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Uniwersyteckie Studio Filmowe,
dzia³aj¹ce przy Oœrodku
Dydaktyczno-Multimedialnym
Wydzia³u Fizyki UAM,
w roku 2007 rozpoczê³o
produkcjê krótkich filmów z serii
„Wybitne postacie uniwersytetu”.
Z okazji 90 rocznicy powstania
Uniwersytetu Poznañskiego
kolejny film poœwiêcono
jego pierwszemu rektorowi,
prof. Heliodorowi Œwiêcickiemu.
Piêtnastominutowy film mia³ swoj¹ premierê w telewizji WTK
28 lutego tego roku. Jest to kompendium wiedzy o postaci Heliodora
Œwiêckickiego jako lekarza, filantropa i organizatora szkolnictwa
wy¿szego w naszym mieœcie.
Szczegó³owo przedstawiono jego medyczn¹ drogê ¿yciow¹
– od wp³ywu ojca, który by³ lekarzem w Œremie, przez trzyletnie
zaledwie studia we Wroc³awiu i póŸniejsze zdobywanie wiedzy
specjalistycznej z zakresu po³o¿nictwa i ginekologii w niemieckich
oœrodkach naukowych, a¿ do za³o¿enia ciesz¹cej siê wielka estym¹
kliniki po³o¿niczej w Pa³acu Dzia³yñskich na poznañskim
Starym Rynku. Bêd¹c cz³owiekiem szerokich horyzontów,
Œwiêcicki zajmowa³ siê tu nie tylko medyczn¹ praktyk¹,
udoskonalaniem narzêdzi i wymyœlaniem urz¹dzeñ wspomagaj¹cych
pracê po³o¿nika – jako mecenas kultury w Sali Czerwonej
na pierwszym piêtrze (w której dziœ odbywaj¹ siê ró¿ne uroczystoœci
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego)
prowadzi³ co drugi czwartek salon towarzyski
dla inteligenckich elit Poznania.
Bardzo ciekawe s¹ archiwalne wypowiedzi jednego ze wspó³za³o¿ycieli
uniwersytetu – prof. Józefa Kostrzewskiego, a tak¿e wspó³czeœnie
zajmuj¹cych siê postaci¹ pierwszego rektora UP profesorów:
Romana Meissnera, Lecha Trzeciakowskiego, Jacka Wiesio³owskiego
i Grzegorza £ukomskiego. Autorzy filmu dotarli tak¿e do rodziny
prof. Œwiêcickiego. Du¿e wra¿enie robi¹ fragmenty przemowy
inauguracyjnej, prezentowane przez Aleksandra Machalicê.
¯a³owaæ nale¿y jedynie, ¿e w filmie nie wspomina siê
o przymusowym rozbiciu UP – wymarzonego przez Œwiêcickiego
uniwersytetu wielowydzia³owego – którego tradycjê kontynuuje
dziœ nie tylko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Filmy z serii „Wybitne postacie uniwersytetu” w cenie 25 z³
mo¿na nabyæ w ksiêgarniach naukowych UAM oraz w siedzibie
Uniwersyteckiego Studia Filmowego przy ul. Umultowskiej 85
(pojedynczo lub w wydanym z okazji uniwersyteckiego jubileuszu
12-p³ytowym „boksie”).
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Na pocz¹tku maja – wraz z innymi
uczelniami – œwiêtowaliœmy 90-lecie
powstania Uniwersytetu Poznañskiego,
od którego 59 lat temu oderwano
Wydzia³ Lekarski i Oddzia³
Farmaceutyczny. W trakcie obchodów
w sposób szczególny wspominano
jednego z za³o¿ycieli i pierwszego
rektora UP – profesora medycyny
Heliodora Œwiêcickiego.
Polecam Pañstwa szczególnej uwadze
te strony „Faktów”, które i my
poœwiêciliœmy w tym numerze
cz³owiekowi, bez którego ¿ycie
akademickie Poznania wygl¹da³oby
zupe³nie inaczej.
Do wszystkich tekstów i informacji
zawartych w tym numerze „Faktów”
chcemy do³¹czyæ jeszcze jedn¹
wiadomoœæ. Ucieszy³aby ona
z pewnoœci¹ i Œwiêcickiego
i wszystkich jego nastêpców,
d¹¿¹cych od tak dawna do zapewnienia
m³odzie¿y jak najdoskonalszych
warunków do studiowania nauk
medycznych w naszym mieœcie.
Mamy œwiadomoœæ, ¿e rankingi
nie s¹ w stanie zmierzyæ i pokazaæ
ca³ej akademickiej rzeczywistoœci,
jednak informujemy z radoœci¹:
wyniki tegorocznego rankingu szkó³
wy¿szych, przygotowywanego przez
„Rzeczpospolit¹” i „Perspektywy”,
pokazuj¹, ¿e Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu jest najlepsz¹ uczelni¹
medyczn¹ w Polsce.
Nic dodaæ, nic uj¹æ.
Magdalena
Knapowska-Nizio³ek
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Przy okazji jubileuszu uniwersyteckiego 90-lecia o pierwszym rektorze UP,
lekarzu ginekologu i po³o¿niku Heliodorze Œwiêcickim opowiada redaktor
wydanej w³aœnie monografii poœwiêconej tej postaci,
prof. MICHA£ MUSIELAK.
Mam jeszcze gorsze doœwiadczenia. Czêsto prowadzê
zajêcia z etyki na ró¿nych kierunkach w sali wyk³adowej szpitala przy ul. Polnej, gdzie jest popiersie Heliodora Œwiêcickiego. Czasami nachodzi mnie chêæ, ¿eby zapytaæ studentów, kto
to jest. Z daleka nie widz¹ tabliczki. Zreszt¹ potem okazuje siê,
¿e kompletnie nic im to nazwisko nie mówi. Dla wiêkszoœci
studentów – jeœli nie dla wszystkich – jest to postaæ zupe³nie
anonimowa.

Panie profesorze, w tym roku jest kilka okazji do wspominania Œwiêcickiego – oprócz 90-lecia wyboru na pierwszego rektora, w tym roku akademickim przypada³a 85
rocznica jego œmierci, na pocz¹tku lipca minie 155 rocznica
urodzin. Tymczasem od pewnej studentki, sk¹din¹d zaanga¿owanej w ¿ycie naszej uczelni, us³ysza³am takie zdanie: „oprócz tego, ¿e on za³o¿y³ uniwersytet i by³ lekarzem,
wiêcej nie mam o nim pojêcia”.

Z czego to wynika?
Myœlê, ¿e z historii naszej uczelni, która w kilka lat po II
wojnie œwiatowej, w wyniku stalinowskich przekszta³ceñ,
sta³a siê „autonomiczn¹” akademi¹. W rezultacie przez kilkadziesi¹t lat próbowaliœmy siê od uniwersytetu odci¹æ. W praktyce odcinaliœmy siê od w³asnych korzeni, od tego, ¿e ojcem
za³o¿ycielem uniwersytetu, ¿ycia akademickiego w Poznaniu
by³ w³aœnie lekarz. A przecie¿ bez zabiegów Heliodora Œwiêcickiego – jak myœlê – wydzia³ lekarski tak szybko by nie
powsta³.
W latach 80-tych odby³o siê kilka konferencji, pojawi³y siê
ksi¹¿ki, g³ównie dziêki œrodowisku ginekologów i po³o¿ników,
ale potem przysz³o zafascynowanie mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia siê w uniwersytet i wtedy znów chcieliœmy siê zdystansowaæ do naszej Alma Mater.

Kazimierz Fryœ

Co w takim razie trzeba by opowiedzieæ o Œwiêcickim tym,
którzy ma³o o nim wiedz¹?

Trudno siê dziwiæ studentom, ¿e nie rozpoznaj¹ Œwiêcickiego
w popiersiu w sali wyk³adowej przy ul. Polnej
Gorzej, ¿e samo nazwisko nic im nie mówi.

Wychowa³ siê w rodzinie lekarskiej, jego ojciec by³ lekarzem w Œremie. M³ody Heliodor od lat dziecinnych wyrasta³
w atmosferze patriotyzmu i w aurze niesienia pomocy ludziom
chorym i biednym. Wybór drogi medycznej nie by³ wiêc przypadkowy, choæ myœlê, ¿e by³ te¿ inny powód. Jak dowodz¹
badania prof. Witolda Molika, zawód ten w zaborze pruskim
dawa³ du¿¹ sferê wolnoœci, niezale¿noœci nie tylko w sensie
materialnym, ale i politycznym. Wielu m³odych, ambitnych
Polaków wybiera³o ten model ¿ycia.
Œwiêcicki studiowa³ na uniwersytecie we Wroc³awiu. Wykazywa³ du¿y zapa³ do studiowania medycyny. Warto przy-
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pomnieæ, ¿e jego dwie pierwsze publikacje to artyku³y, które
zosta³y wyró¿nione w konkursach na najlepsze prace studenckie. Anga¿owa³ siê te¿ w ró¿ne przedsiêwziêcia czy kó³ka
samokszta³ceniowe polskie. By³ nieodrodnym synem organiczników poznañskich, wychowanym w kulcie Karola Marcinkowskiego. Umiejêtnoœæ dialogu w ró¿nych sytuacjach
uwidacznia³a siê póŸniej, chocia¿by w momencie tworzenia
uniwersytetu. Gdy œciera³y siê ró¿ne interesy œrodowisk akademickich, potrafi³ sprzeciw Warszawy czy Krakowa w dyplomatyczny sposób pokonaæ.
Œwiêcicki mia³ te¿ zmys³ do praktycznej medycyny.
Po studiach w ró¿nych oœrodkach akademickich przeprowadzi³
siê w 1878 roku do Poznania i zacz¹³ prowadziæ praktykê lekarsk¹. Warunki materialne i dobry o¿enek pozwoli³y mu na nabycie w roku 1887 mieszkania w Pa³acu Dzia³yñskich, gdzie otworzy³ klinikê po³o¿nicz¹. Jako lekarz by³ znany w latach 80-tych
i 90-tych XIX wieku w œrodowisku poznañskim, nie tylko jako
cz³owiek otwarty na opiekê nad chorymi z ró¿nych warstw
spo³ecznych, ale tak¿e jako lekarz nowoczesny. Bywaj¹c
w najlepszych klinikach niemieckich, przenosi³ na nasz grunt
nowe metody leczenia. By³ te¿ wynalazc¹: zbudowa³ aparat do
znieczulania podtlenkiem azotu, a tak¿e specjalne kleszcze
porodowe. W jego gabinecie, a potem klinice by³a opieka na
najwy¿szym, europejskim poziomie.
W pewnym momencie i Niemcy musieli doceniæ jego
wiedzê i kunszt – poprzez nadanie mu tytu³u profesorskiego –
mimo ¿e nie mia³ w krêgach policji najlepszej opinii. Niby by³
lojalnym obywatelem pruskim, a jednak swoje pogl¹dy umia³
manifestowaæ, jak na przyk³ad s³ynnym brakiem iluminacji
Pa³acu Dzia³yñskich na urodziny cesarza Niemiec. W Archiwum Pañstwowym zachowa³y siê kopie policyjnych upomnieñ.
Mia³ jeszcze jedn¹ wa¿n¹ cechê, która mi naprawdê imponuje – jego charytatywna postawa. Potrafi³ szeroko i z zaanga¿owaniem poœwiêciæ siê ró¿nym dzia³aniom o charakterze
charytatywnym, jak pomoc tutejszej m³odzie¿y ucz¹cej siê,
dzia³a³ te¿ w stowarzyszeniach katolickich. Poœwiêca³ swój
czas na prezesowanie, pisanie artyku³ów – czêsto anonimowo –
na temat opieki nad ludŸmi biednymi i chorymi. Propagowa³
ideê pielêgniarki œrodowiskowej. Przeznacza³ na to wszystko
wielkie fundusze. Jest to naprawdê godne podkreœlenia, wydobycia z niepamiêci.
A jednoczeœnie mia³ pomys³y na to, jak zebraæ fundusze.
On przecie¿ praktycznie ocali³ Towarzystwo Pomocy
Naukowej od zamarcia z powodu braku darczyñców.
Tak, mia³ dar przekonywania ludzi do swojej idei. Oczywiœcie kr¹¿y³y plotki co do jego maj¹tku. Nawet dziœ, przy
okazji tego jubileuszu, powraca³o pytanie, jak on w³aœciwie
wszed³ w posiadanie, a potem pomno¿y³ ten ogromny maj¹tek.
Myœlê, ¿e ta sprawa jest jasna. Z jednej strony jako dobrze
prosperuj¹cy lekarz w latach 80-tych do pewnego maj¹tku
doszed³, ale tak naprawdê g³ównym Ÿród³em jego bogactwa,
w œwietle mojej wiedzy, by³o pomno¿enie maj¹tku ¿ony.
Hrabina Helena D¹mbska, wdowa po Gustawie Zaborowskim,
wnios³a mu w posagu du¿y maj¹tek ziemski, który on rozparcelowa³, a potem umiejêtnie inwestowa³, kupuj¹c dzia³ki i nieruchomoœci w Poznaniu.
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Rocznica powstania Uniwersytetu Poznañskiego WYDARZENIE

Klinika poùoýnicza Úwiæcickiego w Paùacu Dziaùyñskich
byùa bardzo znana. Ýartowano, ze pelikana na dachu
powinien zastapiã bocian

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e przez Poznañczyków by³o
to traktowane jako dzia³alnoœæ szczytna, patriotyczna – poniewa¿ parcele znalaz³y siê w rêku polskim. To by³ jeden z du¿ych
problemów na tym terenie, bo przecie¿ byli ziemianie, którzy
sprzedawali maj¹tki Niemcom w ramach akcji Komisji Kolonizacyjnej.
Teraz Heliodor Œwiêcicki nie ma szczêœcia: ulicê ma niereprezentacyjn¹, nie ma autentycznego nagrobka, bo zosta³
zniszczony w czasie wojny, a Ska³ka, gdzie w koñcu umieszczono jego szcz¹tki, le¿y na uboczu, praktycznie nieznana. Szpital na Przybyszewskiego tak¿e nie funkcjonuje
jako szpital im. Œwiêcickiego, nikt go tak nie nazywa.
Tak, nazwa oficjalna funkcjonuje jedynie w internecie.
To jest ciekawe, ¿e Œwiêcicki ju¿ za ¿ycia budzi³ emocje
i pewn¹ krytykê – widaæ to ze sprawozdañ pierwszych posiedzeñ senatu. Mimo ¿e wygrywa³ kolejne wybory na rektora,
liczba jego zwolenników mala³a. W pewnych œrodowiskach –
chodzi konkretnie o wydzia³ prawno-ekonomiczny – mia³
przeciwników. Prawnicy zarzucali mu, ¿e nie jest autonomiczny, pozostaj¹c pod wielkim wp³ywem prof. Adama Wrzoska.
W pewnym stopniu by³o to prawd¹. Z drugiej strony myœlê, ¿e
zarzuty mog³y wynikaæ z niechêci do pewnej cechy osobowoœciowej rektora, jak¹ by³ altruizm. Cz³owiek, który rozdaje
ca³y swój maj¹tek, budzi skrajne emocje, z wyrzutami sumienia w³¹cznie.
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WYDARZENIE Rocznica powstania Uniwersytetu Poznañskiego
dentów oraz wdowy i sieroty po profesorach szkó³ wy¿szych
do momentu wprowadzenia dekretu o likwidacji wszelkich
fundacji w 1952 roku. A móg³ to byæ poœmiertny sukces Heliodora Œwiêcickiego.

Magdalena Knapowska-Nizioùek

Czy wydzia³ lekarski by³o jego oczkiem w g³owie czy te¿
nie? Czy zarzut z tamtego posiedzenia senatu móg³ byæ w sumie s³uszny?

Niepozorna, nieprzejezdna ulica Heliodora Úwiæcickiego
sàsiaduje z terenem dawnego Cmentarza Farnego,
zajætym obecnie przez Targi. Tu pochowano pierwszego rektora UP

Walka nie by³a jednak a¿ tak mordercza. Gdy na zarzut
faworyzowania wydzia³u lekarskiego rektor Œwiêcicki wyszed³ z sali posiedzeñ senatu ze ³zami w oczach, natychmiast
do jego domu wys³ano delegatów senatu z kwiatami i przeprosinami.
Ale proszê pamiêtaæ, ¿e przez ostatnie pó³tora roku Œwiêcicki ciê¿ko chorowa³ i byæ mo¿e tego rodzaju wydarzenia
tak¿e mia³y znaczenie w postêpie choroby. W ka¿dym razie
mia³ zwolenników i przeciwników. Zwolennicy doprowadzili
do tego, ¿e w okresie miêdzywojennym na ró¿ne sposoby
czczono jego pamiêæ. Miêdzy innymi funduj¹c tablicê w Collegium Minus, wybijaj¹c medal pami¹tkowy ku jego czci.
W 1928 roku imiê Œwiêcickiego otrzyma³o miejskie gimnazjum w Miêdzychodzie. Do wybuchu wojny obowi¹zywa³
dzieñ rektorski w rocznicê jego œmierci. Mo¿na powiedzieæ,
¿e do lat 50-tych Œwiêcicki by³ osob¹ znan¹.
Myœlê, ¿e na niepamiêæ o nim mia³a te¿ wp³yw ideologia
komunistyczna w czasach PRL. Innego rodzaju bohaterowie
byli po¿¹dani, doœæ wspomnieæ sprawê nadania patrona Uniwersytetowi Poznañskiemu.
Wspomnijmy o utworzonej przez Œwiêcickiego na ³o¿u
œmierci Fundacji „Nauka i Praca”.
Celem Fundacji by³o materialne wspieranie wdów i sierot
po pracownikach naukowych, a tak¿e udzielanie nieoprocentowanych po¿yczek m³odzie¿y akademickiej oraz wspieranie
dzia³alnoœci naukowej. To by³ pomys³ œwietny, ale gdyby nie
Cyryl Ratajski, fundacja popad³aby w wielkie d³ugi. Kryzys,
inflacja, kredyty ci¹¿¹ce na maj¹tku. W pewnych œrodowiskach uwa¿a siê, ¿e to by³ niewypa³, bo fundacja wysz³a na
prost¹ tu¿ przed wojn¹, w 1938 roku. Ja jednak myœlê, ¿e móg³by to byæ jeden z wa¿nych, poznañskich symboli. S¹ ca³e teczki
z dokumentami na temat tego, komu udzielano wsparcia, w jakiej wysokoœci. Pojawiaj¹ siê tam znane póŸniej nazwiska, np.
prof. Zenon Sobierajski, jêzykoznawca, prof. Witold Klinger,
filolog klasyczny, dr Micha³ Æwirko-Godycki, antropolog, czy
filozof medycyny z Krakowa prof. W³adys³aw Szumowski.
„Nauka i praca” dzia³a³a w skali ca³ej Polski, wspomaga³a stu-

Nie, jego oponenci nie mieli racji. Heliodor Œwiêcicki mia³
wizjê uniwersytetu, zbudowan¹ na jego w³asnych doœwiadczeniach, przede wszystkim niemieckich. A wiêc mia³ to byæ
uniwersytet pe³ny, wielowydzia³owy, z wydzia³em lekarskim
oraz teologicznym. Chcia³ po prostu budowaæ nowoczesn¹
uczelniê na wzór zachodnioeuropejski.
Przeciw by³o wielu: choæby oœcienne oœrodki akademickie. Uwa¿ano, ¿e Poznañ musi poczekaæ, bo inaczej zubo¿y
tamtejsze wydzia³y. Studia lekarskie – ju¿ wówczas – by³y
drogie i trzeba by by³o siê podzieliæ tym finansowym tortem.
W Poznaniu te¿ byli ludzie, którzy uwa¿ali, ¿e nie mamy bazy,
nie ma podstaw. Dziœ nam siê wydaje, ¿e uniwersytet ma stare
gmachy, ale taki na przyk³ad szpital – nomen omen – Œwiêcickiego przy ul. Przybyszewskiego sta³ siê budynkiem uniwersyteckim du¿o, du¿o póŸniej.
Szczêœliwym trafem by³a przyjaŸñ rektora Œwiêcickiego
z Adamem Wrzoskiem, który zosta³ wa¿n¹ person¹ w Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego – kierownikiem sekcji nauki i szkó³ akademickich. Sta³ siê kreatorem modelu kszta³cenia lekarskiego po 1919 roku w Polsce.
To on uk³ada³ program studiów medycznych, mia³ du¿y wp³yw
na obsadê katedr. A do obsadzenia by³y trzy uniwersytety:
warszawski, wileñski i poznañski. PrzyjaŸñ tych dwóch osób,
bardzo zreszt¹ bliska, spowodowa³a, ¿e nasz wydzia³ w ogóle
powsta³.
W³aœnie – jak pan profesor uwa¿a, kiedy powinniœmy œwiêtowaæ 90-lecie Wydzia³u, bo daty jednoznacznej nie ma
i rocznica wydaje siê p³ynna.
Ja jestem zwolennikiem daty 5 kwietnia 1919, kiedy
Heliodor Œwiêcicki zostaje powo³any na stanowisko profesora
nadzwyczajnego wydzia³u lekarskiego, zreszt¹ tego samego
dnia, kiedy zosta³ rektorem. Wprawdzie formalnie wydzia³ nie
istnia³, ale nominacja ta mia³a nie tylko symboliczny wydŸwiêk, zachêci³a bowiem do dzia³ania m.in. Komisariat
Naczelnej Rady Ludowej, który 30 kwietnia 1919 roku wyrazi³
oficjaln¹ zgodê na utworzenie wydzia³u lekarskiego, przeznaczaj¹c na ten cel 100 tysiêcy marek.
Œwiêcicki jako rektor-za³o¿yciel korzysta³ ze swoich licznych przyjaŸni i s³a³ listy do tych, którzy w swoich œrodowiskach byli w jakiœ sposób zmarginalizowani, skonfliktowani.
Z ró¿nych powodów – przez nonkonformizm, jakieœ specyficzne badania czy z powodów osobowoœciowych. Dlatego
w Poznaniu, nie tylko na wydziale lekarskim, znalaz³a siê
grupa osób, które niemile widziane u siebie, tu stworzy³y wybuchow¹ mieszankê. Dziêki niej w krótkim czasie UP zacz¹³
nadawaæ ton w Polsce w ró¿nych dziedzinach.
Genialnoœæ Heliodora Œwiêcickiego widaæ te¿ w umiejêtnoœci pozyskiwania mieszkañ dla przyje¿d¿aj¹cej profesury,
która czasem by³a oszo³omiona standardem oferowanych
mieszkañ w Poznaniu: woda, gaz, pr¹d, ³azienka w mieszka-
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Rocznica powstania Uniwersytetu Poznañskiego WYDARZENIE
niach profesorskich – to mog³o imponowaæ. W kilkunastu
listach w korespondencji z Adamem Wrzoskiem pojawia siê ta
kwestia – nie dyskusja o merytorycznej stronie anga¿u, ale
o lokum, w którym bêdzie mo¿na takiego profesora wraz
z rodzin¹ umieœciæ.
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Heliodor Œwiêcicki.
W 90. rocznicê powstania
Uniwersytetu Poznañskiego
Heliodor Œwiêcicki pozostaje
do dziœ niedoœcignionym wzorem cz³owieka, patrioty, lekarza i spo³ecznika. Pozostawi³
po sobie dzie³ tak wiele, ¿e a¿
trudno uwierzyæ, ¿e wszystkie
by³y owocem pracy jednego
tylko cz³owieka. Naszym obowi¹zkiem jest nie tylko zachowaæ prof. Œwiêcickiego w ¿ywej pamiêci, ale te¿ zrobiæ wszystko, aby pozna³y Go
nastêpne pokolenia.
Dziewiêædziesi¹ta rocznica powstania Uniwersytetu Poznañskiego to wspania³a okazja, aby przypomnieæ sylwetkê
i dokonania jego wspó³za³o¿yciela i pierwszego Rektora.
Czytelnik poznawaæ bêdzie w kolejnych rozdzia³ach tej
ksi¹¿ki ró¿ne obszary dzia³alnoœci i bogactwo osi¹gniêæ
prof. Heliodora Œwiêcickiego. Jedni pozostan¹ pod wra¿eniem niezwyk³ej konsekwencji, uporu i wieloletniego wysi³ku w³o¿onego w dzie³o tworzenia Uniwersytetu w Poznaniu. Dla innych wa¿nym œwiadectwem Jego wielkoœci,
ale te¿ nieprzeciêtnej wra¿liwoœci jest troska o ludzi biednych, którym stara³ siê tak pomagaæ, aby nie naruszaæ ich
godnoœci. Dla œrodowiska medycznego prof. Heliodor
Œwiêcicki pozostaje wzorem lekarza, który umiejêtnie godzi³ swoj¹ s³u¿bê chorym z szerok¹ dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹.
[ze S³owa wstêpnego Rektora UMP]

Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e idealizujemy trochê postaæ Œwiêcickiego, ale to by³ prawdziwy cz³owiek renesansu: ze zmys³em finansowym, organizacyjnym, a do tego jako lekarz
wymaga³ od siebie i od kolegów bardzo du¿o. Pisa³: „Lekarz powinien byæ psychologiem, uczonym, poet¹, mówc¹,
dyplomat¹, filantropem i artyst¹.”
Tak, ten idea³ lekarza-myœliciela, filozofa, altruisty rysowa³ w rozprawie „O estetyce w medycynie”. To by³o dla wielu
lekarzy w Polsce coœ œwie¿ego, coœ nowego, bo powoli wkraczano ju¿ w etap coraz wiêkszej specjalizacji w medycynie.
Œwiêcicki zachêca³, by lekarz by³ nie tylko profesjonalist¹,
ale i humanist¹, widz¹cym w pacjencie nie przypadek a cz³owieka, co nadal jest idea³em.
Czy postaæ Œwiêcickiego i jego koncepcje maj¹ szansê powrotu? Czy Œwiêcicki mo¿e byæ znów osob¹ znan¹?
Szansa jest, ale potrzeba mechanizmów, narzêdzi, by jego
postaæ, sylwetkê, dokonania spopularyzowaæ. Jeœli jest obecny
tylko z okazji jubileuszy, to ta szansa siê nie ziœci. Myœlê,
¿e powinien byæ przywo³ywany na zajêciach, mo¿na by go
pokazywaæ jako profesjonalistê, a przy tym lekarza, który nie
zasklepia siê w swojej dziedzinie, poœwiêca siê dzia³alnoœci na
rzecz innych. To siê nie uda, jeœli œrodowisko samo tego nie
zechce.

„Heliodor Œwiêcicki. W 90. rocznicê powstania
Uniwersytetu Poznañskiego” pod red. Micha³a Musielaka.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2009, s. 173.

Magdalena Knapowska-Nizioùek

Ta ksi¹¿ka ma byæ, jak rozumiem, takim narzêdziem.

Do Krypty Zasùuýonych Wielkopolan przy koúciele úw. Wojciecha,
w której znajdujà siæ szczàtki Heliodora Úwiæcickiego,
moýna wejúã w kaýdy weekend

Tak. Rozdzia³y napisali pracownicy naukowi Katedry
Nauk Spo³ecznych – historycy, filolodzy, filozofowie. Niestety
nie uda³o siê do³¹czyæ planowanego rozdzia³u autorstwa prof.
Molika, poœwiêconego œrodowisku lekarzy poznañskich.
Czytelnik zobaczy³by, jak ros³a w nim pozycja Œwiêcickiego,
nie tylko jako lekarza.
Chcia³bym jeszcze w przysz³oœci siêgn¹æ do genezy Wydzia³u Lekarskiego. Chcemy czy nie – w przysz³ym roku
s¹ obchody jubileuszu jego powstania. Bêdzie to kolejna
okazja, by spróbowaæ postaæ Œwiêcickiego upowszechniæ, nie
tylko upamiêtniæ. Na tym w³aœnie mi zale¿y i dlatego cieszê siê,
¿e pan rektor siê do tego pomys³u zapali³ i wspar³ wydanie tej
ksi¹¿ki.

Rozmawia³a Magdalena Knapowska-Nizio³ek
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Ponad piêtnaœcie lat czeka³ Poznañ na tak wa¿ne spotkanie œrodowiska diabetologów.
Z pocz¹tkiem maja na XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
zjecha³o do nas prawie dwa i pó³ tysi¹ca osób zajmuj¹cych siê cukrzykami i cukrzyc¹.
W dniach od 7 do 9 maja 2009 roku, na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, odby³ siê w naszym mieœcie
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Uczestniczy³o w nim blisko 2500 lekarzy diabetologów,
a tak¿e lekarzy innych specjalnoœci, psychologów, pielêgniarek oraz dietetyków, na co dzieñ pracuj¹cych z chorymi na
cukrzycê. Przybyli oni z ca³ej Polski. Tematem przewodnim tegorocznego zjazdu by³o has³o „Cukrzyca problemem interdyscyplinarnym”. Rola gospodarza zjazdu przypad³a Klinice Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii oraz Klinice Po³o¿nictwa
i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, a tak¿e Wielkopolskiemu Oddzia³owi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. By³o to
pierwsze od ponad 15 lat tej rangi spotkanie lekarzy diabetologów w Poznaniu.
Otwarcie z nagrodami

Kazimierz Fryœ

W pierwszym dniu obrad (czwartek), prezes Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego prof. W³adys³aw Grzeszczak
oraz organizatorzy XII Zjazdu PTD: prof. Bogna WieruszWysocka i prof. Ewa Wender-O¿egowska dokonali uroczyste-

go otwarcia. Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciele w³adz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w tym rektor, prof. Jacek Wysocki, pod
którego honorowym patronatem zjazd siê odbywa³. W uroczystoœci otwarcia udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele w³adz
miasta Poznania, województwa wielkopolskiego, a tak¿e
w³adz samorz¹dowych i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podczas otwarcia zjazdu wrêczono dyplomy laureatom nagród naukowych. Prof. Irina Kowalska z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku
w drodze postêpowania konkursowego otrzyma³a nagrodê
im. Jakuba Wêgierki za badania naukowe w zakresie diabetologii klinicznej, natomiast nagrodê im. Mieczys³awa Wierzuchowskiego za badania naukowe w zakresie nauk podstawowych w diabetologii otrzyma³ prof. Wojciech M³ynarski z £odzi. Ponadto wrêczono wyró¿nienia najlepszym m³odym naukowcom: dr Janowi Skupieniowi (z Katedry i Kliniki Chorób
Metabolicznych Collegium Medicum UJ w Krakowie),
dr Agnieszce Zawiejskiej (z Kliniki Po³o¿nictwa i Chorób
Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) oraz
dr Agnieszce Œliwiñskiej (z Kliniki Chorób Wewnêtrznych,
Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Me-

Frekwencja na zjeŸdzie by³a imponuj¹ca. W pierwszym rzêdzie zasiad³ rektor UMP wraz z ma³¿onk¹.
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dycznego w £odzi). Nastêpnie prezes ZG PTD wraz z dyrektorem firmy Servier wrêczyli grant na badania naukowe z zakresu diabetologii, ufundowany przez tê firmê dla zespo³u
dr hab. Jolanty Jury z Zak³adu Biologii Komórki Wydzia³u
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Collegium Medicum
UJ w Krakowie. Ostatnim akcentem czêœci oficjalnej by³o
wrêczenie przez Towarzystwo Hipolita Cegielskiego statuetki
Honorowego Hipolita oraz nadanie godnoœci „Lidera Pracy
Organicznej” prof. Stanis³awowi Czekalskiemu z UMP.
Nastæpnie swoje wykùady przedstawili kandydaci do tytuùu „Honorowego Czùonka Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego”. Pierwszym spoúród nich byù prof. Marian Rewers,
absolwent naszej uczelni, wieloletni asystent Instytutu Pediatrii, a aktualnie diabetolog o œwiatowej renomie, dyrektor
naukowy „Barbara Davis Center for Childhood Diabetes”,
które to centrum jest jednostk¹ Uniwersytetu Stanu Colorado.
Prof. Rewers omówi³ najnowsze trendy w zakresie badañ dotycz¹cych etiologii i prewencji cukrzycy typu 1. Prof. Jacek Sieradzki z Krakowa, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego, jako drugi z kandydatów do tytuùu „Honorowego Czùonka Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego”,
wygùosiù z kolei wykùad pt.,,Od standardu do indywidualizacji
w leczeniu cukrzycy”.
Uroczystoœæ otwarcia zjazdu zosta³a zakoñczona wspania³ym wystêpem poznañskiej artystki Hanny Banaszak.
Na k³opoty – ekspert
Ju¿ w godzinach przedpo³udniowych pierwszego dnia
zjazdu odby³o siê kilka „Spotkañ z ekspertem”. Dotyczy³y one
wielu gor¹cych tematów w diabetologii. Sesje te mia³y niezwykle interesuj¹c¹ i wartoœciow¹ edukacyjnie formê analizy
przypadków klinicznych. W spotkaniu dotycz¹cym rozpoznawania i leczenia cukrzycy ci¹¿owej, panie profesor Katarzyna
Cypryk z £odzi i Ewa Wender-O¿egowska z naszej uczelni,
przedstawi³y diabetologiczny i po³o¿niczy aspekt tego problemu. Zwróci³y uwagê na piln¹ potrzebê zmiany aktualnych
standardów po³o¿niczych w cukrzycy i podkreœli³y korzyœci
wynikaj¹ce z zastosowania w czasie ci¹¿y jednostopniowej procedury diagnostycznej, opartej o test z u¿yciem 75g glukozy.
Podobny charakter mia³o spotkanie dotycz¹ce teoretycznie
ró¿nego punktu widzenia lekarza, pielêgniarki i chorego na
cukrzycê na rolê edukacji diabetologicznej w procesie leczenia
tej przewlek³ej choroby. Podsumowuj¹ca opinia by³a jednak
w pe³ni zgodna: nie ma skutecznej terapii cukrzycy bez w³aœciwej edukacji pacjentów i ich rodzin.
Charakter spotkania z ekspertem mia³y te¿ sesje „Jak rozpocz¹æ leczenie cukrzycy typu 2”, „Fakty i mity terapii ci¹g³ym
podskórnym wlewem insuliny” oraz „Leczenie cukrzycy
w stanach nag³ych”. W tej ostatniej rolê ekspertów pe³nili dwaj
doœwiadczeni diabetolodzy rodem z Poznania: dr Janusz Krzymieñ, pracuj¹cy aktualnie w klinice warszawskiej, oraz dr hab.
Piotr Fichna z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku
Rozwojowego UMP.
Wyk³ady, sesje, postery
Pierwszym wydarzeniem naukowym drugiego dnia zjazdu
by³a specjalna sesja plenarna, w czasie której wyk³ad wyg³osi³
przyjaciel polskiej diabetologii, ciesz¹cy siê wielkim uznaniem prof. Jan Škrha, diabetolog z Uniwersytetu Karola w Pra-

9

Jacek Kutyba

Zjazd diabetologów NAUKA, DYDAKTYKA, PRAKTYKA

Lider Pracy Organicznej, prof. St. Czekalski
ze statuetk¹ Honorowego Hipolita.

dze. Zaprezentowa³ on wyk³ad zatytu³owany „Drug-induced
oxidative stress in diabetes mellitus”. Wyk³ady swoje przedstawili równie¿ nagrodzeni profesorowie. Wyk³ad zatytu³owany „Insulinoopornoœæ – wybrane zagadnienia patogenetyczne i kliniczne” przedstawi³a laureatka nagrody im. J. Wêgierki,
prof. Irina Kowalska z Bia³egostoku, a zdobywca nagrody
im. M. Wierzuchowskiego, prof. Wojciech M³ynarski z £odzi,
przedstawi³ temat „Przeciwcia³a przeciw antygenom komórek
beta w patogenezie i przebiegu klinicznym cukrzycy”.
Drugi dzieñ XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w godzinach przedpo³udniowych to równie¿ sesje
problemowe, sesja sekcji diabetologiczno-po³o¿niczej oraz
satelitarne sesje firm farmaceutycznych. Szczególn¹ uwagê
poœwiêcono sesjom posterowym, w czasie których zaprezentowano ponad 100 wybranych prac oryginalnych. Ich poziom by³
bardzo wysoki, co potwierdza³y ¿ywe dyskusje uczestników
przy ka¿dym plakacie.
Po po³udniu bardzo du¿ym zainteresowaniem uczestników zjazdu cieszy³y siê debaty zogniskowane na tematach:
„Inhibitory DPP-IV”, „Czy hiperglikemiê w OZW nale¿y
leczyæ insulin¹?”, „Tiazolidinediony”, „Cel terapeutyczny
HbA1c <6.5%”. Brali w nich czynny udzia³ profesorowie
naszej uczelni: Stefan Grajek, Dorota Zozuliñska-Zió³kiewicz
oraz Bogna Wierusz-Wysocka.
Towarzystwo na Malcie
W pi¹tek odby³o siê tak¿e walne zebranie cz³onków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), w trakcie którego na prezesa elekta (którego kadencja zacznie siê za dwa
lata) wybrano dr hab. Leszka Czupryniaka – diabetologa z £odzi. Ponadto w wyniku g³osowania prof. dr hab. Marianowi
Rewersowi i prof. dr hab. Jackowi Sieradzkiemu przyznano
tytu³y „Honorowych cz³onków PTD”. Po intensywnym i pe³nym naukowych wra¿eñ dniu uczestnicy zjazdu spotkali siê na
wspania³ych terenach obiektu rekreacyjno-sportowego „Malta”. Impreza obfitowa³a w wiele niespodzianek, takich jak pokaz sztucznych ogni, wystêp zespo³ów Bajm i Cover Garden.
Imprezê prowadzi³ Piotr G¹sowski, a wszystko odbywa³o siê
w piêknej weneckiej scenerii: wszyscy uczestnicy dostali weneckie maski, goœci witali mimowie i lalki z teatrów weneckich, a potem wszyscy mogli podziwiaæ piêkny pokaz
baletu Roma.
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Diabetologiczno-Kardiologicznej oraz Sekcji Stopy Cukrzycowej.
O godzinie 16.15 Prezes ZG PTD prof. W³adys³aw Grzeszczak dokona³ zamkniêcia XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Mamy nadziejê, ¿e zjazd pozostanie
dla jego uczestników niezapomnianym prze¿yciem, zarówno
pod wzglêdem naukowym, jak i towarzyskim.

Pompiarze prawie na zakoñczenie

lek. med. Monika Litwinowicz

Jacek Kutyba

Sobotê, trzeci dzieñ zjazdu, otworzy³a sesja poœwiêcona
prezentacji wyró¿nionych prac plakatowych. £¹cznie zaprezentowano szeœæ nagrodzonych doniesieñ oryginalnych, przygotowanych przez oœrodki warszawskie, poznañski, krakowski
i ³ódzki. Nastêpnie odby³y siê sesje przypadków klinicznych,
ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem uczestników. By³a to
okazja dla autorów prezentuj¹cych swoich pacjentów do
przedstawienia w³asnych doœwiadczeñ i przedyskutowania ich
na forum ekspertów z danej dziedziny klinicznej i uczestnicz¹cych w sesji lekarzy. Wielu uczestników z ciekawoœci¹
przys³uchiwa³o siê te¿ sesjom poœwiêconym diabetologii
spo³ecznej, genetyce w cukrzycy, cukrzycowej chorobie nerek,
dysfunkcji uk³adu nerwowego w cukrzycy oraz cukrzycowej
chorobie oczu.
Bardzo du¿e zainteresowanie wzbudzi³a sesja problemowa, poœwiêcona uprawianiu sportu – zarówno rekreacyjnego
jak i wyczynowego – przez osoby z cukrzyc¹. Na jej zakoñczenie wyst¹pi³ Micha³ Jeliñski, z³oty medalista w wioœlarstwie
z olimpiady w Pekinie. W formie dyskusji z dr Andrzejem
Gawreckim z Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii
z naszego Uniwersytetu (tzw. „pompiarze z Raszei”) udostêpnili swoje osobiste doœwiadczenia, które wskazywa³y,
w jaki sposób mo¿na realizowaæ z cukrzyc¹ swoje marzenia.
Du¿e zainteresowanie uczestników wzbudzi³y równie¿ – mimo
¿e rozpoczê³y siê jako ostatnie – sesja poœwiêcona aktualnym
problemom u dzieci i doros³ych z cukrzyc¹, a tak¿e sesja Sekcji

Spotkanie towarzyskie na Malcie odby³o siê w konwencji weneckiej.
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W tym roku po raz pierwszy studenci kierunku farmacja w jêzyku angielskim
bronili prace magisterskie. Wydarzenie to zapisa³o siê z pewnoœci¹ w historii naszego
uniwersytetu, a jego ukoronowaniem by³a uroczystoœæ dyplomatoryjna.
Obydwie prace magisterskie by³y realizowane w Katedrze
i Zak³adzie Bromatologii, kierowanymi przez prof. Juliusza
Przys³awskiego. Dwie studentki: Alicia Thomasson oraz Adefunke Adefolalu postanowi³y zaj¹æ siê ocen¹ sposobu ¿ywienia
i oceniæ zwyczaje ¿ywieniowe ró¿nych grup ludnoœci w kraju
i zagranic¹. Prowadzone przez nie badania by³y o tyle wa¿ne,
¿e zwróci³y uwagê na nieprawid³owo zbilansowan¹ dietê w ró¿nych grupach spo³ecznych. By³y podstaw¹ wniosków, maj¹cych kliniczne i ¿ywieniowe implikacje oraz praktyczne zastosowanie wœród badanych osób. Promotorem i opiekunem obydwu prac by³a dr Bogna Grygiel-Górniak, od wielu lat zajmuj¹ca siê problematyk¹ ¿ywienia oraz prowadz¹ca wyk³ady

i seminaria z przedmiotu Food Science. Prace recenzowa³
prof. Franciszek G³ówka – kierownik Katedry i Zak³adu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki a jednoczeœnie pe³nomocnik ds. farmacji w Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim.
Co jedz¹ emigrantki i studenci zagraniczni
Badania osób z nadwag¹ i oty³oœci¹, prowadzone przez
Aliciê Thomasson w Kanadzie, dotyczy³y oceny zarówno parametrów antropometrycznych, jak i ¿ywieniowych polskich kobiet mieszkaj¹cych od 30 lat w Toronto. Emigracja do innego
kraju jest niezwykle du¿ym wyzwaniem i wi¹¿e siê ze zmian¹
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Ufff... Juý po obronie. Od lewej prof. Juliusz Przysùawski,
mgr Adefunke Adefolalu, dr Bogna Grygiel-Górniak,
mgr Alicia Thomasson, prof. Franciszek Gùówka

stylu ¿ycia oraz nawyków ¿ywieniowych. St¹d liczne badania
z zakresu tematyki ¿ywienia dotycz¹ problemu emigracji oraz
zmiany zwyczajów ¿ywieniowych. Uzyskane wyniki badañ
sta³y siê podstaw¹ pracy magisterskiej, której tytu³ brzmia³:
“The nutritional, cardiovascular and behavioral risk factors of
overweight and obesity in the group of pre- and postmenopausal Canadian women”.
Druga magistrantka to Adefunke Adefolalu, która – mieszkaj¹c w Polsce oraz znaj¹c realia egzystencji studenta anglojêzycznego w naszym kraju – postanowi³a oceniæ zagro¿enia
z jakimi mo¿na spotkaæ siê ¿yj¹c i studiuj¹c w obcym kraju.
Analizuj¹c wszystkie zmiany zwi¹zane ze stylem ¿ycia zwróci³a przede wszystkim uwagê na zmianê sposobu ¿ywienia,
który odbiega³ zdecydowanie od rodzimej diety przeciêtnego
studenta. Dodatkowo polski rynek ró¿ni siê od tych spotykanych w innych krajach i choæ mo¿na ju¿ kupiæ wiele produktów
i przypraw charakterystycznych dla innych regionów œwiata,
to dla zwyk³ego studenta nie zawsze s¹ one dostêpne. W tej
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sytuacji dodatkow¹ pokus¹ staje siê mo¿liwoœæ korzystania
w licznych fast-foodów w naszym mieœcie. Propozycja ta jest
tym bardziej kusz¹ca, ¿e umo¿liwia szybki i ³atwy (choæ niestety niezdrowy) sposób ¿ywienia. Dlatego badania Adefunke
Adefolalu dotyczy³y grupy studentów ró¿nej narodowoœci i rasy, studiuj¹cych na uczelniach wy¿szych w Poznaniu. Zebrane
przez ni¹ dane ankietowe oraz wykonane badania antropometryczne sta³y siê podstaw¹ do sformu³owania tematu pracy
magisterskiej, który brzmia³: „Dietary habits and nutritional
states of international students studying at various universities
in Poznañ”. Konkluzja tych badañ by³a niestety smutna, bo
sposób ¿ywienia badanych studentów zdecydowanie odbiega³
od zaleceñ ¿ywieniowych Œwiatowej Organizacji Zdrowia.
Niech to bêdzie tradycja!
Obrona prac magisterskich odby³a siê w Katedrze i Zak³adzie Bromatologii, gdzie studentki zaprezentowa³y wyniki prowadzonych badañ oraz przedstawi³y wnioski podaj¹c jednoczeœnie zalecenia obejmuj¹ce modyfikacjê sposobu ¿ywienia.
Sama obrona przebiega³a w mi³ej atmosferze, a du¿e zainteresowanie tematyk¹ prowadzonych badañ widaæ by³o w dociekliwoœci stawianych pytañ. Wysi³ek magistrantek zosta³ nagrodzony wysokimi ocenami, a pracê promotora dr Bogny Grygiel-Górniak nagrodzono Honorary Award from Pharmacy
English Division. Jest to wyró¿nienie przyznawane przez studentów w czasie uroczystoœci dyplomatoryjnej nauczycielom
akademickim o szczególnie du¿ym zaanga¿owaniu dydaktycznym.
Pierwsze prace magisterskie dotycz¹ce sposobu ¿ywienia
mog¹ staæ siê zachêt¹ dla przysz³ych magistrantów do kolejnych badañ z zakresu ¿ywienia. Byæ mo¿e analiza nawyków
¿ywieniowych osób z ró¿nych regionów œwiata stanie siê
coroczn¹ tradycj¹, a uzyskane wnioski pos³u¿¹ równie¿ do
formu³owania istotnych zaleceñ ¿ywieniowych dla badanych
osób.
Magdalena Knapowska-Nizio³ek
dr Bogna Grygiel-Górniak
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W dniach 23-25 kwietnia 2009 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym
naszego uniwersytetu odby³o siê jedenaste spotkanie z cyklu Poznañskie Dni
Medycyny Perinatalnej – IV Hot Topics in Perinatal Medicine
„Current Practices in Perinatal Medicine”.
Obecna konferencja by³a kontynuacj¹ wczeœniejszych
spotkañ naukowych zorganizowanych w Tucznie, Zakopanem i
Czerniejewie, które cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.
Konferencja mia³a s³u¿yæ ginekologom-po³o¿nikom, neonatologom, studentom oraz wszystkim zainteresowanym aktualnymi
zagadnieniami z dziedziny medycyny perinatalnej.
Organizatorem konferencji by³ Wielkopolski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Do udzia³u

i wyg³oszenia referatów w trakcie dziewiêciu sesji plenarnych
zaproszono wybitnych naukowców z Polski, USA, Grecji,
Kanady, W³och, Serbii, Czarnogóry, Ukrainy oraz Hiszpanii.
Kurs i prezentacja nowoœci
Konferencja poprzedzona zosta³a kursem zaawansowanych technik USG pt. „Nowoczesne ultrasonograficzne techniki obrazowania w po³o¿nictwie i neonatologii”, zorganizo-
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wanym przy znacznej pomocy Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kurs odby³ siê 23 kwietnia, w dniu otwarcia konferencji.
Jednak podstawowym celem konferencji by³a prezentacja
oraz przedyskutowanie najnowszych osi¹gniêæ naukowych
w zakresie po³o¿nictwa i neonatologii. Tematami poruszanymi
na konferencji by³y: hipoksja, cukrzyca w ci¹¿y, ograniczenie
wewn¹trzmacicznego wzrostu p³odu, fizjologia p³odu i noworodka, niedojrza³oœæ p³uc u p³odu, prze¿ywalnoœæ p³odów,
terapia p³odu, ci¹¿a wysokiego ryzyka, ci¹¿a po IVF, poród,
przedwczesne pêkniêcie b³on p³odowych, opieka oraz ocena
rozwoju noworodków z bardzo ma³¹ mas¹ urodzeniow¹,
¿ó³taczki u noworodków, uszkodzenie mózgu u wczeœniaków,
umieralnoœæ noworodków w Wielkopolsce na tle innych województw, ¿ywienie matek i noworodków, przewlek³e choroby
p³uc u noworodków, ci¹¿a wielop³odowa, przep³ywy Dopplerowskie w po³o¿nictwie, infekcje perinatalne, krwotoki w po³o¿nictwie oraz ultrasonografia 3D. Wyk³ady prezentowane
by³y w jêzyku polskim oraz angielskim (w tych przypadkach
zapewniono t³umaczenie symultanicznie).
Podczas ceremonii zamkniêcia prof. Grzegorz Brêborowicz i prof. Janusz Gadzinowski zwrócili uwagê na potrzebê
zainteresowania zagadnieniami medycyny perinatalnej szerokich krêgów spo³eczeñstwa i decydentów programów zdrowotnych. Mog³oby to przynieœæ optymalizacjê opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y i pozwoliæ na zmniejszenie negatywnych skutków wczeœniactwa i ma³ej urodzeniowej masy cia³a.
Podziêkowano obecnym za przybycie na kongres, za przygotowanie ciekawych wyk³adów i doniesieñ naukowych oraz
za pomoc w organizacji tego presti¿owego spotkania naukowego. Znakomita wspó³praca poszczególnych zespo³ów: multimedialnych, cateringowych, informacyjnych i logistycznych
umo¿liwi³a maksymaln¹ koncentracjê uczestników na
naukowych aspektach kongresu.
Miejskie wyk³ady z honorami
W trakcie konferencji wyg³oszone zosta³y dwa dodatkowe
wyk³ady goœci zaproszonych przez w³adze Poznania. Dnia
23 kwietnia o godz. 9 w Sali Senackiej Centrum KongresowoDydaktycznego odby³ siê otwarty wyk³ad wspó³twórcy i wieloletniego redaktora czasopisma Journal of Perinatology, profesora Gilberta Martina z Uniwersytetu Kalifornijskiego

w Irvine oraz University of Southern Kalifornia pt. „Apgar
score: Past history and new scoring system”.
Dwa dni póŸniej odby³ siê wyk³ad otwarty wybitnego po³o¿nika amerykañskiego, profesora Odeda Langera z Columbia University w Nowym Jorku pt. „Gestational Diabetes
Mellitus – Hot Topic in Perinatal Medicine”. Wyk³ady Odeda
Langera oraz Gilbert Martina by³y sponsorowane przez Urz¹d
Miejski, w ramach programu „Akademicki Poznañ”.
Z konferencj¹ zwi¹zane by³y równie¿ uroczystoœci nadania tytu³u honoris causa UMP profesorom Davidowi H. Adamkinowi oraz prof. Odedowi Langerowi. Prof. Adamkin jest kierownikiem Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego
w Louisville, Kentucky, natomiast prof. Langer jest kierownikiem Kliniki Po³o¿nictwa i Ginekologii Szpitala St.Luke'sRoosevelt Uniwersytetu Columbia w Nowym Yorku. [opis uroczystoœci zamieœciliœmy w poprzednim numerze „Faktów”,
przyp. red.]
Obecnoœæ delegatów z Europy Wschodniej, Centralnej
i Zachodniej oraz obu Ameryk potwierdzi³a wartoœæ tego typu
spotkañ. W opinii wielu polskich i zagranicznych goœci,
kongres wyró¿nia³ siê unikatowym charakterem naukowym
i towarzyskim. Wyje¿d¿aj¹c, uczestnicy wyrazili g³êbok¹ nadziejê na ponowne spotkanie w Poznaniu przy okazji kolejnych
kongresów.
lek. med. Karolina Gruca-Stryjak

Grzegorz H. Brêborowicz
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Uroczysta kolacja na zakoñczenie konferencji odbyùa siæ
w gotyckich piwnicach przyrynkowej restauracji Le Palais du Jardin
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Pod koniec lutego br. w Poznaniu w hotelu Andersia odby³a siê ogólnopolska konferencja szkoleniowa
pt. „Standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeñ metabolicznych”, podczas której
zaprezentowano aktualne wytyczne dotycz¹ce postêpowania w leczeniu zaburzeñ lipidowych,
cukrzycy, nadciœnienia têtniczego oraz oty³oœci.
Konferencjê zorganizowa³a Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadciœnienia Têtniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu, przy wspó³udziale Oddzia³u Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Oddzia³u Poznañskiego Towarzystwa Internistów Polskich, Ogólnopolskiego
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Goœæ z Jyväskylä WSPÓ£PRACA
Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Oty³oœci oraz wydawnictwa
Via Medica. Patronat nad wydarzeniem obj¹³ konsultant krajowy
w dziedzinie chorób wewnêtrznych.
Celem konferencji by³o zaprezentowanie przez autorytety
œrodowiska lekarskiego obowi¹zuj¹cych w roku 2009 standardów diagnostyki i terapii najczêstszych problemów, wobec
których staje lekarz rodzinny, internista, kardiolog i diabetolog.
Omówiono i przeanalizowano aktualne wytyczne dotycz¹ce postêpowania w zaburzeniach lipidowych, cukrzycy, nadciœnieniu
têtniczym, oty³oœci, a tak¿e przy powik³aniach kardiodiabetologicznych. Z uwagi na wagê poruszanej tematyki, a tak¿e na nie
tylko naukowe, ale równie¿ praktyczne ujêcie omawianych zagadnieñ, konferencja spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem.
Udzia³ wziê³o w niej ponad 500 lekarzy ró¿nych specjalnoœci
z terenu ca³ej Polski (m.in. diabetolodzy, endokrynolodzy,
kardiolodzy, hipertensjolodzy, lekarze rodzinni).
Wœród wyk³adowców znaleŸli siê profesorowie uniwersytetów
medycznych w Poznaniu, Warszawie, Bia³ymstoku – m.in. prof.
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Jan Tatoñ, prof. Ida Kinalska, prof. Artur Mamcarz, prof.
Waldemar Karnafel, prof. Longina K³osiewicz-Latoszek.
Niezwykle ciekawe wyk³ady podejmowa³y m.in. tematykê
zwi¹zan¹ z nadciœnieniem têtniczym jako chorob¹ metaboliczn¹
zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciœnienia
Têtniczego. Analizie poddano najwa¿niejsze wskazówki
dotycz¹ce postêpowania z chorym z oty³oœci¹ w œwietle
wytycznych Europejskiego Towarzystwa Badañ nad Oty³oœci¹.
Konferencja spe³ni³a oczekiwania uczestników, którzy poprzez
udzia³ w niej mogli podnieœæ swoje kwalifikacje, wzbogaciæ sw¹
wiedzê dotycz¹c¹ schorzeñ, z którymi na co dzieñ zmagaj¹ siê
ich pacjenci. Ci, którym w tym roku nie uda³o siê wzi¹æ udzia³u w
tym wydarzeniu, bêd¹ mieli szansê uczyniæ to ju¿ w roku
przysz³ym, bowiem konferencja bêdzie mia³a charakter
cykliczny i najbli¿sza odbêdzie siê w 2010 roku. Zapraszamy!
mgr Marlena Budych
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W kwietniu odwiedzi³a Poznañ mgr Kirsti Koski z Jyväskylä. Jej wyk³ady o po³o¿nictwie
spotka³y siê z ¿ywym przyjêciem miêdzynarodowego audytorium studentów UMP.
our journey together”, co tak¿e wywo³a³o zainteresowanie
wœród studentów kierunków medycznych.
dr Ewa Baum

Aarchiwum Ewy Baum

Dobrze ju¿ ugruntowana wspó³praca Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z fiñskim
Uniwersytetem w Jyväskylä przynios³a tym razem nowy efekt.
W dniach od 20 do 24 kwietnia na naszej uczelni goœci³a pani
Kirsti Koski, która jest wieloletnim wyk³adowc¹ akademickim, praktykuj¹c¹ po³o¿n¹ i magistrem nauk spo³ecznych.
Goœæ z Finlandii odby³ dwa cykle wyk³adów na zaproszenie
Katedry Nauk Spo³ecznych oraz Katedry Zdrowia Matki
i Dziecka Wydzia³u Nauk o Zdrowiu UMP. W prelekcjach
uczestniczyli pracownicy wspomnianych powy¿ej jednostek,
ale przede wszystkim studenci naszego uniwersytetu (zarówno
anglo- jak i polskojêzyczni z Wydzia³u Nauk o Zdrowiu).
Prezentowane wyk³ady dotyczy³y dwóch kwestii. Pierwszy,
o tytule „Midwifery education programs in Finland”, koncentrowa³ siê wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z systemem kszta³cenia przysz³ych po³o¿nych w Finlandii. Natomiast drugi,
„Ethical and Philosophical Questions in Midwifery”, dotyczy³
kontekstów etycznych i filozoficznych w pracy po³o¿nej.
Oprócz omówienia kodeksów deontologicznych, pani Kirsti
Koski nawi¹za³a podczas swego wyst¹pienia do niezwykle
aktualnych dylematów wspó³czesnej biomedycyny, m.in. problemu aborcji, dostêpu do badañ prenatalnych, uszkodzeñ
p³odu, autonomii pacjentek a dobra dziecka (na przyk³adzie
nadu¿ywania alkoholu w okresie ci¹¿y czy kwestii ciêcia cesarskiego bez wyraŸnych wskazañ lekarskich).
Po wyk³adzie wywi¹za³a siê o¿ywiona dyskusja, podczas
której kierowano pytania do prelegentki, ale tak¿e porównywano aspekty prawne i uwarunkowania kulturowe w krajach
Unii Europejskiej, gdy¿ liczne grono studentów sprawi³o, ¿e
dyskusja mia³a charakter miêdzynarodowy.
Kirsti Koski jest ponadto aktywn¹ propagatork¹ karmienia
piersi¹ i autork¹ publikacji „Breastfeeding. The beginning of

Kirsti Koski zwiedzaùa takýe miasto
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Studenci i absolwenci uczelni medycznych z ca³ego kraju, a tak¿e spoza naszych granic
(m.in. z Czech, Mo³dawii, Niemiec, Rumunii i Ukrainy) miêdzy 17 i 19 maja
t³umnie przybyli do Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP, aby wzi¹æ udzia³
w IX Miêdzynarodowym Kongresie M³odych Naukowców Medycznych.
International Congress of Young Medical Scientists jest
najwiêkszym i najbardziej presti¿owym przedsiêwziêciem
organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe
przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu we wspó³pracy
z poznañskimi oddzia³ami Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, M³odej Farmacji,
Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii oraz Akademickim Stowarzyszeniem Medycyny Ratunkowej. Dziêki zaanga¿owaniu wielu osób, wsparciu ze strony uczelni i sponsorów, to wyj¹tkowe œwiêto nauki ju¿ po raz dziewi¹ty mia³o
miejsce na naszej Alma Mater.

IX INTERNATIONAL CONGRESS
OF YOUNG MEDICAL SCIENTISTS
May 17-19, 2009, Poznan, Poland
THE WINNERS
Basic Life Sciences & Genetics
(Nauki podstawowe: genetyka, biochemia, fizjologia, anatomia)
I. Flaviu Bodea, Adrian Bocea
“L-carnitine decreases oxidative stress induced by experimental hypobaric hypoxia”
II. Celine Pfeifer
“Human engineered buccal mucosa for urethroplasty – evaluation of different biomatrices”

Talerz narzêdziem integracji

Anaestesiology, Intensive Care & Emergency Medicine
(Anestezjologia, intensywna terapia i medycyna ratunkowa)
I. Anna Furmaniuk, Jakub Szrama, Wojciech Telec
„Difficult intubation - is it really unpredictable?”
Dentistry
(Stomatologia)
I. Ma³gorzata Ga³czyñska-Rusin, Joanna Pluskota
„Evaluation of oral cavity hygiene among fixed denure
wearers”
Dermatology & STD
(Dermatologia i choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹)
I. Pawe³ Pietkiewicz, Anna Lutowska
“Indirect fluorescence patterns and antigens recognised in blot
test in patients suspected of connective tissue diseases”

Marcin Mikoœ

W niedzielê 17 maja w Collegium Stomatologicum odby³a
siê uroczysta ceremonia otwarcia. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas rektor UMP prof. Jacek Wysocki, prorektor ds.
klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. Grzegorz
Oszkinis, dziekan Wydzia³u Lekarskiego I prof. Ryszard Marciniak, prodziekan Wydzia³u Lekarskiego I prof. Ewa WenderO¿egowska, przewodnicz¹ca Komisji ds. Studenckich Badañ
Naukowych prof. Aldona Kasprzak, kanclerz UMP mgr Bogdan Poniedzia³ek… i oczywiœcie studenci i sta¿yœci, którzy
podczas dwóch kolejnych dni mieli zaprezentowaæ swoje prace naukowe. Katarzyna O¿egowska, przewodnicz¹ca poznañskiego STN jako pierwsza przywita³a wszystkich zgromadzonych, po czym rektor Wysocki wyrazi³ swoje zadowolenie,
i¿ po raz dziewi¹ty mo¿emy goœciæ na naszym uniwersytecie
tylu m³odych naukowców – w tym roku a¿ 220. ¯yczy³ im powodzenia podczas naukowych zmagañ.
Kolejnym punktem programu by³ wyk³ad inauguracyjny,
poprowadzony przez pani¹ prof. Ewê Wender-O¿egowsk¹,
pt. „Wady rozwojowe, czy to ju¿ przesz³oœæ w ci¹¿y
powik³anej cukrzyc¹?”
Niecodziennie przywita³a nas delegacja z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego imienia Jurija Fedkowycza na
Ukrainie, która wrêczy³a panu rektorowi pami¹tkê ze swojego
miasta – naœcienny talerz przedstawiaj¹cy gmach uniwersytetu
w Czerniowcach. Nastêpnie nadszed³ czas na podziêkowania
i zdjêcia. Czêœæ oficjaln¹ zakoñczono i rozpoczêto tê mniej
oficjaln¹ – lamkê wina mogliœmy wznieœæ toast za rozpoczêty
kongres. By³a to œwietna okazja, aby nawi¹zaæ nowe znajomoœci i poznaæ studentów nie tylko z Polski. Rozmowy
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Marcin Mikoœ

Cardiac, Thoracic and Vascular Surgery
(Kardiochirurgia, torakochirurgia i chirurgia naczyniowa)
I. Teodora Alexa
„Surgical aspects in Raynaud's Phenomenon”
II. Michalina Brud³o, Hana Halabi, Pawe³ Krasicki,
Karolina Piasecka, Jakub Stawicki, Hubert Stêpak
„Sleeve lobectomy: an alternative for pneumonectomy – long
term results”

Pami¹tkowe zdjêcie z goœæmi z Ukrainy.

w jêzyku angielskim, póŸniej ju¿ na Starym Rynku, trwa³y do
pó³nocy. Jednak ka¿dy myœla³ o zbli¿aj¹cych siê kolejnych
dwóch dniach: o chwilach zmagañ ze stresem przy prezentacji
w³asnego dorobku, b¹dŸ o ogromie pracy przy organizacji
kongresu.
Sprawiedliwie = po angielsku
18 i 19 maja w trzech salach wyk³adowych CKD UMP
panowa³o maksymalne skupienie, gdy¿ w³aœnie wtedy odbywa³y siê prezentacje prac badawczych. M³odzi naukowcy
przedstawiali wyniki swoich doœwiadczeñ i stawiali czo³a jurorom, którzy oceniali prezentowane wyniki. Wy³onienie najlepszych okaza³o siê w tym roku nie lada sztuk¹. Na przedstawienie pracy i przekonanie komisji o najwy¿szym poziomie
swojego dzie³a ka¿dy uczestnik mia³ siedem minut. Aby ka¿dy
mia³ równe szanse, wszystkie wyst¹pienia by³y prowadzone
w jêzyku angielskim.
Aby zarejestrowaæ siê na kongres i móc przedstawiæ swój
dorobek naukowy, nale¿a³o wczeœniej przes³aæ abstrakt pracy.
Zg³oszenia by³y wstêpnie kwalifikowane i przydzielane do
odpowiedniej sesji. W tym roku uczestnicy przes³ali 152
abstrakty, które podzielono na piêtnaœcie konkursowych sesji
tematycznych.
Do udzia³u w kongresie zosta³o zaproszonych ponad
piêædziesiêciu wybitnych specjalistów z ka¿dej dziedziny nauk
medycznych. Profesorowie, docenci i doktorzy, w wiêkszoœci
pracownicy naszej uczelni, tworzyli sk³ady sêdziowskie i oceniali prezentowane prace podczas ka¿dej sesji. Poziom wyg³aszanych prac by³ bardzo wysoki i – jak twierdzili sami jurorzy –
trudno by³o wybraæ, która z prac jest najlepsza.
Przyjemne ³¹cz z po¿ytecznym
18 maja odby³ siê równie¿ II Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej (Patient Counseling Event), zorganizowany przez M³od¹ Farmacjê w Poznaniu. Wziê³o w nim udzia³
10 dwuosobowych dru¿yn, które mia³y wykonaæ okreœlone
zadania (dotycz¹ce doboru leków dostêpnych bez recepty,
promocji zdrowia, etyki i prawa). Cztery najlepsze zespo³y
kwalifikowa³y siê do czêœci ustnej, w której jury ocenia³o
zdolnoœci komunikacji interpersonalnej miêdzy farmaceut¹
a pacjentem. Nale¿a³o odegraæ scenkê z danym problemem
sytuacyjnym, z którym farmaceuta mo¿e siê spotkaæ w swojej
pracy: doradziæ pacjentowi w zakupie ciœnieniomierza dla

Cardiology & Vascular Hypertension
(Kardiologia i nadciœnienie têtnicze)
I. Karolina Plaskota, Joanna Jarek
“Cardiac complications during pregnancy and delivery in women with congenital heart disease”
II. Justyna Rajewska, Karolina Plaskota, Agnieszka Krysiñska
„Correlation between SCORE Risk Chart and brain peptidlevels in patients with cardiovascular risk”
Gynaecology & Obstetrics
(Ginekologia i po³o¿nictwo)
I. Marcin Mikoœ, Magdalena £abêdzka, Izabela Niœkiewicz
„Follow-up of patients with congenital heart disease (CHD)
diagnosed in prenatal fetal ultrasound screening – a retrospective study”
II. Aleksandra Szwabowska
“Lifestyle and hygiene during pregnancy”
Head & Neck Diseases
(Choroby g³owy i szyi)
I. Katarzyna Piotrowska, Uwe Wilhelm, Natalia Pavelock
„Effectiveness of Nasal Airflow - Inducing Maneuver (NAIM)
after total laryngectomy”
II. Wojciech Adamski, Aleksandra Kaczmarczyk, Sonia
Pecold
„Quality of life in patients with and without trabeculectomy”
Internal Diseases
(Choroby wewnêtrzne)
I. Pawe³ NiedŸwiecki
“Influence of selected inflammatory markers on occurrence
and duration of partial remission in patients with type 1 diabetes mellitus”
II. Agata Gronowska
“New methods of revealing amyloidosis in tissues against the
routine diagnistic performance”
Neurology & Psychiatry
(Neurologia i psychiatria)
I. Karolina Pop³awska, Ewa Trzmielewska
“Clinical characterization of patients with anti-myelin antibodies”
General Surgery & Traumatology
(Chirurgia ogólna i traumatologia)
I. Paulina Koczwara, Kaja Golian
“Sentinel lymph node mapping in early gastric cancer – metaanalysis of available methods”
II. Katarzyna Skibiñska
“Changes in the bacreriological profile of the burn wound
during a 6-th year time period”
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Kongres m³odych naukowców

starszej osoby lub te¿ udzieliæ informacji na temat antybiotykoterapii i interakcji danego antybiotyku z innymi lekami,
a tak¿e dostrzec Ÿle wype³nione recepty z brakuj¹cymi numerami PESEL. Zmagania konkursowe ocenia³a szeœcioosobowa
komisja, której przewodniczy³a dr Agnieszka Skowron z Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.
Po poniedzia³kowych zmaganiach naukowych wszyscy
zas³u¿yli na chwilê relaksu i dobrej zabawy. Doskona³ym
miejscem okaza³ siê Dubliner Pub, znajduj¹cy siê w piwnicach
Zamku. Tu ka¿dy szybko zapomnia³ o naukowych zmaganiach
i rywalizacji. Liczy³o siê to, ¿e jesteœmy razem i wspólnie siê
bawimy. „Tañce, hulanki, swawola” trwa³y do bia³ego rana,
a nocny spacer po piêknie oœwietlonym Poznaniu ju¿ na dobre
przekona³ goœci do naszego miasta. Odrobina wspólnego szaleñstwa ugruntowa³a nowe znajomoœci i – co najwa¿niejsze –
nie przeszkodzi³a we wtorkowych prezentacjach prac.
W kolejnym dniu konkursowych zmagañ, we wtorek 19
maja, osoby chêtne mog³y równie¿ wzi¹æ udzia³ w warsztatach
Basic Life Support przeprowadzonych przez Akademickie
Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej w Poznaniu.
Po zakoñczeniu sesji przyszed³ czas na wyniki. Wszyscy
czekali na tê chwilê z niecierpliwoœci¹. Ceremoniê zamkniêcia
kongresu poprowadzili prezydent i sekretarz poznañskiego
oddzia³u IFMSA-Poland – Marcin Kordasz i Joanna Grabia.
Nagrodzonych zosta³o 28 najlepszych prac. Laureatom gratulowa³ prorektor ds. studenckich, dr hab. Mariusz Puszczewicz,
wrêczaj¹c ka¿demu z nich spory zestaw nagród.
Zapraszamy na dziesiêciolecie
Niestety, wszystko, co dobre, szybko siê koñczy, IX Miêdzynarodowy Kongres M³odych Naukowców te¿ przeszed³ ju¿
do historii. Uczestnicy wrócili do domów a organizatorzy –
wyczerpani, ale zadowoleni – mogli w koñcu odpocz¹æ.
W pewnym sensie nagrodzeni zostaliœmy wszyscy. Mieliœmy mo¿liwoœæ spotkania siê z innymi studentami, nauczycielami akademickimi i w³adzami uczelni. To by³a równie¿
œwietna okazja do sprawdzenia samego siebie w sytuacji
stresowej i kryzysowej.
Serdecznie gratulujemy osobom wyró¿nionym, a tak¿e
wszystkim, którym uda³o siê zaprezentowaæ pracê. Wymaga³o
to od ka¿dego ogromnego wysi³ku, godzin spêdzonych na
przygotowaniach i stresu podczas prezentacji. Ale warto by³o,
wiêc ju¿ dziœ zapraszamy na X Miêdzynarodowy Kongres
M³odych Naukowców w Poznaniu!
Jednoczeœnie serdeczne podziêkowania kierujemy do rektora UMP prof. Jacka Wysockiego, prorektora ds. studenckich
dr hab. Mariusza Puszczewicza, dziekana Wydzia³u Lekarskiego I prof. Ryszarda Marciniaka, prodziekana Wydzia³u
Lekarskiego I prof. Ewy Wender-O¿egowskiej, kanclerza
UMP mgr Bogdana Poniedzia³ka, prof. Danuty Pupek-Musialik, prof. Grzegorza Brêborowicza, jurorów, opiekunów
prac badawczych oraz wszystkich osób zaanga¿owanych
w organizacjê imprezy, s³u¿¹cych dobr¹ rad¹ i bezinteresown¹
pomoc¹, bez których udzia³u, z ca³¹ pewnoœci¹, kongres by siê
nie odby³.
Joanna Grabia,
sekretarz IFMSA-Poland o. Poznañ (V rok WL I)
Katarzyna Klimczak,
cz³onek Zarz¹du STN UMP (VI rok WL I)

Paediatrics
(Pediatria)
I. Anna Kaczmarek, Agnieszka Figurny
„Epidemiological and clinical study of diarrhea associated with
respiratory tract disorder in children”
II. Olga Zaj¹c-Spycha³a, Iwona Ciszak
„The comparison of treatment results in children with acute
lymphoblastic leukemia”
II. Ma³gorzata Wróblewska, Karolina Salwierak, Piort
Szmyt
„Eating disorders of secondary school students from LódŸ –
results of the screening with the use of EAT-26 form”
Public Health
(Zdrowie publiczne)
I. Ilona Dzwilewska, Tomasz Dziki, El¿bieta Kupraszewicz
„Estimation of contamination with cadmium of tobacco plant
growing in Poland”
II. Elizabeth Klimowicz, Patrycja Nowicka, Krzysztof
St¹¿ka, Izabela Natalia Zakrocka, Alfreda Szczekan
„Comparison of patients' and nurses'/midwives' perspectives
on education of diabetic pregnant women”
Orthopeadics & Neurosurgery
(Ortopedia i neurochirurgia)
I. Antoni Œwirkowicz, Piotr Janusz, Chen Po-Jung
„Grice procedure in treating everted flat-foot of cerebral palsy
patients: results and evaluations”
II. Bartosz Musielak, Marcin Andrzejczak, Marta
Jurkiewicz, Damian Bartkiewicz
„Comparison of the shoulder prioprioception: between dominant and minor limb”
III. Bartosz Musielak, Piotr Janusz
“The influence of former treatment on correction of Lever Arm
Deformities”
Physiotherapy and Sport Medicine
(Fizjoterapia i medycyna sportowa)
I. Paulina Smekta³a
“Influence of psychomotor development and faulty body posture among 5-year-old children on readiness to start a school
education”
II. Karolina Janikowska, Magdalena Studenna, Ma³gorzata Sawa, Monika Dyczko, Joanna Fidut, Ewa Ko³odziej
„Pharmacological and physisal therapy treatment in patients
with lumbar back pain”
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS
OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ
PATIENT COUNSELING EVENT
18 MAJA 2009, POZNAÑ
LAUREACI
I. Bogna Fiszer i Micha³ Wysocki – UMP
II. Ma³gorzata Macionga i Katarzyna Przyby³ – UMP
III. (ex aequo) Martyna Noskowiak i Patrycja Stanecka – UMP
III. (ex aequo) Ewa Mazurkiewicz i Marcin Znamirowski – UMP

F
a
k
t
y
U
M
P
3
/
2
0
0
9

Absolutorium anglojêzyczne ¯YCIE STUDENCKIE

17

K
e
e
p
i
n
t
o
u
c
h
!
Tegoroczne absolutorium studentów anglojêzycznych odby³o siê 22 maja.
Aula Uniwersytecka by³a wype³niona niemal do ostatniego miejsca.

Kazimierz Fryœ

Absolutoria studentów anglojêzycznych (czyli Graduation
Ceremonies) odbywaj¹ siê ju¿ od 12 lat. Z ka¿dym rokiem
studia koñczy coraz wiêcej studentów – w tym roku czarne togi
i czterograniaste birety z chwostem za³o¿y³o a¿ 117 osób z 20
krajów. W tym – po raz pierwszy – absolwenci piêcioletniego
programu farmaceutycznego.
Na uroczystoœci, oprócz bohaterów dnia, obecne by³y tak¿e
ich rodziny, przyjaciele, m³odsi koledzy oraz wyk³adowcy,
a tak¿e pracownice Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim.
Podnios³emu a radosnemu wydarzeniu przewodniczy³ prof.
Grzegorz Oszkinis, dyrektor Centrum, bêd¹cy jednoczeœnie
prorektorem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (czyli, dla studentów anglojêzycznych, Poznan
University of Medical Sciences).

Aula Uniwersytecka byùa peùna i nadzwyczajnie wielokulturowa

Podsumowania i rady na przysz³oœæ
Prof. Oszkinis przemówi³ te¿ do zebranych jako pierwszy.
Cytowa³ prof. W³adys³awa Biegañskiego, przypominaj¹c
m³odym adeptom medycyny, ¿e tylko dobry cz³owiek mo¿e
byæ dobrym lekarzem. Wyrazi³ nadziejê, ¿e oto Polska zyskuje
nowych, szczególnych ambasadorów, którzy nie zerw¹ ca³kowicie kontaktu z krajem, w którym studiowali, i swoj¹ uczelni¹. Nawi¹za³ do tego pe³nomocnik ds. nauk podstawowych dr
hab. Grzegorz Dworacki, który odczyta³ list, jaki do absolwentów rocznika 2009 skierowa³ dr Michael Czekajlo – sam tak¿e
absolwent UMP oraz organizator Stowarzyszenia Absolwentów naszej uczelni w USA. Warto zaznaczyæ, ¿e na wzmiankê
o tym, ¿e nasz uniwersytet zosta³ uznany za najlepsz¹ uczelniê
medyczn¹ w Polsce, w auli wybuch³ entuzjazm, który na moment uniemo¿liwi³ dalsz¹ lekturê listu.

Po krótkim wyst¹pieniu prof. Witolda WoŸniaka g³os zabrali
sami absolwenci. Reprezentanci 4-letniego i 6-letniego programu medycyny oraz piêcioletnich programów stomatologii
i farmacji przedstawili swoje refleksje i podsumowania pobytu
w Poznaniu. Jedni bardziej, inni mniej powa¿nie. Wspominano
z rozrzewnieniem trudnoœci z komunikacj¹ i lapsusy jêzykowe
– swoje w³asne i wyk³adowców, a z drugiej strony podkreœlano:
ju¿ nigdy nie spotkamy siê w tym samym gronie. Radoœæ
miesza³a siê z ¿alem.

Kazimierz Fryœ

Dyplom w rêce
Zbli¿a³ siê najwa¿niejszy moment uroczystoœci. Po rozdaniu
nagród i podziêkowañ: wyk³adowcom i pracownikom uniwersytetu przez absolwentów, a tak¿e im samym – najgorliwszym
w nauce i najaktywniejszym w ¿yciu akademickim – rektor
Oszkinis w towarzystwie odpowiednich pe³nomocników
(dr hab. Dworackiego, dr hab. Beaty Czarneckiej i prof. Edmunda Grzeœkowiaka) przyst¹pi³ do wrêczania dyplomów
ukoñczenia studiów absolwentom medycyny, stomatologii
i farmacji. Niektórzy grzecznie sk³aniali g³owy, inni podnosili
rêce w geœcie zwyciêstwa, a wszyscy szeroko siê uœmiechali.
Jeszcze podnios³a chwila z³o¿enia przysiêgi hipokratejskiej,
jeszcze Gaudeamus i chmura wyrzuconych w górê biretów
sta³a siê widocznym znakiem, ¿e to ju¿ naprawdê koniec
studiów. I pocz¹tek nowej, oby dobrej drogi.
Farewell and do keep in touch!

Ze stanu studenckiego uwalniaù prorektor Oszkinis
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Prof. Bohdan Dro¿d¿
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Swoj¹ pracê zawodow¹ zwi¹za³ z zio³ami. Jego pasj¹ nie by³
wygl¹d zewnêtrzny roœlin, lecz to, co by³o w nich najbardziej
wartoœciowe – sk³ad chemiczny. Czêsto ogl¹daj¹c nowo
pozyskane do ogrodu katedry gatunki, zatrzymywa³ siê przy
nich i mówi³: „to jest na pewno ta roœlina, ale koniecznie trzeba
siê dowiedzieæ, co w niej jest”.
Profesor Bohdan Dro¿d¿ swoje poszukiwania aktywnych
biologicznie substancji rozpocz¹³ od analiz fitochemicznych
roœlin z rodzaju Centaurea. Fascynowa³ siê znajdowaniem
seskwiterpenów, zwi¹zków wczeœniej ma³o docenianych przez
farmakologów i zielarzy. Profesor Dro¿d¿ by³ pewien, ¿e roœliny maj¹ swój uzasadniony cel, biosyntezuj¹c tego typu zwi¹zki. Nie myli³ siê. Z inicjatywy prof. Bohdana Dro¿d¿a utworzony zosta³ miêdzynarodowy zespó³ badawczy, powo³any
przez Instytut Chemii Organicznej i Biochemii w Pradze i Akademiê Medyczn¹ im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Celem nadrzêdnym tego zespo³u by³o odkrywanie nowych
seskwiterpenoidów w roœlinach wystêpuj¹cych w ró¿nych
strefach klimatycznych.
Podczas 26-letniej pracy naukowej Profesora w naszej katedrze przebadano sk³ad chemiczny ok. 160 gatunków roœlin, wyodrêbniono z nich ponad 100 zwi¹zków w tym 60 nowych, nie
opisanych dot¹d w literaturze. Odkryte w tym czasie terpeny stanowi³y 1/3 wszystkich nowych substancji naturalnych znalezionych w roœlinach w Polsce. Wiêkszoœæ z nich posiada³a wysok¹ aktywnoœæ farmakologiczn¹. Praca naukowa prof. Dro¿d¿a
zyska³a sobie miano „polskiej szko³y seskwiterpenów”, znanej
poza granicami Polski. Z ró¿nych czêœci œwiata do poznañskiej
katedry przyje¿d¿ali m³odzi fitochemicy na kilkutygodniowe pobyty szkoleniowe, podczas których zapoznawali siê z opracowan¹ tutaj metodyk¹ izolacji naturalnych laktonów seskwiterpenowych.
Profesor Bohdan Dro¿d¿ by³ tak¿e odpowiedzialny za
kszta³cenie studentów specjalizacji zielarskiej. Pierwsze zajêcia dydaktyczne odbywa³y siê w szklarni, której czêœæ dostosowano do pracy laboratoryjnej i prowadzenia seminariów.
W 1980 roku studenci i pracownicy katedry przenieœli siê do

Archiwum Katedry i Zakùadu Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych

25 maja 2009 roku zmar³ prof. zwyczajny dr hab. Bohdan Dro¿d¿,
w latach 1978-1996 kierownik Katedry i Zak³adu Roœlin Leczniczych
na Wydziale Farmaceutycznym naszego Uniwersytetu.

Prof. Bohdan Droýdý przy barszczu Sosnowskiego (Heracleum)
na terenie ogrodu przy Mazowieckiej 33

nowego, trzykondygnacyjnego budynku. Powsta³ on w czasach, kiedy ka¿dy przys³owiowy worek cementu by³ nieosi¹galnym marzeniem. Profesor Dro¿d¿ dokonywa³ cudów
negocjacyjnych, by przy ul. Mazowieckiej 33 powsta³o nowoczesne miejsce pracy dla studentów i pracowników.
Prof. Dro¿d¿ zapisa³ piêkn¹ kartê polskiej farmacji, polskiej
fitochemii i polskiego zielarstwa. Karta historii zosta³a wype³niona. Nie bêdzie ju¿ wiêcej dociekliwych artyku³ów w poszukiwaniu prawdy, nie tylko naukowej; nie bêdzie b³yskotliwych dzia³añ na rzecz zielarstwa – naukowego i przemys³owego. Nie zapomnimy prof. Bohdana Dro¿d¿a – naukowca,
nauczyciela i cz³owieka.
Dziêkujemy, Panie Profesorze, za wszystko.
Byli i obecni pracownicy
Katedry i Zak³adu Naturalnych Surowców Leczniczych
i Kosmetycznych UMP

D
r
D
a
r
i
u
s
z
K
m
i
e
c
i
a
k
Dnia 13 czerwca br. zgin¹³ œmierci¹ tragiczn¹ dr n. biol. Dariusz Kmieciak,
adiunkt Katedry i Zak³adu Biochemii i Biologii Molekularnej UMP.
Urodzi³ siê 17 lipca 1966 r. w Œrodzie Wielkopolskiej.
W 1990 ukoñczy³ studia biologiczne na UAM w Poznaniu
i uzyska³ tytu³ mgr biol. mol. na podstawie pracy magisterskiej
wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Augustyniaka.

W tym samym roku zosta³ zatrudniony w ówczesnej Katedrze
Chemii Fizjologicznej AM (obecnie Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej UMP) i przeszed³ poszczególne szczeble
kariery zawodowej nauczyciela akademickiego. Równocze-
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PO¯EGNANIE Dr Dariusz Kmieciak

PUBLIKACJE

Ewa Miller-Kasprzak

œnie przez szereg lat
pracowa³ pod moim
kierunkiem w Zespole
Regulacji Ekspresji
Genu w Zak³adzie
(obecnym Instytucie)
Genetyki Cz³owieka
Pol skiej Akademii
Nauk. Odby³ cztery
sta ¿e zagraniczne,
w tym trzymiesiêczny
w Genewie oraz trzy
roczne: w Filadelfii
Dr Dariusz Kmieciak
pocz¹tkowo na Uniwersytecie Jeffersona,
kolejny w Centrum
Neurowirologii Uniwersytetu Allgheny i wreszcie w Centrum
Neurowirologii i Biologii Nowotworów Uniwersytetu Temple.
G³ównym przedmiotem jego zainteresowañ naukowych
by³o zapobieganie zaka¿eniom wirusami: HIV-1, a tak¿e HCV,
poprzez konstrukcjê wektorów ekspresyjnych zawieraj¹cych
g³ównie sekwencje sta³e tych wirusów. Wektory te mog³yby
znaleŸæ zastosowanie przy produkcji szczepionek antywirusowych. Dr Kmieciak by³ jednym z niewielu wybitnych znawców skomplikowanej technologii konstruowania tych wektorów.
W 1999 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk biologicznych na podstawie rozprawy: „Wp³yw delecji pêtli V3
glikoproteiny p³aszcza (gp120) wirusa HIV-1 na indukcjê
odpowiedzi komórkowej oraz apoptozê limfocytów T w uk³adzie in vitro”, której by³em promotorem. Rozprawa ta zosta³a
wyró¿niona nagrod¹ Rektora UMP. Dr Kmieciak by³ autorem
ponad 30 prac, poœwiêconych g³ównie tematyce zwalczania
zaka¿eñ wirusowych. Wspó³czynnik oddzia³ywania (IF) opublikowanych prac wynosi ³¹cznie 37,6. Uczestniczy³ w wielu
programach naukowych. By³ m.in. kierownikiem projektu
badawczego KBN „Konstrukcja wektora ekspresyjnego zawieraj¹cego cDNA dla genu E2 wirusa zapalenia w¹troby typu
C oraz ocena jego przydatnoœci jako szczepionki przeciwko
temu wirusowi”. Wspó³pracowa³ z Klinik¹ Chorób ZakaŸnych
UMP.
W roku 2004 otrzyma³ stanowisko adiunkta. W ostatnim
okresie, w oparciu o prace swojego autorstwa, opublikowane w
czasopismach zagranicznych o wysokim wspó³czynniku
oddzia³ywania przygotowywa³ rozprawê habilitacyjn¹, której
niestety nie dane mu by³o ukoñczyæ.
Dr Kmieciak by³ cz³owiekiem niezwykle skromnym, pracowitym, o wysokim poziomie etyki zawodowej, pozbawionym
zawiœci, kole¿eñskim, pogodnym i optymistycznym. By³ niezwykle cenionym naukowcem, powa¿anym i lubianym przez
wspó³pracowników, kolegów i podziwianym przez studentów.
Wykszta³ci³ czterech magistrów biochemii i biotechnologii
oraz rzeszê studentów, w tym wielu studentów anglojêzycznych. Po jego tragicznej œmierci pozostaje pustka, któr¹ trudno
bêdzie wype³niæ.
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Kierunki rozwoju systemu
ochrony zdrowia w Polsce
„Reforma systemu ochrony zdrowia ma priorytetowe znaczenie dla
programu naprawy pañstwa. Stosowanie doraŸnych rozwi¹zañ czy czêœciowe zaspokajanie potrzeb p³acowych
poszczególnych grup zawodowych nie
mo¿e zagwarantowaæ ani podstawowych praw pacjenta, ani doprowadziæ
do stabilizacji zawodowej i ekonomicznej pracowników s³u¿by zdrowia”. [RPO, IX 2007]
10 paŸdziernika 2008 roku odby³a siê ogólnopolska
konferencja o charakterze interdyscyplinarnym, poœwiecona
polskiemu systemowi ochrony zdrowia (SOZ), zatytu³owana:
Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce.
W konferencji udzia³ wziêli specjaliœci z ró¿nych nauk,
których ³¹czy profesjonalne zainteresowanie funkcjonowaniem – bie¿¹cym i przysz³ym – polskiego systemu ochrony
zdrowia. Na aktualnych problemach i mo¿liwoœciach ich
wyeliminowania w przysz³oœci koncentrowali siê ekonomiœci,
ekonometrycy i lekarze, specjaliœci od rachunkowoœci i metod
taksonomicznych, zdrowia publicznego i zarz¹dzania, a tak¿e
urzêdnicy s³u¿by cywilnej. Publikowane prace maj¹ charakter
zarówno teoretyczny, jak i aplikacyjny.
[z Wprowadzenia]
„Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce” pod
red. Eweliny Nojszewskiej. Oficyna Wydawnicza Szko³y
G³ównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 232.

Profesjonalizm w instytucjach
opieki zdrowotnej – poradnik
dla pracowników
Wydawnictwo jest owocem wspó³pracy firmy doradczej Agrainvest z wyk³adowcami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy realizacji projektów szkoleniowych. Pracownicy
uczelni zaprezentowali w ksi¹¿ce najbardziej interesuj¹ce zagadnienia poruszane podczas dwuletniego projektu „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry medycznej na rzecz profesjonalizmu w ochronie zdrowia”, skierowanego do pracowników
ochrony zdrowia na terenie woj. dolnoœl¹skiego.
Zaprosiliœmy do wspó³tworzenia ksi¹¿ki wyk³adowców,
których zajêcia i warsztaty cieszy³y siê du¿ym uznaniem
uczestników projektu. Wœród autorów s¹ tak¿e praktycy, na co
dzieñ zwi¹zani z instytucjami ochrony zdrowia. [...] Wybór
tekstów do niniejszego opracowania zosta³ zdeterminowany

Prof. Wies³aw H. Trzeciak
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poprzez zakres tematyczny szkoleñ, w których uczestniczyli
przede wszystkim mened¿erowie instytucji opieki zdrowotnej,
pielêgniarki, sekretarki medyczne, farmaceuci, opiekunowie
osób starszych oraz lekarze dentyœci.
[z tekstów wprowadzaj¹cych]
„Profesjonalizm w instytucjach opieki zdrowotnej – poradnik
dla pracowników”, pod red. Ewy Baum i Rafa³a
Staszewskiego. Agrainvest, Poznañ 2008, s. 248.

Wybrane aspekty sterylizacji
ludzi ze wzglêdów eugenicznych, medycznych i spo³ecznych
Celem niniejszego opracowania jest
z jednej strony próba wyjaœnienia na
czym polega zabieg sterylizacji, z drugiej kwestia, dlaczego w wielu krajach
wprowadzono ubezp³odnienie mê¿czyzn i kobiet ze wzglêdów eugenicznych, prowadz¹ce do pozbawienia
ludzi jednej z podstawowych funkcji – zdolnoœci do prokreacji;
autorzy próbuj¹ tak¿e odpowiedzieæ na pytanie, jak rozwija³a
siê technika sterylizacyjna, czemu s³u¿y³a, jakie wreszcie by³y
jej konsekwencje spo³eczne, etyczne, zdrowotne, kulturowe.
Osobna grupa tekstów próbuje ukazaæ zagadnienie
funkcjonowania sterylizacji eugenicznej w niektórych krajach,
do tej pory szerzej w polskiej historiografii medycznej nieporuszane.
Autorami tekstów s¹ przede wszystkim m³odzi badacze, historycy, historycy zdrowia i medycyny, bioetycy, politolodzy,
wreszcie lekarze i pielêgniarki.
[z Przedmowy]
„Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze wzglêdów eugenicznych, medycznych i spo³ecznych”, pod red. Micha³a Musielaka. Tom 4 serii „Konteksty spo³eczno-kulturowe zdrowia
i medycyny”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznañ 2009, s. 229.

cowane przez pracowników uniwersytetów w Rostocku,
Poznaniu oraz stanu Michigan – dotycz¹ miêdzy innymi:
rekonstrukcji ³uków zêbowych przy uzyciu pe³no³ukowych
protez sta³ych, opartych na ma³o znanych w Polsce bazalnych
wszczepach œródkostnych; wp³ywu topografii powierzchni
tytanu na wzrost kryszta³ów fluoroapatytu; nacieków
zapalnych u pacjentów z przewlek³ym zapaleniem przyzêbia;
zaburzeñ czynnoœciowych uk³adu stomatognatycznego;
nauczania przed- i podyplomowego gerostomatologii, zarówno w Polsce, jak i na œwiecie; piœmiennictwa na temat
metod leczenia i wyboru terapii ortodontycznej w szkieletowych wadach klasy III.
Dental Forum 1/2009 (vol. XXXVII), red. naczelny Ryszard
Koczorowski. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nowiny Lekarskie 2/2008 (77)
W wydanym w czerwcu najnowszym numerze Nowin Lekarskich,
obchodz¹cych w tym roku 120-lecie
powstania, znajdujemy piêtnaœcie
artyku³ów w jêzyku polskim i angielskim, w tym dziewiêæ prac oryginalnych.
Ró¿norodna tematyka obejmuje
takie dziedziny, jak kardiochirurgia,
interna, psychiatria, ortopedia czy
onkologia. Autorami prac s¹ w wiêkszoœci pracownicy
naukowi UMP, a poza tym naukowcy z Lublina, Warszawy,
£odzi i Wroc³awia.
Wszystkie prace dotycz¹ zdrowia cz³owieka. Chcielibyœmy
jednak zwróciæ szczególn¹ uwagê na artyku³ dotycz¹cy jednej,
szczególnej grupy – studentów medycyny. Wyniki „Badañ nad
stresem psychicznym zwi¹zanym ze studiami medycznymi”,
prowadzonych w Przychodni Medycyny Pracy i w Katedrze
Medycyny Spo³ecznej UMP, mog¹ byæ pouczaj¹ce i przydatne
dla wszystkich dydaktyków przedmiotów medycznych, niezale¿nie od ich specjalnoœci naukowej.
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Nowiny Lekarskie 2/2008 (77), red. naczelny Marian Grzymis³awski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dental Forum 1/2009
(vol. XXXVII)
Najnowszy numer Dental Forum
ukaza³ siê w przededniu XI Kongresu
Stomatologów Polskich, organizowanego przez wspó³wydawcê tego pó³rocznika. Opublikowane artyku³y –
w tym dwa w jêzyku angielskim, opra-

Redakcja „Faktów” niniejszym przeprasza pani¹
Angelikê Kuczmarsk¹, poznañsk¹ koordynatorkê
IFMSA ds. zdrowia publicznego za b³êdne podanie
jej nazwiska w poprzednim numerze (2/86/2009).
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Celem wystawy jest zwrócenie uwagi polityków oraz opinii
publicznej na sytuacjê osób cierpi¹cych na dzieciêce pora¿enie
mózgowe. Szesnaœcie kolorowych fotografii jest artystyczn¹
prób¹ pokazania problemów, z jakimi borykaj¹ siê niepe³nosprawni, pocz¹wszy od uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z przemieszczaniem, poprzez izolacjê w szkole, trudy terapii i rehabilitacji oraz ból fizyczny. Autork¹ prac jest artystka m³odego
pokolenia Marta Pruska.
Organizatorem i pomys³odawc¹ projektu by³o Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Pora¿eniem Mózgowym. Uroczystego
otwarcia wystawy dokona³ Marsza³ek Sejmu RP Bronis³aw Komorowski, który obj¹³ nad ni¹ patronat. W spotkaniu udzia³
wziêli cz³onkowie Ogólnopolskiego Forum Rodziców Dzieci
Niepe³nosprawnych. Œrodowisko medyczne z ramienia niepe³nosprawnych reprezentowa³ przewodnicz¹cy Sekcji Ortopedii Dzieciêcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i
Traumatologicznego prof. UM Marek JóŸwiak z Kliniki
Ortopedii i Traumatologii Dzieciêcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prof. JóŸwiak by³
równie¿ konsultantem medycznym przedsiêwziêcia.
Petycja do analizy

Rados³aw Nawrocki

W dalszej czêœci uroczystoœci marsza³ek sejmu spotka³ siê
z chorymi dzieæmi, ich rodzicami i przedstawicielami. Podczas
krótkiego spotkania wymieniono opinie dotycz¹ce obecnych

Rados³aw Nawrocki

W dniu 5 maja w holu g³ównym sejmu odby³ siê wernisa¿ wystawy fotograficznej
„Patrzeæ z nadziej¹”. Wystawê, zorganizowan¹ w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacj¹ Osób Niepe³nosprawnych,
poœwiêcono problemom osób cierpi¹cych na mózgowe pora¿enie dzieciêce.

Fotografie w sejmowej przestrzeni.

potrzeb zmian w ustawodawstwie i systemie leczenia chorych
z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym. Podkreœlono potrzebê
wprowadzenia refundacji nowoczesnych metod leczenia spastycznoœci. Marsza³ek Sejmu otrzyma³ petycjê z propozycj¹
zmian ustawowych, dotycz¹cych utworzenia instytucji rodzica
zawodowego, sprawuj¹cego sta³¹ opiekê nad niepe³nosprawnym dzieckiem oraz dostosowaniem istniej¹cych standardów
leczniczych do poziomu wysoko rozwiniêtych krajów Unii
Europejskiej. Marsza³ek Sejmu RP odniós³ siê ¿yczliwe do
zg³aszanych propozycji i zobowi¹za³ swoj¹ kancelariê do poddania petycji dalszej analizie.
W czêœci roboczej spotkania odby³a siê debata sejmowej
Komisji Pracy i Polityki Spo³ecznej, w której wzi¹³ udzia³
prof. Marek JóŸwiak. Tematyka dyskusji obejmowa³a zagadnienia obecnych warunków spo³ecznych, medycznych,
a tak¿e edukacyjnych i socjalnych osób niepe³nosprawnych
oraz sprawuj¹cych nad nimi opiekê. W podsumowaniu
przewodnicz¹cy debaty, pose³ PO Marek Plura z Parlamentarnego Zespo³u ds. Osób Niepe³nosprawnych okreœli³
spotkanie jako niezwykle istotny element dyskusji spo³ecznej
maj¹cej na celu poprawê jakoœci ¿ycia niepe³nosprawnych,
zwiêkszaj¹cych ich szanse na szeroko rozumian¹ integracjê
spo³eczn¹.

Spotkanie w gabinecie marsza³ka sejmu.
Od lewej: pose³ Marek Plura, prof. Marek JóŸwiak, Beata Jagie³³o
z synem, Ewa Jagie³³o – prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci
z Pora¿eniem Mózgowym, minister El¿bieta Radziszewska,
marsza³ek Bronis³aw Komorowski.
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prof. UM Marek JóŸwiak
prof. Andrzej Szulc
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Sezon wycieczkowy otwarty
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Sezon wycieczkowy trwa. Jedno- i dwudniowe wyprawy, organizowane przez Ko³o Seniora UMP,
adresowane s¹ nie tylko do by³ych, ale i do aktywnych zawodowo pracowników naszej uczelni.
Na pocz¹tku maja Ko³o Seniora naszego uniwersytetu
zainaugurowa³o sezon wycieczkowy jednodniowym wyjazdem do Winnej Góry, Mi³os³awia, Ko³aczkowa i ¯ydowa.
Redakcja „Faktów” zosta³a zaproszona na drug¹ z serii wycieczek – œladami cystersów na terenie Przemêckiego Parku
Krajobrazowego. Trzydzieœci piêæ osób zwi¹zanych z nasz¹
uczelni¹ oraz piêtnastka turystów z PTTK wyruszy³a razem
w drogê w sobotni poranek 20 czerwca 2009.

Istniej¹cy od osiemnastu lat Przemêcki Park Krajobrazowy chroni najpiêkniejsze w Wielkopolsce fragmenty krajobrazu polodowcowego z ponad dwudziestoma jeziorami
rynnowymi. W rozleg³ych kompleksach leœnych znaleŸæ mo¿na rzadkie gatunki roœlin i zwierz¹t, miêdzy innymi liliê z³otog³ów, jelonka rogacza czy or³a bielika.
My poœwiêciliœmy siê g³ównie podziwianiu niektórych
zabytków architektury pó³nocnej czêœci tego obszaru. W Buczu zwiedziliœmy XVIII-wieczny koœció³ drewniany pod wezwaniem œw. Barbary oraz œwietnie zachowany i utrzymany
pa³acyk z pocz¹tku XX wieku, w którym mieœci siê dziœ szko³a
podstawowa. W pierwszy dzieñ wakacji szkolnych mieliœmy
niepowtarzaln¹ okazjê zobaczyæ piêkny witra¿ ze scenami
myœliwskimi i bogat¹, stuletni¹ stolarkê – reprezentacyjny hol
wyk³adany boazeri¹ czy kasetonowe stropy dawnej jadalni
i biblioteki. Niestety nie spotkaliœmy ¿adnej nauczycielki,
która odpowiedzia³aby na drêcz¹ce nas pytanie, w jaki sposób
udaje siê utrzymaæ dzieci z dala od po³o¿onego na wyci¹gniêcie rêki zaroœniêtego stawu parkowego.
Nastêpny przystanek czeka³ nas w Siekowie, gdzie w dawnym pa³acu Czarneckich mieœci siê dziœ jeden z oddzia³ów
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara
Bielawskiego w Koœcianie. Pochodz¹cy z drugiej po³owy XIX
wieku budynek w stylu renesansu francuskiego po³o¿ony jest
w 15-hektarowym parku, wpisanym w ca³oœci na listê zabytków przyrody. We wnêtrzu pa³acu zachwyciliœmy siê klatk¹
schodow¹ i piêknym holem, nad którym czuwaj¹, uwiecznieni
na nadpro¿ach, Hygiea i Eskulap.

Magdalena Knapowska-Nizioùek

Szko³a ze stawem

Wewn¹trz przemêckiego koœcio³a czeka³a nas uczta estetyczna:
tak dla oczu, jak i dla uszu.

dwuwie¿owego koœcio³a pod wezwaniem œw. Jana Chrzciciela
jest – co rzadkie – wy³o¿ona drewnian¹ klepk¹, œciany zaœ pokryto barwn¹ polichromi¹ i dekoracj¹ sztukatorsk¹. Mieliœmy
szczêœcie nasyciæ nie tylko oczy, ale i uszy, poniewa¿ trafiliœmy
akurat na próbê koncertu, planowanego na nastêpny dzieñ.
W zwiedzaniu towarzyszy³a nam wiêc organowo-skrzypcowa
muzyka doby baroku.
Muzyka nie opuszcza³a nas i w Wieleniu, choæ by³y to doznania innego rodzaju. Opowiadaj¹cy ze swad¹ o koœciele
i istniej¹cym tu Sanktuarium Matki Bo¿ej Ucieczki Grzeszników tutejszy koœcielny zaintonowa³ kilka maryjnych pieœni, podczas gdy my podziwialiœmy XV-wieczn¹ rzeŸbê Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem, znajduj¹c¹ siê w g³ównym o³tarzu,
a tak¿e uchodz¹cy za cudowny XVIII-wieczny krucyfiks,
usytuowany w dawnym kapitularzu – dziœ Kaplicy Mêki
Pañskiej.

Przepych w ceglanej oprawie

Tañce, choæ nie hulanki

W Przemêcie, a póŸniej i w Wieleniu Zaobrzañskim podziwialiœmy znów architekturê sakraln¹, zwi¹zan¹ z osiad³ymi
tu w wieku XIII cystersami.
Oba koœcio³y, jak i pozosta³oœci klasztoru w Przemêcie,
to obiekty ceglane, z zewn¹trz nieotynkowane. Nie nale¿y
jednak dawaæ siê zwieœæ zewnêtrznej powœci¹gliwoœci zdobniczej – wnêtrze olœniewa barokowym przepychem, zw³aszcza w zbudowanym w latach 1651-1696 koœciele w Przemêcie. Wzrok przykuwaj¹ tu ogromne, bogato zdobione stalle,
tron opacki, ³awki i konfesjona³y z czarnego dêbu, wydobywanego do dziœ z okolicznych bagnisk. Pod³oga ogromnego,

Ostatnim punktem programu by³a wizyta w gospodarstwie
agroturystycznym Mariana Murka „Zagroda u RzeŸbiarza”
w Górsku. Zwiedziliœmy tu imponuj¹c¹, dwupoziomow¹ galeriê wyrzeŸbionych w naturalnych rozmiarach i pomalowanych przez gospodarza ptaków. Trzysta rozsadzonych w stylizowanym lesie rzeŸb reprezentuje wiêkszoœæ ze 182 gatunków awifauny, wystêpuj¹cych w Przemêckim Parku Krajobrazowym.
Du¿e wra¿enie zrobi³a te¿ galeria pe³noplastycznych postaci i p³askorzeŸb, przedstawiaj¹cych bohaterów „Pana Tadeusza”. S¹ to obiekty wyrzeŸbione w drewnie lipowym nie
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tylko przez pana Murka, ale i przez jego goœci, zapraszanych na
letnie Miêdzynarodowe Plenery RzeŸbiarskie.
Nasyceni sztuk¹ – sakraln¹ i œwieck¹ – drug¹ czêœæ wycieczki przeznaczyliœmy na inny rodzaj wypoczynku. Rozsiedliœmy siê wokó³ wielkiego ogrodowego grilla, aby obfitym
i smacznym posi³kiem zregenerowaæ si³y. Regeneracja by³a tak
skuteczna, ¿e wielu z nas – niezale¿nie od wieku – ruszy³o w
tany. Inni, poszukuj¹c wyciszenia, spacerowali po okolicznych
polach. Panowa³a atmosfera prawdziwie letniego rozleniwienia.
Trzeba jednak by³o wreszcie powróciæ do naszej miejskiej
rzeczywistoœci. Wyœpiewawszy w autokarze kilkanaœcie wycieczkowych szlagierów z obowi¹zkowym „Lato, lato, lato
czeka”, powróciliœmy do Poznania trochê fizycznie zmêczeni,
ale duchem bardzo wypoczêci i zadowoleni.

23

JedŸcie z nami
Jesieni¹ odbêd¹ siê kolejne trzy wycieczki, na które ju¿
teraz zapraszamy wszystkich chêtnych pracowników naszego
uniwersytetu – by³ych i obecnych. Istnieje szansa, ¿e tym
razem bêdzie mo¿na podró¿owaæ w towarzystwie stuprocentowo „medycznym”. Jednodniowy wyjazd w okolice Nowego Tomyœla planowany jest na 12 wrzeœnia (sobota).
Pielgrzymka do Czêstochowy bêdzie trwa³a dwa dni (28-29
wrzeœnia; poniedzia³ek-wtorek), podobnie jak wyjazd do
Wroc³awia, który w po³owie paŸdziernika (13-14; wtorekœroda) zakoñczy tegoroczny sezon wycieczkowy.
Przypominamy, ¿e Ko³o Seniora dzia³a na pierwszym piêtrze Collegium Wrzoska (pok. 102) we wtorki i pi¹tki w godzinach 10-12.30. Telefon kontaktowy: 061-854-68-07.
Magdalena Knapowska-Nizio³ek
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Profesury tytularne
WYDZIA£ LEKARSKI II
1. prof. dr hab. Jerzy Stefaniak
2. dr hab. Katarzyna £¹cka
WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY
1. dr hab. Juliusz Przys³awski

Profesury uczelniane
WYDZIA£ LEKARSKI I
1. dr hab. Maciej Krawczyñski
stanowisko profesora nadzwyczajnego
2. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
stanowisko profesora nadzwyczajnego
WYDZIA£ LEKARSKI II
1. prof. dr hab. Janusz Witowski
stanowisko profesora zwyczajnego
2. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska
stanowisko profesora nadzwyczajnego
WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU
1. dr hab. Barbara Steiborn
stanowisko profesora nadzwyczajnego

Habilitacje
Doktorzy habilitowani nauk medycznych

WYDZIA£ LEKARSKI I
1. w zakresie biologii medycznej
dr Malwina Czarny-Ratajczak
„Analiza genów uczestnicz¹cych w etiopatogenezie chondrodysplazji”
(na podstawie cyklu 10 publikacji)
2. w zakresie medycyny – pediatrii
dr Arleta Kowala-Piaskowska
„Wybrane aspekty kliniczno-terapeutyczne wirusowych zapaleñ w¹troby typu C u dzieci”
(na podstawie cyklu publikacji)
3. w zakresie medycyny – chirurgii dzieciêcej
dr Micha³ B³aszczyñski
„Zastosowanie zmodyfikowanej enterostomii w chirurgicznym leczeniu martwiczego zapalenia jelit i samoistnej perforacji jelit u noworodków”
WYDZIA£ LEKARSKI II
Doktorzy habilitowani nauk medycznych
1. w zakresie biologii medycznej
dr Krzysztof Ksi¹¿ek
„Czynniki determinuj¹ce tempo starzenia siê komórek mezotelium otrzewnowego oraz znaczenie tego procesu w aspekcie
dializoterapii otrzewnowej”
2. w zakresie medycyny – ortopedii i traumatologii
dr Jacek Kaczmarczyk
„Leczenie skolioz idiopatycznych selektywn¹ spondylodez¹ tyln¹ skrzywienia piersiowego. Wp³yw napiêcia
miêœnia biodrowo-lêdŸwiowego na zachowanie siê czêœci
lêdŸwiowej”
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Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:
1. mgr anal. Teresa Pacyñska
„Stefan Zygmunt Tytus D¹browski (1877-1947) twórca uniwersyteckiej biochemii medycznej w Poznaniu”

Doktoraty
WYDZIA£ LEKARSKI I
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny

WYDZIA£ LEKARSKI II

1. lek. med. Magda Kopaczewska
„Wp³yw hospitalizacji na stan od¿ywienia dzieci i m³odzie¿y z
chorobami przewodu pokarmowego”
2. lek. med. Husam Samara
„Wystêpowanie i charakterystyka komórek dendrytycznych
w raku krtani”
3. lek. med. Piotr Pa³aszkiewicz
„Analiza ryzyka ska¿enia anestetykami wziewnymi œrodowiska sal operacyjnych w Polsce. Badania ankietowe”
4. lek. med. Zenon Lewicki
„Walka z zaka¿eniem w chirurgii polskiej od 1867 do 1946
(od J. Listera do A. Fleminga)”
5. lek. med. Marta Sêkowska
„Ocena wyników leczenia guzków krwawniczych i wypadania
b³ony œluzowej odbytu metod¹ gumowej podwi¹zki”
6. lek. med. Jowita Rosada-Kurasiñska
„Skutecznoœæ postêpowania przeciwbólowego za pomoc¹ do¿ylnej postaci paracetamolu u chorych poddanych chirurgicznej rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty”
7. lek. med. Dorota Cieœlak
„Wybrane czynniki wp³ywaj¹ce na zaburzenia usuwania produktów apoptozy u chorych na toczeñ rumieniowaty uk³adowy”
8. lek. med. Marcin Korman
„Porównanie wp³ywu monoterapii metformin¹, roziglitazonem oraz terapii skojarzonej na wybrane parametry endokrynologiczne i biochemiczne u kobiet z zespo³em policystycznych jajników (PCOS) i towarzysz¹c¹ insulinoopornoœci¹: prospektywne badanie randomizowane”
9. lek. med. Anna Sokalska
„Ocena ekspresji integryny avâ 3 na komórkach endometrium
oraz limfocytach krwi obwodowej w drugiej fazie cyklu u kobiet z zaburzeniami rozrodu”
10. lek. med. Magdalena Magnowska
„Wartoœæ kliniczna oznaczania ekspresji epigenetycznie uwarunkowanych bia³ek u chorych na raka jajnika leczonych pochodnymi platyny”
Doktorzy nauk biologicznych w zakresie biologii
1. mgr Magdalena Magierska-Krzysztoñ
„S³uchowa percepcja mowy u dzieci z g³uchot¹ prelingwaln¹
zaimplantowanych wszczepem œlimakowym”
2. mgr Justyna Turek-Plewa
„Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania zespo³u niewra¿liwoœci na androgeny”
3. mgr in¿. biotechn. Mariusz Kaczmarek
„Wp³yw makrofagów op³ucnowych na apoptozê i ekspresjê bia³ek reguluj¹cych apoptozê komórek nowotworowych”
4. mgr biol. Piotr Solarczyk
„Wystêpowanie gatunków i genotypów Gardia u ludzi i zwierz¹t w Wielkopolsce”
5. mgr fiz. Barbara Biliñska
„Wprowadzenie audiometrii impedancyjnej do badañ diagnostycznych w wolnym polu s³uchowym”

Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
1. lek. med. Maciej S³owiñski
„Przydatnoœæ oznaczania stê¿eñ wybranych bia³ek ostrej fazy
w surowicy krwi w diagnozowaniu i monitorowaniu ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej”
2. lek. med. Micha³ Grzeszczak
„Operacja przepukliny brzusznej i jej wp³yw na wartoœæ ciœnienia œródbrzusznego”
3. lek. med. Pawe³ Kopyra
„Ocena przydatnoœci badania stê¿enia prokalcytoniny, interleukiny 1, interleukiny 6 oraz TNF alfa w diagnostyce zaka¿eñ
wewn¹trzowodniowych”
4. lek. med. Piotr Kowalik
„Analiza skutecznoœci leczenia chorych z ³agodnym gruczolakiem stercza przed i po wprowadzeniu do diagnostyki badañ
urodynamicznych”
5. lek. med. Monika Matusiak
„Ocena czêstoœci wystêpowania wirusów brodawczaka ludzkiego w przewlek³ych stanach zapalnych i nowotworach uszu”
6. lek. med. Katarzyna Perz
„Przydatnoœæ oceny forii zdysocjowanej i forii stowarzyszonej
u pacjentów z chorob¹ Gravesa-Basedowa”
7. lek. med. Miros³aw Czy¿ak
„Badania nad patogenez¹ pierwotnych ¿ylaków koñczyn dolnychanaliza elementów sprê¿ystych œciany ¿y³y odpiszczelowej”
8. lek. med. Wojciech S³owiñski
„Odleg³a ocena stawów biodrowych leczonych operacyjnie
z powodu rozwojowego zwichniêcia”
9. lek. med. Sasha A. Bluvshteyn-Walker
„Long vs. short splice forms of FLIP in childhood thyroid
nodular disease”
10. lek. med. Paulina Klonowska-WoŸniak
„Badania cech kreatywnoœci w chorobie afektywnej dwubiegunowej”
11. lek. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
„Wp³yw allopurinolu na wartoœæ ciœnienia têtniczego, podatnoœæ aorty i parametry funkcji nerek u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym w zale¿noœci od nasilenia efektu hipourykemicznego i stosowanej terapii hipotensyjnej”
Doktorzy nauk medycznych w zakresie stomatologii:
1. lek. stom. Rafa³ Bro¿ek
„Wp³yw œrodków dezynfekcyjnych na fizykochemiczne w³aœciwoœci wybranych miêkkich mas wyœcielaj¹cych”
2. lek. stom. Natalia Torliñska-Walkowiak
„Ocena starcia zêbów mlecznych u dzieci ¿yj¹cych w okresie
œredniowiecza i wspó³czeœnie”
Doktorzy nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:
1. mgr anal. med. Renata Podkówka-Sieczka
„Wp³yw diety niskokalorycznej na proces starzenia siê nerki
u szczura”
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Senat INFORMACJE
2. mgr in¿. Katarzyna Drobnik
„Analiza polimorfizmów, metylacji oraz ekspresji genu
COX-2 w zdrowej i zmienionej nowotworowo tarczycy”
WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY

25

Doktor nauk farmaceutycznych:
1. mgr farm. Ewa Witkowska-Banaszczak
„Zwi¹zki polifenolowe w liœciach pe³nika europejskiego
Trollius europaeus L. (Ranunculaceae)”
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29 kwietnia 2009

10. wyrazi³ zgodê na udzielenie bezp³atnego urlopu dr Janowi
Mazeli.

Senat
1. uczci³ pamiêæ zmar³ej Gra¿yny Ksoñ, wieloletniego pracownika dziekanatu Wydzia³u Lekarskiego I i rektoratu.

27 maja 2009

2. uchwali³:
– zmiany w Statucie Uczelni, sankcjonuj¹ce nowe zasady zatrudniania oraz awansów i rotacji pracowników naukowo-dydaktycznych
– limity przyjêæ na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku kosmetologia na rok akademicki
2009/2010
– warunki i zasady zatrudniania nauczycieli akademickich, którym wygasa stosunek pracy nawi¹zany na podstawie mianowania
– zmiany w uchwale Nr 66/2008 w sprawie zasad przyjmowania na studia w roku akademickim 2009/2010
3. uchyli³ uchwa³ê Nr 164/2001 w sprawie zasad zatrudniania
nauczycieli akademickich, którzy chc¹ korzystaæ ze œwiadczeñ
emerytalnych z jednoczesnym pozostaniem w stosunku pracy
4. wyrazi³ zgodê na obci¹¿enie hipotek nieruchomoœci nale¿¹cych do Uczelni, jako zabezpieczenie sp³aty kredytu zaci¹gniêtego na potrzeby budowy domu studenckiego
5. popar³ wniosek dziekana WNoZ o przyznanie uprawnieñ do
nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu
6. wyrazi³ zgodê na przekszta³cenie Katedry i Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji w Katedrê Fizjoterapii,
Reumatologii i Rehabilitacji i utworzenie w Katedrze Kliniki
Reumatologii i Rehabilitacji oraz Zak³adu Fizjoterapii
7. podzieli³ stanowisko rektora, i¿ nie jest mo¿liwe g³osowanie
nad rozwi¹zaniem dot. urlopów wypoczynkowych starszych
bibliotekarzy, które jest sprzeczne z obowi¹zuj¹cym prawem.
8. wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie o jeden rok mianowania na
stanowisko profesora nadzwyczajnego
– prof. UM dr. hab. Ryszarda ¯ukiela z Katedry i Kliniki
Neurochirurgii i Neurotraumatologii
– prof. UM dr. hab. Edmunda Grzeœkowiaka
9. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Nowak-Markwitz z Kliniki Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii, Po³o¿nictwa i Onkologii Ginekologicznej

Senat
1. uczci³ chwil¹ milczenia pamiêæ zmar³ych:
– dr Barbary Janus
– prof. Ireny Westfal
– prof. Bohdana Dro¿d¿a
2. zatwierdzi³ sprawozdanie finansowe za 2008 rok
3. zmieni³ uchwa³ê nr 107/08 (zmienion¹ uchwa³¹ nr 122/08)
w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego obowi¹zuj¹cego
w roku akademickim 2008/09 oraz uchwali³ wymiar pensum dydaktycznego obowi¹zuj¹cego w roku akademickim
2009/2010
4. uchwali³
– zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim
2010/11
– warunki rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne
studia doktoranckie
5. zmieni³ zasady przyjêæ na I rok studiów w roku akademickim
2009/10, dotycz¹ce
– studiów II stopnia na kierunku dietetyka
– skrócenia czasu trwania studiów pomostowych
6. zaopiniowa³ wnioski o odznaczenia pañstwowe
7. zmieni³ regulamin przyznawania nagrody im. W³adys³awa
Biegañskiego oraz zaopiniowa³ wnioski o jej przyznanie
8. zatwierdzi³ propozycjê ankiety, dotycz¹cej oceny wyk³adowców
9. wyrazi³ zgodê na
– przekszta³cenie Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii
w Katedrê i Klinikê Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii
– rozwi¹zanie stosunku pracy z mianowanymi pracownikami
uczelni
10. rozpatrzy³ odwo³ania od ocen negatywnych Wydzia³owych
Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
12. zatwierdzi³ Regulamin Senackiej Komisji ds. Finansów
i Zaopatrzenia
13. dokona³ zmian w statutach szpitali klinicznych.
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26 UNIWERSYTECKIE PROGI Budynek z widokiem
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Budynek Katedry i Zak³adu Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych
stoi na koñcu jednej z najpiêkniejszych poznañskich ulic, na zielonym So³aczu.
Za nim, w kierunku doliny Bogdanki rozci¹ga siê hektarowy
ogród farmakognostyczny.
W Poznaniu istniej¹ trzy ogrody dydaktyczne, z których
ka¿dy nale¿y do innej uczelni wy¿szej. Najmniejszy z nich i jedyny zamkniêty dla szerokiej publicznoœci, jest w³asnoœci¹
UMP.
Jego pocz¹tki siêgaj¹ czasów przedwojennych, gdy w roku
1924 z inicjatywy prof. Zygmunta Pietruszczyñskiego powstaje Ogród Roœlin Leczniczych przy Zak³adzie Uprawy Roli i Roœlin na Wydziale Rolniczo-Leœnym Uniwersytetu Poznañskiego. Gdy rok póŸniej ukonstytuowuje siê Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy UP, a przy nim Oddzia³ Farmaceutyczny,
kierownictwo powo³anej wówczas Katedry Botaniki i Uprawy
Roœlin Lekarskich i nale¿¹cego teraz do niej ogrodu przejmuje
prof. Jan Marian Dobrowolski.
Ma³y, coraz mniejszy
Katedra i ogród zajmowa³y obszern¹ dzia³kê, ograniczon¹
ulicami: Mazowieck¹, Kaszubsk¹, Ma³opolsk¹ i Niestachowsk¹. W czasie II wojny œwiatowej ogród straci³ 2/3 terenu, gdy
wytyczano nowy przebieg dwóch ostatnich z tych ulic (Niestachowska dotychczas mija³a so³ack¹ p³ywalniê od zachodu).
Zbyt ma³y obszar, którego czêœæ i tak zajmowa³a nieprzydatna
do niczego kwaœna ³¹ka, oraz brak porz¹dnego budynku dydaktycznego by³y powodem poszukiwania nowej lokalizacji.
Przeprowadzka sta³a siê jednak niemo¿liwa po wy³onieniu siê
z Uniwersytetu Akademii Medycznej, gdy¿ w³aœcicielem upatrzonej dzia³ki pozosta³ Uniwersytet.
Do czasu przebudowy ul. Niestachowskiej na drogê szybkiego ruchu pod koniec lat 70-tych wejœcie do ogrodu usytuowane by³o w³aœnie od tej strony. Przeniesiono je na ul. Mazowieck¹, gdy wschodni pas ruchu nowej trasy zaj¹³ kolejn¹
czêœæ ogrodu AM. Rekompensat¹ by³o sfinansowanie budowy
nowego budynku dydaktycznego, który zast¹pi³ wys³u¿one
baraki.
Budynek
Dziœ wejœcie do ogrodu jest mo¿liwe tylko poprzez stoj¹cy
na wysokiej skarpie na skraju dzia³ki prosty, trójkondygnacyjny budynek katedry, oddany do u¿ytku w roku 1980. Kierownikiem katedry by³ wówczas zmar³y tej wiosny prof. Bohdan
Dro¿d¿, który pozostawa³ na tym stanowisku przez 28 lat.
Budynek przy Mazowieckiej, przez d³ugi czas najm³odszy
ze wszystkich obiektów ówczesnej Akademii Medycznej, by³
wtedy oœrodkiem intensywnej wspó³pracy i wymiany naukowej, przede wszystkim z ówczesn¹ Czechos³owacj¹,
a tak¿e Holandi¹, Kanad¹, Niemcami (wschodnimi i zachodnimi), Indiami, W³ochami, Algieri¹ czy Kazachstanem.

Po przejœciu prof. Dro¿d¿a na emeryturê, gdy zlikwidowano
specjalizacje farmaceutyczne, w tym zielarsk¹, katedra
prze¿y³a kryzys. Ocala³a dziêki inicjatywie prof. El¿biety
B³oszyk i prof. Lucjusza Zaprutki, by do programu studiów
farmaceutycznych wprowadzono fakultet kosmetologiczny.
W 2005 roku kosmetologia sta³a siê nowym kierunkiem
studiów, co spowodowa³o rozszerzenie nazwy i funkcji katedry
i zak³adu. Do zajêæ dydaktycznych dla kosmetologów przystosowano przyziemie, zajmowane dotychczas przez magazyny i kot³owniê. Zorganizowano tam dwie nowoczesne,
szeœciostanowiskowe sale æwiczeñ wraz z zapleczem sanitarnym i szatni¹. Na wy¿szych kondygnacjach znajduj¹ siê
m.in. dwie sale laboratoryjne dla studentów i magistrantów
oraz jedna sala seminaryjna, której nieformalnie patronuje
zmar³a 10 lat temu prof. B³oszyk. W budynku znajduje siê
tak¿e specjalna suszarnia materia³u roœlinnego, pracownia
nasienna, a tak¿e mieszkanie dozorcy-ogrodnika i sprz¹taczki.
Pow¹chaj listek, wyœlij nasiono
Dziœ ogród podzielony jest na czêœæ dydaktyczn¹ (w g³êbi)
oraz naukow¹. Pracownicy katedry zajmuj¹ siê m.in. izolacj¹
zwi¹zków chemicznych (g³ównie seskwiterpenów) z roœlin
rodziny Asteraceae (astrowate), chemiczn¹ budow¹ i aktywnoœci¹ biologiczn¹ substancji roœlinnych. Co roku publikuj¹
i rozsy³aj¹ do ogrodów farmakognostycznych w kraju i za granic¹ katalog uzyskanych w tym sezonie nasion roœlin uprawianych w poznañskim ogrodzie. Studenci, w ramach przedmiotu
„Leki pochodzenia naturalnego” poznaj¹ pokrój, zapach, a czasem i smak roœlin zielarskich. Oprócz zwyk³ych poletek uprawnych i kilku inspektów znajduj¹ siê tu tak¿e dwie szklarnie,
z których wiêksza – po³o¿ona blisko ul. Niestachowskiej, jest
niestety czêstym celem chuligañskich wybryków i wykorzystywanie jej do celów dydaktycznych jest zbyt ryzykowne.
Warto jednak wiedzieæ, ¿e st¹d w³aœnie pochodzi wiele roœlin
(ciêtych i doniczkowych), upiêkszaj¹cych ró¿ne uczelniane
uroczystoœci.
Cech¹ charakterystyczn¹ tego terenu jest jego ró¿norodnoœæ: znajdzie siê tu odpowiednie œrodowisko i dla roœlin
sucholubnych, i dla wymagaj¹cych wiêkszego nawodnienia,
a nawet dla roœlin wodnych, jako ¿e w najni¿ej po³o¿onym
naro¿niku u zbiegu ul. Kaszubskiej i Ma³opolskiej znajduje siê
oczko wodne. Oprócz roœlin zielnych wystêpuj¹ tu tak¿e pn¹cza, krzewy i drzewa, w tym tak egzotyczne jak sekwoja czy
mi³orz¹b japoñski.
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Magdalena Knapowska-Nizio³ek
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Wbrew pozorom to nie Palmiarnia Poznañska
Budowa siedziby katedry byùa rekompensatà za zmniejszenie
powierzchni ogrodu

Gabinet kosmetologów, w którym niedawno by³a kot³ownia

Nad oczkiem wodnym pochyla siæ jabùoñ

Szyby szklarni bywaùy celem chuliganów, zwùaszcza po
rozgrywkach na pobliskim stadionie

Skarbiec katedry – bank zebranych w ogrodzie nasion

Jedno z poletek przy maùej szklarni
Fot. Magdalena Knapowska-Nizioùek
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