AKTUALNOŒCI
JAK ZREALIZOWANO NIEMO¯LIWE
Otwarto nowy Dzieciêcy Oddzia³ Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
Kilka lat temu Oddzia³owi Transplantacji Szpiku przy Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
AM w Poznaniu grozi³o zamkniêcie. Na szczêœcie, dziêki dzia³alnoœci Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Transplantacji
Szpiku u Dzieci i hojnoœci sponsorów, uda³o siê pozyskaæ niezbêdne œrodki do wybudowania nowego Dzieciêcego
Oddzia³u Transplantacji Szpiku. Uroczyste otwarcie mia³o miejsce 10 listopada br.

Ciemne chmury nad Odzia³em
Oddzia³ Transplantacji Szpiku przy Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej AM w Poznaniu istnieje od
1989 r. i jest najstarszym tego typu dzieciêcym Oddzia³em w Polsce.
Do 1994 r. Oddzia³ posiada³ tylko jedno stanowisko transplantacyjne,
od 1995 r. dwa, a w 2000 r. uruchomione zosta³o trzecie stanowisko.
Uzupe³nieniem dla 3 stanowisk transplantacyjnych by³a zaledwie
jedna izolatka, jeden pokój badañ ambulatoryjnych i kilka pomieszczeñ laboratoryjnych, rozmieszczonych w ró¿nych czêœciach szpitala. By³a to zbyt ma³a liczba stanowisk i zbyt skromne zaplecze, aby
wykonywaæ odpowiedni¹ liczbê zabiegów w odpowiednim czasie
i w odpowiednich warunkach. Co wiêcej, grozi³o to utrat¹ akredytacji
i zamkniêciem Oddzia³u, co oznacza³oby cofniêcie siê rozwoju onkologii dzieciêcej w Wielkopolsce o kilkanaœcie lat.
Niemo¿liwe staje siê mo¿liwe
Dlatego w 1999 r. rodzice dzieci po transplantacji oraz lekarze
utworzyli Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci, którego najwa¿niejszym statutowym celem by³a rozbudowa i modernizacja Oddzia³u. Dziêki datkom przekazanym
przez tysi¹ce Poznaniaków podczas Akcji Marcinek, organizowanej
w latach 2001, 2002 i 2003 w ramach obchodów Imienin ulicy œw.
Marcin oraz wspania³omyœlnym darowiznom, przekazanym na konto
Stowarzyszenia przez ok. 1200 osób i instytucji, do czerwca 2004 r.
zebrano na ten cel ogó³em 1 400 000 z³ (a¿ po³owê tej kwoty przekaza³a firma Janssen-Cilag), co pozwoli³o 5 lipca 2004 r. rozpocz¹æ
prace budowlane. Jednak koszt ca³ej inwestycji szacowany by³ na
ok. 5 000 000 z³.
Na szczêœcie dziêki polsko-niemieckiemu ³añcuchowi ludzi dobrej woli (Wojciech Woœkowiak, Beata Woœkowiak, Izabela Sp³awska, Maciej Sp³awski-Kohler, Martin Rieder) w sierpniu 2004 r. na
konto Stowarzyszenia wp³yn¹³ 1 000 000 euro, a w grudniu tego¿
roku jeszcze 500 000 euro. Dodatkowo na pocz¹tku 2005 r. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wspar³o inwestycjê kwot¹ 1 000 000 z³.
Dziêki temu niemo¿liwe sta³o siê mo¿liwe – w ci¹gu zaledwie jednego roku sfinalizowano budowê nowego Dzieciêcego Oddzia³u
Transplantacji Szpiku i zdo³ano w znacznym stopniu ten Oddzia³
wyposa¿yæ, a nasze Stowarzyszenie zrealizowa³o swój najwa¿niejszy cel.

Nowy Oddzia³ spe³nia wymogi Komisji Europejskiej, które zaczn¹ obowi¹zywaæ od kwietnia 2006 r.

Transplantacja na czas
Powierzchnia u¿ytkowa Oddzia³u wynosi 760 m2. Oddzia³ posiada
8 stanowisk transplantacyjnych, blok zabiegowy do pobierania szpiku i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, zaplecze ambulatoryjne i laboratoryjne, a tak¿e pomieszczenia socjalne dla rodziców
i spe³nia wymogi okreœlone przez Komisjê Europejsk¹ dla oddzia³ów
transplantacji szpiku, które zaczn¹ obowi¹zywaæ ju¿ od kwietnia
2006 r.
Jednak najwa¿niejsze jest to, ¿e transplantacjê szpiku, która stanowi obecnie nieodzown¹, najczêœciej ratuj¹c¹ ¿ycie czêœæ leczenia
wielu nowotworowych i nienowotworowych chorób wieku dzieciêcego, wreszcie bêdzie mo¿na przeprowadziæ w odpowiednim czasie
i w odpowiednich warunkach u ka¿dego leczonego w Klinice dziecka, jeœli tylko zajdzie taka potrzeba. Poprawi¹ siê tak¿e mo¿liwoœci
prowadzenia badañ naukowych oraz zajêæ dydaktycznych.
Oddzia³ pod opiek¹ œw. Marcina
Uroczyste otwarcie nowego Oddzia³u mia³o miejsce 10 listopada
br., w przeddzieñ imienin œw. Marcina, patrona Oddzia³u. Swoj¹
obecnoœci¹ uroczystoœæ zaszczycili: Biskup Marek Jêdraszewski,
Jego Magnificencja Rektor – prof. dr hab. Grzegorz H. Brêborowicz,
Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii

Uroczyste przeciêcie wstêgi: bp Marek Jêdraszewski, prof. Urszula Radwañska, prof. Andrzej Obrêbowski, dr Pawe³ Daszkiewicz, prof. Jacek Wachowiak
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Zakoñczenie budowy w ci¹gu roku by³o zas³ug¹ sponsorów

Dzieciêcej – prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk, Dyrektor Oddzia³u Wielkopolskiego NFZ – dr med. Ryszard Stangierski, Pe³nomocnik Rektora Uniwersytetu im. M. Kopernika ds. Klinicznych
Collegium Medium – prof. dr hab. Mariusz Wysocki, Prorektor ds.
Klinicznych i Kszta³cenia Podyplomowego – prof. dr hab. Andrzej
Obrêbowski, Prorektor ds. Integracji i Promocji Uczelni i Przewodnicz¹cy Rady Spo³ecznej SPSK nr 5 AM – prof. AM dr hab.
Jacek Wysoki, Prodziekan Wydzia³u Lekarskiego I – prof. dr hab.
Stefan Sajdak, Kanclerz Uczelni – mgr Bogdan Poniedzia³ek,
Dyrektor Zarz¹du Inwestycji AM – mgr. in¿. Ryszard Dembiñski,
kierownicy katedr i klinik pediatrycznych, najwa¿niejsi sponsorzy,
a wœród nich Dyrektor Generalny Janssen-Cilag Polska – dr med.

SPRAWOZDANIE Z OBRAD SENATU

Z posiedzenia Senatu z 26 paŸdziernika 2005 roku

Senat:
• postanowi³ podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do jak najszybszego przekszta³cenia Uczelni w uniwersytet medyczny
• upowa¿ni³ Rektora do prowadzenia spraw zmierzaj¹cych do
przekszta³cenia Uczelni w uniwersytet medyczny
• przed³u¿y³ czas trwania uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich
niestacjonarnych na kierunku pielêgniarstwo i po³o¿nictwo z 2 lat
na 2,5 roku w roku akademickim 2006/2007
• powo³a³ komisjê przetargow¹ do dokonania wyboru bieg³ego rewidenta
• powo³a³ komisjê przetargow¹ w sprawie zatwierdzenia wybranego
przez szpitale kliniczne biura audytorskiego do zbadania sprawozdania finansowego w szpitalu za 2005 rok
• dokona³ zmiany w Statucie SPSK nr 1
Senat wyrazi³ zgodê na:
• zniesienie Kliniki Reumatologii i Immunologii Klinicznej w Katedrze Immunologii Klinicznej
• utworzenie Zak³adu Reumatologii i Immunologii Klinicznej w Katedrze Immunologii Klinicznej
• utworzenie Zak³adu Geriatrii i Gerontologii w Katedrze Patofizjologii
• utworzenie Katedry Biotechnologii Medycznej na Wydziale Lekarskim I

Od lewej: Prof. Mariusz Wysocki (Collegium Medicum Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Bydgoszczy), prof. Grzegorz H. Brêborowicz,
Rektor poznañskiej Akademii Medycznej, mgr Bogdan Poniedzia³ek,
Kanclerz Uczelni, prof. Jerzy Kowalczyk, Konsultant Krajowy ds.
Onkologii Dzieciêcej, prof. Urszula Radwañska, by³a Kierownik Kliniki
Onkologii

W³odzimierz Kubiak i wymienione ju¿ wczeœniej osoby, które przyczyni³y siê do pozyskania 1 500 000 euro oraz wielu innych znakomitych goœci. Nowy Oddzia³ poœwiêci³ Biskup Marek Jêdraszewski,
powierzaj¹c go opiece œw. Marcina.
Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak
Kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii
i Transplantologii Pediatrycznej

• wy³¹czenie Zak³adu Immunologii Nowotworów z Katedry Onkologii i w³¹czenie Zak³adu Immunologii Nowotworów w strukturê
Katedry Biotechnologii Medycznej
• zmianê nazwy Zak³adu Mikologii Lekarskiej na Zak³ad Mikologii
Lekarskiej i Dermatologii
Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie:
• dr. hab. Ryszarda Waœko na stanowisko profesora nadzwyczajnego
• prof. dr. hab. Janusza Witowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
• dr. hab. Gerarda Nowaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego
• dr hab. Gra¿yny Dudy na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Senat:
• wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie urlopu bezp³atnego dr Agnieszce
Kobielak
• podj¹³ uchwa³ê, i¿ bêdzie wyra¿a³ zgodê nauczycielom akademickim na przed³u¿enie urlopu bezp³atnego dla celów naukowych
i kszta³cenia zawodowego o okres d³u¿szy ni¿ dwa lata, je¿eli
w publikacjach naukowych obok swojego nazwiska, bêd¹ umieszczali informacjê, i¿ s¹ pracownikami Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• zaakceptowa³ uznanie przez Rektora, ¿e wykonywanie przez nauczyciela akademickiego ustawowych obowi¹zków – udzielanie
œwiadczeñ zdrowotnych w szpitalu/oddziale klinicznym – nie bêdzie brane pod uwagê jako dodatkowe zatrudnienie, wiêc nie stosuje siê wymogu zawiadomienia, dopiero dodatkowe zatrudnienie
poza szpitalem/oddzia³em klinicznym bêdzie wymaga³o zg³oszenia, a nastêpnie zgody.
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SENAT
Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2005 roku:
Andrzej Nowakowski Wojewoda
Wielkopolski wrêczy³ odznaczenia pañstwowe pracownikom
Uczelni:
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski:
1. prof. dr hab. Wies³awie Biczysko
2. prof. dr hab. Irenie Zimmermann-Górskiej

4.
5.
6.
7.

Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski:
1. prof. dr. hab. Ludwikowi Malendowiczowi
2. prof. dr. hab. Bogdanowi Pawlakowi
3. prof. dr hab. Krystynie Pecold
prof. AM dr. hab. Andrzejowi Pucherowi
prof. dr hab. Krystynie Stachowiak-Szczawiñskiej
prof. dr. hab. Jerzemu Szczapie
prof. dr. hab. Tadeuszowi Wyrzykiewiczowi

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi:
1. prof. AM dr hab. Ewie Florek
2. prof. dr. hab. Krzysztofowi Linke
3. dr. W³odzimierzowi Rauhutowi
4. prof. AM dr. hab. W³odzimierzowi Samborskiemu
5. prof. dr. hab. Krzysztofowi S³owiñskiemu
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi:
1. Miros³awie Boruszak
2. dr Zofii Dró¿d¿
3. Mariannie Kmieæ
4. Aleksandrze Koryciñskiej-Kowalczyk
5. Danucie Kowalewicz
6. Jolancie Miœkiewicz
7. Katarzynie Waraczewskiej
8. Karolinie Zyk
Prof. dr hab. W. Dyszkiewicz poinformowa³ o powo³aniu Zespo³u ds.
Wdra¿ania Deklaracji Boloñskiej

• powo³a³ Uczelnian¹ Komisjê Rekrutacyjn¹ na rok akademicki
2006/2007
• utworzy³ na Wydziale Lekarskim II, na kierunku zdrowie publiczne – specjalnoœæ dietetyka
• zmieni³ uchwa³ê nr 489/2005 Senatu Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 maja 2005 roku,
w sprawie okreœlenia zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu
egzaminów na studia w roku akademickim 2006/2007
• wyrazi³ zgodê na dokonanie zmian w Statucie:
P Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Heliodora Œwiêcickiego Akademii Medycznej w Poznaniu
P Ginekologiczno-Po³o¿niczego Szpitala Klinicznego Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu SPZOZ
P Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego nr 4 im.
Wiktora Degi Akademii Medycznej w Poznaniu SPZOZ
P Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Centrum Klinik Stomatologicznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• wyrazi³ zgodê na:
P nieodp³atne u¿yczenie aparatury wraz z niezbêdnym do korzystania z niej wyposa¿eniem oraz systemami monitoruj¹cymi,
w tym oprogramowaniem komputerowym spó³ce Biocontract
sp. z o.o.
P wyst¹pienie Rektora do MZ z wnioskiem o mianowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego:
- prof. dr hab. Krystyny Boczoñ
- prof. dr hab. Wandy Stry³y
• pozytywnie zaopiniowa³ wnioski dziekana WL I o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego:
P dr. hab. Jacka KoŸlika
P dr. hab. Henryka Witmanowskiego
• wyrazi³ zgodê na powo³anie:
P prof. dr. hab. Wojciecha S³u¿ewskiego na kierownika III Katedry Pediatrii
P prof. AM dr hab. Anny Brêborowicz na ordynatora-kierownika
Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dzieciêcej i Immunologii
Klinicznej III Katedry Pediatrii
P dr. hab. Piotra Krokowicza na ordynatora-kierownika Kliniki
Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
P dr. hab. Piotra Krokowicza na kierownika Katedry Chirurgii
Ogólnej i Endokrynologicznej
• wybra³ mgr Anielê Piotrowicz na przedstawiciela Uczelni do
Rady Poznañskiej Fundacji Bibliotek Naukowych na kadencjê
2005-2008
• wyrazi³ zgodê na obni¿enie o 20% odp³atnoœci za studia niestacjonarne pracownikom Uczelni i szpitali klinicznych oraz ich
dzieciom w roku akademickim 2005/2006.

Senat:
• podj¹³ uchwa³ê w sprawie zasad oceny parametrycznej jednostek
naukowych

W trakcie listopadowego
posiedzenia Senatu,
Wojewoda Wielkopolski,
Andrzej Nowakowski
wrêczy³ pracownikom
naszej Uczelni
odznaczenia pañstwowe
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NOWI DOKTORZY
Stopieñ naukowy doktora w miesi¹cach listopad-grudzieñ 2005 r.
otrzymali:

W Y D Z IA £ L E K A R S K I I
W zakresie medycyny
1. Lek. med. Agnieszka NOWAK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Przydatnoœæ nieinwazyjnych metod diagnostycznych w prognozowaniu
przebiegu choroby u dzieci z wrodzonymi zwê¿eniami zastawki aortalnej.
2. Lek. med. Marcin ZANIEW na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wp³yw witaminy E i N-acetylocysteiny na potencja³ antyoksydacyjny,
apoptozê i wybrane parametry immunologiczne limfocytów krwi obwodowej u dzieci i m³odzie¿y ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek.
3. Lek. med. Wojciech AMBROSIUS na podstawie pracy doktorskiej pt.: Zwi¹zek pomiêdzy stê¿eniem wybranych cytokin przeciwzapalnych
a gruboœci¹ b³ony œluzowej wewnêtrznej i œrodkowej têtnic szyjnych ocenianej metod¹ ultrasonografii.
4. Lek. med. Magdalena KOŒCISZ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena odwracalnoœci obturacji oskrzeli u dzieci choruj¹cych na astmê
oskrzelow¹ z zastosowaniem krótkodzia³aj¹cego beta 2-mimetyku generowanego z ró¿nych komór inhalacyjnych.
5. Lek. med. Donata JARMO£OWSKA-JURCZYSZYN na podstawie pracy doktorskiej pt.: Zastosowanie badañ immunohistochemicznych
w diagnostyce i klasyfikacji patomorfologicznej zapaleñ tarczycy.
6. Lek. med. Ma³gorzata ABRAMCZYK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena stê¿enia proinsuliny u chorych na cukrzycê typu 2 i chorob¹ niedokrwienn¹ serca z uwzglêdnieniem leczenia hipoglikemizuj¹cego.
7. Lek. med. Lidia GORZELIÑSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wp³yw leczenia octanem megestrolu na wybrane parametry
biochemiczne oraz ocena ich wartoœci prognostycznej w zespole wyniszczenia nowotworowego.
8. Lek. med. Ryszard K¥SINOWSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Nieinwazyjna ocena hemodynamiki, odruch z baroreceptorów,
sztywnoœci naczyñ oraz produkcji wolnych rodników tlenowych przez granulocyty obojêtnoch³onne u pacjentów z chorob¹ niedokrwienn¹
serca.
9. Lek. med. Micha³ TOMIAK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wartoœæ prognostyczna klasyfikacji Lauge-Hansena i Danisa-Webera
w leczeniu nieoperacyjnym i operacyjnym z³amañ kostek goleni.
10. Lek. med. Marzanna PUCHA£A na podstawie pracy doktorskiej pt.: Przydatnoœæ metod obiektywnych w badaniach s³uchu dzieci
w Poradni Audiologicznej PZG w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1998-2001.
W zakresie biologii medycznej
1. Mgr analit. med. Anna SU£EK-STANKIEWICZ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Pe³zaki wolno ¿yj¹ce jako bezpoœrednie i poœrednie
Ÿród³o zagro¿enia zdrowia cz³owieka.
2. Mgr pedag. Piotr CZYNSZ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Rozwój andrologii polskiej na tle œwiatowej w XIX i XX wieku. Kierunki
badawcze, osi¹gniêcia, stan aktualny.
W Y D Z IA £ L E K A R S K I I I
Z zakresu medycyny
1. Lek. med. Anna MICHA£OWSKA-PI¥TKOWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena turbulencji rytmu serca u chorych z niewydolnoœci¹ serca.
2. Lek. med. Agnieszka ZAWIRSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Badania nad zaka¿eniami grzybami chorobotwórczymi oraz
nosicielstwem dro¿d¿aków Candida u chorych na ³uszczycê.
3. Lek. med. Micha³ Goran STANIŠIÆ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena zmian zapalnych w mia¿d¿ycy têtnic u chorych leczonych
operacyjn¹ rewaskularyzacj¹.
4. Lek. med. Dorota FORMANOWICZ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Znaczenie zmian glikozylacji transferyny i stê¿enia rozpuszczalnego receptora transferyny jako czynników wp³ywaj¹cych na wystêpowanie niedokrwistoœci u chorych w okresie schy³kowej niewydolnoœci nerek leczonych powtarzan¹ hemodializ¹.
5. Lek. med. Waldemar WO•NIAK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena wybranych wyk³adników procesu zapalnego po wszczepieniu
ca³kowitej cementowej endoprotezy stawu biodrowego i w aseptycznym obluzowaniu.
6. Lek. med. Katarzyna DERC na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wp³yw pH, stê¿enia sodu oraz osmolalnoœci na aktywnoœæ kinazy bia³kowej
B i kinazy syntazy glikogenu 3 beta oraz ekspresje ³añcuchów ciê¿kich miozyny w hodowli komórek miêœni szkieletowych.
Z zakresu stomatologii
1. Lek. stom. Doni Miko³aj ALLECOU na podstawie pracy doktorskiej pt.: Stê¿enie witaminy A,E,C i ß-karotenu w surowicy krwi u chorych
z zaawansowanym rakiem jamy ustnej przed i po leczeniu operacyjnym.
WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY
1. Mgr farm. Kamila JARACZEWSKA na podstawie pracy doktorskiej Ocena poziomów wybranych trwa³ych zanieczyszczeñ organicznych
w surowicy i mleku ludzkim.
2. Mgr farm. Izabela DUDZIÑSKA na podstawie pracy doktorskiej Ocena trwa³oœci cefuroksymu aksetylu w substancji i w preparatach
farmaceutycznych.
3. Mgr farm. Jolanta K£OS na podstawie pracy doktorskiej pt.: Modelowanie iloœciowej zale¿noœci pomiêdzy struktur¹ a parametrami
termoanalitycznymi wybranych estrów pochodnych kwasu N-fenylokarbaminowego.
4. Mgr hist. Bartosz WACHULEC na podstawie pracy doktorskiej pt.: Dzieje Aptekarstwa w Bydgoszczy (od pocz¹tku jego istnienia do roku
1951).
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JEDNYM ZDANIEM
WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU
1. Lek. med. Marcin SKOWROÑSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena stê¿enia bia³ka C-reaktywnego w surowicy u chorych na
cukrzycê ze wspó³istniej¹cym wirusowym zapaleniem w¹troby typu C.
2. Mgr Jakub KWINTKIEWICZ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Mechanizmy reguluj¹ce proliferacjê i steroidogenezê komórek tekalno-interstycjalnych i ich modulacja.
3. Mgr Anna SZCZERBA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ekspresja genu DAZ w prawid³owej i zaburzonej spermatogenezie.
4. Lek. med. Dominika KANIKOWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Badanie wp³ywu natê¿enia œwiat³a na surowicze stê¿enie bia³ek
ostrej fazy.
5. Mgr Kinga RAUER na podstawie pracy doktorskiej pt.: Transformacja wizerunku apteki a realizacja zadañ w ochronie zdrowia.

WYDARZENIA

INFORMACJE

NOWE •RÓD£A FINANSOWANIA ROZWOJU POLSKI
Konsekwencj¹ cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej by³o przyst¹pienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy „Umowy o rozszerzeniu EOG” z 14 paŸdziernika 2003 r. ustanowiona zosta³a pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tworz¹cych EOG – a tym samym
korzystaj¹cych z mo¿liwoœci, jakie oferuje rynek wewnêtrzny UE –
dla najmniej zamo¿nych pañstw UE.
W paŸdzierniku 2004 r. polski rz¹d podpisa³ dwie umowy, które
umo¿liwiaj¹ korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej, Ÿróde³ bezzwrotnej
pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdra¿ania
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Memorandum of Understanding wdra¿ania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyñcami s¹ 3 kraje EFTA: Norwegia,
Islandia i Lichtenstein.
Pomoc zostanie udzielona w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przyznana Polsce kwota w wysokoœci 533,51 mln euro bêdzie wykorzystywana w latach 2004-2009, przy czym ostatni nabór wniosków
aplikacyjnych zostanie og³oszony w 2008 roku.
Oba Mechanizmy zosta³y objête jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegaj¹ jednemu systemowi zarz¹dzania i wdra¿ania w Polsce. Funkcjê koordynacyjn¹ w tym wzglêdzie pe³ni Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
Wdra¿anie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywa siê na
podstawie Programu Operacyjnego, przy uwzglêdnieniu wytycznych
przygotowanych przez pañstwa-darczyñców.
Szczegó³owe informacje nt. Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG uzyskaæ mo¿na na stronach http://www.eog.gov.pl/ lub drog¹ elektroniczn¹, kontaktuj¹c siê
poprzez e-mail: eog@mgip.gov.pl oraz drog¹ telefoniczn¹ tel. (22)
693 43 89 (od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-15.00).
NOWE KONKURSY W RAMACH SYSTEMU STYPENDIALNEGO MARIE CURIE
W lipcu br. Komisja Europejska og³osi³a ostatnie konkursy w ramach
systemu stypendialnego Marie Curie:
Transfer Wiedzy (TOK): termin nadsy³ania wniosków do 25 stycznia
2006 r., bud¿et konkursu wynosi 47 mln euro
Stypendia przyjazdowe (IIF): termin nadsy³ania wniosków do 18 stycznia 2006 r., bud¿et konkursu wynosi 22 mln euro
Stypendia wyjazdowe (OIF): termin nadsy³ania wniosków do 18 stycznia 2006 r., bud¿et konkursu wynosi 22 mln euro
Stypendia europejskie (EIF): termin nadsy³ania wniosków do 19 stycznia 2006 r., bud¿et konkursu wynosi 70 mln euro
Granty dla najlepszych (EXT): termin nadsy³ania wniosków do
25 stycznia 2006 r., bud¿et konkursu wynosi 45 mln euro
Katedry Marie Curie (EXC): termin nadsy³ania wniosków do 25 stycznia 2006 r., bud¿et konkursu wynosi 10 mln euro
Nagrody dla Najlepszych (2006) (EXA): termin nadsy³ania wniosków do 15 lutego 2006 r., bud¿et konkursu wynosi 250 tys. euro.
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Szczegó³owe informacje dotycz¹ce konkursów znajduj¹ siê na stronie 6. Programu Ramowego http://fp6.cordis.lu/
SPO£ECZEÑSTWO INFORMACYJNE 2007-2013
Departament Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Ministerstwa Zdrowia zakoñczy³ etap konsultacji spo³ecznych do projektu Programu
Operacyjnego Nauka, nowoczesne technologie i spo³eczeñstwo informacyjne 2007-2013 przygotowanego przez Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji. G³ównym celem Programu Operacyjnego jest
zwiêkszenie roli wiedzy i innowacyjnoœci w procesie trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego i spo³ecznego. Cel zostanie
osi¹gniêty poprzez m.in. poprawê poziomu jakoœciowego kadry
naukowej oraz ukierunkowanie jej dzia³alnoœci na potrzeby gospodarki i spo³eczeñstwa, wzrost miêdzynarodowej konkurencyjnoœci
polskiej nauki, wzmocnienie wspó³pracy nauki z gospodark¹ oraz
wsparcie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego.
PROF. ANTONI PRUSZEWICZ LAUREATEM Z£OTEGO
HIPOLITA 2005
Poznañskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ju¿ po raz
pi¹ty przyzna³o statuetki Z³otego Hipolita oraz tytu³y Wybitnych
Osobistoœci Pracy Organicznej. Laureatem za rok 2005 zosta³ prof.
Antoni Pruszewicz, który znalaz³ siê wœród innych wybitnych
osobistoœci wyró¿nionych przez Kapitu³ê. S¹ wœród nich tak¿e:
metropolita krakowski abp Stanis³aw Dziwisz i jego poprzednik abp
Franciszek Macharski, gen. bryg. Micha³ Gutowski, aktor i re¿yser
Gustaw Holoubek, prezes ProSynfoniki Alojzy £uczak, prof. Wincenty Pezacki (AR), prof. Lech Trzeciakowski (UAM) oraz dziennikarz radiowy Bohdan Tomaszewski. W uroczystoœci wrêczenia
statuetek uczestniczy³a prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia
Derfel-Cegielska.
OBOZY NARCIARSKIE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje pracowników i studentów naszej Uczelni o organizowanych w lutym i marcu
2006 r. obozach narciarskich w Val di Fassa i Monte Bondone we
W³oszech oraz w Liptowskim Mikulesie (Chopok) na S³owacji.
Wiêcej informacji na temat transportu, zakwaterowania, warunków
narciarskich i cen mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Uczelni.
TYTOÑ A ZDROWIE – ODWIECZNY PROBLEM – NOWE
WYZWANIA
Pod takim tytu³em odby³a siê 17-18 listopada br. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Laboratorium
Badañ Œrodowiskowych Katedry i Zak³adu Toksykologii poznañskiej Akademii Medycznej. By³a to szósta Konferencja o tematyce
nie tylko naukowej, ale tak¿e spo³ecznej. W ci¹gu dwóch dni na
Konferencji goœci³o ponad 200 uczestników i zaproszonych goœci,
którzy zaprezentowali 86 prac badawczych.
Tematyka dotyczy³a bardzo zró¿nicowanych problemów zdrowotnych wynikaj¹cych z zarówno aktywnego jak i biernego palenia
tytoniu. Zg³oszone na Konferencjê prace zosta³y opublikowane
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w paŸdziernikowym numerze „Przegl¹du Lekarskiego” 2005/62/10.
Prezentacja licznych prac, wymiana doœwiadczeñ, ¿ywa dyskusja,
a tak¿e dzia³ania pro-spo³eczne zmierzaj¹ce do ograniczenia „epidemii tytoniowej” sk³oni³y organizatorów do rozszerzenia swej
aktywnoœci, czego przyk³adem by³y organizowane w ramach konferencji warsztaty dotycz¹ce leczenia uzale¿nienia od tytoniu i dyskusja „Okr¹g³ego Sto³u”.
KONFERENCJA SZKOLENIOWO–NAUKOWA O CHOROBACH NACZYÑ
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyñ, Zak³ad Chemii Ogólnej Akademii Medycznej w Poznaniu, Instytut Roœlin i Przetworów Zielarskich oraz Polskie Towarzystwo Badañ nad Mia¿d¿yc¹ zorganizowali konferencjê szkoleniowo-naukow¹ pt.: „Postêpy w zapobieganiu i leczeniu chorób naczyñ”. Konferencja sta³a siê równie¿
okazj¹ do uczczenia jubileuszu 50-lecia pracy i dzia³alnoœci naukowej prof. dr. hab. Stanis³awa Zapalskiego – d³ugoletniego kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyñ Akademii Medycznej
w Poznaniu.
AKTUALNE PROBLEMY STOMATOLOGII WIEKU DZIECIÊCEGO
Wydzia³ Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Poznania,
Klinika Stomatologii Dzieciêcej Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Sekcja Stomatologii Dzieciêcej
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego zorganizowa³y konferencjê naukowo-szkoleniow¹ pt.: „Aktualne problemy w stomatologii wieku rozwojowego”. Dwudniowe spotkanie (2-3 grudnia br.)
odby³o siê w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roœlin.
JUBILEUSZ PROF. MARIANA KRAWCZYÑSKIEGO
„Od propedeutyki pediatrii do gastroenterologii” – pod takim
has³em 3 grudnia br. Klinika Gastroenterologii Dzieciêcej i Chorób
Metabolicznych I Katedry Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu zorganizowa³a Konferencjê Naukow¹, dotycz¹c¹ m.in. zagadnieñ zwi¹zanych z gastroenterologi¹ i chorobami metabolicznymi, patofizjologi¹ rozwoju i genetyk¹ kliniczn¹ oraz pediatri¹
spo³eczn¹, medycyn¹ szkoln¹ i sportow¹. Goœciem honorowym konferencji by³ prof. dr hab. med. Marian Krawczyñski – by³y kierownik
I Katedry Pediatrii AM, który z dniem 1 paŸdziernika 2005 r. przeszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê. W dniu poprzedzaj¹cym Konferencjê
organizatorzy zaplanowali spotkanie laudacyjne, poœwiêcone sylwetce prof. dr. hab. med. Mariana Krawczyñskiego.

Hospicjum Palium. „Wielki Koncert Nadziei”, zorganizowany przez
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Oddzia³ w Poznaniu, poprowadzi³ S³awomir Pietras.
„B¥D• CZUJNY, OTWÓRZ OCZY NA UZALE¯NIENIA”
Pod takim has³em Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii
Medycznej w Poznaniu 10 grudnia br. zorganizowa³o konferencjê
szkoleniow¹. W programie spotkania znalaz³y siê m.in. wyk³ady:
„Czy te oczy mog¹ k³amaæ – szybka diagnostyka uzale¿nieñ. Prawda
czy fa³sz” – przygotowany przez Oddzia³ Toksykologii i Chorób
Wewnêtrznych szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz
„Lekarzu nie lecz siê sam. Terapia uzale¿nionych pracowników
s³u¿by zdrowia” – dr Danuty Durak. Patronat nad konferencj¹ objêli:
JM Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu – prof. dr hab. Grzegorz
H. Brêborowicz, Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii,
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Izba Lekarska.
GDZIE SIÊ LECZYÆ? RANKING TYGODNIKA „WPROST”
W tygodniku „Wprost” (nr 1201, z 11 grudnia 2005 r.) znaleŸæ mo¿na
kolejn¹ czêœæ rankingu najlepszych szpitali w Polsce. Tym razem
klasyfikacja dotyczy oddzia³ów: okulistycznych, otolaryngologicznych i ginekologicznych. W pierwszej pi¹tce najlepszych szpitali
okulistycznych znalaz³ siê SPSK nr 1 Przemienienia Pañskiego AM
w Poznaniu – Oddzia³ Okulistyki, który uplasowa³ siê na 4 miejscu.
Z kolei 1 miejsce wœród najlepszych szpitali œwiadcz¹cych us³ugi
otolaryngologiczne, zaj¹³ SPSK nr 2 im. Heliodora Œwiêcickiego
AM w Poznaniu – Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Najlepszym szpitalem ginekologiczno-po³o¿niczym
w Polsce, wed³ug rankingu punktowego „Wprost”, okaza³ siê Ginekologiczno-Po³o¿niczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
w Poznaniu.
POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGICZNE – EMERYTOWANYM PROFESOROM
16 grudnia br. Zarz¹d Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
zorganizowa³ uroczyste spotkanie przedœwi¹teczne dla emerytowanych profesorów po³o¿nictwa i ginekologii. W programie przewidziano m.in.: wspólne zwiedzanie Galerii Malarstwa w Rogalinie,
kameralny koncert muzyki klasycznej oraz kolacjê w Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu.

„WIELKI KONCERT NADZIEI” DLA HOSPICJUM PALIUM
Œwiatowej s³awy tenor – Ryszard Karczykowski wyst¹pi³ 10 grudnia
br. w Auli Uniwersyteckiej. Artysta koncertowa³ w Poznaniu wspólnie z Orkiestr¹ Symfoniczn¹ Opery Narodowej pod batut¹ Tadeusza
¯mijewskiego. Przedsiêwziêcie to, objête Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Poznania – Ryszarda Grobelnego, wspomog³o

3 LATA BPK I …
Bran¿owy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych Unii Europejskiej przy Dziale
Wspó³pracy Miêdzynarodowej funkcjonuje
w naszej Uczelni od 3 lat. Do jego g³ównych
zadañ nale¿y przede wszystkim pozyskiwanie
i udzielanie informacji o mo¿liwoœciach uczestniczenia w badawczych i naukowych programach wspó³finansowanych przez Komisjê Europejsk¹. Dotyczy to przede wszystkim 6. Programu Ramowego,
w mniejszym stopniu funduszy strukturalnych, a w ostatnim czasie
tak¿e Norweskiego Strumienia Finansowego.
W celu przybli¿enia pracownikom Akademii priorytetów i zasad
uczestnictwa w ww. programach, BPK zorganizowa³ 5 konferencji
oraz wspó³organizowa³ – wspólnie z Regionalnym Punktem Kon-

Oprac. Dzia³ Promocji,
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

taktowym – kilkanaœcie szkoleñ. Powo³aliœmy do ¿ycia równie¿ internetow¹ stronê www.bpk.amp.edu.pl, któr¹ staramy siê na bie¿¹co
aktualizowaæ, tak – aby jak najszybciej nowe i wa¿ne informacje
trafi³y do naszych jednostek.
Ponadto, w minionym czasie na bie¿¹co udzielaliœmy wielu indywidualnych wskazówek i porad, pomagaliœmy przy wype³nieniu
czêœci administracyjnej aplikacji, czynnie uczestniczyliœmy przy rozwi¹zywaniu finansowych aspektów realizowanych zadañ. Nawi¹zaliœmy i zacieœniliœmy wspó³pracê z innymi uczelniami medycznymi w Polsce, prowadziliœmy sta³¹ wymianê informacji z innymi
punktami bran¿owymi oraz Regionalnym i Krajowym Punktem
Kontaktowym Programów Badawczych UE. Wszystko po to, aby
nabywaæ nowych doœwiadczeñ i dzieliæ siê nimi z osobami i jednostkami, które wyrazi³y takie ¿yczenie.
Miêdzy innymi z tych powodów bardzo nas cieszy przyrost
realizowanych projektów. Trzy lata temu uczestniczyliœmy tylko
w dwóch przedsiêwziêciach, a obecnie jest ich osiem.
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DYDAKTYKA
Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, ¿e w ramach 5. Programu
Ramowego prowadzone s¹ obecnie nastêpuj¹ce projekty:
• Katedra i Zak³ad Genetyki Medycznej
Partner w projekcie: EURO-MRX
Tytu³: The Genetic and Neurobiological Basis of X-linked Mental Retardation.
• Klinika Neonatologii
Partner w projekcie: MOSAIC
Tytu³: Models of Organising Access to Intensive Care for Very
Preterm Births: A study of 10 European Regional Health Systems.
• Katedra i Zak³ad Histologii i Embriologii
Partner w projekcie: EURISKED
Tytu³: Multi-organic Risk Assessment of Selected Endocrine
Disrupters.
W ramach 6. Programu Ramowego realizowane s¹ wymienione ni¿ej
przedsiêwziêcia:
• Klinika Psychiatrii Doros³ych
Partner w projekcie: GENDEP
Tytu³: Genome-based Therapeutic Drugs for Depression.
• Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna
Partner w projekcie: MIRO
Tytu³: Miro Incision Research in Opthlmology.
• Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna
Partner w projekcie: CORNEA
Tytu³: Development of fan Artificial Cornea for Human Eye.
• Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób
Wewnêtrznych
Koordynator projektu: MYOCARDIAL
Tytu³: Clinical Experience with Bone Marrow Cell and Myoblast Transplantation for Myocardial Repair.

• Katedra i Zak³ad Toksykologii
Marie Curie European Reintegration Grant
Tytu³: Metabolizm of resveratrol and its hydroxymetabolites –
impact on their anticancer properties.
Pozyskany bud¿et przeznaczony na realizacjê ww. zadañ przez
nasze jednostki wyniós³ ponad 1 346 000 EUR. Trudno jednoznacznie powiedzieæ czy to du¿o, czy ma³o. Najwa¿niejszym wydaje
siê fakt, ¿e coraz wiêcej pracowników Akademii Medycznej w Poznaniu zdobywa doœwiadczenie, które jest bezcenne i z pewnoœci¹
bêdzie procentowaæ w przysz³oœci.
Du¿ymi krokami zbli¿a siê 7. Program Ramowy UE. Liczymy, ¿e
i w tym programie spora czêœæ bud¿etu zostanie przeznaczona na
badania zwi¹zane z naukami medycznymi, a nasze jednostki w jeszcze w wiêkszym stopniu aktywnie bêd¹ uczestniczyæ w pozyskiwaniu funduszy europejskich.
W tym miejscu pragniemy poinformowaæ wszystkich zainteresowanych, ¿e w nadchodz¹cym roku 2006 zamierzamy zorganizowaæ konferencjê, której celem bêdzie przybli¿enie tematyki 7.
PR UE, a ponadto podzielenie siê dobrym doœwiadczeniem z uczestnictwa w poprzednich programach. Pracownicy Dzia³u Wspó³pracy
Miêdzynarodowej zawsze chêtnie udziel¹ Pañstwu informacji i pomog¹ w miarê swojej wiedzy i mo¿liwoœci.
Korzystaj¹c z okazji zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku 2006 ¿yczymy Pañstwu wielu pomys³ów, wytrwa³oœci i samych pozytywnych
decyzji o przyznaniu funduszy na realizacjê europejskich przedsiêwziêæ.
Bo¿ena Raducha
Kierownik Dzia³u Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Akademii Medycznej w Poznaniu wraz z Zespo³em

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI UCZELNIANEGO ZESPO£U KOORDYNUJ¥CEGO
DS. STUDIÓW ANGLOJÊZYCZNYCH W KADENCJI 2002-2005
Uczelniany Zespó³ Koordynuj¹cy ds. Studiów Anglojêzycznych
powsta³ w roku 1999. Jego dzia³ania poprzedzone by³y prac¹ Zespo³u
ds. Utworzenia, Uruchomienia i Oceny Nauczania w Jêzyku Angielskim w Programie 4-letnim, który funkcjonowa³ przy Wydziale Lekarskim II od 1994 r.
Do g³ównych zadañ Uczelnianego Zespo³u Koordynuj¹cego ds.
Studiów Anglojêzycznych nale¿y m.in. analiza realizacji programu
i metod kszta³cenia, nadzór nad dostosowywaniem programu studiów
do systemów obowi¹zuj¹cych w USA, Kanadzie oraz w pañstwach
nale¿¹cych do Unii Europejskiej a tak¿e inicjowanie nowych kierunków studiów – zbie¿nych z trendami œwiatowymi.
Wa¿nym elementem dzia³alnoœci wspomnianego Zespo³u jest
równie¿ promocja studiów anglojêzycznych prowadzonych w Uczelni, inicjowanie i rozwijanie studiów doktorskich i doktoranckich dla
absolwentów studiów anglojêzycznych oraz wprowadzenie do programu kszta³cenia studentów polskich – europejskich i œwiatowych
standardów nauczaniu medycyny.
W kadencji 2002/2005 w spotkaniach Uczelnianego Zespo³u
Koordynuj¹cego uczestniczyli: prof. dr hab. Janusz Gadzinowski –
przewodnicz¹cy zespo³u; prof. dr hab. Andrzej Brêborowicz, prof. dr
hab. Wojciech Dyszkiewicz, prof. dr hab. Zenon Kokot, prof. dr hab.
Honorata Limanowska-Shaw, prof. dr hab. Przemys³aw Majewski,
prof. dr hab. Bogdan Miœkowiak, prof. AM dr hab. Grzegorz Oszkinis, prof. dr hab. Witold WoŸniak, prof. dr hab. Antoni Pruszewicz,
prof. Stan Wiktor oraz mgr Bogdan Poniedzia³ek.
Na ka¿de posiedzenie zapraszany by³ JM Rektor, prof. dr hab.
Grzegorz H. Brêborowicz, przedstawiciele studentów polskich oraz
studentów 4 - i 6-letniego programu w jêzyku angielskim.
Wraz z rozpoczêciem prac w nowej kadencji, bior¹c pod uwagê
wielotorowoœæ koniecznych do wykonania prac – dokonano podzia³u
zespo³u na nastêpuj¹ce podzespo³y: ds. promocji – pod kierunkiem

8

prof. Bogdana Miœkowiaka, ds. nauczania w zakresie nauk podstawowych – pod kierunkiem prof. Witolda WoŸniaka, ds. nauczania
w zakresie nauk klinicznych – pod kierunkiem prof. Grzegorza
Oszkinisa oraz ds. optymalizacji ocen studentów – pod kierunkiem
prof. Andrzeja Brêborowicza.
W okresie ostatnich trzech lat Zespó³ odby³ 23 oficjalne spotkania
oraz kilkanaœcie posiedzeñ roboczych. Omawiano problemy nauczania w jêzyku angielskim oraz próbowano znaleŸæ ich jak najlepsze
rozwi¹zania. Wspólnie z koordynatorami poszczególnych zajêæ przeanalizowano nauczanie w zakresie fizjologii, mikrobiologii i parazytologii, embriologii, chorób wewnêtrznych, ginekologii i po³o¿nictwa, chirurgii, geriatrii, psychiatrii, farmakologii, patomorfologii
i patofizjologii. Efektem powy¿szej analizy by³o polepszenie korelacji miêdzy ró¿nymi przedmiotami oraz opracowanie i korekta programów nauczania zgodnego z wymogami egzaminów amerykañskich USMLE Step I i II.
W celu optymalizacji ocen studentów zarekomendowano wprowadzenie dla programu 4-letniego zewnêtrznych egzaminów National Board of Medical Examination. Okaza³o siê, ¿e wyniki tych
egzaminów nie tylko œwiadcz¹ o jakoœci nauczania w naszej Uczelni,
ale tak¿e pokazuj¹, które z dzia³ów danego przedmiotu nale¿y omówiæ dok³adniej oraz na jakie umiejêtnoœci studentów nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê.
W nastêpstwie analizy wyników pierwszych egzaminów Zespó³ zaproponowa³ ich stopniowe wprowadzenie do pozosta³ych programów
w jêzyku angielskim.
Zespó³ analizowa³ szczegó³y i opiniowa³ nowe kierunki nauczania w jêzyku angielskim: stomatologiê i farmacjê. Za celowe uznano
te¿ w³¹czenie do programu fizjoterapii, lecz zaopiniowano, aby jej
rozpoczêcie opóŸniæ o kilka lat.
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WSPOMNIENIE
W ramach dzia³añ promocyjnych, na wniosek Zespo³u zorganizowano uroczystoœci zwi¹zane z jubileuszem 10-lecia istnienia programu nauczania w jêzyku angielskim w naszej Uczelni. Uroczystoœci te
odby³y siê podczas inauguracji roku akademickiego 2003/2004. Wyk³ad inauguracyjny pt. „10-letnie doœwiadczenie w anglojêzycznym
nauczaniu medycyny w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” wyg³osi³ by³y Rektor, prof. dr hab. Antoni
Pruszewicz – pomys³odawca i organizator tych studiów.
Cz³onkowie Zespo³u zaproponowali tak¿e utworzenie w najbli¿szej przysz³oœci Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Anglojêzycznych AM w Poznaniu. Obecnie trwaj¹ prace nad realizacj¹
tego postanowienia.
W trakcie posiedzeñ Zespo³u analizowano tak¿e bie¿¹ce problemy zg³aszane przez studentów, m.in.: zapotrzebowanie na dodatkowe pokoje do nauki, koniecznoœæ modernizacji programu zajêæ
z behavioral science oraz kwestie praktyk studentów norweskich.

Uczelniany Zespó³ Koordynuj¹cy ds. Studiów Anglojêzycznych
pe³ni rolê opiniotwórcz¹ i doradcz¹. Nie wszystkie jego pomys³y
i propozycje znalaz³y uznanie zarówno wœród w³adz Uczelni, wyk³adowców jak i studentów.
Nie mniej jednak troska o bardzo wysok¹ jakoœæ kszta³cenia
i koniecznoœæ systematycznego umacniania pozycji Uczelni na rynku
edukacyjnym Unii Europejskiej – wymagaæ bêdzie dalszej dog³êbnej
analizy kszta³cenia w Europie i na œwiecie, polepszania jakoœci nauczania i nowych propozycji w ramach pod¹¿ania za zmianami.

WSPOMNIENIE

Po przejœciu na emeryturê nadal pozosta³ naukowo zwi¹zany
z Katedr¹ Farmakologii.
By³ promotorem 105 prac magisterskich, promotorem 20 prac
doktorskich; 8 osób pracuj¹cych pod kierownictwem Prof. Chodery
uzyska³o stopieñ doktora habilitowanego, a 7 osobom nadano tytu³
profesora.
Prof. Chodera by³ autorem i wspó³autorem 305 publikacji,
w wiêkszoœci o miêdzynarodowym zasiêgu, redaktorem lub autorem
11 podrêczników akademickich ogó³em w 25 wydaniach, autorem
6 skryptów oraz licznych monografii. Tematyka prac w wiêkszoœci
dotyczy³a tolerancji na leki OUN, a tak¿e wp³ywu pochodnych propandionu na czynnoœæ serca, wp³ywu glukagonu i innych zwi¹zków
endogennych na przebieg wstrz¹su hipoglikemicznego, czy roli amin
biogennych w dzia³aniu narkotyków przeciwbólowych.
W latach 1972-1995 Prof. Chodera by³ cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, w latach 1975-1986
cz³onkiem Komitetu Terapii Doœwiadczalnej PAN, w latach 1972-1974
i 1981-1986 cz³onkiem Komitetu Nauk Fizjologicznych, w latach
1978-1980 cz³onkiem Komisji Farmakokinetyki i Biofarmacji w Sekcji Komitetu Terapii Doœwiadczalnej PAN, a w latach 1981-1983
cz³onkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia jako przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, którego by³ cz³onkiem honorowym. Profesor Chodera by³
wspó³organizatorem Farmakologii Klinicznej w Polsce, z Jego inicjatywy odbywa³y siê w Polsce i za granic¹ sympozja z tej dyscypliny.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹
otrzyma³ liczne nagrody – 4 nagrody Ministra Zdrowia, presti¿ow¹
nagrodê im. Biegañskiego za wybitne osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze i 20 nagród Rektora AM. Za ca³okszta³t dzia³alnoœci
odznaczony zosta³ m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznak¹ Honorow¹ „Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa
Poznañskiego”, Odznak¹ Honorow¹ „Za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie
Zdrowia”.
Profesor Alfons Chodera zmar³ 23 lipca 2005 roku. W ostatniej
drodze towarzyszy³y Profesorowi, obok Rodziny i W³adz Uczelni,
liczni wychowankowie – lekarze, farmaceuci i studenci sk³adaj¹c
ho³d wielkim wartoœciom Jego umys³u i serca.
Profesor Chodera by³ dla nas ogromnym autorytetem naukowym,
niezwykle skromnym, prawym i uroczym cz³owiekiem, który zawsze
umiejêtnie, we w³aœciwy sposób rozk³ada³ ¿yciowe akcenty wa¿noœci.

(1925-2005)
PROF. DR HAB. N. MED. ALFONS CHODERA
Profesor Alfons Chodera urodzi³ siê 6
lutego 1925 r. w Nowej Œwiêtej, pow.
Z³otów i tam uczêszcza³ do mniejszoœciowej szko³y powszechnej z polskim
jêzykiem wyk³adowym. W paŸdzierniku 1939 roku zosta³ wraz z ca³¹ rodzin¹
wywieziony na roboty przymusowe
w g³¹b Niemiec, z równoczesn¹ konfiskat¹ mienia swoich rodziców. W kwietniu 1945 roku zosta³ uwolniony przez
wojska amerykañskie i w lipcu tego samego roku wróci³ w strony rodzinne,
które w miêdzyczasie w³¹czono w granice Polski.
W latach 1946-47 pracowa³ jako urzêdnik w Starostwie Powiatowym w Z³otowie i w Powiatowym Zwi¹zku Cechów. Równoczeœnie przygotowywa³ siê na prywatnych kursach wieczorowych do
matury, któr¹ zda³ w 1948 roku. Rok póŸniej wst¹pi³ na Wydzia³
Lekarski Uniwersytetu Poznañskiego i w tej Uczelni w 1954 roku
odebra³ dyplom lekarza medycyny. Od 1954 do 1996 roku pracowa³
w Zak³adzie Farmakologii Akademii Medycznej w Poznaniu, kolejno
jako asystent, adiunkt, docent, profesor.
W 1960 r. uzyska³ II0 specjalizacji z zakresu chorób wewnêtrznych. W latach 1963-1964 przebywa³ na sta¿ach zagranicznych
w ZSRR i w Niemczech. Bra³ czynny udzia³ w wielu zjazdach
naukowych w kraju i za granic¹.
1 marca 1967 roku Prof. Chodera zosta³ powo³any na stanowisko
kierownika Katedry Farmakologii Akademii Medycznej w Poznaniu,
któr¹ kierowa³ do paŸdziernika 1990 roku. Dziêki ogromnej wiedzy,
niezwyk³ym zdolnoœciom organizacyjnym, umiejêtnoœci kierowania
tak du¿ym zespo³em zyska³ szczególne uznanie wspó³pracowników.
Ceniono Profesora szczególnie za umiejêtnoœæ prowadzenia dialogu,
chêæ wspó³pracy, zajmowanie zawsze pozytywnego stanowiska
w rozwi¹zywaniu rodz¹cych siê problemów organizacyjnych i interpersonalnych.
By³ nie tylko cenionym naukowcem, lekarzem klinicznym, ale
tak¿e wyj¹tkowym nauczycielem akademickim, przekazuj¹cym sw¹
wiedzê i doœwiadczenie studentom i specjalizuj¹cym siê lekarzom.
Bardzo lubiane by³y Jego wyk³ady, czêsto urozmaicane anegdotami,
prowadzone w oparciu o gruntown¹ znajomoœæ wyk³adanego tematu.

Szczegó³owe sprawozdanie z dzia³alnoœci Zespo³u w roku akademickim 2004/2005 dostêpne jest na stronach internetowych Uczelni
(www.amp.edu.pl)

Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski
Przewodnicz¹cy Zespo³u
Opracowa³a: Bo¿ena Raducha
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SZKO£A LETNIA 2005
Cel, za³o¿enia, idea
Idea szko³y letniej we wspó³pracy z politechnik¹ w Jyväskylä pierwszy raz zosta³a
wprowadzona w ¿ycie w roku 2003. Spotkanie szkó³ partnerskich odby³o siê w Finlandii pod
has³em „Heath Promotion and Well-being in Multicultural Europe”. Uczestnicy dyskutowali
g³ównie na temat podejœcia do promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki w ró¿nych
krajach europejskich. Od tego czasu studenci oraz wyk³adowcy rokrocznie przygotowuj¹
projekty i wyst¹pienia dotycz¹ce zdrowia i promocji zdrowia w wybranych krajach Europy
i œwiata.
Kolejne spotkanie, które odby³o siê w Poznaniu we wrzeœniu 2004, by³o poœwiecone
problemom promocji zdrowia w kontekœcie kulturowym.
W dniach 3-10 wrzeœnia 2005 r. studenci i wyk³adowcy Wydzia³u Nauk o Zdrowiu wziêli
udzia³ w trzecim spotkaniu, które odby³o siê w Jyväskylä w Finlandii i koncentrowa³o siê
wokó³ zdrowia osób starszych. Na zjazd pojechali studenci kierunków zdrowie publiczne,
specjalnoœci zarz¹dzanie w opiece zdrowotnej i ratownictwo medyczne oraz kierunku pielêgniarstwo.

Wyk³adowcy Szko³y Letniej. Od lewej: J. Domaradzki, K. Wieczorowska-Tobis, I. Katainen,
K. Gelzinyte, E. Baum, M. Struga³a, E. Wierzejska

Wyk³ady
Szczególnie aktualny i potrzebny temat, jakim s¹ problemy ludzi starszych we wspó³czesnym œwiecie, wzbudzi³ zainteresowanie i burzliwe dyskusje. Zaprezentowano modele
opieki nad osobami starszymi w obrêbie UE i poza jej granicami (w Szkole Letniej 2005 wziêli
udzia³ tak¿e wyk³adowcy z Rumunii oraz studenci z Brazylii i Wysp Karaibskich).
Podczas spotkania uczestnicy mieli okazjê wys³uchaæ wielu ciekawych wyk³adów, miedzy
innymi dr hab. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis o specyfice komunikacji z pacjentami
w starszym wieku oraz Pii Kreus o wykorzystaniu muzykoterapii w leczeniu pacjentów geriatrycznych. Bardzo ciekawy pogl¹d zaprezentowa³a równie¿ Katri Ryttyläinen, która mówi³a
o zdrowiu seksualnym osób starszych.
Wyk³adowcy Wydzia³u Nauk o Zdrowiu przygotowali wyk³ady na temat promocji zdrowia psychicznego wœród ludzi starszych oraz wykorzystania komórek macierzystych w terapii
chorób wieku podesz³ego.
Prezentacje studentów – tutaj studentki pielêPrezentacje studentów i wspólne zadania
Poprzedzaj¹cy sam¹ szko³ê letni¹ rok akademicki jest okresem, w czasie którego studenci
w grupach przygotowuj¹ projekty badawcze i prace pogl¹dowe zwi¹zane z tematem spotkania.
Prace te s¹ prezentowane podczas obrad, dziêki temu wszyscy uczestnicy maj¹ okazje zadaæ
pytania i podzieliæ siê pogl¹dami. Studenci naszej Uczelni zaprezentowali nastêpuj¹ce prace:
1. „Grypa wœród osób starszych”;
2. „Uniwersytet III wieku”;
3. „Dzieñ z ¿ycia pensjonariusza domu pomocy spo³ecznej”;
4. „Œwiadomoœæ zdrowotna i jej wp³yw na czêstoœæ wystêpowania wypadków wœród osób
starszych”.
Ponadto, studenci w miêdzynarodowych grupach przygotowywali krótkie projekty, dotycz¹ce codziennego funkcjonowania osób starszych w mieœcie Jyväskylä.
Ka¿dy z uczestników prowadzi³ równie¿ dziennik, w którym opisywa³, czego nauczy³ siê
ka¿dego dnia szko³y letniej. Analiza tych zapisów pozwoli³a nam oceniæ korzyœci edukacyjne
minionego spotkania i pomog³a przy projektowaniu kolejnego, które odbêdzie siê we wrzeœniu
2006 r. w Poznaniu i bêdzie poœwiêcone zdrowiu rodziny. Natomiast pi¹ta ju¿ z kolei Szko³a
Letnia odbêdzie siê w Norwegii i bêdzie zorganizowana przez Agder University College.

gniarstwa E. Majchrzak i M. Pleskacz

Wyk³adowcy E. Baum i J. Domaradzki „r¹bi¹”
drwa na ognisko

Inne atrakcje
Pierwszego dnia uczestnicy szko³y letniej zostali zaproszeni na otwarcie nowego skrzyd³a
Politechniki w Jyväskylä, podczas którego, przy akompaniamencie Quinteto Fuego, zwiedzili
œwietnie wyposa¿one sale wyk³adowe.
Kolejny ca³y dzieñ przeznaczony zosta³ na obcowanie z piêkn¹ fiñsk¹ przyrod¹. Zaraz po
wizycie w domu opieki nad osobami starszymi uczestnicy tego miêdzynarodowego spotkania
udali siê do Saarijärvi, do Instytutu Zasobów Naturalnych, nale¿¹cego do Politechniki
w Jyväskylä, gdzie studenci maj¹ mo¿liwoœæ zdobywania praktycznej wiedzy o prowadzeniu
nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Kolejnym celem wycieczki by³ park w Pyhä-Häkki,
gdzie na wszystkich czeka³o mnóstwo atrakcji, m.in. spacer, rozpalanie ogniska i wizyta
w saunie, zakoñczona k¹piel¹ w jednym z ponad stu tysiêcy fiñskich jezior.
W czwartek, 8 wrzeœnia, specjalnie dla uczestników miêdzynarodowej szko³y letniej,
w Muzeum Œrodkowej Finlandii, zosta³o zorganizowane spotkanie z burmistrzem Jyväskylä,
która jest partnerskim miastem Poznania.
Ewelina Wierzejska
Ewa Baum
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Uczestnicy Szko³y Letniej podczas æwiczeñ imituj¹cych codzienne trudnoœci osób starszych

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
WSPÓ£PRACA Z BIA£ORUSI¥ – SPRAWOZDANIE
12 grudnia 2002 r. JM Rektor Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, prof. dr hab. Grzegorz H. Brêborowicz udzieli³ prof. AM dr
hab. Irenie Mat³awskiej pe³nomocnictwa w zakresie wspó³pracy z Instytutem Medycznym w Grodnie, które zakoñczy³o siê z dniem 31 sierpnia
2005 r. Jest to kontynuacja pe³nomocnictwa, które po raz pierwszy prof. I. Mat³awska otrzyma³a od Rektora, prof. dr. hab. Leona Drobnika
w 2001 roku. Tak jak poprzednio, tak i obecnie kontakty z bia³oruskimi Uniwersytetami Medycznymi obejmowa³y, oprócz Uniwersytetu
w Grodnie, równie¿ Uniwersytet Medyczny w Witebsku, co nie by³o zaznaczone w pe³nomocnictwie. Dzia³anie w ramach pe³nomocnictwa
obejmowa³o g³ównie organizowanie wyjazdów studentów z naszej Uczelni na praktyki studenckie do Uniwersytetów Medycznych Bia³orusi
i pobytu studentów bia³oruskich w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu.
WSPÓ£PRACA Z GRODNEM
Wyjazdy grup studenckich Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego na praktyki do Uniwersytetu Medycznego w Grodnie
1-31 sierpnia 2003 r. – w praktykach uczestniczy³o 3 studentów
Wydzia³u Nauk o Zdrowiu, 5 studentów Wydzia³u Lekarskiego, 2
studentów Oddzia³u Stomatologii WL II oraz mgr Adam Pytliñski.
4 lipca – 1 sierpnia 2004 r. – na praktykê wyjecha³o 4 studentów
z Wydzia³u Nauk o Zdrowiu i 6 studentów Wydzia³u Lekarskiego I.
4-31 lipca 2005 r. – w praktykach uczestniczy³o 4 studentów Wydzia³u Lekarskiego I oraz 1 student z Wydzia³u Nauk o Zdrowiu.
Przyjazdy studentów z Uniwersytetu Medycznego w Grodnie na
praktyki do Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1- 31 lipca 2003 r. – praktykê odby³a grupa 11 studentów Wydzia³u
Lekarskiego I.
3-31 lipca 2004 r. – praktykê studenck¹ odby³a grupa 12 studentów
w tym 7 studentów z Wydzia³u Nauk o Zdrowiu oraz 5 studentów
Wydzia³u Lekarskiego I.
4-30 lipca 2005 r. – praktykê studenck¹ odbywa³a 5 osobowa grupa:
3 studentów z Wydzia³u Lekarskiego I i 2 studentów z WNoZ.
Zmniejszenie liczebnoœci grupy z 10 na 5, odby³o siê na wniosek
strony Bia³oruskiej.
WSPÓ£PRACA Z WITEBSKIEM
Wyjazdy grup studenckich z Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego do Uniwersytetu Medycznego w Witebsku.
7-30 wrzeœnia 2003 r. – na praktykê studenck¹ wyjecha³a grupa 6
studentów Wydzia³u Farmaceutycznego oraz 3 studentów Wydzia³u
Lekarskiego I. Opiekunem grupy by³a dr Ewa Linkowska, starszy
wyk³adowca Katedry i Zak³adu Chemii Organicznej Akademii Medycznej w Poznaniu.
7-22 wrzeœnia 2004 r. – w praktykach wziê³a udzia³ 10 osobowa
grupa w sk³ad, której wchodzi³o 6 studentów Wydzia³u Farmaceutycznego, 3 studentów Wydzia³u Nauk o Zdrowiu oraz opiekun
grupy, starszy wyk³adowca z Katedry i Zak³adu Farmakognozji
dr farmacji Miros³awa Szaufer-Hajdrych.
4-22 wrzeœnia 2005 r. – na praktykach przebywa³a 9 osobowa grupa
studentów: 7 z Wydzia³u Farmaceutycznego, 2 z Wydzia³u Lekarskiego I oraz mgr Leszek Dobrowolski jako opiekun grupy.
Chcia³abym podkreœliæ, ¿e wol¹ W³adz Uniwersytetu Medycznego
w Witebsku by³o, by grupom studentów towarzyszy³ ka¿dorazowo
opiekun naukowy, co ma rokrocznie miejsce. Nasi studenci w trakcie
pobytu na Uniwersytecie Medycznym w Witebsku, oprócz ca³kowitego wy¿ywienia otrzymuj¹ równie¿ kieszonkowe, które w ostatnich trzech latach wynosi³o równowartoœæ oko³o 100 USD.
Praktyki studentów Uniwersytetu Medycznego w Witebsku w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
5-31 maja 2003 r. – w praktykach uczestniczy³a grupa 7 studentów
Wydzia³u Lekarskiego oraz 2 studentów Wydzia³u Farmaceutycznego. Opiekunem grupy by³a Samsonowa Inna Wasiliewna, starszy
wyk³adowca Katedry Anatomii. Studenci Wydzia³u Lekarskiego

uczestniczyli po raz pierwszy w zajêciach grup anglojêzycznych,
m.in. z farmakologii, patofizjologii, anatomii.
30 maja-23 czerwca 2004 r. – praktykê odbywa³a grupa 9 studentów
III i IV roku Wydzia³u Farmaceutycznego.
Opiekunami grupy byli: od 30 maja do 5 czerwca – Prorektor ds.
Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Kierownik Katedry Traumatologii,
prof. Dejka³o Walery Pietrowicz oraz od 5-23 czerwca – prof. Sierak
Elena Aleksiejewna, Dziekan ds. Studentów Zagranicznych.
Prof. Dejka³o W.P. zapozna³ siê równie¿ z prac¹ Kliniki Chirurgii
Urazowej, Leczenia Oparzeñ i Chirurgii Plastycznej, a na zaproszenie prof. dr. hab. Krzysztofa S³owiñskiego, Kierownika wymienionej Kliniki, uczestniczy³ te¿ w konferencji naukowej, która
odbywa³a siê w tym czasie w Poznaniu.
Podczas spotkania z Prorektorem, prof. dr. hab. Andrzejem Obrêbowskim obaj Prorektorzy podpisali Umowê o dalszej wspó³pracy miêdzy uczelniami medycznymi w Poznaniu i Witebsku.
4-25 maja 2005 r. – na praktykach przebywa³a grupa 6 studentów
z Wydzia³u Lekarskiego i 3 studentów Farmacji. Opiekunami byli od
4-15 maja – Dziekan ds. Studentów Zagranicznych, specjalista chorób wewnêtrznych, prof. Jupatow Gennadij Iwanowicz, a od 15-25
maja – prof. Pristupa Wadim Witalewicz – asystent Katedry Oftalmologii.
Udzia³ w Zjazdach Naukowych i Konferencjach, które odby³y siê
w Uniwersytecie Medycznym w Witebsku.
30-31 paŸdziernika 2003 r. – doktoranci naszej Uczelni: mgr Vitali
Dubai i mgr Joanna Saliburska, a tak¿e studentka Wydzia³u Nauk
o Zdrowiu mgr Joanna Jaskólska, wziêli udzia³ w Konferencji Naukowej Studentów i M³odych Pracowników Nauki, zorganizowanej
przez Uniwersytet Medyczny w Witebsku, na której przedstawili
swoje prace:
• Dyderski S., Grzeœkowiak E., Dubai V., Sza³ek E., Szkutnik D.:
Biapharmaceutical availability evaluation of ketoprofen in vitro;
• Jaskólska J.: The Comparative Analysis of Growth Hormone and
IGF I Secretion Endocrynological Distempers;
• Saliburska J., Duda G., Pupek-Musialik D.: Analysis of Taste
Sensitivity in Adults with Arterial Hypertension.
26-31 paŸdziernika 2004 r. – Smalara J. i Wygralak H., studentki V
roku Wydzia³u Lekarskiego, wziê³y udzia³ w Miêdzynarodowej
Konferencji Studentów Medycyny XXI w., zorganizowanej przez
Uniwersytet Medyczny w Witebsku, na której wyg³osi³y referaty:
• Wygralak H.: Profilaktyka nowotworów piersi, wystêpuj¹cych
sporadycznie oraz u kobiet z grupy wysokiego ryzyka;
• Wygralak H., Smalara J., Ha³as J, £asiñska I., Sobierajska K.,
Podkowiñska A.: Report on the event called „Open Door”.
13-15 kwietnia 2005 r. – studentki V roku Wydzia³u Lekarskiego
Akademii Medycznej w Poznaniu: Magdalena Szwarczyñska i Honorata Wygralak wziê³y udzia³ w Studenckiej Konferencji Naukowej
nt. Aktualne Problemy Wspó³czesnej Medycyny 2005, zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Miñsku. Zaprezentowa³y prace:
Ocena metod operacyjnych, powik³añ oraz œmiertelnoœci u pacjentów
powy¿ej 80 roku ¿ycia ze z³amaniem odcinka bli¿szego koœci udowej
oraz Wspó³istnienie chorób tarczycy ze zmianami ³agodnymi oraz
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rakiem gruczo³u piersiowego. Obie prace zosta³y bardzo wysoko
ocenione, a praca z onkologii dodatkowo zosta³a nagrodzona wyró¿nieniem.
Koszty ka¿dorazowo by³y pokryte z funduszy przeznaczonych na
kontakty z Bia³orusi¹. Na terenie Bia³orusi koszty pokrywa³a strona
zapraszaj¹ca.
Udzia³ w Zjazdach Naukowych i Konferencjach, które odby³y siê
w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
Z zaproszenia dr. Andrzeja Deckerta, skorzystali: prof. Pirogowa L.
i prof. Wiliczenko N. z Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, którzy
wziêli udzia³ w Konferencji nt. Rozwój Fizyczny Dzieci i M³odzie¿y
oraz ich Motorycznoœæ w Zdrowiu i Wybranych Jednostkach Chorobowych, która odby³a siê w Poznaniu, 3-4 wrzeœnia 2004 roku.
1-5 listopada 2004 r. – prof. Irena Mat³awska, jako reprezentant
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, wziê³a
udzia³ w Konferencji Naukowej z okazji 70-lecia Uniwersytetu Medycznego w Witebsku oraz 45 rocznicy powstania Wydzia³u Farmaceutycznego, na którym wyg³osi³a referat o wspó³pracy i odczyta³a
okolicznoœciowy list od JM Rektora, prof. dr. hab. Grzegorza H.
Brêborowicza.
Sta¿e naukowe w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1-30 kwietnia 2003 r. – Aleksandra Bovkun, aspirant Witebskiego
Uniwersytetu Medycznego, przebywa³a na miesiêcznym sta¿u naukowym w Katedrze i Zak³adzie Farmakognozji Akademii Medycznej, w czasie którego wykonywa³a analizy fitochemiczne, a w Katedrze Biochemii Farmaceutycznej – badania aktywnoœci antyoksydacyjnej gatunków z rodzaju Salix. W okresie pobytu mia³a
zapewnione zakwaterowanie, wy¿ywienie oraz stypendium.
Prace, które ukaza³y siê w materia³ach zjazdowych Konferencji,
organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Witebsku, a których autorami, b¹dŸ wspó³autorami, by³ pracownicy naszej Uczelni:

1. Lubakowska L. A, Gurina N. C., Sikorska M., Mat³awska I.,
Szaufer-Hajdrych M., Spiridowicz E. W.: Analiza porównawcza widm kwasów fenolowych wystêpuj¹cych w Syringa
vulgaris. 58 Naukowa Sesja Pañstwowego Uniwersytetu Medycznego w Witebsku, Witebsk, 26-27 luty 2003 r.
2. Lubakowska L. A, Gurina N. C., Sikorska M., Mat³awska I.,
Szaufer-Hajdrych M., Reszetnikow W. N.: Kwasy fenolowe
w kwiatach Syringa vulgaris. 58 Naukowa Sesja Pañstwowego
Uniwersytetu Medycznego w Witebsku, Witebsk, 26-27 luty
2003 r.
3. Bylka W., Mat³awska I.: Surowce roœlinne i leki pochodzenia
roœlinnego stosowane w Polsce w leczeniu ³agodnego rozrostu
stercza. VII Zjazd Farmaceutów Republiki Bia³oruskiej „Farmacja XXI wieku”, 22 X 2004, Witebsk (materia³y zjazdowe str.
238-240, pod red. W.W. Kugacz)
4. Sikorska M., Mat³awska I., Chanaj J.: Zwi¹zki flawonoidowe
w Galinsoga parviflora. VII Zjazd Farmaceutów Republiki Bia³oruskiej „Farmacja XXI wieku”, 22 X 2004, Witebsk (materia³y
zjazdowe str. 306-307, pod red. W.W. Kugacz)
5. Szaufer-Hajdrych M., Zabrodzka M.: Flavonoids of Lonicera
caerulea L. leaves. VII Zjazd Farmaceutów Republiki Bia³oruskiej „Farmacja XXI wieku”, 22 X 2004, Witebsk (materia³y
zjazdowe str. 318-320, pod red. W.W. Kugacz)
6. Szaufer-Hajdrych M., M., Mat³awska I.: Phenolic compounds
in Lonicera tatarica L. VII Zjazd Farmaceutów Republiki
Bia³oruskiej „Farmacja XXI wieku”, 22 X 2004, Witebsk
(materia³y zjazdowe str. 320-321, pod red. W.W. Kugacz)
7. Kosiniec A.N., Gurina N., Mat³awska I.: Miêdzynarodowa
wspó³praca i perspektywy. VII Zjazd Farmaceutów Republiki
Bia³oruskiej „Farmacja XXI wieku”, 22 X 2004, Witebsk
(materia³y zjazdowe str. 615-617, pod red. W.W. Kugacz)
8. Mielcarek J, Grobelny P.: Photostabilization effect of cochineal
on 1,4-dihydropyrimidine derivatives. VII Zjazd Farmaceutów
Republiki Bia³oruskiej „Farmacja XXI wieku”, 22 X 2004,
Witebsk (materia³y zjazdowe str. 271-274, pod red. W.W.
Kugacz).

Wszystkie grupy studenckie z Bia³orusi, które przyjecha³y do Poznania, uczestniczy³y w spotkaniach z przedstawicielami w³adz Uczelni;
studenci otrzymali certyfikaty o odbytych praktykach i drobne upominki.
W tym miejscu chcê podziêkowaæ Rektorowi, prof. dr. hab. Grzegorzowi H. Brêborowiczowi za przychylnoœæ – wszystkie inicjatywy
spotyka³y siê ze zrozumieniem i akceptacj¹. Prorektorom: prof. dr. hab. Andrzejowi Obrêbowskiemu oraz prof. dr. hab. Wojciechowi
Golusiñskiemu, dziêkujê za stworzenie na spotkaniach mi³ej, serdecznej i ciep³ej atmosfery, a b. Dziekanowi Wydzia³u Farmaceutycznego,
prof. dr. hab. Zenonowi Kokotowi, za wspieranie mojej dzia³alnoœci, organizowanie spotkañ na terenie Dziekanatu. Serdeczne podziêkowania
sk³adam Kanclerzowi, mgr. Bogdanowi Poniedzia³kowi i Dzia³owi Spraw Studenckich, kierowanemu przez mgr Mariê Kaleciñsk¹ za pomoc
w organizacji pobytu goœci z Bia³orusi.
W organizacjê pobytów studentów z Uniwersytetów Medycznych Bia³orusi by³a zaanga¿owana du¿a grupa pracowników Akademii
Medycznej w Poznaniu. Serdeczne podziêkowania chcia³am z³o¿yæ wszystkim Kierownikom Katedr, Zak³adów, Klinik, którzy opiekowali siê
grupami studentów. Szczególne podziêkowanie sk³adam b. Kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, dr. Andrzejowi
Deckertowi za zaanga¿owanie w organizacjê pobytu studentów w zakresie sportu i rekreacji oraz za mo¿liwoœæ uczestniczenia studentów
z Witebska w 2004 i 2005 roku w Dniach Sportu w naszej Uczelni.
Serdecznie dziêkujê Pani Dyrektor Biblioteki G³ównej, mgr Anieli Piotrowicz za organizowanie rokrocznie spotkañ naukowych i towarzyskich, na których studenci z Bia³orusi, mieli okazjê zapoznaæ siê z prac¹ Biblioteki, jak i za ofiarowanie podrêczników anglojêzycznych
z dziedziny medycyny opiekunom grup studenckich z Uniwersytetu Medycznego w Witebsku.
Chcia³abym podkreœliæ szczególne zaanga¿owanie i wszechstronn¹ pomoc w organizacji i realizacji programów naukowych oraz
kulturalno-rekreacyjnych dla przebywaj¹cych w Poznaniu grup studentów z Bia³orusi ze strony: mgr. Adama Pytliñskigo (doktoranta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM), dr. n. med. Marka Ciesielskiego (asystenta Katedry Radiobiologii i Biologii Komórki) oraz mgr.
farm. Vitali Dubai (pracownika Katedry i Zak³adu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji). W pomoc w zakresie wspólnych wyjœæ na imprezy,
zwiedzanie Poznania w³¹czyli siê te¿ studenci Wydzia³u Lekarskiego i Farmaceutycznego.
Prof. AM dr hab. Irena Mat³awska
Pe³nomocnik Rektora ds. Wspó³pracy z Bia³orusi¹
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MARCIÑSKIE ROGALE… TYLKO W JAGODZIE!
O corocznym spotkaniu m³odzie¿y studenckiej z W³adzami Akademii Medycznej
w rozmowie z prof. AM dr. hab. Jackiem Wysockim, Prorektorem ds. Integracji i Promocji Uczelni
Ewa Madziar: Panie Rektorze, jak co roku, 11 listopada, odby³o
siê spotkanie w³adz Uczelni ze studentami na ca³odziennym pikniku w Jagodzie. Proszê przypomnieæ, jaka jest tradycja wyjazdów
do tego miejsca i kiedy zosta³a ona zapocz¹tkowana?
Prof. Jacek Wysocki: To tradycja bardzo odleg³a, mo¿na powiedzieæ, ¿e siêgaj¹ca poprzedniego ustroju. Nasza Uczelnia od wielu lat
dzier¿awi obiekt w Jagodzie, a korzystj¹ z niego nie tylko studenci,
ale tak¿e pracownicy Akademii, na przyk³ad inicjuj¹cy tu sezon wêdkarski.
M³odzie¿ bardzo chêtnie przyje¿d¿a do Jagody, pewnie dlatego,
¿e to naprawdê ciekawe miejsce – po³o¿one w g³êbi lasu, oddalone od
Poznania o ponad 130 kilometrów, ustuowane z dala od cywilizacji
i codziennego zgie³ku.
W leœniczówce nie ma pr¹du, posi³ki przygrzewa siê na piecu
wêglowym, a wodê czerpie siê ze studni. Mi³o tu, szczególnie jesieni¹
rozpaliæ ognisko, wspólnie poœpiewaæ. Proszê mi wierzyæ, tak¿e dla
w³adz rektorskich spêdzenie kilku godzin w tak surowych warunkach, w takiej ciszy – ma swój urok.
Ponadto, taki wyjazd stanowi korzystn¹ mo¿liwoœæ oderwania siê
od codziennych problemów i z ca³¹ pewnoœci¹ sprzyja mi³ej atmosferze, integracji oraz luŸnej wymianie pogl¹dów, dalekiej od fachowych dyskusji w klinice czy w sali wyk³adowej.

Ciekaw¹ inicjatyw¹ okaza³a siê uruchomiona niedawno internetowa
skrzynka rektorska dla studentów. Okaza³o siê, ¿e naszej m³odzie¿y
bardzo odpowiada mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z Rektorami
za pomoc¹ internetowego ³¹cza. Ci¹g³e emocje wzbudzaj¹ akademiki. Dowiedzieliœmy siê na przyk³ad, ¿e studenci nie maj¹ odpowiedniego zaplecza do parkowania rowerów. W najbli¿szym czasie
wyjaœnimy tê sprawê i postaramy siê pomóc. M³odzie¿ pyta³a nas
tak¿e o nowy serwer, który wkrótce planujemy przekazaæ specjalnie
dla ich potrzeb. Proszê sobie nie wyobra¿aæ wyjazdu do Jagody jako
zebrania, na którym kolejnym osobom oddaje siê g³os. M³odzie¿ pije
kawê, herbatê, piecze kie³baski, je marciñskie rogale. Samorz¹d dba
o dobre samopoczucie studentów, wydaje nawet okolicznoœciowy
œpiewnik, s¹ te¿ dowcipy, anegdoty – a dopiero gdzieœ w tle tocz¹ siê
wa¿ne dla obu stron rozmowy.
£atwo jest w³adzom Uczelni stworzyæ atmosferê zmniejszaj¹c¹
dystans?
 Mimo, ¿e tradycj¹ sta³a siê mokra i deszczowa pogoda w czasie
naszych corocznych wyjazdów do Jagody, tym razem studentom nie
bardzo chcia³o siê wracaæ do Poznania. Postrzegam to jako nasz
sukces i dowód na to, ¿e z tym dystansem, o którym Pani mówi, wcale
nie jest tak Ÿle.

Kto zwykle organizuje spotkania w Jagodzie?

Jak Pan postrzega m³odzie¿ studenck¹ naszej Uczelni?

 W tym roku, organizacj¹ tej imprezy zaj¹³ siê bezpoœrednio Samorz¹d Studencki wraz z nowym Prorektorem ds. Studenckich –
prof. dr. hab. Zenonem Kokotem, który naturalnie w spotkaniu tym
uczestniczy³. W³adze Akademii bardzo ucieszy³a obecnoœæ grupy
ponad 120 studentów, których do Jagody przywioz³y a¿ trzy autokary.

 Myœlê, ¿e mamy du¿o szczêœcia, bo kszta³cimy m³odzie¿ coraz
lepiej wyedukowan¹. Akademia Medyczna w Poznaniu ma ugruntowan¹ pozycjê wœród innych tego typu uczelni. Dok³adamy tak¿e
wszelkich starañ w trosce o nasz dobry wizerunek w kraju i za granic¹. Moim zdaniem, to w³aœnie wysoki poziom nauczania, przyci¹ga
do nas tak¹ liczbê absolwentów szkó³ œrednich. Trafia do nas m³odzie¿ dobrze wykszta³cona, w³adaj¹ca jêzykami obcymi, przebojowa, w dodatku ju¿ na wstêpie poddana bardzo ostrej weryfikacji
egzaminacyjnej.
W zawodach medycznych jest tak, ¿e ci m³odzi ludzie, po ukoñczeniu nauki bêd¹ nieœli nasz wizerunek wszêdzie tam, gdzie podejm¹ pracê. Wielu z nich bêdzie budowaæ nasz image za granic¹.
Takie s¹ realia. Ta m³odzie¿, to po prostu nasz najwiêkszy kapita³.

Taki wyjazd s³u¿y tak¿e i temu, by studenci mogli bez skrêpowania opowiedzieæ w³adzom Uczelni o swoich problemach,
k³opotach, a tak¿e przedstawiæ pomys³y i ¿yczenia. O czym rozmawiano w tym roku?
 Dyskutowaliœmy trochê o samym budynku w Jagodzie. To obiekt
ponad stuletni, wymagaj¹cy remontu. W³adze naszej Uczelni,
w miarê mo¿liwoœci, staraj¹ siê prowadziæ tam sukcesywne prace
rewitalizacyjne, choæ nie jest to formalnie nasz budynek.
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STUDENCI
Z MOZARTEM W EUROPÊ
Europejskie tournée Chóru poznañskiej Akademii Medycznej
W po³owie lipca, prezes Chóru AM odebra³a tajemniczy tele fon. Niezna ny jegomoœæ, przedstaw i a j ¹ cy s i ê ja k o pr o f es o r z Wr o c³ a w i a , z a py t a ³ cz y C hó r wy r a ¿ a c hê æ wz i ê c i a u dz i a ³ u w mi e s i ê cz nym tournée po Europi e Zachodniej wykonuj¹ c „Req uiem” M ozarta z berli ñsk¹ ork iestr¹ stud e n t ó w R I A S Yo u t h O r ch estra.
Profesor nie mówi nie
W pierwszej chwili uznaliœmy pytanie za kosmiczne, poniewa¿
sezon zakoñczyliœmy na pocz¹tku czerwca, nota bene przywo¿¹c
z Miêdzynarodowego Festiwalu w Barczewie Br¹zowy Dyplom.
Wszyscy ju¿ dawno porozje¿d¿ali siê po Polsce (i nie tylko) korzystaæ z zas³u¿onych wakacji. Poza tym (w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci) nikt z nas nie widzia³ nut „Requiem” na oczy, a wielu nawet nie
s³ysza³o nigdy tego dzie³a, wiêc co tu mówiæ o przygotowaniu prawie
godzinnego koncertu na paŸdziernik (a wystarczy przes³uchaæ pierwsz¹ czeœæ „Requiem” ze s³ynnym „Kyrie eleison”, ¿eby uœwiadomiæ
sobie stopieñ trudnoœci tego utworu).
Ale Profesor Pa³ka nie powiedzia³ „nie”. Warunkiem podjêcia
jakichkolwiek dzia³añ by³o znalezienie sk³adu, poniewa¿ organizator
ca³ego przedsiêwziêcia, dyrygent z Luksemburga – pan Volker
Hartung za¿yczy³ sobie 22-osobowy zespó³ (po 6 osób w wysokich
g³osach i po 5 w niskich). Rozpoczêliœmy wiêc poszukiwania ludzi,
którzy byli gotowi na „mozartowskie szaleñstwo” i poœwiêcenie
wrzeœnia na naukê utworu. Nie by³o to proste. Wielu chórzystów
zaplanowa³o wyjazdy w poszukiwaniu pracy, niektórzy ju¿ byli za granic¹, inni bali siê, ¿e nie dostan¹
urlopu na Uczelni albo w pracy. D³ugo trwa³o, zanim pojawi³a siê pierwsza iskierka nadziei, ¿e mo¿e siê uda.
W koñcu ukszta³towa³ siê trzon zespo³u; brakowa³o pojedynczych osób,
a w³aœciwie ich ostatecznych deklaracji, co do wyjazdu.
Prawnik potrzebny od zaraz
Dla Zarz¹du rozpocz¹³ siê „organizacyjny kocio³” – za³atwianie akademika na wrzesieñ dla ludzi spoza
Poznania, skanowanie i rozsy³anie
nut, przygotowanie proœby do Dziekanów o indywidualny tok nauki, by
umo¿liwiæ odrobienie miesiêcznych
zaleg³oœci, szukanie i rezerwacja sali
dla prób, strojenie pianina i wiele,
wiele innych.
Lista uczestników wprawdzie by³a, ale niepe³na, umowa by³a, ale po
niemiecku, a z nik¹d nie by³o pomocy. Wszystkiego trzeba by³o siê
nauczyæ, wszystko zrobiæ samemu, do
wszystkiego namawiaæ. Na szczêœcie
wyci¹gnê³o siê parê ¿yczliwych r¹k
i niezw³ocznie wziê³o do pracy, nie
w¹tpi¹c w powodzenie!
Marta £uczak uzupe³ni³a zrobion¹ naprêdce listê chórzystów, a nie
wystarczy³o wcale wykonaæ kilku te-
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lefonów – trzeba by³o prosiæ, namawiaæ zapewniaæ i reklamowaæ coœ,
co w³aœnie z braku chêtnych nie by³o pewne!!! I tak zamyka³o siê to
b³êdne ko³o. Zbyszko G¹siorowski skanowa³ i rozsy³a³ im nuty i p³yty
z utworem, dba³, by na czas byli o wszystkim informowani. Ale
najwiêksze problemy by³y z umow¹ – tak naprawdê nikt siê na tym
nie zna³! Trzeba by³o przet³umaczyæ, sprawdziæ; ale od czego s¹
mê¿czyŸni? Od tego ¿eby kobiety mog³y na nich polegaæ! Zbyszko
niemal spod ziemi wykopa³ chêtnych do pomocy prawników,
wywalczy³ wa¿ne poprawki w umowie. Wtedy wyjazd przesta³ byæ
marzeniem – sta³ siê rzeczywistoœci¹! Doda³o to otuchy uczestnikom,
doda³o pani prezes – Emilii £adziak, która przecie¿ wszystkim zarz¹dza³a, za³atwia³a, walczy³a o to tournée.

Grupa Mozarta æwiczy takt po takcie
1 wrzeœnia zjecha³a „Grupa Mozarta” (tak¹ nazw¹ ochrzcili siê
chórzyœci). Nie mieli gdzie mieszkaæ i nie mieli czasu. W domu
Zbyszka, który wszystkich przygarn¹³, rozpoczê³y siê gor¹czkowe
próby i przymiarki do d³ugiego na 80 stron utworu, do godzinnego
Requiem Mozarta! Po pokojach snuli
siê ze s³uchawkami na uszach studenci, wszêdzie gra³y p³yty z msz¹
¿a³obn¹, ka¿dy stara³ siê zapamiêtaæ
jak najwiêcej. Nie by³o czasu na przerabianie podstaw, na t³umaczenie. Za
to by³o du¿o chêci i obopólnego wsparcia: Kuba Józefiak, nie umiej¹c czytaæ
nut, œci¹gn¹³ z Internetu specjalny program, dziêki któremu zdo³a³ przepisaæ
ka¿dy dŸwiêk, jeden po drugim,
pracuj¹c do trzeciej w nocy! Iwona
Michalska, nie mog¹c przyjechaæ do
Poznania, przepisa³a sobie ca³¹ partiê
sopranów, której uczy³a siê sama, maj¹c do pomocy tylko p³ytê!
Kiedy spotkaliœmy siê w Poznaniu
w Sali Czarnej na pierwszej próbie,
wszyscy byliœmy przera¿eni, tak saVOLKER HARTUNG
mo ogromem materia³u, jak i jego trudVolker Hartung jest jednym z najbardziej interenoœci¹. Æwiczyliœmy takt po takcie,
suj¹cych wspó³czesnych dyrygentów. Jego wyraŸczasami razem, czasami osobno, po
ny styl dyrygowania oraz umiejêtnoœæ prowadze7-8 godzin dziennie. 5 wrzeœnia wzi¹³
nia orkiestry i solistów sprawia, ¿e wszêdzie
nas pod opiekê prof. Pa³ka i wtedy
zyskuje sobie popularnoœæ. Od 1986 roku Volker
sz³o coraz lepiej.
Hartung jest szefem M³odzie¿owej Orkiestry FilZ wielkim zaanga¿owaniem pracoharmonii w Kolonii, z któr¹ pojawia³ siê na
wa³ z nami Adaœ K³onkowski – II
wielu miêdzynarodowych festiwalach muzycznych.
dyrygent Chóru – jemu to najwiêcej
W 2002 roku Volker Hartung za³o¿y³ European New
zawdziêczaj¹ nasze basy, których
Philharmonic Orchestra w Luksemburgu.
by³o najmniej, a mia³y strasznie trudne
V. Hartung zgadza siê z Monteskiuszem, ¿e „tylko
partie do opanowania.
œmia³kowie robi¹ wielkie rzeczy”.
Dziêki przychylnoœci b. Prorektora
ds. Studenckich, prof. dr. hab.
W. Golusiñskiego, 11 wrzeœnia Chór
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W drodze do Hiszpanii

Wszystkie pu³apki Mozarta
Na³adowani pozytywn¹ energi¹, choæ ju¿ trochê zmêczeni, wróciliœmy do Poznania, by w poniedzia³ek znów spotkaæ siê w Sali
Czarnej Collegium Anatomicum, tym razem na przygotowane wczeœniej zajêcia z emisji g³osu prowadzone przez specjalistê w tej dziedzinie, pani¹ profesor El¿bietê Wtorkowsk¹ z Bydgoszczy, które
mia³y pomóc nam pokonaæ wszystkie trudnoœci, jakie przygotowa³
dla chóru Mozart pisz¹c „Requiem”. Zajêcia trwa³y 2 dni.
W œrodê mieliœmy wielk¹ przyjemnoœæ przywitaæ w Poznaniu
pana Volkera Hartunga – naszego dyrygenta na czas tournée. Od razu
bardzo siê polubiliœmy, pan Hartung okaza³ siê byæ przesympatycznym cz³owiekiem z du¿ym poczuciem humoru. Tak bardzo by³
zaskoczony naszym przygotowaniem, ¿e zrezygnowa³ z planowanych prób w Polsce i dostaliœmy „wolne” na przygotowania do i 27
wrzeœnia.

wyjecha³ na tydzieñ do Sierakowa na obiecane (jeszcze w czerwcu)
warsztaty. Pierwotnym celem wyjazdu by³o przygotowanie repertuaru na nowy sezon, ale w zaistnia³ej sytuacji musieliœmy
rozszerzyæ program o dodatkowe próby dla ju¿ ukszta³towanej
„Grupy Mozarta”. Œpiewaliœmy wiêc trzy razy dziennie po 2, czasem
3 godziny. Niektórzy z nas w ogóle nie zakosztowali sierakowskiej
sportowej atmosfery, bo nie by³o kiedy. W pi¹tek daliœmy koncert
w Szkole Podstawowej w Sierakowie, a w niedzielê zaœpiewaliœmy
na mszy w tamtejszym koœciele.

Kosmiczne, znaczy mo¿liwe
Czeka³o nas 21 koncertów w Hiszpanii, Anglii i Niemczech
w najpiêkniejszych koœcio³ach i salach koncertowych Europy. Zobaczyliœmy Barcelonê, Madryt, Grenadê, Alicante, Londyn, Brighton,
Cardiff, Koloniê, Frankfurt nad Menem, Heidelberg, Berlin i wiele,
wiele innych miejsc. Do Polski wróciliœmy 31 paŸdziernika.
Wiemy ju¿, ¿e czasem warto wierzyæ w pozornie niemo¿liwy
sukces, a na pytania, pozornie kosmiczne, mo¿na odpowiedzieæ twierdz¹co. Jeœli siê tylko bardzo chce...

FRAGME NTY Z DZ IENNIKÓW PODR Ó¯NYCH Z T OURNÉE PO EUR OPIE
MEDYK, MUZYK I OBIE¯YŒWIAT W JEDNYM
czyli CHÓR AKADEMII MEDYCZNEJ NA EUROPEJSKIM TOURNÉE

Nadszed³ w koñcu ten dzieñ… Dzieñ, na który czekaliœmy do koñca
z niedowierzaniem. 27.09.2005 – pamiêtna data, pocz¹tek naszej
wielkiej przygody. Skoro œwit, z baga¿em wiêkszym od samych siebie
i uœmiechami od ucha do ucha spotykamy siê na stacji PKP i pakujemy
siê do autokaru. Zabieramy po drodze wspó³towarzyszy spod Eskulapa
i ze Smochowic, sk¹d po krótkim, wzruszaj¹cym po¿egnaniu przez
naszego Maestro, prof. Pa³kê, ruszamy w kierunku Niemiec. W Kolonii
spotykamy siê z Volkerem Hartungiem – pomys³odawc¹ ca³ego przedsiêwziêcia i naszym dyrygentem na czas tournée.

28 IX 2005 KOLONIA
Zwarci i gotowi wyruszamy rano do centrum Kolonii na pierwsz¹ próbê
z orkiestr¹. Spotykamy siê z naszymi towarzyszami przysz³ej podró¿y ju¿
w korytarzu przed sal¹, gdzie odbêdzie siê „rehearsal”. Ró¿ne narodowoœci, ró¿ne kolory skóry… To bêdzie przygoda miêdzynarodowa!
Niemcy, Rosjanie, Ukraiñcy, Gruzinka, Brazylijka, Australijczyk, Codziennie by³ czas na ma³¹ rozœpiewkê przed godzinnym koncertem
W³och, Holender, Macedoñczyk… Z lingwistycznego zgie³ku dobiegaj¹
nas równie¿ polskie g³osy. W orkiestrze s¹ Polacy studiuj¹cy w Niemczech! Pierwsza próba ca³kiem udana, choæ orkiestra gra pierwszy raz w komplecie i Volker od czasu do czasu ³api¹c siê za g³owê potupuje na
sektor dêciaków. Po oko³o 2-godzinnej próbie dostajemy czas wolny na zwiedzanie Kolonii. No i zaczyna siê fotograficzne szaleñstwo.
Przepiêkna gotycka Katedra, spokojne deptaki, spacery nad Renem – tak oto up³ynê³o popo³udnie.
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30 IX 2005
Celem na dziœ ju¿ jest BILBAO. W tym mieœcie za dwa dni odbêdzie siê
nasz pierwszy wystêp w wielkiej Sali Koncertowej. Temperatura na
zewn¹trz, im bardziej na po³udnie, zachêcaj¹co ros³a… I w koñcu….
E VIVA ESPANA!!! Pireneje zza okien autokaru porazi³y nas swoim
piêknem.
2 IX 2005 BILBAO
Ca³y dzieñ spêdziliœmy na zwiedzaniu Bilbao (stolicy kraju Basków),

Muzycy æwicz¹ w ka¿dych warunkach

gdzie doœwiadczyliœmy uroków leniwego hiszpañskiego popo³udnia.
Pierwsza czêœæ koncertu to Symfonia m40 oraz Koncert na Fagot
i Orkiestrê Mozarta, które wykonuje orkiestra pod batut¹ Volkera
Hartunga. Druga czêœæ to Requiem Mozarta. Orkiestra, soliœci i my. To
pierwszy prawdziwy koncert, wiêc koncentracja 100%. Sala pe³na!
Chór Akademii Medycznej z Poznania wchodzi na scenê, aby zaœpiewaæ
„Requiem” Mozarta dla 1200 osób... To nasza wielka radoœæ! I wielkie
wzruszenie.

Widok na Gibraltar

6 X 2005 BARCELONA
No i przyszed³ czas na stolicê Katalonii – Barcelonê. Podziwialiœmy miasto „na wdechu”. Sagrada Familia, aleja Ramblas, Port z Santa Maria
i kolumna z Kolumbem wskazuj¹cym na Amerykê, Park Guell, przepiêkne koœcio³y i katedry… Dotarliœmy z powrotem do miejsca naszego
koncertu, którym by³ Palau de la Musica Catalana. Volker wczeœniej zapowiada³, ¿e koncert w Barcelonie bêdzie szczególny, poniewa¿
bêdziemy œpiewaæ w najpiêkniejszej Sali Koncertowej Europy. Koncert wypad³ fantastycznie. Oklaskom nie by³o koñca, st¹d te¿ na bis
zaœpiewaliœmy „Dies Irae”.
To by³ jeden z najbardziej szczególnych dni ca³ego tournée…
9 X 2005 TORREMOLINOS, TARIFA, JEREZ
Jesteœmy na najbardziej wysuniêtym na po³udnie zak¹tku Europy, który nazywa siê Tarifa. Po jednej stronie Ocean Atlantycki, po drugiej Morze
Œródziemne. Woda w obu akwenach ma nawet inny kolor! Niesamowity widok. Jesteœmy krok od Afryki!
10 X 2005 TORREMOLINOS, GRANADA
Do Granady wyje¿d¿amy po po³udniu, wiêc poranek i wczesne popo³udnie
up³ywa na k¹pieli w Morzy Œródziemnym. Pla¿a, palmy, b³êkitne fale
i my… Podczas opalania, z daleka gdzieœ dobiegaj¹ hiszpañskie dŸwiêki
w rytmie flamenco… Raj na ziemi! Wieczorem œpiewamy „Requiem”
Mozarta ju¿ po raz siódmy, przed nami jeszcze 15 koncertów...
14-16 X 2005
Hiszpaniê opuœciliœmy 14 paŸdziernika. Przed nami by³a d³uga droga
do Wielkiej Brytanii, a czasu ma³o. Podczas podró¿y przez Francjê
wspominaliœmy ostatnie dni: Grenada urzek³a nas Alhambr¹, gdzie
zachwycaliœmy siê misternie rzeŸbionymi, jakby koronkowymi œcianami
mauretañskiej warowni; têtni¹cymi ¿yciem ogrodami i szemrz¹cymi
fontannami – w tym najs³ynniejsz¹ – z Patio de los Leones, której kopia
znajduje siê … w Poznaniu przy Zamku.
Alhambra
Zaœmiewaliœmy siê do ³ez wspominaj¹c zabawne gesty dyrygenta na
koncercie w Esteponie, gdzie puzonistka o ma³y w³os nie spad³a z krzes³a, a nam konkurencjê robi³y graj¹ce na zewn¹trz sali œwierszcze. Nurtowa³o nas, czy dojdziemy do porozumienia z nowymi instrumentalistami,
którzy mieli do³¹czyæ do nas na promie. Czêœæ z nas martwi³a siê te¿ o swoje ¿o³¹dki w czasie rejsu. Na szczêœcie nasze obawy szybko siê
rozwia³y. Wieczór spêdziliœmy na zawieraniu nowych i zacieœnianiu starych znajomoœci w jednym z pok³adowych barów i weso³ych pl¹sach na
parkiecie.
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17-23 X 2005
Nastêpnego poranka zawinêliœmy do portu w Hull. Miasteczko przywita³o nas s³oneczn¹
pogod¹ – jak¿e nietypow¹ dla brytyjskiego klimatu. W tamtejszej katedrze odby³ siê
pierwszy koncert z nowym sk³adem orkiestry. Angielska publicznoœæ – mo¿e nie tak
¿ywio³owa jak hiszpañska – przyjê³a nas ciep³o i nagrodzi³a gromkimi brawami.
W ci¹gu nastêpnego tygodnia zwiedzaliœmy i koncertowaliœmy w katedrach w Cardiff,
Lancaster, Londynie, Brighton i Bristolu. W pamiêæ zapad³y nam w¹skie uliczki z niskimi
domkami, œredniowieczne zamki i oczywiœcie centrum Londynu, które ogl¹daliœmy pod
przewodnictwem Darka. Nie raz powrócimy wspomnieniami do Royal Pavilon – wakacyjnej rezydencji królewskiej w Brighton i kamienistej pla¿y, na której podziwialiœmy
zachód s³oñca.
Aby urozmaiciæ sobie nasze wystêpy, dyskretnie zmienialiœmy tekst „Requiem”. I tak
zamiast „Dies irae” œpiewaliœmy „gdzie jest Irek”, a w miejsce „de poenis inferni” – „ten
poenis in piernik”. O naszych drobnych szachrajstwach wiedzieli tylko cz³onkowie
orkiestry, którzy z niecierpliwoœci¹ wyczekali naszych ¿arcików, a nawet po cichu nam
wtórowali (jeœli pozwala³y im na to partie instrumentalne).
24-29 X 2005
Czas bieg³ nieub³aganie i 24 paŸdziernika przeprawiliœmy siê z Dover promem na
kontynent i ruszyliœmy do Niemiec. Czeka³o nas jeszcze 5 koncertów, w tym 2 wa¿ne:
Chwila przed jednym z 21 koncertów
w Kolonii – rodzinnym mieœcie dyrygenta i najwa¿niejszy dla nas – w Berlinie, dok¹d mia³
przyjechaæ nasz Maestro. (Oba wystêpy uda³y siê znakomicie – mo¿ecie przekonaæ siê
o tym s³uchaj¹c fragmentów nagrania na stronie chóru.) Po drodze koncertowaliœmy te¿ we Frankfurcie nad Menem i – strojnym w jesienne
barwy – Heidelbergu. We wszystkich tych miejscach mieliœmy czas na zwiedzanie i zakup pami¹tek.
30-31 X 2005
W ten sposób nadszed³ ostatni dzieñ naszego tournée. Dzieñ pe³en sprzecznych uczuæ – radoœci z przyjazdu Profesora i rych³ego powrotu do
naszych bliskich, ale i smutku, bo trzeba siê rozstaæ z dyrygentem i cz³onkami orkiestry. Po¿egnaniom i uœciskom nie by³o koñca. Niejedna ³za
zakrêci³a siê w oku – wszak przez ostatni miesi¹c byliœmy jedn¹ rodzin¹…. Podró¿ do Poznania, podczas której dzieliliœmy siê wra¿eniami
z Maestro, minê³a w okamgnieniu.
W taki oto sposób zakoñczy³a siê nasza wielka przygoda z „Requiem” Mozarta. Jednak œpiewaj¹cy studenci naszej Uczelni nie spoczywali na
laurach – wszak wkrótce nadesz³y œwiêta! a z nimi koncert kolêd i pastora³ek. A kto wie – mo¿e w niedalekiej przysz³oœci znowu zaintonujemy:
„Requiem aeternum…”.
Fragmenty z Pamiêtnika Agaty Ma³kowskiej, opracowane przez Emiliê i Zbyszka
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„MCS' – TEJ”…
…CZYLI WYMIANA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH
POMIÊDZY WITEBSKIEM A POZNANIEM
Godzina 22 z minutami... Reprezentacyjny hotel nale¿¹cy do Witebskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzieœ daleko na wschodniej Bia³orusi. Œciœniêci, st³oczeni, w 9 osób, stoimy zatrzaœniêci
w zepsutej hotelowej windzie. Zaskoczenie i bezradnoœæ...
Duszno... Wiêkszoœæ z nas pilnie pragnê³aby skorzystaæ z toalety,
a za drzwiami krzyczy coœ do nas po rosyjsku pani eta¿owa. Na
szczêœcie nie wszyscy zostaliœmy uwiêzieni w pu³apce. M¹dra
Gosia, dziesi¹ta osoba z naszej polskiej grupy, przytomnie postanowi³a pójœæ schodami, zamiast pchaæ siê do niewielkiej windy, która, jak chwilê póŸniej siê okaza³o, nie da³a rady udŸwign¹æ
nas wszystkich. Teraz to w³aœnie Gosia stanowi ³¹cznik miêdzy
naszym ciasnym wiêzieniem, a œwiatem zewnêtrznym. W koñcu
po up³ywie 40 minut, za spraw¹ wezwanego miejscowego majstra
– „z³otej r¹czki”, drzwi siê otwieraj¹.

Tak w³aœnie rozpoczê³a siê nasza przygoda z Bia³orusi¹. Trzytygodniowa oficjalna wymiana studencka w ramach praktyk wakacyjnych miêdzy poznañsk¹ AM a Witebskim Uniwersytetem Medycznym. By³ to ju¿ kolejny rok przynosz¹cej wiele obopólnych
korzyœci wymiany studentów bia³oruskich (9 osób) z podobn¹ liczb¹
studentów naszej Uczelni. £¹cznie pojecha³o nas dziesiêcioro: dwoje
studentów z wydzia³u lekarskiego, siedmioro z farmacji oraz mgr
Leszek Dobrowolski – asystent Katedry Chemii Farmaceutycznej,
wyznaczony jako nasz opiekun przez Pani¹ prof. AM dr hab. Irenê
Mat³awsk¹, wieloletniego koordynatora owocnej polsko–bia³oruskiej medycznej wspó³pracy.
23 godziny i 58 minut
Z Poznania do Witebska dostaliœmy siê wygodnie, bezpoœrednim
poci¹giem, na który bilet grupowy zakupi³a nasza Uczelnia. Podró¿
trwa³a 23 godziny i 58 minut, ale wbrew pozorom nie by³a uci¹¿liwa
– wagony sypialne pozwoli³y na wygodny wypoczynek. Ju¿ na
przejœciu granicznym spotka³a nas pierwsza ciekawostka: zmiana
podwozia ca³ego poci¹gu. Tory w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego s¹ o parê centymetrów szersze ni¿ w pozosta³ej czêœci
Europy. Wszystkie wagony wtaczane s¹ do wielkiej hali razem
z podró¿nymi, a potem podnoszone w ca³oœci na lewarach. Stare
podwozie wyje¿d¿a spod wagonów, a nowe przyje¿d¿a z przeciw-

nego kierunku. Ca³a operacja zosta³a przeprowadzona bardzo
sprawnie i trwa³a nie d³u¿ej ni¿ pó³ godziny.
Do Witebska przyjechaliœmy po po³udniu. Zadbany dworzec
w niczym nie przypomina³ ani poznañskiego, ani tym bardziej warszawskiego. Wszystko czyste, pachn¹ce, informacja o przyjazdach
kolejnych poci¹gów wyœwietlana by³a na elektronicznym telebimie,
a szyby okienek kas co chwilê czyszczone przez pani¹ sprz¹taczkê...
Przywitano nas ju¿ na peronie, sk¹d do hotelu nale¿¹cego do Uniwersytetu zawiezieni zostaliœmy uczelnianym busikiem.
Prezydent w ka¿dej sali
Nastêpnego dnia przywita³a nas Pani Dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego witebskiej uczelni, poinformowana ju¿ najwyraŸniej
o naszej przygodzie z wind¹ poprzedniego wieczoru. Nastêpnie
zostaliœmy oddani pod opiekê Olgi – m³odej i bardzo sympatycznej
asystentki Katedry i Zak³adu Farmakognozji, która zajmowa³a siê
logistyk¹ zajêæ naukowych naszej grupy przez ca³y okres praktyk.
W jej towarzystwie odwiedziliœmy wa¿niejsze Katedry Wydzia³u
oraz zwiedziliœmy uczelniê. Budynek Witebskiego Medycznego
Uniwersytetu znajduje siê przy g³ównej ulicy i jest chlub¹ nie tylko
miasta, ale i ca³ego kraju. Jest to najwiêksza akademia medyczna na
Bia³orusi oraz jedyna posiadaj¹ca Wydzia³ Farmaceutyczny. Rocznie
koñczy j¹ oko³o 200 absolwentów wydzia³u lekarskiego, 150
farmaceutycznego oraz 100 stomatologicznego. Budynki Uczelni s¹
bardzo zadbane, wszystko b³yszczy czystoœci¹, trudno znaleŸæ odrobinê kurzu, brudny kawa³ek œciany czy te¿ papierek rzucony gdzieœ
w k¹cie. Wejœcia pilnuje ochrona legitymuj¹ca wszystkich. W centralnym miejscu wiêkszoœci sal wisi portret prezydenta – A. £ukaszenki. Na terenie ca³ej uczelni obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz palenia tytoniu. Natomiast studenci Wydzia³u Lekarskiego s¹ zobowi¹zani dodatkowo do promowania swoj¹ postaw¹ zdrowego
stylu ¿ycia, tak¿e poza bramami alma mater. W razie przy³apania
z papierosem przez któregoœ z profesorów mog¹ naraziæ siê na
nieprzyjemnoœci. PóŸniej co prawda okaza³o siê, ¿e zakaz ten jest
raczej teoretyczny i przestrzegany w³aœciwie tylko przez pierwszaków...
Kitel prawdê ci powie
Sale æwiczeñ wyposa¿one s¹ tu w liczne i sprawne, choæ nieco
przestarza³e oprzyrz¹dowanie, gotowe w pe³nym rynsztunku na

18

FAKTY AM Nr 6 (2005)

STUDENCI
przyjêcie nowej grupy studentów. Na uczelni nie brakuje te¿
komputerów oraz innych nowoczesnych udogodnieñ techniki, jak na
przyk³ad rzutniki multimedialne. Do dyspozycji ka¿dego ze
studentów jest sala komputerowa z dostêpem do Internetu i ponad
piêædziesiêcioma stanowiskami wyposa¿onymi w nowoczesne
sprzêty. W wolnym czasie równie¿ i my mogliœmy wysy³aæ maile do
domu oraz surfowaæ po wirtualnym œwiecie. Dodatkowo multimedialne prezentacje z ka¿dego dowolnego wyk³adu oraz materia³y
prezentowane przez wyk³adowców w ramach æwiczeñ, s¹ tu umieszczane na uczelnianym serwerze i mo¿liwe do skopiowania przez
ka¿dego studenta. Wszyscy wyk³adowcy bez problemu udostêpniaj¹
studentom swoje prezentacje i prace, co niestety, w wiêkszoœci przypadków (nie wiadomo dlaczego) nie ma miejsca u nas w Poznaniu.
Z ka¿dego przedmiotu mo¿liwy do nabycia jest te¿ skrypt
zawieraj¹cy najwa¿niejsze zagadnienia i ich wyjaœnienia. Wyk³ady
w Witebsku s¹ obowi¹zkowe, a obecnoœæ sprawdzana jest na nich
wyrywkowo... Studenci chodz¹ w nienagannie wyprasowanych
kitlach oraz czepkach, które nosi siê na wiêkszoœci zajêæ, a nie tylko,
tak jak to jest u nas, na æwiczeniach z anatomii. Dopiero starsze lata
pozwalaj¹ sobie na niezapiêcie fartucha, brak czepka na g³owie lub
jednodniowy zarost czy nie spiête w³osy. Niestety, zupe³nie odmienne wra¿enie ni¿ ³ad i porz¹dek korytarzy i sal ca³ej uczelni robi¹
uczelniane toalety, które nawet na piêtrze gabinetów Rektora i Dziekanów nie zachêcaj¹ do skorzystania.
Hipobaryczny unikat
Kolejnego poranka pod nasz hotel, przyjecha³ uczelniany busik,
którego kierowca, od tego czasu ju¿ codziennie, wozi³ nasz¹ grupê na
wszystkie zajêcia. O godzinie 8.30, po obfitym œniadaniu w uczelnianej sto³ówce, przygotowywanym specjalnie pod nasze gusty
i ¿yczenia wyra¿one dnia poprzedniego, udaliœmy siê z wizyt¹ do
Katedry Biologii.
Tutaj przywita³ nas po polsku starszy i bardzo mi³y pan profesor,
który swego czasu czêsto odwiedza³ nasz kraj. Nie obca mu by³a
tak¿e nasza poznañska Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej
oraz jej kierownik pani profesor Anna C. Majewska. Po krótkim
wprowadzeniu w dzia³alnoœæ Katedry, w³¹czono nasz¹ grupê do zajêæ
pierwszego roku Wydzia³u Lekarskiego, dotycz¹cych budowy i funkcji DNA, po czym nast¹pi³ przygotowany przez pana profesora
specjalnie dla nas wyk³ad na temat ekologii.
Po obiedzie, kolejne atrakcje: m.in. Muzeum Przyrodnicze
w witebskim ratuszu; wieczorem natomiast dostojna i pyszna kolacja
wspólnie z w³adzami witebskiej uczelni, w restauracji naszego hotelu. Nieco zaskoczeni tak podnios³ym charakterem spotkania,
staraliœmy siê godnie reprezentowaæ poznañsk¹ AM i wypaœæ jak
najlepiej. Na szczêœcie nikomu nie uda³o siê rozlaæ wina, a trochê
sztywna pocz¹tkowo atmosfera zosta³a w koñcu prze³amana.
Nastêpny dzieñ znów bez chwili wytchnienia: wyk³ad z biochemii razem z bia³oruskimi studentami, nastêpnie kawa i poczêstunek w laboratorium zak³adu oraz krótka wycieczka po Katedrze. Na
ka¿dym kroku traktowano nas jak VIP-ów i starano siê wszystko
pokazaæ od jak najlepszej strony oraz sprawiæ, by nam siê podoba³o.
Po po³udniu wycieczka do Zak³adu Medycyny Doœwiadczalnej z jej,
ponoæ unikaln¹ w œwiecie, komor¹ hipobaryczn¹.
Stalowy, szczelny cylinder d³ugoœci 20 metrów, mieszcz¹cy
w œrodku piêtnastu pacjentów oraz obs³ugê, wyposa¿ony jest
w pompê pró¿niow¹ wytwarzaj¹c¹ podciœnienie analogiczne do
panuj¹cego na wysokoœci kilku tysiêcy metrów. Owa górska
atmosfera wyp³ywa stymuluj¹co na wytwarzanie erytropoetyny
i zwiêkszanie poziomu hematokrytu oraz – jak zapewniali lokalni
specjaliœci – generuje inne, niezbadane jeszcze, korzystne zmiany
w ludzkim organizmie. Sesja terapeutyczna trwa tu dwie godziny
i powtarzana jest dwa razy w tygodniu przez ró¿ne okresy czasu.

W komorze mog¹ byæ leczeni prawie wszyscy pacjenci bez wiêkszych przeciwwskazañ. Terapia zastêpuje brakuj¹ce na Bia³orusi
górskie sanatoria oraz leczy ponoæ wiêkszoœæ znanych chorób pocz¹wszy od skóry, przez ginekologiê po reumatyzm i choroby serca.
Równie¿ bia³oruscy sportowcy æwicz¹ w warunkach ni¿szego ciœnienia parcjalnego tlenu wytwarzanego przez komorê, dziêki czemu
podnosz¹c swoj¹ wydolnoœæ.
Poznajemy Bia³oruœ
Wieczór i popo³udnie nareszcie mieliœmy dla siebie. Mogliœmy
pospacerowaæ po mieœcie, posmakowaæ miejscowego dobrego piwa
w lokalnym pubie i podzieliæ siê wra¿eniami dnia. Witebsk, który jest
mniej wiêcej wielkoœci po³owy Poznania, to niezmiernie czyste
i zadbane miasto, wydaje siê te¿ bardzo bezpieczny, równie¿
wieczorami. Nie znajdzie siê tu zaniedbanego trawnika, czy œmieci na
ulicy. Budynki s¹ odmalowane, a w centrum wre praca przy budowie
zburzonej w czasach ZSRR prawos³awnej katedry. Przez miasto
przep³ywa rzeka DŸwina, w bliskoœci której znajduje siê amfiteatr
s³yn¹cy na ca³¹ Bia³oruœ z festiwalu muzyki pop. Witebsk ma wiele
parków, w których wieczorami spotyka siê m³odzie¿. Na ulicach nie
ma ¿ebrz¹cych, pijanych czy agresywnych osobników, chocia¿
w przeciwieñstwie do naszej ojczyzny nie ma tu zakazu spo¿ywania
alkoholu w miejscach publicznych, a piwo mo¿na kupiæ nawet
w uczelnianej sto³ówce...
Kolejny dzieñ: sobota. Rano œniadanie w specjalnie dla nas
otwartej jad³odajni, nastêpnie wycieczka z pani¹ Prorektor ds. Wymian Zagranicznych – odpowiedzialn¹ za kulturalno-turystyczny
plan naszej praktyki na Bia³orusi, do oddalonego o kilkadziesi¹t
kilometrów Po³ocka. To niewielkie miasteczko ozdabia katolicka
katedra oraz stary prawos³awny klasztor. Zwiedzanie katedry z przewodnikiem przybli¿y³o nam burzliw¹ historiê tego miejsca oraz
ods³oni³o ruiny kolejnych œwi¹tyñ budowanych na fundamentach
starego bizantyjskiego klasztoru. Nastêpnie uczestniczyliœmy w koncercie organowym, a po nim zaproszono nas na obiad do lokalnej
restauracji.
Zwiedzanie prawos³awnego klasztoru dozwolone jest po ubraniu
przez kobiety spódnic oraz nakryæ g³owy, panowie natomiast zobowi¹zani s¹ do noszenia d³ugich spodni. Wymagane stroje s¹ do
dyspozycji turystów w specjalnym koszu, w którym mo¿na przebieraæ w barwnych kolorach chust i kiecek. Pop oprowadzaj¹cy nasz¹
grupê przedstawi³ nam krótk¹ historiê zabytkowych obiektów, przekonywa³ nas o powrocie prawos³awia do ³ask w ostatnich latach oraz
odnawianiu cerkwi i klasztorów, które w czasach Zwi¹zku Radzieckiego przeznaczano na magazyny czy chlewnie. Nauczyliœmy
siê te¿ ¿egnaæ po wschodnioobrz¹dkowemu...
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STUDENCI
W niedzielê odby³o siê trochê przyd³ugawe zwiedzanie muzeum
bohatera Armii Czerwonej – Szmirowa, który wysadzi³ siê
w powietrze, aby unikn¹æ niemieckiej niewoli.
O polityce nie rozmawiamy!
W kolejnym tygodniu nasza grupa zosta³a podzielona na dwie
czêœci – medyczn¹ – dwuosobow¹, oraz farmaceutyczn¹. Po œniadaniu 8 osób uda³o siê na æwiczenia z chemii leków. A dwójka
z wydzia³u lekarskiego wraz z bia³oruskim Ministrem (sic!) do Spraw
Balloterapii oraz jego asystentk¹ zosta³a zaprowadzona do sanatorium dla ¿o³nierzy uczestnicz¹cych w wojnie afgañskiej. ¯o³nierzom, a g³ównie pañstwowym notablom i ich rodzinom, przys³uguje szeroki wachlarz us³ug medycznych obejmuj¹cych m.in.
opiekê psychologów lecz¹cych skutki wojny zakoñczonej 20 lat
temu, masa¿ystów oraz wielu specjalistów klinicznych. Wszystko to
zlokalizowano w jednym budynku wyposa¿onym w wiele urz¹dzeñ
pocz¹wszy od biczy wodnych, przez sauny, po endoskopy i 3D USG.
Kolejn¹ atrakcj¹, oddalon¹ o czterdzieœci minut drogi od Witebska, by³o sanatorium po³o¿one w œrodku lasu nad malowniczym
jeziorkiem. S³one Ÿród³a, a tak¿e piêkno otaczaj¹cej natury, wp³ywaj¹ leczniczo na dolegliwoœci tutejszych kuracjuszy. Oprowadzeni
przez dyrektora zdrojowiska mogliœmy skorzystaæ z ³ó¿ka masuj¹cego plecy, posmakowaæ wody zdrojowej, a w koñcu, poczêstowani ciastem i sokiem odpocz¹æ chwilkê nad jeziorem. Po po³udniu
nasza grupa zosta³a scalona i zawieziona do muzeum Marca Chagalla, mieszcz¹cego siê w niewielkim domu z uroczym ogródkiem,
urz¹dzonym w taki sam sposób, jak w m³odoœci artysty. Uwagê
zwraca³y zdobi¹ce œciany szkice pochodz¹ce z okresu dojrza³ej
twórczoœci Chagalla.
Wieczorem – nieoficjalne wyjœcie nad rzekê w towarzystwie
kilku studentów medycyny zapoznanych na æwiczeniach poprzedniego dnia. Ku naszemu zdziwieniu nikt z obecnych nie chcia³
podejmowaæ tematów politycznych. Chcieliœmy dowiedzieæ siê jak
na Bia³orusi postrzegane jest zaostrzenie stosunków miêdzy naszymi
krajami, a tak¿e wymieniæ pogl¹dy z rówieœnikami. Niestety,
wszelkie zagadnienia polityczne s¹ na Bia³orusi tematami tabu, nie
mo¿na wyra¿aæ niepoprawnej politycznie myœli oraz w jakikolwiek
negatywny sposób odnosiæ siê do osoby prezydenta. Gro¿¹ za to
powa¿ne konsekwencje, w³¹cznie z wydaleniem ze studiów...
Dowiedzieliœmy siê, ¿e swobody naszych rówieœników s¹ mocno
ograniczone. Bardzo trudno jest im wyjechaæ za granicê, studenci nie
mog¹ podejmowaæ dorywczej pracy, a w sklepie czy restauracji
zatrudnia siê wy³¹cznie osoby na ca³y etat i sta³y kontrakt w dodatku
dopiero po ukoñczeniu specjalistycznych szkó³ – na przyk³ad
ekspedienta sklepowego czy kelnera. Mo¿liwoœæ podejmowania
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wakacyjnej pracy istnieje jedynie w Rosji, do której wyje¿d¿a siê
stosunkowo ³atwo. Codzienne ¿ycie studenckie wygl¹da podobnie
jak w Polsce, a wiele oficjalnych zakazów, jak cisza nocna czy zakaz
palenia tytoniu przez studentów medycyny, nie jest do koñca
respektowanych.
Kieszonkowe na pó³ pensji
We wtorek niespodzianka: dostaliœmy stypendium na w³asne
wydatki w wysokoœci 100 dolarów w rublach bia³oruskich. Czuliœmy
siê troszkê niezrêcznie, bowiem wynagrodzenie zajmuj¹cej siê nami
pani Olgi by³o wy¿sze jedynie o 50%, a ona pracowa³a na dwa etaty:
asystentki na uczelni, a po po³udniu farmaceutki w aptece. Przyk³adowo pensja ordynatora oddzia³u szpitalnego na Bia³orusi wynosi
200 dolarów.
Studentów wspomaga Pañstwo – nawet przeciêtne wyniki
w nauce upowa¿niaj¹ do pobierania stypendium.
¯ycie u naszych wschodnich s¹siadów okazuje siê niewiele
tañsze. Ceny jedzenia s¹ podobne, ubrañ i przedmiotów codziennego
u¿ytku minimalnie ni¿sze, a wystawy sklepowe kusz¹ takimi samymi
towarami i markami jak w Polsce. Natomiast koszty najmu mieszania, op³ata za akademik (7 dolarów na miesi¹c) oraz cena paliwa
(4 razy taniej), s¹ zdecydowanie odmienne od naszych. Na Bia³orusi
nie ma prywatnych sklepów, supermarketów, firm lub komisów
z u¿ywanymi rzeczami czy sprzêtem. Ponadto obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz wymiany walut poza Narodowym Bankiem. Na
rynku funkcjonuj¹ sieci pañstwowych sklepów i fabryk. Ceny
wszelkich towarów s¹ wszêdzie niemal¿e identyczne. Prywatna dzia³alnoœæ ogranicza siê do restauracji i drobnych budek gastronomicznych, stoisk w domach handlowych czy na targowiskach, gdzie
ludzie z okolicznych wsi sprzedaj¹ mleko, warzywa oraz nasiona
s³onecznika.
Recepta niepotrzebna
Dwóch medyków, zgodnie z wtorkowym planem odby³o wizytê
na oddziale diagnostycznym, natomiast farmaceutów zaproszono do
akademickiej apteki, gdzie zapoznawali siê z receptur¹ leków. Zostaliœmy zawiezieni do miejskiego szpitala przypominaj¹cego
wielkoœci¹ poznañskie kliniki przy ul. Lutyckiej lub Kurlandzkiej.
Przed wejœciem czeka³ jeden z lekarzy, który poprowadzi³ nas przez
krête korytarze na oddzia³ diagnostyczny.
Wygl¹d szpitala mo¿na przyrównaæ do tych nieodnowionych
jeszcze oddzia³ów poznañskich szpitali klinicznych, w stylu „kwasoodporna pod³oga, podwieszane panele sufitowe i plastikowe okna”.
W salach podobna liczba chorych, na pod³odze znajome linoleum,
a gdzie niegdzie na poobdzieranych z bia³ej farby ramach ³ó¿ek wisz¹
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metalowe karty gor¹czkowe. Na oddziale oprócz starych aparatów
RTG z rêcznie wywo³ywanymi zdjêciami, czy EKG z nape³nianymi
atramentem rysownikami, mo¿na by³o znaleŸæ tak¿e tomograf komputerowy, czy nowoczesny aparat USG. Ogólne wra¿enie, jakie robi³
szpital by³o zdecydowanie lepsze ni¿ spodziewaliœmy siê po wys³uchaniu informacji na ten temat przed wyjazdem z Polski.
Nasz¹ dwójkê przywita³ ordynator, zapraszaj¹c na kawê do swojego gabinetu, gdzie pokrótce scharakteryzowa³ oddzia³. Przebrani
w kitle i uzbrojeni w stetoskopy powêdrowaliœmy do kolejnego
gabinetu emerytowanego kierownika katedry, który z racji licznych
wyjazdów na konferencje i zjazdy organizowane w naszym kraju,
doskonale mówi³ po polsku. Profesor objaœni³ nam kolejne przypadki
kliniczne, pokazywa³ zdjêcia, zapisy EKG a nastêpnie przedstawi³
ca³y oddzia³ i zaprowadzi³ do pacjentów.
Mieliœmy te¿ okazjê porozmawiaæ z grup¹ studentów pi¹tego
roku, która w³aœnie skoñczy³a zajêcia. Przedmioty kliniczne maj¹
podobny charakter jak u nas. Zwykle zaczyna siê od seminarium,
potem praktyka z pacjentami. Kliniki s¹ równie¿ zblokowane tak jak
w Poznaniu, a czas trwania zajêæ – podobny. Wydaje siê, ¿e studenci
maj¹ wiêcej praktyki ni¿ w Polsce. Nie do pomyœlenia jest, by
absolwent nie potrafi³ w praktyce u¿ywaæ nici chirurgicznych, za³o¿yæ gipsu, czy nawet wykonaæ appendektomii. W programie studiów s¹ równie¿ liczne szkolenia wojskowe oraz obozy, na których
praktycznie æwiczy siê medycynê katastrof. Ponadto, zaobserwowaliœmy znaczne ró¿nice we wzajemnych relacjach miêdzy nauczycielami akademickimi a studentami. Widaæ wiêksz¹ otwartoœæ, na
porz¹dku dziennym jest zwracanie siê studentów z problemami,
a tak¿e podejmowanie dialogu. W³adze Uczelni nie s¹ dla przeciêtnego studenta osobami obcymi, z którymi nigdy nie przysz³o mu
osobiœcie porozmawiaæ. Dziekan i Rektor uczestnicz¹ we wszelkich
oficjalnych i nieoficjalnych imprezach studenckich, a tak¿e osobiœcie
przyjmuj¹ studentów w godzinach urzêdowania. Po ukoñczonych
studiach, które równie¿ trwaj¹ 6 lat. Pañstwo wyznacza miejsce pracy
ka¿demu z absolwentów. Nie wygl¹da to jednak tak kolorowo. Wiêkszoœæ absolwentów trafia, prawdopodobnie wbrew woli i niezale¿nie
od wyników w nauce na prowincjê, gdzie zostaj¹ lekarzami ogólnymi. Studiuj¹cy nie maj¹ w³aœciwie ¿adnego wp³ywu na to, kim
zostan¹, czy gdzie trafi¹. Ponoæ, jedynie absolwenci protegowani
mog¹ zostaæ specjalistami w ró¿nych dziedzinach klinicznych. Bia³oruskie studia medyczne oraz tytu³y naukowe nie s¹ te¿ uznawane za
granic¹.
Jakby na pokaz…
Tego dnia popo³udnie spêdziliœmy razem, odwiedzaj¹c Olgê na
dy¿urze w aptece. Co ciekawe, na Bia³orusi nie wymaga siê recept
przy zakupie medykamentów. Ka¿dy mo¿e przyjœæ do apteki i kupiæ
antybiotyk czy lek hormonalny, jedynie zakupy narkotyków s¹ œciœle
kontrolowane. Lekarz wystawia receptê, jednak lek mo¿na nabyæ za
tê sam¹ cenê bez recepty. Ceny detaliczne leków s¹ w ca³ym kraju
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jednakowe, dziêki czemu szybko i skutecznie zlikwidowano sieci
prywatnych aptek. Zachodnie firmy farmaceutyczne mog¹ wprowadzaæ lek dopiero wtedy, gdy na rynku bia³oruskim jest dostêpny
tañszy odpowiednik produkcji krajowej.
Kolejnego dnia zwiedzaliœmy klinikê przeznaczon¹ dla pracowników rz¹dowych. Oddzia³y wyposa¿one by³y w najnowsze sprzêty,
jednoosobowe pokoje z telewizorami i wie¿ami stereo. Jednak, mimo
gotowoœci personelu wszystko sta³o prawie puste, jakby tylko na
pokaz… Wieczorem czêœæ nieoficjalna programu – wizyta w bani,
czyli wschodniej odmianie sauny. W pomieszczeniu rozgrzewanym
do oko³o stu stopni Celsjusza, o wilgotnoœci powietrza dochodz¹cej
do 99% (na skutek polewania roz¿arzonych kamieni wod¹), le¿y siê
na ³awach i ok³ada wzajemnie „wienikami” – pêkami ga³¹zek brzozy
i dêbu. Potem nale¿y wskoczyæ do basenu z lodowat¹ wod¹, a na
koniec czeka nas odpoczynek w saloniku z telewizj¹ i muzyk¹.
Kolejne dni, kolejne atrakcje i zajêcia: æwiczenia z toksykologii,
zwiedzanie uczelnianego ogrodu botanicznego, suszarni surowców
roœlinnych, Muzeum Literatury, Muzeum Repina; by³ tak¿e teatr
i spotkanie z aktorami oraz lekcja farmakognozji.
W koñcu nadszed³ ostatni dzieñ naszego pe³nego wra¿eñ pobytu
na Bia³orusi... Odby³o siê spotkanie przy okr¹g³ym stole z w³adzami
uczelni i innymi zagranicznymi studentami; obecna by³a telewizja.
Wrêczono nam zaœwiadczenia o odbytej praktyce a tak¿e upominki.
Potem jeszcze tylko wywiad dla bia³oruskich dziennikarzy telewizyjnych i po¿egnanie goœcinnych progów Witebskiego Uniwersytetu
Medycznego...
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POWIEDZ TO NA FORUM
Po to, by studenci mogli podyskutowaæ o sprawach im bliskich, takich jak problemy konkretnego Wydzia³u, by wymieniaæ
siê pogl¹dami i sugestiami z poszczególnymi organizacjami studenckimi, w tym redakcj¹ Pulsu AM. W³aœnie po to
powsta³o internetowe Forum Dyskusyjne Pulsu AM.
Od niedawna na stronach internetowych Pulsu AM dzia³a Forum Dyskusyjne. Obecnie podzielone jest na trzy kategorie: Puls AM, Wydzia³y
oraz Rozmaitoœci.
Forum powsta³o w wersji testowej. Je¿eli spotka siê z zainteresowaniem i przychylnoœci¹, Redakcja Pulsu AM postara siê uruchomiæ Forum
o pe³nej funkcjonalnoœci.

http://www.pulsam.fora.pl

ZATRZÊS£O W ESKULAPIE
Dnia 16 listopada roku pañskiego 2005 w klubie studenckim „ESKULAP”, przy ulicy Przybyszewskiego, ponownie
mo¿na by³o us³yszeæ g³oœn¹ muzykê i œpiew, zobaczyæ b³yski reflektorów oraz œwiate³ dyskotekowych.
Rada Uczelniana Samorz¹du Studenckiego postanowi³a, ¿e w³aœnie tam odbêd¹ siê „Otrzêsiny” dla studentów pierwszego roku naszej Akademii. Ta tradycyjna impreza, po d³ugich
godzinach przygotowañ i ciê¿kiej pracy ekipy monta¿owej, elektryków oraz cz³onków Rady
Uczelnianej rozpoczê³a siê o godz. 20.00. Bilety w cenie zdecydowanie pro-studenckiej spowodowa³y, ¿e na imprezie bawi³o siê oko³o 500 osób. Zabawa odbywa³a siê na 2 poziomach – na
parterze by³ parkiet do tañczenia, a na poziomie 1 – bar oraz karaoke, które cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem. Wielu z nas odkry³o w sobie
pok³ady nowych talentów!
Jak zwykle, nie zabrak³o s³ynnego ju¿ „przyrzeczenia kota”, sk³adanego przez studentów pierwszego roku. O jego odczytanie poproszony
zosta³ Prorektor ds. Studenckich, prof. dr hab. Zenon Kokot. Nie mog³o siê odbyæ bez konkursów dla spragnionych nagród pierwszoroczniaków! Jeden z nich polega³ na piciu mleka ze spodka bez u¿ycia r¹k. Uczestnicy popisali siê umiejêtnoœciami lingwistycznymi J – ju¿ po
nied³ugim czasie pierwszy z nich oblizywa³ dno miseczki. Kolejny konkurs polega³ na sprawdzeniu tê¿yzny fizycznej, gibkoœci cia³a i refleksu.
Polega³ on na dobiegniêciu do stanowiska, na którym znajdowa³ siê z³o¿ony w kostkê i zapiêty fartuch oraz za³o¿eniu go w jak najkrótszym
czasie na siebie. Zmaganiom przygl¹dali siê znamienici goœcie honorowi, mianowicie: wspomniany Prorektor ds. Studenckich, Prodziekani
Wydzia³ów: Nauk o Zdrowiu, prof. Micha³ Musielak; Lekarskiego I, dr hab. Ryszard Marciniak oraz Farmaceutycznego, prof. Lucjusz
Zaprutko. Dziêki hojnoœci sponsorów dla nikogo nie zabrak³o nagród.
Impreza trwa³a do godz. 2.00 w nocy. Zarówno na parkiecie, jak i przy karaoke k³êbi³y siê t³umy rozbawionych studentów.

Tomasz NiedŸwiedzki
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PUBLIKACJE
ÆWICZENIA Z CHEMII O GÓLNE J DLA STUD E N T Ó W K O S M E T O L O G I I
Niniejszy skrypt adresowany jest dla studentów nowego kierunku – kosmetologia – realizowanego na Wydziale
Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu.
W pierwszym rozdziale omówiono zastosowanie podstawowego sprzêtu laboratoryjnego, z którym studenci kosmetologii mog¹ spotkaæ siê w przysz³ej pracy zawodowej. Nastêpny rozdzia³y poœwiêcono takim zagadnieniom, jak:
uk³ady dyspersyjne, roztwory buforowe, procesy jonowe oraz sposoby pomiaru i okreœlenia odczynów roztworów.
W skrypcie zawarte s¹ nie tylko æwiczeñ laboratoryjnych, lecz tak¿e pewne zagadnienia teoretyczne, pomocne w ich
zrozumieniu. Ostatni rozdzia³ dotyczy zasad bezpieczeñstwa pracy z substancjami chemicznymi, z uwzglêdnieniem
sposobów postêpowania w ró¿nych sytuacjach zagro¿enia, jakie mog¹ mieæ miejsce w laboratorium chemicznym.
Z Przedmowy autorów
J. Mielcarek, H. Stefaniak, Æwiczenia z chemii ogólnej dla studentów kosmetologii,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2005.
F A R M A K OG N O Z JA . P O D R Ê C Z N IK D L A S T U D E NT Ó W F A R M A CJ I
„Farmakognozja”, podrêcznik dla studentów farmacji, jest kontynuacj¹ poprzednich wydañ, znacznie poszerzony
o surowce roœlinne, wprowadzone do lecznictwa w ostatnich latach, a tak¿e o wyniki badañ fitochemicznych
i farmakologicznych, potwierdzaj¹cych aktywnoœæ biologiczn¹.
Uwzglêdnia dane z najnowszych opracowañ, zawieraj¹cych monografie surowców: FP VI, Komisja E, ESCOP
i WHO, a tak¿e z piœmiennictwa Ÿród³owego, materia³ów zamieszczanych na stronach internetowych producentów
leków roœlinnych lub druków informacyjnych producentów leków.
Surowce roœlinne podzielono na 18 grup wed³ug grup zwi¹zków czynnych, decyduj¹cych o dzia³aniu farmakologicznym. Ka¿dy rozdzia³ poprzedza zwiêz³y wstêp dostarczaj¹cy informacji o budowie chemicznej, niektórych
w³aœciwoœciach fizyko-chemicznych i dzia³aniu farmakologicznym omawianej grupy zwi¹zków naturalnych.
Autorzy bêd¹ wdziêczni za wskazanie uwag, które prosimy na adres: farmakognozja@amp.edu.pl.
Farmakognozja. Podrêcznik dla studentów farmacji, pod red. Ireny Mat³awskiej,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2005.

PRZEGL¥D LEKARSKI 2005/62/10 – TYTOÑ A ZDROWIE – ODWIECZNY PROBLEM – NOWE WYZWANIA
Zadaniem lekarzy, farmaceutów jest informowanie i edukowanie oraz leczenie pacjentów w zakresie zdrowotnych
konsekwencji palenia tytoniu i biernego nara¿enia na dym. Aczkolwiek edukacja powinna rozpoczynaæ siê na
poziomie szko³y podstawowej (wiêkszoœæ palaczy rozpoczyna kontakt z na³ogiem w wieku szkolnym), a nie
w momencie, gdy chory trafia do gabinetu lekarskiego lub apteki. Jednym z zadañ szko³y jest propagowanie zachowañ
prozdrowotnych.
Kolejne wyzwanie to wprowadzenie Programu nauczania o tytoniu dla studentów medycyny. Czêœæ praktyczna
prowadzona w formie warsztatów powinna nauczyæ studentów jak motywowaæ pacjentów do zaprzestania palenia.
Pozostaje ostatnie wezwanie, a w³aœciwie obowi¹zek lekarza – leczenie uzale¿nionych od tytoniu – schorzenia
opisanego pod symbolem F-17 w X Rewizji Miêdzynarodowej Klasyfikacji Chorób Œwiatowej Organizacji Zdrowia.
Po raz kolejny oddajemy w Pañstwa rêce paŸdziernikowy numer „Przegl¹du Lekarskiego” bêd¹cy zbiorem prac na
temat szkodliwego wp³ywu palenia na zdrowie prowadzonych w Polsce.
Prof. AM dr hab. Ewa Florek
„Przegl¹d Lekarski”, 2005/62/10, Wydawnictwo Przegl¹d Lekarski, Kraków 2005, Redakcja zaproszona:
Laboratorium Badañ Œrodowiskowych Katedry i Zak³adu Toksykologii Akademi Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uprzejmie informujemy, ¿e Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zmieni³o siedzibê i numery
telefonów. Obecny adres, to:
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznañ
Kierownik: dr n. hum. Janina S. Rogaliñska: tel.: (061) 854-71-50; Z-ca Kierownika: Jerzy Nowaczyk tel./fax: (061) 854-71-51
Stanowisko ds. Promocji Wydawnictw Uczelnianych
Collegium Adama Wrzoska, ul. D¹browskiego 79, 60-529 Poznañ
G³ówny specjalista: mgr Bogumi³a Strzelczak tel. (061) 854-69-09
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SUKCES W BERLINIE
Berlin. XVI Europejska Konferencja Studentów. Najwiêksza tego
typu impreza na œwiecie. Ponad 600 uczestników z 42 pañstw ca³ego
œwiata. To w³aœnie w tej presti¿owej konferencji, w sesji poœwiêconej
medycynie spo³ecznej, studentka Wydzia³u Nauk o Zdrowiu, Barbara Czech, zdoby³a pierwsz¹ nagrodê. Opiekunem projektu jest
prof. AM dr hab. Jacek Wysocki.
Barbara Czech postanowi³a zaj¹æ siê problemem zaburzeñ od¿ywiania u m³odych mê¿czyzn. Dotychczas bowiem problematyka ta
zdawa³a siê byæ niemal wy³¹cznie rozpatrywana w odniesieniu do
kobiet. Laureatka wysz³a z za³o¿enia, ¿e obecny styl ¿ycia, wynikaj¹cy ze spo³eczno-kulturowej transformacji, prowadzi m.in. do
wizualnego upodabniania siê kobiet i mê¿czyzn. Rosn¹ca dominacja
kobiet, zmniejszaj¹ca siê rola tradycyjnej rodziny i przypisanych jej
wartoœci powoduje u mê¿czyzn frustracjê i walkê o w³asn¹ – now¹ –
to¿samoœæ. W konsekwencji staj¹ siê oni bardziej podatni na zaburzenia, które tradycyjnie by³y rozpatrywane jako „kobiece”, co
w szczególnoœci odnosi siê do zaburzeñ od¿ywiania.
Badania poznañskiej studentki prowadzone by³y za pomoc¹
30-pytaniowej ankiety, w której udzia³ wziê³o 150 osób, z czego 100
osób stanowi³a grupa docelowa, a pozosta³e 50 – grupa kontrolna. Do
grupy docelowej w³¹czeni zostali m³odzi mê¿czyŸni, którzy – z racji
wykonywanego przez nich zawodu lub studiów – musz¹ poœwiêcaæ
swojemu cia³u znaczn¹ uwagê. Byli to zawodowi tancerze, studenci
i doktoranci poznañskiej ASP, studenci i doktoranci poznañskiej
AWF oraz studenci filologii. Wybór ostatniej grupy mo¿e budziæ
MEDYK TE¯ SPORTOWIEC
8 listopada br. odby³o siê posiedzenie Klubu Uczelnianego AZS
naszej Uczelni, na którym dokonano podsumowania dzia³alnoœci
Zwi¹zku za dwa ostatnie lata oraz przeprowadzono wybory na
Prezesa i cz³onków Zarz¹du.
Dominator
Sprawozdanie z dzia³alnoœci AZS za okres od 6
listopada 2003 r. do 5 listopada 2005 r. przedstawi³a Prezes AZS, Agata Blige.
W tym okresie dzia³a³o 8 fakultetów dla pocz¹tkuj¹cych i 20 dla grup zaawansowanych.
Oprócz takich jak koszykówka, siatkówka, tenis
ziemny i sto³owy czy lekka atletyka, swoich si³
mo¿na by³o spróbowaæ w jujitsu, jodze, wspinaczce sportowej, tañcu
towarzyskim oraz unihocu. Jeszcze nigdy w swojej historii AZS mia³
tylu cz³onków. W 2005 r. w Klubie Uczelnianym AZS dzia³a³y 722
osoby.
Przypomniano równie¿ najwiêksze sportowe sukcesy, w tym
najwa¿niejsze, zdobycie – po raz dziewi¹ty z rzêdu – pierwszego
miejsca w Mistrzostwach Polski Szkó³ Wy¿szych wœród uczelni
medycznych. Jeszcze nigdy nie by³o takiej dominacji jednej uczelni.
I dla cia³a i dla ducha
W okresie, za który przedstawiono sprawozdanie AZS zorganizowa³ m.in. Mistrzostwa studentów pierwszych lat – p³ywanie
(15.11.2003 r.); XVIII Turniej w Koszykówce o Puchar JM Rektora
Akademii Medycznej (20-21.03.2004 r.); Akademickie Mistrzostwa
Wielkopolski w unihokeju (10.05.2004 r.); I Mistrzostwa Organizacji
Studenckich AM (10-12.04.2004 r.); oraz „Wymarzona 11”, czyli
Turniej Marzeñ w pi³ce no¿nej na rzecz Fundacji „Mam marzenie”
(9.04.2005 r.), który przygotowano wraz z grup¹ studentów anglojêzycznych. W czasie tej imprezy na rzecz Fundacji uda³o siê zebraæ
1 200 z³. Tradycyjnie w maju odbywa³y siê Dni Sportu – Œwiêto
Kultury Fizycznej, a w styczniu Bal Sportowca, który od dwóch lat
jest po³¹czony z Balem Stomatologa. Przypomnijmy, ¿e to w³aœnie na
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zdziwienie – t³umaczy B. Czech – ale badania potwierdzaj¹, ¿e
istnieje zale¿noœæ pomiêdzy wyborem kierunku filologicznego a sfeminizowan¹ budow¹ mózgu. Do drugiej grupy w³¹czeni zostali studenci
fizyki molekularnej, informatyki, geografii oraz budowy maszyn.
Badania potwierdzi³y, ¿e wystêpuj¹ problemy od¿ywiania u m³odych mê¿czyzn. Najbardziej nara¿on¹ grup¹ okazali siê zawodowi
tancerze i studenci/doktoranci AWF. Okaza³o siê, ¿e jednym z czynników do tego prowadz¹cych mo¿e byæ presja ze strony mediów
i mody. Wiêkszoœæ badanych (60-70%) nie wiedzia³a równie¿, gdzie
mo¿na szukaæ pomocy w przypadku zaburzeñ od¿ywiania. B. Czech
zamierza kontynuowaæ swoje badania.
Jak podkreœlaj¹ organizatorzy Europejskiej Konferencji Studentów w Berlinie, to najwiêksze tego typu wydarzenie na œwiecie.
Historia tych naukowych spotkañ siêga roku 1989. Wszystkie dotychczasowe Konferencje odbywa³y siê w Berlinie, a ich organizatorami s¹ zawsze studenci Wydzia³u Medycznego. Tegoroczna
edycja, która odby³a siê od 19 do 32 paŸdziernika br., skupi³a siê
g³ównie na takich tematach jak: diabetologia, choroby uk³adu kr¹¿enia oraz onkologia. Przy ocenie koñcowej zaprezentowanych prac
jury Konferencji pod bra³o uwagê metodologiê, znaczenie tematu
oraz jakoœæ prezentacji. Od samego pocz¹tku dla organizatorów wa¿nym aspektem by³o, by spotkaniom nadaæ charakter wielodyscyplinarny; w najszerszym ujêciu konferencja ma u³atwiaæ dialog miêdzykulturowy. Jak napisa³a we s³owie wstêpnym Edelgard Bulmahn,
Federalny Minister Edukacji i Badañ: nauka przekracza granice
znacznie ³atwiej i w sposób bardziej naturalny ni¿ inne dziedziny,
a spo³eczeñstwo naukowe, to spo³eczeñstwo globalne.

Balu Sportowca nastêpuje rozstrzygniêcie plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Uczelni. W ostatniej edycji, VIII Balu
Sportowca i II Balu Stomatologa, ten presti¿owy tytu³ wywalczy³
Mateusz B³auciak (p³ywanie).
Prezes Klubu podkreœli³a, ¿e sukcesy nie by³yby mo¿liwe bez
¿yczliwoœci i pomocy wielu osób. Ze strony Uczelni szczególne
s³owa podziêkowania pop³ynê³y ku b. Prorektorowi ds. Studenckich,
prof. Wojciechowi Golusiñskiemu oraz obecnemu Prorektorowi,
prof. Zenonowi Kokotowi, Kuratorowi Klubu, prof. Zygmuntowi
Przybylskiemu, b. Kierownikowi Studium WFiS dr. Andrzejowi
Deckertowi oraz opiekunowi ze strony Studium WFiS mgr. Januszowi Przybylskiemu. Nie zapomniano równie¿ o Pracownikach
Organizacji Œrodowiskowej AZS Poznañ, innych studenckich organizacjach w naszej Uczelni oraz sponsorach.
Na laurach nie spoczniemy
Podczas spotkania, po udzieleniu ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi absolutorium, delegaci wybrali nowego Prezesa i 11-osobowy Zarz¹d. Na
czele Zwi¹zku ponownie stanê³a Agata Blige.
Wœród propozycji najwa¿niejszych zadañ, jakimi powinien zaj¹æ
siê nowy Zarz¹d wymieniono m.in.:
• podjêcie dzia³añ stabilizuj¹cych sytuacjê finansow¹ KU AZS;
• zabezpieczenie œrodków finansowych na wyjazdy na Mistrzostwa
Polski Szkó³ Wy¿szych wszystkim dru¿ynom;
• podtrzymanie organizacji Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca AM;
• utrzymanie aktywnej dzia³alnoœci istniej¹cych sekcji, rozwój ich
i powo³ywanie nowych;
• umocnienie wspó³pracy pomiêdzy organizacjami studenckimi na
naszej Uczelni;
• utworzenie strony internetowej Klubu.
Obecny na spotkaniu Prorektor ds. Studenckich, prof. Zenon
Kokot gratulowa³ doskona³ych osi¹gniêæ sportowych, zapewniaj¹c
jednoczeœnie, ¿e w³adze Uczelni do³o¿¹ wszelkich starañ, by sport w
poznañskiej Akademii Medycznej mia³ nale¿yte miejsce. Zaznaczy³
równie¿, ¿e i w tym roku przyznane zostan¹ stypendia sportowe.
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ZOBACZYÆ EFEKT
O historii, wzlotach i upadkach oraz o dzisiejszej dzia³alnoœci Studenckiego Towarzystwa Naukowego w rozmowie
z Magdalen¹ £abêdzk¹, Przewodnicz¹c¹ STN oraz Krzysztofem Kozie³kiem, b. Przewodnicz¹cym STN .

FAKTY AM: STN ma 50 lat. Ale o narodzinach tej organizacji nie mamy zbyt wiele
informacji.

M£: W jakiejœ mierze dziêki takim akcjom STN by³o tak dobrze
postrzegane i przez wiele lat nie by³o prawie ¿adnych konfliktów
z w³adzami Uczelni.

Magdalena £abêdzka: Pocz¹tek STN to
lata 50. ubieg³ego wieku. Tyle wiemy.
Wtedy zostaliœmy zarejestrowani w Uczelni,
jako organizacja studencka. W archiwach
Akademii uda³o nam siê odnaleŸæ, ¿e by³ to
rok akademicki 1955/1956.
Wczeœniej, kiedy dzisiejsza AM by³a czêœci¹ Uniwersytetu Poznañskiego, dzia³a³y tzw. Grupy Robocze, które z czasem przekszta³ci³y
siê w samodzielne ko³a naukowe. Dopiero w roku 1955/56 dosz³o do
powstania Studenckiego Towarzystwa Naukowego, które skupi³o
poszczególne ko³a.

Pierwsza konferencja zorganizowana przez STN…
M£: … dotyczy³a teorii paw³owizmu i odby³a siê w 1956 r. PóŸniej
konferencje odbywa³y siê dwa razy do roku: jedna du¿a, ogólnopolska i druga skromniejsza, powiedzmy lokalna. Szybko te¿ sta³o siê
tradycj¹, ¿e kiedy STN organizowa³ te konferencje inne sale wyk³adowe œwieci³y pustkami.

Krzysztof Kozie³ek: Inicjatorem za³o¿enia STN by³ prof. Hasik,
ówczesny asystent w Akademii Medycznej. Natomiast ze strony
studentów, pierwszym Przewodnicz¹cym zosta³ prof. Jan Steffen z
Wydzia³u Lekarskiego, a pierwszym Sekretarzem – prof. Witold
WoŸniak. Kluczow¹ rolê odegra³ równie¿ prof. Zdzis³aw Huber.
Wspomnieæ trzeba o specyficznej sytuacji, jak panowa³a wówczas na
Uczelni. W tamtym czasie funkcjonowa³ – i to ca³kiem nieŸle –
Zwi¹zek Socjalistycznej M³odzie¿y Polskiej (ZSMP). STN powstawa³ niejako dla utrzymania równowagi. ZSMP by³ przecie¿ z zasady
tworem politycznym. Natomiast nowa organizacja mia³a siê skupiæ
na sprawach naukowych, a tym samym zagospodarowaæ potencja³
dzia³aj¹cych Grup Roboczych. STN mia³ byæ alternatyw¹, stowarzyszeniem niepolitycznym. Ten w¹tek „zbalansowania” sytuacji
przewija³ siê u zarania STN, tyle, ¿e przez wiele lat o tym nic nie
mówiono.
I STN powsta³o jako organizacja niezale¿na?
KK: Przez wiele lat ten rozdzia³ faktycznie dzia³a³ i STN móg³
funkcjonowaæ stosunkowo niezale¿nie.
M£: Rozmawia³am na ten temat z prof. WoŸniakiem, który by³
pierwszym Sekretarzem STN. Wspomina³, ¿e zanim pojawi³ siê STN,
oprócz wspomnianych kó³ naukowych na Uczelni dzia³a³a organizacja o nazwie „Bratniak”. Najlepiej mo¿na by oddaæ charakter tej
organizacji przyrównuj¹c j¹ do korporacji studenckiej: grupy przyjació³ wzajemnie siê wspieraj¹cej, dzia³aj¹cej spo³ecznie, charytatywnie. „Bratniak” by³ zatem organizacj¹ bli¿sz¹ temu, co mogliœmy widzieæ w „Stowarzyszeniu umar³ych poetów” ni¿ tradycyjn¹
organizacj¹ naukow¹. Wiêkszoœæ osób, które tworzy³y „Bratniaka”
przesz³a do tworzonego STN.
KK: STN wiêksz¹ ni¿ teraz uwagê przywi¹zywa³o do wyjazdów
terenowych – taka zreszt¹ by³¹ specyfika tamtych czasów. I tak,
jecha³o siê na przyk³ad do jednej z fabryk i wszystkim pracownikom
robi³o siê badania p³uc. By³a to zreszt¹ doskona³¹ okazj¹ do sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce i zdobycia ogromnego doœwiadczenia. Teraz wyjazdy terenowe s¹ organizowane raczej w ramach
kó³ naukowych, a nie na poziomie STN. W konsekwencji, obecnie
wiêkszy akcent k³adzie siê na prowadzenia badañ naukowych, przygotowanie prac naukowych.
Jaki by³ stosunek w³adz do nowej organizacji?
KK: Od samego pocz¹tku czuæ by³o mocne poparcie w³adz Uczelni,
dla STN. Wspomniane akcje terenowe by³y oczywiœcie przez w³adze
Uczelni w pe³ni akceptowane.

Cele dzia³ania STN nie zmieni³y siê wiele przez te 50 lat.
KK: Towarzystwo jest niejako zrzeszeniem studenckich kó³ naukowych, maj¹cym na celu integracjê pracy naukowej studentów
i wspierania ich w tej dzia³alnoœci. Od samego pocz¹tku istnienia
STN przewidziano stanowisko Kuratora Towarzystwa. Jest to osoba,
przed któr¹ odpowiadamy, wyznaczona przez Rektora. Rola Kuratora nie jest jednak nigdzie dok³adnie okreœlona i w praktyce zale¿a³a
od osobowoœci kolejnych osób piastuj¹cych tê funkcjê. Czêœæ z nich
mocniej anga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ STN, wyznaczaj¹c kierunki jej
funkcjonowania, inni z kolei uwa¿ali, ¿e inicjatywê nale¿y oddaæ
w rêce studentów. Ponadto, Kurator ma s³u¿yæ porad¹, konsultacj¹ –
staje siê zatem stra¿nikiem merytorycznej pracy Towarzystwa.
Jaki by³ odzew studentów na nowopowsta³¹ organizacjê?
M£: Niestety, nie uda³o siê dotrzeæ do ¿adnych danych liczbowych:
ilu by³o studentów w STN w latach ’50., ile by³o kó³ naukowych, jak¹
prowadzili dzia³alnoœæ.
KK: Na pewno by³y jakieœ notatki ze spotkañ, ale nie zachowa³y siê,
b¹dŸ nie uda³o siê nam do nich dotrzeæ. Przetrwa³y natomiast inne,
dobitnie œwiadcz¹ce o duchu tamtej epoki, dzisiaj wywo³uj¹ce raczej
uœmiech. Chodzi na przyk³ad o ró¿nego rodzaju donosy, w stylu
„Uprzejmie donoszê, ¿e kole¿anka X w dniu takim a takim nie pe³ni³a
dy¿uru w sto³ówce, na który siê dobrowolnie zg³osi³a. W zwi¹zku
z tym proszê o wyci¹gniêcie odpowiednich konsekwencji”.
Ciemne chmury nad STN pojawi³y siê w latach ’70.
M£: W tym okresie, w po³owie lat 70., STN zosta³o zmuszone do
wspó³pracy z dzia³aj¹cym w Uczelni ZSMP. Nie oznacza³o to

Jedna z pierwszych Konferencji STN w roku 1958
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fizycznego po³¹czenia tych dwóch organizacji. Ale ZSMP by³ np.
wpisywany jako organizator ró¿nych imprez przygotowywanych
przez STN, mimo, ¿e taka wspó³praca najczêœciej nie mia³a miejsca.
KK: Chodzi³o o to, by dowiedzieæ siê czym zajmuj¹ siê ludzie w STN
– to by³ okres, kiedy polityka wkroczy³o do nauki. Od tego czasu,
przez wiele lat w Zarz¹dzie STN by³ przedstawiciel ZSMP. Takie
wzajemne obserwowanie siê przetrwa³o zreszt¹ ju¿ po zakoñczeniu
dzia³alnoœci ZSMP w Uczelni. By³ taki zwyczaj, ¿e w pracach STN
uczestniczy³ ktoœ z Samorz¹du Uczniowskiego, a przedstawiciel STN
bra³ udzia³ w pracach RUSS-u. To zmieni³o siê stosunkowo niedawno, bo 4-5 lat temu. Nasze organizacje – choæ blisko ze sob¹
wspó³pracuj¹ce – maj¹ dwa zupe³nie ró¿ne punkty zaczepu.
Wróæmy do lat ‘70. To co siê sta³o oznacza³o regres w pracach STN?
M£: Absolutnie nie.
I w tym miejscy nale¿y powiedzieæ o osobie, któr¹ wszyscy
ci, którzy pracowali
w STN w tamtych
latach okreœlaj¹ jako
g³ównego architekta
dzia³añ
Towarzystwa. Osobê, która
dziêki swoim umiejêtnoœci¹ mediacyjProfesor Zdzis³aw Huber
nym potrafi³a uchroniæ naukow¹ dzia³alnoœæ Towarzystwa. Mowa oczywiœcie o profesorze Zdzis³awie Huberze, który funkcjê Kuratora STN sprawowa³ przez 12 lat. To
g³ównie dziêki niemu STN pozosta³o organizacj¹ niezale¿n¹. I je¿eli
dzisiaj wypowiadaj¹ siê osoby, które wówczas nale¿a³y do ZSMP
i STN, to pamiêtaj¹ i podkreœlaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ jedynie na tym
STN-owskim polu naukowym.
KK: Prof. Huber by³ Kuratorem, który do swojego zadania podchodzi³ z pasj¹. Przychodzi³ na ka¿de spotkanie, zajmowa³ siê ka¿d¹
rzecz¹ istotn¹ dla Towarzystwa. Zebrania mog³y trwaæ od godz. 18
do pó³nocy – tak d³ugo, a¿ wszystko zosta³o zrobione i wyjaœnione.
50 lat dzia³alnoœci i same sukcesy? ¯adnych pora¿ek?
M£: Nie, tak ró¿owo nie by³o. Najgorzej by³o w po³owie lat ’80.
Nieco informacji na ten temat mamy od dr. hab. Marka JóŸwiaka,
wtedy studenta, wiceprzewodnicz¹cego STN. Towarzystwo sta³o siê
wówczas organizacj¹ niewygodn¹ i dlatego postanowiono o rozbiciu
STN na poszczególne wydzia³y. Ka¿dy z wydzia³ów mia³ zatem swój
„w³asny” STN, podlegaj¹cy pod w³aœciwego Dziekana. W konsekwencji nie by³o wspólnego ruchu studenckiego. Ka¿dy STN mia³
swojego przewodnicz¹cego, brakowa³o nawet podstawowej koordynacji pomiêdzy tymi organizacjami. Taka sytuacja trwa³a oko³o 4-5
lat. Od koñca lat 80. znów zacz¹³ dzia³aæ jeden STN w ramach
Uczelni. Od tego momentu do dziœ nie by³o jakiœ rewolucyjnych
zmian.

Ilu cz³onków STN liczy dzisiaj?
KK: Statutowo cz³onkiem STN jest student, który nale¿y do ko³a
naukowego i posiada aktualn¹ legitymacjê. Takich legitymacji wydaliœmy ponad 1100, ale od tego czasu Uczelniê ukoñczy³y dwa
roczniki, a my tych legitymacji nie anulujemy. Oznacza to, ¿e obecnie cz³onkami STN jest oko³o 800-900 studentów.
Zmieniaj¹c statut chcieliœmy u³atwiæ, a nie wymuszaæ p³acenie sk³adek, które obecnie mo¿na regulowaæ w ka¿dym momencie, w naszym
biurze. Cz³onkiem ko³a naukowego mo¿e byæ osoba, która nie jest
cz³onkiem STN, ale nie mo¿na byæ cz³onkiem STN nie dzia³aj¹c
w ¿adnym z kó³. W praktyce w ko³ach naukowych, a w marcu 2004 r.
zarejestrowanych by³o ich 125, dzia³a³o ponad 1000 osób.
Mówimy tutaj ca³y czas o cz³onkach zwyczajnych. Now¹ ide¹ jest
stworzenie kategorii cz³onka-absolwenta. Mo¿na nim zostaæ na
w³asny wniosek, po aprobacie Zarz¹du STN. Taki status wi¹¿e siê
z obowi¹zkami godnego reprezentowania Towarzystwa i wspierania
jego inicjatyw w ramach swoich mo¿liwoœci.
Generalnie chodzi³o nam o to, by funkcjonowa³a w STN grupa osób,
które dzia³a³y w tej organizacji, s¹ przychylne Towarzystwu,
a z wiedzy i doœwiadczenia których moglibyœmy skorzystaæ. Decyzjê
o takim cz³onkostwie podejmuj¹ nie tylko by³e w³adze STN, ale
w znacznej mierze przewodnicz¹cy kó³ naukowych. Osoby, które
nierzadko zak³ada³y te ko³a i w jakiœ sposób czuj¹ siê odpowiedzialne
za ich rozwój. Dotychczas zg³osi³o siê kilkanaœcie osób zainteresowanych tak¹ form¹ wspó³pracy z STN.
Ostatnia kategoria, to cz³onkostwo honorowe. Przys³uguje ono osobom, które w szczególnie znacz¹cy sposób przyczyni³y siê do
rozwoju dzia³alnoœci STN. W wiêkszoœci to zas³u¿eni pracownicy
naszej Uczelni. W trakcie 50-letniej dzia³alnoœci STN, jedynie dwóm
osobom nadano ten tytu³ zaraz po zakoñczeniu przez nie studiów.
Chodzi tutaj o dr Agnieszkê Zawiejsk¹, która zorganizowa³a w 2001
r. I Miêdzynarodowy Kongres Studentów Medycyny i M³odych
Lekarzy oraz lek. Andrzeja Dymitriewa. Krótka historia, która wiele
mówi o Agnieszce. Podczas I Kongresu odby³o siê 14 sesji tematycznych. W ka¿dej przyznano jedn¹ nagrodê i dwa wyró¿nienia.
Nagrodami by³o ka¿dorazowo 5-6 ksi¹¿ek. Osobom nios¹cym ksi¹¿ki pomyli³y siê one. Powsta³o pytanie: kto wygra³ sesjê internistyczn¹. Podchodzi Agnieszka i mówi: sesjê internistyczn¹ wygra³a
praca – tu cytuje bardzo d³ugi tytu³, autorstwa – tu wymienia szeœciu
autorów, nagrodzona – i podaje tytu³y wszystkich ksi¹¿ek…
Cz³onkiem honorowym mo¿e byæ równie¿ osoba, która nigdy nie
dzia³a³a w Towarzystwie. Przyk³adem jest Kanclerz Uczelni, mgr
Bogdan Poniedzia³ek, osoba niezwykle przychylna niemal wszystkim inicjatywom STN. Nieprzypadkowo Kanclerz zosta³ równie¿
uhonorowany Srebrn¹ Sow¹ STN; a uzasadnienie wskazywa³o, ¿e
Kanclerz jest najlepszym przyk³adem, i¿ administracja nie musi byæ
bezduszna.
Sk¹d student I roku ma siê dowiedzieæ, ¿e istnieje taka organizacja
jak STN?

Kto obecnie kieruje pracami STN?
M£: O strukturze Towarzystwa decyduje statut. Najwy¿sz¹ w³adz¹
Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Mandatariuszy, które zbiera
siê przynajmniej raz do roku. Spotkanie musi siê odbyæ do 1 grudnia.
Mandatariusze s¹ przedstawicielami kó³ naukowych, wybieranymi
proporcjonalnie do liczby cz³onków danego ko³a. Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu zjawi³o siê 90 osób.
To mandatariusze decyduj¹ o zmianach w Statucie STN, dokonuj¹
oceny pracy Zarz¹du i Komisji, udzielaj¹ absolutorium, wybieraj¹
nowe w³adze, przyjmuj¹ raporty Komisji Rewizyjnej wreszcie okreœlaj¹ wysokoœæ sk³adki cz³onkowskiej.
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KK: Dalej mamy trzy niezale¿ne w³adze STN. 10-osobowy Zarz¹d
STN, który zajmuje siê bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Towarzystwa; 3-osobow¹ Komisjê Rewizyjn¹ oraz Komisjê ds. Studenckich Badañ Naukowych, która dzia³a pod przewodnictwem prof. Andrzeja Brêborowicza.

KK: Przede wszystkim jesteœmy obecni na „drzwiach otwartych”
wszystkich Wydzia³ów naszej Uczelni. A mamy czym siê pochwaliæ
i nasza oferta jest naprawdê atrakcyjna dla studentów.
M£: Dodatkowo raz w roku organizujemy spotkanie informacyjne.
Mówimy o Towarzystwie, o jego celach, dzia³alnoœci: organizowanych przez nas konferencjach, sympozjach. T³umaczymy, jaka jest
struktura tej organizacji, czym zajmuj¹ siê w³adze i oczywiœcie na
czym polega praca w ko³ach naukowych.
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STN to przede wszystkim dzia³alnoœæ na polu naukowym.
KK: Zajmujemy siê ko³ami naukowymi, promujemy dzia³alnoœæ
naukow¹ studentów, pomagamy im w tej dzia³alnoœci, u³atwiaj¹c
prezentacjê prac na konferencjach – zarówno poprzez organizowanie
takich imprez b¹dŸ dofinansowanie na wyjazdy do innych oœrodków.
Na bie¿¹co informujemy o konferencjach w kraju i zagranic¹, wspó³pracujemy z innymi Studenckimi Towarzystwami Naukowymi.
Szczególnie dumni jesteœmy ze wspomnianego ju¿ Kongresu –
jednego z najwiêkszych tego typu w kraju – 160 zaprezentowanych
prac stawia nas niezwykle wysoko. Ka¿dego roku zim¹ organizujemy
Sesje Edukacyjne. Ich wspólnym has³em sta³o siê „chcemy wiedzieæ
wiêcej”. Te spotkania maj¹ s³u¿yæ przedstawieniu aktualnego stanu
wiedzy w danej dziedzinie. Jak dotychczas odby³y siê cztery takie
Sesje i zawsze w tytule widnia³o s³owo „postêpy”. Ka¿dego roku
w tych spotkaniach uczestniczy oko³o 150 studentów. W ramach
Ogólnopolskiej Poznañskiej Szko³y Letniej, która zwyczajowo
odbywa siê w lipcu, kontynuowany jest temat z Sesji, tym razem
w postaci warsztatów i æwiczeñ klinicznych. Dynamicznie rozwija
siê, organizowany wspólnie z IFMSA i ELSA, projekt „Prawo
i Medycyna” oraz bêd¹ca jego czêœci¹ „Prawnicza Akademia
Filmowa”. Regularnie odbywaj¹ siê równie¿ warsztaty dotycz¹ce
np.: psychologii, autoprezentacji, metodologii badañ naukowych.
Naszym najnowszym projektem jest wpisanie siê w akcjê „Uczelnia
wolna od uzale¿nieñ”, w ramach której, w grudniu br., odby³a siê
konferencja „B¹dŸ czujny, otwórz oczy na uzale¿nienia”, gdzie
poruszono m.in. takie tematy jak szybka diagnostyka uzale¿nieñ czy
terapia uzale¿nionych pracowników s³u¿by zdrowia. Poza dzia³alnoœci¹ naukow¹ nale¿a³oby wspomnieæ o akcjach charytatywnych,
które organizujemy wspólne z innymi organizacjami studenckimi na
naszej Uczelni, jak na przyk³ad Doktor Miœ Dzieciom.
Z okazji 50-lecia STN powróci³y Sowy.
M£: Odznaki Sów maj¹ w STN d³ug¹ tradycjê. Zosta³y wprowadzone w Roku Akademickim 1969/1970, kiedy przewodnicz¹cym
Zarz¹du STN by³ prof. Piotr Dylewicz, a jego zastêpc¹ by³ prof.
Andrzej Szkaradkiewicz. Sowa, to skrót – pe³na nazwa tego odznaczenia, to: Studencka Odznaka za Wiedzê i Aktywnoœæ. Wyró¿nione ni¹ mog³y byæ osoby, które w szczególny sposób zas³u¿y³y
siê dla STN. By³y cztery rodzaje Sów. Zwyk³a; z Krzy¿em (za
aktywnoœæ spo³eczn¹); z Wieñcem (za aktywnoœæ naukow¹) oraz ze
Z³otym Wieñcem i Krzy¿em (za aktywnoœæ na polu naukowym
i spo³ecznym). Sowê mo¿na by³o dostaæ tylko raz, to znaczy, ¿e je¿eli
ktoœ otrzyma³ Zwyk³¹ Sowê, nie móg³ ju¿ liczyæ na np. Sowê
z Wieñcem. Pocz¹tkowo przyznanie tego odznaczenia poczytywane
by³o za wielki zaszczyt i wyró¿nienie. Z czasem jednak Sowy
przyznawane by³y zbyt lekk¹ rêk¹, przez co traci³y na znaczeniu, nie

zachowuj¹c zbyt wiele z pierwotnego splendoru. Pod koniec lat ‘90.
w³adze STN dosz³y do wniosku, ¿e dalsze ich przyznawanie nie ma
wiêkszego sensu.
Z okazji 50-lecia istnienia STN, œwiadomi zagro¿eñ, postanowiliœmy
jednak wróciæ do tej piêknej tradycji. Zmieni³y siê same Sowy, jak
i sposób ich przyznawania. Raz na dwa lata bêdzie mo¿na przyznaæ
trzy odznaczenia: 1 Z³ot¹ Sowê i 2 Srebrne Sowy. W praktyce
oznacza to, ¿e ka¿dy Zarz¹d, którego kadencja trwa 2 lata, tylko jeden
raz bêdzie móg³ przyznaæ trzy takie wyró¿nienia. Podczas uroczystoœci zwi¹zanych z naszym Jubileuszem wrêczyliœmy pierwsze
„nowe” Sowy. Z³ote Sowy otrzymali: prof. dr hab. Jan Steffen,
pierwszy Przewodnicz¹cy Zarz¹du STN; prof. dr hab. Zdzis³aw
Huber, wieloletni Kurator Towarzystwa oraz JM Rektor, prof. dr hab.
Grzegorz H. Brêborowicz, obecny Kurator STN. Z kolei Srebrne
Sowy przyznaliœmy dr. Maciejowi Cymerysowi, opiekunowi Studenckiego Ko³a Naukowego przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadciœnienia Têtniczego
oraz mgr. Bogdanowi Poniedzia³kowi, Kanclerzowi Uczelni.
Jak wygl¹da praca na co dzieñ Zarz¹du Towarzystwa?
KK: Wokó³ dzia³alnoœci Zarz¹du naros³y ogromne mity. A prawda
jest niezwykle prozaiczna: STN to po prostu ciê¿ka praca. Nasze
cotygodniowe spotkania zaczynaj¹ siê o 19 i nierzadko trwaj¹ do
pó³nocy. Do zrobienia jest tyle, ¿e pracy jest na ka¿dy dzieñ tygodnia.
Szczególnie przed takimi wa¿nymi wydarzeniami jak na przyk³ad
Kongres. Zdarza³o siê ju¿, ¿e na kilka dni przed jego rozpoczêciem,
by wszystko dopi¹æ na przys³owiowy ostatni guzik, niektórzy spali
w biurze – nie warto by³o im wracaæ do domów. To jednak chyba
najwiêksza radoœæ – zaanga¿owaæ siê w jakiœ projekt, przygotowaæ
go i zobaczyæ efekt.
Ostro rozgraniczamy te¿ nasz¹ dzia³alnoœæ w Towarzystwie od
samego studiowania w Akademii. Nie mamy z racji dzia³ania w STN
¿adnej taryfy ulgowej. Ka¿demu, kto chce siê w³¹czyæ w prace
Zarz¹du uczciwie mówimy jak to wygl¹da – czêœæ osób po prostu
rezygnuje. Cieszymy siê te¿ z coraz lepszej wspó³pracy organizacji
studenckich w naszej Uczelni. Obecnie, u¿ywaj¹c szkolnej skali
ocen, wystawi³bym tej wspó³pracy mocn¹ czwórkê. Przy czym, co
chcia³bym podkreœliæ, najlepiej uk³ada nam siê praca z IFMSA, na
marginesie – organizacji, która w Poznaniu wysz³a z STN.
Prawd¹ jest to, ¿e STN daje mo¿liwoœæ kontaktu z autorytetami,
profesorami – dobrze jednak znamy swoje miejsce. Niedawno ktoœ
zwróci³ mi uwagê, ¿e do dzisiaj, jak rozmawiam z naszym Kuratorem, zawsze wstajê, i ca³¹ rozmow¹ prowadzê niemal na bacznoœæ.
Rozmawia³ Tomasz Brañka

Najwy¿sze wyró¿nienia STN:
Srebrna i Z³ota Sowa
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