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¯a³obne, wspólne i otwarte posiedzenie senatów publicznych wy¿szych uczelni miasta Poznania zosta³o zwo³ane 

na œrodê 14 kwietnia 2010 roku (patrz str. 21). Aula Uniwersytecka wype³ni³a siê szczelnie – przybyli cz³onkowie senatów, 

pracownicy uczelni oraz m³odzie¿ akademicka. Atmosfera by³a bardzo podnios³a. Zebrani – co w dzisiejszej Polsce bardzo 

rzadkie – przy³¹czyli siê do chóru i wspólnie zaœpiewali hymn pañstwowy. W hallu wystawiono specjaln¹ ksiêgê kondolencyjn¹. 

Po posiedzeniu kilka tysiêcy poznaniaków, wœród których byli przedstawiciele w³adz akademickich, pañstwowych 

i samorz¹dowych, wziê³o udzia³ w mszy œw., odprawionej na placu Mickiewicza przez abp Stanis³awa G¹deckiego.
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PRZEDMIOT NUMERU

Cesarskie krzesł o
To, ¿e nasza uczelnia obchodzi w tym roku 

jubileusz 90-lecia, nie znaczy, ¿e nie mo¿na 

siê tu natkn¹æ na przedmioty starsze. 

Kto wie, ¿e na terenie Collegium 

Anatomicum mo¿na usi¹œæ na stuletnim 

krzeœle cesarza Wilhelma II?

     Kilkaset neoromañskich dêbowych krzese³ 

z ozdobnymi rzeŸbieniami i toczonymi 

nogami by³o na wyposa¿eniu Cesarskiego 

Zamku, który oddano do u¿ytku 

w 1910 roku jako rezydencjê cesarza 

Niemiec Wilhelma II. 

Sta³y w pomieszczeniach I piêtra, 

 m.in. w sali jadalnej i tronowej, 

w której dziewiêæ lat póŸniej

 zainaugurowano dzia³alnoœæ

 Uniwersytetu Poznañskiego.

                            Dwadzieœcia takich krzese³ znajduje

siê w sali posiedzeñ (dawnej bibliotece)

Katedry i Zak³adu Fizjologii 

w Collegium Anatomicum. 

Charakterystyczne szczyty oparæ s¹ rzeŸbione, wzorów jest kilkanaœcie – 

liœcie, z¹bki, wê¿e, romby, ósemki, fale... Na wci¹¿ u¿ywanych meblach 

nie zachowa³a siê niestety pierwotna, skórzana tapicerka. W latach 

siedemdziesi¹tych wys³u¿on¹ skórê zast¹piono uderzaj¹co czerwonym 

rypsem, który kilkanaœcie lat póŸniej wymieniono na bardziej stonowan¹ 

kolorystycznie, pasiast¹ tkaninê. Krzes³om towarzyszy masywny

(a daj¹cy siê w razie potrzeby bez trudu rozkrêciæ na czêœci), 

arcywygodny stó³, pochodz¹cy najprawdopodobniej z tego samego 

Ÿród³a. Wyposa¿enie zamku ulega³o przez wiele lat stopniowemu 

rozproszeniu. Czêœæ obiektów usuniêto z zamku ju¿ w miêdzywojniu 

(przyk³adowo tron cesarski trafi³ do katedry gnieŸnieñskiej). Wiêkszoœæ 

mebli i innych ozdób (lampy, elementy architektoniczne), które nie 

odpowiada³y stylowi III Rzeszy, usuniêto w czasie nieukoñczonej 

przebudowy w czasie II wojny œwiatowej. Przez zamek przewinê³o siê 

wiele instytucji, które czêsto w momencie wyprowadzki zabiera³y czêœæ 

mebli ze sob¹ – jedn¹ z nich by³ Uniwersytet Poznañski, którego 

jednostki mia³y tu swoje lokum a¿ do 1948 roku. Prawdopodobnie 

w³aœnie w tym czasie opisywane meble trafi³y do fizjologów.

    Wszystkich zainteresowanych z³¹czonymi przez wiele lat losami 

zamku i Uniwersytetu Poznañskiego (w tym Wydzia³u Lekarskiego 

i Oddzia³u Farmaceutycznego) zapraszamy na drug¹ ods³onê wystawy 

„Uniwersytet na Zamku”, któr¹ od pocz¹tku maja bêdzie mo¿na 

ogl¹daæ w pawilonie ekspozycyjno-dydaktycznym na terenie 

Ogrodu Botanicznego.
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NA POCZ¥TEK

Ten wstêpniak, jak ³atwo sobie wyobraziæ,

mia³ wygl¹daæ zupe³nie inaczej. 

Tak¿e sam numer „Faktów” mia³ zawieraæ 

relacje z wydarzeñ, które w ostatniej 

chwili odwo³ano.

Dziesi¹tego kwietnia sta³a siê rzecz 

straszna, wobec której najlepiej milczeæ, 

poniewa¿ takich tragedii nie da siê 

w ¿aden sposób objaœniæ, zracjonalizowaæ 

ani szybko ukoiæ.

Cztery dni po wypadku, w naturalnej 

potrzebie prze¿ywania ¿a³oby 

w zbiorowoœci, spotkaliœmy siê 

jako poznañska wspólnota akademicka 

w Auli Uniwersyteckiej, by milcz¹c 

oddaæ ho³d dziewiêædziesiêciu szeœciu 

ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem. 

By³o to niesamowite spotkanie, 

zw³aszcza ¿e poprzednio w tym gronie – 

na wspólnym, otwartym posiedzeniu – 

senaty poznañskich uczelni publicznych 

spotka³y siê rok temu w zupe³nie innej, 

radosnej atmosferze akademickiego 

jubileuszu. Tym razem w wype³nionej 

po brzegi sali po wielokroæ zapada³a 

przejmuj¹ca cisza, która dzwoni mi 

w uszach do dziœ.

Teraz jednak pora, by kolejne narodowe 

nieszczêœcie przekuæ na coœ dobrego, 

na ile tylko siê da. B¹dŸmy lepsi. 

Mimo wszystko wci¹¿ mam nadziejê, 

¿e to mo¿liwe.

I pracujmy, ile si³. Bo kraj straci³ wielu, 

ale ma jeszcze nas.

Magdalena 

Knapowska-Nizio³ek
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Pacjenci Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego
przy ul. 28 Czerwca 1956 r., wymagaj¹cy terapii biologicznej, 
mog¹ ju¿ korzystaæ z przygotowanego specjalnie dla nich kameralnego
gabinetu w tzw. „szwedzkim domku” na terenie przyszpitalnego parku.

Otwarcie pierwszego w pe³ni uniwersyteckiego, a trze- Wysockim na czele, a tak¿e wicewojewoda wielkopolski Prze-
ciego wielkopolskiego gabinetu terapii biologicznej mie³o mys³aw Pacia oraz dyrektor Wielkopolskiego Oddzia³u NFZ, 
miejsce w pi¹tek 9 kwietnia 2010 roku. Wziêli w nim udzia³ Zbigniewa Nowodworska. W roli gospodarzy wyst¹pili dy-
przedstawiciele w³adz uczelni, z rektorem UMP prof. Jackiem rektor ORSK dr Witold Bieleñski i kierownik Kliniki Reuma-

tologii i Rehabilitacji UMP prof. W³odzimierz Samborski.

Najpierw trochê teorii

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w rotundzie szpitalnej, w œwie-
¿o wyremontowanej sali wyk³adowej im. prof. Janiny Toma-
szewskiej. Wyk³ad na temat istoty oraz dawnych i nowych 
sposobów leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) 
i innych chorób przewlek³ych, zwi¹zanych z aktywnym pro-
cesem zapalnym (zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³u-
pa, ³uszczycowe zapalenie stawów) przedstawi³ prof. W³odzi-
mierz Samborski. O wynikaj¹cych z tych chorób kosztach spo-
³ecznych i ekonomicznych mówi³ dr hab. Piotr Leszczyñski.

Z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów, naj-
czêstszej choroby reumatycznej na œwiecie, cierpi w Polsce 
ponad 400 tysiêcy osób, g³ównie kobiet w wieku 30-55 lat. 
Terapia biologiczna, któr¹ specjaliœci woleliby raczej nazywaæ 
celowan¹ lub immunologiczn¹, jest prze³omem w sposobie 
leczenia chorób reumatycznych. Choæ nazwa „terapia biolo-
giczna” dobrze kojarzy siê pacjentom, z których wiêkszoœæ nie 
toleruje terapii standardowej, jest to jednak leczenie niepozba-
wione ryzyka i wymaga precyzyjnej selekcji chorych, którzy 
mog¹ mu byæ poddani.

W Poznaniu liczba chorych korzystaj¹cych z nowoczesnej 
terapii biologicznej wynosi ok. 120 osób. Tymczasem liczba 
wszystkich chorych z RZS wed³ug najbardziej optymistycz-
nych wyliczeñ siêga 5 tysiêcy. Osiemdziesi¹t procent chorych 
w ci¹gu dziesiêciu lat od postawienia diagnozy staje siê nie-
pe³nosprawna, trudno wiêc przeceniæ rolê nowoczesnej terapii, 
modyfikuj¹cej nieprawid³owe dzia³anie systemu immunolo-
gicznego pacjenta a dziêki temu opóŸniaj¹cej rozwój choroby.

Nadzieja na zdrowie wœród platanów

Po wyk³adach wyst¹pi³ przedstawiciel firmy MSD (po-
wsta³ej z po³¹czenia Merck&Co. i Schering-Plough), która sfi-
nansowa³a wyposa¿enie nowego gabinetu. Nastêpnie zapro-

Nowy gabinet bioterapiiNAUKA, DYDAKTYKA, PRAKTYKA

B³êkitn¹ wstêgê przecinali pospo³u rektor UMP prof. Jacek Wysocki, 
dyrektor wielkopolskiego oddzia³u NFZ Zbigniewa Nowodworska 
oraz gospodarz nowego gabinetu, kierownik Katedry Fizjoterapii, 
Reumatologii i Rehabilitacji prof. W³odzimierz Samborski
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Licencjat za darmo
Gdy dwa lata temu Ministerstwo Zdrowia zadecydowa³o o przyznaniu naszej uczelni
œrodków unijnych na pokrycie kosztów studiów pomostowych, pielêgniarki i po³o¿ne 
rozpoczynaj¹ce studia w 2008 roku mog³y kszta³ciæ siê za darmo. 
W styczniu bie¿¹cego roku uczelnia przyst¹pi³a do kolejnego przetargu, by umo¿liwiæ
to samo rocznikowi 2010. O kszta³ceniu uzupe³niaj¹cym opowiedzia³a „Faktom” 
pe³nomocnik rektora ds. studiów pomostowych, dr hab. KRYSTYNA JARACZ.

Pani docent, zanim przejdziemy do kwestii finansowych, 
proszê przypomnieæ, czym w ogóle s¹ studia pomostowe 
i dla kogo siê je organizuje?

Idea studiów pomostowych wziê³a siê z potrzeby dostoso-
wania wymogów dotycz¹cych wykszta³cenia polskich pielê-
gniarek i po³o¿nych do prawa wspólnotowego po przyst¹pieniu 
Polski do Unii Europejskiej. Dotyczy to osób, które posiadaj¹ 
ju¿ dyplom zawodowy pielêgniarki czy te¿ po³o¿nej, ale 
zdoby³y go w liceach medycznych lub medycznych szko³ach 
zawodowych. Koniecznoœæ uzupe³nienia wykszta³cenia 
przynajmniej do poziomu licencjatu dotyczy w tej chwili tylko 
osób planuj¹cych pracê za granic¹. Jednak spodziewaj¹c siê, ¿e 
w pewnym momencie tak¿e w Polsce pozycja zawodowa mo¿e 
zacz¹æ zale¿eæ od posiadania licencjatu, pielêgniarki i po³o¿ne 
zw³aszcza te, które maj¹ jeszcze wiele lat pracy przed sob¹ 
chêtnie podejmuj¹ studia.

Kto mo¿e skorzystaæ z darmowych studiów niestacjonar-
nych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMP?

Tegoroczna oferta z Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go w ramach programu „Kszta³cenie zawodowe pielêgniarek 
i po³o¿nych w ramach studiów pomostowych” dotyczy tych 
pielêgniarek i po³o¿nych, które rozpoczn¹ na naszym uniwer-
sytecie studia pomostowe w nowym roku akademickim Obecnie wymaga siê tylko, by kandydat przystêpuj¹cy do pro-
2010/2011. jektu legitymowa³ siê odpowiednim wykszta³ceniem pozwala-

W poprzednich edycjach programu (do marca tego roku) j¹cym na wykonywanie zawodu pielêgniarki lub po³o¿nej. 
warunkiem uzyskania unijnego dofinansowania dla konkretnej Warunek dotycz¹cy zatrudnienia i prawa wykonywania zawo-
osoby by³o to, by mia³a ona wa¿ne prawo wykonywania zawo- du odnosi siê teraz tylko do osób nie posiadaj¹cych obywatel-
du i by³a zatrudniona na stanowisku pielêgniarki lub po³o¿nej. stwa polskiego.

szeni goœcie udali siê spacerem do tzw. „domku szwedzkiego” podawania leków biologicznych pozwol¹ im obejœæ siê bez 
w tylnej czêœci szpitalnego ogrodu. koniecznoœci d³u¿szego pobytu w szpitalu i ryzyka infekcji na 

Pochodz¹cy z po³owy lat 60-tych parterowy pawilon zbu- zwyk³ym oddziale. Pomijaj¹c te wymierne korzyœci, dodatko-
dowano za pieni¹dze szwedzkiej fundacji Innomeuropeisk wym walorem domku jest jego po³o¿enie wœród wysokich 
Mission. Luksusowo wyposa¿ony, mia³ s³u¿yæ jako miejsce drzew pe³nych ptaków, na koñcu przepiêknej platanowej alei.
usprawniania i przystosowywania do normalnego ¿ycia pa-
cjentów z dysfunkcj¹ koñczyn górnych. Dziœ jedno z pomiesz- MKN
czeñ przeznaczono dla pacjentów z RZS. Dwa stanowiska do 

Pielêgniarki i po³o¿ne chêtnie podejmuj¹ studia
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Czy procedura uzyskania dofinansowania jest skompli-
kowana z punktu widzenia uczelni?

Przede wszystkim jest to proces dwufazowy. Na pocz¹tku 
uczelnie chc¹ce wzi¹æ udzia³ w przetargu okreœlaj¹ szacunko-
we koszty jednego semestru studiów oraz planowany limit 
przyjêæ na poszczególne kierunki. Po podpisaniu umowy ra-
mowej i po og³oszeniu limitów przyjêæ przez Ministerstwo, 
og³aszany jest drugi etap przetargu. Uczelnia musi doprecy-
zowaæ kwotê, pokrywaj¹c¹ koszt przelicznikowego semestru. 
Ministerstwo wybiera najkorzystniejsze z nades³anych ofert 
i dopiero wtedy podpisuje odpowiednie umowy wykonawcze.

Jako pe³nomocnik rektora do spraw studiów pomosto-
wych oraz kierownik projektu chcê w tym miejscu podkreœliæ, 
¿e bez wydatnej pomocy Sekcji Analizy i Kosztów, Dzia³u 
Obs³ugi Funduszy Strukturalnych, oraz Kwestury i pani kwe-
stor Barbary £akomiak ca³y ten projekt finansowo-prawny 
by³by bardzo trudny do zrealizowania, poniewa¿ wymaga 
szczególnego rodzaju wiedzy i umiejêtnoœci.

Czy tylko dobrze przygotowana oferta finansowa jest 
warunkiem koniecznym dla uzyskania dofinansowania?

Jesteœmy zobowi¹zani do sk³adania sprawozdañ finanso-
wych i merytorycznych po zakoñczeniu ka¿dego semestru oraz 
na koniec ca³ego cyklu studiów (dot¹d istnia³o a¿ piêæ œcie¿ek 
kszta³cenia uzupe³niaj¹cego dla pielêgniarek i dwie dla po-
³o¿nych, w zale¿noœci od ju¿ posiadanego wykszta³cenia stu-
dentki czy studenta).
Dodatkowo jesteœmy zobligowani do ci¹g³ej promocji pro-
jektu. Wszystkie materia³y wykorzystywane podczas zajêæ, 
a tak¿e sale, w których zajêcia siê odbywaj¹ – tak¿e te szpi-
talach klinicznych – musz¹ byæ opatrzone logo EFS z flag¹ 
Unii Europejskiej oraz symbolem programu operacyjnego 
„Kapita³ Ludzki. Narodowa Strategia Spójnoœci”, a studentów 

Do tej pory z dofinansowania skorzysta³o 254 studentów ka¿dorazowo informuje siê o tym, kto finansuje ich studia.
z rocznika 2008/2009, z czego studia ukoñczy³o ju¿ 231 osób. 
Kolejnych trzynaœcie uzupe³nia wykszta³cenie do poziomu Przy okazji projektu finansowego zebrano te¿ ankiety 
licencjatu najd³u¿sz¹ œcie¿k¹ – ukoñcz¹ oni studia w przysz³ym dotycz¹ce opinii studentów na temat ukoñczonych studiów.
roku akademickim. Tak jest. Do tej chwili na ankiety, których przeprowa-

Ca³y program dofinansowywania studiów pomostowych dzenie zleci³o wykonawcom projektu Ministerstwo Zdrowia, 
ze œrodków unijnych, koordynowany przez Ministerstwo na naszej uczelni odpowiedzia³o oko³o stu osób. Mo¿emy 
Zdrowia, zak³ada coroczne przetargi dla szkó³ wy¿szych a¿ do z satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ absolwentów deklaruje 
roku 2014/2015. poszerzenie swych umiejêtnoœci i wiedzy zawodowej.

Natomiast je¿eli chodzi o wp³yw zdobycia licencjatu na 
Czy podczas naboru dwa lata temu widaæ by³o zwiêkszone sytuacjê zawodow¹ pielêgniarek i po³o¿nych w ich miejscach 
zainteresowanie studiami pomostowymi, skoro by³y bez- pracy, wiêkszoœæ nie odczuwa jeszcze istotnej zmiany. Nale¿y 
p³atne? jednak podkreœliæ, ¿e uzyskanie wy¿szego wykszta³cenia daje 

Trudno to jednoznacznie stwierdziæ na przyk³adzie jedne- absolwentom mo¿liwoœæ przystêpowania do konkursów na 
go rocznika. Zainteresowanie studiami pomostowymi na na- stanowiska kierownicze, a w wielu szpitalach absolwenci 
szej uczelni jest regularnie doœæ du¿e od czasu ich utworzenia otrzymuj¹ sta³y dodatek regulaminowy do wynagrodzeñ. S¹-
w roku 2004. Bywaj¹ jednak lata, gdy na studia zg³asza siê dz¹c po iloœci chêtnych na kolejne cykle studiów pomosto-
mniej chêtnych, ni¿ moglibyœmy przyj¹æ, natomiast w roku wych, sami zainteresowani – tak jak i my jako wyk³adowcy – 
2008 limit by³ wyczerpany. Niew¹tpliwie oszczêdnoœæ by³a maj¹ nadziejê, ¿e podniesienie kwalifikacji w wiêkszym ni¿ 
du¿a – koszt jednego semestru na studiach pielêgniarskich dot¹d stopniu prze³o¿y siê na awans zawodowy i finansowy 
wynosi³ 2100 z³, a najd³u¿sza œcie¿ka studiów pomostowych na pielêgniarek i po³o¿nych.
kierunku pielêgniarstwo trwa³a 5 semestrów (od nowego roku 
bêdzie ju¿ skrócona do 2 semestrów). Na naszej uczelni dofi-

Dziêkujê za rozmowê.nansowanie ze œrodków unijnych pokrywa ca³¹ kwotê obejmu-
j¹c¹ koszty kszta³cenia. Student nie ponosi ¿adnych wydatków 

Rozmawia³a Magdalena Knapowska-Nizio³ekna sam¹ naukê.
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W czwartek 25 lutego 2010 roku w ZOZ MSWiA im. Lud- starzenia siê spo³eczeñstw udary mózgu sta³y siê natomiast 
wika Bierkowskiego w Poznaniu odby³o siê spotkanie pod drug¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ œmierci i g³ówn¹ przyczyn¹ 
has³em „Wspó³praca drog¹ do sukcesu. Mo¿liwoœci i do- trwa³ego inwalidztwa wœród osób po 40 roku ¿ycia – powie-
stêpnoœæ leczenia stwardnienia rozsianego i udarów mózgu na dzia³ dr hab. Rados³aw KaŸmierski. – Z tego powodu w porozu-
terenie województwa wielkopolskiego”. W wydarzeniu udzia³ mieniu z Polskim Towarzystwem Neurologicznym uznaliœmy 
wziêli przedstawiciele Wielkopolskiego Oddzia³u Woje- za zasadne przygotowanie spotkania z udzia³em ekspertów 
wódzkiego NFZ, w³adze miejskie i wojewódzkie oraz eksperci i decydentów poœwiêconego mo¿liwoœciom oraz dostêpnoœci 
z dziedziny neurologii z województw wielkopolskiego i lubu- leczenia tych chorób w naszym województwie.
skiego. Organizatorami wydarzenia byli: Klinika Neurologii – W  naszym szpitalu leczonych jest obecnie ok. 240 osób 
i Chorób Naczyniowych Uk³adu Nerwowego Uniwersytetu chorych na stwardnienie rozsiane. To najwiêksza liczba pa-
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w ZOZ MSWiA cjentów z SM nie tylko w skali województwa, ale równie¿ 
w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego oraz Oddzia³ Wielko- ca³ego kraju. W przybli¿eniu jeden na dziesiêciu chorych ko-
polsko-Lubuski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. rzystaj¹cych z terapii immunonomoduluj¹cej w Polsce otrzy-
Patronatem objê³o je Polskie Towarzystwo Stwardnienia Roz- muje j¹ w naszej placówce. Ten wynik nie zaspokaja jednak 
sianego. naszych ambicji oraz potrzeb pacjentów i w miarê mo¿liwoœci 

chcielibyœmy w przysz³oœci zwiêkszyæ liczbê leczonych. Po-
nadto zale¿y nam na zdecydowanej poprawie dostêpnoœci O najwiêkszych zagro¿eniach neurologicznych
leczenia udarów mózgu – powiedzia³ Przemys³aw Daroszew-

Spotkanie otworzy³ lek. med. Przemys³aw Daroszewski, ski, dyrektor szpitala MSWiA im. prof. Ludwika Bierkow-
dyrektor ZOZ MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu. skiego w Poznaniu. – Osi¹gniêcie tych celów mo¿liwe jest 
Przedstawi³ obecn¹ sytuacjê pacjentów ze stwardnieniem tylko pod warunkiem wypracowania efektywnych rozwi¹zañ 
rozsianym i udarami mózgu, bed¹cych pod opiek¹ Kliniki umo¿liwiaj¹cych dostêp do terapii i bliskiej wspó³pracy z Na-
Neurologii i Chorób Naczyniowych Uk³adu Nerwowego UMP rodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego wierzê, ¿e rzeczowa 
oraz omówi³ mo¿liwoœci jej dalszej poprawy. debata i wymiana doœwiadczeñ miêdzy specjalistami w dzie-

Spotkanie podzielone zosta³o na dwa modu³y: pierwszy do- dzinie neurologii i w³adzami odegra wa¿n¹ rolê w dalszym 
tyczy³ SM, drugi natomiast udarów mózgu. Podczas pierwszej zwiêkszaniu dostêpnoœci leczenia tych schorzeñ w wojewódz-
czêœci uczestnicy mieli okazjê wys³uchaæ wyst¹pienia dr hab. twie wielkopolskim.
S³awomira Michalaka, Przewodnicz¹cego Zarz¹du Oddzia³u 
Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurolo- Marzenie o 30 % i leczeniu PNM
gicznego. By³o ono poœwiêcone dostêpnoœci terapii SM w wo-

Podstawow¹ metod¹ leczenia stwardnienia rozsianego, jewództwie wielkopolskim. Praktycznego ujêcia tematu lecze-
stosowan¹ wspó³czeœnie, s¹ terapie immunomoduluj¹ce. Po-nia SM w ciekawy sposób dokona³ lek. med. Jacek Wencel, za-
zwalaj¹ one w istotnym stopniu spowolniæ rozwój choroby stêpca kierownika kliniki, który od 2004 roku z powodzeniem 
i z³agodziæ jej przebieg. W województwie wielkopolskim prowadzi terapiê immunomoduluj¹c¹ chorych na SM w ra-
z tego typu leczenia korzysta obecnie ok. 380 osób. To naj-mach Programu Terapeutycznego NFZ w Klinice Neurologii i 

Chorób Naczyniowych Uk³adu Nerwowego UMP w ZOZ 
MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu. 

Po krótkiej przerwie goœcie skupili siê na innym powa¿-
nym problemie neurologicznym, jakim s¹ przemijaj¹ce niedo-
krwienia oraz udary niedokrwienne mózgu. Stan obecny, po-
trzeby oraz postêpowania jakie nale¿y wdro¿yæ, aby zmniej-
szyæ ryzyko wystepowania inwalidztwa u chorych z przemi-
jajacym niedokrwieniem oraz udarem niedokrwiennym móz-
gu, przedstawi³ dr hab. Rados³aw KaŸmierski, kierownik Kli-
niki Neurologii i Chorób Naczyniowych Uk³adu Nerwowego 
UMP. 

Zwiêkszmy dostêpnoœæ leczenia

– Stwardnienie rozsiane jest jedn¹ z najczêœciej wystêpu-
j¹cych przyczyn trwa³ego inwalidztwa wœród m³odych doro-
s³ych, czyli osób pomiêdzy 20 a 40 rokiem ¿ycia. Na skutek 
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Współ praca drogą  do sukcesu
Neurolodzy i przedstawiciele w³adz debatowali o dostêpnoœci leczenia stwardnienia rozsianego (SM)
i udarów mózgu.

Organizuj¹ca konferencjê Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych
Uk³adu Nerwowego mieœci siê w szpitalu MSWiA przy ul. Dojazd
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W dniach 10-12 marca 2010 roku odby³a siê konferencja go. Uczestnicy konferencji mogli zapoznaæ siê z nowoczes-
naukowo-szkoleniowa dla diagnostów laboratoryjnych i leka- nymi technologiami, z których wiele zostanie wdro¿onych do 
rzy klinicystów w Poznaniu „SALMED LABORATORIUM medycznych laboratoriów diagnostycznych.
2010”, nad któr¹ patronat honorowy obj¹³ rektor Uniwersytetu W tym roku w konferencji wziê³o udzia³ oko³o 300 dia-
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. gnostów laboratoryjnych. Program naukowy konferencji zo-
Jacek Wysocki. To ju¿ pi¹ta konferencja zorganizowana przez sta³ podzielony na piêæ sesji. Pierwsza obejmowa³a trzy wyk³a-
Katedrê i Zak³ad Diagnostyki przy wspó³udziale Zarz¹du dy wprowadzaj¹ce: „Chemia kliniczna we wspó³czesnej 
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, medycynie”, „Koncepcja biomarkerów i jej wp³yw na rozwój 
Kolegium Medycyny Laboratoryjnej i Miêdzynarodowych Tar- diagnostyki laboratoryjnej” oraz „System zarz¹dzania jakoœci¹ 
gów Poznañskich. w medycznym laboratorium diagnostycznym”. Dalsze trzy se-

sje przedstawi³y rolê badañ laboratoryjnych w diagnozowaniu, 
Piêæ sesji wœród wystawców monitorowaniu i prognozowaniu chorób nowotworowych, 

chorób sercowo-naczyniowych i endokrynologicznych. Jedna 
Tegoroczna konferencja, podporz¹dkowana tematowi sesja by³a poœwiêcona udzia³owi diagnostyki laboratoryjnej 

udzia³u medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece w praktyce lekarza rodzinnego. W drugim i trzecim dniu kon-
nad pacjentem, odby³a siê na terenie MTP. Nowoczesna i prze- ferencji odby³y siê sesje autorskie firm diagnostycznych, 
stronna sala konferencyjna s¹siadowa³a z ekspozycj¹ wytwór- uczestnicz¹cych w wystawie. Tematyka tych sesji by³a dosko-
ców aparatury pomiarowo-badawczej i sprzêtu laboratoryjne- na³ym uzupe³nieniem wyk³adów w sesji g³ównej.

Nietuzinkowi prelegenci

Wyk³adowcami konferencji byli znakomici specjaliœci 
z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej z naszej uczelni i z in-
nych medycznych oœrodków akademickich: Lublina, Krako-
wa, Bia³egostoku, £odzi, Warszawy i Bydgoszczy. W swoich 
wyst¹pieniach przekazywali najbardziej aktualn¹ i usystema-
tyzowan¹ wiedzê z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. A za-
dowoleni uczestnicy konferencji nawet podczas uroczystej 
kolacji w drugim dniu obrad dyskutowali o aktualnych pro-
blemach nurtuj¹cych œrodowisko diagnostów laboratoryjnych.

prof. Zygmunt Kopczyñski
Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego
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Bez laboratorium ani rusz!
W marcu ju¿ po raz pi¹ty w ramach Miêdzynarodowego Salonu Medycznego SALMED
odby³a siê konferencja naukowo-szkoleniowa dla diagnostów i klinicystów. 
Wyst¹pili na niej specjaliœci z siedmiu polskich oœrodków akademickich.

wiêcej w skali ca³ego kraju. Dok³adna liczba chorych na SM wodowanych zaburzeniami kr¹¿enia. Na podstawie aktual-
¿yj¹cych w Wielkopolsce nie jest znana, ale na podstawie nych danych mo¿na przyj¹æ, ¿e w ci¹gu roku na milion mie-
dostêpnych danych epidemiologicznych mo¿na szacowaæ, szkañców objêtych opiek¹ przez szpitale w Poznaniu i przyle-
¿e wynosi ok. 3 500 osób. Oznacza to, ¿e z terapii korzysta gaj¹cych gminach wystêpuje 1 500 udarów niedokrwiennych 
ok. 11% miejscowej populacji osób ze stwardnieniem rozsia- mózgu. PNM poprzedza ok. 400 z nich. Wdro¿enie energicz-
nym. Jest to najwy¿szy w ca³ej Polsce wskaŸnik dostêpnoœci nych dzia³añ leczniczych po wyst¹pieniu przemijaj¹cego 
leczenia immunomodulujacego ex aequo ze zdecydowanie niedokrwienia mózgu pozwala zmniejszyæ ryzyko udaru 
mniejszym województwem ³ódzkim. Mimo to, w kwestii o 80%. Na tej podstawie mo¿na przyj¹æ, ¿e gdyby uda³o siê 
mo¿liwoœci leczenia SM nadal pozostaje wiele do zrobienia, stworzyæ skuteczny system obejmuj¹cy opiek¹ wszystkich 
poniewa¿ œrednia dostêpnoœæ tego typu terapii na terenie Unii chorych z PNM z Poznania i okolic, w milionowej populacji 
Europejskiej wynosi ok. 30%. mo¿na by³oby zmniejszyæ liczbê udarów mózgu nastêpuj¹cych 

Zdecydowana wiêkszoœæ udarów mózgu to udary niedo- po PNM z 400 do 80.
krwienne, spowodowane gwa³townym zatrzymaniem do-
p³ywu krwi do mózgu. Istotn¹ czêœæ z nich poprzedza PNM, Martyna Szarata
czyli przemijaj¹ce niedokrwienie mózgu. Polega ono na (materia³y: PREMIUM Public Relations Sp. z o.o.)
krótkotrwa³ym wyst¹pieniu objawów uszkodzenia mózgu, spo-

Konferencja towarzysz¹ca Salmedowi odby³a siê na terenie MTP
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Ć wierć  wieku troski
o widzenie
Z okazji jubileuszu 25-lecia powo³ania Katedry Optometrii i Biologii Uk³adu Wzrokowego
naszego uniwersytetu wszyscy zainteresowani rozwojem akademickiej optometrii polskiej
spotkali siê w Poznaniu na miêdzynarodowej konferencji.

Konferencja „Rozwój optometrii w Polsce – rola szkó³ 
wy¿szych” odby³a siê w roku Jubileuszu 90-lecia dzia³alnoœci 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu w dniach 12-13 marca. Wziê³o w niej udzia³ ponad 
200 uczestników, wœród nich przedstawiciele szkó³ wy¿szych, 
optometryœci, optycy, absolwenci Studium Podyplomowego 
Optometrii oraz studenci. Do wyg³oszenia referatów zapro-
szono wyk³adowców z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz 
z polskich uczelni zajmuj¹cych siê optometri¹ i naukami o wi-
dzeniu. 

Listy, pochwa³y i medale 

Do uczestników konferencji listy gratulacyjne skierowa³a 
m.in. minister zdrowia Ewa Kopacz, zaœ rektor Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. 
Jacek Wysocki wysoko oceni³ dzia³alnoœæ obchodz¹cej jubi-
leusz katedry, podkreœlaj¹c jej inicjatywy dydaktyczne (powo-
³anie i realizacjê studiów podyplomowych z zakresu optome-
trii), prowadzone badania naukowe oraz dzia³alnoœæ organiza-
cyjn¹. Prof. Wysocki wrêczy³ d³ugoletniemu kierownikowi 
Katedry prof. Boles³awowi Kêdzi Medal za Zas³ugi dla Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Po- prof. Ryszarda Naskrêckiego, prof. Barbarê Pierscionek z Uni-
znaniu. versity of Ulster oraz prezydenta Europejskiej Rady Optometrii i 

Okolicznoœciowymi medalami Vitelona (ojca œwiatowej Optyki (ECOO) dr Wolfganga Cagnolatiego a tak¿e Polskie 
optometrii) uhonorowano rektora UMP prof. Jacka Wysockiego, Towarzystwo Optometrii i Optyki oraz Krajow¹ Rzemieœlnicz¹ 
dyrektora Centrum Integracji  Europejskiej  UAM Izbê Optyczn¹. Medale wrêczali prof. Boles³aw Kêdzia, ojciec 
prof. Stefana Jurgê, dziekana Wydzia³u Lekarskiego II UMP polskiej optometrii, oraz ni¿ej podpisany prof. Bogdan Miœko-
prof. Andrzeja Tykarskiego, dziekana Wydzia³u Fizyki UAM wiak.

Rektor Wysocki wrêczy³ Medal za Zas³ugi dla UMP
prof. Boles³awowi Kêdzi

O metabolizmie
W dniu 27 lutego bie¿¹cego roku w Centrum Kongresowo- dardy diagnostyki i terapii oty³oœci. Czêœæ sesji mia³a charakter 

Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar- interaktywny. W konferencji wyk³ady prezentowali profeso-
cinkowskiego w Poznaniu odby³a siê II Ogólnopolska Konfe- rowie z ca³ego kraju – m.in. z Warszawy, Wroc³awia, Katowic 
rencja „Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne i Bia³egostoku.
zaburzeñ metabolicznych”. Podobnie jak w zesz³ym roku, spo- Organizatorem wydarzenia by³a ponownie Katedra i Kli-
tkanie cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem – uczestniczy³o nika Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nad-
w nim oko³o 500 osób. ciœnienia Têtniczego UMP, kierowana przez prof. Danutê 

W szeœciu sesjach przedstawiono najnowszy stan wiedzy Pupek-Musialik, oraz firma ViaMedica z Gdañska.
na temat najczêstszych zaburzeñ gospodarki lipidowej, stan- Planuje siê zorganizowanie kolejnej ogólnopolskiej kon-
dardy leczenia cukrzycy typu 2, standardy kardiodiabetolo- ferencji w przysz³ym roku.
giczne, te obowi¹zuj¹ce w przypadku nadciœnienia têtniczego z 
towarzysz¹cymi zaburzeniami metabolicznymi, a tak¿e stan- mgr Marta Piotrkowska
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?Dr K. Perz (UMP): „Przydatnoœæ oceny wybranych parame-
trów uk³adu wzrokowego u pacjentów z chorob¹ Gravesa-
Basedowa”

?Prof. W.C. Maples (USA): „Documenting Changes In Quali-
ty of Life from Optometric Care“

?Dr hab. M. Zaj¹c (Politechnika Wroc³awska): „Krótkowzro-
cznoœæ zmierzchowa”

?Dr A. Przekoracka-Krawczyk (UAM): „Efekty wywo³ywa-
nia przejœciowych symptomów zaniedbywania jednostron-
nego u osób z heterofori¹”

?Prof. T. Wingert (USA): „Lens Treatments that Benefit 
Ocular Health and Visual Performance“

?Dr n. med. D. Pieczyrak (UMP): „Badania przesiewowe 
podstawowym narzêdziem oceny stanu narz¹du wzroku”

?Mgr H. Pracharczyk (Poradnia Rehabilitacji Niewidomych 
i S³abowidz¹cych w Poznaniu): „Oferta rehabilitacyjna Po-

Na sesjach naukowych
radni Rehabilitacji Niewidomych i S³abowidz¹cych w Po-
znaniu”Konferencja by³a okazj¹ do przedstawienia dotychczaso-

?Prof. H. Kasprzak (Politechnika Wroc³awska): „Pomiar sta-wych osi¹gniêæ dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych 
bilnoœci filmu ³zowego na rogówce oka i soczewce kon-Katedry Optometrii i Biologii Uk³adu Wzrokowego, jej wspó³-
taktowej za pomoc¹ interferometrii”pracy z oœrodkami naukowymi w kraju i za granic¹. Mówiono 

Wyk³ad otwarty „Dlaczego optometria jest potrzebna równie¿ o osi¹gniêciach miêdzyuczelnianej wspó³pracy w za-
w Polsce?” przedstawi³ prof. W.C. Maples (USA). Jego celem kresie opracowania i wdra¿ania programów kszta³cenia w za-
by³o przedstawienie korzyœci, które wniesie rozwój optometrii kresie optometrii w Polsce. Referaty naukowe przedstawili wy-
w Polsce w szeroko pojêt¹ opiekê nad narz¹dem wzroku. k³adowcy z oœrodków akademickich w kraju (UAM, Polite-
Prof. Maples przekonywa³, i¿ promowanie optometrii w Pol-chnika Wroc³awska, Uniwersytet Warszawski, UMK i UMP), 
sce, a w szczególnoœci badañ przesiewowych, terapii widzenia a tak¿e zaproszeni goœcie zagraniczni z USA, Wielkiej Brytanii 
i badañ epidemiologicznych nad uk³adem wzrokowym, przy-oraz Niemiec.
czyni siê z pewnoœci¹ do poprawy jakoœci widzenia i ¿ycia Obrady obejmowa³y cztery sesje i jeden wyk³ad otwarty. 
naszego spo³eczeñstwa. Prof. Maples przedstawi³ tak¿e dane W ramach sesji wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
dotycz¹ce doœwiadczeñ w tym zakresie z terenu USA, jednak ?Prof. B. Miœkowiak (UMP): „Udzia³ Katedry Optometrii 
uwagê s³uchaczy zwróci³ szczególnie na rozwijaj¹c¹ siê dy-i Biologii Uk³adu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego 
namicznie optometriê w Hiszpanii – kraju o podobnej do Polski im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w rozwoju polskiej 
wielkoœci. optometrii.”

Wyk³ad „Dlaczego optometria jest potrzebna w Polsce?” ?Prof. B. Kêdzia (UMP): „Dlaczego optometria?”
spe³ni³ wa¿n¹ rolê w promocji tej dyscypliny wiedzy w Polsce, ?Prof. B. Pierscionek (Wielka  Brytania): „Optometry and Vision 
a tak¿e przyczyni³ siê do promocji osi¹gniêæ optometrii naszej Science: a clinical profession with a multidisciplinary basis” 
macierzystej uczelni. Tutaj bowiem przed ponad 25 laty po-?Prof. R. Naskrêcki (UAM): „Jak kszta³ciæ optyków oku-
wsta³ pierwszy w Polsce Zak³ad (póŸniej Katedra) Optometrii, larowych i optometrystów na Wydziale Fizyki?”
w którym opracowano i wdro¿ono pierwszy w Polsce program ?Dr W. Cagnolati (Niemcy): „The contents of a full eye 
kszta³cenia optometrystów.examination“

?Prof. A. Kowalczyk (UMK): „Anterior segment of the hu-
prof. Bogdan Miœkowiakman eye imaging by optical conference tomography“

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego?Prof. J. Pizzimenti  (USA): „Optomery the discipline, opto-
metry the profession“

Uczestnicy konferencji
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Zespó³ Katedry Optometrii i Biologii Uk³adu Wzrokowego wraz z zaproszonymi wyk³adowcami z USA i Wielkiej Brytanii



Teodor Teofil Matecki
W roku poœwiêconym Chopinowi wspomnijmy jego rówieœnika, utalentowanego diagnostê
i znakomitego chirurga. Patriotê: powstañca i dzia³acza polskich organizacji samokszta³ceniowych. 
Teofil Matecki, nieodrodny uczeñ Karola Marcinkowskiego urodzi³ siê w naszym mieœcie 
równo 200 lat temu.

Teodor Teofil Matecki, u¿ywaj¹cy w praktyce tylko dru-
giego ze swoich imion, urodzi³ siê 25 kwietnia 1810 roku w Po-
znaniu „z rodziców wcale niezamo¿nych”. Z du¿ym wysi³kiem 
przeszed³ przez gimnazjum Ad Sanctam Mariam Magdalenam, 
bo choæ nad wyraz zdolny i pracowity, musia³ sam – ju¿ jako 
nastolatek – zarabiaæ na czesne, udzielaj¹c korepetycji. By³ pry-
musem, szczególnie w matematyce, któr¹ lubi³ siê zajmowaæ 
dla czystej przyjemnoœci tak¿e w póŸniejszych latach, ju¿ jako 
praktykuj¹cy lekarz.

Wojenka i „LEP” w Berlinie

W roku 1830, zamiast przygotowywaæ siê do matury, 
„prysn¹³ na wojenkê zaraz po owym pamiêtnym listopadzie”. 
Jako podoficer 6 kompanii lekkiej kawalerii bra³ udzia³ w kilku 
bitwach, m.in. pod Grochowem i Ostro³êk¹, za co zosta³ odzna-
czony srebrnym krzy¿em a przez w³adze ukarany trzymie-
siêcznym pobytem w pruskim wiêzieniu.

Decyzja o kierunku dalszego kszta³cenia wynika³a ze 
znajomoœci realiów i braku z³udzeñ. Kariera urzêdnicza by³a 
dla Polaków zamkniêta, a nauczycielska ograniczona. Dlatego 
zamiast wymarzonych studiów matematycznych podejmuje 
naukê na wydziale medycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego, 

dla nauki. Dok¹d sam iœæ lub jechaæ nie móg³, wysy³a³ którego uprzednio zdawszy eksternistyczn¹ maturê.
z nich jako zastêpcê i u³atwia³ im tym sposobem nabycie Podczas studiów, zyskawszy „powszechne uznanie profe-
praktyki. Matecki zyska³ wkrótce zupe³ne jego zaufanie nie sorów i kolegów niezwyk³ym uzdolnieniem do diagnozy 
tylko w sprawach lekarskich, lecz by³ tak¿e jednym z tych, chorób”, znalaz³ siê pod szczególn¹ opiek¹ prof. Purkyniego, 
którzy siê wspólnie z nim zajmowali sprawami publicznego do-„który go bardzo polubi³, powierzaj¹c mu opiekê i obs³ugê 
bra. Podzielaj¹c z pocz¹tku zupe³nie zasady i d¹¿noœci Marcin-lekarsk¹ przesiaduj¹cych krócej lub d³u¿ej we Wroc³awiu bo-
kowskiego, z którym wtenczas i Libelt by³ w porozumieniu, gatych pacjentów”. Matecki dzia³a³ w za³o¿onym przez profe-
pomaga³ mu gorliwie w za³o¿eniu Towarzystwa Naukowej sora Towarzystwie Literacko-S³owiañskim. Studia ukoñczy³ 
Pomocy, pisa³, namawia³, jeŸdzi³ w tym celu, a sprawa ta przez w roku 1837, doktoryzuj¹c siê na podstawie rozprawy „De 
ca³e ¿ycie pozostawa³a mu drog¹, tym bardziej i¿ od pierwszej ungue humano”. Doktorat jednak nie wystarcza³, by otworzyæ 
chwili do dyrekcji nale¿a³ i z krótk¹ tylko przerw¹ by³ a¿ do praktykê. Trzeba by³o zdaæ pañstwowy egzamin w Berlinie, 
œmierci czynnym jej cz³onkiem, obrabiaj¹c g³ównie w osta-gdzie – jak pisze Marceli Motty – „uprz¹tn¹³ siê by³ ze 
tnich kilkunastu latach powierzony sobie wydzia³ stypendia-wszystkim i mia³ wszelkie œwiadectwa w kieszeni pozwalaj¹ce 
tów s³uchaj¹cych medycyny”. Matecki dzia³a³ tak¿e w Baza-doktorom têpiæ ludzkoœæ z urzêdu”.
rze, Kasynie Poznañskim i radzie miasta, „miewa³ regularne 
odczyty z dziedziny fizyki i chemii”. Pisa³ popularyzatorskie U Marcinkowskiego miêdzy trzeci¹ a pi¹t¹
ksi¹¿ki z zakresu medycyny i higieny, m.in. „Rady i nauki 

„Od tej chwili wst¹pienia na bruk poznañski zacz¹³ siê starego lekarza dla nie lekarzy”, „O najnowszych sposobach 
zawód lekarski Mateckiego w naszym mieœcie, gdzie od dawna leczenia skrzywieñ cia³a ludzkiego i zezowatoœci, [..] krótko 
osieœæ postanowi³ tak ze wzglêdów familijnych i towarzyskich, i dla ogó³u zrozumiale” czy „Poradnik dla matek”.
jako te¿ spowodowany powrotem Marcinkowskiego. Wst¹pi³ By³ zaanga¿owany w przygotowywanie powstania w 1846 
niebawem do jego sztabu. Gdybyœ by³, panie Ludwiku, roku, co skoñczy³o siê wyrokiem grzywny i 6 lat wiêzienia. 
w owych latach wszed³ do Marcinkowskiego miêdzy trzeci¹ Demonstruj¹cy t³um berliñczyków uwolni³ go z Moabitu 
a pi¹t¹, by³byœ tam zasta³ w pierwszym pokoju mnóstwo w marcu 1848. W Poznaniu panowa³a wówczas epidemia 
rozmaitych pacjentów, w drugim zaœ, oko³o pana Karóla, cholery, w której zwalczaniu wzi¹³ czynny udzia³. Kilkanaœcie 
wszystkich niemal m³odych lekarzy polskich pocz¹tkuj¹cych, lat póŸniej organizowa³ opiekê medyczn¹ dla rannych po-
którzy prawie co dzieñ przychodzili jemu dla pomocy, sobie wstañców styczniowych.
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Jako lekarz równie¿ dzia³a³ na wielu polach. W roku 1840 
za³o¿y³ w Poznaniu zak³ad gimnastyczno-ortopedyczny, 
pierwsz¹ tego typu placówkê w Wielkopolsce, w której leczono 
narz¹d ruchu z pomoc¹ æwiczeñ i zabiegów fizykoterapeutycz-
nych. By³ naczelnym chirurgiem szpitala Przemienienia 
Pañskiego, „operowa³ zrêcznie i œmia³o, i jako chirurg mia³ 
wielk¹ wziêtoœæ”. Kierowa³ te¿ zak³adem po³o¿niczym 
œw. El¿biety, a w seminarium duchownym wyk³ada³ medycynê 
pastoraln¹. Wspó³tworzy³ PTPN.

Postument bez pomnika i medyczny Ali Baba

Smutny dziœ zak¹tek tu¿ za koœcio³em œw. Marcina to 
miejsce bardzo zwi¹zane z Teofilem Mateckim. To w³aœnie on 
w roku 1856 by³ inicjatorem zorganizowania w Poznaniu 
uroczystoœci ¿a³obnej ku czci zmar³ego w Konstantynopolu 
Adama Mickiewicza. Przy tej okazji zebrano spor¹ sumê, za 
któr¹ postanowiono wystawiæ wieszczowi pierwszy w Polsce 
pomnik.

W³adze niemieckie po wielu perturbacjach zgodzi³y siê na 
lokalizacjê pomnika w koœcielnym ogrodzie. Ods³oniêty 
w 1857 roku kamienny monument d³uta W³adys³awa Ole-
szczyñskiego sta³ w tym miejscu do roku 1904, gdy – zast¹-
piony br¹zowym odlewem – zosta³ przeniesiony na dziedziniec 

¯ycie rodzinne
PTPN (na miejscu zniszczonego w czasie wojny orygina³u stoi 
tam dziœ jego kopia). Maj¹c lat trzydzieœci Teofil Matecki o¿eni³ siê z Apoloni¹ 

Miejsce by³o dobre, jednak otoczenie – zniechêcaj¹ce. Szumanówn¹, siostr¹ swoich dawnych uczniów i szwagierk¹ 
„Sta³a tam najpierw cha³upina o kilku okienkach, a za ni¹ Karola Libelta. Ma³¿eñstwo pozosta³o bezdzietne, jednak wy-
ci¹gn¹³ siê a¿ do samego koœcio³a p³ot z desek, chroni¹cy od chowywa³o kilkoro cudzych dzieci, m.in. Karola Libelta 
ulicy puste podwórze koœcielne, w œrodku którego stercza³a juniora oraz przysz³¹ prze³o¿on¹ znanej poznañskiej pensji, 
stara dzwonnica”. Czêœæ tego terenu zagospodarowano na Anastazjê Warnkównê.
skwer z pomnikiem, resztê zajê³a wielka kamienica, któr¹ na „Po œmierci Marcinkowskiego zajmowa³ w mieœcie i na 
spó³kê ze Stanis³awem Hebanowskim wzniós³ w³aœnie doktor prowincji stanowisko pierwszego lekarza i mia³ przez lat kilka-
Matecki. Mieszka³ w ogromnym mieszkaniu na parterze (tu, naœcie ca³¹, ¿e tak powiem, t³ust¹ praktykê”. Jednak z ukoñcze-
gdzie dziœ restauracja „Ali Baba”), które sta³o siê na wiele lat niem szeœædziesi¹tki zaczê³y siê dla niego k³opoty zdrowotne, 
„ogniskiem ¿ycia narodowego”. a co za tym idzie tak¿e zawodowe i materialne. Gdy podda³ siê 

Znacznie uproszczona w swej formie po wojnie i zanie- zabiegowi usuniêcia zaæmy, „ucierpia³a praktyka, równie jak 
dbana dziœ kamienica Mateckiego jest jedn¹ z najbardziej „me- przez wra¿enie wywo³ane w publicznoœci owym zagro¿eniem 
dycznych” kamienic w centrum Poznania. Po przeprowadzce wzroku i wzrastaj¹c¹ coraz w mieœcie i na prowincji liczbê m³o-
Mateckich do mniejszego lokum, kamienicê kupi³ dr Boles³aw dych lekarzy polskich. [...] Ubywa³o z ka¿dym rokiem docho-
Wicherkiewicz (póŸniejszy profesor UJ), który na jej ty³ach dów dawniej bardzo znacznych, pogarsza³y siê zatem powoli, 
otworzy³ stu³ó¿kow¹ klinikê okulistyczn¹, najwiêksz¹ lecz dotkliwie, stosunki materialne, zw³aszcza i¿ dawniej nie 
w XIX w. placówkê tego typu na ziemiach polskich. uwzglêdnia³o siê przysz³oœci, a potem trudno by³o okreœliæ 

potrzeby i zmieniæ sposób ¿ycia.”
Ostatecznym ciosem sta³a siê niespodziewana œmieræ ¿ony 

w czterdziestym pi¹tym roku ich wspólnego po¿ycia. Wspo-
mina Motty: „Stary doktor siedzia³ w drugim pokoju zalany 
³zami, szlochaj¹c na g³os. Mia³ czego p³akaæ; straci³ naj-
troskliwsz¹, ¿e tak powiem, matkê, która w podesz³ym jego 
i niedo³ê¿nym wieku pielêgnowa³a go niemal jak dziecko, pod-
trzymywa³a zachêt¹, pociech¹, rozrywk¹ upadaj¹cego ducha.”

Teofil Matecki prze¿y³ ¿onê o dwa lata. By³ ju¿ starcem „z³a-
manym na ciele i duszy”. Zmar³ 15 maja 1886 roku i zosta³ pocho-
wany obok ¿ony na nieistniej¹cym dziœ cmentarzu œwiêtomarciñ-
skim. Po wojnie jego szcz¹tki przeniesiono na Cmentarz Starofar-
ny (Zas³u¿onych Wielkopolan) na wzgórzu Œwiêtego Wojciecha.

Magdalena Knapowska-Nizio³ek
[wszystkie cytaty pochodz¹ z „Przechadzek po mieœcie”   

Marcelego Mottego]
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Na miejscu stajni w podwórzu dr Wicherkiewicz
zbudowa³ klinikê okulistyczn¹

Pamiêtajmy o dr. Mateckim! Zw³aszcza w tym zapomnianym zau³ku
w centrum miasta
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Ze specjalist¹ o sporcie

Fakty UMP  2 / 2010

Wię cej sportu, wię cej!

Zbrodnicza medycyna

Na studenckiej konferencji naukowej ponownie zebrali siê m³odzi
mi³oœnicy sportu, by zg³êbiaæ jego zwi¹zki z medycyn¹.
I ju¿ planuj¹ kolejne spotkanie.

W pierwszym kwartale bie¿¹cego roku Studenckie Ko³o Naukowe Etyki i Bioetyki 
zorganizowa³o dwa spotkania w Collegium Stomatologicum. Wszystkie poœwiêcone by³y medycznym
aspektom ¿ycia obozowego podczas II wojny œwiatowej.

W sobotê 25 lutego bie¿¹cego roku odby³a siê na naszej W przerwie, w licznych kuluarowych rozmowach przy 
uczelni kolejna ju¿, trzecia studencka konferencja pt. „Me- kawie i ciastku, mo¿na by³o dostrzec entuzjazm studentów co 
dycyna Sportowa”, organizowana przez Studenckie Ko³o do poruszanej tematyki wyk³adów (szczególnie przyczyni³ siê 
Naukowe Medycyny Sportowej przy wspó³pracy z Studen- do tego dr Dudziñski, który omawiaj¹c piramidê sukcesu 
ckim Towarzystwem Naukowym UMP, RUSS poznañskiej w sporcie, ukaza³ jak krucha bywa ona bez odpowiedniego 
AWF oraz Klubem Uczelnianym AZS UMP. Poprzednie dwie bilansu wodnego w organizmie sportowca). Po poczêstunku 
konferencje (w latach 2008 i 2009) cieszy³y siê du¿¹ popu- zaprezentowane zosta³y zagadnienia internistyczne w aspekcie 
larnoœci¹, dlatego tym razem na miejsce spotkania wybrano wysi³ku fizycznego. Dr Grzegorz Biegañski mówi³ o oty³oœci, 
Katedrê Patomorfologii Klinicznej i jej salê im. Janusza Zey- dr Andrzej Gawrecki o sporcie u osób z cukrzyc¹ typu I, 
landa, posiadaj¹c¹ ok. trzystu miejsc. I tym razem frekwencja a dr Andrzej Siniawski omówi³ z punktu widzenia kardiologa 
by³a imponuj¹ca – sala pêka³a w szwach, a w czasie kolejnych (choæ nie tylko) temat nag³ej œmierci sportowca.
prelekcji wybitnych specjalistów s³uchaczy ci¹gle przyby- Kilka godzin spêdzonych na konferencji minê³o niestety 
wa³o. b³yskawicznie. Pozostaje nam tylko czekaæ do nastêpnego 

Choæ poruszanych tematów by³o mniej ni¿ w poprzednich roku, gdy¿ organizatorzy zapewnili, ¿e nie by³a to ostatnia 
latach, poziom wyk³adów by³ równie wysoki. W pierwszej konferencja o tej tematyce na naszym uniwersytecie. A mo¿e 
czêœci prelegenci omawiali zagadnienia z nauk podstawo- studencki zapa³ do medycyny sportowej prze³o¿y siê na 
wych: fizjologicznych podstaw wysi³ku fizycznego (dr Jacek powo³anie przez w³adze naszej Alma Mater odrêbnej jednostki 
Nikisch), ¿ywienia (prof. Wojciech Halcarz z AWF) oraz naukowej, zajmuj¹cej siê t¹ dziedzin¹…?
gospodarki wodno-elektrolitowej w sporcie (dr Witold Du-
dziñski z Rehasport Clinic), a tak¿e monitorowania sku- Bartosz Musielak
tecznych obci¹¿eñ treningowych (prof. Maria Laurentowska student VI roku, Wydzia³ Lekarski I
z AWF). SKN Medycyny Sportowej

Pierwszy w tym roku kalendarzowym, a kolejny z cyklu Od nas bowiem zale¿y, jak¹ stworzymy przysz³oœæ. Czy bê-
spotkañ organizowanych przez Studenckie Ko³o Naukowe dziemy postêpowaæ moralnie, zgodnie z Kodeksem Etyki i Bio-
Etyki i Bioetyki otwarty wyk³ad na temat zbrodniczej me- etyki? Czy nie doprowadzimy do zapisania kolejnych czarnych 
dycyny czasów II wojny œwiatowej odby³ siê w czwartek kart historii?
21 stycznia 2010 roku, tradycyjnie ju¿ w Centrum Stomatologii Spotkanie uœwietni³ niespodziewany goœæ, który prze¿y³ 
UMP przy ul. Bukowskiej. m.in. obóz w Mauthausen. Ze ³zami w oczach pan Jan Ry-

chliñski opowiada³ ³amanym g³osem o swoich losach wojen-
nych, o systemie Trzeciej Rzeszy, o mordowaniu niewinnych Opowiada³ œwiadek
osób w obozach przez funkcjonariuszy SS, a tak¿e przez 

Studentki III roku Pielêgniarstwa: Anna Bednarek, Kinga wspó³towarzyszy niedoli. Sens ¿ycia po tych tragicznych 
B³oszyk i Anna Buszka przedstawi³y prezentacjê na temat zdarzeniach odnalaz³ w rodzinie. Do wszystkich uczestników 
zbrodniczej medycyny, zbrodniarzy wojennych, opieki me- skierowa³ s³owa: „Wam m³odym ¿yczê do przodu, nie ³amaæ 
dycznej oraz realiów ¿ycia obozowego, jakie panowa³y w KL siê”. 
Dachau, KL Sachsenhausen i KL Majdanek. Celem spotkania Warto w chwilach prze¿ywania osobistych niepowodzeñ, 
by³o uwra¿liwienie studentów UMP na losy ludzi, którzy trosk i zmartwieñ przypomnieæ, co innych spotka³o, pamiêtaæ 
znajdowali siê w lagrach w czasie narodowego socjalizmu. o tych, którzy cierpieli dla nas, dla Polski.
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podjêto w Ravensbrück próby leczenia duru plamistego, sto-
suj¹c lewatywy z moczu kobiet bêd¹cych w ci¹¿y. Przypu-
szczano, i¿ organizmy tych kobiet mog³y produkowaæ pewne 
cia³a odpornoœciowe, które – wydalane z moczem – posiada³y 
w³aœciwoœci lecznicze. 

Doœwiadczenia wykona³ dr Percival Treite na oko³o trzy-
dziestu wiêŸniarkach. Nie zaobserwowano przy tym ¿adnej 
zmiany stanu zdrowia, wiêc badania te uznane zosta³y przez 
s¹d za nieszkodliwe.

Zapraszamy w maju i czerwcu 

Kolejny wyk³ad odbêdzie siê 20 maja 2010 roku o godzinie 
17.30. Bêdzie poœwiêcony „¿o³nierzowi” Oœwiêcimia – wspó³-
pracuj¹cej z obozowym ruchem oporu austriackiej pielêgniarce 
Marii Stromberger. Serdecznie zapraszamy do sali wyk³adowej 
nr 202 na I piêtrze Collegium Stomatologicum UMP.

Wyk³ad z dnia 15 kwietnia, odwo³any z powodu ¿a³oby 
narodowej, zosta³ prze³o¿ony na miesi¹c czerwiec (dok³adna 
data zostanie podana na wyk³adzie 20 maja). S³uchaczom zo-
stanie przybli¿ona osoba Stanis³awy Leszczyñskiej. Ta ³ódzka 
po³o¿na by³a przyk³adem osoby profesjonalnie wykonuj¹cej 
swój zawód w opiece nad kobiet¹ ciê¿arn¹, nawet w ekstremal-
nych warunkach obozu KL Auschwitz-Birkenau. Swoje do-
œwiadczenia obozowe spisa³a w „Raporcie po³o¿nej z Oœwiê-
cimia”, wydanym po raz pierwszy w „Przegl¹dzie Lekarskim” 
w 1965 roku.

O eksperymentach Po co w ogóle o tym mówimy

Nastêpne spotkanie odby³o siê 18 marca. W prezentacji Przesz³oœæ tworzy teraŸniejszoœæ. Wiadomo tak¿e, ¿e na 
studentki III roku pielêgniarstwa: Anna Buszka, Kinga B³o- to¿samoœæ jednostki i narodów wp³ywa historia. Studentki 
szyk, Anna Bednarek omówi³y aspekty zbrodniczej medycyny, Wydzia³u Nauk o Zdrowiu zobrazowa³y na przyk³adzie trzech 
eksperymentów ¿ywieniowych, farmaceutycznych oraz wy- obozów koncentracyjnych tragizm II wojny œwiatowej.
trzyma³oœciowych przeprowadzanych m.in. w obozie kon- Musimy jako ludzie œwiadomi swoich czynów ¿yæ tak, aby 
centracyjnym Auschwitz-Birkenau. nie dopuœciæ do powtórki wydarzeñ z minionego stulecia, do 

W hitlerowskich obozach rozwiniêta by³a zbrodnicza œmierci milionów niewinnych osób. Poprzez swoje najmniej-
dzia³alnoœæ niemieckich lekarzy, w znacznej czêœci nale¿¹cych sze dzia³ania wp³ywamy na przysz³oœæ.
do SS. Traktuj¹c wiêŸniów jako ³atwo dostêpny i tani materia³ 
doœwiadczalny, prowadzili oni eksperymenty z zakresu me- Anna Buszka
dycyny, patologii i genetyki. Badania te wynika³y i s³u¿y³y wiceprzewodnicz¹ca SKNEiB 
ideologicznym celom nazistowskiej teorii rasizmu oraz sprze-
niewierza³y siê zupe³nie zasadom etyki lekarskiej, której pod-
stawy s¹ zawarte w przysiêdze Hipokratesa.

Doœwiadczenia farmakologiczne sprawdza³y dzia³anie 
nowych leków na organizm ludzki. Wykonywano je na zle-
cenie du¿ych koncernów m.in. IG Farben (którego czêœci¹ by³a 
istniej¹ca do dziœ firma Bayer). Medykamenty nie by³y 
uprzednio testowane na zwierzêtach. Badania nad chorobami 
zakaŸnymi mia³y na celu zaspokojenie ambicji naukowych 
lekarzy SS. Zara¿anie wiêŸniów prowadzi³o bezpoœrednio do 
ich wysokiej œmiertelnoœci. Szpitale w wielu obozach koncen-
tracyjnych stawa³y siê miejscem zadawania cierpienia wy-
niszczonym i schorowanym wiêŸniom.

Przyk³adem eksperymentu by³y próby leczenia duru pla-
mistego, który jest chorob¹ zakaŸn¹, przenoszon¹ przez wszy i 
charakteryzuj¹c¹ siê wysok¹ œmiertelnoœci¹. Produkcja 
najskuteczniejszej szczepionki, wynalezionej przez polskiego 
zoologa Rudolfa Weigla, przebiega³a zbyt wolno jak na po-
trzeby wojska, ponadto by³a bardzo pracoch³onna, tote¿ od 
1941 roku zaczêto szukaæ innych rozwi¹zañ. W zwi¹zku z tym 

Poznaj przesz³oœæ dla lepszej przysz³oœci

Pan Jan Rychliñski podczas przemowy
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Cz³onkinie Studenckiego Ko³a Naukowego Etyki i Bioetyki: (od lewej)
Anna Buszka, Angelika Gonzalez, Anna Bednarek, Kinga B³oszyk,
mgr Katarzyna G³odowska (opiekun Ko³a), Anna Je¿ewska, 
Justyna Ba³azy, Joanna Badurek, Marta Darcz
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Drzwi otwarte Wydzia³u Nauk o Zdrowiu

By nie zabrakł o ratowników
W sobotê 10 kwietnia 2010 roku w Collegium Anatomicum odbywa³y siê „drzwi otwarte” 
Wydzia³u Nauk o Zdrowiu.

Data ta zachowa siê w kartach historii g³ównie jako dzieñ 
tragicznej katastrofy rz¹dowego samolotu Tu-154, w którym 
zginêli wszyscy pasa¿erowie: prezydent RP Lech Kaczyñski, 
jego ma³¿onka Maria Kaczyñska oraz towarzysz¹ca im 
delegacja wraz z cz³onkami za³ogi. Pomimo wielu w¹tpliwoœci 
dziekan wydzia³u prof. W³odzimierz Samborski przez wzgl¹d 
na tych, którzy poœwiêcili swój czas i przyjechali z ró¿nych 
krañców Polski, postanowi³ kontynuowaæ spotkanie.

Zobacz, pos³uchaj i spróbuj swoich si³

W sali im. Stefana Ró¿yckiego (tzw. Czarnej) uczestnicy 
mieli okazjê obejrzeæ i wys³uchaæ prezentacji na temat Wy-
dzia³u Nauk o Zdrowiu, która mia³a zachêciæ do studiowania na 
przedstawianych kierunkach. Niezdecydowanym pomog³a roz-
wiaæ w¹tpliwoœci, na który z nich siê zdecydowaæ. Pokaza³a, 
jak wiele mo¿liwoœci w póŸniejszej pracy zawodowej oraz nau-
kowej daje studiowanie na naszej uczelni. Po tej teoretycznej 
czêœci, poprowadzonej przez studenta fizjoterapii Przemy-
s³awa Keczmera, mo¿na by³o kierowaæ siê do stanowisk 
poszczególnych kierunków, na których studenci i studentki 
odpowiadali na wszelkie pytania i w¹tpliwoœci przyby³ych 
goœci.

Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ pokaz, przedstawiany przez stu-
dentów ratownictwa i dyplomowanych ratowników medycz-
nych. Prezentowano podstawowe i zaawansowane procedury 
ratuj¹ce ¿ycie w sytuacji nag³ego zatrzymania kr¹¿enia. 
Po zakoñczonym pokazie „poszkodowany” zosta³ odtranspor-
towany przez ambulans. Pokaz mo¿na by³o podziwiaæ przed 
budynkiem Collegium Anatomicum. Ale równie¿ wewn¹trz, 
na parterze, przyszli studenci mogli spróbowaæ swoich si³, 
æwicz¹c wykonywanie iniekcji domiêœniowych, podskórnych i 
œródskórnych oraz wk³uwanie kaniuli do¿ylnej na fantomach 
przy stanowisku kierunku pielêgniarstwo. Zainteresowani 
mogli te¿ podziwiaæ pokaz masa¿u klasycznego i limfatycz-
nego przy stanowisku fizjoterapii oraz wykonaæ masa¿ serca 
i sztuczne oddychanie metod¹ „usta-usta” lub „usta-nos” pod 
pilnym okiem studentów ratownictwa medycznego.

„Kto za tym stoi?”

Ca³a uroczystoœæ koordynowana by³a przez pani¹ mgr 
Katarzynê B. G³odowsk¹ oraz przez pana mgr Jana G³odow-
skiego. Nie zabrak³o równie¿ w³adz naszego wydzia³u, a tak¿e 
pani mgr Marii Kaleciñskiej, kieruj¹cej rekrutacj¹ na Wydzia³ 
Nauk o Zdrowiu. Obecni byli równie¿ przedstawiciele wielu 
organizacji studenckich (m.in. czasopisma „Puls UM” i Rady 
Uczelnianej Samorz¹du Studenckiego). 

Kinga B³oszyk i Anna Bednarek
III rok pielêgniarstwa, WNoZ A

nn
a 

P
rz

yb
ys

z-
G

er
ej

  x
 3

15¯YCIE STUDENCKIE



PUBLIKACJE

Fakty UMP  2 / 2010

50 lat w s³u¿bie Eskulapa
1958-2008

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e tego rodzaju 
publikacje pami¹tkowe mog¹ byæ interesu-
j¹ce tylko dla przedstawicieli danego roczni-
ka. Nic bardziej mylnego! Czêœæ odna-
wiaj¹cych dyplomy lekarzy i stomatologów 
zdecydowa³a siê do suchych informacji 
o przebiegu pracy zawodowej dodaæ wiê-

ksz¹ czy mniejsz¹ garœæ wspomnieñ bardziej osobistych. To kopal-
nia wiedzy o dawnej medycynie (z perspektywy dzisiejszej me-
dycyny 50 lat to epoka, albo i dwie), systemie kszta³cenia, ¿yciu co-
dziennym poznañskiego studenta na prze³omie lat 50. i 60 i warun-
kach pracy m³odego lekarza w PRL. Jaka szkoda, ¿e nie wszyscy 
zdecydowali siê na podzielenie siê z czytelnikiem tak¹ opowieœci¹.

Na pocieszenie w aneksie znajdujemy liczne zdjêcia. Doku-
mentuj¹ one nie tylko ¿ycie rocznika 1958, ale i dawn¹ rzeczy-
wistoœæ. Oto zajêcia dla studentów z karabinami na poligonie, 
Collegium Kopernickiego (dziœ Chmiela) z dwiema tylko kondy-
gnacjami i ogromnym kominem, pokój do nauki w ówczesnym 
akademiku i... obowi¹zkowy obóz wojskowy.

„50 lat w s³u¿bie Eskulapa 1958-2008” pod red. Mariana 
Krawczyñskiego, Antoniego Dmochowskiego i Barbary Effen-
berg-¯yndy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznañ 2009, s.390.

Pharmacoeconomics

To meet the demand for practical 
knowledge in conducting and interpreting 
pharmacoeconomic studies, the content of 
this publication will make the reader fa-
miliar with the methodology of phar-
macoeconomic studies required for the 
proper economic assesment of healthcare 
programs which is so important in order to 

choose the best health technologies.
The book also discusses the role of the Agency for Health 

Technology Assessment as the structure appointed to objectify 
the evidence-based health technology assessment, in particular 
from the perspective of cost reimbursement by the public payer.
The issues discussed herein will also allow the understanding of 
the issues related to the choice of correct sources of information 
which is important in making decisions on healthcare strategies 
(analysis and assessment of clinical, economic, individual and 
social effects of medical interventions) for an individual 
patient, a population of patients or the general public.

The book also discusses the principles of evidence-based 
medicine as per quality of medical care privided to the patient 
and the quality of life assessment issues.
[from Foreword]

“Pharmacoeconomics” edited by El¿bieta Nowakowska. Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2009, s.217.

Krew i jej symbolika 
w œwiecie BibliiAudiologia kliniczna. Zarys

Na temat krwi napisano ju¿ w biblisty-Minê³o szeœæ lat od III wydania „Au-
ce wiele tomów. Jeszcze wiêcej z pewnoœ-diologii klinicznej. Zarys”. Szybkie wy-
ci¹ napisano o krwi z punktu widzenia me-czerpanie nak³adu œwiadczy o sta³ym, zna-
dycznego. Niniejsze popularne opracowa-cznym zainteresowaniu tym podrêczni-
nie tematyki z dwóch punktów widzenia, kiem. Kolejne wydanie, tak¿e poszerzone 
przez specjalistê z zakresu medycyny, jest i w wielu rozdzia³ach poprawione i uzu-
czymœ intryguj¹cym i zapewniaj¹cym pe³nione, dostarczy Czytelnikowi nie tylko 

ciekaw¹ lekturê. Lektura ta mo¿e przydaæ siê pracownikom materia³u akademickiego niezbêdnego do 
s³u¿by zdrowia (lekarzom, farmaceutom, kapelanom szpitali, pie-realizowania programu specjalizacji i jej praktycznego wyko-
lêgniarkom, pracownikom administracji szpitali, wolontariu-nywania, ale tak¿e pewnych przemyœleñ i inspiracji do prowa-
szom) i wielu, wielu innym ludziom spragnionym wiedzy teolo-dzenia badañ naukowych. Niew¹tpliwie wyzwaniem dla audio-
gicznej. Rozwój medycyny wymaga od pracowników s³u¿by logii, szczególnie dzieciêcej, staje siê neuropatia s³uchowa oraz 
zdrowia sta³ej formacji zawodowej. Podobnie dobrze jest, gdy realizacja i ocena powszechnych badañ przesiewowych s³uchu 
swojej permanentnej formacji nie zaniedbuj¹ wszyscy ochrzcze-u noworodków. Zmienia siê tak¿e strategia w leczeniu chirur-
ni i ludzie dobrej woli. Có¿ powiedzieæ o samych chorych, szcze-gicznym niedos³uchów czuciowo-nerwowych (wszczepy ucha 
gólnie tych, którzy nieraz s¹ przymusowo wy³¹czeni z czynnego œrodkowego, œlimakowe, pniowe i œródmózgowia). Poszerza siê 
¿ycia i chêtnie dowiedz¹ siê czegoœ ciekawego o tak istotnym nasza wiedza w zakresie autoimmunologicznych, jak te¿ gene-
elemencie ludzkiej kondycji, jakim jest nasza krew.tycznych uwarunkowañ dysfunkcji uk³adu s³uchowego.
[ze S³owa wstêpnego abp Stanis³awa G¹deckiego][z Przedmowy do IV wydania]

Bogus³aw Pawlaczyk, El¿bieta Pawlaczyk-Wróblewska, „Krew „Audiologia kliniczna. Zarys” pod red. Antoniego Pruszewi-
i jej symbolika w œwiecie Biblii”. Wydawnictwo Naukowe Uni-cza i Andrzeja Obrêbowskiego (wydanie IV). Wydawnictwo 
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
niu, Poznañ 2009, s.183.skiego w Poznaniu, Poznañ 2010, s.705.
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W sobotni wieczór 13 marca 2010 do Auli Uniwersyte-
ckiej zaproszono wszystkie osoby, które w minionym roku 
swoj¹ prac¹, darem, funduszami wspar³y dzia³alnoœæ Fundacji 
Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Istniej¹ca ju¿ 
od lat osiemnastu fundacja powsta³a z inicjatywy œrodowiska 
naukowego naszej uczelni, aby profesjonalnie wesprzeæ dzia-
³ania polskich misjonarzy, którzy najubo¿szym i najbardziej 
zapomnianym ludziom na œwiecie nios¹ pomoc nie tylko du-
chow¹, ale i medyczn¹.

Na uroczystym koncercie pod patronatem metropolity 
poznañskiego abp Stanis³awa G¹deckiego oraz rektorów 
prof. Bronis³awa Marciniaka (UAM) i prof. Jacka Wysockie-
go(UMP) wyst¹pi³ Chór Uniwersytetu Medycznego im. Karo-
la Marcinkowskiego w Poznaniu pod dyrekcj¹ prof. Przemy-
s³awa Pa³ki oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Powie-
trznych, któr¹ z werw¹ dyrygowa³ mjr Pawe³ Joks. zaskoczyli audytorium wykonaniem poloneza As-dur 

Chopina. Zachwyceni s³uchacze wymusili bis, podczas które-
Radoœæ i zaduma go spontanicznie w³¹czyli siê zgodnym chórem w wi¹zankê 

pieœni patriotycznych.
Zaœpiewano i zagrano utwory o przeró¿nym charakterze: 

Graj¹cy ju¿ po raz pi¹ty dla „Redemptoris Missio” lotnicy 
nastrojowe i dynamiczne, religijne, œwieckie i... wojskowe. 

zostali na koniec koncertu uhonorowani medalem „Tym, którzy 
Pierwsz¹ czêœæ, chóraln¹, zakoñczy³o „Bullerengue” ko-

czyni¹ dobro” za bezinteresowne promowanie dzie³a fundacji.
lumbijskiego kompozytora José Rincona. Szybki rytm porwa³ 

Jednak nie tylko muzyka wype³ni³a s³uchaczom ten wie-
s³uchaczy, którzy w podziêkowaniu zgotowali chórowi wielk¹ 

czór. Organizatorzy prowadzili zbiórkê funduszy na pomoc 
owacjê. Równie radosny by³ wystêp lotników, którzy na koniec 

medyczn¹ dla misjonarzy znajduj¹cych siê pod opieka fundacji 
(oryginalne stroje by³y dodatkowa zachêt¹ i znakiem rozpo-
znawczym zbieraj¹cych). Rozdawano tak¿e 46 numer 
biuletynu informacyjnego „Raport”.

S³owo drukowane nie ma jednak takiej si³y, jak przekaz 
wizualny i œwiadectwo ludzi, którzy afrykañsk¹ rzeczywistoœæ 
widzieli z bliska. Zobaczyliœmy wzruszaj¹ce zdjêcia, us³ysze-
liœmy poruszaj¹ce s³owa. A najwiêksz¹ si³ê mia³ ³ami¹cy siê 
g³os m³odego lekarza, który wspomina³ czekaj¹ce na jego po-
moc dzieci.

I Ty tak¿e mo¿esz pomóc

Radosny nastrój wykonywanej tego wieczoru muzyki 
udzieli³ siê s³uchaczom. Byli tacy, co „u³anów pod okienkiem” 
podœpiewywali sobie jeszcze w drodze do domu. A jednak 
w duszy tli³ siê niepokój – boleœnie przypomniana w ten mi³y 
wieczór prawda, ¿e nie wszyscy mog¹ jak my cieszyæ siê 
koncertem, czekaj¹c¹ w domu po¿ywn¹ kolacj¹, tym zwyk³ym 
¿yciem, które nam wydaje siê oczywiste.

Wszystkich, którzy chcieliby podzieliæ siê u³omkiem swo-
jego zwyk³ego ¿ycia z tymi, którzy w³aœnie takiej zwyk³oœci 
potrzebuj¹, zachêcamy do odwiedzenia strony internetowej 
www.medicus.amp.edu.pl i w³¹czenia siê w pracê fundacji. 
Ka¿da pomoc jest potrzebna!

MKN

Koncert charytatywny

Koncerty charytatywne, organizowane przez Fundacjê Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
sta³y siê ju¿ tradycj¹. W marcu po raz kolejny swoim wspó³pracownikom i darczyñcom fundacja
sk³ada³a muzyczne podziêkowania.

Koncertowi towarzyszy³a kwesta

Muzykuj¹cy lotnicy wzbudzili entuzjazm publicznoœci
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Nasze (w) Kaohsiung

Zaproszenia

Poznań  współ zarzą dza

W 2010 roku przypada 26 rocznica utworzenia Wydzia³u jest podtrzymywana oraz rozwijana w czasie pozalekcyjnym, 
Studiów Medycznych Drugiego Stopnia na tajwañskim Uni- gdy studenci i wyk³adowcy wspólnie spotykaj¹ siê na po-
wersytecie Medycznym w Kaohsiung. W zwi¹zku z obcho- si³kach w mieœcie czy spêdzaj¹ wieczory w gronie znajomych. 
dami tego jubileuszu zosta³a wydana broszurka, która jest Zarówno dr M¹dry jak i dr Chudzicka-Struga³a wspominaj¹ 
zbiorem artyku³ów napisanych przez pracowników aka- pobyt na Tajwanie jako niezwyk³¹ przygodê i obie wyra¿aj¹ 
demickich zwi¹zanych z tym w³aœnie wydzia³em. chêæ, aby tam kiedyœ powróciæ – zarówno w roli wyk³adowców 

W gronie autorów znalaz³y siê równie¿ dwie przedsta- Uniwersytetu Medycznego w Kaohsiung, jak i ca³kiem 
wicielki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow- prywatnie, by nacieszyæ siê urokami tego przepiêknego 
skiego w Poznaniu: dr med. Edyta M¹dry z Katedry i Zak³adu miejsca.
Fizjologii oraz dr med. Izabela Chudzicka-Struga³a z Katedry 
i Zak³adu Mikrobiologii Lekarskiej. Obie panie przedstawi³y CNJA
w swoich krótkich artyku³ach doœwiadczenia z Tajwanu, gdzie 
przebywa³y jako goœcie Uniwersytetu Medycznego w Kaoh-
siung, prowadz¹c zajêcia dla studentów programu anglo-
jêzycznego. Podzieli³y siê wra¿eniami, jakie przynios³o 
zetkniêcie z tak odmienn¹ od europejskiej kultur¹. W swoich 
wspomnieniach z czasu spêdzonego na Uniwersytecie 
Medycznym w Kaohsiung wyrazi³y swój podziw dla tam-
tejszego poziomu nauczania oraz dla niezwyk³ej atmosfery 
wspó³pracy pomiêdzy studentami i wyk³adowcami. Zwróci³y 
równie¿ uwagê na fakt, ¿e wiêŸ miêdzy tymi dwiema grupami 

Polskie Towarzystwo Pielêgniarstwa, Opieki Paliatywnej spicyjnej (postêpowanie objawowe u pacjentów z zaawanso-
i Hospicyjnej serdecznie zaprasza na IV Konferencjê Naukow¹ wan¹ chorob¹ nowotworow¹ lub innymi postêpuj¹cymi, 
„W zgodzie z tradycj¹, otwarci na wyzwania medycyny XXI zagra¿aj¹cymi ¿yciu chorobami; psychoonkologia; psycho-
wieku”, która odbêdzie siê w dniach 18-20 czerwca 2010 roku logia koñca ¿ycia; opieka duchowa; problemy codzienne 
w siedzibie Oddzia³u Poznañskiego PAN przy ul Wieniaw- w pracy pielêgniarki opieki paliatywnej).
skiego 1. Wszelkie informacje na temat konferencji s¹ dostêpne na 

Tematyka konferencji bêdzie obejmowa³a najbardziej stronie internetowej:
aktualne zagadnienia w pracy zespo³ów opieki paliatywnej i ho- www.ptpopih.pl/konferencja/konferencja.html

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Stomato- z listy filadelfijskiej zosta³ prof. dr hab. Ryszard Koczorowski. 
logicznego, które w dniach 25-26 lutego 2010 zebra³o siê we W sk³ad Zarz¹du G³ównego wszed³ tak¿e prof. dr hab. 
Wroc³awiu, wybra³o nowe w³adze na kolejn¹ czteroletni¹ Zdzis³aw Krysiñski.
kadencjê (2010-2014). Prezydentem PTS-u zosta³ prof. dr hab. Troje przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
Bart³omiej Loster z Collegium Medicum Uniwersytetu Ja- rola Marcinkowskiego w Poznaniu w Zarz¹dzie G³ównym PTS 
gielloñskiego w Krakowie, natomiast wiceprezydentem ds. jest wyrazem uznania dla poznañskiego œrodowiska stoma-
wspó³pracy z zagranic¹ zosta³a prof. dr hab. Honorata Shaw tologicznego i nadziej¹ na dalszy dynamiczny rozwój tego 
z naszej uczelni. Cz³onkiem „Rady Piêciu” (redaktorów na- najwiêkszego w Polsce towarzystwa. 
czelnych czasopism) ukierunkowanej na tworzenie czasopisma RWK
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Nowe tytuł y, stanowiska
i stopnie naukowe
   Profesury tytularne    Doktoraty

   Profesury uczelniane

    WYDZIA£ LEKARSKI  I
1. prof. dr hab. Witold Kêdzia
2. prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz

    WYDZIA£ LEKARSKI  II
Doktorzy nauk biologicznych w zakresie biologii:1. prof. dr hab. Ryszard Waœko
1. mgr biotechn. Katarzyna Franciszkiewiczstanowisko profesora zwyczajnego
„Rola chemokin i ich receptorów w kszta³towaniu siê fazy efek-2. prof. dr hab. Zofia Niemir
torowej przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej”stanowisko profesora zwyczajnego
(„The role of chemokines and chemokine receptor in shaping 3. dr hab. Maria Pioruñska-Stolzmann
the effector phase of antitumor immune response”)stanowisko profesora nadzwyczajnego
doktorat co-tutelle (UMP i Institut Gustave Roussy)4. dr hab. Maria Gryczyñska
2. mgr biol. Aleksandra Baszczukstanowisko profesora nadzwyczajnego
„Ocena wybranych wskaŸników dysfunkcji œródb³onka naczy-5. dr hab. Marek Rucha³a
niowego w surowicy chorych na pierwotne nadciœnienie têtnicze”stanowisko profesora nadzwyczajnego

    WYDZIA£ LEKARSKI  II
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
1. lek. med. Stanis³aw Patryas 
„WskaŸnik Catona-Deschampsa w ocenie kolan z jednoprze-
dzia³owymi zmianami zwyrodnieniowymi leczonych 
osteotomi¹ Coventry”
 2. lek. med. Andrzej Pytel 
„Rozwój j¹dra poœrednio-bocznego u zarodków i p³odów 
ludzkich (od 5 do 13 tygodnia)”

    WYDZIA£ LEKARSKI I
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
1. lek. med. Pawe³ Uchman
„Ocena wartoœci klinicznej oznaczeñ ploidii DNA u chorych 

    WYDZIA£ LEKARSKI  I z rakiem szyjki macicy”
1. prof. dr hab. Ryszard Staniszewski 2. lek. med. Ma³gorzata Harasymczuk

„Ocena interakcji komórek raków p³askonab³onkowych g³owy 
i szyi z komórkami uk³adu odpornoœciowego mikroœrodowiska 
nowotworu”
3. lek. med. Miros³aw Szczepañski    WYDZIA£ LEKARSKI  I
„Badanie nad biologiczn¹ rol¹ ekspresji receptorów Toll-podo-1. prof. dr hab. Pawe³ Murawa
bnych (TLR) na komórkach raków g³owy i szyi u cz³owieka”stanowisko profesora zwyczajnego
4. lek. med. Honorata Pietrzak-Kaczmarek2. dr hab. Jan Sikora
„Test krystalizacji ³ez i œliny w rozpoznawaniu i monitoro-stanowisko profesora nadzwyczajnego
waniu przebiegu zespo³u Sjögrena”

    WYDZIA£ LEKARSKI  II
Doktorzy habilitowani nauk medycznych
1. w zakresie stomatologii – chirurgii szczêkowo-twarzowej
dr Krzysztof Osmola
„Przydatnoœæ oznaczeñ ploidii DNA, apoptozy i wybranych 
markerów u chorych z rakiem b³ony œluzowej jamy ustnej”

   Habilitacje

Na posiedzeniu Senatu 
– zasady przyznawania, wykorzystywania i rozliczania œrod-24 lutego 2010
ków na dzia³alnoœæ statutow¹ 
2. uchwali³ zmiany 

Senat: – w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2009
1. uchwali³ – w zasadach rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 
– limity przyjêæ na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 
2010/2011 na kierunku kosmetologia – w Statucie Szpitala Klinicznego im. Heliodora Œwiêcickiego
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3. zmieni³ uchwa³ê nr 137/09 w sprawie utworzenia na WL II honorowego Z³oty Laur Akademicki oraz powo³aniem Kon-
unikatowego kierunku biotechnologia medyczna i bioeko- wentu Godnoœci Honorowych
nomia

4. wyrazi³ zgodê na
4. wyrazi³ zgodê na – likwidacjê Katedry Ratownictwa Medycznego 
– powo³anie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok aka- – zmianê nazwy Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych 
demicki 2010/2011 na Studium Jêzyków Obcych oraz dokona³ wynikaj¹cej z tego 
– zawarcie porozumienia pomiêdzy Wydzia³em Stomatologii poprawki w Statucie Uczelni 
Uniwersytetu Stanowego w Ohio (Columbus, Ohio, USA) – zawarcie umowy co-tutelle z Uniwersytetem w Nancy 
a Oddzia³em Stomatologii Wydzia³u Lekarskiego II Uniwersy- – podjêcie dzia³añ zwi¹zanych z utworzeniem Instytucji Oto-
tetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu czenia Biznesu
– przyjêcie na niestacjonarne studia doktoranckie osób, które 
wygra³y konkurs organizowany w ramach Programu TEAM 5. zatwierdzi³ zmiany w Regulaminie Samorz¹du Studenckiego 
– powo³anie prof. dr hab. Jacka Wachowiaka na kierownika II 
Katedry Pediatrii 6. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie na stano-
– powo³anie prof. UM dr hab. Paw³a Jagodziñskiego na kiero- wisko profesora zwyczajnego:
wnika Katedry i Zak³adu Biochemii i Biologii Molekularnej – prof. dr hab. Paw³a Murawy z Zak³adu Patologii Nowotwo-
– przed³u¿enie o jeden rok mianowania na stanowisku profeso- rów Katedry Onkologii
ra nadzwyczajnego prof. UM dr hab. Krzysztofa Lewandow-
skiego 7. pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na stano-
– powo³anie prof. dr hab. Honoraty Shaw na kierownika Kate- wisko profesora nadzwyczajnego:
dry i Zak³adu Biomateria³ów i Stomatologii Doœwiadczalnej – dr hab. Marii Gryczyñskiej z Katedry i Kliniki Endokryno-
– powo³anie prof. dr hab. Janiny Stopy na kierownika Katedry logii, Przemiany Materii i Chorób Wewnêtrznych 
i kierownika Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Perio- – dr hab. Marka Rucha³y z Katedry i Kliniki Endokrynologii, 
dontologii Przemiany Materii i Chorób Wewnêtrznych
– powo³anie dr hab. El¿biety Szponar na kierownika Kliniki 
Chorób B³ony Œluzowej Jamy Ustnej 8. wyrazi³ zgodê na powo³anie:
– powo³anie prof. dr hab. Marii Borysewicz-Lewickiej na – prof. dr hab. Wojciecha Dyszkiewicza na kierownika  Ka-
kierownika Katedry i Kliniki Stomatologii Dzieciêcej tedry Kardio-Torakochirurgii
– powo³anie prof. UM dr hab. Jerzego Sokalskiego na kiero- – prof. dr hab. Bogdana Miœkowiaka na kierownika Katedry 
wnika Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Optometrii i Biologii Uk³adu Wzrokowego 

– prof. dr hab. Jerzego Moczki na kierownika Katedry i Zak³a-
5. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie na stano- du Informatyki i Statystyki 
wisko profesora zwyczajnego:
– prof. dr hab. Ryszarda Waœki z Katedry i Kliniki Endo-
krynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnêtrznych
– prof. dr hab. Zofii Niemir z Katedry i Kliniki Nefrologii, 14 kwietnia 2010
Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych 

W zwi¹zku z ¿a³ob¹ narodow¹ po katastrofie samolotu 6. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie na stano-
rz¹dowego z Par¹ Prezydenck¹ i 94 osobami towarzysz¹cymi wisko profesora nadzwyczajnego
na pok³adzie, otwarte, nadzwyczajne posiedzenie Senatów – dr hab. Marii Pioruñskiej-Stolzmann z Katedry Chemii i Bio-
Akademickich Publicznych Uczelni Wy¿szych Poznania chemii Klinicznej
odby³o siê o godzinie 13 w Auli Uniwersyteckiej.

Jego celem by³o uczczenie pamiêci i oddanie ho³du tra-
gicznie zmar³ym przedstawicielom polskiego pañstwa i spo-

31 marca 2010 ³eczeñstwa.
Przemówienia wyg³osili:

Senat: – rektor UAM i przewodnicz¹cy Kolegium Rektorów Poznañ-
1. zaopiniowa³ wnioski o nagrody Ministra Zdrowia skich prof. Bronis³aw Marciniak;

– wicemarsza³ek Senatu RP prof. Marek Zió³kowski;
2. uchwali³ – wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego prof. Witold Ju-
– plan wydawniczy na rok akademicki 2010/2011 rek.
– regulaminy nadawania medali, wyró¿nieñ i nagród Posiedzenie prowadzi³ dr Zbigniew Grochal (Wydzia³ 
– Regulamin Studiów  Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM), który recytowa³ 
– Regulamin Studiów w Jêzyku Angielskim równie¿ poezje Jana Kochanowskiego, Romana Brandstaettera 

i Ignacego Krasickiego.
3. dokona³ zmian w Statucie Uczelni zwi¹zanych z tytu³em ho- Wyst¹pi³ Chór Akademicki UAM pod dyrekcj¹ Jacka 
norowym doktora honoris causa, ustanowieniem wyró¿nienia Sykulskiego.
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Konia z rzêdem temu, kto zapytany znienacka o poznañsk¹ 1953 zapad³a decyzja o przekazaniu obiektu Akademii Me-
budowlê inspirowan¹ królewskimi £azienkami wska¿e dawny dycznej na potrzeby studenckiej sto³ówki. Starsze pokolenie 
budynek wystawowy przy ul. Parkowej. A jednak faktem jest, poznañskich medyków pamiêta jeszcze odór kapusty wy-
¿e projektant budynku, naczelny architekt Powszechnej Wy- pe³niaj¹cy ten królewsko-zagraniczny budynek. Tu, gdzie dziœ 
stawy Krajowej Roger S³awski, zarówno kszta³t bry³y, jak wydaje siê ksi¹¿ki, wydawano talerze z gor¹c¹ zup¹ czy 
i koncepcjê œwietlika zaczerpn¹³ z warszawskiego, klasy- „drugim”, a sala konsumpcyjna mieœci³a siê na lewo, gdzie dziœ 
cystycznego wzorca. zbiory biblioteczne i korytarzyk ku pomieszczeniom dla pra-

cowników.
„Polonja zagranic¹”

Desant z Sierocej
Od maja do wrzeœnia 1929 roku taki napis na pawilonie nr 36 

wita³ wchodz¹cych na wystawê od strony ul. Œniadeckich Kiedy w roku 1979 sto³ówka mog³a siê przenieœæ do nowego 
(jej odcinek od ul. Parkowej ku pó³nocy by³ wy³¹czony z ruchu akademika „Eskulap” przy ul. Przybyszewskiego, powsta³ 
i nale¿a³ do terenów wystawowych). Budynek, wzniesiony pomys³ umieszczenia tu gnie¿d¿¹cej siê dot¹d przy ul. Sierocej 
sumptem polonii w USA, po³o¿ony by³ wœród rozleg³ych uczelnianej biblioteki. Pracownicy biblioteki przekonywali, ¿e 
trawników i klombów, w odpowiedniej odleg³oœci od Pal- mimo du¿o wiêkszego metra¿u (na Sierocej musia³o wy-
miarni, która by³a wówczas du¿o mniejsza ni¿ dziœ. Miaù starczyæ zaledwie 628 m2) nie jest to dobry pomys³, poniewa¿ 
powierzchniæ 1370 m2, podzielon¹ arkadami na trzy wielkie wnêtrza budynku s¹ niefunkcjonalne i trudne do zaadaptowa-
pomieszczenia. Wysoki strop podpiera³y jak dziœ rzêdy ma- nia. Szukano innego rozwi¹zania, a skoro to siê nie powiod³o, 
sywnych kolumn. Dostêp do wnêtrza zapewnia³o siedem Biblioteka G³ówna w grudniu 1984 roku przenios³a siê mimo 
frontowych drzwi, by³o te¿ wejœcie od strony ul. Orzeszkowej. wszystko na Parkow¹.
Eksponaty podzielono na dzia³y historyczny, etnograficzny, By³ to jak wiadomo czas niesprzyjaj¹cy remontom, wiêc 
naukowy, sztuki, œwiatowy, gospodarczy i zrzeszeniowy. przez wiele lat inwestycje by³y mikroskopijne. Zamurowano 

Wiêkszoœæ pawilonów wystawowych PeWuKi mia³a cha- miêdzy innymi dwoje z trzech pozosta³ych frontowych drzwi 
rakter tymczasowy, budowano je wiêc z materia³ów nietrwa- (pozostawiaj¹c co ciekawe nie œrodkowe, lecz prawe, bli¿sze 
³ych. Obiekt przy Parkowej by³ wyj¹tkiem, zbudowano go so- u¿ywanej teraz bramy wejœciowej i wjazdowej od strony 
lidniej. Mia³ murowane œciany i w³asn¹ kot³owniê (przesta³a ul. Œniadeckich) a do wielkich przestrzeni wystawowych 
funkcjonowaæ dopiero 10 lat temu, po przy³¹czeniu budynku wstawiono czterometrowe metalowe rega³y. Dziêki nim uda³o 
do miejskiej sieci ciep³owniczej). Po zakoñczeniu wystawy siê zgromadziæ w jednym miejscu wiêkszoœæ zbiorów rozpro-
mia³o tu powstaæ Muzeum Emigracji, tak bowiem szonych dot¹d w ró¿nych obiektach i klinikach akademii, tak¿e 
przewidywa³a umowa miêdzy zarz¹dem PeWuKi a Zwi¹zkiem najwartoœciowsze zbiory specjalne.
Narodowym Polskim w Ameryce, który wy³o¿y³ na budowê 
pawilonu 25 tys. dolarów, a dodatkowo 11 tys. mia³ zebraæ Adaptacja dziêki FNP
w porozumieniu z innymi organizacjami polonijnymi. Braku-

Pomieszczeñ do opracowywania zbiorów ci¹gle brakowa³o, j¹ce 4,5 tys. dolarów wy³o¿yli organizatorzy wystawy.
podobnie jak sal seminaryjnych. Zmiana na lepsze nast¹pi³a 
dopiero w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych, gdy dziêki dofi-Od rzeŸb parkowych do sto³ówki
nansowaniu z programu LIBRARIUS Fundacji na rzecz Nauki 

Z powodu œwiatowego kryzysu gospodarczego plany utwo- Polskiej mo¿na by³o przestropowaæ czêœæ budynku, tworz¹c 
rzenia muzeum emigracyjnego nie zosta³y zrealizowane. kilka dodatkowych pomieszczeñ dla pracowników oraz prze-
W budynku przy ul. Parkowej zlokalizowano magazyny za- stronn¹ salê seminaryjn¹. Adaptacja by³a bardzo trudna i wy-
rz¹du zieleni miejskiej i warsztaty produkuj¹ce elementy rzeŸb maga³a doœæ karko³omnych rozwi¹zañ, m.in. utworzenia ga-
parkowych. Stan taki panowa³ do czasów II wojny œwiatowej. leryjki komunikacyjnej ponad czêœci¹ zbiorów.
W maju 1940 roku oraz w kwietniu i maju 1944 pawilon w du- Szczêœliwie nowe pomieszczenia dla Biblioteki G³ównej 
¿ym stopniu uleg³ zniszczeniu w wyniku alianckich nalotów zosta³y zaprojektowane oryginalnie na jej potrzeby i choæ stan 
bombowych na tereny targowe, zajête przez niemiecki prze- starego budynku sprawia, ¿e pracownicy nie mog¹ doczekaæ 
mys³ wojskowy (m.in. fabryka samolotów Focke-Wulf). siê wyprowadzki, to jednak troszkê ¿al...

Zniszczony przez dzia³ania wojenne budynek zosta³ po woj-
nie odbudowany i s³u¿y³ raz jeszcze targom. Jednak ju¿ w roku Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Biblioteka gł ówna
Osiemdziesiêcioletni dziœ budynek, sfinansowany ze sk³adek polonusów, 
s³u¿y³ uczelnianej bibliotece przez æwieræ wieku. 
W przededniu przeprowadzki zbiorów bibliotecznych do nowych pomieszczeñ 
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym ¿egnamy siê z nim opisem jego dziejów.

Fakty UMP  2 / 2010
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Fot. Magdalena Knapowska-Nizioùek
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Nietypowy widok na magazyn ksi¹¿ek ze zbudowanej kilkanaœcie lat temu galeryjki

Sala seminaryjnaCzytelnia studentów Galeria zmar³ych kierowników jednostek
uniwersyteckich i akademickich

Wejœcie g³ówne dziœElewacja od strony ul. Œniadeckich Podczas Powszechnej Wystawy Krajowej (1929)



Uniwersytet   Medyczny   im.   Karola   Marcinkowskiego   w   Poznaniu

FaktyUMPNr 2
(92)

marzec
kwiecieñ

2010

¯a³obne, wspólne i otwarte posiedzenie senatów publicznych wy¿szych uczelni miasta Poznania zosta³o zwo³ane 

na œrodê 14 kwietnia 2010 roku (patrz str. 21). Aula Uniwersytecka wype³ni³a siê szczelnie – przybyli cz³onkowie senatów, 

pracownicy uczelni oraz m³odzie¿ akademicka. Atmosfera by³a bardzo podnios³a. Zebrani – co w dzisiejszej Polsce bardzo 

rzadkie – przy³¹czyli siê do chóru i wspólnie zaœpiewali hymn pañstwowy. W hallu wystawiono specjaln¹ ksiêgê kondolencyjn¹. 

Po posiedzeniu kilka tysiêcy poznaniaków, wœród których byli przedstawiciele w³adz akademickich, pañstwowych 

i samorz¹dowych, wziê³o udzia³ w mszy œw., odprawionej na placu Mickiewicza przez abp Stanis³awa G¹deckiego.
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Akademicka ¿a³oba
w obiektywie Kazimierza Frysia




