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w Państwa ręce oddajemy ósmy już numer Biuletynu Informacyjnego Studenckiego Koła 

Naukowego Etyki i Bioetyki.

Nowy rok akademicki to nowe wyzwania, plany, pomysły. Dla Koła jest to również czas 

zmian i podejmowania nowych aktywności. Zachęcam Państwa do zapoznania się opisami 

członków nowowybranego Zarządu Koła.

A co z osobami, które już są absolwentami uczelni wyższej? Podpowiadamy w jaki sposób 

przygotować się do pierwszych dni w nowej pracy i jak zasłużyć na miano superpracownika.

Chcielibyśmy się również z Państwem podzielić refleksjami na temat medycyny estetyc-

znej, chirurgii plastycznej i kosmetologii. Ich wpływu na jakość życia i postrzeganie własnej 

osoby.

W najnowszym Biuletynie nie mogło zabraknąć miejsca na wspomnienia. Zapraszam do 

przeczytania relacji z wyjazdu do Berlina na międzynarodowe seminarium „Medycyna 

w czasach narodowego socjalizmu” w ramach grantu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz 

Nauki oraz do powspominania, podczas oglądania fotografii, 40-lecia Wydziału Nauk o Zd-

rowiu, które wraz z Kołem Open Physiotherapy mieliśmy przyjemność współtworzyć.

Chciałabym również Państwa zachęcić do zapoznania się z informacjami dotyczącymi na-

jnowszego projektu realizowanego przez nasze Koło „Transkulturowa opieka medyczna 

w obliczu narodzin i śmierci”. Najbliższy wykład z serii spotkań odbędzie się już w grudniu 

i poświęcony będzie cywilizacji muzułmańskiej. Więcej informacji oraz formularz rejestra-

cyjny będzie dostępny już 17. listopada na nowotworzonej stronie internetowej Koła, 

www.skneib.ump.edu.pl. 

Zapraszam do lektury,

Redaktor Naczelna

Aleksandra Bendowska
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CzytelniCy, 
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Na pierwszym tegorocznym spotkaniu członków naszego Koła, tj. 19.X,  odbyły się wybory 
do Zarządu Koła. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącą 
Studenckiego Koła Etyki i Bioetyki  została Aleksandra Bendowska, wiceprzewodniczącą 
– Nina Kaczmarek, członkami Zarządu – Katarzyna Zdunek oraz Klaudia Wesołowska.
Poniżej prezentujemy krótkie charakterystyki członków Zarządu.

NOWy ROk AkAdemiCki 
NOWe WyZWANiA 
NOWy ZARZąd

Członek Zarządu – Klaudia Wesołowska

Obecnie jestem studentką II roku studiów magisterskich na 
Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu. Studiuję na kierunku zdrowie publiczne (specjalność: 
Monitorowanie Badań Klinicznych). Swoją przyszłość zawodo-
wą wiążę z branżą farmaceutyczną. Szalenie rozwijająca praca 
w Kole pozwala  mi na poszerzanie swoich horyzontów oraz na 
poznanie wspaniałych ludzi. Uwielbiam taniec i literaturę obcą.

Przewodnicząca Koła – Aleksandra Bendowska

Mam 22 lata. Jestem studentką I roku położnictwa na stu-
diach  uzupełniających magisterskich. Studiowanie tego 
kierunku daje mi ogromną satysfakcję i radość z możliwości 
współpracy z pacjentką i jej rodziną. Moja przygoda z SKN 
Etyki i Bioetyki rozpoczęła się od Konferencji „Medycyna 
w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu”, która odbyła się 
w październiku 2014 roku. Uczestniczenie w organizacji tak 
dużego naukowego przedsięwzięcia było dla mnie tak pozy-
tywnym i inspirującym doświadczeniem, że postanowiłam 
na dłużej związać się z Kołem. W ubiegłym roku akademic-
kim miałam przyjemność być koordynatorem studenckim 
kampanii „Jak zostać dawcą. Podaj dalej!”, podczas której 
miałam okazję sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Za to 
właśnie cenię Koło – za możliwość poznawania siebie i od-
krywania w sobie nowych umiejętności.

Członek Zarządu – Katarzyna Zdunek

Na co dzień łączę dwa kierunki studiów na UMP: pielęgniar-
stwo II rok i kosmetologię III rok. W wolnym czasie realizuję 
swoje zainteresowania związane z szeroko pojętą sferą kosme-
tyczną. Koło pozwala mi zdobywać nowe umiejętności w tych 
obszarach wiedzy, które wykraczają poza to, czego mogłabym 
dowiedzieć się na zajęciach.

Wiceprzewodnicząca Koła – Nina Kaczmarek

Mam 22 lata i jestem studentką pierwszego roku dietetyki na 
studiach uzupełniających magisterskich. Od dawna interesuję 
się żywnością i jej wpływem na nasz organizm, a także bardzo 
lubię gotować. Moje studia ułatwiają mi odnalezienie drogi do 
zdrowia i wewnętrznej równowagi. Dzięki nim coraz bardziej 
wciąga mnie prawidłowe odżywianie i liczę, że w przyszłości 
będę w pełni potrafiła pomóc innym w uzdrawianiu samego 
siebie przez wybieranie odpowiedniego jedzenia. Na spotkanie 
Koła Etyki i Bioetyki po raz pierwszy trafiłam pod koniec roku 
akademickiego 2013/14. Dzięki ludziom, którzy je tworzą oraz 
poruszanej tematyce Koło stanowi niezwykle pozytywne i in-
spirujące przedsięwzięcie.
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CHirurgiA plAstyCznA, 
medyCyNA eStetyCZNA 
i kOSmetOlOgiA:
leCZeNie duSZy CZy CiAłA?

Katarzyna Zdunek

Na co dzień łączę dwa kierunki studiów na UMP: 

pielęgniarstwo II rok i kosmetologię III rok. W wolnym 

czasie realizuję swoje zainteresowania związane 

z szeroko pojętą sferą kosmetyczną. Koło pozwala mi 

zdobywać nowe umiejętności w tych obszarach wiedzy, 

które wykraczają poza to, czego mogłabym dowiedzieć się 

na zajęciach.

I choć zabiegi upiększające mają swoje korze-
nie w odległej starożytności, to w ostatnich la-
tach, zarówno na świecie jak i w Polsce, coraz 
prężniej zaczęła się rozwijać branża chirurgii 
plastycznej, medycyny estetycznej oraz szero-
ko pojętej kosmetyki, a to wszystko w odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie rynku.

W codziennym życiu zewsząd docierają do 
nas obrazy kreowania współczesnego pięk-
na. Promowanie smukłego, wysportowanego 
ciała i wizerunek nieskazitelnej cery ludzi 
show-biznesu poniekąd wymusza na nas chęć 
dążenia do idealnego wyglądu. Jednak to, co 
widzimy jest tak naprawdę, w większości przy-
padków, efektem regularnego poddawania się 
zabiegom w profesjonalnych gabinetach. Mają 
one na celu dostosowanie urody do wymagań 
stawianych osobie znanej publicznie lub tak-
że kamuflowanie skutków działania czasu na 
jej organizm. Jak zakłada definicja dziedziny 

nauki, jaką jest medycyna estetyczna, jej dzia-
łania mają mieć na celu usunięcie niedosko-
nałości o różnym podłożu, poprawiając jakość 
życia pacjentów. Więc czy lifting twarzy wy-
konany znanej aktorce poprawi w jakiś sposób 
jej samopoczucie i stan psychiki? Czy będzie 
umożliwiał jedynie otrzymanie kolejnej roli, 
a inwestycja w siebie po czasie po prostu się 
zwróci?

Sami funkcjonujemy z przekonaniem: jak 
cię widzą, tak cię piszą. To ludzie atrakcyjni 
fizycznie są w dzisiejszym świecie postrzega-
ni jako inteligentniejsi lub jako ci zajmujący 
wyższe stanowiska pracy. Widok osoby zanie-
dbanej, z jakimś defektem estetycznym czy 
dermatozą często budzi w nas niesmak i jest 
pretekstem do tworzenia domysłów. Zazwy-
czaj po prostu odwracamy się i nie chcemy 
tego oglądać. Nie wspominając już o bliższym 
kontakcie czy zwykłym geście podania dłoni. 

Na co dzień, zasiadając przed telewizorem, możemy wybierać spośród licznych programów 
dotyczących dbania o urodę, sylwetkę ciała oraz tych dotyczących zdrowego trybu życia. 
Po krótkim czasie stajemy się „specjalistami” w dziedzinie zabiegów korygujących wygląd, 
nowości na rynku produktów kosmetycznych, a w wolnym czasie podziwiamy relację z sali 
operacyjnej, gdzie właśnie odbywa się zabieg wszczepienia implantów piersi. 

Niestety, ale w takiej sytuacji aspekt jako-
ści życia tych osób jest przez społeczeństwo 
pomijany. Integracja społeczna czy relacja 
z otoczeniem staje się dla tych osób olbrzy-
mim problemem, bo to właśnie skóra nadaje 
nam charakterystycznych cech osobniczych. 
I pomimo tego, że schorzenia dermatologicz-
ne czy problemy z zaburzoną estetyką ciała 
w większości przypadków nie są chorobami 
stanowiącymi zagrożenie życia człowieka, po-
trafią na dobre zmienić jego jakość i sprawić, 
że komfort psychiczny będzie ściśle związany 
z zaistniałym defektem. Jak w takim przypad-
ku będziemy rozpatrywać zabiegi medycyny 
estetycznej?

Osoba, nie posiadająca wykształcenia me-
dycznego, spoglądając na niektóre zabiegi 
medycyny estetycznej mogłaby uznać niektóre 
stosowane metody za całkowicie zbędne. Po 
co decydować się na ostrzykiwanie botok-
sem pewnych okolic ciała w celu zlikwido-
wania potliwości, po co poddawać się dość 
bolesnemu procederowi, jeśli na rynku ko-
smetycznym możemy znaleźć cały wachlarz 
preparatów blokujących działanie gruczołów 
potowych?

Nasilenie objawów schorzenia, u osób nim 
dotkniętych, pociąga za sobą wzmożony dys-
komfort i ciągłe napięcie emocjonalne zwią-
zane z myślą o swoim wyglądzie, zapachu 
ciała czy nawet ciągle spoconych dłoniach 
w momencie zwykłego gestu na przywitanie. 
W grę często wchodzą liczne problemy natury 
fizjologicznej, a postrzeganie chorych przez 
pryzmat osób zaniedbanych higienicznie, bez 
znajomości podstaw problemu, wpływa na 
odczuwanie przez nich pewnego rodzaju styg-
matyzacji.

A co z problemami widocznymi na pierwszy 
rzut oka, które nie mają wpływu na wykony-
wanie czynności życia codziennego, ale nie 
znikną bez interwencji chirurgicznej? Kom-
pleksem dotykającym często przedstawicieli 
obu płci i będącym wyłącznie defektem este-
tycznym są odstające uszy. Każdy z nas znał 
choć jedną osobę będącą głównym obiektem 
żartów i przykrych wyzwisk w szkole. Dziew-
czynki często zapuszczają włosy, aby ukryć 
swój „problem”. Chłopcy natomiast, z reguły 
nie mogąc radzić sobie w ten sposób, ucieka-
ją się do „domowych” metod niwelujących, 
w mniej lub bardziej skuteczny sposób, ten 
defekt natury. Obecnie największym proble-
mem jest przyznanie się takiej osoby do swojej 
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niedoskonałości, otwarcie się na zmiany i pod-
jęcie decyzji o operacji plastycznej. Zabiegi 
takie wykonywane są już we wczesnym wieku 
szkolnym i możemy w ten sposób zapobiec 
trwałym zmianom w psychice młodego czło-
wieka, w aspekcie wartościowania i postrzega-
nia siebie.

Trądzik, blizny w okolicy twarzy lub narośla 
różnego pochodzenia wydają się błahym pro-
blemem, ale człowiekowi, któremu doskwiera-
ją, często nie pozwalają na otwarcie się w kon-
taktach międzyludzkich. Przetrwały trądzik, 
który w wieku dojrzewania wydawał się cał-
kiem fizjologicznym objawem, może dopiero 
w wieku dorosłym zacząć ingerować w poczu-
cie atrakcyjności i pewności siebie. Niestety, 
w takim  przypadku możemy także mówić 
o chorobach psychodermatologicznych. Za-
burzenia w postaci nerwic, depresji czy wyco-
fanie społeczne, pojawiające się w momencie 
wystąpienia defektu skóry, wpływają z kolei 
na pogłębienie i zaostrzenie owych objawów 
dermatologicznych, co sprawia, że błędne koło 
się zamyka. Istotne jest holistyczne podejście 
do pacjenta w trakcie procesu leczenia, który, 
w niektórych przypadkach, szybciej kończy się 
powodzeniem natury estetycznej niż psycho-
logicznej. Aby wykluczyć lub w porę wykryć 
u pacjentów negatywny wpływ choroby na 
stan psychiczny, który w zależności od przy-
padku jest indywidualny i subiektywny, zaczę-
ły funkcjonować kwestionariusze dermatolo-
giczne do zobiektywizowania objawów.

Kosmetolodzy często mają na celu wspomaga-
nie zabiegów specjalistycznych zabiegami ko-
smetycznymi, aby uskutecznić leczenie i wpły-
nąć pozytywnie na efekty zabiegów chirurgii 
czy medycyny estetycznej. Ale o pomoc do 
nich często zgłaszają się ludzie niekoniecznie 
od razu, w celu zwalczenia jakiegoś problemu 
estetycznego, ale potrzebujący często rozmowy 
z osobą wykwalifikowaną, niekoniecznie od 
razu lekarzem, która potrafi doradzić i rozwiać 
pewne wątpliwości towarzyszące podejmowa-
niu decyzji. Z drugiej strony zaś, pacjentami 
są osoby, które na co dzień borykają się m.in. 
z nadmiernym owłosieniem, wrastającymi pa-
znokciami czy choćby przebarwieniami skóry. 
Kosmetolodzy, wbrew powszechnej opinii, 
nie zajmują się tylko i wyłącznie malowaniem 
paznokci i wykonywaniem drobnych zabie-
gów upiększających na twarz, ale także zwal-
czaniem schorzeń powodujących dyskomfort 
fizyczny oraz psychiczny. Nawiązując do pro-
blemu nadmiernego owłosienia u kobiet, które 
w wielu przypadkach skutecznie można zwal-
czyć laseroterapią. Może ono skutkować niską 
samooceną, związaną z przybieraniem cech 
męskich wraz z pojawianiem się ciemnych, 
grubych włosów nad wargą lub na podbródku 
i policzkach. Występujący nadmiar włosów 
na częściach ciała, takich jak nogi lub brzuch, 
prowadzi do zamykania się na bliskie kontakty 
z drugą osobą. I choć ówcześnie temat depila-
cji nie jest tematem tabu, kobiety z problemem 
hirsutyzmu boją się szukać pomocy z obawy 
przed swego rodzaju wykluczeniem czy obrzy-
dzeniem w oczach innych.

Podsumowując, można by przytaczać wiele 
przykładów ludzi, którym pomoc medycyny 
estetycznej w drobnej zmianie wyglądu po-
zwoliła na dużą zmianę w życiu. I pomimo 
tego, iż podjęcie decyzji związanej z ingeren-
cją chirurgiczną wiąże się nie tylko z nakła-
dem finansowym, ale też przełamaniem się 
w dążeniu po swoje szczęście, w momencie 
usunięcia problemu pacjenci odczuwają sa-
tysfakcję z podjętej decyzji. Nawet jeśli nie ma 
problemu ze środowiskiem medycznym, pod-
chodzącym do pacjenta w sposób holistyczny, 
potrafiącym ocenić stan kliniczny, zarówno 
ten psychiczny jak i fizyczny pacjenta, powin-
niśmy zwracać uwagę reszcie społeczeństwa 
na problem stygmatyzacji osób z problemami 
skóry czy defektami wyglądu. Wracając do 
pytania – czy wszelkie zabiegi korygujące są 
leczeniem duszy czy ciała, odpowiem, że nie 
możemy tego zupełnie rozgraniczać. Każda 
ingerencja we własne ciało wiąże się z wcze-
śniejszym występowaniem kompleksu, mniej 
lub bardziej poważnego. I choć wyróżnia się 
uzależnienie od operacji chirurgicznych czy 
zabiegów upiększających, większość przy-
padków stanowią jednak pacjenci zgłaszający 
się z defektem uniemożliwiającym im życie 
w szczęściu z samym sobą.
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ANNA JANkO, 
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Marta Bęczkowska

Studentka III roku na kierunku położnictwo. 

Ambasadorka akcji Dobre Ręce Polskich Położnych. 

Interesuje się historią II Wojny Światowej, genezą 

prześladowań grup etnicznych i medycyną za czasów III 

Rzeszy.

Anna Janko w styczniu bieżącego roku wydała 
książkę pt. „Mała zagłada”. Treść bezpośrednio 
nawiązuje do wydarzeń z końca II Wojny Świato-
wej, kiedy to żołnierze niemieccy palili małe pol-
skie wioski. W jednej z takich wiosek żyła Terenia 
Ferenc, 9-letnia dziewczynka, która przeżyła po-
żar. Widziała jak żołnierze mordują jej rodziców. 
Dzisiaj sama jest mamą – Anny Janko. Autorka 
przeprowadza przejmujący wywiad z własną mat-
ką, pokazujący jak wielki wpływ na kolejne po-
kolenie miały te wydarzenia. Książka ukazuje jak 
strach może doprowadzić do traumy następnego 
pokolenia. Upewnia nas w tym, że także drugie 
pokolenie zostaje naznaczone strachem tamtych 
wydarzeń. Książka bardzo mnie poruszyła i wiele 
razy będę jeszcze do niej wracać. 

http://www.wydawnictwoliterackie.pl/

resources/1/Janko_MalaZaglada_m.jpg
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Mateusz Woźniak

Działalność w SKN Etyki i Bioetyki pozwala na zgłębienie 

interesujących mnie tematów, oraz dała możliwość 

współpracy ze wspaniałymi ludźmi, od których wiele się 

nauczyłem. Moja praca zawodowa związana z badaniami 

klinicznymi doskonale łączy się z zagadnieniami 

poruszanymi w Kole przez co udaje mi się połączyć 

przyjemne z pożytecznym. 

Po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej z wiel-
kim optymizmem patrzymy w przyszłość. 
Snujemy plany dotyczące naszej zawodowej 
przyszłości, marzymy o dynamicznej karierze 
w dużych przedsiębiorstwach oraz planujemy 
przeznaczenie naszych pierwszych zarobio-
nych pieniędzy. Optymizm jednak szybko 
znika z naszej twarzy. Pomimo wysłania kil-
kudziesięciu bądź kilkuset CV – telefon nadal 
milczy. Aż wreszcie nadchodzi upragniony 
dzień, w którym pozytywnie przeszliśmy 
przez poszczególne szczeble rekrutacji i zdo-
byliśmy zatrudnienie. Myślimy, że teraz może 
być już tylko lepiej. Co zrobić, gdy pojawiają 
się pierwsze problemy?

Najważniejszy jest pierwszy dzień. Chce-
my wywrzeć dobre wrażenie na pracodawcy 
i nowych współpracownikach. Mamy świa-
domość,  że pierwsze wrażenie pomoże nam 
zjednać sobie pracujące z nami osoby. Zapo-
minamy jednak, że nasze prawdziwe oblicze 
zaprezentujemy dopiero wraz z upływającym 
czasem, a często nasze zachowanie przez 
pierwsze dni nie odzwierciedla naszego praw-
dziwego charakteru. 

Aklimatyzacji w nowym środowisku nie uła-
twiają: stres, towarzyszące napięcie oraz pre-
sja jak najlepszego wykonania powierzonych 
zadań. Czasami czynniki te wręcz są paraliżu-
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jące i w znaczący sposób wpływają na naszą 
kulturę pracy. Warto wtedy zastosować meto-
dę zaprzeczania swoich negatywnych odczuć. 
Powtarzać: „nie stresuję się”, „nie boje się”.  
Doda nam to otuchy i odwagi.
 
Po wprowadzeniu nas w pracę działu, firmy 
i zaprezentowaniu obowiązków zaczynamy 
obawiać się czy damy radę wszystko dobrze 
wykonać. Aby dodać sobie otuchy należy 
uzmysłowić sobie, że osoba rekrutująca wy-
bierając właśnie nas na to stanowisko uznała, 
że dokładnie się do tego nadajemy. 

Liczba informacji, którą zostaniemy obda-
rowani w pierwszych dniach pracy będzie 
bardzo obszerna, a wszystkie z pewnością 
będą bardzo ważne w późniejszym okresie. 
Dobrym sposobem jest notowanie wszystkich 
istotnych wskazówek od razu bądź zaraz po 
przyjściu do domu. Gdy zdarzy ci się nie zro-
zumieć jakiegokolwiek polecenia – nie bój się 
pytać. Nie obawiaj się, że zostanie to ocenione 
jako coś negatywnego. Może okazać się wręcz 
przeciwnie. Możesz zostać uznany za osobę 
dokładną i uważną. 

Od samego początku warto budować dobre 
relacje z zespołem. Warto pamiętać, że prze-
ważnie lubimy tych, którzy są do nas podobni. 
Należy stosować zasadę 90/10, która  mówi 
o tym, że 90% naszej aktywności powinno sta-
nowić słuchanie, a 10% – mówienie. Bardziej 
lubiane są osoby, które słuchają, niż te, które 
nieustannie mówią o sobie. Daj się poznać 
jako osoba pomocna i mająca  na względzie 
dobro grupy. Po wykonaniu zadania zapropo-
nuj pomoc współpracownikowi. Pomagając 
innym możesz liczyć na uzyskanie wsparcia 
w przyszłości. 

Warto pamiętać, że w pracy spędzamy połowę 
swojego życia. Postarajmy się zatem, aby była 
ona dla nas przyjemnością, a nie konieczno-
ścią. 

Najlepiej byłoby w sposób zachowawczy 
wykorzystywać pozytywne myślenie. Jak 
powszechnie wiadomo wszystko stosowane 
w dużych ilościach nam szkodzi. To od nas 
zależy czy wolimy żyć chwilą i nie martwić się 
o jutro czy z niepokojem patrzeć w przyszłość  
i rozpamiętywać niepowodzenia. Pamiętajmy 
jednak o tym, że życie mamy tylko JEDNO!

Co studiujesz na naszej uczelni i dlaczego 
akurat ten kierunek?

Aleksandra Bendowska: Obecnie jestem stu-
dentką I roku studiów uzupełniających magi-
sterskich na kierunku położnictwo. Wcześniej 
studiowałam również na naszej uczelni na 
studiach I stopnia.

Odkąd pamiętam chciałam pracować 
w ochronie zdrowia. Nikt z mojej rodziny 
w niej nie pracuje, tak więc nie wiedziałam tak 
naprawdę na czym ta praca polega. Uważałam 
jednak, że wspieranie kobiet w najważniej-
szych okresach ich życia będzie dla mnie pra-
cą, którą będę wykonywała z przyjemnością 
i zaangażowaniem. Dziś z perspektywy czasu 
widzę, że podjęcie studiów położniczych było 

jedną z lepszych decyzji w moim życiu.
Joanna Małecka: Właśnie ukończyłam studia 
na kierunku położnictwo ze zdobyciem tytułu 
magistra, a wybrałam go za namową rodziny, 
z czego jestem bardzo zadowolona. 

Jakie są Twoje zainteresowania i co robisz 
w wolnym czasie?

A.B.: Uwielbiam spotykać się ze znajomymi, 
oglądać seriale o tematyce medycznej oraz 
spędzać czas z moimi najmłodszymi siostra-
mi. Wszystko to nastraja mnie pozytywnie 
i dodaje energii. 

J.M.: W wolnych chwilach lubię poczytać do-
bry kryminał.

Serdecznie zapraszamy Państwa do 
przeczytania wywiadu, którego udzieliły 
członkinie naszego Koła: Aleksandra 
Bendowska – obecna przewodnicząca 
Koła oraz Joanna Małecka – absolwentka 
Wydziału Nauk o Zdrowiu.

WyWiAd
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Z jakiego źródła dowiedziałaś się o istnieniu 
Studenckiego Koła Naukowego Etyki i Bioetyki?

A.B.: O istnieniu Koła dowiedziałam się na zajęciach z Historii 
Zawodu Położnej prowadzonych przez Panią Doktor Katarzynę 
Głodowską. Koło przygotowywało wtedy konferencję „Medy-
cyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu” i to był pierwszy 
projekt, w którym wzięłam udział jako członek Koła.

J.M.: O działalności Koła dowiedziałam się na studiach licen-
cjackich w Lublinie od Dr Dobrowolskiej, która była opie-
kunem koła PTPiP i prowadziła zajęcia z etyki, dzięki czemu 
znała się z Panią Dr Głodowską i Ją mi zarekomendowała.

Dlaczego zdecydowałaś się na pracę w kole naukowym?

A.B.: Dlatego, że chciałam wykorzystać w pełni czas studiów, 
a działalność w kole naukowym jest doskonałym do tego miej-
scem. Okres studiowania bardzo szybko mija, dlatego postano-
wiłam intensywnie go przeżyć.

J.M.: Na studiach magisterskich jest dużo wolnego czasu, dlate-
go fajnie było robić coś dodatkowego, dzięki czemu można było 
rozwijać różne, dodatkowe umiejętności.  

Jakie korzyści czerpiesz z przynależności do koła 
naukowego?

A.B.: Podczas realizacji projektów, organizacji przedsięwzięć 
Koła poznaję siebie. Odkrywam swoje mocne strony i rozpo-

znaję obszary, nad którymi powinnam popracować. Nabywam 
nowych umiejętności, doskonalę już posiadane. A przede 
wszystkim dzięki przynależności do Koła poznałam wspania-
łych ludzi. To niesamowite, że w naszym Kole możemy na sobie 
polegać i liczyć na wzajemne wsparcie. Bardzo sobie to cenię.

J.M.: Możliwość poznania, zaprzyjaźnienia się z fajnymi osoba-
mi, o podobnych zainteresowaniach, a do tego współpraca przy 
organizowaniu konferencji i oglądanie tego procesu od środ-
ka. Ciekawe przeżycia, a do tego niesamowite efekty końcowe 
naszej działalności.

Czy zachęciłabyś studentów do działania w kole 
naukowym?

A.B.: Oczywiście! Warto inwestować w samorozwój i móc za 
kilka lat stwierdzić, że wykorzystało się w pełni swoją szansę.

J.M.: Tak.

Dlaczego warto angażować się w działalność naukową 
Uczelni, na której się studiuje?

A.B.: Dlatego, że stajemy się wtedy częścią historii, zostaje po 
nas ślad. Ponadto dzięki działalności naukowej poznajemy 
osoby nauki, których zapewne nie mielibyśmy okazji nigdy 
poznać.

J.M.: Ponieważ taka działalność umożliwia nawiązanie kontak-
tów ze studentami z innych kierunków oraz kadrą naukową.
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Tym samym medycyna rozpoczęła służbę 
u stóp ideologii. Poczynając od eugeniki ne-
gatywnej, przez eksperymenty medyczne 
i na selekcji kończąc. To wszystko działo się 
siedemdziesiąt lat temu. Tylko tyle dzieli nas, 
dzisiejszych młodych ludzi kształtujących 
medycynę, od największych zbrodni, które 
dokonywało społeczeństwo. Dziś wielu z nas 
uważa, że takie wydarzenia nie mają prawa się 
powtórzyć. Ale czy na pewno? 

Nasze Koło Naukowe postanowiło dokładnie 
zgłębić etapy powstawania medycyny zależnej 
od ideologii nazistowskiej.  Pojechaliśmy więc 
do Berlina i dzięki uprzejmości Pani Anny 

Rosenhain-Osowskiej i Pani Elisabeth Rögler 
mieliśmy szanse poznać proces kształtowania 
się poglądów, które później zjednały sobie 
„zbrodniarzy w białych fartuchach”. Naszym 
głównym celem wyprawy była willa przy Gro-
ßer Wannsee 56/58, w którym to miejscu 
20 stycznia 1942 roku podjęto decyzję o osta-
tecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. 
Dziś, w tym właśnie miejscu, mieści się Dom 
Konferencji w Wannesee (Haus der Wannsee-
-Konferenz), muzeum poświęcone genezie 
nazistowskiego prześladowania Żydów, a także 
miejsce spotkań edukacyjnych. Członkowie 
naszego Koła mieli możliwość obejrzenia 
eksponatów muzeum oraz poznania dokładnej 

„medyCyNA W OkReSie 
NAROdOWegO SOCJAliZmu 
W NiemCZeCh 
i W OkuPOWANeJ POlSCe”
Berlin, lipieC 2015

Marta Bęczkowska

Studentka III roku na kierunku położnictwo. 

Ambasadorka akcji Dobre Ręce Polskich Położnych. 

Interesuje się historią II Wojny Światowej, genezą 

prześladowań grup etnicznych i medycyną za czasów III 

Rzeszy.

Socjalizm narodowy zjednywał sobie najznamienitszych ludzi ówczesnych Niemiec. 
Do NSDAP należało wiele światłych osobistości, w tym także lekarzy, którzy byli dla nazistów 
centralnym punktem wspomagającym przeprowadzenie ostatecznej eksterminacji. 

historii miejsca. Codziennie rozmawialiśmy 
i wymienialiśmy się poglądami na temat zdo-
bytej wiedzy. Zajęcia odbywały się w formie 
seminariów, na których mogliśmy podzielić 
się również emocjami, których doświadczy-
liśmy podczas zwiedzania muzeów, miejsc 
pamięci i punktów historycznych. 

Odwiedziliśmy między innymi Miejsce Pa-
mięci Ofiar Eutanazji w Brandenburgu nad 
Havelą, gdzie również zwiedziliśmy muzeum 
poświęcone tej tematyce. Drugi dzień  wy-
jazdu postanowiliśmy poświęcić pomnikom 
grup społecznych prześladowanych i zamor-
dowanych przez hitlerowców. Miejsca pamięci 
wywarły na nas ogromne wrażenie. Mieliśmy 
możliwość zobaczyć Pomnik Pomordowanych 
Żydów Europy (Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas), upamiętniający los ofiar holo-
caustu, Pomnik Homoseksualistów Prześlado-
wanych w Narodowym Socjalizmie (Mahnmal 
für die im Nationalsozialismus verfolgten Ho-
mosexuellen) oraz Pomnik Pamięci Pomor-
dowanych przez NS Sinti i Romów (Mahnmal 
zum NS-Volkermord an den Roma und Sinti/
Porajmos). Towarzyszyły nam Pani Anna 

i Pani Elisabeth, które odpowiadały na nasze 
pytania i opowiadały nam o prześladowaniach 
danych grup społecznych i etnicznych.  

Seminaria, które odbywały się głównie 
w Domu Konferencji w Wannsee, miały dla 
nas ogromną wartość. Dzięki nim mogliśmy 
dzielić się spostrzeżeniami i doświadczeniami 
z osobami, które potrafiły odpowiedzieć na 
nasze wątpliwości i pytania. Zgłębiliśmy ge-
nezę prześladowań grup etnicznych i społecz-
nych. Pomoce naukowe, które otrzymaliśmy 
na zajęciach, pozwoliły nam poznać historie 
ludzi żyjący w tamtych czasach i doświadcza-
jących prześladowań. Poznaliśmy dokładne 
etapy programu eutanazji na osobach niepeł-
nosprawnych. Przestudiowaliśmy przebieg 
programu eksterminacji grup etnicznych. 
A swoją obecnością i zaangażowaniem w po-
znanie prawdy, mogliśmy złożyć hołd ofia-
rom prześladowań hitlerowskich. Ten wyjazd 
zostanie w naszej pamięci na zawsze. Dzięki 
niemu możemy dziś kształtować medycynę, 
wiedząc jakie niebezpieczeństwa kryją się 
w ideologiach.
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„tRANSkultuROWA OPiekA   
medyCZNA W ObliCZu 
NAROdZiN i śmieRCi” 
ReJeStRACJA NiedługO RuSZA!

mgr Agnieszka Smerdka 

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu. Położna. W Kole 

od blisko 3 lat. W latach 2012-2014 wiceprzewodnicząca 

Koła i rzecznik prasowy, obecnie członek honorowy. „Koło 

było iskrą, która rozpaliła pożar i teraz wiem, że nie ma 

rzeczy niemożliwych, a najwięcej uczymy się od siebie.”

Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki działające przy Katedrze Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu rozpoczęło w tym roku 
prace nad projektem poświęconym transkulturowości w medycynie pt. „Transkulturowa 
opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci”. 

Przedsiewzięcie będzie się składać z cyklu spotkań poświęco-
nych czterem kulturom i środowiskom religijnym: judaizmowi, 
kulturze romskiej, cywilizacji muzułmańskiej oraz Związkowi 
Wyznaniowemu Świadków Jehowy. Zostaną one zrealizowane 
w roku akademickim 2015/2016.

Adresatami spotkania są studenci 
kierunków medycznych oraz pracow-
nicy opieki zdrowotnej, którzy zarów-
no w czasie praktyk na uczelni, jak 
i w przyszłej, bądź obecnej, pracy za-
wodowej mogą spotkać się z pacjentem 
wielokulturowym. Celem spotkania 
jest zapoznanie uczestników z kulturą 
i środowiskami religijnymi, w kontek-
ście opieki nad pacjentem w obliczu 
narodzin i śmierci oraz podniesienie 
kompetencji dialogu kulturowego przy-
szłych pracowników opieki zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że wykłady będą po-
czątkiem dyskusji nad identyfikowa-
niem potrzeb pacjentów wielokultu-

rowych, przebywających w polskich 
placówkach opieki zdrowotnej i szansą 
na poszerzenie wiedzy z omawianego 
zakresu.

Pierwszy wykład odbędzię się już 
w grudniu i dotyczyć będzie cywyliza-
cji muzułmańskiej. 

Więcej informacji oraz rejestracja 
uczestników będzie dostępna już 17. 
listopada na nowopowstającej stronie 
internetowej Koła, 
www.skneib.ump.edu.pl. 

Zapraszamy! 
Nie przegap tego wydarzenia!
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Berlin 
16–20.07.2015
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tO Już ZA NAmi...

Jest nam niezmiernie miło poinformować 
Państwa, iż dzięki otrzymaniu przez Katedrę 
Nauk Społecznych grantu Polsko-Niemieckiej 
Fundacji na rzecz Nauki członkowie naszego 
Koła mieli możliwość wyjazdu na międzyna-
rodowe seminarium dla studentów kierunków 
medycznych do domu Konferencji w Wann-
see. Poniżej przedstawiamy Państwu krótką 
relację z tego wyjazdu.

Od rana każdego dnia odbywały się zaję-
cia związane z moralnym aspektem działań 
prowadzonych przez organizacje medyczne 
w czasach III Rzeszy. Szczegółowymi zagad-

nieniami była eutanazja, sposób traktowania 
osób homoseksualnych oraz mniejszości et-
nicznych w III Rzeszy. Uczestnicy wyjazdu 
bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach 
wykładowych i w warsztatach. Zajęcie były 
prowadzone w języku polskim i niemieckim.

Spotkania prowadzone były w salach semi-
naryjnych mieszczących się w budynkach 
o znaczeniu historycznym dla omawianych 
zagadnień oraz w plenerze. Czas po zajęciach 
członkowie SKN EiB spędzali na zwiedzaniu 
miasta, jego zabytków oraz miejsc pamięci.  

 gRANt POlSkO-
-NiemieCkieJ FuNdACJi 
NA RZeCZ NAuki

Joanna Małecka

Absolwentka studiów uzupełniających magisterskich 
na kierunku położnictwo. Dyplom obroniła na UM 
w Lublinie. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy za-
wodowej. W wolnym czasie zaczytuje się w literaturze 
światowej.
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