólnopolski zjazd kardiodiabetologów zjechano t³umnie.
Na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich obradowa³o 1200 uczestników. 

Sala obrad by³a szczelnie wype³niona
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Przemawia prof. Jerzy Woy-Wojciechowski
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Radosna nauka w tropikach

Portugalscy ¿eglarze nazwali nie- Szko³a, nadal pozostaj¹c instytucj¹ prywatn¹, zosta³a prze-
gdyœ Tajwan, wyspê u wybrze¿y konty- kszta³cona w uniwersytet latem 1999 roku. W tej chwili uni-
nentalnych Chin, Ilha Formosa, czyli wersytet obejmuje szeœæ wydzia³ów – lekarski, stomatolo-
Piêkn¹ Wysp¹. W tej chwili oficjalnie giczny, farmaceutyczny, pielêgniarski, nauk o zdrowiu oraz 
u¿ywa siê tu nazwy Republika Chiñska, nauk o ¿yciu, na których studiuje ponad 7 tysiêcy osób. Dewiza 
chocia¿ to wyspiarskie pañstwo jest pierwszego rektora szko³y brzmia³a: „Nauka jest radoœci¹. 
uznawane jedynie przez nieco ponad 20 Badania – priorytetem”. Dziœ w³adze uczelni deklaruj¹, ¿e 
pañstw na œwiecie. Nie przeszkadza to przywi¹zuj¹ wagê do kszta³towania ca³ej osobowoœci studenta. 
jednak w nawi¹zywaniu przez Tajwan 

Dlatego oprócz przygotowania zawodowego k³adzie siê tu 
szerokich stosunków gospodarczych, kulturalnych czy 

nacisk na wyrobienie nawyku pog³êbiania wiedzy, rozwój 
akademickich. Niewielu u¿ytkowników komputerów wie, ¿e 

empatii i wyczulenia na sprawy spo³eczne oraz kszta³towanie p³yta g³ówna ich urz¹dzenia pochodzi najprawdopodobniej 
zachowañ zgodnych z etyk¹ medyczn¹.w³aœnie z Tajwanu, który jest najwiêkszym producentem takich 

Badania naukowe prowadzi siê w czterech uniwersyteckich p³yt na œwiecie.
centrach badawczych. Istnieje 20 miêdzywydzia³owych Kaohsiung jest miastem portowym, le¿¹cym na po³udnio-
projektów, dotycz¹cych ró¿nych dziedzin medycyny. wo-zachodnim wybrze¿u wyspy nad Morzem Po³udniowo-
Uniwersytet wspiera badania interdyscyplinarne, pozwalaj¹ce chiñskim. Jedno z najstarszych miast na Tajwanie, dziœ jest do-
wspó³pracowaæ specjalistom z zakresu nauk podstawowychmem dla pó³tora miliona ludzi. Aglomeracjê zaœ zamieszkuj¹ 
z klinicystami.a¿ trzy miliony. Wiêksza od Kaohsiung jest tylko stolica 

Tajwanu – Tajpej. Króluje tu przemys³: rafineria, stocznia, 
cementownia, fabryki bran¿y elektronicznej i spo¿ywczej to Poznañ – Kaohsiung
tylko kilka dzia³ów gospodarki tego regionu. Poniewa¿ miasto 

Podpisanie umowy o wspó³pracy miêdzy Uniwersytetem le¿y blisko zwrotnika, klimat jest tu typowo tropikalny – 
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego a Kaohsiung Me-wysoka wilgotnoœæ powietrza, temperatury rzadko spadaj¹ce 
dical University nast¹pi³o 28 marca 2008 na Tajwanie. Stronê poni¿ej 20 stopni Celsjusza.
poznañsk¹ reprezentowali: rektor UMP prof. Grzegorz H. Brê-
borowicz, kanclerz UMP mgr Bogdan Poniedzia³ek oraz Stale pog³êbiaj wiedzê
prodziekan Wydzia³u Lekarskiego II ds. Oddzia³u Kszta³cenia 

Uniwersytet medyczny, dziœ mieszcz¹cy siê w centrum w Jêzyku Angielskim prof. Grzegorz Oszkinis.
Obie uczelnie, dysponuj¹ce podobn¹ liczb¹ ³ó¿ek w szpi-wielkiego miasta, powsta³ na dawnym polu ry¿owym jako 

talach klinicznych i kszta³c¹ce porównywaln¹ liczbê stu-Kaohsiung Medical College w roku 1954. By³ to pierwszy 
dentów, zdeklarowa³y chêæ organizowania wymian, spotkañtajwañski prywatny college medyczny. Trzy lata póŸniej ufun-
i kongresów. Przewiduje siê przeprowadzanie wspólnych dowano pierwszy z dwu obecnie nale¿¹cych do uniwersytetu 
projektów badawczych. Na razie wspó³praca dotyczyæ bêdzie szpitali klinicznych, który dziœ – jako Chung-Ho Memorial 
nauk medycznych, nie wyklucza siê jednak poszerzenia za-Hospital KMU – jest najwiêkszym centrum medycznym 
kresu wspólnych dzia³añ. po³udniowego Tajwanu.

Jêzykiem wyk³adowym KMU jest oczywiœcie chiñski. 
Jednak w zesz³ym roku tajwañski uniwersytet otworzy³ te¿ 
oddzia³ anglojêzyczny, dlatego doœwiadczenie organizacyjne
i dydaktyczne UMP w nauczaniu w jêzyku angielskim mo¿e 
byæ dla niego wartoœciowym wzorcem. W najbli¿szym czasie 
dwójka naukowców poznañskich pojedzie do Kaohsiung, aby 
wesprzeæ tamtejszych wyk³adowców nauk podstawowych
w nauczaniu studentów anglojêzycznych. 

W lipcu tego roku nasza uczelnia bêdzie goœciæ pierwsz¹ 
grupê 26 tajwañskich studentów z oddzia³u anglojezycznego 
Uniwersytetu Kaohsiung. Spêdz¹ oni w Poznaniu dwa ty-
godnie, podczas których wezm¹ udzia³ w specjalnym progra-
mie zajêæ z nauk podstawowych i klinicznych.

Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Ma³o kto s³ysza³ o Kaohsiung. Albo o Republice Chiñskiej.
Teraz to siê zmieni, poniewa¿ Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
i Uniwersytet Medyczny w Kaohsiung zawar³y umowê o wspó³pracy.

14 Umowa z TajwanemWSPÓ£PRACA
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Starosta Powiatu Poznañskiego Jan Grabkow-
ski, rektor UMP prof. Grzegorz H. Brêborowicz 
oraz przedstawiciele innych poznañskich szkó³ 
wy¿szych podpisali porozumienie o wzajemnej 
wspó³pracy.

W myœl listu intencyjnego, dotycz¹cego wspó³pracy
w dziedzinie edukacji miêdzy Uniwersytetem Medycznym im. 
Karola Marcinkowskiego a Powiatem Poznañskim, pra-
cownicy oraz studenci naszej uczelni przez najbli¿sze trzy lata 
czêœciej ni¿ dot¹d spotykaæ siê bêd¹ z m³odzie¿¹ ponadgimna-
zjaln¹. Spotkania te maj¹ przybraæ formê referatów o tematyce 
medycznej lub zajêæ z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Powiat 
ze swej strony u³atwi naszym studentom odbywanie praktyk
w podleg³ych mu placówkach szkolnych i szkolno-wycho-
wawczych. Chce tak¿e umo¿liwiæ propagowanie dzia³alnoœci 
studenckich kó³ naukowych wœród uczniów. Studenci maj¹ 
pomagaæ przy organizowaniu konkursów prozdrowotnych dla 
m³odzie¿y, pracownicy uniwersytetu wespr¹ organizatorów 
szkoleñ dla nauczycieli. Jeœli efekty wspó³pracy bêd¹ satys-

które skonsultowane zostan¹ z przedstawicielami UMP. Mamy fakcjonowa³y obie strony, umowa zostanie przed³u¿ona, a jej 
nadziejê, ¿e uda siê nam zrealizowaæ poszczególne projekty zakres rozszerzony.
przy jak najmniejszym nak³adzie kosztów. Myœlê nawet, ¿e 
wiêkszoœæ z nich mo¿e byæ przeprowadzona bez jakichkolwiek £atwiej bêdzie wybraæ studia
nak³adów finansowych

Uroczystoœæ podpisania porozumienia odby³a siê 5 marca 
w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Obecni Medycy i uczniowie
byli przedstawiciele powiatu oraz reprezentanci szeœciu 

Uniwersytet Medyczny mo¿e dziêki temu porozumieniu pañstwowych uczelni naszego miasta. Oprócz rektora Uni-
zapewniæ sobie stabilny dop³yw nowych studentów.wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego byli to 

– Dziœ nie mamy k³opotów z naborem – mówi prorektor ds. rektorzy i prorektorzy z Uniwersytetu im. Adama Mickie-
integracji i promocji uczelni, prof. Jacek Wysocki. – Ale nie wicza, Akademii Ekonomicznej, Akademii Wychowania 
zawsze tak bêdzie. Idzie ni¿ demograficzny. M³odzi odkrywaj¹ Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Akademii Rolniczej 
mo¿liwoœæ studiowania za granic¹. Patrz¹c pod tym k¹tem, im. Augusta Cieszkowskiego oraz Politechniki Poznañskiej.

Starosta Grabkowski w swoim przemówieniu podkreœli³, musimy rozwijaæ kontakty ze szko³ami œrednimi. Jeœli 
¿e w³adze powiatowe, którym podlega dziewiêæ zespo³ów uczniowie przyjd¹ do nas kilka razy, to mo¿e stworzy siê jakaœ 
szkó³, nie od dziœ wspieraj¹ rozwój edukacji w regionie. wiêŸ. To jest nam potrzebne.
Wspó³praca ze szko³ami wy¿szymi bêdzie kolejnym krokiem Wspó³praca z powiatem nie jest jedyn¹ form¹ kontaktów 
w zapewnieniu jak najlepszego kszta³cenia m³odzie¿y w Poz- UMP ze szko³ami œrednimi. Od pocz¹tku tego roku 
nañskiem. akademickiego istnieje ju¿ pilota¿owy program wspólnych 

– Chcemy, by nasi uczniowie mogli zapoznawaæ siê dzia³añ naszej uczelni i III Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. œw. 
z ofert¹ dydaktyczn¹ uczelni wy¿szych mo¿liwie jak najwczeœ- Jana Kantego. W jego ramach Katedra Biologii i Ochrony Œro-
niej – mówi dziœ „Faktom UMP” starosta Jan Grabkowski. – dowiska organizuje dla uczniów klasy akademickiej comie-
Pozwoli im to trafnie zdecydowaæ o wyborze dalszego kie- siêczne seminaria pod wspólnym tytu³em „Wybrane za-
runku kszta³cenia ju¿ na etapie rozpoczynania, b¹dŸ trwania gadnienia uwarunkowañ genetycznych biochemii cz³owieka”. 
nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Trwaj¹ przygotowania do podpisania podobnej umowy z I LO 

Pytany o finansowanie wspólnych przedsiêwziêæ, t³u-
im. Karola Marcinkowskiego.

maczy:
– Obecnie w naszych szko³ach i oœrodkach trwaj¹ prace 

Magdalena Knapowska-Nizio³ek
nad dopracowaniem szczegó³ów konkretnych ju¿ projektów, 

Tworzy się  wię ź
szkolno-uniwersytecka
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Porozumienie podpisuj¹ Rektor UMP i Starosta Powiatu



1 wrzeœnia, przestraszona przekra- Szum, gwar… Otwieraj¹ siê drzwi, 
czam granicê Francji. Z ka¿dej strony wchodzi s³awny wœród studentów 
atakowana sympatycznym bonjour, co- profesor Michel Catheline. Bia³a bro-
dziennym pytaniem ça va?. Nagle oka- da, spokój na twarzy, który udziela 
zuje siê, ¿e mój francuski to klapa, nie siê wszystkim. Cisza. Przywitanie, 
rozumiem najprostszych zdañ, nie po- mi³y g³os, wyraŸna, powolna mowa. 
trafiê siê poprawnie wys³owiæ. Piek³o. Rozumiem jego s³owa. 

Przywitana przez francusk¹ stu- Czekamy na przydzielenie pierw-
dentkê Nolwenn, szybko udajê siê do szych sta¿y. S³yszê moje nazwisko
akademika. Dostajê klucz, kartê do i plan dla mnie na pierwszy semestr. 
drzwi wejœciowych, kod do lodówki. Ku mojemu zaskoczeniu profesor 
Wchodzê do pokoju, 10m², ma³a cela. nawi¹zuje ze mn¹ rozmowê, wspo-
Ca³y wieczór urz¹dzam siê. Uk³adam mina studentów z Polski z sympati¹. 
ksi¹¿ki z Polski, wieszam zdjêcia blis- Trochê mi raŸniej.
kich na œcianach. K³adê siê, usypiana Zaczynam neurologi¹. Poniedzia-
g³osami z s¹siednich pokoi, brzmi¹- ³ek, dziewi¹ta, pierwszy dzieñ sta¿u. 
cymi inaczej, zupe³nie obco. Na- Nieznany mi szpital, czujê siê jeszcze 
stêpnego dnia po po³udniu mam obco. Na oddziale poznajê siê ze 
zwiedzaæ Uniwersytet z Nolwenn i in- studentami francuskimi. Zaczynamy 
nymi studentami zagranicznymi. Ra- rozmowê. Cieszê siê, ¿e mój 
no budzi mnie szuranie krzes³a piêtro francuski jest dla nich zrozumia³y. S¹ 
wy¿ej. Przera¿ona opuszczam pokój. mili, na ka¿dym kroku deklaruj¹ chêæ 
Nie jestem sama, mam przecie¿ siebie. pomocy. Na horyzoncie pojawia siê 

W ciemnym korytarzu poznajê moj¹ wysoki lekarz, wita nasz¹ grupê. To 
pierwsz¹ kole¿ankê, Norwe¿kê. Ma na profesor. Oprowadza nas, pokazuje 
imiê Silja, umawiamy siê na krótki spa- nam nasze miejsce pracy. Wymaga 
cer po centrum Rennes. Mam szczêœcie od nas czynnego udzia³u w zajêciach 
– okazuje siê, ¿e jest na czwartym roku i sumiennej opieki nad pacjentem. 
medycyny. Erasmus. Mam ju¿ pierwsze Powtarza, ¿e od nas zale¿y, ile wy-
towarzystwo. Tego samego dnia spo- niesiemy z zajêæ, jak¹ wiedzê posi¹-
tykam kolejnych „erasmusów”. Niko- dziemy. ¯yczy mi³ej pracy i – jak 
mu nie jest ³atwo. Wszyscy kalecz¹ ka¿dy – bonne journeé.
jêzyk, ale z wielkim entuzjazmem opo- Zostajê sama ze studentami. Dzie-
wiadaj¹ o sobie i o swoich krajach. limy miêdzy siebie pacjentów. Na 
Niemcy, Czechy, Portugalia, Hiszpania, ka¿dego przypada trzech. Moje 
Austria, Norwegia staj¹ mi siê nieco przera¿enie i odpowiedzialnoœæ, jaka 
bli¿sze. na mnie spad³a osi¹ga powoli zenit. 

Jestem na terenie mojej nowej Do rêki wciœniêta kartoteka, mój 
szko³y. Szpitale, sale wyk³adowe znajduj¹ siê tu na jednym, pierwszy pacjent. Zadanie – przeprowadziæ wywiad i badanie 
wielkim, zielonym terenie. Jesteœmy oprowadzani, poznajemy kliniczne. To znaczy poznaæ cz³owieka, zdobyæ jego zaufanie. 
budynki, w których bêdziemy zg³êbiaæ tajniki medycyny. „Mój pacjent”, to brzmi powa¿nie.
Wielka biblioteka, ogrom ksi¹¿ek, zawsze dostêpnych dla Wchodzê do sali chorych, przedstawiam siê, przepraszam za 
studentów. Jestem zachwycona. Ju¿ wiem, gdzie mam siê udaæ akcent. Francuz, starszy, 76-letni pan wyraŸnie stara siê pod-
nastêpnego dnia na oficjalne powitanie erasmusów. nieœæ mnie na duchu. Badanie przeprowadzam sprawnie, pan z 

du¿¹ ochot¹ odpowiada na kolejne, czasem niezdarnie zadane 
pytania. Rozumie mnie. Teraz czeka mnie sumienne i po-Zabieram siê do pracy
prawne spisanie historii choroby i moich obserwacji. S³ownik, 

Sala wyk³adowa, pe³na nieznanych twarzy, wszyscy uœmie- burza mózgu. Za dwa dni wizyta. Muszê byæ przygotowana na 
chniêci, pe³ni energii, przedstawiciele europejskich szkó³. ka¿de pytanie, jakie mo¿e mi zadaæ profesor. 
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Francja
zapiera dech w piersiach

Teraz to jest te¿ mój uniwersytet 

Korespondencja z Bretanii¯YCIE STUDENCKIE16

Od strachu do zachwytu i radoœci. Swój pobyt w Rennes i zwi¹zane z nim emocje
opisuje studentka IV roku Wydzia³u Lekarskiego I Anna Malewska.
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Ju¿ trzynasta, udajê siê na obiad do sto³ówki dla studentów. 
Znajdujê tam moich erasmusów. Wybieramy spoœród piêciu 
dañ g³ównych to, które wydaje siê najpyszniejsze, czeka nas 
jeszcze deser i owoc. Istny raj. Szukamy wiêkszego stolika. Na 
policzkach ka¿dego z nas du¿e rumieñce. Wszyscy pe³ni 
wra¿eñ, ka¿dy opowiada o swoich pierwszych przygodach w 
szpitalach… Ka¿dego dziwi, ¿e tu student czwartego roku jest 
ju¿ traktowany jak partner, jak osoba, która poprzez posze-
rzanie swojej wiedzy ma pomóc prze³o¿onemu. Tu ten „szary 
student” traktowany jest powa¿nie. Lekarze daj¹ do zrozu-
mienia, ¿e nasza praca jest te¿ potrzebna i podkreœlaj¹, ¿e maj¹ 
do nas zaufanie. To wszystko powoduje, ¿e czujemy siê jeszcze 
bardziej odpowiedzialni za naszych pacjentów i zobowi¹zuje 
nas do pog³êbiania wiedzy po zajêciach. 

To student prowadzi pierwsze obserwacje pacjentów. 
Zajmuje siê wynikami badañ dodatkowych. To on musi 
wy³apaæ nieprawid³owoœci. Referuje je swoim mistrzom. 

Nastêpnie rodzi siê dyskusja, której celem jest postawienie 
diagnozy i ustalenie dalszego postêpowania. Tu dzia³a model 
„uczeñ – mistrz”. Spokój i chêæ wspó³pracy sprzyjaj¹ posze-
rzaniu wiedzy. Nagle okazuje siê, ¿e nie ma g³upich pytañ, nie 
ma g³upich odpowiedzi. Atmosfera jest bardzo motywuj¹ca. 
Wracam do mojego ma³ego pokoiku, oddajê siê lekturze 
neurologii.

Satysfakcja z wiedzy i z odwagi

Z ka¿dym dniem jest mi siê ³atwiej odnaleŸæ. Drzwi do 
pokoju pacjenta przestaj¹ byæ dla mnie straszne. Poznajê 
patologie na podstawie konkretnych przypadków, symptomy 
uk³adam w ca³oœæ. Ró¿nicujê przypadki. Prowadzê ma³e 
notesiki, w których na bie¿¹co zaznaczam szczegó³y dotycz¹ce 
chorób. Analizujê je, po czym powoli zaczynam byæ pewna 
rozpoznania.

Poranna wizyta, studenci podekscytowani, przegl¹daj¹ 
Piêæ egzaminów (psychiatria, neurologia, alergologia, oku-kartoteki swoich pacjentów. Profesor wymaga konkretnych 

listyka, ortopedia) w ci¹gu trzech godzin, wydaje siê to nie-danych. Radzê sobie. Chwa³a polskiej szkole! Teoria i jeszcze 
mo¿liwe. Otrzymujemy zestawy dla ka¿dego przedmioturaz teoria. Tu j¹ doceniam. Bez niej ponios³abym klêskê. 
w formie przypadku klinicznego. Student ma za zadanie po-Myœlê, ¿e w Polsce jest za ma³o zajêæ praktycznych, przy ³ó¿ku 
stawiæ diagnozê, zró¿nicowaæ jednostkê chorobow¹, pacjenta. We Francji z kolei czasami brakuje podstaw 
zdecydowaæ jakie badania dodatkowe zleciæ, zaproponowaæ teoretycznych. Najwa¿niejsza jest tu praktyka. Nauka ka¿dego 
leczenie i przedstawiæ prawdopodobn¹ ewolucjê choroby. przedmiotu odbywa siê na konkretnym przypadku. Nie ma tu 
Wyniki za dwa tygodnie. Czekam, czekam… Czwartek, „wejœciówek” ani „wyjœciówek”. Profesor ufa. Zak³ada, ¿e 
godzina siedemnasta, wywieszone wyniki. Serce szybciej bije. 

student „studiuje”, czyli sam szuka Ÿród³a wiedzy i j¹ zg³êbia. 
Zda³am. Upewniam siê. Zda³am. Mój sukces! Satysfakcja. 

Nie ma tu dwój z „cz¹stówek”, nikt ich tu nie zna. Czy to 
Radoœæ. Polska w czo³ówce. 

dobrze? Bêd¹c w bibliotece uniwersyteckiej widzê, ¿e niemal Zaczynamy nowy semestr. Planujemy podró¿owaæ 
ka¿dy stolik zajêty jest przez uczniów. Bynajmniej nie jest to weekendami. We Francji wiosna. Kwitn¹ kwiaty. S³oñce grzeje 
najgorêtszy okres przed egzaminami. Studenci sami, nieprzy- w policzki. Budzê siê z uœmiechem na twarzy. Ochoczo 
muszeni uzupe³niaj¹ swoje braki w teorii. Czy¿by same maszerujê do szpitala na nowe sta¿e. Tym razem zajmê siê 
„przypadki” zaci¹gaj¹ studentów do ksi¹¿ek? Czy to kwestia jednym z g³ównych oœrodków cz³owieka. Sercem. Rozpoczy-
mentalnoœci? Teoria – praktyka. Gdzie równowaga? A mo¿e to nam kardiologiê. 
umiejêtnoœæ organizacji czasu, kwestia samego zaintereso- Mój jêzyk coraz p³ynniejszy. Rozumiem i jestem rozumia-
wania przedmiotem? na. Jakie to wspania³e uczucie! Wyciskam z ka¿dego dnia 

Za tydzieñ wracam do Polski na wyczekane, wytêsknione wszystkie soki. Poznajê œwiat. Oprócz zapieraj¹cej dech
Bo¿e Narodzenie. Czujê siê na obczyŸnie wyœmienicie, ale nic w piersiach Francji tak¿e inne narodowoœci. Nawi¹zujê 
nie jest mi w stanie zast¹piæ mojej rodziny, bliskich przyjació³. przyjaŸnie na ca³e ¿ycie. Wszystko dziêki szansie, z której 

skorzysta³am. Szansie, której obawiaj¹ siê moje kole¿ankiW domu czekaj¹ mnie jednak Œwiêta z ksi¹¿k¹, poniewa¿ dzieñ 
i koledzy. Nie wahajcie siê, chwytajcie wiatr w ¿agle i ruszajcie po powrocie do s³odkiej Francji o 9 rano mam wszystkie 
na podbój œwiata poszerzaæ horyzonty!egzaminy. Zaciskam wiêc zêby i znajdujê czas na przyjemnoœci 

i na naukê. Czas oczywiœcie mija nieznoœnie szybko. Samolot 
Anna Malewskado Rennes, ostatnie powtórki. Jestem przygotowana. 

Ludzie, zabytki, s³oñce – s³odka Francja!

17Korespondencja z Bretanii ¯YCIE STUDENCKIE
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Dental News –  odsł ona druga
Idea Stomatologicznych Sesji  
Edukacyjnych prê¿nie siê rozwija. 
Wiêcej wyk³adów, wiêcej uczestni-
ków. No i bal.

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS) to 
organizacja zrzeszaj¹ca studentów stomatologii z ca³ej Polski. 
Istnieje ju¿ od 10 lat. W dniach 28-30 marca 2008 poznañski 
oddzia³ terenowy PTSS zorganizowa³ zjazd po³¹czony z drug¹ 
ju¿ Stomatologiczn¹ Sesj¹ Edukacyjn¹ Dental News, przezna-
czon¹ dla studentów zrzeszonych w oddzia³ach terenowych 
PTSS i dla m³odych lekarzy dentystów. Idea poznañskich 
spotkañ stomatologicznych, poœwiêconych nowoœciom z za-
kresu ró¿nych dziedzin stomatologii, zrodzi³a siê rok temu i ju¿ 
wtedy cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. Jednak nikt
z organizatorów nie przypuszcza³ nawet, ¿e w tym roku liczba 
uczestników konferencji wzroœnie a¿ czterokrotnie (ze 100 do 
430)! Przedsiêwziêcie odbywa³o siê w budynku Centrum Kon-
ferencyjno-Dydaktycznym nale¿¹cym do Uniwersytetu Me- we z preparatami i narzêdziami, mo¿na by³o te¿ skorzystaæ
dycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. z krótkiego szkolenia z zak³adania koferdamu b¹dŸ dokonaæ 

zakupu pozycji ksi¹¿kowych po okazyjnej cenie.
Od profilaktyki do implantu Ka¿dy z uczestników Detal News otrzyma³ materia³y kon-

ferencyjne, w tym streszczenia z prezentowanych wyk³adów. 
W tym roku goœciliœmy kole¿anki i kolegów ze wszystkich Na koniec wszystkich obecnych zaproszono do Poznania za 

oddzia³ów PTSS tj.: z Warszawy, Wroc³awia, Szczecina, Lu- rok – oczywiœcie na kolejn¹, III Stomatologiczn¹ Sesjê Edu-
blina, Bia³egostoku, Zabrza, Krakowa oraz Gdañska. W pi¹tek, kacyjn¹ Dental News.
po zakwaterowaniu, uczestnicy udali siê do krêgielni na spot-
kanie integracyjne. W sobotê o godzinie 9 rozpoczê³a siê 

Po nauce i wyborach – relaksw³aœciwa sesja, któr¹ prowadzi³a pisz¹ca te s³owa, ówczesna 
prezeska poznañskiego oddzia³u PTSS. Patronat honorowy Po zakoñczeniu konferencji zainteresowani wyborami do 
nad konferencj¹ obj¹³ J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego Zarz¹du G³ównego PTSS- u udali siê na obrady. Nowym pre-
prof. Grzegorz H. Brêborowicz, a tak¿e Polskie Towarzystwo 

zydentem PTSS zosta³ Mateusz Pawelczak z UMP, zastêpuj¹c 
Stomatologiczne pod przewodnictwem pani prof. El¿biety 

na tym stanowisku Marka Furmaniaka. Równie¿ w oddziale 
Szponar, która dokona³a oficjalnego otwarcia konferencji.

poznañskim pisz¹ca te s³owa dotychczasowa prezeska przeka-
Nastêpnie wyg³oszono 6 interesuj¹cych prezentacji. Wœród 

za³a w³adzê Krzysztofowi Gniazdowskiemu. Ale to nie by³ prelegentów znaleŸli siê wyk³adowcy z UM w Poznaniu oraz 
koniec atrakcji tego dnia. Nowo wybrane w³adze poznañskiego goœæ z Kliniki Implantologii Silesia-Med – dr n. med. Mariusz 
oddzia³u PTSS zorganizowa³y dla uczestników konferencji I Duda. Przedstawiono kliniczne aspekty zagadnieñ, które na 
Ogólnopolski Bal Stomatologa. Ponad 600 biletów na tê impre-pewno bêd¹ przydatne przysz³ym stomatologom w ich pracy. 
zê wykupiono w mgnieniu oka. Bal odby³ siê w holu Collegium Omówiono miêdzy innymi profilaktykê i leczenie dzieci nie-
Stomatologicum, który – przystrojony w bordowo-srebrne de-pe³nosprawnych (dr n. med. K. Gerreth), a tak¿e tak popularne 
koracje – prezentowa³ siê naprawdê okazale. Kole¿anki i ko-w naszym spo³eczeñstwie zjawisko lêku przed leczeniem sto-
ledzy z innych miast nie mogli wyjœæ z podziwu dla budynku,matologicznym (dr n. med. K. Mehr). Uczestnicy mogli rów-
w którym studenci stomatologii UMP odbywaj¹ swoje zajêcia nie¿ wys³uchaæ wyk³adów na temat zaburzeñ stawu skronio-
kliniczne. Kiedy bal zosta³ oficjalnie otwarty przez Prorektora wo-¿uchwowego (dr n. med. M. Koralewski) oraz manifestacji 
ds. Studenckich prof. Zenona Kokota, rozbrzmia³a muzykachorób przewodu pokarmowego w jamie ustnej (lek. stom.
z lat 60-tych i 70-tych. Parkiet bardzo szybko zape³ni³ siê roz-Z. Œlebioda, lek. stom. A. Mania-Koñsko). Zostali zaznajomie-
tañczonymi parami. Wœród licznych konkursów oferowanych ni z zagadnieniami chirurgiczno-protetycznymi tj. z nowoczes-
uczestnikom balu samoistnie dokonywa³a siê miêdzyoddzia-nymi elementami retencyjnymi, wykorzystywanymi w uzupe³-
³owa integracja. Wspania³a zabawa trwa³a do bia³ego rana.nieniach protetycznych (lek. stom. Sz. Rz¹towski), z zasto-

I Ogólnopolski Bal Stomatologa na pewno pozostanie w pa-sowaniem implantów w rekonstrukcji znacznych braków zêbo-
wych (dr n. med. M. Duda) oraz z zasadami znieczuleñ miêci wszystkich uczestników, a tak¿e organizatorów, 
miejscowych (lek. med. A. M¹dra-Kaczmarek). Sala wyk³a- bogatszych nie tylko o doœwiadczenie zwi¹zane z przygoto-
dowa przewidziana dla 400 osób by³a ca³y czas zape³niona. wywaniem balu, ale równie¿ o znalezion¹ po imprezie parê 

Uczestnicy mieli tak¿e mo¿liwoœæ zapoznania siê z najnow- damskich szpilek i mêski, bardzo szykowny krawat.
szymi produktami i sprzêtem stomatologicznym, poniewa¿
w przerwach miêdzy wyk³adami g³os zabierali przedstawiciele Zofia Maciejewska
firm stomatologicznych. W holu znajdowa³y siê stoiska firmo- studentka V roku stomatologii, PTSS

Szczoteczki, szczoteczki
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Prawo i medycyna
¿ycia intymnego i rozrodu”. Ginekologia, a tym bardziej Trzy organizacje studenckie z dwóch uniwersy-
po³o¿nictwo, s¹ szczególnymi dziedzinami medycyny, tetów zorganizowa³y interdyscyplinarn¹ debatê. 
czêœciej ni¿ inne obarczonymi ryzykiem poci¹gniêcia lekarza 

Tym razem o ¿yciu intymnym i rozrodzie. do odpowiedzialnoœci prawnej, która to odpowiedzialnoœæ 
bêdzie ponadto dotyczy³a nie jednej, ale dwóch ludzkich istot.

Historia projektu „Prawo i Medycyna”, realizowanego O wyst¹pienie na konferencji zostali poproszeni wyk³adowcy, 
przez trzy organizacje studenckie – Studenckie Towarzystwo bêd¹cy autorytetami w swoich dziedzinach. Wyk³ad inaugura-
Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow- cyjny o konsekwencjach prawnych umyœlnego nara¿ania na 
skiego w Poznaniu, Miêdzynarodowe Stowarzyszenie zara¿enie HIV zosta³ wyg³oszony przez prof. dr hab. Andrzeja 
Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddzia³ Poznañ oraz Szwarca, dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji UAM. 
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznañ Dr med. Krzysztof Kordel, Okrêgowy Rzecznik Odpo-
siêga roku 1996. Odby³o siê ju¿ wiele seminariów, konferencji, wiedzialnoœci Zawodowej przy Wielkopolskiej Izbie 
symulacji rozpraw s¹dowych oraz dyskusji o tematyce Lekarskiej oraz jeden z opiekunów merytorycznych ca³ego 
prawno-medycznej. Zainteresowanie ze strony studentów projektu, przybli¿y³ zebranym rodzaje b³êdów lekarskich w 
prawa i medycyny, jakim co roku ciesz¹ siê poszczególne po³o¿nictwie oraz kwestie odpowiedzialnoœci prawnej za ich 
wydarzenia, potwierdza, ¿e prawo i medycyna zazêbiaj¹ siê w pope³nienie. Wspólne wyst¹pienie dr Joanny Haberko z Ka-
zaskakuj¹co wielu sytuacjach. tedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego 

UAM oraz ksiêdza dr Adama Sikory z Zak³adu Teologii Moral-
Wyk³ady specjalistów nej i Duchowoœci UAM wywo³a³o spor¹ dyskusjê, gdy¿ 

dotyczy³o m.in. moralnych aspektów poczêcia metodami 
W dniach 28-29 marca 2008 mia³a miejsce kolejna ods³ona rozrodu wspomaganego medycznie. Du¿e zainteresowanie 

projektu: ogólnopolska konferencja „Prawo wobec problemów 

Parlament w Poznaniu
swobodniejsze rozmowy, zawieranie nowych znajomoœci i od-Ponad 150 m³odych parlamentarzystów z ca³ego 
œwie¿anie starych kontaktów przy mi³ej muzyce p³yn¹cejkraju obradowa³o w naszym mieœcie na pocz¹tku 
z g³oœników, z krajobrazami poznañskich ulic w tle. Po godzinnej 

marca. Dyskutowano o udziale studentów w ¿y- przeja¿d¿ce dzia³ania integracyjne przeniesiono na teren klubu 
ciu uczelni. studenckiego UAM Akumulatory, gdzie trwa³y do póŸnej nocy. 

G³ówna czêœæ konferencji odby³a siê w sobotê na terenie 
Konferencja Parlamentu Studentów RP „Rola studentów w kampusu UAM na Morasku. Wys³uchaliœmy wyst¹pieñ m.in. 

zarz¹dzaniu uczelni¹ wy¿sz¹” rozpoczê³a siê 7 marca 2008. na temat mo¿liwoœci zarz¹dzania domami studenckimi przez 
Zorganizowa³y j¹ samorz¹dy studenckie dziesiêciu poznañ- studentów, sposobów pozyskiwania œrodków na inicjatywy 
skich uczelni. Oprócz Uniwersytetu Medycznego im. Karola studenckie oraz roli studentów w organach kolegialnych szkó³ 
Marcinkowskiego reprezentowa³y tak¿e Uniwersytet im. Ada- wy¿szych. Po ka¿dym wyst¹pieniu by³ czas na dyskusjê, 
ma Mickiewicza, Akademiê Rolnicz¹, Akademiê Ekono- podzielenie siê swoim zdaniem i doœwiadczeniem. W drugiej 
miczn¹, Politechnikê Poznañsk¹, Wy¿sz¹ Szko³ê Bankow¹, czêœci obrad zajêto siê tematami dotycz¹cymi ró¿nych 
Wy¿sz¹ Szko³ê Umiejêtnoœci Spo³ecznych, Wy¿sz¹ Szko³ê œrodowisk np. studentów uniwersytetów, szkó³ rolniczych czy 
Logistyki, Wy¿sz¹ Szko³ê Nauk Humanistycznych i Dzienni- niepublicznych.
karstwa, Poznañsk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Biznesu i Jêzyków Ob-
cych. Wspó³organizatorem by³a te¿ Fundacja na Rzecz Studen- Ró¿a dla parlamentarzystki
tów i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
„Universitatis Posnaniensis”. W konferencji uczestniczy³o Zwieñczeniem tego dnia, jak i ca³ej konferencji, by³ bal. 
ponad 150 studentów z ca³ej Polski, reprezentuj¹cych kilka- Szczêœliwie wypad³ akurat w Dzieñ Kobiet, 8 marca. Organiza-
dziesi¹t publicznych i niepublicznych uczelni. torzy stanêli na wysokoœci zadania i pamiêtaj¹c o p³ci piêknej 

Na uroczystym rozpoczêciu konferencji goœcili przedsta- obdarowali damy piêknymi ró¿ami.
wiciele w³adz poznañskich szkó³ wy¿szych. Uniwersytet Mamy nadziejê, ¿e uczestnikom uda siê w przysz³oœci 
Medyczny reprezentowa³ prof. dr hab. Jacek Wysocki – efektywnie wykorzystaæ wiedzê zdobyt¹ podczas tego weekendu. 
Prorektor ds. Integracji i Promocji Uczelni. Konferencja by³a jednak bardzo wa¿na równie¿ dla nas, orga-

nizatorów, poniewa¿ przygotowuj¹c j¹ wspólnie, udowodniliœmy, 
¿e studenci z ró¿nych uczelni poznañskich potrafi¹ siê zjednoczyæ Integracja w tramwaju
i zgodnie wspó³pracowaæ.

Pierwsz¹ atrakcj¹ czêœci integracyjnej by³o ogl¹danie Po- Izabela Krzyœko
RUSS UMPznania z okien specjalnie wynajêtych tramwajów. By³ czas na 

Prawo, medycyna i zarz¹dzanie
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wywo³a³ wyk³ad specjalisty chirurga plastycznego, dr med. antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych w aspekcie me-
Miko³aja Kubasika, który obrazowo i dok³adnie omówi³ dycznym i prawnym, a tak¿e zjawisko ciêcia cesarskiego na 
poszczególne etapy zmiany p³ci w Polsce. Na konferencji wy³¹czne ¿yczenie pacjentki. Obydwa wyst¹pienia wywo³a³y 
wyst¹pi³ tak¿e mgr Krzysztof Mularski z Katedry Prawa obszern¹ dyskusjê, równie¿ na tematy niezwi¹zane bezpoœrednio 
Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM z wy- z tematem g³ównym. Zainteresowanie konferencj¹, wyra¿aj¹ce 
k³adem o zjawisku tzw. „wrongful birth”, czyli zaniechania siê licznym przybyciem oraz aktywnoœci¹ uczestników, po-
legalnej aborcji przez lekarza oraz mgr Joanna Strzelecka twierdza potrzebê takich spotkañ. Aspekty prawne pracy lekarza 
z UAM, która przybli¿y³a tematykê dewiacji seksualnych oraz zajmuj¹, niestety, miejsce marginalne w programie studiów 
metod ich leczenia. medycznych, a zapotrzebowanie na wiedzê prawnicz¹ jest wœród 

studentów o wiele wiêksze. Pozostaje mieæ nadziejê, i¿ idea 
interdyscyplinarnych obrad w przysz³oœci nie wygaœnie.Z punktu widzenia studenta

Na tegorocznej konferencji nie zabrak³o prawniczo-medycz- Maciej Laskowski
Prezes Zarz¹du STNnych wyst¹pieñ studentów. Omówiono problematykê œrodków 

210
170

Dbaj o serce kobiety
Lucyny WoŸnickiej oraz pana mgr Marcina Nowickiego, Chc¹, by choroby uk³adu kr¹¿enia u kobiet by³y 
którzy kontrolowali, czy prawid³owo wykonujemy badaniaw centrum uwagi. Poszli wiêc do centrum handlo-
i swoim podpisem potwierdzali ich wyniki. Wyœwietlano 

wego, by propagowaæ profilaktykê. przygotowany przez studentów krótki film o anatomii i me-
todach badania serca. Tym razem uda³o nam siê nawi¹zaæ 
wspó³pracê z Wielkopolskim Centrum Onkologii i poszerzyæ 
akcjê o informacje dotycz¹ce profilaktyki i diagnostyki nowo-
tworów gruczo³u sutkowego oraz naukê samobadania piersi na 
fantomach. Promowaliœmy te¿ zdrowy tryb ¿ycia poprzez 
konkursy z nagrodami.

Efektem marcowej akcji by³o przebadanie i udzielenie 
porad ponad 450 osobom, w tym równie¿ wielu panom.

U Rydygiera bardziej naukowo

Drugim etapem projektu by³a zorganizowana tydzieñ póŸ-
niej, 15 marca 2008, konferencja „Kobieta jako pacjent kardio-
logiczny”. Przygotowa³ j¹ Oddzia³ Poznañ IFMSA-Poland 
razem ze Studenckim Towarzystwem Naukowym oraz 111 
Szpitalem Wojskowym. Do wyst¹pienia w sali im. Ludwika 
Rydygiera w PSPK nr 2 zaproszono poznañskich specjalistów. 
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: prof. Dorota Zozuliñska-
Zió³kiewicz, dr hab. Katarzyna £¹cka, dr Anna Nowicka, dr Problem chorób uk³adu kr¹¿enia u kobiet jest coraz 
Olga Trojnarska, dr hab. Anna Posadzy-Mataczyñska, prof. czêœciej poruszany przez œrodowiska kardiologiczne. Okazuje 
Romuald Ochotny, dr hab. Marek Jemielity oraz dr Piotr Brê-siê, ¿e stanowi¹ one najczêstsz¹ przyczynê zgonów kobiet, 
borowicz. Wyk³adowcy poruszali aspekty endokrynologiczne, wbrew powszechnemu przekonaniu, ¿e g³ównym problemem 
kardiologiczne i kardiochirurgiczne, ze szczególnym zdrowotnym u pañ s¹ nowotwory narz¹dów rodnych i piersi. 
uwzglêdnieniem ró¿nic p³ciowych. Konferencja cieszy³a siê Studenci naszego uniwersytetu, zrzeszeni w organizacjach 
du¿ym zainteresowaniem, o czym œwiadczy³a ¿ywa dyskusja IFMSA-Poland i M³oda Farmacja, chc¹c rozpowszechniaæ 
ponad 150 uczestników – studentów naszej uczelni.wiedzê na temat chorób uk³adu kr¹¿enia u kobiet, ju¿ drugi rok 

Znaczny wzrost liczby przypadków chorób uk³adu serco-prowadz¹ akcjê profilaktyczn¹ „Kobiety w czerwieni”. 
wo-naczyniowego wœród kobiet staje siê problemem spo³ecz-
nym. Mamy nadziejê, ¿e organizowane przez nas akcje profi-Na zakupach wygrasz zdrowie
laktyczne oraz konferencje stanowi¹ wa¿ny krok ku uœwiado-

Kolejna edycja tego przedsiêwziêcia mia³a miejsce 8-9 III mieniu spo³eczeñstwu wielkoœci i wagi zjawiska.
2008 w centrum handlowym King Cross Marcelin. Dziewiê- Na koniec chcia³ybyœmy serdecznie podziêkowaæ wszyst-
cioro organizatorów mierzy³o ciœnienie krwi, oblicza³o BMI, kim uczestnikom za ich zaanga¿owanie oraz ogromn¹ pomoc
informowa³o kobiety o poziomie ich tkanki t³uszczowej i cu- i zaprosiæ do udzia³u w kolejnej akcji, która odbêdzie siê ju¿
kru. Studenci przebrani w specjalnie na tê okazjê uszyte stroje 1 czerwca!
w kszta³cie serduszka rozdawali ulotki poœwiêcone chorobom Angelika Kuczmarska
uk³adu kr¹¿enia u kobiet i ich profilaktyce. Chêtnym udzie- Natalia Ka³ek
laliœmy porady, zawsze pod bacznym okiem lekarza – pani IFMSA-Poland

 

Podczas akcji uczono te¿ samobadania piersi
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Czł owiek niespotykanej dobroci

Edmunda Chróœcielewskiego pozna³am w 1943 roku
w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. Mia³ za sob¹ obóz 
koncentracyjny w Oœwiêcimiu, w którym przebywa³ przez 
wiele miesiêcy. Podczas okupacji hitlerowskiej oboje byliœmy 
studentami na Wydziale Lekarskim Tajnego Uniwersytetu 
Ziem Zachodnich, wywodz¹cego siê z Uniwersytetu 
Poznañskiego. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa studenci tworzyli 
wiele ma³ych grup. £¹cznikiem pomiêdzy nimi a pe³ni¹cym 
obowi¹zki dziekana prof. Adamem Wrzoskiem by³ w³aœnie 
Chróœcielewski.

Siostra Edzia

Jako ¿o³nierz Armii Krajowej bra³ udzia³ w Powstaniu 
Warszawskim. Po jego st³umieniu przez Niemców od paŸdzier-
nika 1944 do wiosny 1945 opiekowa³ siê rannymi powstañ-
cami pod kierunkiem doc. dr hab. med. Jana Krotoskiego, 
pocz¹tkowo w przystosowanej do warunków szpitalnych willi 
w Milanówku. W listopadzie 1944 znaczn¹ liczbê rannych, 
g³ównie powstañców, przetransportowano w wagonach 
towarowych do Krakowa.. Zostali umieszczeni w budynku 
klasztornym przy ulicy Kopernika. Edmund Chróœcielewski, 
podobnie jak inni studenci, pracowa³ tam jako pielêgniarz, a 
chorzy nazywali go popularnie siostr¹ Edzi¹. Jednoczeœnie niewa¿ wielu studentów pochodzi³o ze spalonej Warszawy
kontynuowa³ studia medyczne, poniewa¿ w tym awaryjnie i trzeba by³o jak najszybciej stworzyæ im warunki mieszkanio-
utworzonym szpitalu mieszka³o kilku profesorów Wydzia³u we. Jednoczeœnie bardzo energicznie w³¹czy³ siê w reaktywo-
Lekarskiego Uniwersytetu Poznañskiego, którzy prowadzili wanie studenckiej Bratniej Pomocy. By³ we w³adzach tego 
wyk³ady i szkolenia praktyczne. stowarzyszenia a¿ do czasu jego likwidacji. Przez ca³y okres 

W maju 1945 roku Edmund Chróœcielewski wraz z du¿¹ pracy zawodowej utrzymywa³ ¿ywy kontakt z m³odzie¿¹
grup¹ studentów znalaz³ siê w Poznaniu i zosta³ przyjêty na V i przez wiele lat organizowa³ wakacyjne obozy studenckie.
rok studiów na Wydziale Lekarskim. Dyplom lekarza uzyska³ 
w roku 1946. Natychmiast po przyjeŸdzie do Poznania w³¹czy³ 

Wzór szlachetnoœcisiê w prace nad organizacj¹ techniczn¹ Wydzia³u Lekarskiego, 
usuwaj¹c szkody wojenne i przywracaj¹c do u¿ytku po- Dokonanie przegl¹du dzia³alnoœci naukowej Edmunda 
mieszczenia w zak³adach naukowych. Wielk¹ jego zas³ug¹ Chróœcielewskiego nie jest moim zadaniem. Pragnê jednak 
by³y prace nad uruchomieniem domów akademickich, po- podkreœliæ, ¿e podobnie jak wybitni medycy s¹dowi odznacza³ 

siê szerok¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ wielu dziedzin medycyny, 
toksykologii i farmakologii. Niewiele ju¿ osób pamiêta o jego 
zas³ugach w badaniach anatomo- i histopatologicznych p³o-
dów i noworodków. Badania te zaowocowa³y unikatowym 
podrêcznikiem pt.„Sekcja p³odu i noworodka”, przet³uma-
czonym na jêzyk rosyjski. By³ wspó³autorem pierwszych
w Polsce opracowañ zmian morfologicznych w chorobie he-
molitycznej noworodków oraz uszkodzeñ opon i mózgu
w przebiegu ciê¿kich porodów. Z jego doœwiadczenia w tej 
dziedzinie korzystali po³o¿nicy i neonatolodzy, czego wyra-
zem by³o jego wieloletnie uczestnictwo w zebraniach, na któ-
rych omawiano ka¿dy przypadek zgonu p³odu i noworodka.

Edmund Chróœcielewski to dla mnie wzór szlachetnego 
cz³owieka, pe³nego niespotykanej dobroci. By³ obdarzony 
wielk¹ wra¿liwoœci¹ na ludzk¹ krzywdê, zawsze gotów do 
niesienia pomocy oraz podejmowania opieki nad wszystkimi, 
którzy jej potrzebowali.

Prof. Halina Seyfriedowa

Wspomnienie o prof. Edmundzie Chróœcielewskim HISTORIA 21

21 kwietnia przypada kolejna – ju¿ dziesi¹ta – rocznica œmierci prof. Edmunda
Chróœcielewskiego. Jego postaæ wspomina prof. Halina Seyfriedowa.

Profesor Edmund Chróœcielewski

W tym roku mija 10 lat od œmierci œ.p. prof. dr n. med. 
Edmunda Chróœcielewskiego, honorowego prezesa 
Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Medycznej – 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. By³ on w 1986 
roku inicjatorem i wspó³za³o¿ycielem Stowarzyszenia. 
Pe³ni³ te¿ funkcjê pierwszego przewodnicz¹cego 
SAAM. W 2005 roku odby³a siê uroczystoœæ wspomnie-
niowa poœwiêcona Profesorowi, po³¹czona z nadaniem 
jego imienia salce posiedzeñ Zarz¹du Stowarzyszenia 
Absolwentów. Podczas sesji naukowej, po programo-
wym referacie prof. Zygmunta Przybylskiego, obejmu-
j¹cym ca³okszta³t dzia³alnoœci Profesora, g³os zabrali 
Jego wspó³pracownicy. Prof. Halina Seyfriedowa, mie-
szkaj¹ca obecnie w Warszawie, wspó³pracowa³a z Pro-
fesorem przez wiele lat w dziedzinie badañ naukowych. 

Prof. dr hab. n. farm. Zyta P³otkowiak
Zarz¹d SAAM
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W tym roku mija 425 lat od wydania 
wyj¹tkowego podrêcznika, u¿ywanego 
powszechnie a¿ do XVIII wieku.
Jego autor, Jan Hieronim Chróœciejowski,
by³ Poznaniakiem ze Starego Rynku.

Ponad cztery wieki temu, w roku 1583 u jednego ze znanych 
ksiêgarzy weneckich, Paula Meieta, œwiat³o dzienne ujrza³o 
dzie³o niezwyk³e, wyró¿niaj¹ce siê nie tylko ze wzglêdu na 
szeroki zakres poruszanych w nim kwestii, ale i z powodu 
nowatorskiej formy. Nikt wtedy jeszcze nie przypuszcza³, ¿e 
traktat De morbis puerorum (O chorobach dzieci) zyska tak 
wielk¹ popularnoœæ i wywrze silny wp³yw na wielu spoœród 
przedstawicieli œwiata medycznego. Ma³o kto wie, ¿e ten 
wyj¹tkowy podrêcznik napisa³ poznañski medyk Jan Hieronim 

1Chróœciejowski  (ur. ok. 1555 – zm. ok. 1627/28), syn znanego 
lekarza, literata i spo³ecznika Stanis³awa Chróœciejowskiego
o przydomku Niger, absolwent Kolegium Lubrañskiego, Aka-
demii Krakowskiej oraz wydzia³ów lekarskiego i filozoficzne-
go Uniwersytetu Padewskiego. Zwykle bowiem za autora 
traktatu uznaje siê Hieronima Mercurialisa z Forli (1530-
-1606), mistrza i naukowego przewodnika naszego rodaka, 
znakomitego klinicystê, naukowca, badacza, twórcê wielu 
traktatów lekarskich oraz wyk³adowcê uniwersytetów w 
Padwie, Bolonii i Pizie. To w³aœnie ów w³oski medyk, docenia-
j¹c gorliwoœæ swego ucznia powierzy³ mu zadanie, polegaj¹ce 
na zebraniu wyk³adów, nadaniu im jak najdoskonalszej formy, 

siê na Ÿród³ach klasycznych i arabskich, które tak dobrze zna³ drobiazgowej adiustacji tekstu i przygotowaniu ca³oœci dzie³a 
Mercurialis, a uzupe³niony póŸniejszymi odkryciami stanowi do druku. Ze swego zadania Chróœciejowski wywi¹za³ siê zna-
obraz ca³ej ówczesnej wiedzy, jaka dostêpna by³a w dziedzinie komicie, o czym œwiadczy niezwyk³a poczytnoœæ tego dzie³a, 
medycyny wieku rozwojowego. Ten najobszerniejszy i najpo-kilkanaœcie jego edycji, a tak¿e przek³ad na jêzyk niemiecki. 
czytniejszy z podrêczników bardzo d³ugo pozostawa³ aktualny Mimo ¿e traktat ukaza³ siê poza granicami naszego kraju i ¿e 
w nauce i praktyce lekarskiej, oddzia³uj¹c si³¹ swego autory-napisano go w jêzyku ³aciñskim, uznany zosta³ za pierwszy 
tetu jeszcze w XVIII wieku, tworz¹c w ten sposób zrêby polski podrêcznik pediatryczny. Chróœciejowskiego postrzega 
przysz³ej wiedzy pediatrycznej.siê natomiast jako pierwszego na naszych ziemiach lekarza, 

Jan Hieronim Chróœciejowski sta³ siê osob¹ bardzo znan¹któremu bardzo mocno le¿a³y na sercu kwestie zwi¹zane ze 
i cenion¹ w Poznaniu nie tylko z powodu dokonañ swego ojcazdrowiem i ¿yciem dzieci.
i autorstwa traktatu pediatrycznego, lecz równie¿ ze wzglêdu 
na praktykê lekarsk¹, która bardzo szybko przynios³a mu Wnêtrze, zewnêtrze i paso¿yty
rozg³os oraz miano utalentowanego diagnosty i terapeuty. Jego 
zas³ugi lekarskie i organizacyjne zosta³y docenione przez Dzie³o ucznia Mercurialisa jest niezwykle obszerne. Ca³a 
wspó³mieszkañców, którzy wyra¿aj¹c swój szacunek i zaufa-zawarta w rozprawie wiedza to zarys tego, co staro¿ytnoœæ
nie kilkakrotnie powierzali mu sprawowanie najwy¿szych i œredniowiecze oraz ówczesna nauka wiedzia³y na temat cho-
miejskich urzêdów: rajcy (w latach 1587/88 i 1588/89) a tak¿e rób dzieci i sposobów ich leczenia. Sk³ada siê na nie ponad sto 
burmistrza (w latach 1589/90, 1590/91 oraz 1611/12). stron tekstu, podzielonego na trzy ksiêgi, z których pierwsza 

Jedn¹ z wiekopomnych jego zas³ug dla miasta i najbiedniej-dotyczy chorób zewnêtrznych, druga omawia choroby we-
szej czêœci mieszkañców Poznania by³o wydanie w 1612 roku wnêtrzne, a trzecia wszelkie zagadnienia zwi¹zane z dolegli-
(w okresie, gdy wspó³burmistrzem by³ Jan Borek, równie¿ woœciami paso¿ytniczymi. Traktat De morbis puerorum opiera 
lekarz) pierwszego w dziejach medycyny wielkopolskiej sta-
tutu o bezp³atnym leczeniu ubogich i chorych.

Fakty UMP 1-2 / 2008

Pierwszy polski traktat
pediatryczny

Tradycje medyczne PoznaniaHISTORIA22

1
 Inne spotykane w literaturze wersje jego nazwiska brzmia³y: Chrosciejski, Chrosciew-

ski, Chróœciejewski, Chróœciewski lub te¿ Chroszl(i)ewski. Napotkaæ mo¿na równie¿ 
³aciñsk¹ wersjê nazwiska medyka: Groscesius.

Strona tytu³owa dzie³a Chróœciejowskiego

dr Katarzyna Surdyk
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Poznaniak doceniony
Prof. dr hab. med. Stanis³aw Czekalski zosta³ wyró¿niony
doktoratem honoris causa Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

1 paŸdziernika 2007, podczas uroczystej inauguracji 60 roku 
akademickiego w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szcze-
cinie, rektor uczelni, prof. dr hab. Przemys³aw Nowacki, wrê-
czy³ dyplom doktora honoris causa prof. dr hab. Stanis³awowi 
Czekalskiemu, kierownikowi Katedry i Kliniki Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych UMP.

W laudacji, któr¹ wyg³osi³a prof. dr hab. Barbara Krzy¿a-
nowska-Œwiniarska, przedstawiono wybitne osi¹gniêcia nauko-
we, dydaktyczne i organizacyjne profesora oraz podkreœlono 
jego zas³ugi dla rozwoju szczeciñskiej Alma Mater, której by³ 
Prorektorem ds. Nauki w latach 1981-1984. Po otrzymaniu 
dyplomu prof. Czekalski wyg³osi³ – entuzjastycznie przyjêty 
przez s³uchaczy – wyk³ad poœwiêcony rozwojowi dziedzin 
wyodrêbniaj¹cych siê z chorób wewnêtrznych i jednoczesnej 
koniecznoœci integracji poszczególnych specjalnoœci dla za-
pewnienia choremu najskuteczniejszej opieki medycznej wyko-
rzystuj¹cej zdobycze nauki.

O laureacie

Prof. Stanis³aw Czekalski ukoñczy³ studia na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1963 roku. Do 
1978 pracowa³ tu w II Klinice Chorób Wewnêtrznych i w Kli-
nice Nefrologii, uzyskuj¹c w 1977 stopieñ naukowy doktora 
habilitowanego. W latach 1978-1997 kierowa³ Klinik¹ Endo-
krynologii, Nadciœnienia Têtniczego i Chorób Przemiany 
Materii PAM. W 1986 roku uzyska³ tytu³ profesora. W roku 
akademickim 1994/95 by³ profesorem nadzwyczajnym Uni-
versité Pierre et Marie Curie w Pary¿u. Od 1997 kieruje Kate- cych angiotensynê II w komórkach mezangialnych, ocenê 
dr¹ i Klinik¹ Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrz- znaczenia wskaŸników uszkodzenia nerek w cukrzycy i poli-
nych UMP, gdzie stworzy³ i rozwin¹³ Pracowniê Dializoterapii morfizmów genetycznych oraz zaburzeñ wydalania sodu
Otrzewnowej, Pracowniê Nefrologii Molekularnej i Pracowniê w nadciœnieniu têtniczym sodowra¿liwym. Wprowadzi³ nowe 
Ultrasonografii Nefrologicznej. W aktywnoœci naukowej Ka- metody diagnostyczne i terapeutyczne.
tedra i Klinika, któr¹ kieruje prof. Czekalski jest jedn¹ z czo- Prof. Stanis³aw Czekalski by³ promotorem 24 przewodów 
³owych jednostek UMP. doktorskich oraz opiekunem 9 przewodów habilitacyjnych. 

Prof. Stanis³aw Czekalski opublikowa³ 378 prac nauko- Pod kierunkiem profesora kilkudziesiêciu lekarzy uzyska³o 
wych, w tym 63 prace w piœmiennictwie o zasiêgu miêdzynaro- specjalizacje, w tym wielu z wyró¿nieniem.
dowym, 93 rozdzia³y w podrêcznikach, monografiach i skryp- Prof. Stanis³aw Czekalski nigdy nie nale¿a³ do ¿adnej partii 
tach, 28 prac informacyjnych lub popularno-naukowych oraz politycznej, natomiast jest cz³onkiem wielu miêdzynarodo-
569 streszczeñ przedstawionych na zjazdach naukowych. By³ wych towarzystw naukowych (m.in. International Society of 
wspó³redaktorem 4 podrêczników i autorem podrêcznika Nephrology, European Renal Association, International 
„Cukrzycowa choroba nerek”. Society of Hypertension). W latach 1995-2005 by³ cz³onkiem 

Jako najwa¿niejsze osi¹gniêcia naukowe wymieniæ mo¿na: rady redakcyjnej „Nephrology Dialysis Transplantation” i od 
opracowanie i wprowadzenie do badañ klinicznych – po raz wielu lat do chwili obecnej „International Diabetes Monitor”. 
pierwszy w europie – oznaczenia cAMP w ocenie mechanizmu By³ wiceprezesem i prezesem Polskiego Towarzystwa Diabe-
dzia³ania hormonów na nerki, opracowanie charakterystyki tologicznego, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nefro-
niektórych zaburzeñ hormonalnych w chorobach nerek, logicznego w latach 1998-2004 (i jest nim ponownie od 2007). 
okreœlenie roli przedsionkowego peptydu natriuretycznego Od 1999 jest cz³onkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Ty-
(ANP) w endokrynopatiach i w adaptacji nerek do wydalania tu³ów (od 2007 przewodnicz¹cym Sekcji Nauk Medycznych). 
sodu, wykrycie i scharakteryzowanie receptorów dla angio- W latach 1999-2005 by³ krajowym konsultantem medycznym 
tensyny IV w cewkach nerkowych królika i cz³owieka, wspó³- w dziedzinie nefrologii.
udzia³ w opracowaniu charakterystyki enzymów degraduj¹- prof. dr hab. Andrzej Oko

Prof. Stanis³aw Czekalski odbiera dyplom z r¹k rektora PAM
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Nagrody i odznaczenia

W czasie posiedzenia Senatu UMP 19 grudnia 2007 z r¹k 
wojewody wielkopolskiego Piotra Florka odznaczenia 
pañstwowe otrzymali:

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
– prof. UM dr hab. Janina Lulek             
– prof. dr hab. Przemys³aw  Majewski
– dr Halina Sobczak                          
– dr Miros³awa Szaufer – Hajdrych             
– prof. dr hab. Andrzej Szulc                
– dr Maria Weso³owska

Srebrny Krzy¿ Zas³ugi:
– prof. UM dr hab. Gra¿yna Duda              
– dr Tomasz Goœliñski                   
– prof. UM dr hab. Ryszard Marciniak       
– prof. UM dr hab. Leszek Romanowski        
– mgr Gra¿yna Urbowicz

Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi:
– dr Krzysztof Kusa      

19 grudnia 2007 Minister Zdrowia przyzna³ nagrody za 
osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne nastêpuj¹cym 
pracownikom UMP:

Za cykl 5 publikacji dotycz¹cych przeszczepiania 
mioblastów w regeneracji serca

– prof. dr. hab. Tomaszowi Siminiakowi
– dr. Piotrowi Ka³muckiemu
– lek. med. Paw³owi Burchardtowi

Za redakcjê podrêcznika pt. „Neurologia”
– prof. dr. hab. Wojciechowi Kozubskiemu

Za podrêcznik dla studentów pt. „Bromatologia – zarys 
nauki o ¿ywnoœci i ¿ywieniu”

– prof. UM dr. hab. Juliuszowi Przys³awskiemu

Za cykl 10 publikacji dotycz¹cych biologii i patofizjologii 
komórek mezotelium otrzewnowego

– dr Katarzynie Korybalskiej
– dr. Krzysztofowi Ksi¹¿kowi
– prof. dr. hab. Maciejowi Zablowi
– prof. dr. hab. Andrzejowi Brêborowiczowi
– dr Justynie Wiœniewskiej-Elnur

Za cykl 12 publikacji dotycz¹cych patofizjologii 
otrzewnej i nerek

– prof. dr. hab. Andrzejowi Brêborowiczowi
– dr Alicji Po³ubiñskiej
– dr. Maciejowi Brêborowiczowi
– dr. hab. Markowi Simonowi
– dr. Ma³gorzacie Pydzie
– dr. hab. Ryszardowi Staniszewskiemu
– dr. Krzysztofowi Pawlaczykowi
– dr. Markowi Winckiewiczowi

WYRÓ¯NIENIA I NAGRODY PUBLIKACJE24

Nowe ksią ż ki
Onkologia szczêkowo-twarzowa – wybrane
zagadnienia kliniczne

Pierwsze wydanie podrêcznika 
zosta³o wyczerpane w krótkim czasie, 
uzyskuj¹c pozytywne opinie lekarzy i 
studentów.

Przygotowano wydanie drugie, po-
szerzone o zagadnienia niepublikowa-
ne w innych pozycjach ksi¹¿kowych 
dotycz¹cych onkologii szczêkowo-
twarzowej.

W nowych rozdzia³ach przedsta-
wiono przerzuty z guzów jamy ustnej 
do p³uc, mózgu i krêgos³upa oraz le-
czenie tych chorych przy zastosowa-

niu najnowszych mo¿liwoœci.
Podano metody leczenia guza k³êbka szyjnego oraz sposo-

by utrzymania kr¹¿enia mózgowego poprzez za³o¿enie shuntu 
lub protezy naczyniowej. W nastêpnych rozdzia³ach opisano 
diagnostykê ultrasonograficzn¹ guzów i uk³adu ch³onnego 
oraz histopatologiczn¹ ró¿nych rodzajów raków jamy ustnej.

[ze Wstêpu]

„Onkologia szczêkowo-twarzowa – wybrane zagadnienia kli-
niczne. Podrêcznik dla lekarzy i studentów”, wyd. II rozsze-
rzone i uzupe³nione, pod red. Leszka Lewandowskiego. Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu, Poznañ 2008, s. 265. 

Postêpy w leczeniu zaburzeñ afektywnych

W ksi¹¿ce omówiono najnowsze 
osi¹gniêcia w leczeniu zaburzeñ psy-
chicznych, bo jak wiadomo jest to naj-
szybciej rozwijaj¹ca siê dziedzina psy-
chiatrii.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ jednym z wa¿niej-
szych wyzwañ psychofarmakologii jest 
poszukiwanie nowych, bardziej efek-
tywnych farmakoterapii o s³abo 
zaznaczonych objawach niepo¿¹danych, 
które jednak winny byæ brane pod uwagê 
przy stosowanym leczeniu, poniewa¿ 
obni¿aj¹ jakoœæ ¿ycia leczonego pacjenta 

i zniechêcaj¹ do dalszej terapii; st¹d wielce obiecuj¹ca wydaje siê 
byæ terapia now¹ grup¹ leków normotymicznych czy nowym 
malatoninergicznym lekiem przeciwdepresyjnym – agomelatyn¹.

W ksi¹¿ce omówiono równie¿ najnowsze koncepcje i neu-
robiologiczne mechanizmy odpowiedzialne za dzia³anie leków 
przeciwdepresyjnych.

[z Przedmowy]

„Postêpy w leczeniu zaburzeñ afektywnych”, pod red. El¿biety 
Nowakowskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2008, s. 176.



Statystyka …w pigu³ce Management of personnel education in health care

Niniejsze opracowanie przygoto- „Management of personnel edu-
wane zosta³o jako podrêcznik sta- cation in health care” is addressed to 
tystyki matematycznej dla studentów medicians, nurses, medical workers 
I roku Wydzia³u Farmaceutycznego and to students of medicine, nursery 
i Oddzia³u Analityki Medycznej UM. and public health faculties. (...)

Zakres oraz uk³ad materia³u zosta³y The book is built of two parts. Part 
opracowane na podstawie obowi¹zu- one – general – is introduced by the 
j¹cego programu nauczania statystyki. article „Pro-social conditioning of the 
Materia³ uzupe³niony zosta³ o do- health care system”. The further articles 
datkowe informacje wykraczaj¹ce explain education issue in health. (...) 
poza podstawowy program nauczania, The point of interest of part two are – 
dlatego te¿ mo¿e byæ on równie¿ wy- first – issues connected with education 
korzystywany przez studentów innych of the health care personnel in chosen 

kierunków studiów oraz pracowników, którzy korzystaj¹ w health issues (like obesity, sleep disfunction at children, epilepsy, 
swojej pracy z metod statystyki matematycznej. Alzheimer`s illness, depression in elderly age, disability of 

Poszczególne zagadnienia omawiane w opracowaniu ilu- elderly patients), second – the knowledge and competences of 
strowane s¹ rozwi¹zanymi przyk³adami. Ponadto na koñcu therapeutic team (medicians, nurses, psychologists), health 
ka¿dego rozdzia³u znajduje siê seria zadañ do samodzielnego educators and people employed as pharmacy workers.
rozwi¹zania. [from Introduction]

[ze Wstêpu]
„Management of personnel education in health care”, edited 

Antoni Lemañczyk, „Statystyka …w pigu³ce”. Wydawnictwo by Maria Danuta G³owacka. Wydawnictwo Naukowe Uni-
Naukowe Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Pozna- wersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 
niu, Poznañ 2008, s. 253. 2008, s. 222.

Lege artis. Problemy prawa medycznego Narz¹d g³osu i jego znaczenie w komunikacji 
spo³ecznej

Opracowanie, które oddajemy dziœ 
do r¹k Czytelnika, stanowi z jednej Jakkolwiek g³os jest zjawiskiem 
strony efekt cyklu warsztatów nauko- fizycznym, to nie mo¿na zrozumieæ 
wych pt. „Prawnicy zapraszaj¹ leka- mechanizmu jego wytwarzania bez 
rzy”, które odby³y siê na Wydziale znajomoœci podstaw morfologiczno-
Prawa i Administracji UAM w roku czynnoœciowych, uwarunkowañ 
akademickim 2005/2006, z drugiej zaœ psychosomatycznych, socjologicznych 
jest wyrazem rocznej pracy cz³onków i œrodowiskowych pracy narz¹du g³osu. 
Ko³a Naukowego Prawa Medycznego G³os ludzki jest z jednej strony 
„Lege Artis”, stanowi¹cego twórczy wyk³adnikiem zdrowia fizycznego, sta-
efekt wspomnianych warsztatów nu emocjonalnego, osobowoœci, to¿sa-
naukowych. W czasie spotkañ obej- moœci i sk³onnoœci estetycznych, a z dru-
muj¹cych najwa¿niejsze, ale i nie- giej strony jest akustycznym pod³o¿em 
rzadko najbardziej sporne zagadnienia dla ekspresji w mowie lub œpiewie. 

prawa medycznego, m³odzi adepci prawa oraz medycyny: Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e zaburzenia g³osu odbijaj¹ siê w wie-
studenci Wydzia³u Prawa i Administracji oraz studenci lu p³aszczyznach ¿ycia cz³owieka. Arnold E. Aronson s³usznie 
ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu, wsparci przez nazywa krtañ a barometer of our physical and mental health .(...)
znamienitych przedstawicieli œwiata nauki i praktyki, Ksi¹¿ka przeznaczona jest nie tylko dla lekarzy szkol¹-
rozprawiali o wzajemnej delikatnej i subtelnej relacji prawa cych siê w zakresie audiologii i foniatrii, ale tak¿e dla absol-
oraz medycyny. W czasie czterech sesji podjety zosta³ wysi³ek wentów Wydzia³u Nauk o Zdrowiu ukierunkowanych na pro-
rozmowy zarówno o legislacyjnych niedoskona³oœciach, jak i mocjê zdrowia. (...) S¹dzê, ¿e do monografii tej zajrz¹ chêtnie 
b³êdnych praktykach klinicznych. Dokonano analizy obowi¹- laryngolodzy, logopedzi kliniczni, jak te¿ niektórzy z pro-
zuj¹cych ustaw, jak i aktów o charakterze korporacyjnym, tetyków s³uchu, którzy interesuj¹ siê procesem komunika-
szukaj¹c przez to podstaw do rozeznania tego, co dobre, a co tywnym. Na pewno z du¿¹ satysfakcj¹ przyjêlibyœmy zaintere-
niew³aœciwe. sowanie ze strony œrodowisk zawodowo pracuj¹cych g³osem.

[ze S³owa wstêpnego] [z Przedmowy] 

„Lege artis. Problemy prawa medycznego”, pod red. Joanny „Narz¹d g³osu i jego znaczenie w komunikacji spo³ecznej”, 
Haberko, Rafa³a D. Kocy³owskiego i Bartosza Pawelczyka. pod red. Andrzeja Obrêbowskiego. Wydawnictwo Naukowe 
Wydano ze œrodków Dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
UAM oraz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Poznañ 2008, s. 164. Poznañ 2008, s.150.
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  Profesury tytularne

  Profesury uczelniane

  Habilitacje

  Doktoraty

1. lek. med. Marek Tomaszewski
„Zespó³ przedzia³ów powiêziowych – próba oceny wystêpo-
wania oraz skutecznoœci pomiaru ciœnienia wewn¹trzprze-    WYDZIA£ LEKARSKI  I
dzia³owego”1. prof. dr hab. Leszek Romanowski
2. lek. med. Katarzyna Miko³ajczyk 2. prof. dr hab. Maria Siemionow
„Przetrwa³e zaka¿enie wirusem brodawczaka ludzkiego 3. prof. dr hab. Jaros³aw Walkowiak
stwierdzone u kobiet poddanych terapii z powodu dysplazji 4. prof. dr hab. Jacek Zachwieja
szyjki macicy i ich partnerów p³ciowych jako jedna z przyczyn 
nawrotów po leczeniu”    WYDZIA£ LEKARSKI  II
3. lek. stom. Katarzyna B³ochowiak 1. prof. dr hab. Jaros³aw Krejza
„Wp³yw stalowych szyn nazêbnych stosowanych w chirurgii 
szczêkowo-twarzowej na poziom wybranych wyk³adników 
stresu antyoksydacyjnego cz³owieka” 
4. lek. med. Piotr Szczublewski

    WYDZIA£ LEKARSKI  I „Ocena przydatnoœci badania ultrasonograficznego i analizy 
1. prof. dr hab. Ewa Wender-O¿egowska markerów biochemicznych w diagnostyce torbieli jajnika”
stanowisko profesora nadzwyczajnego

Doktorzy nauk medycznych zakresie biologii medycznej:
    WYDZIA£ LEKARSKI  II
1. prof. dr hab. Ma³gorzata Bruska 1. mgr biotechn. Aleksandra Szczepankiewicz 
stanowisko profesora zwyczajnego „Ocena zwi¹zku miêdzy polimorfizmami genów receptorów 

dla leków przeciwastmatycznych a przebiegiem klinicznycm
i odpowiedzi¹ na leczenie dzieci chorych na astmê oskrzelow¹”
 2. mgr w-f Janusz Przybylski
„Problem konsumpcji alkoholu i innych œrodków psycho-    WYDZIA£ LEKARSKI  I
aktywnych w aspekcie aktywnoœci fizycznej studentów”Doktorzy habilitowani nauk medycznych:

Doktor nauk biologicznych:1. w zakresie medycyny – anestezjologii i intensywnej terapii
dr n.med. Hanna Billert

1. mgr biol. Joanna Bartkowiak-Wieczorek„Charakterystyka zespo³u odpowiedzi zapalnej w warunkach 
„Polimorfizm genów koduj¹cych receptor estrogenowy alfaanalgezji zewn¹trzoponowej porodu”
i receptor kalcytoniny jako czynnik ryzyka rozwoju osteo-2. w zakresie medycyny – patomorfologii klinicznej
porozy”dr n.med. Hanna Krauss

„Wp³yw L-argininy na przebieg zespo³u niedokrwienie – 
    WYDZIA£ LEKARSKI  IIreperfuzja koñczyny tylnej szczura”
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:

    WYDZIA£ LEKARSKI  II
1. lek. med. Witold MalendowiczDoktorzy habilitowani nauk medycznych:
„Heterogennoœæ p³atów prostaty szczura w odniesieniu do eks-
presji genów leptyny i izoform jej receptora. Implikacje kli-1. w zakresie medycyny – chorób wewnêtrznych, endokrynologii

dr n. med. Janusz Bednarek niczne”
„Obwodowy stres oksydacyjny w nadczynnoœci tarczycy i nacie- 2. lek. med. Jaros³aw Hiczkiewicz
kowej orbitopatii tarczycowej: implikacje terapeutyczne” „Ocena zale¿noœci miêdzy angiograficznym obrazem przewlek³e-
2. w zakresie medycyny – chorób wewnêtrznych, endokrynologii go zamkniêcia têtnicy miêdzykomorowej przedniej a elektrokar-
dr n. med. Marek Rucha³a diograficznymi cechami przebytego zawa³u serca œciany przedniej”
„Ghrelina i somatostatyna jako modulatory sekrecji hormonów 3. lek. med. Aleksandra Rajewska-Rager
tarczycy: badania doœwiadczalne in vivo i in vitro oraz wy- „Czynniki zwi¹zane ze skutecznoœci¹ leków przeciwdepre-
nikaj¹ce z nich implikacje kliniczne” syjnych o dzia³aniu serotoninergicznym i noradrenergicznym”
3. w zakresie medycyny – chirurgii naczyniowej 4. lek. med. Grzegorz Nowocieñ
dr n. med. Zbigniew Krasiñski „Wp³yw polimorfizmów genetycznych Trp64Arg genu re-
„Badania struktury i w³aœciwoœci mechanicznych  ¿y³ koñczyn ceptora beta3-adrenergicznego oraz I/D genu enzymu kon-
dolnych u¿ywanych jako materia³ do rekonstrukcji têtnic” 

wertuj¹cego angiotensynê na przyrost masy cia³a ciê¿arnych”
4. w zakresie medycyny - kardiologii 

5. lek. med. S³awomir Sobieszczyk
dr n. med. Ewa Straburzyñska-Migaj 

„Zastosowanie rekombinowanego, aktywnego czynnika VII 
„Zale¿noœæ miêdzy ocen¹ spiroergometryczn¹ a wybranymi sk³adni-

(rFVIIa) w ostrych, nawracaj¹cych krwotokach po³o¿niczych”kami metabolizmu tkankowego, aktywacji neurohormonalnej i geno-
6. lek. med. Maciej Krajeñskitypem konwertazy angiotensyny u chorych z niewydolnoœci¹ serca”
„Krzywe referencyjne biometrii p³odowej na terenie Central-
no-Zachodniej Polski”
7. lek. med. Wojciech Banachowicz
„Porównanie wskaŸników Kt/V ocenionych ró¿nymi metoda-
mi oraz wp³yw zwiêkszania Kt/V na wyniki leczenia powta-    WYDZIA£ LEKARSKI  I 

Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny: rzan¹ hemodializ¹”
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8. lek. med. Anna Dera 4. mgr Maria Skibiñska
„Wp³yw sposobu ukoñczenia ci¹¿y wielop³odowej-bliŸniaczej „Badania genów kandyduj¹cych w schizofrenii w aspekcie kon-
na stan noworodka i matki” cepcji neurorozwojowej”
9. lek. med. Jacek Brzeziñski  
„Ocena w³aœciwoœci mechanicznych i elektrycznych œciany     WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY

Doktorzy nauk farmaceutycznych:têtniaka aorty brzusznej”
10. lek. med. Iwona Smolarek 

1. mgr farm. Bartosz  Urbaniak„Ocena poziomu wskaŸnika epigenetycznego-5-mety-
specjalnoœæ: analiza lekulocytozyny u chorych z pierwotnym nadciœnieniem têtniczym”
„Badanie oddzia³ywañ fluorochinolonów z jonami metali”11. lek. med. Stanis³aw Kosiorowski 
2. mgr farm. Marcin Wieczorek„Ocena przep³ywu krwiw têtnicach œrodkowych mózgu u cho-
specjalnoœæ: technologia chemiczna œrodków leczniczychrych z nadciœnieniem têtniczym”
„Merkaptopochodne trans-stilbenu o w³aœciwoœciach anty-12. lek. med. Wojciech Seniuk 
kancerogennych”„Morfologiczna ocena obrazu p³atków zastawki aortalnej, za-

tok wieñcowych oraz aorty wstêpuj¹cej w procesie starzenia”
    WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU13. lek. med. Joanna Rupa
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:„Ocena chimeryzmu komórek hematopoetycznych metod¹ ana-

lizy DNA u chorych poddanych przeszczepieniu allogenicz-
1. mgr Ewa Baumnych komórek krwiotwórczych”
„Badania i wykorzystanie komórek macierzystych jako bio-14. lek. med. Wies³aw Supiñski
etyczny problem wspó³czesnej medycyny”„Wp³yw stê¿enia homocysteiny w surowicy krwi na czêstoœæ 
2. lek. med. Andrzej Bolewskiwystêpowania i przebieg skurczowej niewydolnoœci serca”
„Wp³yw krótkotrwa³ego leczenia atorwastatyn¹ na profil lipi-
dowy oraz stê¿enia rozpuszczalnych moleku³ adhezyjnychDoktorzy nauk medycznych w zakresie stomatologii:
u chorych z hipercholesterolemi¹, w zale¿noœci od obecnoœci 
mutacji genu receptora LDL”1. lek. stom. Maja Kucharska-Janiñska
3. mgr Edyta Cudak„Ocena g³osu i mowy u chorych z rakiem jamy ustnej po lecze-
„Analiza wykorzystania czasu pracy personelu pielêgniar-niu i rehabilitacji chirurgicznej”
skiego w oddzia³ach intensywnej terapii”2. lek. stom. Mi³osz Hausmann
4. lek. med. Ewa Samulak„Ocena apoptozy i tkankowej ekspresji wirusa Epsteina-Barr 
„Ocena zaburzeñ mikcji u dziewcz¹t leczonych z powodu na-(EBV) w przewlek³ych zapaleniach przyzêbia”
wracaj¹cych zaka¿eñ uk³adu moczowego”.3. lek. stom. Anna Szkaradkiewicz
5. lek. med. Monika Englert-Golon„Ocena udzia³u Lactobacillus spp. mikroflory œliny w aktyw-
„Ocena przydatnoœci klinicznej wybranych metod diagno-noœci próchnicy i zaawansowaniu chorób przyzêbia u doro-
stycznych w rozpoznawaniu zmian rozrostowych i raka b³ony s³ych”
œluzowej trzonu macicy”4. lek. stom. Karolina Gerreth
6. lek. med. Ma³gorzata Kampioni„Ocena potrzeb leczniczych oraz dostêpnoœci do opieki stoma-
„Rola oko³ooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej w zapo-tologicznej niepe³nosprawnych i przewlekle chorych uczniów 
bieganiu rozwojowi zaka¿eñ szpitalnych u pacjentek podda-szkó³ specjalnych œrodowiska wielkomiejskiego”
nych brzusznemu usuniêciu macicy z/bez przydatków ze wska-5. lek. stom. Igor Meissner

„Analiza morfologicznych i czynnoœciowych zmian uk³adu zañ ginekologicznych”
7. lek. med. Dorota Salamon-S³owiñskastomatognatycznego po resekcji ¿uchwy z powodu raka”
„Ostre biegunki u dzieci poni¿ej 5 roku ¿ycia – aspekty kli-6. lek. stom. Bartosz Cerkaski

„Identyfikacja czynników warunkuj¹cych zakres wype³nienia niczne i epidemiologiczne” 
8. mgr Ewelina Wierzejskakana³ów korzeniowych po zastosowaniu zmodyfikowanej me-
„Stres i wypalenie zawodowe wœród menad¿erów pracuj¹cych tody kondensacji pionowej gutaperki na ciep³o na podstawie 
w szpitalach w Wielkopolsce”materia³u klinicznego”
9. mgr Gra¿yna Czerwiak 
„Jakoœæ ¿ycia osób niepe³nosprawnych z dysfunkcj¹ narz¹du Doktorzy nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:
ruchu zatrudnionych w zak³adzie pracy chronionej”
10. lek. med. Karolina Chmaj-Wierzchowska1. mgr Magdalena Kasprzak
„Ocena skutecznoœci szczepionki RESAN w immunoprofilak-„Ocena aktywnoœci paraoksonazy w przewlek³ej mia¿d¿yco-
tyce i immunoterapii endometriozy na modelu zwierzêcym”wej niedro¿noœci koñczyn dolnych”

2. mgr Krzysztof Strzy¿ewski 11. mgr El¿bieta B¹k
„Ocena peroksydacji lipidów i zdolnoœci antyoksydacyjnej „Dziecko krzywdzone jako problem medyczny i spo³eczny w 
w surowicy krwi pacjentów z mia¿d¿ycow¹ niedro¿noœci¹ pracy lekarza i pielêgniarki – ocena przygotowania zawo-
têtnic koñczyn dolnych” dowego”
3. mgr Micha³ Michlak 12. lek. med. Magdalena Trepiñska
„Ocena i zastosowanie modelu cosinorowego do analizy „Ocena wp³ywu wiedzy o chorobie na przebieg kliniczny 
zmiennoœci rytmu dobowego ciœnienia têtniczego krwi u kobiet cukrzycy 1 leczonej od momentu rozpoznania metod¹ in-
w ci¹¿y” tensywnej czynnoœciowej insulinoterapii” 
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Na posiedzeniu Senatu 
– prof. dr hab. Jacka Losy na kierownika Zak³adu Neuroimmu-19 grudnia 2007
nologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii
– dr hab. Marka Stajgisa na kierownika II Zak³adu Radiologii 

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wrêczy³ odznaczenia Ogólnej Katedry Radiologii
pañstwowe pracownikom naszej Uczelni (patrz str. 24)

– prof. dr hab. Tomasza Siminiaka na kierownika Zak³adu 
Profilaktyki Chorób Uk³adu Kr¹¿enia

Senat:
– przed³u¿enie o jeden rok mianowania na stanowisko profe-

1. zatwierdzi³ zmiany w statucie Szpitala Klinicznego im. Ka-
sora nadzwyczajnego 

rola Jonschera 
– prof. UM. dr hab. Marii D. G³owackiej
– prof. UM. dr hab. Micha³a Musielaka

2. powo³a³ Uczelnian¹ Komisjê Wyborcz¹ na kadencjê 2008-
– finansowanie pracownikom Uczelni kosztów przewodu ha--2012, w nastêpuj¹cym sk³adzie:
bilitacyjnego prowadzonego poza Uczelni¹

Wydzia³ Lekarski I – ustalenie odp³atnoœci za studia anglojêzyczne na wszystkich 
– prof. dr hab. Wojciech Cichy kierunkach studiów w z³otówkach
– prof. UM dr hab. Alicja Krzy¿aniak – powo³anie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok aka-

Wydzia³ Lekarski II demicki 2008/2009 w sk³adzie:
 – prof. dr hab. Marta Szymankiewicz Przewodnicz¹cy 
– dr hab. Wojciech Strzy¿ewski             – prof. dr hab. Zenon Kokot

Wydzia³ Farmaceutyczny Zastêpca przewodnicz¹cego 
– prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska – prof. dr hab. Romuald Ochotny
 – prof. UM dr hab. Maria Jeliñska

Sekretarz 
Wydzia³ Nauk o Zdrowiu – prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska

– prof. dr hab. Zygmunt Adamski
II sekretarz – dr Marek Chuchracki

– dr hab. Piotr  Fichna
Przedstawiciel Pracowników Naukowo-Technicznych i Bi-

Prodziekan WL I bliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej
– prof. dr hab. Przemys³aw Majewski– mgr Miros³awa Kaszkowiak

Prodziekan WL II Przedstawiciel Pozosta³ych Pracowników Uniwersytetu
 – dr hab. Wies³aw Markwitz– mgr in¿. Pawe³ Glaser

Prodziekan WFPrzedstawiciel Samorz¹du Doktorantów
– prof. dr hab. Barbara Zieliñska-Psuja– lek. med. Magdalena Gaca
Cz³onek – przedstawiciel WNoZ Przedstawiciele Samorz¹du Studenckiego
– dr Krystyna Górna– Magdalena Cerbin
Cz³onek – przedstawiciel RUSS – Bartosz Rabiega
– Alicja Milewska Przedstawiciel Rektora

– prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz Cz³onek – przedstawiciel RUSS 
– Dariusz  Zieliñski 

3. uchwali³ warunki i tryb rekrutacji na studia II stopnia nie-
stacjonarne na kierunku kosmetologia na rok akademicki 7. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek:
2008/2009 – dziekana WL II o mianowanie na stanowisko profesora zwy-

czajnego prof. dr hab. Ma³gorzaty Bruskiej, kierownika Kate-
4. ustali³ tryb udzielania urlopu wypoczynkowego nauczy- dry i Zak³adu Anatomii Prawid³owej 
cielom akademickim – dziekana WF o mianowanie na stanowisko profesora zwy-

czajnego prof. dr hab. Zygmunta Muszyñskiego, kierownika 
5. zniós³ obowi¹zek potwierdzania przez nauczycieli akade- Katedry i Zak³adu Bakteriologii Farmaceutycznej
mickich faktu przybycia do pracy poprzez z³o¿enie podpisu na 

– dziekana WL I o mianowanie na stanowisko profesora nad-
liœcie obecnoœci 

zwyczajnego dr hab. Paw³a Hrycaja, kierownika Zak³adu 
Immunologii Klinicznej Katedry Immunologii Klinicznej

6. wyrazi³ zgodê na:
– dziekana WL I o zatrudnienie na podstawie umowy o pracê na 

– przekszta³cenie Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji 
stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Krzysztofa Szyftera w Katedrê i Klinikê Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji

– przekszta³cenie Pracowni Patofizjologii B³on Biologicznych 
8. podtrzyma³ uchwa³ê Senatu UMP o wyra¿eniu zgody na w Zak³ad Biologii Chorób Cywilizacyjnych
powo³anie prof. UM dr Janiny LULEK na kierownika Katedry – przed³u¿enie umowy z Uniwersytetem w Linköping
i Zak³adu Technologii Postaci Leku i decyzjê Rektora UMP– powo³anie:
o powo³aniu prof. UM dr hab. Janiny LULEK na kierownika – prof. dr hab. Jana Brêborowicza na kierownika Zak³adu Pato-
Katedry i Zak³adu Technologii Postaci Leku. logii Nowotworów Katedry Onkologii
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Senat:30 stycznia 2008
1. zatwierdzi³
– roczne sprawozdanie z dzia³alnoœci Uczelni za rok 2007

Rektor wrêczy³ dyplomy stypendiów Ministra Zdrowia na-
i pozytywnie oceni³ dzia³alnoœæ Uczelni w roku 2007

stêpuj¹cym studentom: – Regulamin Samorz¹du Doktorantów i Regulamin przyzna-
  – Monice Szerszewskiej

wania stypendiów za wyniki w nauce 
  – Paw³owi ̄ ebrykowi

– plan wydawniczy na rok 2008 
  – Mi³oszowi Da³kowi

– terminy egzaminów wstêpnych na I rok studiów w roku 
  – Rafa³owi Jaœtakowi

akademickim 2008/2009   – Micha³owi Gembiakowi

2. wyrazi³ zgodê na:Senat:
– zmianê planu rzeczowo-finansowego na rok 20071. zatwierdzi³:
– zmianê nazwy Zak³adu Biochemii Klinicznej na Zak³ad Bio-– Regulamin Samorz¹du Studenckiego
chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej – zmiany w Statucie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala 
– przekszta³cenie Zak³adu Chemii Klinicznej w Katedrê i Za-Klinicznego im. Wiktora Degi 
k³ad Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej  
– zawarcie umowy z Kaohsiung Medical University, Tajwan2. uchwali³ Regulamin Wyborczy na kadencjê 2008-2012. 
– powo³anie prof. UM dr hab. Micha³a Gacy na ordynatora- 
kierownika Kliniki Anestezjologii Po³o¿nictwa i Ginekologii 3. zmieni³:
Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii   – wysokoœæ czesnego za studia niestacjonarne II stopnia na 
– powo³anie prof. dr hab. Stefana Sajdaka na ordynatora-kierunku kosmetologia 
kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej Katedry Gine-– zasady rekrutacji i trybu przyjmowania oraz zakres egzami-
kologii, Po³o¿nictwa i Onkologii Ginekologicznej nów na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku rato-
– powo³anie prof. dr hab. Leszka Pawelczyka na ordynatora-wnictwo medyczne w roku akademickim 2008/2009
kierownika Kliniki Niep³odnoœci i Endokrynologii Rozrodu – przedstawicieli Senatu do Rad Spo³ecznych szpitali kli-
Katedry Ginekologii, Po³o¿nictwa i Onkologii Ginekolo-nicznych 
gicznej 
– powo³anie prof. dr hab. Ma³gorzaty Wierusz-Koz³owskiej na 4. ustali³ limit przyjêæ na rok akademicki 2008/2009 na kie-
ordynatora-kierownika Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkolo-runki: biotechnologia i kosmetologia 
gicznej i Traumatologii 
– powo³anie mgr Anieli Piotrowicz na dyrektora Biblioteki 5. wyrazi³ zgodê na:

– wprowadzenie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakoœci G³ównej.
Kszta³cenia 
– uruchomienie 6-letniego programu Pharm.D. (Doctor of 
Pharmacy) na Wydziale Farmaceutycznym od roku akade- 25 marca 2008
mickim 2008/09 
– zawarcie umowy z Poznañskimi Zak³adami Zielarskimi Prof.dr hab.Wojciech Dyszkiewicz przedstawi³ propozycjê 
„Herbapol” S.A.w Poznaniu wykorzystania przyznanych œrodków na badania w³asne i sta-
– dokonanie zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych

tutowe
z Zakresu Analityki Medycznej
– zlikwidowanie Zarz¹du Inwestycji i utworzenie Dzia³u In- Senat
westycji 1. pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o Nagrody Ministra Zdro-
– dokonanie zmian w Statucie Fundacji Uczelni wia 
– powo³anie mgr El¿biety Gasiorowskiej-Czarneckiej na kie-
rownika Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych 2. wyrazi³ zgodê na: 

– przeprowadzanie w Uczelni przewodów doktorskich i habili-
6. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o powo³anie na stanowis- tacyjnych osób zatrudnionych w innych uczelniach wy¿szych, 
ko profesora nadzwyczajnego w ramach umów miêdzy uczelniami
– prof. dr hab. Ewy Wender-O¿egowskiej – uruchomienie na Wydziale Lekarskim II uzupe³niaj¹cych 
– dr hab. n. farm. Franciszka G³ówki

studiów magisterskich, czyli studiów II stopnia, na kierunkach: 
biotechnologia – specjalnoœæ biotechnologia medyczna i diete-7. nada³ Sali Konferencyjnej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogól-
tyka nej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej imiê prof. 
– utworzenie Podyplomowego Studium „Organizacja opieki 

Romana Drewsa 
nad osobami w wieku podesz³ym” 
– zawarcie umowy z Uniwersytetem w Nancy, dotycz¹cej 
doktoratu co-tutelle mgr farm. Ma³gorzaty Geszke 

28 lutego 2008 – zawarcie umowy z Uniwersytetem w Rennes , dotycz¹cej 
doktoratu w systemie codirection lek. med. Julii Brzeziñskiej

Rektor wrêczy³ dyplomy nagród Ministra Zdrowia pracowni- – powo³anie prof. UM dr hab. Micha³a Musielaka na kierowni-
kom naszej uczelni (patrz str. 24) ka Katedry Nauk Spo³ecznych  



Mimo trzydziestostopniowych mrozów na prze³omie lat utworzony w kwietniu 1941 roku. Wyk³adowcami byli
1928/29 prace budowlane sz³y pe³n¹ par¹. Budowano pawilony na w wiêkszoœci przeniesieni do Wielkopolski Niemcy nad-
Powszechn¹ Wystawê Krajow¹, maj¹c¹ pokazaæ dokonania ba³tyccy. Liczba studentów nie przekroczy³a nigdy 1300 osób. 
odrodzonego pañstwa polskiego. Osi¹gniêcia kulturalne mia³y Oprócz nauki i dydaktyki, budynek s³u¿y³ te¿ innym celom. 
byæ zaprezentowane w Pa³acu Sztuki (projektowanym przez Piec krematoryjny w przyziemiu wykorzystywano do palenia 
Edwarda Madurowicza i Rogera S³awskiego), który dziœ nosi zw³ok tysiêcy wiêŸniów Fortu VII i wiêzienia przy ulicy 
nazwê Collegium Anatomicum. Jego budowa rozpoczê³a siê na M³yñskiej oraz zmar³ych lub rozstrzelanych ¯ydów, 
pocz¹tku lat dwudziestych, ukoñczono j¹ jednak dopiero teraz. pracuj¹cych na terenie Poznania (np. przy kopaniu niecki 

W dniu otwarcia PeWuKi, 16 maja 1929 roku, w monumen- dzisiejszych jezior Rusa³ka i Malta). Najbardziej dziœ znany 
talnym gmachu czeka³o na zwiedzaj¹cych ponad 2600 prac oko³o pracownik Reichsuniversität Posen, os³awiony anatom 
700 artystów ró¿nych epok i nurtów. W reprezentacyjnej Sali Hermann Voss, na zlecenie Muzeum Historii Naturalnej w 
Honorowej umieszczono obrazy twórców m³odopolskich, w po- Wiedniu preparowa³ tu polskie i ¿ydowskie czaszki na 
zosta³ych salach wystawowych królowa³a ju¿ sztuka wolnej wystawê o wy¿szoœci aryjskiej rasy. Ofiary nazistowskich 
Polski. Znalaz³o siê miejsce i dla artystów konserwatywnych (np. zbrodni w Anatomicum upamiêtnia tablica wisz¹ca od 1971 
z Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków czy roku na pó³piêtrze na wprost g³ównego wejœcia. Podobna 
warszawskiego zrzeszenia „Pro Arte”) i dla awangardy (grupa tablica, ku czci poleg³ych i pomordowanych w czasie wojny 
„Praesens” z Andrzejem Pronaszk¹, W³adys³awem Strzemiñskim, sanitariuszy, lekarzy, farmaceutów i studentów, zawis³a kilka-
Katarzyn¹ Kobro, Henrykiem Sta¿ewskim). naœcie lat póŸniej przy wejœciu g³ównym.

Liczba zwiedzaj¹cych PeWuKê siêgnê³a 4,5 miliona osób. 
Jedn¹ z nich by³ Czes³aw Mi³osz, który przyjecha³ do Poznania Naukowo, œpiewaj¹co, sentymentalnie
z gimnazjaln¹ wycieczk¹. W „Rodzinnej Europie” wspomina, ¿e 
Poznañ by³ pierwszym prawdziwie europejskim miastem, jakie Po wojnie budynek mia³ znów s³u¿yæ Uniwersytetowi 
zobaczy³ w ¿yciu. Poznañskiemu, a od 1950 roku wydzielonej z niego Akademii 

Lekarskiej, nazwanej póŸniej Akademi¹ Medyczn¹. Najpierw 
jednak nale¿a³o go doprowadziæ do stanu u¿ywalnoœci, ponie-Profesura z bon motami
wa¿ w czasie walk o Poznañ w zimie 1945 roku znacznie ucier-

Po zakoñczeniu Wystawy budynek przeszed³ w rêce Uni- pia³. Plany odbudowy opracowa³ prof. Stefan Ró¿ycki. Du¿¹ 
wersytetu Poznañskiego jako Collegium Anatomicum. czêœæ pomieszczeñ zajê³o Studium Wojskowe, gdzie umundu-
Stopniowo rozgaszcza³y siê tu zak³ady Wydzia³u Lekarskiego. rowani studenci (pocz¹tkowo tak¿e studentki) przez dwa lata 
Ostatecznie osiad³y tu histologia i embriologia, fizjologia, przechodzili szkolenie, zabieraj¹ce im ca³y jeden dzieñ w 
medycyna s¹dowa oraz anatomia opisowa i topograficzna, tygodniu. Kiedy po zmianach ustrojowych „wojsko” zniknê³o 
a tak¿e muzeum anatomii opisowej. Wspomnieniem po nim z programu studiów medycznych i murów Collegium Anato-
jest kilkanaœcie zdjêæ, oprawionych i prezentowanych za micum, jego pomieszczenia zajêli gnie¿d¿¹cy siê dot¹d na zbyt 
szk³em w jednym z korytarzy dzisiejszej Katedry i Zak³adu ma³ym metra¿u prawdziwi akademicy. Na parterze zorganizo-
Anatomii Prawid³owej. W Anatomicum pracowali ludzie wano te¿ bufet i pokój socjalny dla studentów anglojêzycz-
o barwnych osobowoœciach, wspominani póŸniej latami przez nych.
swoich uczniów. Histologowie Tadeusz Kurkiewicz i Kazi- Dziœ mieszcz¹ siê tu Katedry i Zak³ady Anatomii Pra-
mierz Miêtkiewski, medycy s¹dowi Stefan Horoszkiewicz wid³owej, Histologii i Embriologii, Fizjologii, Pato-
i póŸniej Edmund Chróœcielewski, anatom Stefan Ró¿ycki, fizjologii, Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, Biochemii 
fizjolog Leon Zbyszewski. Niektórzy pozostawili po sobie nie i Biologii Molekularnej oraz Medycyny S¹dowej, a tak¿e 
tylko dorobek naukowy, ale i zabawne anegdoty, jak na przy- nale¿¹cy do Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Zak³ad 
k³ad elegancki medyk s¹dowy, przyby³y w póŸniejszym okre- Biologii Chorób Cywilizacyjnych. W mieszcz¹cej prawie 
sie do Poznania, Sergiusz Schilling-Siengalewicz, sypi¹cy jak 400 osób Sali Czarnej (oficjalnie nosz¹cej imiê prof. 
z rêkawa bon motami w rodzaju: „Profesura by³aby dobr¹ posa- Ró¿yckiego) oprócz wyk³adów odbywaj¹ siê tak¿e próby 
d¹, gdyby nie by³o przerw miêdzy wakacjami”. uniwersyteckiego chóru. Tu tak¿e spotykaj¹ siê uczestnicy 

wielu konferencji naukowych i jubileuszowych zjazdów 
Pohañbione i uœwiêcone absolwentów.

W czasie II wojny œwiatowej w Collegium Anatomicum 
dzia³a³ jedyny w okupowanej Polsce Uniwersytet Rzeszy, Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Fakty UMP 1-2 / 2008

Collegium Anatomicum
Stoi na dzia³ce przy ul. Œwiêcickiego, ale dojazd do niego
jest praktycznie mo¿liwy tylko od ul. Œniadeckich.
Historia jego u¿ytkowania jest równie osobliwa.
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Collegium Anatomicum od frontu

Tablica ku czci ofiar hitleryzmu

Dawne „Alcatraz” po remoncie Widok od strony ul. Heliodora Œwiêcickiego

Wyk³ad w Sali Czarnej
Hipokrates na pó³piêtrze

Nowa sala prosektoryjna
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Uniwersytet   Medyczny   im.   Karola   Marcinkowskiego   w   Poznaniu

FaktyUMPNr 1-2
(79-80)
styczeñ

kwiecieñ
2008

Wspó³praca
z Tajwanem

Zjazd
kardiodiabetologów

Rennes
oczami studentki

Jacek Wysock i
nowym rek to r em

Trzech kandydatów na spotkaniu przedwyborczym 

Rektor-elekt

Wszyscy s¹ za g³osowaniem
elektronicznym

W oczekiwaniu na decyzjê
wiêkszoœci

Komisja skrutacyjna ka¿demu patrzy na rêce Jedna z pierwszych rozmów rektora-elekta 

Wybory rektora 2008
w obiektywie Kazimierza Frysia
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