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PRZEDMIOT NUMERU

Talia prof. Drewsa

Zmar³y przed 30 laty znany chirurg a zarazem wielbiciel bryd¿a 
kolekcjonowa³ karty. Z wielkiej kolekcji pozosta³a tylko jedna talia.

Prof. Roman Drews by³ zagorza³ym kibicem sportowym.
Pasjonowa³ siê pi³k¹ no¿n¹ i boksem. Jeœli przed³u¿aj¹ce siê 
posiedzenie rady wydzia³u mia³oby uniemo¿liwiæ mu ogl¹danie 
transmisji wa¿nego meczu – znika³ po angielsku.
Jako chirurg nie móg³ jednak aktywnie uprawiaæ ani jednej
ani tym bardziej drugiej dyscypliny. Sta³ siê za to zapalonym bryd¿yst¹. 
W jego tygodniowym grafiku sta³¹ pozycjê zajmowa³y sobotnie 
spotkania bryd¿owe. Gospodarzem by³ co tydzieñ inny profesor: 
Tadeusz Kurkiewicz, Antoni Horst, Edward Czarnecki,
historyk Gerard Labuda, czy w³aœnie Roman Drews.
Panie domu stara³y siê zaprezentowaæ od najlepszej strony
swoje talenty kulinarne, przygotowuj¹c wystawn¹ kolacjê,
jednak profesor Drews nie lubi³ biesiad. Kilka znacz¹cych spojrzeñ 
miêdzy panami i bryd¿yœci pospiesznie wstawali od sto³u, 
by za zamkniêtymi drzwiami oddaæ siê swojej karcianej namiêtnoœci. 
Jedyn¹ rzecz¹, która mog³a oderwaæ prof. Drewsa od rozgrywki,
by³ nagl¹cy do wyjœcia telefon z kliniki. W takich przypadkach
na swoje miejsce mianowa³ zastêpczego „dziadka” –
najczêœciej ¿onê Mariê.
Sesje bryd¿owe odbywa³y siê tak¿e w czasie wakacji,
które rodzina Drewsów spêdza³a co roku w nadmorskich Dêbkach. 
Wszyscy poznañscy i dêbczañscy partnerzy wiedzieli o tym,
¿e profesor zbiera karty. Jego sierpniowe imieniny by³y okazj¹
do sprezentowania mu kolejnych kolekcjonerskich okazów –
kart Piatnika, wyj¹tkowych edycji hiszpañskich, chiñskich, 
japoñskich… W jeden dzieñ zbiór potrafi³ powiêkszyæ siê o kilka talii. 
Niestety, do dziœ z przechowywanej w domowym gabinecie kolekcji 
zachowa³a siê tylko jedna talia. Reszta – rozdawana rodzinie
i znajomym – rozproszy³a siê przez ponad 30 lat, które up³ynê³y
od œmierci prof. Drewsa, ikony poznañskiej chirurgii.
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NA POCZ¥TEK

Szko³a wy¿sza tym ró¿ni siê od ni¿szej, 

¿e w okresie letnim jej ¿ycie

nie zamiera. Jest to tym bardziej 

prawdziwe dla uczelni medycznej,

w której przez okr¹g³y rok funkcjonuj¹

szpitale kliniczne.

Pacjentów nigdy tu nie brakuje.

Medycyna dysponuje coraz 

nowoczeœniejszym sprzêtem, 

specjalistyczn¹ wiedz¹, coraz lepszymi 

lekami. A jednak bywa, ¿e wœród 

zabieganych specjalistów cz³owiek 

chory staje siê anonimowym 

przypadkiem i nie jest to problem 

tylko naszych czasów.

Prawie czterdzieœci lat temu 

przywo³ywany kilkakrotnie w tym 

numerze „Faktów” prof. Roman Drews, 

wskazywa³, jak¹ pu³apk¹ mo¿e staæ siê 

dla lekarza-praktyka postawienie

na pierwszym miejscu wiedzy

i specjalizacji naukowej.

„Wiedza czyni nas silnymi – pisa³ –

lecz nie lepszymi. Najwiêksz¹ trosk¹ 

cz³owieka winien byæ sam cz³owiek. 

Pacjent pragnie dobrego s³owa.

¯adne warunki, nawet te najgorsze,

nie przeszkadzaj¹ w jego 

wypowiedzeniu. Magiczna si³a 

uzdrawiaj¹ca promienieje przede 

wszystkim z serca, a póŸniej dopiero

z mózgu, który usi³uje pomóc choremu.”

Œwiête s³owa, na ca³y rok.

Magdalena 
Knapowska-Nizio³ek
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Szeœæ lat pracy na najwy¿szym stanowisku Akademii Medycznej
i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
podsumowuje odchodz¹cy rektor,
prof. GRZEGORZ H. BRÊBOROWICZ.

³ych dzia³añ, w które w pewnym momencie zaanga¿owa³ siê 
nawet ówczesny prezydent pañstwa, szpitale kliniczne prze-
sta³y podlegaæ Ministerstwu Zdrowia i przesz³y pod nadzór 
macierzystej uczelni.

Oczywiœcie jestem te¿ dumny z powstania Centrum Kon-
gresowo-Dydaktycznego, które – jak wszyscy wiedz¹ – by³o 
moim oczkiem w g³owie. Cieszy mnie równie¿ stworzenie 
nowej struktury, jak¹ jest Centrum Nauczania w Jêzyku Angiel-
skim przy ul. Jackowskiego 41, które organizacyjnie ogarnia 
wszystkie programy anglojêzyczne uniwersytetu.

Studentów jest coraz wiêcej. Czy to dobrze?

W porównaniu z momentem, kiedy rozpoczyna³em pierw-
sz¹ kadencjê, liczba samych studentów anglojêzycznych 
wzros³a dziewiêciokrotnie, od ponad stu do prawie tysi¹ca. Jest 
to wzrost olbrzymi, który stanowi wyzwanie dla uczelni. Jed-
nak z drugiej strony bez studentów anglojêzycznych uczelnia 
by nie istnia³a, bo nie prze¿y³aby w sensie finansowym. To, co 
dostajemy z ministerstwa, starcza tylko na wyp³aty pensji. Nie 
by³o by ¿adnych remontów, niczego nie moglibyœmy zrobiæ.

Liczba wszystkich studentów wzros³a co najmniej dwukrot-
nie. W tej chwili jest ich prawie dziewiêæ tysiêcy. To wynik wst¹-
pienia do Unii Europejskiej i wprowadzenia wymogu, by pie-
lêgniarki, po³o¿ne czy kosmetyczki mia³y przynajmniej licencjat.

Powsta³y wiêc nowe kierunki nauczania: kosmetologia, 
ratownictwo medyczne, biotechnologia medyczna, dietetyka, 
elektroradiologia. Dla du¿ej czêœci studentów s¹ to studia p³at-
ne, co jest du¿ym zastrzykiem finansowym dla uczelni.

Czy liczba pomieszczeñ dydaktycznych zwiêkszy³a siê pro-
porcjonalnie do wielkiego wzrostu liczby studentów?

Panie profesorze, spotykamy siê na dwa dni przed koñcem 
Na pewno nie w tej samej proporcji. Zagêszczenie jest drugiej kadencji pañskiego rektorowania. Co przez te lata 

wiêksze ni¿ na pocz¹tku, jednak w ci¹gu obydwu kadencji przynios³o najwiêcej satysfakcji?
powsta³a olbrzymia iloœæ nowych sal wyk³adowych i semi-

Przede wszystkim to, ¿e uczelnia sta³a siê uniwersytetem. To naryjnych, które trzeba teraz wydajnie wykorzystywaæ.
by³a najwa¿niejsza rzecz. Starania trwa³y bardzo, bardzo d³ugo. Remontowaliœmy te¿ stare pomieszczenia, czego najlep-
Jesteœmy teraz pierwsz¹ polsk¹ uczelni¹ medyczn¹, która sta³a szym przyk³adem jest przywrócona do u¿ytkowania sala wy-
siê osobnym, medycznym uniwersytetem zgodnie z nowym pra- k³adowa w szpitalu ortopedycznym, która nie dzia³a³a przez 
wem, poprzez przekszta³cenie. To by³o na pocz¹tku drugiej wiele lat. Nowe sale powstawa³y praktycznie w ka¿dym szpi-
kadencji. talu, a tak¿e na miejscu dawnej sto³ówki przy „Eskulapie”, pod 

Niezwykle wa¿nym wydarzeniem pierwszej kadencji by³ któr¹ powsta³y te¿ nowe biura rekrutacyjne. Z drugiej strony 
natomiast powrót szpitali klinicznych. W wyniku d³ugotrwa- ¿a³ujê, ¿e nie ma ju¿ studenckiej sto³ówki.

Prof. Grzegorz H. Bræborowicz w swoim gabinecie
w GPSK przy ul. Polnej
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Inwestycje i remonty by³y jednym z g³ównych punktów 
zainteresowania w³adz w ostatnich latach.

Rzeczywiœcie, inwestycji by³o du¿o. Za najwiêksze osi¹-
gniêcie uwa¿am Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, którego 
czêœæ kongresowa zosta³a ju¿ ukoñczona i mam nadziejê, ¿e 
czêœæ biblioteczna bêdzie oddana do u¿ytku w przysz³ym roku.

Mia³em to szczêœcie, ¿e otwiera³em wiele ró¿nych nowych 
oddzia³ów, nowych sal operacyjnych. Czêœæ to by³a spuœcizna 
po poprzednich kadencjach, na przyk³ad Collegium Stoma-
tologicum, które ja otwiera³em, ale tu by³ du¿y wk³ad rektorów 
Drobnika, Gadzinowskiego i a nawet jeszcze Pruszewicza, bo 
trwa³o to wszystko bardzo d³ugo i tak siê tylko z³o¿y³o, ¿e ja to 
collegium otworzy³em.

Wydzia³ Nauk o Zdrowiu przeniós³ siê na ul. Smoluchow-
skiego, do ³adnego budynku, kupionego jeszcze za czasów 
prof. Drobnika.

Poprawi³y siê warunki uprawiania sportu. Powsta³ kort – 
najpierw odkryty, póŸniej kryty. Powsta³y plany modernizacji 
ca³ego kompleksu Studium WFiS. Sportowcy niew¹tpliwie 
zas³u¿yli na to, poniewa¿ ich pozycja jest bodaj najwy¿sza 
w Polsce wœród uczelni medycznych.

W tej kadencji zosta³y te¿ rozpoczête przygotowania do 
budowy Instytutu Biologii Medycznej. Jest to w tej chwili 
inwestycja na etapie rozpoczynania budowy – s¹ pieni¹dze 
z UE, plany, lokalizacja i zgoda. To kwestia ostatnich kroków, 
¿eby ruszy³y roboty ziemne. Pomys³ prof. Grajka, by powsta³o 
Wielkopolskie Centrum Kardiologii, tak¿e pod koniec tej ka-
dencji zacz¹³ nabieraæ konkretnych kszta³tów w postaci dzia³añ 
lobbystycznych, ze wsparciem marsza³ków województw 

Uniwersytet ¿yje jednak nie tylko inwestycjami. Czy wielkopolskiego i lubuskiego, obu wojewodów, pos³ów. Przed 
mo¿emy siê te¿ pochwaliæ sfer¹ naukowo-dydaktyczn¹ Centrum jeszcze d³uga droga, niemniej coœ zaczê³o siê krêciæ. 
ostatnich lat?A jeœli zaczê³o siê krêciæ, to na pewno kiedyœ powstanie. Je¿eli 

chodzi o inwestycje, to sta³o siê bardzo, bardzo du¿o.
Cieszê siê, ¿e pod koniec tej kadencji Wydzia³ Nauk 

o Zdrowiu dosta³ prawo habilitowania, co jest niezwykle 
istotne i stanowi wyk³adnik dzia³alnoœci naukowej pracu-
j¹cych tam osób.

Satysfakcjê przynosi to, ¿e nasi studenci bardzo dobrze 
zdaj¹ egzaminy amerykañskie (United States Medical Exam), 
które – nawet skoñczywszy studia na uczelni akredytowanej – 
trzeba przejœæ, by byæ lekarzem w Stanach Zjednoczonych. Na 
naszym uniwersytecie od kilku lat wszyscy studenci amery-
kañscy maj¹ obowi¹zek podejœcia do pierwszego z tych egza-
minów po drugim roku studiów w Poznaniu. 

W ci¹gu ostatnich lat byliœmy w czo³ówce rankingów 
polskich uczelni medycznych, kilkakrotnie w pierwszej 
trójce. W tym roku po raz pierwszy od piêciu lat w rankingu 
przygotowywanym przez „Rzeczpospolit¹” i miesiêcznik 
„Perspektywy”, nasz uniwersytet znalaz³ siê w ponownie 
w pierwszej dziesi¹tce najlepszych polskich szkó³ wy¿szych 
w ogóle. Wœród uczelni medycznych jesteœmy tym razem 
drudzy.

Lista tego, co siê uda³o jest dosyæ d³uga. PrzejdŸmy mo¿e 
do tego, co nie wysz³o.

Przede wszystkim to, ¿e nie dostaliœmy PET-a, czyli 
pozytonowego tomografu emisyjnego. Powinien byæ u nas, bo 
mamy i kadrê i miejsce w klinice na Przybyszewskiego, gdzie 
40 lat temu powsta³ pierwszy polski oœrodek nowoczesnej 
diagnostyki izotopowej. To jest na pewno pora¿ka. 
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Centrum Kongresowo-Dydaktyczne przy ul. Przybyszewskiego,
„oczko w gùowie” rekora Bræborowicza
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Prof. dr hab. Grzegorz H. Brêborowicz, ur. 31 paŸdziernika 

1948 roku w Poznaniu (na drugim piêtrze kamienicy przy 

ul. Jackowskiego 41, w której dziœ mieœci siê Centrum Naucza-

nia w Jêzyku Angielskim).

Absolwent I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wy-

dzia³u Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu 

Wroc³awskiego i Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej w 

Poznaniu. Ostatni rektor w historii Akademii Medycznej i pierw-

szy w historii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-

skiego w Poznaniu.

Kierownik Katedry i Kliniki Perinatologii i Ginekologii UMP. 

Cz³onek Komitetu Rozwoju Cz³owieka PAN. Cz³onek wielu 

krajowych i miêdzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. 

Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej i Europej-

skiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, miêdzynarodo-

wego towarzystwa „Fetus as a patient”. Honorowy cz³onek 

Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Autor kilku podrêczników z zakresu ginekologii i po³o¿nictwa. 

Promotor ponad dwudziestu rozpraw doktorskich i opiekun piê-

ciu rozpraw habilitacyjnych. Redaguje trzy czasopisma nauko-

we, m.in. Archives of Perinatal Medicine.



poziomi licencjatu, np. w Gorzowie. Niestety problemy z fi-
nansowaniem tych placówek ze strony lokalnych urzêdów mar-
sza³kowskich by³y zbyt du¿e i ta idea po kilku latach upad³a. 
Chêtni studenci musz¹ teraz jeŸdziæ do nas i uwa¿am, ¿e jest to 
strata dla województw, nie dla nas.

Czy mo¿na by³o ustrzec siê konfliktów wewn¹trzœrodo-
wiskowych, ujawniaj¹cych siê szczególnie ostro w okresach 
oko³owyborczych?

Konflikty s¹ nieuniknione. Nie da siê zadowoliæ wszyst-
kich. �ród³em niezadowolenia mog³y byæ chocia¿by re-
gulacje dotycz¹ce profesur uniwersyteckich, gdzie posta-
wiliœmy bardzo ostre warunki, dla niektórych trudne do 
spe³nienia. Bywa te¿, ¿e ludzi dra¿ni, jeœli komuœ innemu coœ 
wychodzi, ma dorobek naukowy i jakieœ sukcesy. ¯ycie jest 
takie, ¿e nigdy wszystkich w stu procentach siê nie zaspokoi. 
Zawsze bêdzie grupa, która choæby dla zasady bêdzie szukaæ 
dziury w ca³ym.

Czy odchodzeniu ze stanowiska rektora towarzyszy ulga? 
Radoœæ, ¿e ma siê to ju¿ za sob¹?

Nie, nie, choæ iloœæ pracy administracyjnej jest olbrzymia. 
To by³a czêœæ mojego ¿ycia, wiele siê nauczy³em. Pozna³em 
wielu ludzi, a to jest te¿ bardzo ciekawe, jak siê ludzi poznaje, 
zw³aszcza tych, których zna³o siê wczeœniej od innej strony.

Ja zrobi³em swoje. To, co chcia³em zrobiæ – zrobi³em. 
Wybór na drug¹ kadencjê by³ potwierdzeniem tego, ¿e zreali-
zowa³em to, co wczeœniej zaproponowa³em. A w tej chwili 
cieszy mnie, ¿e sk³ad osobowy nowych w³adz uczelni pozwala 
wierzyæ w kontynuacjê rozwoju uniwersytetu w obranym 
wczeœniej kierunku.

Nie mam natury kolekcjonera sukcesów. Teraz mam inne 
Nastêpnym moim niepowodzeniem jest to, ¿e hala spor- plany. Mam trzy ksi¹¿ki, które chcê dokoñczyæ, jedn¹ chcê 

towa, która mia³a stan¹æ do koñca wrzeœnia na miejscu rozpocz¹æ. Mogê powiedzieæ, ¿e zrobi³em wystarczaj¹c¹ czêœæ 
odkrytych kortów, nie stanie. Z tego jestem bardzo niezado- tego, co planowa³em, ¿eby odchodz¹c czuæ spokój.
wolony. Okaza³o siê, ¿e procedury zwi¹zane z wycink¹ rosn¹-
cych tam drzew i obowi¹zkowymi nasadzeniami nowych 

Rozmawia³a Magdalena Knapowska-Nizio³ekw zamian za wyciête ci¹gn¹ siê d³u¿ej ni¿ przewidywaliœmy. 
Ale kiedy budowa wreszcie ruszy, zmieni siê oblicze ca³ego 
Studium WFiS, nad którym górowaæ bêdzie jeszcze kilku-
piêtrowy akademik.

W moim odczuciu tak¿e Instytut Biologii Medycznej ju¿ 
od roku powinien byæ budowany. Paradoksalnie zaszkodzi³o 
nam przejêcie w³adzy przez PO. Zaczêto wprowadzaæ nowe 
przepisy, kontrole, nowe klasyfikacje, przewracaæ wszystkie 
przygotowania do góry nogami, co opóŸni³o prace o wiele 
miesiêcy. By³em przekonany, ¿e w tej chwili bêd¹ ju¿ wyko-
pane fundamenty i budynek zacznie wychodziæ z ziemi.

Tak samo by³em pewien, ¿e biblioteka zostanie otwarta 
pod koniec mojej kadencji. Oczywiœcie, ¿e to te¿ jest pora¿ka. 
OpóŸnienie wynika z braku dodatkowego finansowania. Pie-
ni¹dze w Unii Europejskiej dostaliœmy tylko na czêœæ kon-
gresow¹ CKD.

Przed pierwsz¹ kadencj¹ mówi³ Pan tak¿e o tworzeniu 
oœrodków zamiejscowych. Dlaczego ten pomys³ siê nie 
sprawdzi³?

Chcieliœmy przej¹æ istniej¹ce poza Poznaniem medyczne 
szko³y policealne, by uczyniæ z nich filie uczelni, kszta³c¹ce na 
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Nowe Centrum Nauczania w Jæzyku Angielskim mieœci siê
w secesyjnej jeýyckiej kamienicy

Biura rekrutacyjne na tyùach „Eskulapa” 
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Organizatorem sympozjów, które odbywaj¹ siê w cyklu cy w oparzeniach. Moderatorem by³ profesor Krzysztof S³owiñ-
dwuletnim, jest Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeñ ski. W debacie uczestniczyli reprezentanci wszystkich polskich 
i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola oœrodków, które lecz¹ ciê¿kie oparzenia: dr Kazimierz Cieœlik
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wielkopolski Oddzia³ Pol- z Krakowa, dr Stanis³aw Sakiel z Siemianowic Œl¹skich,
skiego Towarzystwa Leczenia Oparzeñ. Sympozja maj¹ cha- dr Andrzej Krajewski z Gryfic, dr Jerzy Sikorski z Poznania,
rakter ogólnopolski z udzia³em goœci zagranicznych. W tym dr Ryszard Sp³awski z Nowej Soli, prof. Jerzy Stru¿yna z Za-
roku obecni byli reprezentanci oœrodków z Pragi i Lwowa. brza i dr Wojciech Witkowski z Warszawy.

Tegoroczne sympozjum w dniach 5-7 czerwca zgromadzi³o Uczestnicy w dwugodzinnej dyskusji, wobec licznych py-
ponad 300 uczestników. W czasie dziewiêciu sesji tematycz- tañ i komentarzy z sali, ustalili, ¿e optymalnym czasem dla wy-
nych wyg³oszono 49 referatów, w tym 8 w sesji pielêgniarskiej. ciêcia martwicy i pokrycia rany oparzeniowej jest okres miedzy 

Uroczyste otwarcie sympozjum, po³¹czone z koncertem drug¹ a pi¹t¹ dob¹, a najkorzystniejsze dla prawid³owego wygo-
absolwentów i studentów Akademii Muzycznej im. Ignacego jenia ran oparzeniowych s¹ przeszczepy autogenne. Niekiedy, 
Jana Paderewskiego w Poznaniu, odby³o siê w nowej sali kon- w braku miejsc dawczych, mo¿na czasowo pokryæ ubytki po 
certowej tej uczelni – Auli Novej. Goœci powitali kierownik wyciêciu martwicy przeszczepem allogennym lub opatrunkami 
Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeñ i Chirurgii Plas- zawieraj¹cymi srebro.
tycznej, profesor Krzysztof S³owiñski, i przewodnicz¹cy Od- Najciekawsze i klinicznie najbardziej przydatne prezenta-
dzia³u Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leczenia Opa- cje wyg³oszono w sesjach poœwiêconych leczeniu bólu i zapo-
rzeñ, dr med. Jerzy Sikorski. Wrêczono medale im. prof. Wie- bieganiu zakrzepicy zagra¿aj¹cej ciê¿ko oparzonym. Znako-
s³awa Nasi³owskiego, twórcy polskiej szko³y leczenia oparzeñ. mity merytorycznie i b³yskotliwy w formie referat na ten temat 
W tym roku medale otrzymali prof. Julia Kruk-Jero-min, kie- wyg³osi³ prof. dr hab. Leon Drobnik. 

Przedstawiono te¿ nowoczesne, oszczêdzaj¹ce metody le-rownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Me-
czenia operacyjnego rany oparzeniowej (W. Witkowski – War-dycznego w £odzi oraz prof. Andrzej Zieliñski, kierownik Kli-
szawa). Zespó³ z Centrum Leczenia Oparzeñ w Siemiano-niki Chirurgii Plastycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy
wicach Œl¹skich zaprezentowa³ „Optymalizacjê izolacji i hodo-i krajowy specjalista w zakresie chirurgii plastycznej i leczenia 
wli komórek naskórka pobranych od pacjenta”. Ta metoda oparzeñ.
pozyskiwania materia³u do przeszczepów skóry w³asnej, nad 
któr¹ pracuje wiele oœrodków na ca³ym œwiecie, w niedalekiej Dyskusje, referaty, prezentacje
przysz³oœci powinna znacznie poprawiæ wyniki leczenia ciê¿-

Konferencjê rozpoczêto debat¹ przy „okr¹g³ym stole” na kich oparzeñ.
temat wskazañ, czasu wykonania i rozleg³oœci wyciêcia martwi- W leczeniu zachowawczym oparzeñ powierzchownych

i poœredniej gruboœci zaleca siê ostatnio z powodzeniem opa-
trunki zawieraj¹ce srebro. Przedstawiono najczêœciej stosowane 
opatrunki zawieraj¹ce srebro jonowe i nanokrystaliczne, ze 
wskazaniem tych ostatnich jako daj¹cych najlepsze wyniki.

Blizny, zaka¿enia, rekonstrukcje

Wynikiem leczenia oparzeñ s¹ blizny przykurczaj¹ce
i p³aszczyznowe. Leczenie blizn przy pomocy silikonów i te-
rapii uciskowej (presoterapii) przedstawi³ na du¿ym materiale 
zespó³ z Siemianowic. Ten sposób zapobiegania bliznom i ich le-
czenia stosowany jest równie¿ w oœrodku poznañskim z bardzo 
dobrymi wynikami.

Sesjê poœwiêcon¹ zaka¿eniom w oparzeniach otwiera³y 
referaty: Urszuli £opaciuk z Instytutu Kardiologii w Aninie – 
„Leczenie zaka¿eñ wywo³anych przez bakterie wielooporne”, 
Iwony Trojanowskiej z Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Te-
rapii i Leczenia Bólu w Poznaniu – „Wczesne rozpoznanie ciê¿-

O srebrze i nie tylko
Kolejne, 14. Sympozjum „Oparzenia 2008”, odby³o siê w Poznaniu
na pocz¹tku czerwca. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich
polskich oœrodków leczenia ciê¿kich oparzeñ oraz goœcie zagraniczni.

Fakty UMP  4 / 2008

Sympozjum oparzeniowe NAUKA I DYDAKTYKA 7

A
rc

hi
w

um
 J

er
ze

g
o 

S
ik

o
rs

k
ie

g
o

Medale im. prof. Nasiùowskiego wræczono w Auli Novej



Fakty UMP  4 / 2008

kiej posocznicy” i Piotra Smuszkiewicza z tego samego oœrodka Ostatni dzieñ obrad to dwa obszerne wyst¹pienia profesora 
– „Standardy leczenia ciê¿kiej posocznicy”. Kazimierza Kobusa z Polanicy o rekonstrukcjach pooparzenio-

Zespó³ Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeñ wych u dzieci i rekonstrukcjach oparzeñ radiacyjnych. Wyst¹-
i Chirurgii Plastycznej UMP przedstawi³ referat „Profil zaka¿eñ pienia prof. Kobusa tradycyjnie wzbudzi³y du¿e zaintere-
i antybiotykoterapia na oddziale oparzeñ”. Kazimierz Cieœlik sowanie i dyskusjê.
z Krakowa omówi³ zaka¿enia Pseudomonas aeruginosa i zapo- Pozosta³e referaty dotyczy³y zastosowania ekspanderów
bieganie im przy pomocy swoistej szczepionki. w operacyjnym leczeniu blizn pooparzeniowych i rekonstrukcji 

W sesji poœwiêconej leczeniu rany oparzeniowej uwagê uszkodzeñ pooparzeniowych powiek i worków spojówkowych.
zwróci³ referat Stanis³awa Jasiñskiego z Wroc³awia – „Obiekty- Nades³ane prace (pe³ne teksty lub streszczenia) opublikowano 
wizacja procesu gojenia ran przy pomocy cyfrowego systemu w czasopiœmie „Leczenie ran” zeszyt 2, tom 5, 2008. 
obrazowania IRIS”, a zespó³ Kliniki Chirurgii Urazowej, Le-

prof. Krzysztof S³owiñskiczenia Oparzeñ i Chirurgii Plastycznej (Bartosz Mañkowski
dr Jerzy Sikorskii inni) przedstawi³ problem jakoœci ¿ycia po przebytym opa-

rzeniu twarzy, szyi i r¹k.

Ekologia sali operacyjnejNAUKA I DYDAKTYKA8

Sala operacyjna
ź ródł em zagroż enia?
Zebrani w sali plenarnej PTPN in¿ynierowie, inspektorzy sanitarni, lekarze i pielêgniarki
omawiali stan ska¿enia sal operacyjnych anestetykami wziewnymi. Rozwa¿ano mo¿liwoœæ
zmniejszenia zagro¿eñ dla personelu poprzez poprawê jakoœci powietrza.

„Zanieczyszczenie œrodowiska sal operacyjnych anestety- wi¹zañ. W ¿ywej dyskusji uczestniczyli zgromadzeni na 
kami wziewnymi – problem zdrowotny i ekologiczny” – pod konferencji in¿ynierowie, pracownicy Pañstwowej Inspekcji 
tym tytu³em, w dniu 17 czerwca 2008 r., mia³a miejsce ogólno- Sanitarnej, lekarze oraz pielêgniarki bloków operacyjnych. 
polska konferencja zorganizowana z inicjatywy Zak³adu Hi- Upewni³o to organizatorów co do celowoœci zorganizowania 
gieny Katedry Medycyny Spo³ecznej i I Kliniki Anestezjologii tej interdyscyplinarnej konferencji. Jej gospodarzem by³o 
i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, w którego piêknej 
Terapii naszego uniwersytetu. Wspó³organizatorami konfe- sali plenarnej odby³y siê obrady.    
rencji by³y: Oddzia³ Poznañski Polskiego Towarzystwa Higie-
nicznego, Zak³ad Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony prof. Roman Szulc
Powietrza Politechniki Poznañskiej, Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu i Komisja Medycyny 
Oko³ooperacyjnej Wydzia³u IV Lekarskiego Poznañskiego To-
warzystwa Przyjació³ Nauk. Honorowy patronat nad konferen-
cj¹ obj¹³ Jego Magnificencja rektor Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Grzegorz 
Brêborowicz. Przedmiotem konferencji by³y aktualne pro-
blemy bezpieczeñstwa ekologicznego personelu sal ope-
racyjnych, prezentowane od strony lekarskiej, prawnej i tech-
nologicznej. 

Kanw¹ programu by³o omówienie wspó³czesnej oceny za-
gro¿eñ ekologicznych personelu sal operacyjnych, jak i aktual-
ny stan bezpieczeñstwa ekologicznego tego personelu. 
Przedstawiono go w oparciu o przeprowadzone w dwóch 
makroregionach kraju badania epidemiologiczne, dotycz¹ce 
stanu ska¿enia anestetykami wziewnymi sal operacyjnych 
tamtejszych szpitali. Zaprezentowano aktualny stan prawny 
w odniesieniu do mo¿liwych rozwi¹zañ technicznych zmie-
rzaj¹cych do poprawy jakoœci powietrza w salach opera-
cyjnych, a tak¿e badawcze oraz handlowe warianty tych roz- Referat prof. Romana Szulca
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Wię cej ERASMUSA
z holenderskimi medykami

nych, a czterech dyplomantów zaprezentowa³o wyniki swoich 
badañ wykonanych w Groningen w ramach pracy dyplomowej.

Z wizyt¹ w jednostkach naukowych 

Celem wizyty naszej delegacji by³o omówienie mo¿liwoœci 
zwiêkszenia wymiany studentów i nauczycieli, a tak¿e rozsze-
rzenia dotychczasowej wspó³pracy na obszar realizacji wspól-
nych projektów badawczych.

Przeprowadziliœmy rozmowy i wys³uchaliœmy prezentacji 
prof. H. Westerinka, dyrektora Instytutu Farmacji, prof. H. Mos-
hage, dyrektora dzia³aj¹cej w ramach uniwersytetu Graduate 
School for Drug Exploration, dr M. Hooivelda z University 
Medical Center i dr R. van Groningen z Dzia³u Wspó³pracy 
Miêdzynarodowej. Spotkaliœmy siê z bardzo ¿yczliwym przy-
jêciem. Nasi rozmówcy z zainteresowaniem wys³uchali informa-
cji o naszej uczelni, wyrazili zadowolenie z dotychczasowej uda-
nej wspó³pracy oraz zadeklarowali chêæ rozwijania dalszych kon-
taktów, których forma zostanie ustalona w najbli¿szej przysz³oœci.

Odwiedziliœmy kilka zak³adów naukowych m.in. Dept. of 
Pharmaceutical Biology, gdzie wykonuj¹ prace dyplomowe 
nasi studenci, Dept. of Therapeutic Gene Modulation, Dept. of 
Pharmacokinetics and Drug Delivery i Dept. of Analytical Bio-
chemistry. Podziwialiœmy doskona³e wyposa¿enie laborato-
riów, najnowoczeœniejsz¹ aparaturê naukow¹ oraz wysoki po-
ziom realizowanych tam projektów.

Program naszej wizyty obejmowa³ tak¿e udzia³ w GUIDE Early 
Summer Meeting, jednodniowej, corocznej konferencji, na której 

W dniach 3-6 czerwca 2008 delegacja naszej uczelni w sk³a- doktoranci (stanowi¹cy bardzo liczn¹ grupê pracowników nauko-
dzie: prof. Wanda Baer-Dubowska (Katedra Biochemii Farma- wych uniwersytetu) przedstawiaj¹ swoje dokonania naukowe.
ceutycznej), prof. Jadwiga Jodynis-Liebert (Katedra Toksyko-
logii), prof. Maria Rybczyñska (Katedra Chemii Klinicznej Blobel na konferencji GUIDE
i Diagnostyki Molekularnej), dr hab. Andrzej Minczykowski 

Najwiêksz¹ atrakcj¹ tej konferencji by³ prof. Günter Blobel, (Katedra Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób We-
laureat Nagrody Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii w 1999 wnêtrznych) przebywa³a z wizyt¹ na Uniwersytecie w Gronin-
roku. Otrzyma³ j¹ za odkrycie, w jaki sposób nowo powstaj¹ce gen (Holandia).
cz¹steczki bia³ek kierowane s¹ na w³aœciwe miejsce w komórce. W 2004 roku z Uniwersytetem w Groningen podpisano umowê 
W Groningen wyg³osi³ wyk³ad pt: „Protein import into nuclei: w ramach programu ERASMUS. Od tego momentu corocznie 
characterization of the cast players, as yet unfinished”.dwoje studentów Wydzia³u Farmaceutycznego naszej uczelni wy-

Wymiernym efektem naszej wizyty jest rozszerzenie dotych-konuje prace magisterskie pod kierunkiem prof. Olivera Kaysera
czasowej wymiany studentów w ramach programu ERASMUS z Katedry Biologii Farmaceutycznej w Groningen, a sam prof. Kay-
o dwóch medyków oraz pracowników administracyjnych odpo-ser przyje¿d¿a do Poznania, aby przeprowadziæ seminaria z bio-
wiedzialnych za wspó³pracê miêdzynarodow¹.technologii farmaceutycznej dla studentów kierunku farmacja 

Strona holenderska rozwa¿a te¿ mo¿liwoœci podpisania umo-i wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników.
wy o wspó³pracy pomiêdzy naszymi uniwersytetami na pozio-Podsumowaniem trzyletniej wspó³pracy by³o mini-sym-
mie uczelni albo Wydzia³u Farmaceutycznego.pozjum zorganizowane 19 kwietnia 2007 roku, na którym 

przedstawiciel Uniwersytetu Groningen, dr Herman Woerden-
prof. Jadwiga Jodynis-Liebertbag przedstawi³ organizacjê i program studiów farmaceutycz-

Delegacja naszej uczelni wyjecha³a w czerwcu do holenderskiego Groningen.
Celem rozmów z w³adzami tamtejszego uniwersytetu by³o rozszerzenie
dotychczasowej wspó³pracy – zwiêkszenie wymiany studenckiej
i wspólne projekty badawcze.

9Wizyta w Groningen WSPÓ£PRACA

Delegacja UMP w historycznym budynku Uniwersytetu w Groningen
(zaù. 1614). Od lewej: prof. M. Rybczyñska, prof. O. Kayser (inicjator
wspóùpracy z Wydz. Farmaceutycznym UMP), prof. J. Jodynis-Liebert,
prof. W. Baer-Dubowska, dr P. Brown (koordynator naukowy GUIDE),
dr hab. A. Minczykowski.
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Mł odzi
rywalizują  naukowo

Kongres Uczelni Medycznych¯YCIE STUDENCKIE10

W dniach 18-20 maja 2008 w Collegium Stomatologicum w Poznaniu mia³o
miejsce najwa¿niejsze wydarzenie w kalendarzu Studenckiego Towarzystwa
Naukowego UMP – VIII Miêdzynarodowy Kongres Uczelni Medycznych.

chirurgicznej, chorób g³owy i szyi, dermatologii i wenerologii, 
farmaceutycznej, ginekologiczno-po³o¿niczej, internistycznej, 
kardiologiczno-hipertensjologicznej, kardiotorakochirurgii
i chirurgii naczyniowej, lekarsko-dentystycznej, nauk podsta-
wowych i genetyki, neurologiczno-psychiatrycznej, ortopedii, 
traumatologii i neurochirurgii, pediatrycznej oraz zdrowia pu-
blicznego. W tym roku po raz pierwszy Zarz¹d STN postanowi³ 
zorganizowaæ dodatkowo now¹ sesjê tematyczn¹: fizjoterapii
i medycyny sportowej. Sesja ta, dotycz¹ca zaniedbywanej do tej 
pory problematyki, cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. Pod-
czas sesji odbywa³y siê równie¿ zajêcia praktyczne z pierwszej 
pomocy pod przewodnictwem ASMR Poznañ oraz warsztaty
z autoprezentacji i zarz¹dzania czasem, które prowadzili tre-
nerzy IFMSA. 

Po dwóch dniach wytê¿onej pracy, spoœród autorów 150 za-
prezentowanych prac wy³oniono 26 zdobywców wyró¿nieñ
i nagród. 

Integracja i nagrody

Ju¿ po raz ósmy dziêki wspólnemu wysi³kowi Studenckiego Kongres to nie tylko czas rozwa¿añ naukowych, ale tak¿e 
Towarzystwa Naukowego UMP, Miêdzynarodowego dobra okazja do integracji, zawierania nowych znajomoœci
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland – oddzia³ i zwiedzania miasta. W poniedzia³kowy wieczór uczestnicy 
Poznañ i Akademickiego Stowarzyszenia Medycyny Ratun- kongresu bawili siê na spotkaniu towarzyskim w jednym
kowej ASMR Poznañ, zebra³o siê grono 53 znakomitych, z pubów na poznañskim Starym Mieœcie.
œwiatowej s³awy naukowców i dydaktyków: profesorów, dokto-
rów, lekarzy oraz 133 uczestników prezentuj¹cych swoje osi¹-
gniêcia i co najmniej 120 s³uchaczy. 

To naukowe przedsiêwziêcie rozpoczê³o siê wytwornym 
bankietem w dniu 18 maja. Uroczystoœæ otworzy³ JM Rektor-
Elekt Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, kurator Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 
prof. Jacek Wysocki, który ¿yczy³ uczestnikom udanych roz-
wa¿añ naukowych. Cenne uwagi, jakie przekaza³ prof. Wysocki 
mia³y na celu zachêciæ studentów i m³odych lekarzy do rozwoju 
naukowego. Uroczystoœæ otwarcia uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ 
chór Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcj¹ prof. Przemy-
s³awa Pa³ki. Nowe kompozycje wprawi³y wszystkich w dobry 
nastrój, sprzyjaj¹cy póŸniej konsumpcji ró¿norodnych potraw – 
i tych staropolskich i tych bardziej wymyœlnych, pe³nych inten-
sywnych barw.

Dodatkowo – szesnasta sesja

W dniach 19 i 20 maja odbywa³y siê sesje naukowe. Ucze-
stnicy walczyli o wyró¿nienie w 15 tradycyjnych ju¿ sesjach: 
anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, 

Czùonkowie komitetu organizacyjnego na inauguracyjnym bankiecie
w Collegium Stomatologicum. Od lewej: Emil Durka, Katarzyna
Klimczak, Magdalena Andrzejewska, Maciej Laskowski, Marek 
Konkol i Aleksandra Paluszkiewicz.

Materiaùy konferencyjne moýna byùo odebraã w sekretariacie
kongresu w Collegium Stomatologicum.
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Uroczyste zakoñczenie trzydniowego zjazdu odby³o siê w re- Kongresu Uczelni Medycznych by³a mo¿liwa dziêki ich 
prezentacyjnym gmachu Centrum Kongresowo – Dydaktycz- ogromnej pomocy finansowej. S¹ to: partner strategiczny – fir-
nego. Nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu prac i og³oszenie ma GlaxoSmithKline Poland oraz sponsorzy, którym ser-
wyników, na które wszyscy z wielk¹ niecierpliwoœci¹ czekali. decznie dziêkujemy.
Nagrody w postaci ksi¹¿ek wrêcza³ zwyciêzcom prof. Wysocki, 
który nastêpnie wyg³osi³ s³owo zamykaj¹ce uroczystoœæ i ¿y- Maciej Laskowski

Przewodnicz¹cy Zarz¹du STNczy³ wszystkim obecnym, aby kolejny, ju¿ IX Kongres by³ 
jeszcze wspanialszy od w³aœnie zakoñczonego.

W tym miejscu nale¿y wspomnieæ równie¿ o partnerach Stu-
denckiego Towarzystwa Naukowego UMP. Organizacja VIII 

Obóz adaptacyjny ¯YCIE STUDENCKIE 11

Nie sam dzieñ wyjazdu jest pocz¹tkiem przygody. W tym roku ka. W ubieg³ym roku graliœmy w siatkówkê na boisku, które 
wszyscy studenci pierwszego roku dostali multimedialny informa- tworzyliœmy prawie ca³y dzieñ. Z tegorocznego wyjazdu w pa-
tor, w którym zamieœciliœmy rownie¿ krótk¹ prezentacjê doty- miêci pozostan¹ mi przede wszystkim wspaniali ludzie. Przygo-
cz¹c¹ po³o¿onej w otulinie Drawieñskiego Parku Narodowego towanie takiego obozu kosztowa³o wiele pracy, czasu, a tak¿e 
Jagody. Ci, którzy nie przestraszyli siê informacji „Czego tu nie nerwów. Jednak sposób, w jaki uczestnicy powiedzieli mi dziê-
ma? wody bie¿¹cej, pr¹du i gazu”, pojawili siê na miejscu zbiórki kujê (niech pozostanie on tajemnic¹ tych, którzy byli na obozie), 
14 sierpnia. Po dwugodzinnej jeŸdzie autokarem i dwukilome- utwierdzi³ mnie w przekonaniu, ¿e Jagoda powinna trwaæ wiecz-
trowym spacerku dotarliœmy do celu. Na pocz¹tek krótkie po- nie, a dla takich chwil naprawdê warto ¿yæ. 

W chacie znajduje siê kartka z napisem: „Co wie ka¿dy Jago-witanie, kilka przestróg, potem wspólne ogl¹danie chaty i pierw-
dowy ludek” i dwudziestoma trudnymi, czasem dziwnymi pyta-sza wspólna k¹piel w jeziorze – taka jagodowa tradycja. Oczy-
niami np. „do czego w zimie w Jagodzie mo¿e przydaæ siê lo-wiœcie nie zabrak³o te¿ ca³onocnych ognisk, wspólnego œpie-
dówka?”. Ostatnie pytanie brzmi: „Kiedy zgaœnie mit Jagody?” wania, d³ugich rozmów na temat studiowania i spaceru nad 
Tegoroczni uczestnicy obozu udzielili takiej odpowiedzi, która rzeczkê P³ociczn¹. Tego wszystkiego, o czym pamiêtaj¹ ci, którzy 
moim zdaniem oddaje ca³e piêkno tego wyj¹tkowego miejsca: byli na „Jagodach” (obozach integracyjnych) w latach ubieg³ych.
„Kiedyœ Einstein twierdzi³, ¿e z rzeczy bezgranicznych s¹ dwie: 
wszechœwiat i g³upota ludzka. Mówi³ te¿, ¿e jednak co do wszech-Skrabelek i rozmowy
œwiata ma w¹tpliwoœci. My teraz wiemy, ¿e jedynym i niepowta-

Ka¿da Jagoda ma jednak swoje charakterystyczne elementy. rzalnym tworem psychowizualnym o nieskoñczonej naturze jest 
W tym roku za³o¿yliœmy Wy¿sz¹ Szko³ê Gier Planszowych, bo Jagoda i jej duchowa otoczka”.
niestety pogoda nie pozwoli³a nam na codzienne wylegiwanie siê 
na pomoœcie. Pomiêdzy jedn¹ partyjk¹ bryd¿a a kolejn¹ gr¹ Anna Zaj¹czkowska
w skrable mieliœmy te¿ czas na wspólne gotowanie i rozmowy. Na RUSS UMP
d³ugo w pamiêci uczestników, ale i naszej, przedstawicieli RUSS, 
pozostanie wizyta prorektora-elekta, dr hab. Mariusza Puszcze-
wicza. Od rana przygotowywaliœmy siê do tych odwiedzin, nawet 
pogoda sprawi³a nam mi³¹ niespodziankê, bo po dwóch dniach 
deszczu wreszcie zza chmur wyjrza³o s³oñce. Tych kilka godzin 
minê³o bardzo szybko. A co robiliœmy? Oczywiœcie pokazaliœmy 
wszystko, co w Jagodzie najpiêkniejsze i najwa¿niejsze, a tak¿e 
rozmawialiœmy. O tradycyjnym wyjeŸdzie do Jagody 11 listo-
pada, o problemach studentów m.in. zwi¹zanych z brakiem miejsc 
w akademikach. Pan rektor zapewni³ nas, ¿e nie jest to jego 
ostatnia wizyta w tym miejscu, a ja myœlê, ¿e to dlatego, ¿e Jagoda 
to ziemski raj, do którego wraca ka¿dy, kto spêdzi tu kilka chwil.

Einstein nie mia³ racji

W Jagodzie by³am po raz trzeci i wiem, ¿e ka¿dy wyjazd jest 
inny, wyj¹tkowy. „Moja” Jagoda to obóz z perspektywy uczestni-

Jagoda to nie owoc. To raj.
Co roku Rada Uczelniana Samorz¹du Studenckiego UMP organizuje dla przysz³ych studentów
kilkudniowy wyjazd do chaty studenckiej Jagoda. W tym roku trzynastu chêtnych spêdzi³o tu
osiem dni.

Ci, którzy siæ odwaýyli, nie ýaùujà
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Stulecie urodzin profesora Romana DrewsaHISTORIA12

Mistrz 30 000 operacji

    Profesor Drews urodzi³ nienia na terenie szpitala. Z pomoc¹ lekarsk¹ dla nich wy-
siê 6 sierpnia 1908 roku chodzi³ tak¿e poza szpitalne mury. 

Przebywaj¹c w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim Roman Drews w Chodzie¿y, w rodzinie 
pozna³ Mariê Os³oñsk¹, póŸniejszego lekarza stomatologa mistrza kowalskiego 
i doktora nauk medycznych, a ówczeœnie studentkê Wydzia³u Konstantego i Franciszki 
Lekarskiego TUZZ w Warszawie, wysiedlon¹ z Sosnowca. z Thielmannów. W ro-
W kwietniu 1944 roku Maria zosta³a jego ¿on¹, a póŸniej matk¹ dzinnym mieœcie pobie-
ich czterech synów: Micha³a, Andrzeja, Krzysztofa i Romana.ra³ pierwsze nauki, tam 

te¿ w roku 1927 ukoñczy³ 
Odbudowa kliniki, stworzenie kolejnejPañstwowe Gimnazjum 

Œw. Barbary, uzyskuj¹c 
Koniec okupacji niemieckiej otworzy³ drogê powrotu. œwiadectwo dojrza³oœci. 
W kwietniu 1945 roku Drews powróci³ do Kliniki Chi-Jesieni¹ tego samego 
rurgicznej UP, obejmuj¹c ponownie utracone stanowisko roku rozpocz¹³ studia na 
asystenta. Wraz z powrotem do Poznania rozpocz¹³ siê dla Wydziale Lekarskim 
niego okres niezwykle intensywnego wysi³ku naukowego Uniwersytetu Poznañ-
i organizatorskiego. Jego niespo¿yta energia i niezwyk³y zapa³ skiego. Studia ukoñczy³ 
sprawi³y, ¿e Klinika Chirurgiczna bardzo szybko zaczê³a 10 czerwca 1933 roku, 
normalnie funkcjonowaæ i rozwijaæ siê. Dzia³alnoœæ chirur-otrzymuj¹c dyplom le-
giczna, wielkie zaanga¿owanie w odbudowê, rozbudowê i mo-karski. Kilka kolejnych 
dernizacjê kliniki oraz jednoczesne pe³nienie funkcji jej kie-lat swojego ¿ycia (1934-39) zwi¹za³ z Klinik¹ Chirurgiczn¹ 
rownika nie przeszkadza³y w rozwoju kariery naukowej. Ju¿ poznañskiej uczelni, w której pracowa³ na stanowisku asysten-
miesi¹c po powrocie, w maju 1945 roku Roman Drews uzyska³ ta, a nastêpnie starszego asystenta. Klinik¹ kierowa³ wówczas 
promocjê doktorsk¹ na podstawie pracy „Kamica przewodu profesor Antoni Tomasz Aleksander Jurasz – miêdzyna-
¿ó³ciowego wspólnego”. W roku 1948 zosta³ mianowany za-rodowej s³awy chirurg, póŸniejszy wspó³twórca i pierwszy 
stêpc¹ profesora. dziekan Polskiego Wydzia³u Lekarskiego przy Uniwersytecie 

Zdolnoœci organizatorskie, którymi Roman Drews nie-
w Edynburgu.

w¹tpliwie wykaza³ siê w trakcie reorganizowania kliniki, nie 
usz³y uwadze cz³onków w³adz Wydzia³u Lekarskiego UP, 

Ostrowiec – partyzanci i ¿ona 
którzy postanowili to doœwiadczenie wykorzystaæ, zlecaj¹c mu 
zorganizowanie kolejnej kliniki chirurgicznej. Roman Drews Niestety wybuch II wojny œwiatowej pokrzy¿owa³ dalsze 
podj¹³ siê tego zadania i w roku 1950 w szpitalu przy ulicy plany m³odego chirurga, zwi¹zane z poznañsk¹ klinik¹. 

1Przybyszewskiego 49 powsta³a II Klinika Chirurgiczna . W paŸdzierniku 1939 roku Roman Drews zosta³ wysiedlony na 
W tym samym roku zosta³ jej kierownikiem. Kierownictwo teren Generalnej Guberni. Okres przymusowego pobytu poza 
sprawowa³ do wrzeœnia 1976 roku, kiedy to powa¿na choroba Poznaniem mimo wszystko nie pozosta³ bezowocny, zarówno 
uniemo¿liwi³a mu dalsz¹ pracê zawodow¹.pod wzglêdem zawodowym, jak i prywatnym.

W styczniu 1940 roku Drews rozpocz¹³ pracê jako ordynator 
Oddzia³u Chirurgicznego Szpitala Ubezpieczalni Spo³ecznej Perfekcyjny operator, wnikliwy diagnosta
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. Wykorzystywa³ tam ca³¹ sw¹ 

W roku 1950 habilitowa³ siê z chirurgii w oparciu o rozpra-wiedzê i doœwiadczenie zdobyte pod okiem prof. Jurasza. 
wê „Badania kliniczne i doœwiadczalne nad glikoneogenez¹ w Dlatego te¿ bardzo szybko zyska³ uznanie i miano doskona³ego 
stanach pooperacyjnych”. 7 czerwca nastêpnego roku zosta³ operatora oraz dydaktyka, dla którego wojna nie stanowi 
mianowany profesorem nadzwyczajnym, a 30 kwietnia 1962 przeszkody w szkoleniu polskich studentów medycyny. Da³ siê 
roku profesorem zwyczajnym.równie¿ poznaæ jako aktywny patriota, nios¹cy pomoc chirur-

giczn¹ partyzantom, którym niejednokrotnie udziela³ schro-

Minê³a w³aœnie setna rocznica urodzin profesora Romana Drewsa, 
jednego z najwybitniejszych polskich chirurgów i diagnostów dwudziestego wieku.
Przypominamy postaæ lekarza znanego z wielkiego poczucia odpowiedzialnoœci
za zdrowie i ¿ycie swoich pacjentów.

Fakty UMP  4 / 2008

1Po reorganizacji w 1970 roku I Klinika Chirurgii Ogólnej.

Prof. Roman Drews
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II Klinika Chirurgiczna, któr¹ Roman Drews za³o¿y³ i któr¹ 
prowadzi³, w bardzo krótkim czasie sta³a siê nie tylko wio-
d¹cym oœrodkiem lecznictwa chirurgicznego w Polsce, lecz 
tak¿e znakomitym centrum naukowo-dydaktycznym. W³aœnie 
tutaj pod okiem wybitnego specjalisty wykszta³ci³o siê wielu 
znakomitych chirurgów, a jednoczeœnie naukowców. Wszyscy, 
którzy mieli okazjê wspó³pracowaæ z profesorem lub byli jego 
uczniami, zwracali uwagê na jego rozleg³¹ wiedzê w zakresie 
chirurgii i z uznaniem mówili o jego niezwyk³ej, wrêcz per-
fekcyjnej technice chirurgicznej. Czêsto podkreœlali tak¿e jego 
niebywa³¹ wnikliwoœæ i trafnoœæ diagnostyczn¹. Liczba zabie-
gów, które wykona³, jest doprawdy imponuj¹ca. Profesor 
Drews przeprowadzi³ bowiem ponad 30 000 operacji uzysku-
j¹c przy tym doskona³e wyniki. Przez d³ugie lata swojej pracy 
naby³ doœwiadczenie przede wszystkim w leczeniu chorób 
tarczycy i chirurgii guzów nadnerczy oraz œródpiersia. By³ 
w Polsce pionierem w zakresie leczenia operacyjnego znie-
kszta³ceñ klatki piersiowej. Posiada³ bardzo du¿e doœwiadcze-
nie kliniczne w leczeniu chorób tarczycy. Jako pierwszy w kra-
ju odtworzy³ ci¹g³oœæ oderwanego g³ównego oskrzela.

tak¿e obowi¹zki przewodnicz¹cego Komisji Zdrowia przy Zaanga¿owany naukowo i spo³ecznie
Zarz¹dzie ZBoWiD w Poznaniu.

Zdobywan¹ przez lata pracy wiedzê i doœwiadczenie prze- Prof. Roman Drews by³ tak¿e aktywnym cz³onkiem kilku to-
kaza³ w licznych publikacjach naukowych, obejmuj¹cych warzystw naukowych. Przez wiele lat (1954-1957, 1960-1974) 
zdecydowan¹ wiêkszoœæ dzia³ów chirurgii. Ze swej wiedzy by³ przewodnicz¹cym oddzia³u poznañskiego Towarzystwa 
korzysta³ tak¿e, sprawuj¹c z ramienia Ministerstwa Zdrowia Chirurgów Polskich, a w latach 1968-1970 pe³ni³ funkcjê pre-
funkcjê specjalisty z zakresu chirurgii dla miasta i wojewódz- zesa Zarz¹du G³ównego tego towarzystwa. Zosta³ ponadto 
twa poznañskiego (w latach 1947-1976) oraz województwa cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa Chirurgów, 
zielonogórskiego (lata 1947-1957), a ponadto pe³ni¹c funkcjê Komisji Doœwiadczalnej i Komisji Urazów Klatki Piersiowej 
konsultanta dla wielu poznañskich szpitali, m.in. Szpitala Ko- PAN oraz Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Pol-
lejowego i Szpitala przy Zak³adach H. Cegielskiego. Pe³ni³ skiego Towarzystwa Lekarskiego, Poznañskiego Towarzystwa 

Œw. Pantaleon – patron lekarzy

Wbrew obiegowej opinii nie tylko œw. £ukasz jest patronem lekarzy. 27 lipca przy-
pada wspomnienie œw. Pantaleona, który jako œw. Pantelejmon cieszy siê wielk¹ popular-
noœci¹ w kulturze prawos³awnej.

Urodzony ok. roku 275 w Nikomedii (Azja Mniejsza) jako syn bogatego poganina 
i chrzeœcijanki, zdoby³ wszechstronne wykszta³cenie i zawód lekarza. Wczeœnie osiero-
cony przez matkê, przyj¹³ chrzest w wieku doros³ym. Poœwiêci³ siê pracy na rzecz 
ubogich i wykluczonych, których leczy³ nie pobieraj¹c wynagrodzenia. Cieszy³ siê 
opini¹ dobrego diagnosty i sprawnego praktyka. Cesarz Maksymian Galeriusz – wspó³-
rz¹dz¹cy z Dioklecjanem przeœladowca chrzeœcijan – zaoferowa³ mu posadê nadworne-
go medyka.

Zazdroœni konkurenci donieœli jednak cesarzowi, ¿e Pantaleon (ochrzczony jako 
Pantelejmon) sam jest chrzeœcijaninem. Ten odmówi³ z³o¿enia ofiar bogom pañstwo-
wym. Wydany na ciê¿kie i d³ugotrwa³e tortury, ostatecznie zosta³ œciêty 27 lipca 305.

Pantaleona zaliczono do Czternastu Œwiêtych Wspomo¿ycieli. Modlitwa do nich, 
szczególnie w intencji uzdrowienia, jest szczególnie mi³a Bogu.

Sztuka zachodnia czêsto przedstawia œwiêtego w trakcie tortur, przybitego do drzewa 
oliwnego. Prawos³awna ikona ukazuje m³odzieñca oddanego swej pracy, ze szkatu³k¹
na leki.
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Indeks studenta Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Poznañskiego
i pióro jego w³aœciciela

c.d. na str. 14
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Dr Ryszard Czarnecki (1935-2008)PO¯EGNANIE14

Wspomnienie
o Ryszardzie Czarneckim
Garœci¹ osobistych wspomnieñ i refleksji o zmar³ym w lipcu dr. Ryszardzie
Czarneckim, wspania³ym cz³owieku, lekarzu, koledze i przyjacielu, pionierze
i wieloletnim Kierowniku Zak³adu Dializ przy Klinice Nefrologii Akademii
Medycznej w Poznaniu dzieli siê prof. KAZIMIERZ RZYMSKI.

Rok 1952. On rodowity Poznaniak, Ale nie tylko praca zawodowa nas 
ja przyby³y z Pomorza – poznaliœmy po³¹czy³a. Zostaliœmy i byliœmy przez 
siê, spotykaj¹c siê w czasie egzami- te wszystkie lata przyjació³mi. 
nów wstêpnych na Wydzia³ Lekarski Bywaliœmy równie¿ u siebie prywat-
Akademii Medycznej w Poznaniu przy nie, m.in. by³em œwiadkiem na Jego 
rusztowaniu stoj¹cym wówczas wokó³ œlubie z nasz¹ kole¿ank¹ z roku Da-
wejœcia do Collegium Maius przy nusi¹ Ko³ot¹. Byli idealnym ma³¿eñ-
ul. Fredry 10. Rozwa¿aliœmy o na- stwem przez te wszystkie lata.

   Dzia³aliœmy równie¿ razem w Sto-szych przysz³ych losach – dostaniemy 
warzyszeniu Absolwentów Akademii siê na studia czy te¿ nie. Dostaliœmy 
Medycznej w Poznaniu oraz spotyka-siê. W czasie studiów dzia³aliœmy 
liœmy siê systematycznie raz w mie-w Samorz¹dzie Studenckim m.in. ja 
si¹cu w gronie kole¿anek i kolegów zosta³em wybrany starost¹ roku na IV 
z roku studiów. O Jego chorobie d-roku studiów, On na V roku studiów.

  Dalej ju¿ nasze losy potoczy³y siê owiedzia³em siê od moich wspó³-
wspólnie. Razem odbywaliœmy sta¿e pracowników, gdy¿ Ryszard by³ ju¿ na 
przed uzyskaniem dyplomu lekarza. emeryturze. By³ to dla mnie ogromny 
Razem ten dyplom otrzymaliœmy szok, bowiem od pocz¹tku niewiele 
8 listopada1958 roku z r¹k ówczesne- mo¿na by³o zrobiæ. Na Jego pogrzebie 
go Dziekana Wydzia³u Lekarskiego by³o wielu ludzi, w tym spora grupa 
prof. Zdzis³awa Stolzmanna, a potem kole¿anek i kolegów z naszego roku 
okaza³o siê, ¿e obaj zaczêliœmy pracê studiów. Po¿egnaliœmy go z prawdzi-
na Akademii Medycznej w Poznaniu, wym ¿alem i bólem dnia 15 lipca 2008 
w Szpitalu Klinicznym Nr 2 przy ulicy roku na Cmentarzu Junikowskim.

  Straciliœmy wspania³ego Kolegê Przybyszewskiego 49. On w Pra-
i Przyjaciela – ale nie straciliœmy Go cowni, a potem Zak³adzie Dializy Kli-
ca³kiem na zawsze. Dopóki bêdziemy niki Nefrologicznej, a ja w Zak³adzie 

¿yli, pozostanie w naszej pamiêci i sercu jako wspania³y i ¿y-Radiologii. I tak prawie 50 lat przepracowaliœmy razem w tym 
czliwy ludziom cz³owiek i lekarz, a dla nas Kolega i Przyjaciel.samym gmachu Szpitala Klinicznego nr 2, spotykaj¹c siê 
Rysiu, odpoczywaj w pokoju.prawie codziennie.

Ortopedów i Traumatologów, Polskiego Towarzystwa Endo- honorowym cz³onkiem czterech towarzystw naukowych. 
krynologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. W roku 1974 Akademia Medyczna w Poznaniu nada³a mu tytu³ 
Przez wiele lat pracowa³ równie¿ jako cz³onek redakcji doktora honoris causa. Wielokrotnie otrzymywa³ pañstwowe 
„Polskiego Przegl¹du Chirurgicznego”. W latach 1956-57 by³ nagrody naukowe.

Profesor Roman Drews zmar³ 17 kwietnia 1977 roku. radnym miasta Poznania.
Za swoje zas³ugi zosta³ wyró¿niony wieloma odznacze- Spocz¹³ w alei zas³u¿onych na Cmentarzu Junikowskim 

niami, m.in. Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Odrodzenia w Poznaniu.
Polski i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

dr Katarzyna SurdykRodzinne miasto Chodzie¿ oraz Ostrowiec Œwiêtokrzyski 
przyzna³y profesorowi honorowe obywatelstwo. By³ tak¿e 

Dr Ryszard Czarnecki – ¿yczliwy ludziom cz³owiek i lekarz
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Autorytet naukowy
w pał acu Dział yń skich
W czasie kameralnej uroczystoœci w Sali Czerwonej pa³acu Dzia³yñskich
znany histolog, profesor Jerzy Kawiak, zosta³ uhonorowany godnoœci¹
doktora honoris causa naszego uniwersytetu.

Uroczystoœæ nadania honorowego doktoratu odby³a siê
w samo po³udnie 23 czerwca 2008. Budynek, w którym mia³a 
miejsce, pasowa³ do niej nadzwyczaj dobrze. Pa³ac Dzia-
³yñskich na prze³omie XIX i XX wieku przez prawie czter-
dzieœci lat by³o domem dla profesora medycyny Heliodora 
Œwiêcickiego, za³o¿yciela i pierwszego rektora Wszechnicy 
Piastowskiej a póŸniej Uniwersytetu Poznañskiego, z którego 
wywodzi siê nasza uczelnia. Z drugiej strony ten historyczny 
budynek jest dziœ w³asnoœci¹ Polskiej Akademii Nauk, z któr¹ 
zwi¹zany jest uhonorowany naukowiec, prof. Jerzy Kawiak.

Spotkanie otworzy³ rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Grzegorz
H. Brêborowicz, w towarzystwie prorektorów i dziekana Wy-
dzia³u Lekarskiego II. Osobê profesora Kawiaka, jednego z naj-
wybitniejszych polskich histologów i cytofizjologów, przed-
stawi³ w laudacji promotor honorowego doktoratu, prof. Maciej 
Zabel.

Promotor o profesorze

Jerzy Kawiak, profesor zwyczajny histologii i biologii ko-
mórki, urodzi³ siê w 1928 roku. Jest absolwentem krakowskiej 
Akademii Medycznej powsta³ej w trakcie jego studiów poprzez 
oderwanie Wydzia³u Lekarskiego od Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego. Doktoryzowa³ siê i habilitowa³ w Warszawie, w tam-
tejszej Akademii Medycznej. Profesorem nadzwyczajnym,
a nastêpnie zwyczajnym zosta³ w Centrum Medycznym Kszta³-
cenia Podyplomowego. Przez piêæ lat kierowa³ Zak³adem 
Histologii i Embriologii Pomorskiej Akademii Medycznej, 
która w 2006 nada³a mu tytu³ doktora honoris causa. Dziœ prof. 
Kawiak pracuje w Instytucie Biocybernetyki i In¿ynierii Bio-
medycznej PAN.

Dorobek naukowy prof. Kawiaka to miêdzy innymi 113 prac 
zw³aszcza w zakresie cytofizjologii oraz biologii i patologii oryginalnych i 23 artyku³y pogl¹dowe. Profesor redagowa³ lub 
komórki. Prof. Kawiak pracowa³ w komitetach naukowych by³ wspó³autorem 41 podrêczników. Wielokrotnie publikowa³ 
wielu zjazdów i sympozjów organizowanych przez jednostki w czasopismach z listy filadelfijskiej, poruszaj¹c kwestie me-
naszej uczelni. Z jej pracownikami zak³ada³ Fundacjê Biologii chanizmów regulacyjnych w komórkach prawid³owych i trans-
Komórki i Biologii Molekularnej, pisa³ podrêczniki i redagowa³ formowanych. Swoj¹ wiedzê pog³êbia³ na d³ugoterminowych 
czasopisma. Prof. Zabel podkreœli³, ¿e w œrodowisku poznañ-sta¿ach naukowych, miêdzy innymi w Szwecji, USA, Niem-
skim wiele osób widzi w prof. Kawiaku swojego nauczycielaczech i Kanadzie.
i autorytet naukowy. „Ze wzglêdu na wyj¹tkowe zas³ugi Ten polski uczony œwiatowego formatu, cz³onek PAN, PAU
naukowe i dydaktyczne oraz nieskaziteln¹ postawê profesor i wielu towarzystw naukowych w kraju i za granic¹, inspirowa³ 
Jerzy Kawiak jest dla mnie wzorem postêpowania naukowego” aplikacje osi¹gniêæ nauk biomedycznych w praktyce. Ani-
– doda³ promotor.mowa³ polskie œrodowisko naukowe, akademickie i lekarskie, 

Prof. Jerzy Kawiak
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Wspominam nauczycieli

Po laudacji nadesz³a podnios³a chwila odczytania ³aciñ-
skiego tekstu dyplomu doktora honorowego oraz wrêczenia go 
dostojnemu bohaterowi uroczystoœci. Nastêpnie obdarowany 
czerwonymi ró¿ami profesor Kawiak przemówi³ do zebranych. 
„Chcia³em podziêkowaæ za ten zaszczyt, który wysoko sobie 
ceniê” – zacz¹³. Z wielk¹ skromnoœci¹ pomija³ w przemówieniu 
swoj¹ osobê, wspominaj¹c raczej tych, którym zawdziêcza 
wst¹pienie na drogê kariery naukowej. Przypomnia³ swoich nau-
czycieli, szczególnie profesorów Grodziñskiego, Zweibauma
i Miêtkiewskiego. Od czasów minionych przeszed³ ku przy-
sz³oœci medycyny, omawiaj¹c szczególne w³aœciwoœci komórek 
macierzystych, a zw³aszcza ich d³ugowiecznoœæ i zwi¹zan¹
z ni¹ podatnoœæ na mutacje.

Po wyst¹pieniu prof. Kawiaka rektor UMP przekaza³ na rêce 
nowego doktora honorowego naszego uniwersytetu listy gra-
tulacyjne, przes³ane miêdzy innymi przez wojewodê wielko-
polskiego, prezydenta miasta i marsza³ka województwa. Na 
zakoñczenie uroczystoœci w mini-recitalu wyst¹pi³ pianista 
Piotr ¯ukowski, przedstawiaj¹c dwa mazurki i polonez As-dur 
Fryderyka Chopina. S³oneczne plamy, przesiewane przez 
szybko p³yn¹ce chmury, rozœwietla³y fortepian, ustawiony pod 
po³udniowym oknem Sali Czerwonej. Do wra¿eñ muzycznych 
doszed³ zaskakuj¹cy walor wizualny. Uœmiechniêty profesor 
Kawiak zdawa³ siê doceniaæ ten dodatkowy prezent od natury.

Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Szczę ś ć  ci Boż e, przyjacielu!

Niecodzienna uroczystoœæ odby³a siê w pi¹tek 27 czerwca Przemys³awa Pa³ki, po krótkim wstêpie prof. Romanowskiego 
2008 w auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP. na temat poszukiwania mistrza w sztuce medycyny, atmosfera 
Prawie 200 osób œwiêtowa³o z profesorem Manikowskim jego z ka¿d¹ chwil¹ stawa³a siê coraz mniej podnios³a, coraz bar-
45-lecie pracy, 70-lecie urodzin i do tego jeszcze imieniny. Po dziej przyjacielska.
czwartkowej uroczystej kolacji w so³ackiej restauracji Me-
ridian i po przedpo³udniowej sesji naukowej, poœwiêconej „Sto lat”, gratulacje i kwiaty
kapoplastyce stawów biodrowego i ramiennego, w samo po-

Przyczyni³ siê do tego pokaz slajdów, przedstawiaj¹cych ³udnie nadszed³ czas na wspomnienia, podziêkowania i ¿y-
bohatera spotkania w przeró¿nych sytuacjach i z przeró¿nymi czenia.
komentarzami. By³y tam zdjêcia z pocz¹tków kliniki chirurgii Gospodarzami spotkania byli prof. Ma³gorzata Wierusz-Ko-
rêki, z niezliczonych zjazdów i sympozjów, przy pracy i poza z³owska, obejmuj¹ca nowo utworzon¹ Klinikê Ortopedii 
prac¹, z rodzin¹, wspó³pracownikami, a tak¿e z „legendarnym Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii, oraz prof. Leszek 
stworzeniem, konkurencyjnym dla wnucz¹t” – kotem Pusz-Romanowski, nastêpca jubilata w Katedrze i Klinice Trau-
kiem. Przypomniano sukcesy sportowe jubilata: narciarskie, matologii, Ortopedii i Chirurgii Rêki, prowadz¹cy jubileusz
p³ywackie i przede wszystkim siatkarskie. Wspominano dzieñ z humorem i swad¹.
zatrudnienia lekarza medycyny W³adys³awa Manikowskiego Choæ jubileusz zacz¹³ siê dostojn¹ pieœni¹ Gaude Mater
w PSK nr 4, egzamin specjalizacyjny w Piekarach Œl¹skichw wykonaniu ma³ego sk³adu chóru UMP pod batut¹ prof. 

Uczniowie, wspó³pracownicy, przyjaciele i cz³onkowie rodziny jubilata
zebrali siê wspólnie, by uczciæ trzy œwiêta ustêpuj¹cego dziekana
Wydzia³u Lekarskiego I, profesora W³adys³awa Manikowskiego.
Bohater dnia przyzna³: „Stary ch³op, ale siê wzruszy³em”.

Doktorat honorowyWYRÓ¯NIENIA I NAGRODY16



Jubileusz profesora Manikowskiego 17

fesorowie klinicyœci i przedstawiciele nauk podstawowych, 
przedstawiciele towarzystw naukowych i studenci. Kolejne 
osoby wnosi³y na podium kwiaty dla jubilata, a najpromien-
niejszy bukiet – wielki pêk s³oneczników – wrêczy³a pro-
fesorowi Manikowskiemu prof. Aldona Siwiñska, ¿ycz¹c mu 
„wiele s³oñca w dalszym ¿yciu”.

Nauczyciel dziêkuje

Wzruszony jubilat wyzna³: „Przez 45 lat nie us³ysza³em tylu 
komplementów. To wielki dzieñ. Jest dla mnie wielkim za-
szczytem, ¿eœcie tu Pañstwo przyszli, ¿e chcecie byæ ze mn¹. 
Mia³em to szczêœcie, ¿e na swojej drodze spotyka³em ludzi 
¿yczliwych”. Z wysokoœci podium prof. Manikowski podziê-
kowa³ te¿ swojej rodzinie – ¿onie, synom i synowym, a na 
specjaln¹ proœbê prowadz¹cego przedstawi³ obecne na uro-
czystoœci wnuki: Jêdrka, Juliê i malutk¹ Zosiê. Wnuczêtom 
zgotowano burzliw¹ owacjê.

Na pocz¹tku uroczystoœci prof. Romanowski cytowa³ Ta-
deusza Ró¿ewicza: „Szukam nauczyciela i mistrza”. Udo-
wadnia³, ¿e prof. Manikowskiego tymi w³aœnie s³owami mo¿na 
okreœliæ. Wielu ludzi oddaj¹cych siê nauce marzy o mistrzu, 
nielicznym jednak udaje siê go spotkaæ. Czasami potencjalny 
kandydat na mistrza ma wielkie predyspozycje intelektualne, 
brak mu jednak wielkoœci charakteru, by doceniæ m³odszych. 
W tym przypadku by³o inaczej. Uœcisn¹wszy rêkê swego 
ucznia i nastêpcy, prof. Manikowski powiedzia³: „Jestem 
dumny, ¿e nazywa mnie pan swoim nauczycielem”. 

Magdalena Knapowska-Nizio³ek

i to, co prof. Wrzosek mówi³ o byciu dziekanem: „Pracy du¿o, 
zaszczytów ma³o”.

Oficjalne zaproszenia na jubileusz wymienia³y tylko dwie 
okazje do œwiêtowania. Kiedy ju¿ w trakcie uroczystoœci przy-
pomniano o przypadaj¹cych w tym dniu imieninach profesora 
Manikowskiego, zebrani powstali z miejsc i odœpiewali sole-
nizantowi – z dominacj¹ tenorów i barytonów – gromkie „Sto 
lat”. Chwilê póŸniej odczytano liczne adresy gratulacyjne, 
przes³ane jubilatowi z ró¿nych oœrodków klinicznych i nau-
kowych z ca³ej Polski oraz od w³adz pañstwowych i samo-
rz¹dowych.

Jeszcze liczniejsi byli chêtni do osobistego z³o¿enia ¿yczeñ. 
Rozpoczêli trzej prorektorzy, z których najstarszy, prof. 
Andrzej Obrêbowski, przyjaciel jubilata od czasów studen-
ckich, wspomina³ ich wspólne przedsiêwziêcia i z czasów 
studenckich i dziekañskich, ¿yczenia zaœ zakoñczy³ pod-
nios³ym „Szczêœæ ci Bo¿e, przyjacielu!”. Przedstawiciele 
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach 
Œl¹skich ofiarowali prof. Manikowskiego figurê œl¹skiego 
Skarbnika, strzeg¹cego skrzyni ze skarbami wiedzy. Na ju-
bileusz profesora zjechano tak¿e miêdzy innymi z Warszawy, 
Otwocka, Bia³egostoku, Szczecina i Bydgoszczy. Wœród sk³a-
daj¹cych ¿yczenia byli ordynatorzy i dyrektorzy szpitali, pro-
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Nagrody i odznaczenia

29 czerwca 2008 wrêczono Nagrodê Naukow¹ Miasta 

Poznania 2008 za opracowanie, opublikowanie, opatento-

wanie i wdro¿enie do praktyki klinicznej nowoczesnej 

metody leczenia guzów mózgu
– prof. Stanis³awowi Nowakowi
– prof. Ryszardowi ̄ ukielowi

I nagrodê w organizowanym przez Polskie Towarzystwo 

Urologiczne konkursie im. prof. Tadeusza Krzeskiego na 

najlepsz¹ rozprawê doktorsk¹ z dziedziny urologii za rok 

2007, za obronion¹ z wyró¿nieniem w czerwcu 2007 roz-

prawê pt. „Heterogennoœæ p³atów prostaty szczura w od-

niesieniu do ekspresji genów leptyny i izoform jej recep-

tora. Implikacje kliniczne” przyznano
– dr Witoldowi Malendowiczowi

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów oraz Plenum 

Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Stomato-

logicznego nada³y Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ PTS
– prof. Teresie Matthews-Brzozowskiej
– dr hab. Annie Surdackiej
– dr Justynie Otulakowskiej-Skrzyñskiej

WYRÓ¯NIENIA I NAGRODY

Prof. W³adys³aw Manikowski w roli jubilata
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Lekarze
pierwszy raz w deblu
Dwudziestu oœmiu zawodników wyst¹pi³o na I Deblowym Turnieju Lekarzy w ramach
Kortowo Tenis-Med 2008. Wygrali goœcie z Pi³y i Leszna.

W nowoczesnym Centrum Tenisowym Kortowo na poz- Andrzeja Oko i Macieja Koczorowskiego (obaj z UMP) 6:4, 
nañskim Kotowie odby³ siê w ostatni weekend czerwca 4:6, 12:10, trzyma³ w napiêciu do ostatniej pi³ki. Turniej pocie-
I Deblowy Turniej Lekarzy pod patronatem JM Rektora szenia wygra³a para Dariusz I¿ycki (UMP) i Józef Dutko (111 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Szpital Wojskowy), pokonuj¹c w finale Jerzego Skrobisza 
w Poznaniu, prof. Grzegorza Brêborowicza. Obsadzony, nie- (Szpital Wojewódzki „Lutycka”) i Krzysztofa Wierszy³ow-
stety, tylko przez mêsk¹ grupê zawodników, turniej stworzy³ skiego (PD). 

Presti¿ow¹ nagrodê – puchar Fair Play organizatorzy mo¿liwoœæ sympatycznej integracji œrodowiska medycznego, 
turnieju przyznali zawsze eleganckiemu, i to nie tylko na zw³aszcza ¿e odbywa³ siê przy udziale licznej widowni. Dziêki 
korcie, Andrzejowi Pucherowi (UMP). Puchary Rektora UMP losowemu doborowi partnerów deblowych do grupy rozsta-
dla zwyciêzców turnieju z pewnoœci¹ pozwol¹ wróciæ myœlami wionych zawodników, poziom gier kilkunastu par by³ zbli-
do chwil spêdzonych na korcie i zdopinguj¹ graj¹cych w tenisa ¿ony. Da³a o sobie znaæ niezwyk³a ambicja graczy.
do wziêcia udzia³u w nastêpnych imprezach œrodowiskowych.

By³oby mi³o popatrzeæ tak¿e na spotkania pañ, które na Byli zwyciêzcy. Czy bêd¹ zwyciê¿czynie?
ró¿nych obiektach sportowych systematycznie grywaj¹ 

Fina³owy pojedynek turnieju g³ównego, w którym Dariusz w tenisa, choæ byæ mo¿e maj¹ mniej odwagi, by zmierzyæ siê 
Nowakowski (Pi³a) oraz Jêdrzej Molicki (Leszno) pokonali w turnieju.

Fakty UMP  4 / 2008

Dr hab. Krzysztof Szymanowski w ofensywie
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W roku 2009 w³aœnie na obiekcie tenisowym CT Kortowo nym lekarskim mistrzem œwiata czy te¿ Polski i skonfrontowaæ 
odbêd¹ siê ju¿ XIX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie swoje tenisowe umiejêtnoœci i kondycjê.

RWKZiemnym, rozgrywane w ró¿nych kategoriach wiekowych. Jak 
wynika z doœwiadczeñ poprzednich lat, to w³aœnie Wielko-
polanie wiod¹ prym w lekarskim tenisie, nie tylko zreszt¹ 
w kraju. Czekamy na nowe poznañskie talenty.

Szczególnie sprawni

W czerwcowym turnieju uczestniczyli koledzy z Czêsto-
chowy, Warszawy, Leszna i Pi³y oraz wielu przedstawicieli 
naszej uczelni. Obok wy¿ej ju¿ wymienionych zwyciêzców, 
szczególn¹ sprawnoœæ tenisow¹ wykaza³y pary: Andrzej 
Szwarczyñski z Przemys³awem Pyd¹, Adam Onyszkiewicz 
z Krzysztofem Szymanowskim, Krzysztof Miarzyñski ze 
Stefanem O¿egowskim, Marian Nowaczyk z Donim Allecou, 
Andrzej Pucher z Marcinem Misterskim, Jerzy Glabisz 
z Ryszardem Stawickim oraz Leszek Rudziñski z Ryszardem 
Koczorowskim. Mi³o by³o pograæ w parze z by³ym lub aktual-

Finaliœci turnieju g³ównego. Od lewej: prof. A. Oko, dr M. Koczorowski,
dr D. Nowakowski i dr J. Molicki

Akademicka ryba
Na XXIX Mistrzostwach Szkó³ Wy¿szych w Wêdkarstwie Sp³awikowym spotkali siê nad Wart¹
reprezentanci dziesiêciu uczelni z ca³ej Polski. Wy³owili z rzeki ponad 100 kg ryb.

19Mistrzostwa wêdkarskie SPORT

Ju¿ po raz czwarty w swej historii mistrzostwa odby³y siê leszcze, kr¹pie, okonie i jazie, najczêœciej ma³e i œrednie. Po-
w Poznaniu. Zorganizowa³o je w dniach 11-12 lipca b.r. Ko³o goda, choæ w kratkê, sprzyja³a wêdkarzom, mimo ¿e silniejsze 
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego przy Uniwersytecie Me- podmuchy wiatru pozbawi³y dwóch zawodników sprzêtu, ³a-
dycznym im. Karola Marcinkowskiego. Uczelniane ko³o, za³o- mi¹c im wêdki. Stan wody w Warcie by³ niski po okresie po-
¿one w marcu 1983 roku przy ówczesnej Akademii Medycznej, suchy, co wymaga³o stosowania delikatnych sp³awików rzecz-
obchodzi w tym roku 25-lecie swego istnienia. W ci¹gu tego nych. Szczêœliwie uda³o siê unikn¹æ ataku meszek, poniewa¿ 
æwieræwiecza zrzeszeni w kole wêdkarze organizowali zawody nadbrze¿ne ³¹ki by³y wypalone s³oñcem.
w dyscyplinach: sp³awikowej, spinningowej, morskiej i grun-
towej. Zdobywali laury w rozgrywkach lokalnych i ogólno- Wroc³awscy politechnicy gór¹
polskich. Cz³onkowie ko³a oraz wspieraj¹ca ich uczelnia byli 

Poziom zawodów by³ wyrównany, rywalizacja zaciêta i a¿ wyró¿niani medalami i odznakami wêdkarskimi, m.in. Meda-
do momentu og³oszenia wyników trudno by³o jednoznacznie lem za Zas³ugi w Rozwoju Wêdkarstwa, przyznawanym przez 
wskazaæ dru¿yny, które zajm¹ miejsca na podium. Ostatecznie w Zarz¹d G³ówny PZW. Uczelniane ko³o wspiera rozwój wêd-
klasyfikacji dru¿ynowej pierwsze miejsce zajê³a reprezentacja karstwa m.in. poprzez propagowanie tego sportu wœród naj-
Politechniki Wroc³awskiej, wicemistrzostwo wywalczy³ m³odszych, organizuj¹c co roku w Niepruszewie zawody dla 
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, natomiast dzieci z okazji Dnia Dziecka.
trzecie miejsce przypad³o drugiej dru¿ynie naszego Uniwersy-
tetu Medycznego. Indywidualnie najwiêcej ryb (a¿ 8,4 kg) z³owi³ Akademickie mistrzostwa 
Grzegorz Zamyœlewski z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur-

Po pi¹tkowym treningu w³aœciwe zawody XXIX Mistrzostw skiego, jednak ze wzglêdu na s³aby wynik w I turze w koñcowej 
Szkó³ Wy¿szych w Wêdkarstwie Sp³awikowym rozpoczê³y siê w 
sobotê wczeœnie rano, przy udziale w³adz Uniwersytetu w osobie 
zastêpcy Kanclerza, in¿. Andrzeja Sauera. Na wschodnim brzegu 
Warty, na odcinku miêdzy mostami œw. Rocha i Królowej 
Jadwigi, do rywalizacji przyst¹pi³o 11 trzyosobowych dru¿yn 
(organizator zawodów ma prawo wystawiæ dwie dru¿yny i tak 
te¿ by³o tym razem). Obok pracowników i wyk³adowców aka-
demickich w wêdkarskie szranki stanêli te¿ studenci. W przeci-
wieñstwie do poprzednich lat, tym razem w mistrzostwach nie 
wziê³a udzia³u ani jedna dru¿yna ¿eñska.

Zawody obejmowa³y dwie trzygodzinne tury, podczas 
których z³owiono ³¹cznie 108 kg ryb. By³y to g³ównie p³ocie, 
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Uroczyste otwarcie zawodów



Badania profilaktyczne pracowników Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu wykazuj¹, ¿e nasza aktywnoœæ ruchowa 
jest bardzo ograniczona i coraz czêœciej odczuwamy ból ze 
strony uk³adu ruchu. Ten problem dotyczy ca³ej Europy. 
Znacznie wzros³a liczba chorób zawodowych uk³adu ruchu. 
Zmor¹ XXI wieku jest praca przy komputerze, zmuszaj¹ca nas 
do siedzenia przez wiele godzin przed monitorem. Niedobór 
ruchu, wymuszona pozycja cia³a czy ruchy monotypowe 
doprowadzaj¹ do bólu napiêciowego tkanek miêkkich, a z cza-
sem do zespo³ów chorobowych: fibromialgii, przewlek³ych 
stanów zapalnych czy zwyrodnieñ. Dodatkowo os³abione na 
skutek braku æwiczeñ miêœnie i wiêzad³a utrzymuj¹ce krêgo-
s³up w prawid³owej pozycji mog¹ byæ równie¿ przyczyn¹ 
powstawania dyskopatii. 

Dlatego warto pomyœleæ o naszej przysz³oœci i zapobiegaæ 
schorzeniom uk³adu ruchu poprzez zwiêkszenie aktywnoœci 
ruchowej. Studium Wychowania Fizycznego UMP, wycho-
dz¹c nam naprzeciw, organizuje ró¿ne formy æwiczeñ, które 
pomagaj¹ d³u¿ej zachowaæ sprawnoœæ ruchow¹ i sprawi¹, ¿e 
zapomnimy o bólu. Nie lekcewa¿my tego problemu i sko-
rzystajmy z oferty. 

Nie muszê chyba przypominaæ, ¿e ruch jest doskona³¹ 
form¹ radzenia sobie ze wszechobecnym stresem. 

Niewielki nawet wysi³ek fizyczny raz w tygodniu zmniej-
sza o ok. 30% negatywne skutki stresu. Natomiast im wiêcej 
mamy tego wysi³ku tym mniejszy jest dyskomfort psychiczny. 
Dlatego razem z pracownikami Studium WF gor¹co zachêcam 
do skorzystania z oferty.

dr Beata Ziemska
Przychodnia Medycyny Pracy

20 SPORT

Dla każ dego coś  mił ego
...i poż ytecznego
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza wszystkich pracowników do skorzystania
z oferty zajêæ ruchowych. Mog¹ one zapobiec powstaniu schorzeñ uk³adu ruchu,
na które jesteœmy coraz bardziej nara¿eni.

Zajêcia dla pracowników

Fakty UMP  4 / 2008

Harmonogram zajêæ dla pracowników UMP

DLA KOBIET

Æwiczenia wzmacniaj¹co-kszta³tuj¹ce w ramach „szko³y pleców”, 
stretching, elementy jogi, æwiczenia z easy pi³kami, hantle, taœmy, 

æwiczenia przy muzyce

Grupa o œredniej intensywnoœci æwiczeñ
mgr E. Borowczyk

wtorek godz. 16.30-17.30 
czwartek godz. 16.15-17.15 

Grupa o du¿ej intensywnoœci
mgr E. Borowczyk

czwartek godz. 17.15-18.15 

Æwiczenia rehabilitacyjne 
mgr E. Borowczyk

wtorek godz. 15.45-16.30 

Aerobik
mgr M. Kubiak

pi¹tek godz. 16.00-17.00 

DLA MÊ¯CZYZN

Æwiczenia wzmacniaj¹co-kszta³tuj¹ce w ramach
„szko³y pleców”, stretching

mgr R. £ukaszewski
poniedzia³ek godz. 19.00-20.00

pi¹tek godz. 18.30-19.30 

Pi³ka no¿na halowa
mgr M. Ga³êziewski 

sobota godz. 10.00-11.30 

DLA KOBIET i MÊ¯CZYZN

Koszykówka
mgr M. Ga³êziewski

pi¹tek godz. 20.30-22.00

Odp³atnoœæ za zajêcia: 90 z³ za semestr (15 zajêæ)

Dodatkowe informacje w Sekretariacie Studium WFiS
tel. 0-61-854-70-99 lub 0-61-854-70-87

klasyfikacji uplasowa³ siê dopiero na 9 pozycji. Pierwsze trzy zawodów wyrazili uznanie dla dobrej organizacji mistrzostw, 
miejsca zajêli odpowiednio: Gabriel Janiak z Politechniki Wro- która nie by³aby mo¿liwa bez sponsorów – przede wszystkim 
c³awskiej, Lech Gorczyñski z Politechniki Œl¹skiej w Katowi- Fundacji Uniwersytetu Medycznego, samego Uniwersytetu 
cach oraz Bart³omiej Wycech z Politechniki Wroc³awskiej. Medycznego i jego Dzia³u Promocji, Biura Zarz¹du Okrêgu 

PZW i osób indywidualnych, które poœwiêci³y swój czas
Do zobaczenia w Bydgoszczy i œrodki.

Za rok akademiccy mi³oœnicy wêdkarstwa spotkaj¹ siê na 
Mistrzostwa zakoñczy³y siê wielk¹ biesiad¹ w Collegium kolejnych mistrzostwach, tym razem w Bydgoszczy.

Stomatologicum, podczas której zwyciêskiej dru¿ynie 
wrêczono puchar przechodni, puchary i medale w klasyfikacji Aleksander Andrejczuk
dru¿ynowej i indywidualnej oraz inne nagrody. Uczestnicy Magdalena Knapowska-Nizio³ek



Fakty UMP  4 / 2008

Choroby wewnêtrzne. Oblicza choroby
Podrêcznik dla studentów maniakalno-depresyjnej
pielêgniarstwa, po³o¿nictwa

Lektura nie tylko dla lekarzy czy stu-i fizjoterapii
dentów medycyny. Autor szcze-
gó³owo omawia objawy choroby (obu Podrêcznik stanowi syntetyczne 
jej charakterystycznych biegunów), omówienie najwa¿niejszych zagad-
coraz lepiej poznawane procesy nieñ z zakresu chorób wewnêtrznych. 
zachodz¹ce w mózgu chorego, wyniki Praca personelu pomocniczego jest 
najnowszych badañ genetyków oraz niezwykle wa¿nym elementem opieki 
metody leczenia. Nie pomija jednak medycznej nad chorym internistycz-
teorii i terapii historycznych, powo-nym. Znajomoœæ i dostêp do wiedzy 
³uje siê na biografie wybitnych zawartej w tym podrêczniku ma u³atwiæ w przysz³oœci uczyniæ 

postaci, szczególnie artystów ró¿nych epok (nie wy³¹czaj¹c bardziej racjonaln¹ pracê z osob¹ chor¹.
wspó³czesnoœci), których dotknê³a choroba maniakalno-de-Autorzy chcieliby, aby ta ksi¹¿ka nios³a potrzebn¹ pomoc 
presyjna. Tym samym ksi¹¿ka nabiera waloru eseju kulturo-w codziennej pracy i by³a podrêcznym kompendium wiedzy 
znawczego, ilustrowanego dzie³ami sztuki plastycznej i portre-medycznej.
tami osób znanych z ca³kiem innych podrêczników. Wiedza Podrêcznik powsta³ dziêki inicjatywie lekarzy prowadz¹-
o chorobie twórcy czy odkrywcy pozwala spojrzeæ inaczej na cych zajêcia ze studentami pielêgniarstwa, po³o¿nictwa, fizjo-
jego dzie³o, zaœ œwiadomoœæ du¿ej czêstotliwoœci wystêpo-terapii i medycyny ratunkowej z zakresu chorób wewnêtrznych.
wania zaburzeñ natury psychicznej wœród artystów ka¿e zasta-
nowiæ siê nad istot¹ sztuki jako takiej. [ze S³owa wstêpu]
    Rozdzia³y „Perspektywa ewolucyjna: dlaczego geny choro-
by utrzymuj¹ siê w populacji?” i „Spo³eczeñstwo maniakalno-„Choroby wewnêtrzne. Podrêcznik dla studentów pielêgniarstwa, 
depresyjne” mog¹ i powinny zainspirowaæ do refleksji na te-po³o¿nictwa i fizjoterapii”, pod red. Bogny Wierusz-Wysockiej, 
mat p³ynnej granicy miêdzy stanami, które nazywamy zdro-Doroty Zozuliñskiej-Zió³kiewicz, Doroty Pisarczyk-Wizy i Dariu-
wiem i chorob¹.sza Naskrêta. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2008, s. 255.
Janusz Rybakowski, „Oblicza choroby maniakalno-depresyj-
nej”. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznañ 2008, s. 160.

Cukrzycowa choroba nerek
(nefropatia cukrzycowa)
i inne choroby nerek Rozpoznawanie i leczenie
w cukrzycy chorób nerek – wytyczne,

zalecenia i standardy
Celem powstania ksi¹¿ki, okreœlonej 

postêpowaniaprzez jej autora jako „dzie³o ¿ycia”, 
by³o w³¹czenie siê do wspólnych dzia-

Podrêcznik bêd¹cy swego rodzaju ³añ lekarzy, struktur ochrony zdrowia 
kontynuacj¹ ksi¹¿ki „Standardy po-i samych pacjentów, które pozwoli³yby 
stêpowania w rozpoznawaniu i lecze-wyhamowaæ wystêpowanie i progresjê 
niu chorób nerek” z 2001 roku, uaktu-cukrzycowej choroby nerek. Dlatego 
alniaj¹cy i unowoczeœniaj¹cy wiedzê osobny rozdzia³ poœwiêcono zapobieganiu nefropatii cukrzy-
tam zawart¹. Kilkudziesiêciu autorów cowej, jak do 2007 roku nazywano to schorzenie. Szczegó³owe 
publikacji reprezentuje kilkanaœcie omówienia patogenezy, diagnostyki i stadiów rozwoju cukrzy-

oœrodków akademickich z ca³ej Polski.cowej choroby nerek stanowi¹ wstêp do obszernego rozdzia³u 
   Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech czêœci, poœwiêconych kolejno poœwiêconego jej leczeniu, tak¿e wielokierunkowemu czy 
zagadnieniom ogólnym (w tym epidemiologii, objawom kli-nerkozastêpczemu. W publikacji znalaz³y siê tak¿e informacje 
nicznym i badaniom laboratoryjnym u¿ywanym w diagnostyce o pozanerkowych powik³aniach cukrzycowej choroby nerek 
chorób nerek), postêpowaniu diagnostyczno-terapeutyczne-oraz o ci¹¿y kobiet z cukrzyc¹ i przewlek³¹ chorob¹ nerek.
mu, postêpowaniu w podstawowych procedurach diagnostycz-   W drugiej czêœci ksi¹¿ki omówiono inne choroby nerek 
nych i terapeutycznych oraz wybranym zagadnieniom orga-wspó³istniej¹ce z cukrzyc¹ (m.in. zaka¿enia uk³adu moczowe-
nizacji opieki nefrologicznej.go i zakrzepowo-zatorow¹ choroba nerek), ich epidemiologiê, 

diagnostykê i leczenie.
„Rozpoznawanie i leczenie chorób nerek – wytyczne, zalecenia 
i standardy postêpowania”, pod red. Boles³awa Rutkowskiego Stanis³aw Czekalski, „Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia 
i Stanis³awa Czekalskiego. Termedia Wydawnictwa Medyczne, cukrzycowa) i inne choroby nerek w cukrzycy”. Termedia Wy-
Poznañ 2008, s.403.dawnictwo Medyczne, Poznañ 2007, s.255.

21PUBLIKACJE

Ksią ż ki



22 PUBLIKACJE

Dental forum Polski Przegl¹d Nauk
1/2008 (vol. XXXVI) o Zdrowiu 3 (12) /2007

Rok 2008 to okres ma³ego jubi- Najnowszy numer Polskiego Prze-
leuszu zwi¹zanego z naszym wydaw- gl¹du Nauk o Zdrowiu zawiera sie-
nictwem. W 1968 roku zaczê³a ukazy- dem prac oryginalnych. Dotycz¹ one 
waæ siê Poznañska Stomatologia jako  wiêkszoœci problemów zdrowotnych 
kontynuacja wczeœniejszych publika- kobiet (m.in. metody wykrywania no-
cji w Biuletynie stomatologicznym wotworów b³ony œluzowej trzonu ma-
i w tym 40-letnim okresie wydawni- cicy oraz jajnika, satysfakcja pacjen-
czym od 5 lat ukazuje siê ogólno- tki na oddziale porodowym i po³o¿ni-
polskie czasopismo stomatologiczne czym). Zwraca uwagê praca dotycz¹-
Dental Forum z wysoka punktacj¹ ca nag³oœnionego ostatnio problemu 

Index Copernicus i ocen¹ Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. strzykawki jednorazowej jako potencjalnego Ÿród³a zaka¿enia 
Staramy siê coraz czêœciej umieszczaæ publikacje autorów mikrobiologicznego, mimo przestrzegania obowi¹zuj¹cych 
zagranicznych lub prace w jêzyku angielskim kolegów z kraju, procedur przygotowania i iniekcji leków, przedstawiaj¹ca pro-
przygotowane wed³ug przyjêtych miêdzynarodowych stan- pozycje nowych konstrukcji strzykawki.
dardów dotycz¹cych czasopism naukowych.    Numer uzupe³niaj¹ trzy prace pogl¹dowe, dotycz¹ce m.in. 
    Wa¿ne jest podkreœlenie, ¿e na naszej stronie internetowej kszta³cenia pielegniarek i zdrowotnego programu edukacyj-
www.dentalforum.ump.edu.pl dostêpne s¹ pe³ne publikacje nego.
tekstowe, a tak¿e streszczenia w jêzyku polskim i angielskim 
wszystkich opublikowanych w naszym czasopiœmie prac 
w ostatnich latach. Polski Przegl¹d Nauk o Zdrowiu 3 (12) /2007, red. naczelny 

[z tekstu Od redaktora naczelnego] Tomasz Opala. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dental Forum 1/2008 (vol. XXXVI), red. naczelny Ryszard 
Koczorowski. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar- Archiwum Historii i Filozofii
cinkowskiego w Poznaniu Medycyny 2007 (tom 70)

Po ponad piêædziesiêciu latach re-
Pielêgniarstwo Polskie dakcja AHiFM powróci³a do Poznania. 
4 (26) /2007 Nowym redaktorem naczelnym zosta³ 

prof. Roman Meissner, który w artykule 
Nasze pismo wydawane jest od tego wstêpnym kreœli zawi³e losy tego 

roku w cyklu kwartalnym. W obecnym czasopisma, które mo¿e siê pochwaliæ 
numerze znalaz³y siê prace oryginalne ponad osiemdziesiêcioletni¹ tradycj¹ 

wydawnicz¹. Powsta³o ono jako kwar-oraz pogl¹dowe o bardzo zró¿nicowa-
talnik w roku 1924, z inicjatywy ów-nym charakterze. Liczymy, ¿e ich te-
czesnego dziekana Wydzia³u Lekarskie-matyka zainteresuje szeroki kr¹g 

go Uniwersytetu Poznañskiego prof. Adama Wrzoska. Do tradycji odbiorców, nie tylko pielêgniarki.
kwartalnika nowa redakcja ma nadziejê powróciæ w roku 2009.Wa¿na czêœæ numeru tradycyjnie ju¿ 
    Na razie otrzymujemy rocznik, a w nim artyku³y, dotycz¹ce poœwiêcona jest wybranym zagadnie-
tak ró¿norodnej tematyki jak m. in. teorie ³¹cz¹ce cechy bio-niom promocji zdrowia. Tym razem 
logiczne z charakterem, historia leczenia uzdrowiskowego, poruszane s¹ problemy karmienia naturalnego oraz raka szyjki 
dzieje katedr i wydzia³ów polskich uczelni medycznych, nie-macicy. Pielêgniarstwo Polskie wspiera tak¿e aktywnoœæ nauko-
konwencjonalne metody leczenia – staro¿ytne i wspó³czesne, w¹ studentów. Tym razem prezentuj¹ siê studenci fizjoterapii 
medycyna w szko³ach, poznañskie wizerunki patronów farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poz-
czy biografie lekarskie, a tak¿e tekst o „uzdrawiaj¹cej” zêby naniu.
mêczenniczce – œw. Apolonii – przedstawionej notabene w o³ta-    W obecnym numerze prezentujemy tak¿e sprawozdanie z kon-
rzu g³ównym poznañskiej katedry.ferencji organizowanej przez Uniwersytet Medyczny i Polskie 

Nowi redaktorzy gor¹co zachêcaj¹ do wspó³pracy, po uprzed-Towarzystwo Nauk o Zdrowiu poœwiêconej zdrowiu spo³ecz-
nim zapoznaniu siê ze zmienionym regulaminem przyjmowania nemu i zarz¹dzaniu w ochronie zdrowia.
prac do druku.[z tekstu Od redaktora]

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 2007 (tom 70), red. na-Pielêgniarstwo Polskie 4 (26) /2007, red. naczelna Maria Da-
czelny Roman Meissner. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu nuta G³owacka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Me-
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Czasopisma
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W kierunku nowej
przestrzeni informacyjnej
W Helsinkach odby³a siê 11. Miêdzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa ds. Informacji
Medycznej i Bibliotek – European Association for Health Information and Libraries (EAHIL).
Wziê³y w niej udzia³ pracownice Biblioteki G³ównej UMP.

EAHIL jest organizacj¹, która zrzesza bibliotekarzy pracu- kiem a bibliotekarzem, us³ugi biblioteczne mog¹ byæ ci¹gle 
j¹cych w bibliotekach medycznych, farmaceutycznych i zdro- udoskonalane. Interesuj¹ce by³y tak¿e wyst¹pienia prezentu-
wia publicznego na terenie ca³ej Europy, wspomaga ich rozwój j¹ce biblioteki medyczne z ró¿nych krajów. Nowoczesne 
zawodowy, poprawia wspó³pracê i wymianê doœwiadczeñ po- biblioteki udostêpniaj¹ równolegle wszelkie dokumenty 
miêdzy bibliotekarzami medycznymi. EAHIL organizuje miê- niezale¿nie od ich noœnika: ksi¹¿ki, czasopisma, bazy danych, 
dzynarodowe kongresy oraz sympozja po³¹czone z warszta- teksty elektroniczne, materia³y audiowizualne, multimedialne 
tami szkoleniowymi. oraz zbiory dostosowane do specjalnych grup u¿ytkowników. 

Tegoroczna konferencja, zorganizowana w dniach 23-28 W projektowaniu bibliotek XXI wieku nale¿y zadbaæ o wy-
czerwca 2008 przy wspó³pracy The Finnish Medical Library dzielenie zarówno miejsca na ksi¹¿ki i inne rodzaje zbiorów, 
Association, Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) oraz katalogi, komputery, czytelnie, jak równie¿ przestrzeni prze-
The National Library of Health Sciences Terrko, odby³a siê pod znaczonej na prowadzenie badañ, pracy indywidualnej i gru-
has³em „Towards a new information space – innovations and powej, czy pisanie prac. Ponadto, zgodnie z nowym trendem, 
renovations”. W spotkaniu uczestniczy³o 450 osób z piêciu powinno tak¿e znaleŸæ siê w bibliotece miejsce, w którym 
kontynentów, g³ównie z krajów europejskich, ale tak¿e ze mo¿na pospacerowaæ, napiæ siê kawy, spotkaæ siê z przyja-
Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Izraela, Republiki ció³mi. Biblioteka powinna kojarzyæ siê nie tylko z obowi¹z-
Po³udniowej Afryki i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. kiem i cisz¹, ale równie¿ z mi³¹ atmosfer¹, rozrywk¹ i wydarze-
W konferencji uczestniczy³ trzyosobowy zespó³ pracowników niem towarzyskim. Ma byæ miejscem, w którym zacieraj¹ siê 
Biblioteki G³ównej naszej uczelni: Ewa Grz¹dzielewska, granice miêdzy nauk¹ a relaksem. Mamy nadziejê, ¿e nasza no-
Roma Hajduk i Maria Haremza, które na sesji posterowej za- wa biblioteka stanie siê takim miejscem dla jej u¿ytkowników.
prezentowa³y plakat „Deepening of information competencies. 

Ewa Grz¹dzielewska,The course on ‘The rudiments of scientific information with 
Roma HajdukEvidence Based Medicine elements’ for students of the Faculty 

of Medicine”.
Bogaty program naukowy konferencji obejmowa³ trzy sesje 

plenarne oraz 17 sesji równoleg³ych, na których przedstawiono 
53 referaty i wystawiono 50 plakatów. Konferencji towarzy-
szy³a wystawa najnowszych ofert wydawców literatury me-
dycznej i producentów elektronicznych Ÿróde³ informacji 
medycznej, m.in. Thomson Reuters, Elsevier, ProQuest, Natu-
re Publishing Group.

Biblioteka XXI wieku

Sesje plenarne skupione by³y wokó³ trzech g³ównych te-
matów: wdra¿anie w bibliotekach nowych technologii infor-
matycznych, zastosowanie w praktyce medycyny opartej na 
faktach (Evidence Based Medicine), profesjonalny rozwój 
bibliotekarzy medycznych. Sesje równoleg³e obejmowa³y sze-
roki zakres tematyki zwi¹zanej z bibliotekarstwem medycz-
nym. Jedn¹ z ciekawszych by³a sesja „New technologies – Web 
2.0”, podczas której omawiano wykorzystanie technologii 
Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych. Zaowocuje to prze-
kszta³ceniem stron WWW bibliotek z zamkniêtych sk³adowisk 
informacji w dynamiczne Ÿród³a treœci i us³ug, w których 
u¿ytkownik jest uczestnikiem, wspó³twórc¹, konsultantem, ma 
dostêp do zawartoœci witryny i mo¿e j¹ dowolnie przetwarzaæ. 
Dziêki sta³emu przep³ywowi informacji miêdzy u¿ytkowni-
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  Habilitacje

  Doktoraty

4. lek. med. Ewa Teresiak-Miko³ajczak
„Udzia³ wybranych neuropeptydów w rozwoju stanu zapalne-
go u chorych na atopowe zapalenia skóry”

    WYDZIA£ LEKARSKI  I
5. lek. med. Julia Popowska-Drojecka
„Koronarograficzna ocena zmian w têtnicach wieñcowych a wy-

Doktorzy habilitowani nauk medycznych:
brane czynniki ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych u he-
modializowanych chorych z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek”

1. w zakresie medycyny – biologii medycznej 6. lek. med. Jaros³aw Ast
dr n. przyr. Anna Kowalska „Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa doustnej suplementacji 
„Badania nad pod³o¿em genetycznym choroby Alzheimera L-arginin¹ chorych z samoistnym, ³agodnym nadciœnieniem 
oraz otêpieñ czo³owo-skroniowych” têtniczym”

7. lek. med. Magdalena Kaczmarkiewicz-Fass
„Opinie na temat badañ genetycznych wyra¿ane przez pa-
cjentów z chorob¹ afektywn¹ dwubiegunow¹, ich rodziny i pra-
cowników s³u¿by zdrowia”    WYDZIA£ LEKARSKI  I 
8. lek. med. Marcin Misterski
„Ocena wybranych sposobów pobierania têtnicy promieniowej Doktorzy nauk medycznych:
w operacjach bezpoœredniej rewaskularyzacji miêœnia sercowego”
9. lek. med. Barbara Kupczyk1. lek. med. Magdalena Fundowicz 
„Ocena wp³ywu do¿ylnej suplementacji ¿elaza na homeostazê „Radioterapia przedoperacyjna i uzupe³niaj¹ca u chorych ope-
ustrojow¹ i wewn¹trzotrzewnow¹ u pacjentów leczonych ci¹-rowanych z powodu raka odbytnicy”
g³¹ ambulatoryjn¹ dializ¹ otrzewnow¹”2. lek. med. Waldemar Szab³oñski  
10. lek. med. Sylwia Dziêgielewska„Przydatnoœæ rokownicza ekspresji tkankowej wybranych mar-
„Stê¿enie wybranych produktów glikacji bia³ek i parametrów kerów neoangiogenezy i cz¹stek adhezyjnych w raku ¿o³¹dka”
równowagi oksydacyjno-atyoksydacyjnej we krwi pacjentów 3. lek. med. Monika Serdyñska-Szuster
w podesz³ym wieku w stanie przedcukrzycowym”„Wp³yw metforminy na wybrane wyk³adniki dysfunkcji œród-
11. lek. med. Waldemar Myszkab³onka naczyniowego u kobiet z zespo³em policystycznych 
„Ocena wartoœci diagnostycznej albuminy modyfikowanej nie-jajników i insulinoopornoœci¹”
dokrwieniem i sercowego bia³ka wi¹¿¹cego kwasy t³uszczowe 4. lek. med. Agata £akomy 
we wczesnym rozpoznawaniu ostrych zespo³ów wieñcowych”„Ocena wybranych parametrów spirometrycznych i radiolo-

gicznych u chorych ze skolioz¹ idiopatyczn¹ leczonych meto-
Doktorzy nauk medycznych w zakresie stomatologii:d¹ Cortela i Dubousseta w po³¹czeniu z resekcj¹ ¿eber”

5. lek. med. Agata Frajdenberg
1. lek. stom. Patricia Derêgowska-Nosowicz„Asocjacja wybranych markerów genetycznych z rodzinn¹ 
„Ocena si³y wi¹zania pomiêdzy stosowanymi do wype³nienia wysok¹ krótkowzrocznoœci¹ w rodzinach polskich”
ubytków materia³ami kompozytowymi a zamkami orto-6. lek. med. Bartosz  Sokó³ 
dontycznymi”„Ocena przydatnoœci pomiarów bioelektrycznej impedancji 
2. lek. stom. Aneta Adamowicz-Wieszczeczyñskamózgu w patologiach wewn¹trzczaszkowych”
„Zmiany w jamie ustnej u dzieci choruj¹cych na astmê oskrze-7. lek.med. Marek Baliñski
low¹”„Ocena autonomicznej modulacji uk³adu kr¹¿enia, sztywnoœæ naczyñ 
3. lek. stom. Piotr Andrysiaki perfuzji obwodowej po podaniu nitrogliceryny u zdrowych osób”
„Ocena interakcji promieniowania lasera CO  z wybranymi 2

materia³ami dentystycznymi”Doktor nauk biologicznych:
4. lek. stom. Szymon Rz¹towski
„Analiza wartoœci si³y retencji zewn¹trzkoronowych pre-1. mgr biol. Anna S³odkowicz-Kowalska 
cyzyjnych elementów utrzymuj¹cych”„Zwierzêce rezerwuary inwazyjnych dla cz³owieka gatunków 

mikrosporidiów”
Doktorzy nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:2. mgr fiz. med. Tomasz Krauze

„Wp³yw oddychania na pracê uk³adu kr¹¿enia i autonomiczne-
1. mgr Danuta Pieczyrakgo uk³adu nerwowego”
„Badania przesiewowe wybranych parametrów uk³adu wzro-
kowego u dzieci w okresie nauczania pocz¹tkowego”:    WYDZIA£ LEKARSKI  II

    WYDZIA£ FARMACEUTYCZNYDoktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:

Doktorzy nauk farmaceutycznych:1. lek. med. Agnieszka Katarzyñska-Szymañska
„Wybrane parametry odczynowoœci uk³adu autonomicznego u 

1. mgr farm. Iwona Malinachorych z kardiomiopati¹ przerostow¹” 
specjalnoœæ: technologia postaci leku2. lek. med. Beata Brajer
„Formu³owanie i ocena mikroemulsji o potencjalnym zasto-„Ocena zale¿noœci miêdzy wystêpowaniem grzybów z rodzaju 
sowaniu w okulistyce”Candida w plwocinie indukowanej a wybranymi markerami 
2. mgr farm. Marlena Dudek-Makuchwp³ywaj¹cymi na zmiany strukturalne p³uc w przewlek³ej 
,,Badania fitochemiczne  Aesculus hippocastanum L.”        obturacyjnej chorobie p³uc (POChP)”
3. mgr anal. med. Ewa Totoñ3. lek. med. Magdalena Jasku³a
„Badanie zale¿noœci miêdzy kinaz¹ bia³kow¹ C epsilon a kina-„Ghrelina w guzach przysadki typu somatotropinoma”
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Na posiedzeniu Senatu 
7. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie na stano-25 czerwca 2008 wisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jaromira Bu-
dzianowskiego 

Senat:                                     
1. wprowadzi³ zmiany: 8. nie wyrazi³ zgody:
– w statucie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego – na wprowadzenie zmian w statucie Szpitala Klinicznego im. 
– w uchwale w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstêp- Heliodora Œwiêcickiego
nych dla kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia na – na udzielenie urlopu bezp³atnego dr med. Andrzejowi Wierz-
kierunki pielêgniarstwo i po³o¿nictwo bickiemu 

2. zatwierdzi³ sprawozdania finansowe szpitali klinicznych za 
rok 2007 

23 lipca 2008
3. ustali³: 

Senat:– warunki przyjêæ na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne 
studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010 1. uchwali³ plan rzeczowo-finansowy na rok 2008 
– limit przyjêæ na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/09 

2. ustali³ obowi¹zuj¹cy w roku akademickim 2008/2009 wy-
miar pensum dydaktycznego dla pracowników na stano-4. zmieni³ uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad i trybu przyj-
wiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz dla mowania na studia w czêœci dotycz¹cej studiów pomostowych 
doktorantów.na kierunkach pielêgniarstwo i po³o¿nictwo 

3. zwiêkszy³ limit przyjêæ z 45 do 50 na I rok studiów dokto-5. wyrazi³ zgodê na:
ranckich– utworzenie Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Uk³adu 

Nerwowego w Katedrze Neurologii (na bazie ZOZ MSWiA) 
4. wyrazi³ zgodê na:– wy³¹czenie z Katedry Medycyny Spo³ecznej Zak³adu His-

torii Nauk Medycznych i przekszta³cenie go w Katedrê i Za- – przed³u¿enie o jeden rok mianowania na stanowisko profe-
k³ad Historii Nauk Medycznych sora nadzwyczajnego
– wy³¹czenie Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Metabolicznych – prof. UM dr hab. Ireny Mat³awskiej z Katedry i Zak³adu 
i Dietetyki z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, ̄ ywienia Cz³o- Farmakognozji 
wieka i Chorób Wewnêtrznych i przekszta³cenie jej w Katedrê i – prof. UM dr hab. Juliusza Przys³awskiego z Katedry i Za-
Klinikê Chorób Wewnêtrznych, Metabolicznych i Dietetyki k³adu Bromatologii
– powo³anie: – powo³anie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Podyplomowego 

– prof. dr hab. Krystyny Czy¿ewskiej na kierownika Zak³adu Studium Arteterapii 
Biologii Chorób Cywilizacyjnych – og³oszenie i przeprowadzenie dodatkowego naboru na Wy-

– prof. dr hab. Teresy Matthews-Brzozowskiej na kierownika dziale Nauk o Zdrowiu na studia niestacjonarne pierwszego 
Kliniki Ortodoncji stopnia na kierunki: fizjoterapia, ratownictwo medyczne 

i zdrowie publiczne – prof. UM dr hab. Andrzeja Szyszki na ordynatora-kie-
rownika II Kliniki Kardiologii – przeprowadzenie drugiego naboru na Wydziale Farmaceu-

tycznym (kierunek kosmetologia) na studia pierwszego stopnia, – prof. dr El¿biety Nowakowskiej na kierownika Katedry
niestacjonarne, trzyletnie, p³atne, na rok akademicki 2008/2009i Zak³adu Farmakoekonomiki i Farmacji Spo³ecznej 

– prof. UM dr hab. Macieja Wilczaka na kierownika Zak³adu 
Edukacji Medycznej 5. uchwali³ zmiany w:

– regulaminie studiów 
6. rozpatrzy³ odwo³ania od negatywnych ocen wydzia³owych – planie wydawniczym na 2008 rok 
komisji – regulaminie Centrum Nauczania w Jêzyku Angielskim

Senat INFORMACJE 25

z¹ ogniskowo-adhezyjn¹ komórek nowotworowych w proce- 2. lek. med. Sylwia Dziedzic
sie adhezji” „Dr med. Jan ¯niniewicz i jego metody wodolecznictwa ze 
4. mgr farm. Monika Balcerkiewicz szczególnym uwzglêdnieniem pozostawionych rêkopisów”
,,Farmakokinetyczna ocena wybranych, modelowych postaci 3. mgr Jacek Karczewski
leku z bupiwakain¹ i ropiwakain¹” „Obwodowe wyk³adniki regulacji odpowiedzi immunologicz-

nej u pacjentów po przeszczepie nerki”
    WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU 4. lek. med. Justyna M³odzikowska-Albrecht

„Tiki przewlek³e i zespó³ Tourette'a u dzieci i m³odzie¿y – cha-
rakterystyka objawów klinicznych oraz wspó³istniej¹cych Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
zaburzeñ snu”

1. mgr Beata Burczyñska
„Badania nad struktur¹ i czynnoœci¹ b³onowych cyklaz guany-
lowych”
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Historia dzisiejszego Szpitala Klinicznego im. Heliodora o oddaniu szpitala uniwersytetowi w zarz¹d i u¿ytkowanie nosi 
Œwiêcickiego jako instytucji wcale nie zaczyna siê w roku 1911, datê 6 grudnia 1946 roku. Ówczesny rektor, prof. Stefan D¹brow-
kiedy przy ówczesnej ulicy Augusty-Viktorii uroczyœcie otwarto ski, ¿artowa³, ¿e to prezent na œw. Miko³aja.

Wraz z powstaniem Akademii Medycznej, w 1950 roku szpital imponuj¹c¹ lecznicê z czerwonej ceg³y. Dla jej w³aœcicielek, 
uniwersytecki, nosz¹cy ju¿ imiê pierwszego rektora Uniwersytetu mieszkanek i pracownic, protestanckiego stowarzyszenia dia-
Poznañskiego, Heliodora Œwiêcickiego, wszed³ w sk³ad Pañ-konis, by³a to ju¿ trzecia poznañska lokalizacja. Z poprzednich – 
stwowego Szpitala Klinicznego, który obj¹³ te¿ Klinikê Dzieciêc¹ na Zagórzu, gdzie pierwszych pacjentów przyjêto latem 1866 
przy ul. Marii Magdaleny, Szpital im. Karola Marcinkowskiego roku, i przy zbiegu ulic Wa³owej i Królewskiej (dziœ Koœciuszki
na Wildzie (dziœ im. Wiktora Degi), Szpital im. Iwana Paw³owa i Libelta) – wygania³a je szczup³oœæ miejsca i coraz wiêksza liczba 
przy ul. D³ugiej (dawniej i dziœ Przemienienia Pañskiego) i Szpital sióstr oraz chorych.
Ginekologiczno-Po³o¿niczy przy ul. Polnej. Dyrektorem tego 
olbrzymiego organizmu by³ przez trzy lata prof. Karol Jonscher, Matka prze³o¿ona i bracia stryjeczni
który zamieszka³ w dawnej pastorówce.

Organizatork¹ wszystkich trzech szpitali by³a urodzona W latach piêædziesi¹tych wiele siê zmienia. Powstaje nowa sie-
w Poznaniu prze³o¿ona poznañskiego domu macierzystego sióstr dziba dla gnie¿d¿¹cego siê dot¹d przy ul. Koziej Zak³adu Ana-
diakonis, Johanna Bade. To ona podjê³a decyzjê o rozpoczêciu tomii Patologicznej. Du¿y budynek na naro¿niku ulic Przyby-
zbiórki pieniê¿nej na budowê nowego, nowoczesnego obiektu szewskiego i Marceliñskiej zaprojektowa³ Wac³aw Borawski 
szpitalnego na 300 ³ó¿ek, na terenie po³o¿onym wówczas poza z Warszawy, umiejêtnie ³¹cz¹c elementy odwo³uj¹ce siê do daw-
miastem. W czerwcu 1909 roku wmurowano kamieñ wêgielny, nej architektury szpitala (ceglane, nieotynkowane œciany) i for-
a 1 wrzeœnia 1911, trzy miesi¹ce po œmierci siostry Johanny, my typowe dla realizmu socjalistycznego (kasetonowy strop, cha-
nast¹pi³a przeprowadzka sióstr i 250 pacjentów. rakterystyczna klatka schodowa). Dawny pawilon zakaŸny zo-

Szpital zaprojektowali kuzynowie Georg i Emil Zillmannowie staje przebudowany na potrzeby klinik neurologicznej i neuro-
z Charlottenburga (znani w Polsce g³ównie z projektu osiedli ro- chirurgicznej. W tym te¿ czasie wielki Pañstwowy Szpital Kli-
botniczych Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach). Sk³ada³ siê niczny rozpada siê na kilka mniejszych. Collegium Œwiêcickiego 
z trzech oddzia³ów: chirurgicznego, zakaŸnego i chorób we- funkcjonuje odt¹d jako PSK nr. 2, choæ nieoficjalnie coraz czêœ-
wnêtrznych. Poza tym w kompleksie znajdowa³ siê dom diakonis, ciej s³ychaæ skrótow¹ nazwê „Przybysz”. Stare budynki zosta³y 
ich wydawnictwo, kostnica, kaplica i pastorówka – dzisiejsza sie- wpisane do rejestru zbytków w listopadzie 1978 roku.
dziba dyrekcji.

Po pierwszej wojnie œwiatowej wyros³e z kultury niemieckiej Wspó³czesne sukcesy
diakonisy znajduj¹ siê w obcym sobie pañstwie. Mimo starañ
o przejêcie szpitala przez Polaków, pozostaje on w rêkach nie- Kilka wydarzeñ wa¿nych dla historii medycyny w Polsce mia-
mieckich sióstr, które zostaj¹ jedynie zobligowane do uzyskania ³o miejsce w³aœnie tutaj: otwarcie pierwszego nieonkologicznego 
polskiego dyplomu pielêgniarskiego. W dwudziestoleciu trafiaj¹ klinicznego oœrodka izotopowego, pierwsza hemodializa, powsta-
tu coraz czêœciej pacjenci-Polacy mimo pocz¹tkowego bojkotu nie pierwszej przyklinicznej pracowni dietetyki, pierwszej kliniki 
szpitala przez polsk¹ Kasê Chorych. Diakonisy s¹ obce najpierw chorób paso¿ytniczych czy pierwszej kliniki foniatrii i audiologii.
Polakom, potem nazistom – w sierpniu 1939 roku czêœæ z nich Szpital ci¹gle siê rozbudowuje. W latach osiemdziesi¹tych 
zostaje internowana, a w czasie wojny szpital zostaje przejêty skoñczono budowê nowego skrzyd³a, tzw. „Kozikówki”. W latach 
przez miejski lazaret, w którym dotychczasowe w³aœcicielki dziewiêædziesi¹tych otwarto Oœrodek Diagnostyki Obrazowej im. 
zostaj¹ zatrudnione. W styczniu 1945 roku 280 sióstr uciek³o do J.S. Wójtowicza i nowe apteki (szpitaln¹ i ogólnodostêpn¹).
Poczdamu. Od tego momentu pamiêæ Poznaniaków o diako- Na prze³omie wieków powsta³ budynek dla klinik intensywnej 
niskach zaciera siê. opieki medycznej i intensywnej terapii kardiologicznej. W tej 

chwili szpital mieœci 14 oddzia³ów klinicznych, z których kie-
Dar œw. Miko³aja rowany przez prof. Witolda Szyftera cieszy siê opini¹ najlepszego 

oddzia³u laryngologicznego w Polsce. Dzia³a tu te¿ 18 przychodni Lazaret miejski zmieni³ siê tymczasem w lazaret wojsk ra-
przyszpitalnych, skupionych g³ównie w zmodernizowanym bu-dzieckich na terenie tzw. „opuszczonego mienia”. W³adze urucha-
dynku dawnej pralni i kot³owni. mianego ponownie uniwersytetu stara³y siê przej¹æ zachowany

w dobrym stanie kompleks szpitalny. Decyzja ministra skarbu Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Szpital Kliniczny
im. Heliodora Ś wię cickiego
W latach dwudziestych tak pisa³ o nim historyk i dzia³acz niepodleg³oœciowy
Teodor Tyc: „Le¿y on jakoby warownia – szeroko rozplanowany,
mocno i gustownie wzniesiony. W s³oñcu przypomina mi Malbork.”

Od diakonisek do „Przybysza”UNIWERSYTECKIE PROGI26
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Ponad g³ównym wejœciem – kaplica

Budynek Anatomii Patologicznej 

Szpital tonie w zieleni Detale – urok eklektyzmu
i funkcjonalnoúã

W dawnej pralni i kotùowni mieszczà siæ przyszpitalne przychodnie 

Nowà architekturæ umiejætnie poùàczono ze starà
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Uniwersytet   Medyczny   im.   Karola   Marcinkowskiego   w   Poznaniu
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Po obronie, przed promocjà – kim jesteúmy?

Promotorzy

Promocje doktorskie farmaceutów
w obiektywie Kazimierza Frysia

Dyplom odbiera dr Cichocki

Teraz juý naprawdæ doktorzy Skupiona dr Magdalena Ratajczak 

Sympozjum oparzeniowe

Biblioteka XXI wieku

Uhonorowanie prof. Kawiaka

Dwie kadencje
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