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Na studia medyczne do Poznania!

Oko³o dwóch tysiêcy m³odych ludzi, nie tylko z Poznania i Wielkopolski, przewinê³o siê przez Centrum 

Dydaktyczno-Kongresowe UMP 10 i 11 marca 2009 roku. W trakcie zorganizowanych przez nasz uni-

wersytet „drzwi otwartych” potencjalni kandydaci na studentów mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z ofert¹ 

dydaktyczn¹ uczelni na wszystkich jej wydzia³ach.

Pracownicy biur rekrutacji informowali o zasadach przyjmowania na poszczególne kierunki studiów. 

Najwiêksz¹ bodaj atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ bezpoœredniej rozmowy ze studentami, którzy na podstawie 

w³asnych doœwiadczeñ potrafili rozwiaæ w¹tpliwoœci i obaliæ kr¹¿¹ce wœród maturzystów mity. Nie ulega 

w¹tpliwoœci, ¿e studia medyczne nie s¹ proste, jednak nie jest prawd¹, ¿e podczas tych studiów czas 

wolny nie istnieje. Udowadniali to dzia³acze akademickich stowarzyszeñ.

W czasie imprezy chêtni mogli tak¿e zwiedziæ Collegium Anatomicum oraz Collegium Stomatologicum.

Repetytorium pulmonologów

Doktoraty honorowe

Konferencja IFMSA

Mo¿emy
przeszczepiaæ



PRZEDMIOT NUMERU

Aquity UPLC
Jak zaoszczêdziæ godzinê – oto pytanie 

godne naszych czasów. Jeden ze sposobów 

pozna³am na drugim piêtrze Collegium 

Chmiela, w Katedrze i Zak³adzie 

Farmakognozji.

Aquity UPLC 

(Ultra Performance 

Liquid Chromatography), 

opatentowane i produkowane

przez amerykañsk¹ firmê Waters,

jest najnowszej generacji 

chromatografem cieczowym, 

pozwalaj¹cym na rozdzielenie, 

identyfikacjê oraz oznaczenie iloœciowe 

sk³adników mieszanin zwi¹zków 

chemicznych, np. w surowcach 

roœlinnych. W uznawanych jeszcze 

niedawno za najnowoczeœniejsze 

urz¹dzeniach typu HPLC analiza 

próbki mog³a trwaæ 70 minut, podczas 

gdy system UPLC pozwala zrobiæ to

w 1-10 minut. Zaoszczêdzony czas nie

jest jedyn¹ korzyœci¹ z ultrasprawnej chromatografii: przy u¿yciu tej 

techniki uzyskuje siê lepsz¹ rozdzielczoœæ mieszanin. W porównaniu 

z HPLC, kolumny wykorzystywane w UPLC, s¹ krótsze (zwykle 

5-10 cm) i wype³niane cz¹steczkami o mniejszym ziarnie (1,7 ìm). 

Stosuje siê te¿ wy¿sze ciœnienie, co zwiêksza czu³oœæ i rozdzielczoœæ 

oraz skraca czas analizy. Wiêksza wydajnoœæ jest doceniana nie tylko 

w nauce, ale i w przemyœle – farmaceutycznym i spo¿ywczym. 

W Katedrze Farmakognozji do momentu przeprowadzki z ul. Sierocej 

do Col. Chmiela nie by³o aparatury typu HPLC. Dziœ, po odbytych 

szkoleniach z obs³ugi aparatu, pracownicy katedry nie wyobra¿aj¹ sobie 

powrotu do czasów przed UPLC. Dziêki mo¿liwoœci zaprogramowania 

aparatu na pracê w nocy, wynik analizy a¿ 96 próbek jednoczeœnie 

mo¿na otrzymaæ w momencie przyjœcia do zak³adu nastêpnego dnia. 

UPLC by³o ju¿ narzêdziem pracy niejednego magistranta i doktoranta. 

Niestety bardzo wysoki koszt utrzymania (wzorce, filtry, 

rozpuszczalniki, kolumny, uszczelki i inne wymienne elementy) 

ogranicza dostêp do niego wiêkszym grupom studentów,

choæ niew¹tpliwie by³oby to dla nich po¿yteczne. Jeszcze jedna rzecz 

martwi farmakognostów: nadchodzi lato, a aparatura – choæ ma 

mo¿liwoœæ ogrzania kolumny – w czasie upa³ów nie potrafi och³odziæ 

rozpuszczalników dozowanych na kolumnê. Przeciêtny cz³owiek marzy 

o klimatyzacji, by och³odziæ siebie. Naukowiec marzy

o klimatyzowanym pomieszczeniu, by w pe³ni móc korzystaæ 

z precyzyjnej aparatury.
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NA POCZ¥TEK

Rozmawia³am ostatnio o powo³aniu, 
statusie i zobowi¹zaniach spo³ecznych 
lekarza. Znajomy ze smutkiem w g³osie 
mówi³ o zaniku wiêzi mistrz-uczeñ, 
prowadz¹cym do upadku autorytetu 
prze³o¿onego. Z drugiej strony ktoœ inny 
skar¿y³ siê przy mnie na brak 
wzajemnego szacunku miêdzy 
lekarzami i wskazywa³ na zanikaj¹c¹ 
wœród m³odego pokolenia medyków 
umiejêtnoœæ operowania... uprzejmym 
s³owem.
Ktoœ powie – to znak naszych czasów, 
dotycz¹cy ca³ego spo³eczeñstwa. 
Stajemy siê œwiatem specjalistów
i nie ma tu miejsca na sentymenty.
Czy zawsze?
Wspominany w tym numerze „Faktów” 
zmar³y w lutym honorowy doktor naszej 
uczelni, prof. Edward Ru¿y³³o, 
podkreœla³ wielokrotnie potrzebê 
zachowania idea³u medycyny 
humanistycznej. Postulowa³ 
ograniczenie nazywania lekarzy 
specjalistami. Dostrzega³ zagro¿enie 
stopniowego przekszta³cenia medycyny 
w rzemios³o. Przypomina³, ¿e pod 
opiek¹ lekarsk¹ znajduje siê ca³y 
cz³owiek, godny szacunku i pragn¹cy 
kontaktu z godnym szacunku lekarzem.
Idealny lekarz powinien przypominaæ 
jeden z cudów œwiata. Jak rodyjski kolos 
na rozstawionych nogach, musi 
utrzymywaæ równowagê pomiêdzy 
coraz wiêksz¹ wiedz¹ z zakresu nauk 
œcis³ych a szeroko pojêtym 
humanizmem. Oby triumf postêpu
nie by³ dla medycznego kolosa
zgubnym trzêsieniem ziemi.

Magdalena 
Knapowska-Nizio³ek
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Kilkuletnie przygotowania do stworzenia w Poznaniu oœrodka i programu
transplantacji serca opisuje kierownik Kliniki Kardiochirurgii UMP,
prof. MAREK JEMIELITY.

Panie profesorze, kiedy rozpoczê³y siê starania o mo¿liwoœæ chirurgia powinna pracowaæ w godnych warunkach, a tutejsze 
przeszczepiania serc w Poznaniu? warunki by³y przedtem zupe³nie nieprzystaj¹ce do wymogów 

wspó³czesnoœci. Mieliœmy jedn¹ salê operacyjn¹, która nie 
Od zawsze by³o wiadomo, ¿e transplantacje serca s¹ tutaj spe³nia³a nowoczesnych . A po remoncie mamy dwie, 

potrzebne. Ta czêœæ kraju – muszê to powiedzieæ – by³a w jakiœ mogliœmy od razu dwukrotnie zwiêkszyæ liczbê operacji. Ope-
sposób poszkodowana, je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ transplan- rujemy teraz dwa razy tyle chorych co przed remontem. 
tacji serca. Z oœrodków, które dotychczas istniej¹, najsilniejszy A w zwi¹zku z planowanymi przeszczepami stworzyliœmy 
jest na po³udniu Polski – oœrodek zabrzañski. Wschodni¹ czêœæ osobne obejœcie transplantacyjne, które jest dwa piêtra ni¿ej – 
kraju obs³uguje Warszawa. Dano te¿ zgodê na realizacjê trans- istnieje komunikacja wind¹. Jest tam bardzo ³adna sala opera-
plantacji Gdañskowi, czyli pó³noc te¿ zabezpieczono. A dla cyjna. Otwarto j¹ oficjalnie w styczniu 2007, razem z dodatko-
chorego, który mieszka przyk³adowo w Szczecinie, dotarcie do wymi pomieszczeniami: sal¹ intensywnego nadzoru poopera-
odleg³ego o 500-600 kilometrów oœrodka transplantacyjnego cyjnego z dwoma stanowiskami, sal¹ przygotowania narz¹du 
to jest rzecz nie³atwa. Chorzy czekali na przeszczep wiele lat, oraz pomieszczeniem dla personelu.
czêsto nie doczekuj¹c swojej kolejki. Uwa¿am, ¿e mamy bardzo dobre wyposa¿enie. Klinika ma 

œwietny sprzêt, który jest w stanie zabezpieczyæ tego rodzaju 
W pewnym momencie podjêto jednak konkretne kroki? operacje. Ministerstwo zdrowia i dyrekcja szpitala zainwesto-

wa³y du¿e pieni¹dze w remont oddzia³u. Istniej¹ warunki, s¹ 
Cztery lata temu, na prze³omie 2004/2005, podjêto decy- potrzeby, s¹ mo¿liwoœci, to trudno siê nie staraæ, ¿eby to 

zjê, by staraæ siê o stworzenie w Poznaniu oœrodka transplan- po³¹czyæ.
tacyjnego.

Rozbudowaliœmy oddzia³. By³o to mo¿liwe dziêki wy- A wiêc…
si³kom dyrekcji szpitala Przemienienia Pañskiego, któr¹ muszê 
tu wyró¿niæ, i Ministerstwa Zdrowia, a tak¿e uczelni. Kardio- Dwa lata temu, na prze³omie lat 2007/2008, z³o¿y³em 

proœbê do Ministerstwa Zdrowia, a konkretnie do Krajowej 
Rady Transplantacyjnej, cia³a doradczego przy ministrze zdro-
wia, o przeprowadzenie audytu. Audyt przebyliœmy pozytyw-
nie, ale potem by³y pewne zawirowania. Najwiêkszym proble-
mem by³o to, ¿e w ubieg³ym roku Gdañsk zosta³ wprowadzony 
do puli oœrodków transplantacyjnych i ministerstwo nie chcia³o 
jednoczeœnie otwieraæ dwóch. To by³ g³ówny argument, który 
przewa¿y³. Poproszono nas, ¿ebyœmy jeszcze dopracowali pew-
ne sprawy – chodzi³o o mo¿liwoœæ wykonywania analizy biop-
sji miêœnia sercowego oraz oceny poziomu leków immuno-
supresyjnych u chorych po przeszczepie. Wtedy moglibyœmy 
dostaæ zgodê w roku 2009, no i tak siê w praktyce sta³o. Nowy 
audyt  w Klinice Kardiochirurgii i w I Klinice Kardiologii 
odby³ siê w styczniu bie¿¹cego roku.

Oczywiœcie druga sprawa jest taka, ¿e liczba operacji 
transplantacji serca w Polsce spad³a do kilkudziesiêciu – a by³o 
ich ponad sto – i jest to próba poszukiwania jakiejœ mo¿liwoœci 
wyjœcia z tego impasu.

kryteriów

Zgoda MZ na przeszczepy sercaWYDARZENIE

Zabieg operacyjny w Klinice Kardiochirurgii
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Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e zgoda na wykonywanie transplan- wielkie prze¿ycie. Szczególnym moralnym wyzwaniem jest 
tacji jakiegokolwiek narz¹du nigdy nikomu nie jest dana wie- staniêcie przed faktem, ¿e wszczepiamy narz¹d, który jeszcze 
cznie. Specjalna komórka Krajowej Rady Transplantacyjnej do niedawno s³u¿y³ innemu cz³owiekowi. Ja bym wola³, gdyby te 
spraw audytów zajmuje siê tak¿e ocenianiem oœrodków, w któ- serca przychodzi³y – niczym wszczepiane przez nas sztuczne 
rych co dwa lata odbywa siê kontrola. Jest to przecie¿ strefa zastawki – z fabryki.
bardzo wra¿liwych dzia³añ, tak¿e pod wzglêdem prawnym, 
etycznym, moralnym. Przy pierwszych operacjach poznaniacy nie bêd¹ sami, 

bo towarzyszyæ im bêd¹ koledzy z Zabrza?
Czyli przeszczepu serca nie mo¿na po prostu nazwaæ jedn¹ 

Taki jest niemal¿e wymóg, zobowi¹za³em siê do tego z operacji kardiochirurgicznych?
w ministerstwie. Moglibyœmy mieæ pomoc z zaprzyjaŸnionych 

To jest coœ zupe³nie innego. Chirurgicznie nie jest to ope- oœrodków zagranicznych, ale w Polsce robi siê transplantacje 
racja, która stanowi najwiêksze wyzwanie dla kardiochirurga. od bardzo wielu lat i nie ma ¿adnych przyczyn, dla których nie 
Najwiêkszym wyzwaniem s¹ operacje têtniaków aorty – bar- mielibyœmy korzystaæ z pomocy tutejszych doœwiadczonych 
dzo rozleg³e i wymagaj¹ce najwiêkszej sprawnoœci i naj- oœrodków. Dlaczego mamy wywa¿aæ otwarte drzwi, je¿eli jest 
szerszego przygotowania ca³ego zespo³u. mo¿liwoœæ otrzymania pomocy od ludzi, którzy zrobili ju¿ 

W przypadku transplantacji podstawowym wyzwaniem kilkaset przeszczepów? To by³oby niemoralne w stosunku do 
jest logistyka i trudnoœæ w prowadzeniu chorego w okresie chorych, ¿ebym w tym pierwszym etapie dzia³a³ jak pionier. 
pooperacyjnym. To jest jeden moment, kiedy wszyjemy to ser- Chodzi o jedn¹ czy dwie operacje. My znamy to ca³e zagadnie-
ce, chory opuszcza salê operacyjn¹, ale te¿ póŸniejsze leczenie nie. Szkoliliœmy siê wszyscy, koledzy jeŸdzili do Zabrza, do 
tych chorych jest niezwykle trudne, utrzymanie ich przy ¿yciu, oœrodków zagranicznych, ja by³em we Francji. Chodzi o po-
utrzymanie sprawnoœci nowego serca. Istnieje wci¹¿ nie- czucie wsparcia. Jest tu przecie¿ du¿e ryzyko, to s¹ najciê¿ej 
bezpieczeñstwo odrzucenia, niebezpieczeñstwo infekcji. chorzy. Jeœli zabieg zakoñczy siê niepowodzeniem, to chcia³-

Transplantacja serca jest jednoznacznie pozytywnie wi- bym mieæ chocia¿ przekonanie, ¿e zrobi³em co mog³em, ¿e 
dzianym zabiegiem terapeutycznym, bo œmiertelnoœæ jest w naj- wspar³em siê najlepszymi i widocznie tak mia³o byæ. Bardzo 
lepszych oœrodkach na œwiecie jedynie kilkuprocentowa. chcia³bym, aby wokó³ planowanych zabiegów transplantacji 
W Polsce jest troszeczkê wy¿sza, mo¿e siêgaæ kilkunastu pro- serca w Poznaniu nie powstawa³a atmosfera sensacji.
cent. Jednak tak czy inaczej jest ona ca³kowicie akceptowalna, 
bo mowa jest o chorych w sytuacji skrajnej. Nie mo¿na im ju¿ Ale zgodzimy siê chyba co do tego, ¿e nale¿y siê cieszyæ?
nic innego zaoferowaæ. Otrzymuj¹ maksymalne dawki leków, 

Nale¿y siê cieszyæ ogromnie.nierzadko stosuje siê u nich ró¿nego rodzaju urz¹dzenia – 
Jednoczeœnie zbyt czêsto atakuje mnie prasa, telewizja, defibrylatory, kardiowertery i tym podobne. Czêsto dochodz¹ 

radio, a ja chcia³bym w spokoju móc pracowaæ nad ostatnimi do tego uszkodzenia innych narz¹dów. 
przygotowaniami. My mamy s³u¿yæ choremu, ma byæ zrobione I tu jest trudnoœæ ca³ej transplantacji: po pierwsze umiejê-
coœ dla dobra chorego. Ja chêtnie ze wszystkimi porozmawiam, tnoœæ prawid³owej kwalifikacji tego chorego, któremu rzeczy-
je¿eli bêdziemy mieli sukcesy, a mam nadziejê, ¿e te sukcesy wiœcie ten zabieg pomo¿e; poza tym zorganizowanie logistycz-
uda siê osi¹gn¹æ.ne ca³ej tej procedury, tzn. sprowadzenie serca, zgranie 

Cel oczywiœcie jest taki – i o tym warto mówiæ, o stronie wszystkiego w czasie, bo serce – nawet w³aœciwie zabezpie-
medycznej – ¿e chcielibyœmy stworzyæ tutaj program prze-czone – mo¿e byæ tylko cztery godziny poza ustrojem. Je¿eli to 
szczepiania serca. Nie to, ¿e chcemy wykonaæ jeden, dwa wszystko siê uda zrealizowaæ, to potem wchodzimy jeszcze 
przeszczepy. Ale ma powstaæ miejsce, w którym tych zabiegów w trzeci etap, czyli prowadzenia immunosupresji. Wiêc nie jest 
mia³oby byæ wykonywanych kilkadziesi¹t. Niech to bêdzie 20, to w ¿aden sposób operacja porównywalna z jak¹kolwiek inn¹.
30 mo¿e 40. S¹dzê, ¿e to jest realne.Poza tym cz³owiek zmierza siê tu te¿ z problemem 

Sama Wielkopolska to jest trzy i pó³ miliona ludzi, woje-etyczno-moralnym. Bierze siê do rêki to serce dawcy... To tylko 
wództwo lubuskie to jest chyba pó³tora miliona, województwo powiedzieæ jest prosto.
zachodniopomorskie te¿ pewnie ko³o dwóch milionów. To jest Uczestniczy³em wielokrotnie przy przeszczepach. My 
grupa wielu milionów ludzi. Zrobiê wszystko, ¿eby program kardiochirurdzy na co dzieñ otwieramy klatkê piersiow¹, 
przeszczepów by³ dostêpny dla chorych tutaj – w Poznaniu. widzimy serce, jak ono bije, operujemy je. Ale tu jest taka 
Wtedy bêdê szczêœliwy, ¿e zostawi³em po sobie coœ na ziemi.niebywa³a sytuacja, kiedy wyjmuje siê to serce i zostaje 

kompletna pustka. Mo¿e jak siê to robi czterdziesty, setny raz, 
Rozmawia³a Magdalena Knapowska-Nizio³ekto cz³owiekowi to obojêtnieje? Pocz¹tkowo jest to jednak 
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Prof. UM dr hab. Marek Jemielity, ur. 15 stycznia 1960 w Poznaniu. Absolwent poznañskiego III LO oraz Wydzia³u Lekarskiego tutejszej 

Akademii Medycznej. Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i kardiochirurgii. 

Od pocz¹tku swojej pracy zawodowej (1985) pracownik, a od roku 2005 kierownik Kliniki Kardiochorirgii UMP w Szpitalu Przemienienia 

Pañskiego przy ul. D³ugiej. Inicjator zabiegów o powstanie w Poznaniu silnego oœrodka transplantologii narz¹dów klatki piersiowej.
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Nowy sposób na skoliozę
W Klinice Ortopedii i Traumatologii Dzieciêcej UMP przeprowadzono
nowatorsk¹ operacjê skrzywienia krêgos³upa. Poznañscy ortopedzi dzieciêcy
planuj¹ wprowadzenie kolejnych nowych metod operacyjnych.

Ortopedzi dzieciêcy systematycznie doskonal¹ swoje rocznie. Potrzeby w tym zakresie s¹ jeszcze wiêksze, a mimo 
umiejêtnoœci wprowadzaj¹c nowe rodzaje operacji deformacji wysi³ków lekarzy czas oczekiwania dzieci na leczenie opera-
krêgos³upa i klatki piersiowej. W lutym 2009 zespó³ kliniki, cyjne w szpitalu im. Wiktora Degi nie ulega skróceniu.
kierowanej przez prof. Andrzeja Szulca, wykona³ nowatorsk¹ Pomimo trudnoœci, w bie¿¹cym roku klinika planuje kolej-
operacjê skoliozy z u¿yciem Vertebral Manipulation Set. Tech- ne nowatorskie operacje z udzia³em wybitnych specjalistów 
nika ta pozwala na uzyskanie doskona³ych trójp³aszczyzno- z zagranicy. Ju¿ w kwietniu klinikê odwiedziæ ma prof. 
wych korekcji zniekszta³ceñ krêgos³upa u nastolatków i do tej Krauspe z Düsseldorfu, prezes EPOS – European Pediatric 
pory nie by³a w Polsce stosowana. Orthopedic Society – najwa¿niejszego towarzystwa naukowe-

Skoliozy idiopatyczne s¹ z³o¿on¹ wad¹ rosn¹cego krêgo- go naszej specjalnoœci, aby asystowaæ przy operacjach tzw. 
s³upa, znacznie zaburzaj¹ morfologiê i funkcjê m³odego orga- rosn¹cego ¿ebra (VEPTR – vertebral expandable prosthesis 
nizmu, negatywnie rzutuj¹c na stan zdrowia w ci¹gu ca³ego titanium rib), wykonywanych w zespole ma³ej klatki piersio-
¿ycia. Nowo wprowadzona technika zwiêkszy mo¿liwoœci wej wynikaj¹cym ze z³o¿onych wad wrodzonych (bloki kost-
korekcji rotacji osiowej krêgów w p³aszczyŸnie poprzecznej ne, zrosty i brak wykszta³cenia krêgów i ¿eber). 
cia³a, co by³o dotychczas jednym z najtrudniejszych proble- Pomyœln¹ informacj¹ jest znaczna poprawa wyceny proce-
mów. W ten sposób nie tylko przywrócony zostanie fizjolo- dur ortopedii dzieciêcej od lutego 2009 roku, na przyk³ad 
giczny kszta³t krêgos³upa i klatki piersiowej, ale zdecydowanej operacji skoliozy o 25%. Efekt przyniós³ cierpliwy i wytrwa³y 
poprawie ulegnie wygl¹d chorego. lobbing œrodowiska ortopedów dzieciêcych z Poznania i ca³ej 

Polski. Operacje ortopedii dzieciêcej staj¹ siê obecnie naj-
Jesteœmy oœrodkiem referencyjnym bardziej op³acalne spoœród wszystkich w zakresie ortopedii. 

W epoce, w której decydenci ochrony zdrowia stawiaj¹ na 
Problem skrzywieñ krêgos³upa w populacji wieku rozwo-

pierwszym miejscu tak zwane rynkowe podejœcie do leczenia, 
jowego narasta i staje siê jednym z wiod¹cych w poznañskiej 

pozwala to z wiêkszym optymizmem spogl¹daæ w przysz³oœæ 
ortopedii dzieciêcej. Wiele dzieci mo¿e byæ leczonych bez 

tej specjalnoœci.
operacji, natomiast w zakresie leczenia operacyjnego Klinika 
Ortopedii i Traumatologii Dzieciêcej UMP sta³a siê krajowym dr hab. Tomasz Kotwicki
oœrodkiem referencyjnym, wykonuj¹c ponad 100 operacji prof. Andrzej Szulc

NAUKA, DYDAKTYKA, PRAKTYKA
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Repetytorium z mukowiscydozy
Kilka dni po zakoñczeniu VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy, 
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP odby³a siê kolejna konferencja
szkoleniowa, dotycz¹ca chorób p³uc. Tegoroczn¹ sesjê satelitarn¹ poœwiêcono
w³aœnie mukowiscydozie.

W dniach 6-7 marca 2009 roku w Poznaniu odby³a siê kon-
ferencja szkoleniowa w zakresie chorób p³uc, zatytu³owana 
„Repetytorium Pulmonologiczne”. To ju¿ szósta edycja spot-
kania, zorganizowana przez Katedrê i Klinikê Pulmonologii, 
Alergologii i Onkologii Pulmonlogicznej (dawniejsz¹ Klinikê 
Ftyzjopneumonologii) naszego Uniwersytetu przy wspó³-
udziale Towarzystwa Wspierania Pulmonologii Poznañskiej. 
Kierownikami naukowymi repetytorium byli: prof. Halina 
Batura-Gabryel i prof. Witold M³ynarczyk. 

Konferencja odby³a siê po raz drugi w Centrum Kongre-
sowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Nowoczesne, przestronne sale 
centrum s¹ wspania³ym miejscem do tego typu spotkañ, tym 
bardziej, ¿e grono uczestników repetytorium z up³ywem lat 
sukcesywnie siê powiêksza. 

W tym roku w konferencji wziê³o udzia³ oko³o 400 le-
karzy, a wœród nich pulmonolodzy, interniœci, lekarze rodzinni 
oraz osoby w trakcie specjalizacji w wymienionych dziedzi-
nach. Spotkanie zosta³o podzielone na cztery sesje tematyczne: 
diagnostyczn¹, alergologiczn¹, terapeutyczn¹ i onkologiczn¹. 
Tradycyjnie w pierwszym dniu konferencji odby³a siê do-
datkowa sesja satelitarna, w tym roku dotycz¹ca diagnostyki 
i leczenia mukowiscydozy, zatytu³owana „Mukowiscydoza – 
wyzwanie medycyny doros³ych”. Podobnie jak w poprzednim 

roku zorganizowano równie¿ warsztaty pulmonologiczne – 
spirometryczne i aerozoloterapii, dziêki którym uczestnicy mo-
gli nauczyæ siê praktycznej obs³ugi spirometru i poznaæ zasady 
prowadzenia terapii inhalacyjnej. Dwugodzinne warsztaty pro-
wadzone przez specjalistów z poznañskiej kliniki cieszy³y siê 
du¿ym zainteresowaniem. Wziê³o w nich udzia³ ok. 40 lekarzy.

Wyk³adowcami repetytorium byli wybitni specjaliœci 
pulmonolodzy i interniœci z ca³ej Polski, którzy przekazali 
uczestnikom spotkania najnowsz¹, usystematyzowan¹ wiedzê. 
Jak co roku streszczenia wyk³adów wydane zosta³y w specjal-
nym numerze „Przewodnika Lekarza” [patrz str. 21]. By³o to 
mo¿liwe dziêki udzia³owi wydawnictwa Termedia, które po 
raz kolejny objê³o patronat medialny nad konferencj¹.

Organizatorzy repetytorium zadbali równie¿ o stronê roz-
rywkow¹ spotkania. W pi¹tkowy wieczór, wspominaj¹c czasy 
studenckie, uczestnicy bawili siê w klubie „Eskulap” przy 
rytmach kapeli rockowej Black. 

dr Barbara KuŸnar-Kamiñska
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Organizatorzy i uczestnicy repetytorium chwal¹ CKD
jako doskona³e miejsce spotkañ

Jednym z opiekunów naukowych konferencji
by³a prof. Halina Batura-Gabryel



Wieczorem 4 marca 2009 z kilkudniow¹ wizyt¹ przyjecha³ 
do Polski prezydent Miêdzynarodowej Federacji Studentów 
Farmacji (IPSF) – John Nguyen z Australii. Przewodzi on orga-
nizacji skupiaj¹cej ponad 350 tysiêcy studentów farmacji i m³o-
dych farmaceutów z ponad 70 krajów ca³ego œwiata. Na co 
dzieñ IPSF wspó³pracuje z Miêdzynarodow¹ Federacj¹ Farma-
ceutów (FIP), WHO, ONZ czy UNESCO.

Dziêki wsparciu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego, prezydent IPSF móg³ w Polsce zwiedziæ 
Poznañ (gdzie spêdzi³ pe³ne dwa dni), a tak¿e Warszawê oraz 
Wroc³aw. Wyjecha³ rankiem 9 marca.

Poza Poznaniem

W Warszawie, w siedzibie PTFarm, odby³o siê oficjalne 
spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa – dr Jerzym Szew-
czyñskim i Hann¹ Plat¹ oraz studentami reprezentuj¹cymi 
M³od¹ Farmacjê – Mart¹ Warowny z Warszawy i Marcinem 

wszystkich polskich miastach akademickich, w których znaj-Radke z Poznania. Poruszano kwestie historii farmacji i towa-
duj¹ siê Wydzia³y Farmaceutyczne, tak¿e w Poznaniu. Podczas rzystw farmaceutycznych w Polsce, a tak¿e sprawy wspó³-
spotkania, które przebieg³o w mi³ej i przyjacielskiej atmo-pracy farmaceutów i studentów farmacji z miêdzynarodowymi 
sferze, prof. Umbreit przypomnia³, ¿e ju¿ dwa razy goœci³ organizacjami reprezentuj¹cymi te grupy. Zwrócono szcze-
w Polsce prezydentów IPSF. Pierwszy raz, w roku 1966, na góln¹ uwagê na wielowiekow¹ tradycjê istnienia farmacji 
zaproszenie Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich w Polsce oraz znaczny wk³ad polskiej nauki w rozwój farmacji 
i Krajowej Komisji Studentów Akademii Medycznych odwie-na œwiecie.
dzi³ Polskê Peter de Mayo Billev, a trzydzieœci piêæ lat póŸniej, Po oficjalnych spotkaniach John Nguyen zwiedzi³ war-
w 2001 roku, goœci³a w Polsce na zaproszenie ówczesnego szawsk¹ starówkê oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, 
prezesa Zarz¹du G³ównego PTFarm Lindsay McClure. Tak które – jak sam stwierdzi³ – zrobi³o na nim ogromne wra¿enie 
wiêc obecna wizyta prezydenta IPSF w 2009 jest trzeci¹ wizyt¹ oraz uœwiadomi³o z³o¿onoœæ polskiej historii.
najwy¿szych w³adz IPSF w Polsce.Wroc³aw z kolei przywita³ turystów z Australii i Poznania 

Podczas wizyty u prof. Umbreita wymieniano pogl¹dy na (John Nguyen, Monika Skierska i Marcin Radke z M³odej 
temat kszta³cenia farmaceutów w Polsce i w innych krajach, Farmacji Poznañ) deszczem, wiatrem i nisk¹ temperatur¹. Jed-
mówiono te¿ o tym, jak wa¿na jest miêdzynarodowa wymiana nak dziêki goœcinnoœci studentów z M³odej Farmacji Wroc³aw, 
studentów odbywaj¹cych praktyki studenckie. By³a te¿ mowa prezydent IPSF móg³ podziwiaæ Panoramê Rac³awick¹ oraz 
o dzia³alnoœci kó³ naukowych, które zachêcaj¹ studentów do wroc³awsk¹ starówkê i jej okolice, a tak¿e mia³ mo¿liwoœæ 
rozwoju zainteresowañ, a w konsekwencji do tworzenia przy-spróbowania najbardziej tradycyjnych polskich potraw. Naj-
sz³ej kadry naukowej.bardziej smakowa³y mu pierogi z miêsem, które s¹ podobne do 

Prezydent John Nguyen wyrazi³ ogromny podziw dla za-tradycyjnej kuchni wietnamskiej, a w³aœnie z Wietnamu po-
anga¿owania prof. Umbreita w dzia³ania na rzecz integracji chodz¹ rodzice naszego goœcia.
i rozwoju ruchu studenckiego w Polsce, a tak¿e wyrazi³ 
nadziejê, ¿e wspó³praca M³odej Farmacji z IPSF bêdzie siê U prof. Umbreita
dalej rozwija³a. Zwróci³ tak¿e uwagê na szczególny wk³ad 

W Poznaniu John Nguyen spotka³ siê z prof. Micha³em prof. Umbreita w rozwój wspó³pracy M³odej Farmacji z IPSF, 
H. Umbreitem, który zainicjowa³ powstanie w Polsce M³odej która ostatecznie zaowocowa³a pe³nym cz³onkostwem naszej 
Farmacji. Jest to organizacja dzia³aj¹ca w ramach Polskiego organizacji, a przez ni¹ Polski w Miêdzynarodowej Federacji 
Towarzystwa Farmaceutycznego, posiadaj¹ca oddzia³y we Studentów Farmacji. Dziêki temu od roku 2003 polscy stu-

Australia, Polska, ś wiat
Na trzy miesi¹ce przyby³ do Europy John Nguyen, prezydent Miêdzynarodowej
Federacji Studentów Farmacji (IPSF). Wizytê w trzech polskich miastach
wspó³organizowa³ Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. 
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Autor, John Nguyen oraz prof. Micha³ Umbreit, który sprezentowa³
goœciowi zrobione przez siebie zdjêcie Collegium Chemicum
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z akcji charytatywnej „Doktor Miœ Dzieciom”, podczas której 
wszystkie organizacje studenckie UMP zbiera³y pieni¹dze na 
pluszowe maskotki dla dzieci spêdzaj¹cych Œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia w szpitalach, a nastêpnie wspólnie z ma³ymi 
pacjentami kolêdowa³y. Dobrym przyk³adem pomyœlnej 
wspó³pracy by³a tak¿e konferencja „Postêpy w diagnostyce 
i terapii cukrzycy”, w której udzia³ wziê³o a¿ 300 studentów, 
zarówno z wydzia³u lekarskiego, jak i farmacji. Prezydent 
Nguyen stwierdzi³, ¿e poziom i intensywnoœæ wspó³pracy stu-
dentów medycyny, stomatologii i farmacji w Poznaniu mo¿e 
byæ dobrym przyk³adem dla organizacji zrzeszaj¹cych stu-
dentów wymienionych kierunków tak na poziomie krajowym, 
jak i miêdzynarodowym.

Nie zabrak³o równie¿ spotkañ i atrakcji nieoficjalnych, ta-
kich jak odkrywanie restauracji, piwiarni czy klubów okala-
j¹cych poznañski Stary Rynek. Jak siê okaza³o, Poznañ nie-
wiele ró¿ni siê od Melbourne, gdzie na co dzieñ mieszka John. 
Studenci tak samo lubi¹ rozmawiaæ, bawiæ siê i poznawaæ 
nowych ludzi. I tramwaje mamy takie same – oczywiœcie 
mowa o tych niskopod³ogowych!denci farmacji mog¹ miêdzy innymi znów odbywaæ studenckie 

By³a to pierwsza wizyta Johna Nguyen w Polsce. £¹cznie praktyki zawodowe na ca³ym œwiecie. Wczeœniej nie by³o to 
w Europie zamierza on spêdziæ trzy miesi¹ce. Jak przyzna³, nie mo¿liwe przez prawie dwadzieœcia lat.
spodziewa³ siê tak niskich temperatur (w Melbourne nigdy nie Obecnoœæ Polski w IPSF to nie tylko praktyki zagraniczne 
jest ch³odniej ni¿ 15°C), jednak szybko siê przyzwyczai³ dla naszych studentów. To przede wszystkim mo¿liwoœæ wy-
i gor¹ca atmosfera oraz tempo spotkañ i atrakcji wyrówna³y miany myœli, zdobywania nowych doœwiadczeñ i poznania, jak 
atmosferyczny deficyt ciep³a.wygl¹da farmacja i studia farmaceutyczne na ca³ym œwiecie. 

Wizyta zaowocowa³a licznymi dyskusjami, spotkaniami Mo¿emy porównaæ polskie realia z zagranicznymi i stwierdziæ, 
i przyjaŸniami, które daj¹ nadziejê na dalszy rozwój wspó³-co jest u nas wystarczaj¹co dobre, a co nadal wymaga ulepszeñ.
pracy pomiêdzy œrodowiskiem studentów i farmaceutów w Pol-
sce i poza granicami kraju. Ju¿ planujemy rewizytê w Mel-W Pracowni Farmacji Praktycznej
bourne (i zaczynamy oszczêdzaæ pieni¹dze na przelot). Jak 

Nastêpnie prezydent Nguyen zosta³ zaproszony na spot- stwierdzi³ prezydent IPSF, po zakoñczeniu w sierpniu swojej 
kanie w Pracowni Farmacji Praktycznej. Rozmawiano o opiece rocznej kadencji, zajmie siê przyjmowaniem zagranicznych 
farmaceutycznej w Polsce i na œwiecie. U nas ta dziedzina goœci i pokazywaniem im Australii.
dopiero siê rozwija. Jako taki przedmiot wyk³adany jest 
dopiero od roku. Australia, gdzie mieszka John Nguyen, jest 

Marcin Radkeniekwestionowanym liderem w opiece farmaceutycznej. 
organizator wizytyDziêki temu mogliœmy dowiedzieæ siê, jak uczy siê tam tego 

Przewodnicz¹cy M³odej Farmacji Poznañprzedmiotu, jakie problemy s¹ poruszane i jak siê je formu³uje, 
by przedmiot by³ ciekawy dla studentów. Podkreœlano znacze-
nie zagadnieñ opieki farmaceutycznej w profesjonalnym funk-
cjonowaniu farmacji aptecznej. Prezydent IPSF z wielkim 
zadowoleniem wys³ucha³ planów rozwoju tej dziedziny edu-
kacji farmaceutycznej w Poznaniu, a szczególnie entuzja-
stycznie odniós³ siê do inicjatywy M³odej Farmacji Poznañ – 
Ogólnopolskiego Konkursu Opieki Farmaceutycznej, którego 
druga edycja odbêdzie siê w Poznaniu ju¿ w maju bie¿¹cego 
roku. Studenci bêd¹ mogli sprawdziæ swoje umiejêtnoœci w 
specjalnie przygotowanych analizach przypadków i symulacji 
rozmowy z pacjentem.

Ze studentami

Kolejnym punktem wizyty by³a dyskusja ze studentami 
medycyny (IFMSA Poland) i stomatologii (PTSS), dotycz¹ca 
wspó³pracy studentów wszystkich kierunków medycznych 
i mo¿liwych sposobów jej rozwoju. Z wielk¹ dum¹ i radoœci¹ 
przedstawiliœmy, wspólnie z szefem IFMSA Poznañ Marcinem 
Kordaszem, liczne projekty, które naszym organizacjom uda³o 
siê wspólnie zorganizowaæ. Pokazaliœmy artyku³y i zdjêcia 
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Dr Arleta Matschay, mgr Magdalena Olejniczak-Rabinek,
John Nguyen, mgr Marcin Skotnicki i mgr Magdalena
Waszyk-Nowaczyk w Pracowni Farmacji Praktycznej
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Podróýe ksztaùcà nie tylko naukowo i organizacyjnie. 
John Nguyen poznawaù teý smak polskiej kuchni
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¯YCIE STUDENCKIE10 Nowotwory wielkim wyzwaniem medycyny

Przede wszystkim: zapobiegać
Kwietniowa konferencja zorganizowana przez IFMSA-Poland by³a prób¹ przekonania
m³odego pokolenia do antynowotworowego trybu ¿ycia. Kto jak nie przyszli pracownicy
s³u¿by zdrowia powinien wiedzieæ, na czym on polega?

Nowotwory z³oœliwe stanowi¹ trzeci¹ pod wzglêdem liczby Kodeks Walki z Rakiem”, która odby³a siê 18 kwietnia 2009 
przyczynê zgonów we wspó³czesnym œwiecie. Pomimo roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP. G³ównym 
ogromnego postêpu technologii i medycyny wci¹¿ nie uda³o organizatorem wydarzenia by³ poznañski oddzia³ IFMSA 
nam siê osi¹gn¹æ zadowalaj¹cego rezultatu w walce z t¹ epi- Poland. Celem projektu by³o przybli¿enie spo³ecznoœci studen-
demi¹. Choroby onkologiczne staj¹ siê dla wspó³czesnej me- tów wiedzy na temat prowadzenia takiego trybu ¿ycia, który 
dycyny coraz wiêkszym wyzwaniem. Do perfekcji opanowa- zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobê nowotworow¹, 
liœmy techniki operacji chirurgicznych, radioterapii czy terapii zdefiniowanego jako Europejski Kodeks Walki z Rakiem. We-
lekami, ale wci¹¿ dalecy jesteœmy od wyeliminowania choroby d³ug jego zaleceñ zaproszeni prelegenci omawiali prewencjê 
nowotworowej spoœród zjawisk istotnie zagra¿aj¹cych zdro- nowotworow¹. 

Wydarzenie zosta³o objête patronatem honorowym przez re-wiu publicznemu. Nowe mo¿liwoœci diagnostyczne i terapeu-
ktora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego tyczne id¹ w parze z nadal zbyt póŸnym wykrywaniem raka. 
w Poznaniu, prof. Jacka Wysockiego oraz przez dyrektora Prób¹ okie³znania tej sytuacji jest prewencja pierwotna, a wiêc 
Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prof. Juliana Ma-propagowanie takiego stylu ¿ycia, który umo¿liwi unikniêcie 
lickiego. Nad merytoryczn¹ wartoœci¹ konferencji czuwa³ rozwoju nowotworów i sprawi, ¿e agresywna terapia nie bêdzie 
prof. Pawe³ Murawa. konieczna.

Jak na rozwój nowotworu wp³ywa palenie tytoniu, picie 
Prewencja wed³ug kodeksu alkoholu, a jak dieta? Jakie s¹ najnowsze mo¿liwoœci diagno-

styki i terapii czerniaka skóry? Co zrobiæ w przypadku nara-
To w³aœnie temu programowi, koordynowanemu m.in. przez 

¿enia zawodowego na zaka¿enie HBV, HCV, HIV? Co powin-
pani¹ mgr Agnieszkê Dyzmann-Srokê, kierownika Zak³adu 

niœmy wiedzieæ o szczepionkach przeciw HPV? – na te i inne 
Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów z Wielkopolskiego 

pytania próbowali odpowiedzieæ zaproszeni wyk³adowcy.
Centrum Onkologii, mia³a s³u¿yæ konferencja „Europejski 

Uwa¿aj na to, co jesz i pijesz. Nie pal wcale

Konferencja rozpoczê³a siê wyk³adem dr Beaty Brajer na 
temat najczêstszych czynników ryzyka nowotworów p³uc. 
Prelekcja mia³a na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeñstwa 
wynikaj¹ce z palenia tytoniu – równie¿ biernego! – oraz bycia 
nara¿onym na inne niekorzystne czynniki œrodowiskowe. Na-
stêpnie dr Wojciech Madaj stara³ siê zwróciæ uwagê s³uchaczy 
na istotn¹ rolê diety jako podstawowego czynnika kszta³tu-
j¹cego zdrowy styl ¿ycia. Podkreœla³, jak wiele produktów 
kancerogennych znajduje siê w naszych codziennych posi³-
kach i udzieli³ praktycznych wskazówek dotycz¹cych ¿y-
wienia przeciwnowotworowego. Zachêca³ do spo¿ywania 
wiêkszej iloœci warzyw i owoców oraz innych produktów ma-
j¹cych w³aœciwoœci antyoksydacyjne, a co za tym idzie w³aœci-
woœci chroni¹ce nas przed rozwojem chorób onkologicznych. 

O wp³ywie alkoholu na rozwój nowotworów jamy ustnej, 
gard³a i krtani opowiedzia³ prof. Wojciech Golusiñski. Zwróci³ 
uwagê na rakotwórcze w³aœciwoœci takich u¿ywek jak alkohol 
i tytoñ oraz przestrzega³ przed ³¹czeniem tych substancji. Wy-
jaœnia³, jak bardzo toksyczne jest takie po³¹czenie. Równo-
czeœnie zapewni³, ¿e spo¿ywanie niewielkich iloœci czerwo-
nego wina – tzw. œródziemnomorski styl picia alkoholu – 
wp³ywa ochronnie na uk³ad sercowo-naczyniowy.

A
rc

hi
w

um
 I

F
M

S
A

Organizatorzy zadbali o to, by w czasie siedmiogodzinnej konferencji
mo¿na by³o zregenerowaæ si³y



To co kobiece i nie tylko

W Polsce badania przesiewowe raka piersi sta³y siê integral-
n¹ czêœci¹ powo³anego w 2005 roku Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych. System ten dotyczy 
kobiet w wieku 50-69 lat i obejmuje mammografiê wykonywa-
n¹ co 2 lata. Dr Janusz Wasiewicz z Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii – kolejny z prelegentów – w swej prezentacji pod-
kreœla³, jak wa¿ne jest wczesne wykrywanie niepokoj¹cych 
zmian w gruczole sutkowym, przedstawi³ nowe mo¿liwoœci 
diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych sutka i prze-
konywa³, jak dalece posuniête s¹ badania nad etiopatogenez¹ 
raka. 

Programy szczepieñ sta³y siê istotnym elementem walki z no-
wotworami, o czym przekonywa³a na konferencji dr Katarzyna 
Mazur-Melewska. Przedstawi³a standardy postêpowania po 
zawodowym kontakcie pracownika s³u¿by zdrowia z wirusami 
przenoszonymi drog¹ krwi – HBV, HCV i HIV. Okazuje siê, 
¿e 18% nowotworów w populacji œwiatowej przypisuje siê Na zakoñczenie, o roli badañ przesiewowych w kierunku 
przewlek³ym zaka¿eniom wirusowym, bakteryjnym i paso- raka jelita grubego opowiedzia³ prof. Micha³ Drews. Pod-
¿ytniczym. kreœli³, ¿e rak jelita grubego jest jednym z najczêstszych nowo-

O wspó³czesnych standardach w diagnostyce zmian szyjki tworów, wystêpuj¹cych w populacji spo³eczeñstwa polskiego. 
macicy oraz o dostêpnej na polskim rynku szczepionce przeciw Jest to zarazem nowotwór ³atwo wykrywalny na etapie zmian 
HPV mówi³ prof. Witold Kêdzia, podkreœlaj¹c, jak istotne przednowotworowych, a rokowania w przypadku rozpoznania 
w przypadku tego schorzenia jest jego wczesne wykrycie po- choroby we wczesnym stadium s¹ bardzo dobre. St¹d ogromne 
przez badanie wymazu szyjki macicy i wdro¿enie leczenia, co znaczenie badañ przesiewowych.
zwiêksza szanse na ca³kowite wyleczenie. W Polsce obserwu- Uczestnicy sobotniej konferencji zapoznali siê równie¿ 
jemy powolny spadek umieralnoœci na nowotwory szyjki z raportem „Wiedza o zdrowym stylu ¿ycia, nowotworach 
macicy, ci¹gle jednak umieralnoœæ z powodu tej lokalizacji i profilaktyce nowotworów w województwie wielkopolskim”. 
nowotworowej nale¿y do najwy¿szych w Europie. W niektó- Przedstawi³a go mgr Agnieszka Dyzmann-Sroka.
rych krajach skandynawskich, dziêki dobrze zorganizowanym 
badaniom przesiewowym, zachorowalnoœæ spad³a o 80 %. Informacji nigdy za wiele

Na postawione przez organizatorów pytanie: „Czy kobieta 
W konferencji wziê³o udzia³ ponad 200 osób, co dowodzi po leczeniu nowotworowych chorób narz¹dów rodnych mo¿e 

du¿ego zainteresowania studentów naszej uczelni tematyk¹ myœleæ o macierzyñstwie?” stara³ siê odpowiedzieæ dr Andrzej 
chorób nowotworowych, a przede wszystkim wczesn¹ diagno-Roszak. Przekonywa³, ¿e wczeœnie zdiagnozowany i w³aœciwie 
styk¹ i profilaktyk¹. Pozwala to mieæ nadziejê, ¿e jako przyszli leczony nowotwór nie musi byæ przeszkod¹ w planowaniu 
pracownicy s³u¿by zdrowa uczestnicy bêd¹ œwiadomie dora-potomstwa. 
dzaæ i kierowaæ na badania przesiewowe osoby z grup ryzyka, 
a na terapiê te, u których wykryto wczesne stadia rozwoju Skóra, jelito i podsumowanie
chorób. Niew¹tpliwie przyczyni siê to do zmniejszenia zapa-

W Europie w latach 90-tych XX wieku czêstoœæ zachorowañ dalnoœci i umieralnoœci na te nieuleczalne schorzenia, przede 
na czerniaka skóry podwoi³a siê w porównaniu z latami wszystkim poprzez zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznej. 
60-tymi, co mo¿na przypisaæ temu, ¿e chêtniej wystawiamy siê Trzeba bowiem wspomnieæ, ¿e uczestnikami konferencji by³y 
na dzia³anie promieni s³onecznych. Mówi³ o tym dr hab. tak¿e osoby spoza naszego uniwersytetu, w tym wielu lekarzy. 
Dariusz I¿ycki. Na nowotwory z³oœliwe skóry zapadaj¹ g³ów- Organizatorzy rozprowadzali ulotki i rozwieszali plakaty na 
nie, choæ nie wy³¹cznie, ludzie rasy bia³ej. Czêstoœæ zachoro- innych poznañskich uczelniach, o spotkaniu informowa³o 
wañ jest szczególnie du¿a wœród osób o jasnej karnacji, za- tak¿e Radio „Merkury”. Wielu wyk³adowców by³o zdumio-
mieszkuj¹cych regiony o znacznie ekspozycji na promienio- nych, ¿e – choæ konferencja odbywa³a siê w sobotê i trwa³a do 
wanie UV, np. w Australii. Mieszkañcom Europy zaleca siê póŸnego popo³udnia – bardzo wielu s³uchaczy pozosta³o do sa-
zatem ograniczenie ekspozycji na promieniowanie s³oneczne – mego koñca wyk³adów. Œwiadczyæ to mo¿e o zapotrzebowaniu 
zmniejszanie ³¹cznej ekspozycji w ci¹gu ca³ego ¿ycia, na rzeteln¹ informacjê, a tak¿e o dobrym – logistycznym i me-
a w szczególnoœci unikanie epizodów bardzo silnej ekspozycji rytorycznym – przygotowaniu spotkania.
(oparzeñ s³onecznych). Wyk³ad dr hab. Dariusza I¿yckiego 
wzbudzi³ wielkie zainteresowanie s³uchaczy, nie tylko z powo- Angelika Kaczmarska
du wzbogacenia go informacjami na temat przeszczepiania Izabela Lipska
twarzy, ale tak¿e ze wzglêdu na bardzo atrakcyjny sposób Studentka V roku WL I
przedstawienia tematu. IFMSA-Poland  
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Wyk³adów s³ucha³o ponad 200 osób: m³odych lekarzy i studentów



    Jan Alkiewicz urodzi³ pracowniê mikologiczn¹ w Szpitalu Miejskim, któr¹ rozwin¹³ 
siê 26 marca 1896 r. w po objêciu stanowiska ordynatora tamtejszego Oddzia³u 
Osiecznej nieopodal Dermatologicznego.

W latach 1929-1933 by³ asystentem w Zak³adzie Anatomii Leszna, jako syn lekarza 
Patologicznej Uniwersytetu Poznañskiego przy ul. Koziej. Stanis³awa Alkiewicza 
W tym czasie odby³ szereg szkoleñ podczas wyjazdów do naj-i Urszuli z Chrzanow-
wybitniejszych wówczas dermatologów europejskich: profe-skich. Ukoñczy³ szko³ê 
sorów Josefa Jadassohna we Wroc³awiu, Oskara Gansa we powszechn¹ w Osiecz-
Frankfurcie nad Menem oraz Waltera Friboesa w Berlinie. nej, a nastêpnie do roku 
Pobyt na tych sta¿ach sprawi³, ¿e postanowi³ poœwiêciæ siê 1916 kszta³ci³ siê w gim-
badaniom z zakresu histologii prawid³owej i patologicznej nazjum leszczyñskim. 
paznokci. W tym czasie nie by³a znana technika takich badañ. Dzia³a³ tam w konspi-
Wiele czasu poœwiêci³ na znalezienie skutecznego sposobu racyjnym, przeciwsta-
rozmiêkczania twardego materia³u paznokciowego, jego kro-wiaj¹cym siê germa-
jenia i barwienia, umo¿liwiaj¹cego obserwacje mikrosko-nizacji ruchu m³odzie¿y 
powe. Prace te zaowocowa³y uzyskaniem w³asnej metodyki polskiej – Towarzystwie 
badañ i sta³y siê kluczem dla nowej dziedziny dermatologii. Tomasza Zana (TTZ).

  Studia medyczne od- Pierwsze publikacje Alkiewicza dotyczy³y prawid³owej budo-
bywa³ pocz¹tkowo na wy komórkowej paznokci, a w kolejnych opisywa³ histopato-
uniwersytetach niemie- logiczne zmiany chorobowe. Obejmowa³y one zagadnienia 
ckich we Wroc³awiu ³uszczycy, bielactwa i krwiaków paznokci. Na podstawie jed-

i Monachium. W chwili wybuchu Powstania Wielkopolskiego nej z takich prac, pt. „Bielactwo paznokci”, w roku 1937 
wst¹pi³ w szeregi powstañców i pracowa³ w Powstañczym uzyska³ w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Poznañskiego 
Szpitalu Wojskowym we Wrzeœni. W uznaniu tych zas³ug zo- tytu³ docenta chorób skórnych i wenerycznych. 
sta³ odznaczony w wolnej ju¿ Polsce Wielkopolskim Krzy¿em 

¯yczliwy ordynatorPowstañczym. Studia ukoñczy³ na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Poznañskiego – w styczniu 1923 roku otrzyma³ 

Kierowanie Oddzia³em Dermatologicznym Szpitala Miej-
tytu³ doktora wszech nauk lekarskich.

skiego im. J. Strusia powierzono dr Janowi Alkiewiczowi 
w roku 1933. Na stanowisku ordynatora pozosta³, z przerw¹ 

Sta¿ ukierunkowuje zainteresowania
w latach wojennych, a¿ do przejœcia na emeryturê w roku 1967. 

1 marca 1923 Jan Alkiewicz obj¹³ asystenturê w Klinice Bêd¹c ju¿ ordynatorem, dnia 16 czerwca 1936 roku, Jan Alkie-
Dermatologicznej UP w Szpitalu Miejskim przy ul. Szkolnej. wicz wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski z Barbar¹ Kolszewsk¹, 
Jako starszy asystent kliniki wyjecha³ na pó³roczny sta¿ do córk¹ poznañskiego prawnika. Z ma³¿eñstwa tego urodzi³ siê 
Szpitala œw. Ludwika w Pary¿u, gdzie pracowa³ w klinice w roku 1938 syn Jerzy (który póŸniej tak¿e zosta³ lekarzem – 
prof. Jeanselme'a oraz w pracowni œwiatowej s³awy mikologa alergologiem, pulmonologiem i pediatr¹).

W czasie wojny, wysiedlony wraz z rodzin¹ z Poznania, dr Raymonda Sabourauda. Pobyt ten wywar³ szczególnie du¿y 
Jan Alkiewicz osiedla siê w Warszawie. Tam w latach 1940-44 wp³yw na dalsze zainteresowania i kierunki pracy naukowej 
organizuje pracowniê i poradniê mikologiczn¹ w Pañstwowym m³odego lekarza. Po powrocie do Poznania stworzy³ skromn¹ 

Mistrz
polskich mikologów
W marcu 2009 roku mija trzydziesta rocznica œmierci jednego z najwybitniejszych
dermatologów i mikologów polskich, prof. Jana Alkiewicza.
Warto przypomnieæ postaæ tego znamienitego lekarza, twórcy polskiej mikologii
dermatologicznej, uczonego o œwiatowej s³awie w dziedzinie onychologii.
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Zak³adzie Higieny. Jednoczeœnie uczestniczy w szkoleniu 
studentów medycyny Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, 
wyk³adaj¹c mikologiê.

Po wyzwoleniu Poznania wróci³ na stanowisko ordynatora 
Oddzia³u Dermatologicznego Szpitala Miejskiego, który zor-
ganizowa³ od podstaw po zniszczeniach wojennych. Mimo 
skromnych œrodków zdo³a³ postawiæ swój oddzia³ na wysokim 
poziomie. Jego wspó³pracownicy wspominali ogromn¹ ¿y-
czliwoœæ w stosunkach kole¿eñskich oraz niezwykle wyro-
zumia³y, ludzki i pe³en wspó³czucia stosunek do chorych. 
Cechy te budzi³y szacunek i tworzy³y jedyn¹ w swoim rodzaju 
atmosferê wspó³pracy. 

Od roku 1956 pracowa³ jako adiunkt Zak³adu Mikro-
biologii Lekarskiej Akademii Medycznej, gdzie stworzy³ Pra-
cowniê Mikologiczn¹, przekszta³con¹ w 1959 roku w pierwszy 
w Polsce samodzielny Zak³ad Mikologii Lekarskiej, którego 
zosta³ kierownikiem. Uznawa³ to za dorobek swego ¿ycia, 
a o kontynuacjê dzia³alnoœci zak³adu troszczy³ siê a¿ do 
œmierci. Oœrodek poznañski zyska³ rangê najwybitniejszego w 
Polsce. W 1959 roku Jan Alkiewicz otrzymuje tytu³ profesora 
nadzwyczajnego.

Onychologiczny bestseller

W tym czasie w krêgu jego naukowych zainteresowañ 
le¿a³y badania nad grzybami chorobotwórczymi. Dotyczy³y 
one zmiennoœci grzybów, ich fizjologii, wzrostu beztlenowego, 
zjawisk fungistatycznych oraz ogromnie cennej praktycznej 
metodyki badañ laboratoryjnych. Wieloletnie i wnikliwe bada-
nia Alkiewicza naœwietli³y w sposób niezwykle dok³adny me-
chanizm zaka¿enia paznokcia przez dermatofity. Ich wynikiem 
by³o odkrycie wystêpuj¹cej w grzybicy paznokci siatki po-
przecznej (zwanej „siatk¹ poprzeczn¹ Alkiewicza”). Wyniki 
swych badañ mikologicznych zebra³ profesor w dwu monogra-
fiach: „Grzybice skóry” (1955) i „Mikologia Lekarska” (1966). Prof. dr hab. Jan Alkiewicz zmar³ 25 marca 1979 roku, 

Ogromny dorobek naukowy prof. Alkiewicza obejmuje w przeddzieñ swoich 83 urodzin i zosta³ pochowany na cmen-
103 prace naukowe. Z og³oszonych przed II wojn¹ œwiatow¹, tarzu junikowskim (pole 8, kwatera 2).
23 z zakresu onychologii uznano za pionierskie. Wœród prac 
powojennych na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ cztery mono- Zapraszamy na sesjê 
grafie. Wspominane ju¿ „Grzybice skóry” (1955) i „Mikologia 

Ca³e naukowe ¿ycie prof. Jana Alkiewicza by³o poœwiê-lekarska” (1966) oraz „Bibliografia Dermatologii i Wenero-
cone badaniu zagadnieñ zwi¹zanych z wp³ywem grzybów logii” (1957), a zw³aszcza „Atlas Chorób Paznokci” (1976). 
chorobotwórczych na organizmy ludzi i zwierz¹t. Z jego do-Atlas ten, wydany w Niemczech przy wspó³udziale prof. 
robku czerpiemy obecnie, kiedy grzyby chorobotwórcze sta³y R. Pfistera, by³ w owym czasie dzie³em bardzo wysoko cenio-
siê jednym z najpowa¿niejszych zagro¿eñ we wspó³czesnym nym, jako jedyne tego typu opracowanie w literaturze onycho-
œwiecie. Hipotezy badawcze prof. Alkiewicza zosta³y potwier-logicznej. Atlas by³ bogato ilustrowany œwietnymi fotogra-
dzone przez wspó³czesn¹ naukê, dysponuj¹c¹ przecie¿ zu-fiami autorstwa prof. Alkiewicza. 
pe³nie innymi narzêdziami badawczymi. Nale¿y byæ dumnym, Profesor Alkiewicz aktywnie uczestniczy³ równie¿ w pra-
¿e dzia³aj¹cy w Poznaniu uczony wniós³ tak du¿y wk³ad do cach towarzystw naukowych – w poznañskich oddzia³ach 
œwiatowej nauki medycznej.Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (by³ jego prze-

wodnicz¹cym i cz³onkiem zarz¹du), Polskiego Towarzystwa 
14 listopada 2009 roku odbêdzie siê zorganizowana przez Mikrobiologów oraz Wydzia³u Lekarskiego Poznañskiego 

Zak³ad Mikologii Lekarskiej i Dermatologii UMP sesja Towarzystwa Przyjació³ Nauk. W³aœnie PTPN przypomnia³o 
naukowa, poœwiêcona osi¹gniêciom naukowym prof. Jana ostatnio postaæ prof. Alkiewicza w 18 tomie serii „Klasycy 
Alkiewicza, zwanego „ojcem mikologii polskiej”.Nauki Poznañskiej”, zatytu³owanym „Polska mikologia le-

karska i onychologia narodzi³y siê w Poznaniu”. [por. Fakty 
mgr Agnieszka BanaszakUMP 6/2008, str. 21; przyp.red.]
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Odbitka rozdzia³u autorstwa J. Alkiewicza z podrêcznika dermatologii
pod redakcj¹ J. Jadassohna



Chciał am być  lekarzem!

W chwili wybuchu drugiej wojny œwiatowej mia³am 16 lat 
i ukoñczon¹ trzecia klasê w Pañstwowym Gimnazjum im. 
Genera³owej Zamoyskiej. Mieszka³am w Poznaniu z rodzi-
cami i dwoma braæmi (17 i 19 lat). Moja rodzina nale¿y do 
wielkopolskich „ludzi lasu” (leœniczowie i nadleœniczowie), co 
najmniej od 200 lat – co jest udokumentowane.

Wojna jak piorun zburzy³a ¿ycie Polaków w Poznaniu, jak 
zreszt¹ w ca³ym kraju. M³odszy brat s³u¿y³ w polowej obs³udze 
telefonów (by³ szkolony w ramach Przysposobienia Wojsko-
wego w gimnazjum im. I.J. Paderewskiego), zosta³ z polskim 
wojskiem ewakuowany przez Wêgry i Francjê do Anglii, gdzie 
zda³ maturê, ukoñczy³ Polsk¹ Szko³ê Oficersk¹ w Szkocji 
i zosta³ oficerem Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Starszy 
brat przy cofaniu siê z Wojskiem Polskim w 1939 roku zacho-
rowa³ na czerwonkê i wróci³ ze szpitala polowego do domu 
dopiero w listopadzie tego¿ roku.

Poznaniacy nie k³adli siê spaæ

zasypanych œniegiem torów i zamarzniêtych zwrotnic. Spa-Z chwil¹ rozpoczêcia wysiedlania mieszkañców Wielko-
liœmy na betonie, zagrzebani w s³omê, bez rozbierania siê, polski do Generalnej Guberni (tzw. GG) ¿ycie sta³o siê jeszcze 
w tych rzeczach, w jakich wyszliœmy z domu. O myciu ani bardziej zagro¿one. Do wiosny 1940 roku Niemcy nocami wy-
marzyæ – woda w kranach by³a stale zamarzniêta! Siostra Ojca rzucali ludzi z mieszkañ. Ka¿dy z nas mia³ niedu¿y podrêczny 
kilka razy w tygodniu o umówionej godzinie przywozi³a do pakunek z osobistymi rzeczami. Ponadto by³y spakowane trzy 
bramy obozu garnek zupy, dziêki czemu nie opadliœmy zu-worki: z pierzyn¹, poduszk¹ i kocami, z garnkami i ¿ywnoœci¹ 
pe³nie z si³ na obozowym wikcie.(by³y to niedojedzone resztki z przydzia³u na kartki) oraz trzeci 

worek z bielizn¹ i odzie¿¹. To by³o ca³e wyposa¿enie dla czte-
Pierwszym transportem w nieznanerech osób na dalsze ¿ycie nieznane.

Zima by³a niezwykle sroga – mróz dochodzi³ do 35°C. Wreszcie w marcu zostaliœmy wywiezieni. Po kilku dniach 
Przyjechali po nas w nocy 13 lutego 1940. Do autobusu szliœmy jazdy w nat³oczonych wagonach osobowych zatrzymaliœmy 
trzy kwadranse. Mróz, go³oledŸ i obci¹¿enie tobo³kami oraz siê w nocy na stacji kolejowej w Brzesku (woj. krakowskie). 
fakt wyrzucenia nas z mieszkania wykoñczy³y nas fizycznie Po opuszczeniu wagonów i pozostawieniu wiêkszych tobo³-
i psychicznie. Gdy autobus by³ pe³en, zawieziono nas do obozu ków na stacji, ruszyliœmy do oddalonej o kilka kilometrów 
przy ul. G³ównej na peryferiach miasta. szko³y, gdzie czeka³y na nas noclegi na s³omie w pustych 

Zostaliœmy ulokowani w hangarze na dwa tysi¹ce osób. klasach. Wyczerpani, natychmiast pok³adliœmy siê wszyscy – 
By³o tam bardzo zimno. Trzy piece koksowe promieniowa³y spaliœmy jak sus³y! Nieomal nastêpnego dnia zaczêto nas roz-
ciep³em tylko w bezpoœredniej bliskoœci. Toaleta w odleg³oœci woziæ po okolicznych wsiach. Kilka godzin jechaliœmy sania-
kilkuset metrów od hangaru mog³a stanowiæ zagro¿enie dla mi zaprzê¿onymi w konie do wsi Bielcza, gdzie ulokowano nas 
¿ycia – w przewiewnej szopie znajdowa³ siê ogromny, nie- w doœæ obszernym, choæ pustym pokoju u mi³ych gospodarzy. 
os³oniêty dó³ kloaczny. W¹ska pó³eczka wzd³u¿ jego d³u¿szego Cieszyliœmy siê, ¿e ¿yjemy i ¿e jesteœmy razem.
brzegu ofiarowywa³a u¿ytkownikom miejsca siedz¹ce lub... Po kilku dniach Ojciec, jak zawsze aktywny, pojecha³ do 
stoj¹ce. znajomych do Krakowa. W nied³ugim czasie dowiedzia³ siê od 

Sroga zima na okres miesi¹ca wstrzyma³a transporty z wy- nich, ¿e poszukuje go dobry poznañski znajomy z propozycj¹ 
siedlonymi Poznaniakami do Generalnej Guberni z powodu pracy – oto hrabina [Stefania Adamowa] Stadnicka z Ro¿nowa 

Dr Regina Kabza-KlattPO¯EGNANIE14
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W roku 1999 dr Regina Kabza-Klatt bra³a udzia³ w wycieczce Ko³a Seniora
poznañskiej Akademii Medycznej, którym wówczas kierowa³a.
W czasie wizyty w Bia³ym Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Nowym S¹czu
zosta³a poproszona przez siostry o wyg³oszenie krótkiego wspomnieniowego
odczytu. Spisane w jedn¹ czerwcow¹ noc wspomnienia uczennicy i maturzystki,
odnalezione po 10 latach, publikujemy celem przybli¿enia postaci zmar³ej
w styczniu tego roku dr REGINY KABZY-KLATT.

Dr Kabza-Klatt pomiêdzy siostrami Niepokalankami
w Nowym S¹czu, 1999 r.
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nad Dunajcem poszukiwa³a zarz¹dcy dla swojego maj¹tku 
z zastrze¿eniem, ¿e zatrudni tylko wysiedlonego z Wielko-
polski, bo to s¹ ludzie nieludzko pokrzywdzeni.

Ojciec propozycjê pani hrabiny Stadnickiej przyj¹³ i w czerw-
cu 1940 roku mieszkaliœmy ju¿ w Ro¿nowie – pocz¹tkowo 
w pa³acu, a parê tygodni póŸniej w starym dworku obok. Do lip-
ca 1943 ¿yliœmy jak wszyscy – ubogo, otoczeni zagro¿eniami ze 
strony Niemców i kolaboruj¹cych z Niemcami oddzia³ów ¿o³-
nierzy ukraiñskich – ale byliœmy razem. Wszyscy Polacy tworzy-
li zwart¹, ¿yczliw¹ sobie rodzinê (nie wy³¹czaj¹c ¯ydów). Brat 
pracowa³ w biurze na zaporze, a ja pielêgnowa³am chor¹ Mamê 
i samodzielnie prowadzi³am nasze gospodarstwo domowe 
(³¹cznie z tuczeniem gêsi, hodowaniem królików i pieczeniem 
chleba w piecu chlebowym – coœ przecie¿ trzeba by³o jeœæ!).

Co ja bêdê robiæ w ¿yciu bez wykszta³cenia?

W dniu moich dwudziestych urodzin (17 lipca 1943) 
p³aka³am od samego rana – jestem ju¿ taka stara, nie mogê siê 
uczyæ (bo nie ma gdzie), a koñca wojny nie widaæ. Przecie¿ od 
lat chcia³am byæ lekarzem!

Ko³o po³udnia przysz³a do nas pani hrabina Stadnicka. 
Od razu zainteresowa³a siê przyczyn¹ mojego p³aczu i od razu 
wykrzyknê³a: „Czemu to ja wczeœniej nie wiedzia³am, ¿e 
panna Renia chce siê uczyæ! Przecie¿ w Nowym S¹czu jest 
Klasztor Sióstr Niepokalanek, w którym kszta³ci³y siê moje 
córki. Zaraz jutro jadê do Nowego S¹cza i zapytam Sióstr, czy 
wezm¹ j¹ w swoj¹ pedagogiczn¹ opiekê. Za rodzinê Kabzów 
porêczê osobiœcie!”

Tajne nauczanie by³o wtedy w razie wykrycia nawet zagro-
¿eniem ¿ycia dla osób bior¹cych w nim udzia³. Pani hrabina 
s³owa dotrzyma³a. Uzgodni³a z Siostr¹ Prze³o¿on¹ i z Siostr¹ 
Dyrektork¹, ¿e przyjadê do klasztoru i otrzymam odpowiednie 
podrêczniki szkolne. W domu bêdê siê uczy³a sama, a na 
egzaminy z poszczególnych przedmiotów bêdê przyje¿d¿a³a 
w uzgodnionych terminach. Odt¹d moje ¿ycie sta³o siê czymœ 
cudownym. Wstawa³am o szóstej. Godzinê póŸniej siada³am 
do nauki. Poniewa¿ moja Mama ju¿ wyzdrowia³a, przejê³a 
prowadzenie naszego gospodarstwa domowego. Mog³am ca³y 
swój czas poœwiêciæ nauce. Po obiedzie obowi¹zkowy go-
dzinny spacer wzd³u¿ Dunajca i powrót do nauki, która 
koñczy³am o 22-giej.

Na egzaminy jeŸdzi³am z Ojcem i stale z tym samym gospo-
darzem jego wozem i koniem. Budynki klasztorne zosta³y 
zajête na koszary dla niemieckiego wojska, dlatego podje¿d¿a-
liœmy wozem do ma³ego bocznego wejœcia dla sióstr i ciemnym 
korytarzem w suterenie wchodzi³am po schodkach do ma-
leñkiego pokoiku. Tam przychodzi³a do mnie Siostra Dy-
rektorka, która po odpytaniu mnie ze swojego przedmiotu 
przysy³a³a kolejno nastêpne Siostry Profesorki. W po³udnie 
dostawa³am talerz wspania³ej zupy z kiszonej kapusty. Po 
zakoñczeniu egzaminowania przychodzi³a Siostra Dyrektorka 
i oznajmiaj¹c mi, ¿e wszystko zda³am, dawa³a mi podrêczniki 
do nauki nastêpnych przedmiotów. Czasem przedmioty do 
zdawania by³y bardzo obszerne i egzaminowanie trzeba by³o 
dokoñczyæ nastêpnego dnia. Wtedy nocowaliœmy z Ojcem 
w mieœcie u znajomych, a woŸnica z koniem u swoich krew-
nych.

Do klasztoru jeŸdzi³am zawsze ubrana jak wieœniaczka 
z chustk¹ na g³owie, ¿eby twarz by³a jak najmniej widoczna.

Dr Regina Kabza-Klatt urodzi³a siê 17 lipca 1923 roku 
w Antoninie (powiat ostrowski), jako córka nadleœni-
czego W³adys³awa Kabzy i jego ¿ony Kazimiery z Szym-
czaków. Jako siedemnastolatka zosta³a wysiedlona wraz 
z rodzicami do Generalnej Guberni. Przez pó³tora roku 
uczy³a siê na tajnych kompletach i w lutym 1945 roku 
zda³a maturê w Bia³ym Klasztorze sióstr Niepokalanek 
w Nowym S¹czu. Nale¿a³a do ostatniego rocznika poz-
nañskich studentów medycyny, którzy uzyskali absolu-
torium jeszcze na Uniwersytecie Poznañskim w czerwcu 
1949 roku.
Tytu³ doktora uzyska³a w roku 1952 na podstawie pracy 
„Wp³yw toksyczny fitotoksyn na zmiany histopatolo-
giczne w zwojach przedkrêgowych”. By³a specjalist¹ 
w zakresie analityki lekarskiej oraz chorób wewnêtrz-
nych. Pracowa³a pocz¹tkowo jako lekarz domowy, a tak¿e 
– w latach 1953-1962 – na Oddziale Chorób We-
wnêtrznych Szpitala im. Franciszka Raszei. Nastêpnie 
zosta³a pracownikiem Katedry i Zak³adu Medycyny 
Sportu AM, a od roku 1973 – Zak³adu Fizjologii. W roku 
1983 przesz³a na emeryturê. Przez wiele lat prowadzi³a 
uczelniane Ko³o Seniora, dzia³a³a w Klubie Inteligencji 
Katolickiej, by³a te¿ radn¹ miasta Puszczykowa.
W roku 1994 prezydent RP odznaczy³ j¹ Br¹zowym 
Krzy¿em Zas³ugi za udzia³ w walkach o niepodleg³oœæ RP 
oraz za zas³ugi w dzia³alnoœci na rzecz organizacji kom-
batanckich. W roku 2005 decyzj¹ Senatu Akademii Me-
dycznej w Poznaniu zosta³a odznaczona Medalem im. 
Karola Marcinkowskiego za postawê judymowsk¹, mo-
raln¹ i spo³eczn¹ w wieloletniej dzia³alnoœci leczniczej 
i opiekuñczej wobec ludzi chorych i niepe³nosprawnych, 
stanowi¹c¹ przyk³ad postêpowania dla innych pracowni-
ków s³u¿by zdrowia.
Dr Regina Kabza-Klatt zmar³a 27 stycznia 2009. Pocho-
wano j¹ obok mê¿a na cmentarzu na Junikowie 6 lutego 
tego roku.
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Zawsze coœ przywoziliœmy, ¿e to niby jest powodem naszych 
odwiedzin w klasztorze: worek owsa dla klasztornego konika, 
worek ziemniaków lub jakieœ inne p³ody rolne. Nigdy ¿o³nierze 
niemieccy nie podeszli do nas, by nas o cokolwiek pytaæ lub 
legitymowaæ. Pan Bóg czuwa³!

Lekarz musi znaæ ³acinê, nieprawda¿?

Czwart¹ klasê gimnazjaln¹ przerobi³am i zaliczy³am bodaj 
w ci¹gu piêciu miesiêcy. Natychmiast rozpoczê³am wkuwanie 
materia³u liceum przyrodniczego z dodatkowym jêzykiem 
³aciñskim. Poszczególne przedmioty zdawa³am od razu z za-
kresu pierwszej i drugiej klasy. W tym czasie korzysta³am 
z korepetycji z zakresu matematyki, udzielanych mi przez ko-
legê mojego brata, pracownika administracyjnego na zaporze – 
przedwojennego studenta Politechniki £ódzkiej. Przychodzi³ 
do nas do domu dwa razy w tygodniu i po skoñczonej lekcji 
zabiera³ dwa litry mleka od naszej wspania³ej krowy dla 
swojego maleñkiego synka. Wtedy na ogó³ wszystko dzia³o siê 
na zasadzie wymiany us³ug i towarów. Pieniêdzy nie by³o – nie 
pamiêtam, czy trzyma³am je kiedykolwiek w rêce. Z zakresu skrêciæ w najbli¿sz¹ drogê w lewo do lasu. WoŸnica uœmie-
jêzyka polskiego du¿o zawdziêczam ciotce hrabiny Sta- chn¹³ siê do nich i kilkakrotnie powtórzy³ „Da! Da!” (tzn. „Tak! 
dnickiej, emerytowanej profesorce jêzyka polskiego, która Tak!”) i od razu zacz¹³ zacinaæ konia batem, a¿ ten zacz¹³ 
przez kilkanaœcie tygodni bawi³a w pa³acu. Przychodzi³a do galopowaæ. W pe³nym galopie minêliœmy drogê leœn¹, w któr¹ 
mnie i wyk³ada³a mi historiê literatury polskiej, czego nie mieliœmy skrêciæ i wpadliœmy w zabudowan¹ ulicê S¹cza. 
znalaz³abym w ¿adnym podrêczniku (nawet dzisiaj!). W czasie Og³upiali sowieci zeskoczyli z sanek i uciekli do lasu. WoŸnica 
lekcji Mama czêstowa³a nas herbat¹ lipow¹ i syropem z podj¹³ b³yskawicznie w³aœciw¹ metodê dzia³ania i uratowa³ 
buraków cukrowych (w³asnej uprawy i produkcji). Nic innego nam wszystkim ¿ycie.
wtedy nie by³o. Do klasztoru dojechaliœmy szczêœliwie. W ca³ym budynku 

wrza³a praca – wyrzucano s³omê po ¿o³nierzach niemieckich, 
Kraków wzjat! sprz¹tano klasy. Nastêpnego dnia mia³a byæ otwarta szko³a! 

Siostrê Dyrektorkê zasta³am przy sprz¹taniu zakrystii. Pierw-W pierwszych dniach grudnia 1944 roku zakoñczy³am za-
sze jej s³owa na mój widok by³y: „Gdzie ty, dziecko, bêdziesz liczanie wszystkich przedmiotów obu klas liceum przyrodni-
pisaæ maturê! W ca³ym klasztorze nie ma spokojnego k¹ta, czego, ³¹cznie z nadprogramow¹ ³acin¹. Termin zdawania 
chyba tu w zakrystii”. I rzeczywiœcie, wypracowanie z jêzyka matury zosta³ ustalony na 17 stycznia 1945 roku. Mia³am przed 
polskiego pisa³am w zakrystii, a po po³udniu (matematykê sob¹ przesz³o miesi¹c na szczegó³owe powtórki – jako eks-
i fizykê?) ju¿ w posprz¹tanej klasie. Mimo ¿e nikt mnie stale ternistka musia³am zdawaæ ze wszystkich licealnych prze-
nie pilnowa³, swoj¹ wiedzê czerpa³am z w³asnej g³owy – dmiotów. Tymczasem zbli¿a³ siê od wschodu front wojny – 
œci¹ganie ubli¿a³oby godnoœci mojej i tej wspania³ej uczelni.jego odg³osy by³y coraz g³oœniejsze. W nocy 17 stycznia spad³ 

desant na okolicê zapory ro¿nowskiej i nastêpnego ranka by³o 
Po ka¿dej twarzy p³ynê³y ³zyw Ro¿nowie du¿o ¿ywych sowietów i du¿o martwych Niem-

ców. O wyjeŸdzie do Nowego S¹cza na maturê nie by³o mowy. Nastêpnego dnia uroczysta Msza œw. o godzinie 8 rano 
Opatrznoœæ Bo¿a w szczególny sposób czuwa³a nad nami: zainaugurowa³a otwarcie szko³y w klasztorze i rozpoczêcie 
sztab sowiecki obra³ sobie dworek, w którym mieszkaliœmy, na nowego roku szkolnego. Oczywiœcie otrzyma³am od Siostry 
swoj¹ siedzibê na jedn¹ dobê, dziêki czemu uniknêliœmy Dyrektorki zaproszenie na tê uroczystoœæ. Siostry zakonne 
obrabowania nas przez pijanych ¿o³nierzy sowieckich, co by³y ubrane w bia³o-niebieskie habity (w czasie wojny widzia-
spotka³o wszystkich naszych s¹siadów. Generalicja w naszym ³am je tylko w czerni). Gdy do kaplicy wkroczy³ na czele 
dworku zachowywa³a siê spokojnie – stale wysy³ali kurierów uczniów poczet sztandarowy z bia³ym or³em w koronie na 
z rozkazami na front i stale do nich wbiegali kurierzy z ra- czerwonym tle sztandaru, gdy organista zagrzmia³ „Bo¿e, coœ 
portami. Rano z radosnymi okrzykami „Kraków wzjat!” Polskê”, kaplica zatrzês³a siê od œpiewu zgromadzonych. Co to 
opuœcili Ro¿nów. by³o za szczêœcie! Tê uroczystoœæ zaliczam do grupy 

Powoli wojska sowieckie przesunê³y siê na zachód. Ucich³y najwspanialszych prze¿yæ w moim ¿yciu. Zapomnia³am nawet 
wieœci o rabunkach i napadach w naszej okolicy. Z Ojcem wtedy, ¿e tu¿ po wyjœciu z kaplicy czeka mnie egzamin ma-
i naszym woŸnic¹ ustaliliœmy, ¿e pierwszego lutego jedziemy turalny. W nastêpnych godzinach pisa³am w pustej klasie jakieœ 
do klasztoru – trzeba by³o ustaliæ nowy termin zdawania ma- wypracowania, dok³adnie nie pamiêtam z jakich przedmiotów.
tury lub zdawaæ j¹ od razu! W czasie tej drogi do Nowego S¹cza 
byliœmy o krok od œmierci. Uratowa³ nas i siebie nasz woŸnica. Otwarcie bramy do wy¿szej uczelni
Kilkaset metrów przed zabudowaniami Nowego S¹cza wysko-

Nastêpnie Siostra Dyrektorka zabra³a mnie do amfiteatral-czy³o z przydro¿nego zagajnika dwóch ¿o³nierzy sowieckich 
nej salki, gdzie znajdowa³o siê Grono Profesorskie z Siostr¹ z karabinami w rêku, wskoczyli na nasze sanie i kazali woŸnicy 
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Na inauguracji roku akademickiego 2005/2006 ówczesny rektor AM
wrêczy³ dr Kabzie-Klatt dyplom i medal im. K. Marcinkowskiego
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Prze³o¿on¹. Siostra Dyrektorka przedstawi³a mnie ca³emu gro- wstêpnego, co by³o aktem wielkiej m¹droœci i dobroci. Lata 
nu i pochwali³a moj¹ maturaln¹ pracê z jêzyka polskiego, studiów to by³o bieganie od 8 do 20: na wyk³ady, seminaria, 
pisan¹ w dniu poprzednim. Siostra Prze³o¿ona i wiele sióstr æwiczenia, colloquia i egzaminy. Trzeba by³o wszêdzie byæ – 
obecnych wyrazi³o chêæ jej przeczytania. Ustne egzaminy nie by³o podrêczników ani skryptów (Niemcy wszystko po-
z poszczególnych przedmiotów odbywa³y siê w ten sposób, ¿e palili) i jeœli cz³owiek sam nie zrobi³ notatek w czasie 
na polecenie Siostry Dyrektorki bra³am jedn¹ kartkê spoœród wyk³adów, to nie mia³ z czego siê uczyæ.
kilkunastu dla danego przedmiotu. Po jej rozwiniêciu i za- Ciê¿k¹ prac¹, bez wakacji i w biedzie ukoñczyliœmy studia 
poznaniu siê z tematem mog³am odejœæ do bocznego stolika dla w czerwcu 1949 roku. Absolutorium uzyska³o oko³o 350 osób 
zastanowienia siê. Przy ka¿dym przedmiocie odpowiada³am: (licz¹c medycynê i stomatologiê).
„Dziêkujê, bêdê odpowiadaæ zaraz”. Jaka by³am szczêœliwa, ¿e 
wymagane wiadomoœci mia³am w g³owie! Takiego pokolenia, jak nasze, d³ugo nie bêdzie

Po zakoñczeniu przesz³am do s¹siedniego pomieszczenia. 
W czerwcu bie¿¹cego roku (1999) obchodziliœmy niezwy-Po nied³ugim czasie wezwano mnie z powrotem na salê egza-

kle uroczyœcie 50-lecie ukoñczenia studiów lekarskich. Rano minacyjn¹. Siostra Dyrektorka oznajmi³a mi decyzjê komisji, 
w koœciele oo. Dominikanów uroczyst¹ Mszê œw. celebrowa³ ¿e zda³am egzamin dojrza³oœci z wynikiem celuj¹cym. By³o to 
ks. abp Juliusz Paetz. Potem kilkugodzinna uroczystoœæ ju-ukoronowaniem mojej pó³torarocznej harówki, decyduj¹cym 
bileuszowa w Auli Uniwersyteckiej pod patronatem ks. arcy-o ca³ym moim ¿yciu w przysz³oœci. Tu i wtedy rozstrzygn¹³ siê 
biskupa oraz dwóch rektorów: Uniwersytetu Poznañskiego im. mój los – szanse na zostanie lekarzem sta³y siê realne! 
Adama Mickiewicza i Akademii Medycznej im. Karola Mar-Zawdziêcza³am to Bogu, Niepokalanej, bohaterskim Siostrom 
cinkowskiego w Poznaniu. Niestety z naszych wspania³ych Niepokalankom z Bia³ego Klasztoru w Nowym S¹czu, pani 
wyk³adowców nie by³o nikogo, wszyscy ju¿ nie ¿yj¹. Nas, hrabinie Stadnickiej z Ro¿nowa i moim Rodzicom. Chcia³am 
jubilatów, równie¿ du¿o uby³o – albo zabra³a ich œmieræ, albo podkreœliæ, ¿e Siostry prowadz¹c moj¹ naukê czyni³y to zu-
zatrzyma³a choroba. Z naszego rocznika (1945-1949) przy-pe³nie bezp³atnie – dla Boga, Ojczyzny i dla mnie. Chocia¿ 
jecha³o tylko 150 osób.odwiedzam je dopiero po 54 latach w 1999 roku (wczeœniej nie 

My, jubilaci, wystêpowaliœmy w czasie tych jubileuszo-by³o czasu ani pieniêdzy) ca³e ¿ycie by³am œwiadoma, ile Im 
wych uroczystoœci w czarnych togach i biretach (wypo¿yczo-zawdziêczam i stale dziêkujê za to Bogu.
nych nam ¿yczliwie z uniwersytetu). Zachowanie nas wszyst-
kich cechowa³a pogodna powaga. Pogodna, bo ¿yjemy, bo Profesorów mieliœmy wspania³ych
nasza praca jest nieustaj¹c¹ pomoc¹ ludziom i by³a zawsze 

Do Poznania wróciliœmy w pierwszych dniach kwietnia zgodna z etyk¹ Boga i przysiêg¹ Hipokratesa, bo prze¿yliœmy 
1945 roku. Jechaliœmy prawie tydzieñ w wagonach towaro- z tego powodu du¿o szczêœcia i pokoju, wynikaj¹cego prawdo-
wych, ale szczêœliwi, ¿e ¿ywi, ¿e razem i ¿e do domu. Od roku podobnie z czystego sumienia. Powaga, bo byliœmy œwiadomi, 
ju¿ byliœmy w posiadaniu wiadomoœci, ¿e brat Jerzy ¿yje i jest ¿e dla ka¿dego z nas zbli¿a siê najwa¿niejszy egzamin – 
w Wojski Polskim w Szkocji – by³ ju¿ oficerem. Dziêki egzamin przed Bogiem. Wtedy niech nas nie opuszcza Bo¿e 
tymczasowemu zaœwiadczeniu o zdanej maturze zapisa³am siê mi³osierdzie i modlitwy ¿yczliwych nam ludzi.
od razu na Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Poznañskiego, 
który ju¿ w kwietniu otworzy³ podwoje i na pierwszy rok [Œródtytu³y pochodz¹ z orygina³u]
studiów przyj¹³ 500 studentów z ca³ej Polski bez egzaminu 
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Prof. Edward Ruż ył ł o
Doktor honorowy naszej uczelni zmar³ w Warszawie 16 lutego bie¿¹cego roku
w wieku 99 lat. Przy tej smutnej okazji przypominamy sylwetkê nestora
polskich internistów.

Edward Ru¿y³³o urodzi³ siê 13 paŸdziernika 1909 roku ss. El¿bietanek. Okresowo by³ te¿ lekarzem wojskowym 
w Koœciaszynie ko³o Hrubieszowa. By³ absolwentem war- 32 pu³ku piechoty w twierdzy modliñskiej.
szawskiego Gimnazjum im. W³adys³awa IV, a nastêpnie Histori¹ wojennych losów prof. Ru¿y³³y mo¿na by obda-
Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i tam- rowaæ kilka ¿yciorysów. W kampanii wrzeœniowej by³ zastêpc¹ 
tejszej Szko³y Podchor¹¿ych Sanitarnych. Dyplom lekarza dowódcy kompanii sanitarnej w Armii „Karpaty”. Po prze-
i stopieñ podporucznika Wojska Polskiego otrzyma³ w roku kroczeniu granicy wêgierskiej uda³o mu siê dostaæ przez 
1935. Jugos³awiê do Francji, sk¹d z kolei wraz z polskim wojskiem 

Do wybuchu II wojny œwiatowej pracowa³ na Oddziale zosta³ ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Pracowa³ w szpi-
Chorób Wewnêtrznych w Szpitalu Ujazdowskim i w Szpitalu talach w Edynburgu, Keogh-Aldershot i Londynie. By³ przy 
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Odznaczenia i stypendia

25 lutego 2009 w trakcie posiedzenia Senatu wicewoje-
woda wielkopolski Przemys³aw Pacia odznaczy³:

– Z³otym Krzy¿em Zas³ugi prof. dr hab. Zygmunta
   Kopczyñskiego
– Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi dr Arletê El¿bietê
   Kowalê-Piaskowsk¹

Rektor wrêczy³ dyplomy stypendiów, które Minister 
Zdrowia przyzna³a nastêpuj¹cym studentom:

– za osi¹gniêcia w nauce
Magdalenie Barlik
Monice Duœ
Nadii Haddadi
Justynie Kotus
Katarzynie PuŸniakowskiej
Marcie Smoczyñskiej
Miko³ajowi Zaborowskiemu

– za wybitne osi¹gniêcia sportowe
Micha³owi Gembiakowi

17 kwietnia 2009 w ambasadzie polskiej w Waszyngto-
nie odznaczono:

– Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi
   Rzeczypospolitej Polskiej prof. Mariê Siemionow

tym naczelnym lekarzem 14 pu³ku U³anów Jaz³owieckich, 
póŸniej ¿o³nierzem 1 Brygady Spadochronowej i zastêpc¹ 
szefa sanitarnego 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. Walczy³ 
we Francji, Belgii, Holandii.

Po wojnie wróci³ do kraju. Zwi¹zany z Wydzia³em Le-
karskim Uniwersytetu Warszawskiego i póŸniejsz¹ Akademi¹ 
Medyczn¹ w Warszawie, a¿ do emerytury kierowa³ klinikami 
chorób wewnêtrznych i gastroenterologii. Szefowa³ Studium 
Doskonalenia Lekarzy i Centrum Medycznego Kszta³cenia 
Podyplomowego, by³ te¿ przez kilka lat ordynatorem oddzia³u 
chorób wewnêtrznych w Szpitalu Mokotowskim.

Jego zainteresowania naukowe obejmowa³y kolejno endo-
krynologiê, choroby naczyñ obwodowych, reumatologiê i cho-
roby przemiany materii, póŸniej gastroenterologiê i balneo-
logiê. Doktoryzowa³ siê w roku 1951. W 1954 roku zosta³ 
docentem, w 1963 – profesorem nadzwyczajnym, wreszcie 
w 1980 – zwyczajnym. By³ autorem ponad 230 prac nauko-
wych, promotorem kilkudziesiêciu doktoratów i opiekunem 
kilkunastu habilitacji. Tworzy³ zasady kszta³cenia podyplo-
mowego lekarzy i to nie tylko w Polsce. By³ autorem nowa-
torskich rozwi¹zañ w opiece zdrowotnej, cz³onkiem licznych 
towarzystw naukowych, twórc¹ i redaktorem czasopism le-
karskich. 

Otrzyma³ wiele wysokich odznaczeñ, krajowych i zagra-
nicznych, w tej liczbie Krzy¿ komandorski z Gwiazda Orderu 
Odrodzania Polski, Croix du combattant volontaire czy Wielki 
Z³oty Medal Alberta Schweitzera. By³ te¿ laureatem nagród 
naukowych. W roku 2003 przyj¹³ godnoœæ doktora honoro-
wego ówczesnej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu.

Zmar³ w swoim mieszkaniu w Warszawie 16 lutego bie-
¿¹cego roku. Spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na war-
szawskich Pow¹zkach.

MKN
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Prof. Edward Ru¿y³³o
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Obie kameralne uroczystoœci odby³y siê w czwartek, Zainteresowania naukowe prof. Langera jako perinatologa 
23 kwietnia 2009, tradycyjnie ju¿ w Sali Czerwonej Pa³acu skupiaj¹ siê wokó³ ci¹¿y o powik³anym przebiegu i diagnostyki 
Dzia³yñskich. By³ to jednoczeœnie pierwszy dzieñ XI Poz- stanów zagro¿enia p³odu. By³ pierwszym, który w terapii cu-
nañskich Dni Medycyny Perinatalnej, na które wraz z innymi krzycy ci¹¿owej zastosowa³ leki doustne. Jest autorem licz-
wybitnymi specjalistami profesorowie Adamkin i Langer zo- nych publikacji i wyst¹pieñ na kongresach naukowych. Wielo-
stali zaproszeni jako wyk³adowcy. krotnie nagradzano go jako dydaktyka (Teacher of the Year 

Award) i naukowca (m.in. Mother Risk Breaktrough Award). 
Mija w³aœnie 10 lat od rozpoczêcia wspó³pracy prof. Lan-

Prof. David Howard Adamkin gera polskimi perinatologami, skupionymi w Polskim Towa-
rzystwie Medycyny Perinatalnej. Miêdzy innymi w Poznaniu 

O godzinie 11, jako pierwszego prowadzi³ on liczne wyk³ady i seminaria, w których uczestni-
z dwóch doktorów honorowych, prof. czyli s³uchacze z ca³ej Polski. Prof. Oded Langer jest te¿ 
Janusz Gadzinowski jako promotor jednym z moderatorów intensywnej wymiany naukowej i oso-
przedstawi³ zebranym prof. Adamkina. bowej miêdzy uniwersytetami nowojorskim i poznañskim, 

Ten znany amerykañski neonatolog a tak¿e innymi oœrodkami polskimi. Wspólne projekty badaw-
urodzi³ siê w roku 1948 w Nowym Jor- cze dotycz¹ nadzoru p³odu w czasie ci¹¿y (g³ównie ci¹¿y 
ku. Jest absolwentem nowojorskiego powik³anej cukrzyc¹).
Uniwersytetu Stanowego w Syracuse, 
NY. Kieruje Klinik¹ Neonatologii Uroczystoœci
szpitala uniwersyteckiego w Louis-
ville, Kentucky. G³ównym tematem Wrêczanie dyplomów honorowych odbywa siê wed³ug 

jego dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej jest ¿ywienie utartej konwencji, jednak za ka¿dym razem drobne szczegó³y 
noworodków urodzonych przedwczeœnie i o ma³ej masie cia³a. pozwalaj¹ zwróciæ uwagê na indywidualne cechy wyró¿nio-

Wspó³praca prof. Adamkina z oœrodkami polskimi, w tym nych osób. Prof. Adamkin w swoim wyk³adzie z matematyczn¹ 
z Katedr¹ Neonatologii UMP i Polskim Towarzystwem Me- precyzj¹ wyliczy³ dziesiêæ prawd podsumowuj¹cych trzy-
dycyny Perinatalnej, trwa ju¿ od 17 lat. Prowadzi³ w naszym dziestoletnie doœwiadczenie w ¿ywieniu noworodków o bar-
kraju liczne kursy i wyk³ady (z tych niemal po³owê w Poz- dzo niskiej masie urodzeniowej. Dziêkuj¹c za przyznany tytu³, 
naniu). W trakcie uroczystoœci prof. Adamkin przyzna³, szczególnie podkreœli³ zas³ugi obecnej na sali ¿ony. Prof. 
¿e waha³ siê, gdy w 1992 zaproponowano mu przyjazd do Langer ze swad¹ opowiada³ anegdoty dotycz¹ce istoty badañ 
Polski, z któr¹ nie mia³ wczeœniej ¿adnych kontaktów. Uleg³ naukowych, podkreœlaj¹c obowi¹zek badacza do nie podlega-
wtedy namowom prof. Larry`ego Normana Cooka – dziœ tak¿e nia powszechnie utartym pogl¹dom i twierdzeniom. Zwraca³ 
honorowego doktora naszej uczelni – i, jak mówi, w ¿adnym uwagê na zwi¹zki z Polsk¹ – swoje i swojej rodziny, a w tym 
razie nie ¿a³uje tej decyzji. tak¿e swoich dzieci, które studia medyczne ukoñczy³y na 

poznañskiej uczelni.
Obie uroczystoœci zakoñczy³y siê mini-recitalami chopi-

Prof. Oded Langer nowskimi w wykonaniu m³odego poznañskiego pianisty, asys-
tenta w Katedrze Fortepianu, Klawesynu i Organów tutejszej 

Po po³udniu, o godzinie 17, sylwetkê Akademii Muzycznej, Piotra ¯ukowskiego. Podczas gdy 
drugiego doktora honoris causa zapre- prof. Langer s³ucha³ muzyki w skupieniu, prof. Adamkin da³ 
zentowa³ jego promotor – prof. Grzegorz siê wyraŸnie porwaæ walcowi F-dur – widaæ by³o, ¿e muzyka 
H. Brêborowicz. sprawia mu radoœæ. 

Urodzony w roku 1943 w Izraelu, Prowadz¹cy obie uroczystoœci rektor naszego uniwersy-
prof. Langer ukoñczy³ studia na Uniwer- tetu, prof. Jacek Wysocki, zwróci³ przy tym uwagê obecnych na 
sytecie Medycznym w Jerozolimie. fakt, ¿e muzyka Chopina – tak polska i tak miêdzynarodowa – 
Obecnie jest profesorem Uniwersytetu nadaje siê idealnie na oprawê takich wydarzeñ, jak honorowa-
Columbia w Nowym Jorku, kierowni- nie zagranicznych naukowców doktoratami polskiej uczelni.
kiem tamtejszej Kliniki Po³o¿nictwa i Gi-
nekologii Szpitala St. Luke's-Roosevelt. Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Honorowi opiekunowie
najmniejszych
Grono doktorów honorowych UMP powiêkszy³o siê o dwóch wybitnych amerykañskich
naukowców. Dyplomy w Pa³acu Dzia³yñskich odebrali tego samego dnia
prof. David Adamkin oraz prof. Oded Langer.
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ciêcka, Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk Redakcja 
Wydawnictw, Poznañ 2008, s.180.

Traumatologia Transplantologia w zarysie
szczêkowo-twarzowo-czaszkowa. 
Podrêcznik dla lekarzy Transplantologia narz¹dów to jedna 

z najbardziej dynamicznie rozwi-i studentów.
jaj¹cych siê dyscyplin medycznych. Jej 
historia kliniczna zaczyna siê od uda-Traumatologia zajmuje siê urazo-
nych przeszczepów nerek dokonanych woœci¹ struktur kostnych i tkanek 
przez Josepha Murraya w 1954 r. miêkkich, ich diagnostyk¹ i leczeniem. 
(od dawcy rodzinnego) i w 1962 r. W obecnych czasach obra¿enia komu-
(dawc¹ by³ zmar³y). [...] Pocz¹tkowe, nikacyjne oraz spowodowane podczas 
spektakularne sukcesy transplantologii pracy zawodowej s¹ coraz powa¿niej-
narz¹dowej lat 70. zosta³y zweryfiko-sze i czêsto wymagaj¹ szybkiej inter-

wane negatywnie w latach 80., szczególnie w zakresie prze-wencji wielospecjalistycznej.
szczepów p³uc, serca i w¹troby. [...] Dopiero wprowadzenie do Standardy podstawowego postêpowania musz¹ byæ znane 
klinicznej transplantologii w 1983 r. cyklosporyny, leku silnie ka¿demu lekarzowi, gdy¿ decyduj¹ one o ¿yciu chorego.
spowalniaj¹cego proces odrzucania, na tyle zmieni³o wyniki le-Okolica szczêkowo-twarzowo-czaszkowa jest czêsto nara-
czenia, ze sta³o siê ono bardziej powszechne i objê³o inne ¿ona na urazy i wymagane s¹: szczególna wra¿liwoœæ diagno-
narz¹dy lub grupy narz¹dów (p³uco i serce, trzustka, jelito styczna w odniesieniu do obra¿eñ mózgu, przeciwdzia³anie 
cienkie). Równolegle do rozwoju transplantologii klinicznej wstrz¹sowi urazowemu, zapewnienie dro¿noœci dróg odde-
i obudzonych przez ni¹ nowych potrzeb spo³ecznych powsta-chowych, a tak¿e zwrócenie uwagi na mo¿liwe wspó³istnienie 
wa³y kolejne regulacje prawne, które uporz¹dkowa³y proces po-st³uczenia klatki piersiowej, jamy brzusznej lub krêgos³upa.
zyskiwania i przechowywania narz¹dów oraz problem nadzoru Staraliœmy siê uj¹æ te wszystkie problemy, aby lekarze i stu-
nad ca³¹ procedur¹ przez powo³ane do tego instytucje, czêsto denci mogli siê z nimi zapoznaæ w ramach tematyki ujêtej 
miêdzynarodowe.ca³oœciowo w jednym podrêczniku.

[z Przedmowy][Przedmowa]

„Transplantologia w zarysie” pod red. Wojciecha Dyszkie-„Traumatologia szczêkowo-twarzowo-czaszkowa. Podrêcznik dla 
wicza, Marka Jemielitego i Krzysztofa Wiktorowicza. Wydaw-lekarzy i studentów”, pod red. Leszka Lewandowskiego i Krzy-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola sztofa Osmoli. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego 
Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2009, s. 252.im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznañ 2009, s.256.

Soma i psycheParazytologia lekarska
w okresie powojennym

Opracowuj¹c zagadnienie „soma 
i psyche” zwróci³em siê o wspó³pracê do W tomie 23 serii „Klasycy Nauki 
wielu znanych autorytetów w tej dzie-Poznañskiej” znajdujemy trzy prace 
dzinie. S¹ nimi duchowni, wyk³adowcy autorstwa prof. Czes³awa Gerwela 
Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu oraz cztery inne, których by³ wspó³-
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sê-autorem. 
dzia S¹du Metropolitalnego w Poznaniu, Poprzedza je opracowanie biografii 
psycholodzy, pedagodzy, lekarze z Uni-i osi¹gniêæ naukowych autora, wybit-
wersytetu Medycznego im. Karola Mar-nego uczonego i twórcy parazytologii 
cinkowskiego w Poznaniu oraz z wielu lekarskiej w Polsce, pióra jego uczen-

oœrodków akademickich w Polsce. Korzystaj¹c ze swego doœwiad-nicy i wspó³pracownicy – prof. Wandy Kociêckiej. Czes³aw 
czenia opracowali oni poszczególne zagadnienia dotycz¹ce relacji Gerwel – którego setn¹ rocznicê urodzin a trzydziest¹ pi¹t¹ 
pomiêdzy soma i psyche w ró¿nych stanach chorobowych u ludzi.œmierci obchodziæ bêdziemy w tym roku – by³ podwójnym 

Nie chodzi tutaj o reakcjê chorego na myœl „i¿ muszê iœæ absolwentem Uniwersytetu Poznañskiego: jako biolog, a po 
do szpitala”, ¿e z tego powodu jego myœli staj¹ siê „czarne”, wojnie jako lekarz. Spoœród jego licznych zas³ug warto 
lecz o fakt, ¿e we wspó³czesnej medycynie coraz bardziej wymieniæ inicjatywê powstania Komisji Parazytologii 
zwraca siê uwagê na to, ¿e ka¿da choroba cia³a-soma powoduje Lekarskiej w ramach Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, 
zachwianie tak¿e strony psychicznej-psyche, na drodze zabu-a tak¿e zorganizowanie pierwszego w Polsce Oddzia³u Chorób 
rzonych procesów homeostazy ustrojowej.Paso¿ytniczych, przekszta³conego póŸniej w Klinikê Chorób 

[z Przedmowy]Paso¿ytniczych poznañskiej AM.

Czes³aw Gerwel, „Parazytologia lekarska w okresie powo- „Soma i psyche” pod red. Bogus³awa Pawlaczyka. Wydawnictwo 
jennym. Nowe kierunki badawcze i ich znaczenie w ochronie Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
zdrowia publicznego”, wstêp i dobór tekstów: Wanda Ko- skiego w Poznaniu, Poznañ 2008, s.422
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Problemy Higieny Przewodnik Lekarza
i Epidemiologii 4/2008 (89) (zeszyt specjalny 1/2009)

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Jak co roku, w specjalnym wydaniu 
Higienicznego zamieszcza prace z za- „Przewodnika Lekarza” zamieszczono 
kresu zdrowia publicznego, profilakty- streszczenia wyk³adów, wyg³oszonych 
ki, higieny i epidemiologii. W ostatnim na ogólnopolskim VI Repetytorium 
z zesz³orocznych numerów du¿o Pulmonologicznym, które odby³o siê 
miejsca poœwiêcono zdrowiu dzieci w marcu 2009 w Poznaniu.
i m³odzie¿y (m.in. masie cia³a nowo- Znacz¹c¹ czêœæ stanowi¹ tu publi-
rodków w zale¿noœci od poda¿y bia³ka kacje dotycz¹ce tematu wiod¹cego 
w diecie kobiet ciê¿arnych, zwyczajom w tegorocznym repetytorium – mu-
¿ywieniowym przedszkolaków, edu- kowiscydozy. W s³owie wstêpnym organizatorka konferencji, 

kacji zdrowotnej w szkole czy kontaktom gimnazjalistów z nar- prof. H. Batura-Gabryel zwraca uwagê na fakt, ¿e mimo 
kotykami). Szczególn¹ uwagê zwraca artyku³ poœwiêcony wzrastaj¹cej liczby chorych w Polsce, nie ma u nas zbyt wielu 
konsumpcji alkoholu przez studentów kierunków medycznych, konferencji poœwiêconych tej chorobie. W „Przewodniku” 
zw³aszcza ¿e materia³em do badañ by³y anonimowe ankiety zamieszczono a¿ jedenaœcie prac, opisuj¹cych problemy dia-
wype³nione przez studentów naszej uczelni. gnostyczne oraz terapeutyczne, ze szczególnym uwzglê-

Na ostatniej stronie ok³adki kolejna ods³ona galerii Hygiei w dnieniem leczenia doros³ych chorych na mukowiscydozê.
sztuce. Tym razem przedstawiono jedn¹ z figur pomnika Arcy- Resztê numeru poœwiêcono diagnostyce i leczeniu chorób 
ksiêcia Johanna Habsburga, fundatora najstarszego austriackiego uk³adu oddechowego, chorobom alergicznym oraz terapii raka 
muzeum – niemal dwustuletniego Joanneum w Grazu. p³uca i innych nowotworów klatki piersiowej.

Wersja elektroniczna czasopisma (wszystkich wydanych 
dot¹d numerów) jest dostêpna bezp³atnie na stronie www.phie.pl. Przewodnik lekarza, zeszyt specjalny 1/2009, przewodnicz¹cy 

Rady Redakcyjnej Andrzej Steciwko. Termedia Wydawnictwo 
Problemy Higieny i Epidemiologii 4/2008 (89) organ Polskiego Medyczne, Poznañ.
Towarzystwa Higienicznego, red. naczelny Jerzy T. Marcin-
kowski. Oficyna Wydawnicza MA, £ódŸ.
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Aktywizacja mieszkañców gminy Rokietnica

Akademia każ dego wieku
Z udzia³em aktywnych zawodowo i emerytowanych pracowników naszej uczelni otwarto
w gminie Rokietnica pierwsz¹ w Polsce wiejsk¹ placówkê kszta³cenia ustawicznego.

Inauguracja wyk³adów Akademii Wieku Dostojnego mia-
³a miejsce w Klubie So³eckim Mrowino-Cerekwica w pi¹tek 
6 marca 2009, o godzinie 18. Uroczystoœæ poprowadzi³ lek. 
med. Grzegorz Biegañski z Kliniki Chorób ZakaŸnych i Neuro-
logii Dzieciêcej uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Ka-
rola Jonschera. Za sto³em prezydialnym, jako cz³onkowie Ra-
dy Mêdrców, zasiedli m.in. prof. Krystyna Pecold, prof. Ma-
rian Krawczyñski i prof. Andrzej Obrêbowski. Prof. Obrêbow-
skiego poproszono o wyg³oszenie inauguracyjnego wyk³adu 
na temat zdrowia cz³owieka. Oprawê muzyczn¹ wydarzenia 
zapewni³ Chór UMP, pod batut¹ prof. Przemys³awa Pa³ki.

Wbrew swojej nazwie Akademia nie ogranicza siê do akty-
wizacji seniorów, choæ wzoruje siê na koncepcji uniwersy-
tetów trzeciego wieku. W przeciwieñstwie do odp³atnych zajêæ 
praktycznych (æwiczenia fizyczne, kursy komputerowe), 
wyk³ady specjalistów ró¿nych dziedzin – odbywaj¹ce siê 
w pierwsze i trzecie poniedzia³ki miesi¹ca – s¹ otwarte dla 
wszystkich chêtnych, którzy dysponuj¹ wolnym czasem i chc¹ 
skorzystaæ z tej niecodziennej na polskiej wsi formy nauki.
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Cz³onkami „rady mêdrców” Akademii
s¹ m.in. emerytowani profesorowie naszej uczelni



22 I Tydzieñ Mózgu w PoznaniuINFORMACJE

Fakty UMP  2 / 2009

Mózg –  odsł ona pierwsza,
ale nie ostatnia
W organizowanych po raz pierwszy w Poznaniu marcowych obchodach
Œwiatowego Tygodnia Mózgu du¿y udzia³ mieli profesorowie Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego. Siedem z czternastu wyk³adów popularnonaukowych,
wyg³oszonych w Oœrodku Nauki PAN, przedstawili pracownicy naszej uczelni.

Pomys³odawczyni¹ przeszczepienia na poznañski grunt idei 
propagowania wiedzy o mózgu i budowania spo³ecznej œwia-
domoœci na temat znaczenia badañ nad uk³adem nerwowym 
by³a doc. Anna Kowalska z Instytutu Genetyki Cz³owieka 
PAN, która w Warszawie obserwowa³a przygotowania do 
kolejnej edycji Tygodnia Mózgu w Polsce. Ideê podjêto 
w poznañskim Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 
pod koniec grudnia 2008, a w po³owie tegorocznego stycznia 
rozpoczêto przygotowania do pierwszego Tygodnia Mózgu 
w Poznaniu. Na œwiecie obchodzi siê go ju¿ od 1996 roku 
w po³owie marca. W Polsce od wielu lat imprezy z tej okazji 
organizowane s¹ w Krakowie, Warszawie i Lublinie.

Medyczny pomys³ poznañski

W myœl propozycji prof. Jerzego Nowaka, dyrektora Insty-
tutu Genetyki Cz³owieka PAN, który obok Instytutu Chemii 
Bioorganicznej PAN by³ jednym z wspó³organizatorów, kon-
cepcja poznañska mia³a siê zasadzaæ na cyklu wyk³adów, 
podzielonych na piêæ bloków tematycznych. By³y to nastêpu-
j¹ce zagadnienia: „Jak walczyæ z nowotworami oœrodkowego 
uk³adu nerwowego?”, „Batalia genów i wirusów w stwardnie-
niu rozsianym”, „Stres, migrena, otêpienie – plagi XXI wieku”, 
„Mózg poznaj¹cy a mózg emocjonalny” oraz „Problemy 

zdrowia psychicznego”. Podczas gdy w innych miastach 
poznaje siê g³ównie rozleg³e mo¿liwoœci mózgu cz³owieka, 
w Poznaniu nacisk po³o¿ono na schorzenia mózgu i sposoby 
ich leczenia.

Do wyg³oszenia popularnonaukowych wyk³adów zapro-
szono specjalistów z placówek Polskiej Akademii Nauk, Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po³owê 
z czternastu wyk³adów wyg³osili profesorowie UMP. Byli to: 
Wojciech Kozubski, Jacek Losy, Stanis³aw Nowak, Janusz 
Rybakowski, Barbara Steinborn, Witold Szyfter oraz Joanna 
Twarowska-Hauser.

Strza³ w dziesi¹tkê

Mimo braku czasu na wielkie przygotowania, skromnych 
œrodków i zwi¹zanej z tym ma³ej reklamy w mediach, tygo-
dniowy cykl wyk³adów w dniach 16-20 marca 2009 przyci¹-
gn¹³ t³umy zainteresowanych s³uchaczy. Przewidziana dla 350 
osób sala pêka³a w szwach, a z ka¿dym dniem publicznoœci 

Profesor Barbara Steiborn mówi³a o ograniczeniach socjalnych
i prawnych u pacjentów z padaczk¹

T³umy w PAN by³y mi³ym zaskoczeniem dla samych organizatorów
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osób. Przewa¿ali licealiœci. Niektórzy zorganizowanymi gru-
pami przyje¿d¿ali z podpoznañskich miejscowoœci (Swarzêdz, 
Koœcian), a nawet z Gniezna, Wrzeœni czy Ostrowa Wlkp. 
Cieszy to tym bardziej, ¿e wyk³ady odbywa³y siê popo³udniami 
– dla ciekawi¹cego ich tematu uczniowie poœwiêcali wiêc swój  
wolny czas. Przyby³o te¿ wielu doros³ych. Czêstokroæ byli to 
ludzie, którzy od lat opiekuj¹ siê chor¹ osob¹ blisk¹ i dopiero 
teraz mieli mo¿liwoœæ uzyskania wyczerpuj¹cej odpowiedzi na 
nurtuj¹ce ich pytania. Dyskusja po wyk³adach, ze wzglêdu na 
ograniczony czas spotkañ, musia³a byæ wrêcz ograniczana. 
Œwiadczy to o istnieniu w spo³eczeñstwie wielkiego 
zapotrzebowania na rzeteln¹ wiedzê medyczn¹.

Plany na przysz³oœæ

Organizatorzy Pierwszego Tygodnia Mózgu w Poznaniu 
podkreœlaj¹, ¿e ogromne zainteresowanie wyk³adami wskazuje 
na du¿¹ potrzebê zapisania na sta³e obchodów Tygodnia 
Mózgu w poznañskim kalendarzu imprez. Idealnym rozwi¹-
zaniem by³oby przekszta³cenie wybranego tygodnia marca 
w œwiêto ogólnoœrodowiskowe, które – podobnie jak Poznañ-

by³o coraz wiêcej, co oczywiœcie bardzo cieszy³o organiza- ski Festiwal Nauki i Sztuki czy Noc Naukowców – anga¿o-
torów i prelegentów. Jeden z nich przyzna³, ¿e tak¹ masê ludzi wa³oby wiele instytucji naukowych. To pozwoli³oby spojrzeæ 
widzia³ ostatnio na koncercie rockowym. Inny z niedowierza- na ludzki mózg, najbardziej skomplikowane dzie³o natury, 
niem pyta³, czy tylu s³uchaczy przychodzi na ka¿dy wyk³ad. z ró¿nych perspektyw. A chêtnych do ogl¹dania nie brakuje – 
OdpowiedŸ by³a twierdz¹ca, choæ trzeba przyznaæ, ¿e naj- ju¿ teraz publicznoœæ dopytywa³a siê o przysz³oroczny Drugi 
wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê wyk³ady o stresie, migrenie Tydzieñ Mózgu w Poznaniu.
i otêpieniu.

W ci¹gu piêciu dni przez poznañski Oœrodek Nauki PAN Magdalena Knapowska-Nizio³ek
przy ul. Wieniawskiego przewinê³o siê ponad dwa tysi¹ce 

M³odzie¿, pod³oga, notatki

   Habilitacje

   Doktoraty

dr Maciej Owecki
„Analiza stê¿eñ adiponektyny w surowicy i ocena ich zwi¹zku 
z wybranymi parametrami metabolizmu oraz badanie poli-    WYDZIA£ LEKARSKI  I
morfizmu genu adiponektyny w oty³oœci u ludzi”

Doktor habilitowany nauk medycznych:

1. w zakresie medycyny – onkologii klinicznej
dr Rodryg Ramlau
„Nowe metody systemowego leczenia chorych na zaawanso-     WYDZIA£ LEKARSKI  I
wanego niedrobnokomórkowego raka p³uca na podstawie 
wielooœrodkowych badañ klinicznych” Doktorzy nauk medycznych:

1. lek. med. Krzysztof Czy¿ 
    WYDZIA£ LEKARSKI  II „Ocena autonomicznej modulacji uk³adu kr¹¿enia u dzieci 

z pierwotnym wypadaniem p³atków zastawki dwudzielnej”
Doktor habilitowany nauk medycznych: 2. lek. med. Rafa³ Piestrzeniewicz

„Œródoperacyjne wykorzystanie interferencji RNA w zwal-
1. w zakresie medycyny – chorób wewnêtrznych, endokryno- czaniu wysoko z³oœliwych guzów mózgu pochodzenia neuro-
logii epitelialnego”

Nowe tytuł y, stanowiska
i stopnie naukowe
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3. lek. med. Tomasz Majewski 3. lek. med. Krzysztof Koza
„Naczyniaki têtniczo-¿ylne – problem wyboru metod tera- „Rozwój wiêzade³ jajnika u p³odów ludzkich” 
peutycznych wspó³czesnej neurochirurgii” 4. lek. med. Magda Kubaszewska
4. lek. med. Aleksandra Ko³czewska „Ocena jakoœci ¿ycia u chorych na raka p³uc leczonych palia-
„Obraz kliniczny i przebieg zesztywniaj¹cego zapalenia sta- tywnie metod¹ brachyterapii HDR”
wów krêgos³upa w zale¿noœci od podtypu antygenu HLA-
B27”
5. lek. dent. Kinga Jakubowski Doktorzy nauk medycznych w zakresie stomatologii:
„Skargi przeciwko lekarzom dentystom jako problem spo-
³eczny” 1. lek. stom. Przemys³aw Kopczyñski
6. lek. med. Joanna Szyfter-Harris „Zmiany w tkance kostnej szczêki, wystêpuj¹ce pod wp³ywem 
„Analiza wskazañ do leczenia chirurgicznego niedos³uchu ortodontycznego aparatu quad-helix”
czuciowo-nerwowego u dzieci metod¹ implantów œlimako-
wych”
7. lek. med. Dorota Piekaj-Stefañska Doktorzy nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:
„Odleg³e wyniki badania narz¹du g³osu u chorych z pora-
¿eniem nerwów krtaniowych wstecznych po operacji 1. mgr biol. Gra¿yna Kurzawiñska
tarczycy” „Polimorfizm genów warunkuj¹cych trombofiliê wrodzon¹ 

w grupie kobiet z poronieniami w I trymestrze ci¹¿y”
2. mgr fizyki Anna Wyszomirska

Doktorzy nauk biologicznych: „Podstawy i budowa jakoœciowo zorientowanego systemu za-
rz¹dzania w odniesieniu do us³ug medycznych z zastosowa-

1. mgr biotechnol. Marcin Ho³ysz niem promieniowania jonizuj¹cego”
„Regulacja ekspresji genu hormonozale¿nej lipazy/esterazy 
cholesterolowej w komórkach kory nadnerczy ludzkich”

    WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY

    WYDZIA£ LEKARSKI  II Doktor nauk farmaceutycznych:

Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny: 1. mgr anal. med. Anna Paszel
specjalnoœæ: biochemia

1. lek. med. Marta Fichna „Syntetyczne pochodne kwasu oleanolowego jako aktywatory 
„Polimorfizm genu PTPN22 w wybranych chorobach auto- apoptozy oraz modulatory opornoœci wielolekowej komórek 
immunologicznych uk³adu dokrewnego” bia³aczkowych in vitro”
2. lek med. Karolina Chojnacka 2. mgr farm. Beata Medenecka
„Ocena wp³ywu perinatalnej transmisji Chlamydia tracho- specjalnoœæ: chemia leków
matis na rozwój zaka¿eñ u noworodków” „Ocena trwa³oœci wybranych cefalosporyn II generacji”

Na posiedzeniu Senatu 
cz³onek – przedstawiciel WNoZ   dr hab. Ma³gorzata Kotwicka28 stycznia 2009
cz³onek – przedstawiciel RUSS   Anna ̄ ¹d³o
cz³onek – przedstawiciel RUSS   Cezary Iwaszkiewicz

Senat
1. wyrazi³ zgodê na powo³anie Uczelnianej Komisji Rekruta- 2. uchwali³:
cyjnej na rok 2009/2010 w nastêpuj¹cym sk³adzie: – regulamin wyjazdów w Ramach Programu LLP ERASMUS
przewodnicz¹cy   dr hab. Mariusz Puszczewicz    – „Kryteria rozdzia³u œrodków na badania w³asne” 
zastêpca przewodnicz¹cego   dr hab. Piotr Fichna – zalecane kryteria wszczêcia procedur uzyskania stopnia nau-
sekretarz   prof. UM dr hab. kowego doktora habilitowanego i tytu³u naukowego profesora 

   Maria Chrzanowska
oraz stanowiska profesora nadzwyczajnego (UM) i profesora 

II sekretarz   dr hab. Andrzej Kêdzia
zwyczajnego

Prodziekan WL I   prof. dr hab.
 

  Ewa Wender-O¿egowska
3. powo³a³ do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Dokto-

Prodziekan WL II   dr hab. Wies³aw Markwitz
rantów:Prodziekan WF   prof. dr hab. 
– prof. dr hab. Teresê Gierlach-H³adoñ na przewodnicz¹c¹  Barbara  Zieliñska-Psuja
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– prof. UM dr hab. Waldemara Bobkowskiego na zastêpcê Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku 
2. zaopiniowa³ wnioski o nagrody Ministra Zdrowiaprzewodnicz¹cej

– prof. dr hab. Magdalenê Czarneck¹-Operacz na zastêpcê 
3. uchwali³:przewodnicz¹cej
– Regulamin Rady Klinicystów 
– zmiany w statutach szpitali klinicznych4. powo³a³ do Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej dla Stu-
– plan wydawniczy na rok 2009 dentów i Doktorantów:

– dr hab. Roberta Spaczyñskiego na przewodnicz¹cego
4. wyrazi³ zgodê na:– dr Krzysztofa B³aszyka na zastêpcê przewodnicz¹cego
– kszta³cenie w jêzyku angielskim na kierunku fizjoterapia – dr hab. Iwonê Mozer-Lisewsk¹ na zastêpcê przewodnicz¹cego
– zawarcie umowy o wspó³pracê z Hogeschool INHolland 
Amsterdam/Haarlem (Holandia), Medizinische Univesität 5. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dziekana Wydzia³u Lekar-
Wien (Austria), Technische Univesität Dresden (Niemcy) skiego I o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajne-
i Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (Portu-go dr hab. Piotra Œwidziñskiego.
galia), dotycz¹cej wspólnego prowadzenia studiów na kie-
runku elektroradiologia (program EMPIRION)6. sprostowa³ b³¹d w za³¹czniku do uchwa³y nr 66/2008 Senatu 
– zaliczenie doœwiadczenia zawodowego do wymiaru kszta³-Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
cenia zawartego w standardach nauczania na kierunku unika-w Poznaniu z dnia 28 maja 2008 – „Zasady i tryb przyjmowania 
towym elektroradiologia oraz na specjalnoœci elektroradio-

na studia w roku akademickim 2009/2010 na Uniwersytet 
logia studentom niestacjonarnym studiów pierwszego stopnia

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”. W § 38 
– przeprowadzenie rekrutacji na studia II stopnia niestacjo-

wyrazy „rok akademicki 2008/2009” zastêpuje siê wyrazami narne, p³atne na kierunku kosmetologia w roku akademickim 
„rok akademicki  2009/2010”. 2009/2010
  – utworzenie Niestacjonarnego Podyplomowego Studium Far-
7. wyrazi³ zgodê na powo³anie Podyplomowego Studium mako-ekonomiki, Marketingu i Zarz¹dzania w Opiece Zdro-
„Klasyfikacja i Kodowanie Procedur Medycznych”. wotnej 

– powo³anie prof. dr hab. Jacka Wachowiaka na ordynatora – 
kierownika Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii 25 lutego 2009
Pediatrycznej II Katedry Pediatrii 
– powo³anie prof. dr hab. Jacka Br¹zerta na ordynatora – 

Senat: kierownika Kliniki Po³o¿nictwa i Chorób Kobiecych Katedry 
1. wyrazi³ zgodê na: Ginekologii, Po³o¿nictwa i Onkologii Ginekologicznej 
– zmianê planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2008 rok – powo³anie prof. dr hab. Przemys³awa Majewskiego na kie-
– przed³u¿enie o jeden rok mianowania na stanowisko pro- rownika Katedry i Zak³adu Patomorfologii Klinicznej
fesora nadzwyczajnego prof. UM dr hab. Lucjuszowi Zaprutko – powo³anie prof. dr hab. Janiny Markowskiej na ordynatora – 
– zawarcie umowy o wspó³pracy z Uniwersytetem w Montre- kierownika Kliniki Onkologii Katedry Onkologii 
alu (Quebec, Kanada) – powo³anie dr hab. Anity Magowskiej na kierownika Katedry 
– zawarcie umowy o wspó³pracy z Uniwersytetem Weill w Bu- i Zak³adu Historii Nauk Medycznych 
gando (Tanzania) – powo³anie prof. dr hab. Joanny Twarowskiej-Hauser na kie-

rownika Zak³adu Genetyki w Psychiatrii Katedry Psychiatrii 
2. nada³ profesorowi Davidowi Adamkinowi, kierownikowi – powo³anie prof. dr hab. Zygmunta Adamskiego na kiero-
Kliniki Neonatologii University of Louisville (USA) tytu³ wnika Zak³adu Mikologii Lekarskiej i Dermatologii
doktora honoris causa.

5. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie na stano-
3. ustali³ terminy egzaminów wstêpnych, terminy sk³adania wisko profesora zwyczajnego
dokumentów na I rok studiów na rok akademicki 2009/2010 – prof. dr hab. Janusza Witowskiego z Katedry i Zak³adu 
oraz terminy og³oszenia list rankingowych i list przyjêtych na Patofizjologii 
studia.

6. pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na stano-
4. ustali³ sposób przeliczania uzyskanego wyniku z egzaminu wisko profesora nadzwyczajnego
maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym na poziom – dr hab. Iwony Mozer-Lisewskiej, Kierownika Katedry i Kli-
podstawowy dla kandydatów na studia w roku akademickim niki Chorób ZakaŸnych 
2009/2010. – dr hab. Macieja Krawczyñskiego z Katedry i Zak³adu Gene-

tyki Medycznej 
– dr hab. Barbary Steinborn, Kierownika Katedry i Kliniki 24 marca 2009 roku
Neurologii Wieku Rozwojowego 
 Prof. Andrzej Tykarski przedstawi³ czêœæ II za³o¿eñ polityki 
7. zmieni³ Uchwa³ê nr 80/2008 w sprawie zasad pobierania kadrowej Uczelni.
op³at za œwiadczone us³ugi edukacyjne, w tym trybu i warun-
ków zwalniania z tych op³at – w ca³oœci lub w czêœci – studen-Senat:
tów lub doktorantów osi¹gaj¹cych wybitne wyniki w nauce, 1. nada³ tytu³ doktora honoris causa profesorowi Odedowi 
a tak¿e tych, którzy znaleŸli siê w trudnej sytuacji materialnejLangerowi, Kierownikowi Kliniki Po³o¿nictwa i Ginekologii 



Powo³any do ¿ycia w 1899 roku Królewski Instytut Higie- ska i obozu w Stutthofie. „Lusia” mia³a te¿ dostarczaæ trucizn 
niczny, maj¹cy propagowaæ higienê i podnosiæ jej poziom i hodowaæ szczepy chorobotwórczych bakterii, wykorzy-
w mieœcie, gnieŸdzi³ siê pocz¹tkowo w kamienicy na zakrêcie stywane póŸniej do trucia wojskowych koni, a nawet – jak g³osi 
ul. Wroc³awskiej (dziœ jest tam skrzy¿owanie z ulic¹ Pod- znana, ale do dziœ niepotwierdzona legenda – do wykonywania 
górn¹). Gdy jednak zapad³a decyzja o likwidacji zachodniego wyroków œmierci na obywatelach niemieckich. Wszystkich 
ci¹gu umocnieñ wokó³ miasta i budowie na jego miejscu tzw. „witaszkowców” aresztowano i stracono w styczniu 1943. 
„dzielnicy cesarskiej”, specjalnie dla Instytutu wybudowano Dr Franciszka Witaszka, pracuj¹cego tu przed wojn¹, uho-
willê przy ówczesnym Ringu Królewskim. Tu¿ obok sta³ ju¿ norowano w 55 rocznicê œmierci, umieszczaj¹c naprzeciw 
nowy budynek Akademii Królewskiej (dzisiejsze Collegium wejœcia poœwiêcon¹ mu tablicê pami¹tkow¹.
Minus), z któr¹ Instytut Higieniczny mia³ byæ zwi¹zany jako 
uczelnia medyczna. W cieniu cisa i krategusa

W czasie dzia³añ wojennych w 1945 roku budynek uleg³ Od Akademii do Uniwersytetu
niemal ca³kowitemu zniszczeniu. Po uderzeniu bomby w po-

Willa stanê³a w roku 1912, ostatecznie otwarto j¹ na po- ³udniowo-wschodni naro¿nik, sp³onê³o ca³e wyposa¿enie z wy-
cz¹tku 1913 roku. Znajdowa³o siê tu 26 pomieszczeñ dy- j¹tkiem czêœci biblioteki, a konstrukcja noœna œcian uleg³a 
daktycznych i pracowni. Budynek zaprojektowano w pracowni powa¿nemu naruszeniu. Podjêto jednak decyzjê o odbudowie, 
architekta miejskiego Fritza Teubnera, natomiast ogród za- któr¹ ostatecznie zakoñczono w 1949 roku.
planowa³ Hermann Kübe, dyrektor Zarz¹du Parków i Ogrodów Osiedli tu ponownie mikrobiolodzy, którzy przez cztery lata 
Miejskich. cisnêli siê w budynku gospodarczym. Kierowa³ nimi prof. Jan 

Instytut Higieniczny prowadzi³ od pocz¹tku jego istnienia Adamski. W roku 1959 zast¹pi³ go prof. Józef Wiza, a na-
niemiecki higienista i bakteriolog, prof. Erich Wernicke, który stêpnie prof. Maria Krystyna Pietkiewicz. Dziœ szefem Katedry 
w czasie powstania wielkopolskiego podporz¹dkowa³ siê pol- i Zak³adu Mikrobiologii Lekarskiej UMP jest prof. Andrzej 
skim w³adzom i wykonywa³ badania laboratoryjne na potrzeby Szkaradkiewicz.
wojsk polskich. Elewacja budynku nie odbiega od orygina³u, zmieniono jed-

Po odzyskaniu niepodleg³oœci Pawe³ Gantkowski, jako nak wnêtrza. Zwraca uwagê otwarta klatka schodowa, ci¹gn¹-
dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie ca siê przez cztery kondygnacje. Codziennie przewija siê przez 
by³ej Dzielnicy Pruskiej, przekaza³ budynek Ministerstwu ni¹ t³um ludzi: zajêcia ze studentami Wydzia³ów Lekarskich 
Oœwiaty, to zaœ – Uniwersytetowi Poznañskiemu. W roku 1921 oraz Wydzia³u Nauk o Zdrowiu trwaj¹ od 8 do 20. Dzia³a tak¿e 
umieszczono tu trzy katedry i zak³ady Wydzia³u Lekarskiego: pracownia œwiadcz¹ca odp³atne us³ugi diagnostyczne, bêd¹ca 
Bakteriologii (kierowa³ ni¹ prof. Leon Padlewski), Higieny jednoczeœnie jednostk¹ referencyjn¹ dla laboratoriów ca³ego 
oraz Higieny Spo³ecznej (oba pod kierownictwem samego województwa.
prof. Gantkowskiego). Prowadzono tu zajêcia dydaktyczne Uwagê przechodniów mo¿e przyci¹gaæ ogromny cis, rosn¹-
z mikrobiologii lekarskiej, higieny ogólnej i spo³ecznej, tech- cy przed will¹. Byæ mo¿e niektórzy zauwa¿¹ te¿ stoj¹cy za ni¹ 
niki wyrobu szczepionek i surowic oraz bakteriologii, serologii krategus, równie imponuj¹cych rozmiarów. Jednak ma³o kto 
i immunologii gruŸlicy. Warto wspomnieæ o u¿ywanej wów- z przechodz¹cych ul. Wieniawskiego wie, ¿e w budynkach go-
czas amfiteatralnej, dwupoziomowej sali wyk³adowej. spodarczych dzia³ki nr 3, przerobionych w latach 60-tych na 

zwierzêtarniê, mieszkaj¹ w centrum Poznania nie tylko labora-
Tu siê pamiêta o dr. Witaszku toryjne myszki, ale i trzy baranki – dawcy krwi do pod³o¿y 

biologicznych.
W czasie wojny budynek nale¿a³ do powo³anego w 1941 W tej chwili w willi przy Wieniawskiego prowadzi siê bada-

roku niemieckiego Uniwersytetu Rzeszy. Pod kierunkiem prof. nia na temat patogennoœci bakterii Gram-dodatnich i Gram-
J. Stamma i dr K. Meewesa prowadzono tu m.in. eksperymenty ujemnych, onkogennoœci drobnoustrojów (szczególnie He-
bakteriologiczne, maj¹ce s³u¿yæ celom wojskowym. licobacter pylori i wirusa Epsteina-Barr) oraz kszta³towania siê 
Pracowa³a tu tylko jedna polska laborantka, Helena Siekierska. lekoopornoœci bakterii wywo³uj¹cych zaka¿enia pozaszpitalne 
Jako konspiratorka „Lusia” podlega³a szefowi pionu trechno- i szpitalne. Tutaj tak¿e powstaj¹ indywidualne autoszczepionki 
logiczno-produkcyjnego poznañskiej grupy Zwi¹zku Odwetu lecznicze dla pacjentów zaka¿onych gronkowcem z³ocistym.
ZWZ, dr Franciszkowi Witaszkowi. Wynosi³a z laboratorium 
szczepionki przeciw chorobom zakaŸnym (m.in. tyfusowi) 

Magdalena Knapowska-Nizio³eki przekazywa³a je polskim lekarzom. Czêœæ trafi³a a¿ do Gdañ-

Wieniawskiego 3
Od pocz¹tku swego istnienia klasycyzuj¹ca willa przy Collegium Minus
mia³a s³u¿yæ medycznemu szkolnictwu wy¿szemu.
Jedynymi jej lokatorami byli zawsze higieniœci i mikrobiolodzy.

Willa higienistów i mikrobiologówUNIWERSYTECKIE PROGI26

Fakty UMP  2 / 2009



Willa higienistów i mikrobiologów UNIWERSYTECKIE PROGI 27

Fakty UMP  2 / 2009

Zabytkowa willa ma prawie sto lat

Klatkæ schodowà zalewa poùudniowe sùoñce Pusta sala seminaryjne to rzadki widok

Do wejúcia prowadzi cienisty szpaler drzew

Tablica ku czci dr Witaszka

W czasie powojennej odbudowy willi zajæcia odbywaùy siæ w dzisiejszej zwierzætarni

Fot.  Magdalena Knapowska-Nizioùek



Uniwersytet   Medyczny   im.   Karola   Marcinkowskiego   w   Poznaniu
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2009
„Dr zw i o twar te”

w ob iek tyw ie Kaz im ie r za F r ys ia

Na studia medyczne do Poznania!

Oko³o dwóch tysiêcy m³odych ludzi, nie tylko z Poznania i Wielkopolski, przewinê³o siê przez Centrum 

Dydaktyczno-Kongresowe UMP 10 i 11 marca 2009 roku. W trakcie zorganizowanych przez nasz uni-

wersytet „drzwi otwartych” potencjalni kandydaci na studentów mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z ofert¹ 

dydaktyczn¹ uczelni na wszystkich jej wydzia³ach.

Pracownicy biur rekrutacji informowali o zasadach przyjmowania na poszczególne kierunki studiów. 

Najwiêksz¹ bodaj atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ bezpoœredniej rozmowy ze studentami, którzy na podstawie 

w³asnych doœwiadczeñ potrafili rozwiaæ w¹tpliwoœci i obaliæ kr¹¿¹ce wœród maturzystów mity. Nie ulega 

w¹tpliwoœci, ¿e studia medyczne nie s¹ proste, jednak nie jest prawd¹, ¿e podczas tych studiów czas 

wolny nie istnieje. Udowadniali to dzia³acze akademickich stowarzyszeñ.

W czasie imprezy chêtni mogli tak¿e zwiedziæ Collegium Anatomicum oraz Collegium Stomatologicum.

Repetytorium pulmonologów

Doktoraty honorowe

Konferencja IFMSA

Mo¿emy
przeszczepiaæ
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