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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2005/2006

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006 odbêdzie siê 5 paŸdziernika 2005 r. o godz. 11.00
w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.

Program uroczystoœci:

§ Hymn Pañstwowy
§ Otwarcie uroczystoœci i powitanie goœci
§ Przemówienie inauguracyjne Rektora, prof. dr. hab. Grzegorza H. Brêborowicza
§ Uroczysta Immatrykulacja
§ Przemówienie przedstawiciela m³odzie¿y
§ Wrêczenie odznaczeñ pañstwowych, medali i nagród
§ Wrêczenie dyplomów doktora habilitowanego
§ Wyk³ad pt.: „Stare” i „nowe” wirusy: miêdzy doœwiadczeniem a niepewnoœci¹ – prof. dr hab. Jacek Juszczyk
§ Gaudeamus



K S E N O F O B I A  N A  A K A D E M I I  M E D Y C Z N E J

Zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o interwencjê - my czyli

studenci Akademii Medycznej w Poznaniu. Bardzo dobrze zdajecie

sobie Pañstwo sprawê z tego,  ¿e wyst¹pienie studentów przeciwko

w³adzom w sposób oficjalny i bezpoœredni wi¹¿e siê z daleko id¹cymi

konsekwencjami... - st¹d email, internet, brak nazwisk, zamiast

tradycyjnego listu z podpisem, czy zamiast bezpoœredniego kontaktu.

Sprawa dotyczy tematu bardzo dra¿liwego na naszej uczelni -

studentów obcojêcznych. Nie jest tajemnic¹, ¿e nasza uczelnia

otworzy³a wydzia³ dla studentów anglojêzycznych. Obecnie iloœæ

studentów znacznie wzros³a, bo zosta³a poszerzona o studentów z

Tajwanu (ok 100) i krajów skandynawskich. I bezsprzecznie nasza

uczelnia szczyci siê tym faktem ze wszech stron. Wszak¿e jest

“pierwsz¹” uczelni¹ w kraju.

Ale skoro dla uczelni to taka chluba to dlaczego studenci polscy

patrz¹ na ten fakt z tak¹ nienawiœci¹, ubolewaniem czy rezygnacj¹?

Dlaczego pojawiaj¹ siê w coraz wiêkszym stopniu niechêci rasowe,

brak tolerancji dla obcokrajowców, czy nawet przejawy przemocy?

Odpowiedzi na to pytanie nie da siê umieœciæ w jednym mailu -

jest to d³ugotrwa³y proces, który niestety nasila siê, a winê - czego

wszyscy jesteœmy œwiadomi - ponosz¹ w³adze uczelni. Wœród studen-

tów chodz¹ wrêcz legendy o dyskryminacji Polaków przez W³adze,

a faworyzowanie obcokrajowców. To, ¿e studenci ci maj¹ o niebo

lepsze warunki naukowe na naszej Uczelni, to generalnie norma.

Lepsze, klimatyzowane sale, pierwszeñstwo w rezerwacji sal, pomoce 

naukowe bez porównania z polskimi studentami, oddzielne sale nauki

(np. w domu studenckim Aspirynka sala nr 12 oczywiœcie za zgod¹

Rektora) do których nie maj¹ wstêpu zwykli szaracy, dowolny wstêp

na sale sportowe (podczas gdy Polak mo¿e z nich skorzystaæ po

op³aceniu fakultetu (o ile siê na niego za³apie), to tylko namiastka

ca³ej sytuacji. 

No tak - ale student obcojêzyczny ma do tego prawo - w koñcu

p³aci, wiêc ma prawo wymagaæ, a jak wiemy dziœ œwiatem rz¹dzi

pieni¹dz. Sytuacja która ostatnio przepe³ni³a czarê goryczy, a któr¹

chcielibyœmy opisaæ jest wyrzucenie studentów z naszych domów

studenckich na rzecz studentów obcojêzycznych. 

W miesi¹cach kwiecieñ - czerwiec - jak co roku - odbywa siê

proces przyznawania miejsc w akademikach studenckich. Studenci

sk³adaj¹ podania, oœwiadczenia maj¹tkowe, i na tej podstawie

otrzymuj¹ miejsce w Domach Studenckich. I tak by³o w tym roku. 

Po przyznaniu miejsc studenci udaj¹ siê do akademika i rezer-

wuj¹ pokoje - albo te w których mieszkaj¹ ju¿ od kilku lat, albo nowe

miejsca. I na tym sprawa siê koñczy. Student otrzyma³ zakwate-

rowanie. Miêdzy czasie, W³adze uczelni postanawiaj¹ przyj¹æ kolejn¹ 

grupê studentów zagranicznych - a poniewa¿ za tym id¹ du¿e

pieni¹dze - przyjmuj¹ ich jak najwiêcej. I nagle pojawia siê problem -

przyjêliœmy 100 nowych studentów obcjojêzycznych, zagwarantowa-

liœmy im miejsca w akademikach, ale co siê okazuje - miejsc ju¿ nie

ma. Na dodatek studenci obcojêzyczni (w tym roku Tajwan)nie ¿ycz¹

sobie mieszkania tak jak Polacy - po dwie osoby w pokojach - tak wiêc 

co robi¹ ? - id¹ do Rektora z ¿¹daniem przydzielenia im miejsc

pojedynczych w danym akademiku (w tym roku Eskulap). Oczywiœcie

nasze W³adze nie pozostaj¹ g³uche na ¿¹dania swojego ‘klienta’,

postêpuj¹c w myœl kupieckiej zasady “klient nasz pan” i takie miejsca 

im ofiaruj¹. I co siê dzieje? „Dwa najlepsze piêtra w akademiku

przeznaczyæ dla obcokrajowców, pokoje przerobiæ na jednoosobowe,

Polaków upchaæ na gorszych piêtrach, a ca³¹ pozosta³¹ grupê dla

której nie znajd¹ siê miejsca - wyrzuciæ do akademików innych

uczelni o standardzie nieporównywalnie ni¿szym do obecnych (gdzie

generanie ma³o kto chce mieszkaæ)”. I wierzcie nam Pañstwo cz³o-

wiek ci¹gle tak traktowany, zaczyna siê czuæ, jak, co najmniej gor-

szego gatunku mimo ¿e wydaje siê, ¿e prócz pieniêdzy, w niczym nie

ustêpujemy studentom obcojêzycznym. 

Oczywiœcie strategia W³adz jest przemyœlana - studenci zamiesz-

kuj¹cy obecnie w wakacje akademik zostali czêœciowo poinformo-

wani (oczywiœcie ustnie), ¿e w przeci¹gu kilku dni maj¹ opuœciæ swoje 

pokoje, które wraz z przyjació³mi czasem zajmowali od kilku lat. A ¿e

wiadomo -  studentów w wakacje jest niewielu, nie s¹ w stanie wy-

raziæ oni swojego protestu. Prosimy sobie jednak wyobraziæ sytuacjê

pozosta³ych studentów - nikt, nie raczy³ ich poinformowaæ o zaistnia-

³ych “przetasowaniach”. Ludzie Ci przebywaj¹c na wakacjach

wróc¹ w paŸdzierniku i zostan¹ oddelegowani z przys³owiowym

kwitkiem. Nikogo nie obchodzi, ¿e stan¹ przed faktem szukania,

czasem bardzo drogich kwater w momencie kiedy wiêkszoœæ z nich,

jest ju¿ zajêta. I tylko garstka z tych studentów, podobnie jak my,
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C Z Y M  ¯ Y W I  S I Ê  K S E N O F O B I A

13 wrzeœnia, na skrzynki internetowe w³adz rektorskich i dziekañskich poznañskiej Akademii Medycznej, a tak¿e organizacji

studenckich oraz mediów – zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych – trafi³ list podpisany przez „studentów Akademii Medycz-

nej w Poznaniu”.

W swoim wyst¹pieniu zarzucono w³adzom poznañskiej Uczelni nierówne traktowanie studentów polskich i obcokrajowców.

Koronnym argumentem mia³o byæ wyrzucanie polskich studentów z domów akademickich – bez ich wiedzy i zgody – celem

przygotowania miejsc dla studentów z zagranicy. 

Poni¿ej zamieszczamy in extenso list studentów Akademii Medycznej w Poznaniu (zachowano pisowniê oryginaln¹) oraz

Oœwiadczenie Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr. hab. Grzegorza H. Brêborowicza.
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dowie siê od swoich przyjació³ obecnie mieszkaj¹cych w akademiku

o tym, co siê tam wyczynia. I nikt nie raczy odpowiedzieæ na nasze

pytania: Rektor jest dla studentów (polskich) nie dostêpny, prorektor

do spraw studenckich nie ma zamiaru siê t³umaczyæ, zreszt¹ urz¹d

sprawuje od dwóch tygodni - i tyle. Dodamy, ¿e Polacy nie p³ac¹

wcale ma³o - 300PLN za DS ESKULAP nie jest ¿adn¹ “okazj¹”.

Oczywiœcie, jak zapewniono nas w dziekanacie do spraw studenckich, 

odpowiednie organizacje studenckie zosta³y o tym fakcie poinformo-

wane - drobiazg, ¿e ¿adna z nich nie pracuje w wakacje, ¿adna te¿ nie

potwierdzi³a nam otrzymania stosownego powiadomienia. No chyba,

¿e o sprawie wie najwa¿niejszy g³os studentów, czyli Rada Uczel-

niania Samorz¹du Studenckiego „sponsorowana” przez W³adze

Uczelni, która zawsze “...œpiewa ustami w³adz za dodatkowe fundusze 

na dzia³alnoœæ studenck¹...” (taki jest powszechny obraz RUSS’U

u studentów z którym organizacja ta stara siê walczyæ od kilku lat -

bezskutecznie). 

Sprawa wywo³uje ogóln¹ wœciek³oœæ i oburzenie nie tylko samych 

poszkodowanych, czyli studentów, ale tak¿e administracjê domów

studenckich i ich pozosta³ych pracowników. Oni jedni s¹ najbli¿ej

ca³ej sytuacji i odczuwaj¹ to tak samo, jak my - niestety, jak ka¿dy,

boj¹ dzisiaj o swoj¹ pracê i nie wyra¿¹ publicznie swojej opinii - poza

tym s¹ tylko wykonawcami poleceñ id¹cych z “góry”-  a jednak

wystarczy wtopiæ siê w braæ studenck¹, by siê dowiedzieæ o tym co

myœl¹. 

Opisana sytuacja nie mia³a miejsca pierwszy raz. W zesz³ym roku

analogicznie post¹piono po przyjêciu studentów skandynawskich.

Tyle ¿e wtedy uda³o siê poupychaæ Polaków po innych piêtrach lub

“poprzerzucaæ” w obrêbie akademików Akademii. 

I jak tutaj pa³aæ mi³oœci¹ do studentów obcojêzycznych. Gdzie

tkwi przyczyna narastaj¹cej fali rasizmu i ksenofobii? Czy czuj¹c siê

spychanymi ci¹gle na drugi plan, gdzieœ na marginesy przyzwoitoœci

mamy byæ dumni z naszej Akademii - z tego ¿e koñczymy najlepsz¹

uczelniê w kraju? Uczelniê, która nie widzi swojej misji w kszta³ceniu

Polaków, tworzeniu przysz³ej inteligencji, umacniania narodu i jego

poczucia wartoœci, a dostrzega tylko pieni¹dz i fascynacjê zagranic¹? 

To dla studentów obcojêzycznych wybudowano nowe akademiki (Me- 

dyk i ASPIRYNKÊ), wyposa¿ono je w pokoje jednoosobowe i wszelkie 

udogodnienia -  a tylko fakt dziwny, ¿e nie wiedzieæ czemu,  Medyk nie 

spodoba³ siê Amerykanom, jest w tej chwili w czêœci zamieszkiwany

przez Polaków. To nam zabraniano gry w pi³kê na boisku, aerobicu

na sali, podczas gdy obcojêzyczni mogli korzystaæ z tego do woli.

Dlaczego mamy ustêpowaæ ze swoich pokoi i przenosiæ siê do gor-

szych, b¹dŸ w inne miejsca Poznania, które wcale nie musz¹ nam

odpowiadaæ. Dlaczego nikt nas nie pyta czy staæ nas na wynajmo-

wanie prywatnych kwater?

Dlaczego student, który przyje¿d¿a do Polski korzystaæ z dobro-

dziejstw naszej nauki, naszych naukowców i naszego dorobku inte-

lektualnego, nie jest tak traktowany ? .. tacy jesteœmy goœcinni? 

Mo¿e w³adze uczelni udostêpni¹ im swoje gabinety - przecie¿

“goœæ w dom Bóg w dom”. Czy jeœli zdecydujemy siê na studia za

granic¹ czekaj¹ nas te¿ takie dobrodziejstwa? W¹tpliwe - kilku z nas

by³o na wymianach z cyklu “Sokrates” itp. i jedynym luksusem dla

Polaków by³ obskurny akademik w zapad³ej dzielnicy i pokój, który

trzeba by³o dzieliæ z karaluchami (wymiany do Francji i Anglii).

Jak mamy iœæ z podniesionymi czo³ami ku nowej Europie, bez

kompleksów i z poczuciem w³asnej wartoœci? 

Ciekaw¹ politykê prowadzi nasza Oœwiata. Pytanie tylko do cze-

go to wszystko doprowadzi - ale tu ka¿dy potrafi sobie sam dopo-

wiedzieæ. 

Studenci Akademii Medycznej w Poznaniu 

PS Przepraszamy za b³êdy i styl, ale list tworzy³o wielu studentów

z ró¿nych regionów polski drog¹ elektroniczn¹ i w ogromnym

poœpiechu. Z ostatniej chwili dowiedzieliœmy siê, ¿e  kolejna tura

studentów skandynawskich zajmie miejsca w eskulapie (plany wysoce 

zaanga¿owane) Liczymy na Pañstwa pomoc, chocia¿ niewielk¹ inter-

wencjê, tak, by nasze W³adze nie czu³y siê zupe³nie bezkarne.  W to ¿e

odwo³aj¹ swoje decyzje nie bardzo wierzymy.... 

E-mail ten zosta³ wys³any do redakcji wiêkszoœci polskich gazet,

programów telewizyjnych typu „Interwencja” oraz rozg³oœni radio-

wych. Niech œwiat o nas us³yszy!!!

AKTUALNOŒCI  UCZELNI

FAKTY AM Nr 4 (2005)

ODPOWIED• JM REKTORA AKADEMII MEDYCZNEJ IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU,

PROF. DR. HAB. GRZEGORZA H. BRÊBOROWICZA

Poznañ, 16 wrzeœnia 2005 r.

OŒWIADCZENIE

15 wrzeœnia br. ukaza³y siê doniesienia prasowe dotycz¹ce rze-

komego faworyzowania przez w³adze Akademii Medycznej im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu studentów zagranicznych. Pu-

blikacje te, oparte na doniesieniach rozes³anych do redakcji czaso-

pism przez anonimowych autorów, zawieraj¹ nieprawdziwe dane

i szkodz¹ wizerunkowi Uczelni. Œwiadcz¹ tak¿e o braku znajomoœci

realiów funkcjonowania szkó³ wy¿szych w Polsce. W trosce o przed-

stawianie w œrodkach masowego przekazu rzeczywistoœci zgodnej

z prawd¹, przesy³am poni¿sze oœwiadczenie.
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Akademia Medyczna w Poznaniu ma blisko 15-letnie doœwiad-

czenie w nauczaniu studentów obcokrajowców w jêzyku angielskim.

Z roku na rok wzrasta liczba kandydatów z wielu krajów, ubie-

gaj¹cych siê o prawo studiowania w naszej Akademii. W tym roku na

I rok studiów w tym trybie przyjêliœmy blisko 200 osób. Zgodnie

z zawartymi umowami zobowi¹zani jesteœmy do zapewnienia tym

kandydatom zakwaterowania w jednoosobowych pokojach. Bez zo-

bowi¹zañ prawnych, ale z czysto ludzkich wzglêdów, w³adze Uczelni 

postanowi³y przychyliæ siê do proœby studentów I roku przyby³ych

z Tajwanu, aby zakwaterowaæ ich w jednym domu, co powinno u³atwiæ

im trudn¹ adaptacjê do rozpoczêcia studiów w innym kulturowo

kraju. W zwi¹zku z tym rozwa¿ano, w razie koniecznoœci, przesu-

niêcie czêœci studentów polskich do innych domów studenckich,

w tym tak¿e do domów innych uczelni. Ostateczne ustalenie liczby

potrzebnych miejsc jest trudne, gdy¿ z czêœci przyznanych miejsc

studenci rezygnuj¹. W tym miejscu pragnê przypomnieæ, ¿e w minio- 

nym roku akademickim 2004/2005 oko³o 80 miejsc w naszych

domach studenckich pozosta³o wolnych, co by³o efektem regulacji

prawnych zabraniaj¹cych polskim uczelniom dop³acania do kosztów

eksploatacji tych domów. Studenci musz¹ obecnie pokrywaæ pe³ne

koszty zamieszkania, co powoduje, ¿e konkurencyjne staj¹ siê oferty

mieszkañ wynajmowanych prywatnie.

Rada Uczelniana Samorz¹du Studenckiego, po zapoznaniu siê

z mo¿liwoœci¹ dokonania zmiany miejsc zakwaterowania niektórych

studentów, przedstawi³a wstêpn¹ propozycjê takiego rozwi¹zania te-

go problemu, która w efekcie dotknê³aby tylko niewielk¹ liczbê osób. 

Powsta³ plan, który pozwala wywi¹zaæ siê ze zobowi¹zañ wobec

studentów obcojêzycznych, zmieniaj¹c miejsce zamieszkania tylko

12 studentów polskich I roku (wybór 12 spoœród 31, którym przy-

znano miejsca, zosta³ dokonany metod¹ jawnego losowania w obec-

noœci przedstawicieli studentów) oraz 15 studentów anglojêzycznych 

z wy¿szych lat.

Pragnê podkreœliæ, ¿e po pierwsze nikt nie zostanie pozbawiony

przyznanego mu prawa do mieszkania w domu studenckim, a po

drugie, ¿e wymienione obie grupy studentów pozostan¹ w domach

naszej Uczelni.

Informacja podana przez autorów listu: „kolejna tura studentów

skandynawskich zajmie miejsca w Eskulapie (plany wysoce zaanga-

¿owane)” jest nieprawdziwa, gdy¿ dla tych studentów ju¿ w lipcu

zarezerwowaliœmy pokoje poza Uczelni¹.

Dla pe³nego obrazu funkcjonowania Akademii Medycznej im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pragnê dodaæ, ¿e œrodki z bud-

¿etu pañstwa pokrywaj¹ w zasadzie tylko p³ace pracowników Uczel-

ni oraz koszty niewielkich prac remontowych. Wiele inwestycji s³u-

¿¹cych ca³ej naszej spo³ecznoœci pokrywanych jest z przychodów

uzyskiwanych – miêdzy innymi – od studentów zagranicznych i od-

p³atnych studentów polskich. Dla przyk³adu, dwa nowe domy stu-

denckie MEDYK i ASPIRYNKA zosta³y w ca³oœci zbudowane

z tych œrodków. Wiêkszoœæ remontów sal dydaktycznych i zakupów

nowoczesnych œrodków audiowizualnych jest mo¿liwych dziêki tym

przychodom. Przekazany w tym roku Wydzia³owi Farmaceutyczne-

mu budynek przy ul. Œwiêcickiego, w którym na razie uczy siê

znikoma liczba studentów anglojêzycznych, zmodernizowano tak¿e

ze œrodków w³asnych Uczelni. Rozpoczynaj¹ca siê w³aœnie budowa

nowoczesnego Centrum Biblioteczno-Kongresowego w pierwszym

etapie kosztowaæ bêdzie 6,3 mln z³otych, z czego 4,8 mln pochodzi

z funduszów strukturalnych UE, a 1,5 mln ze œrodków w³asnych

Uczelni. Nie by³oby mo¿liwe otrzymanie dotacji UE, gdyby Uczelnia 

nie dysponowa³a 25% „wolnych” œrodków finansowych, a te pocho-

dz¹ m.in. z nauczania w jêzyku angielskim.

Byæ mo¿e nie interesuje to autorów listu, jak i autorów artyku³ów

prasowych, ale dziêki dzia³aniom w³adz Akademia Medyczna w Poz-

naniu zachowuje p³ynnoœæ finansow¹ i nie wystêpuj¹ zagro¿enia jej

funkcjonowania wynikaj¹ce z braku œrodków materialnych, co nie

jest regu³¹ w innych polskich uczelniach wy¿szych, tak¿e medycz-

nych.

Nie ma w Uczelni „sal dydaktycznych tylko dla studentów obco-

jêzycznych”, ze wszystkich sal korzystaj¹ wszyscy studenci. Mo¿na

sprawdziæ, ¿e wiele zajêæ w nowoczesnym Collegium Stomatolo-

gicum odbywaj¹ polscy studenci wszystkich kierunków, w tym tak¿e

Wydzia³u Nauk o Zdrowiu oraz studenci zaoczni.

W³adze Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, po-

dejmuj¹c przed ponad 15 laty decyzjê o kszta³ceniu w jêzyku angiel-

skim, pragnê³y tak¿e stymulowaæ kadrê naukow¹ do prowadzenia

zajêæ na jak najwy¿szym poziomie. Nauczyciel akademicki, który

musi przygotowaæ obcokrajowców do trudnych egzaminów nostryfi-

kacyjnych jest tak¿e znacznie lepiej wyszkolony do prowadzenia

zajêæ w jêzyku polskim. Co roku odbywa siê wspólne ze studentami

posiedzenie wszystkich rad wydzia³ów, na którym przedstawiane s¹

miêdzy innymi wyniki ankiet oceniaj¹cych proces dydaktyczny

w ka¿dej jednostce. Ka¿dy student naszej Uczelni, który tylko zechce 

zg³osiæ swoje krytyczne uwagi mo¿e to zrobiæ anonimowo na Uczel-

ni, bez koniecznoœci wysy³ania niepodpisanych listów do mediów,

a w³adze Uczelni chc¹ i maj¹ obowi¹zek wspó³dzia³aæ z demokra-

tycznie wybranymi przedstawicielami studentów, nie maj¹c przecie¿

¿adnego wp³ywu na sk³ad tej reprezentacji.

Na zakoñczenie pragnê wyraziæ ubolewanie, ¿e autorom listu

powiod³o siê wywo³anie w poznañskich mediach serii publikacji

które mog¹ powodowaæ niechêæ do obcokrajowców studiuj¹cych

w naszym mieœcie. Jesteœmy tym za¿enowani i obawiamy siê, ¿e

wielu osobom da to podstawê do szerszej, historycznej refleksji

dotycz¹cej naszego spo³eczeñstwa.

Prof. dr hab. Grzegorz H. Brêborowicz

Rektor Akademii Medycznej 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

6



FAKTY AM Nr 4 (2005)

SPRAWOZDANIE Z OBRAD SENATU

Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2005 r.

Senat:

· okreœli³ zasady i tryb oraz zakres egzaminów wstêpnych na studia 

w roku akademickim 2006/2007 

· ustali³ terminy dokonywania zmian w statutach szpitali klinicz-

nych (dwa razy w roku, tj. w maju i listopadzie)

· uchwali³ nowe brzmienie ust. 2. w § 45 Regulamiu Studiów

o nastêpuj¹cej treœci: 

„2. warunkiem uzyskania dyplomu ukoñczenia studiów oraz ty-

tu³u magistra farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, pie-

lêgniarstwa, po³o¿nictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii oraz

biotechnologii jest zaliczenie wszystkich zajêæ kontrolowanych,

praktyk, praktyki zawodowej, z³o¿enie wszystkich egzaminów

przewidywanych w planie studiów, a tak¿e wykonanie pracy

magisterskiej i z³o¿enie egzaminu magisterskiego z wynikiem

pozytywnym”.

· wyrazi³ zgodê na: 

§ zmianê treœci Za³¹cznika nr 1 i 2 do Statutu SPSK nr 5 im.

Karola Jonschera Akademii Medycznej w Poznaniu – Struktu- 

ra organizacyjna Szpitala

§ przekszta³cenie Katedry Radiobiologii i Biologii Komórki

w Katedrê i Zak³ad Radiobiologii i Biologii Komórki

· pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o przyznanie Nagrody im. W³a- 

dys³awa Biegañskiego:

§ dr. med. Andrzejowi £akomemu – I stopnia

§ prof. dr hab. Ma³gorzacie Bruskiej – II stopnia

· wyrazi³ zgodê na: 

§ wyst¹pienie Rektora do Ministra Zdrowia o mianowanie na

stanowisko profesora zwyczajnego: 

– prof. dr. hab. Andrzeja Szulca

– prof. dr. hab. Andrzeja Szkaradkiewicza

§ powo³anie mgr. Janusza Przybylskiego na kierownika Stu-

dium Wychowania Fizycznego i Sportu

§ powo³anie prof. dr. hab. Wojciecha Cichego na ordynato-

ra-kierownika Kliniki Gastroenterologii Dzieciêcej i Chorób

Metabolicznych I Katedry Pediatrii

§ powo³anie dr. hab. Mariusza Puszczewicza na ordynatora-kie- 

rownika Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej i Chorób

Wewnêtrznych

§ powo³anie prof. dr. hab. Stanis³awa Nowaka na ordynato-

ra-kierownika Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii 

§ powo³anie prof. dr. hab. Andrzeja Jankowskiego na ordy-

natora-kierownika Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii

Dzieciêcej

§ powo³anie prof. dr hab. Danuty Pupek-Musialik na ordynato-

ra-kierownika Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Meta-

bolicznych i Nadciœnienia Têtniczego Katedry i Kliniki Chorób

Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadciœnienia

Têtniczego.

§ powo³anie prof. dr. hab. Andrzeja Szulca na ordynatora-kie-

rownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dzieciêcej

§ powo³anie prof. AM dr. hab. Micha³a Gacy na kierownika

Podyplomowego Studium Anestezjologii i Intensywnej Te-

rapii

§ powo³anie prof. dr. hab. Bogdana Miœkowiaka na kierownika

Podyplomowego Studium Optometrii

§ powo³anie prof. AM dr. hab. Krzysztofa Drewsa na ordynato-

ra-kierownika Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych Ka-

tedry Perinatologii i Ginekologii

§ powo³anie prof. dr. hab. Zbigniewa Kwiasa na ordynato-

ra-kierownika Kliniki Urologii Katedry i Kliniki Urologii

§ powo³anie prof. dr. hab. Andrzeja Brêborowicza na kie-

rownika Katedry i Zak³adu Patofizjologii 

§ powo³anie prof. dr. hab. Grzegorza H. Brêborowicza na kie-

rownika Katedry Perinatologii i Ginekologii

§ powo³anie prof. dr. hab. Jaromira Budzianowskiego na kie-

rownika Katedry i Zak³adu Botaniki Farmaceutycznej i Bio-

technologii Roœlin

§ powo³anie prof. AM dr. hab. Juliusza Przys³awskiego na kie-

rownika Katedry i Zak³adu Bromatologii

§ powo³anie prof. AM dr hab. Jadwigii Jodynis-Liebert na

kierownika Katedry i Zak³adu Toksykologii

§ powo³anie prof. dr. hab. Stanis³awa Sobiaka na kierownika

Katedry i Zak³adu Technologii Chemicznej Œrodków Lecz-

niczych

§ powo³anie prof. dr hab. Wandy Stry³y na ordynatora-kie-

rownika Kliniki Rehabilitacji Katedry i Kliniki Rehabilitacji

§ powo³anie prof. dr hab. Wandy Stry³y na kierownika Katedry i 

Kliniki Rehabilitacji 

§ przed³u¿enie bezp³atnego urlopu dr Monice Ignacak 

§ przyjêcie na studia doktoranckie w roku akademickim 2005/2006

dwóch Bia³orusinów pochodzenia polskiego.

Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.

Senat:

· zatwierdzi³:

§ sprawozdanie finansowe Akademii za 2004 rok  

§ sprawozdanie finansowe Zarz¹du Inwestycji za rok 2004 

§ sprawozdanie z Apteki Akademickiej i przekaza³ zysk z jej

dzia³alnoœci na fundusz zasadniczy Uczelni

§ sprawozdania finansowe szpitali klinicznych i Centrum Klinik 

Stomatologicznych

§ uchwali³ plan rzeczowo-finansowy Uczelni na rok 2005

§ ustali³ obowi¹zuj¹cy w roku akademickim 2005/2006 wymiar

pensum dydaktycznego 

§ ustali³ limit przyjêæ na licencjackie studia zaoczne na kierunku 

kosmetologia

§ upowa¿ni³ Rektora do:

– wydania opinii w sprawie programu restrukturyzacyj-

nego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Nr 2, w zwi¹zku z  ubieganiem siê przez Szpital o po¿ycz- 

kê z bud¿etu Pañstwa

SENAT
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– wydawania opinii w sprawie projektów programów re-

strukturyzacyjnych Samodzielnych Publicznych Zak³a-

dów Opieki Zdrowotnej, dla których Akademia Medycz-

na im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pe³ni funk-

cjê organu za³o¿ycielskiego, w zwi¹zku z ubieganiem siê

przez szpitale o po¿yczkê z bud¿etu pañstwa

– wydawania opinii w sprawie wniosków o dotacjê z bud-

¿etu pañstwa dla Samodzielnych Publicznych Zak³adów

Opieki Zdrowotnej, dla których Akademia Medyczna im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pe³ni funkcjê

organu za³o¿ycielskiego

– wydawania opinii w sprawie projektu programu restruk-

turyzacyjnego Samodzielnych Publicznych Zak³adów

Opieki Zdrowotnej, w zwi¹zku z ubieganiem siê przez

Szpitale o umorzenie zobowi¹zañ publicznoprawnych

· wyrazi³ zgodê na:

§ wy³¹czenie Zak³adu Mikologii Lekarskiej z Katedry i Kliniki

Dermatologii Wydzia³u Lekarskiego II i w³¹czenie go w struk-

turê Wydzia³u Nauk o Zdrowiu

§ utworzenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Zak³adu Profilak-

tyki Chorób Uk³adu Kr¹¿enia 

§ przekszta³cenie Pracowni Filozofii Medycyny i Bioetyki Ka-

tedry Nauk Spo³ecznych w Zak³ad Filozofii Medycyny i Bio-

etyki 

§ wyst¹pienie Rektora do Ministra Zdrowia o mianowanie prof.

dr. hab. Micha³a Drewsa na stanowisko profesora zwyczaj-

nego

§ pozytywnie zaopiniowa³ wnioski dziekana Wydzia³u Lekar-

skiego I o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczaj-

nego:

– dr. hab.W³odzimierza Lieberta 

– dr. hab.Waldemara  Walkowiaka

· pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dziekana Wydzia³u Farmaceu-

tycznego o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajne-

go dr hab. Marii Chrzanowskiej 

· wyrazi³ zgodê na powo³anie:

§ prof. dr. hab. Wojciecha Cichego na kierownika I Katedry

Pediatrii

§ dr. hab. Jaros³awa Kociêckiego na ordynatora-kierownika

Kliniki Okulistycznej

§ dr. hab. Jaros³awa Kociêckiego na kierownika Katedry Oku-

listyki i Kliniki Okulistycznej

§ prof. dr. hab. Stanis³awa Nowaka na kierownika Katedry

i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii

§ prof. dr hab. Danuty Pupek-Musialik na kierownika Katedry

i Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych

i Nadciœnienia Têtniczego

§ dr. hab. Mariusza Puszczewicza na kierownika Katedry

i Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej i Chorób We-

wnêtrznych

§ prof. dr. hab. Andrzeja Szulca na kierownika Katedry i Kli-

niki Ortopedii i Traumatologii Dzieciêcej

§ prof. dr. hab. Witolda Szyftera na ordynatora-kierownika

Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

§ prof. dr. hab. Witolda Szyftera na kierownika Katedry Oto-

laryngologii

§ prof. dr. hab. Stanis³awa Czekalskiego na ordynatora-kie-

rownika Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób We-

wnêtrznych

§ prof. dr. hab. Stanis³awa Czekalskiego na kierownika Katedry

i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych

§ prof. dr. hab. Zbigniewa Kwiasa na kierownika Katedry

i Kliniki Urologii

§ prof. dr. hab. Krzysztofa Linke na ordynatora-kierownika Kli- 

niki Gastroenterologii, ¯ywienia Cz³owieka i Chorób We-

wnêtrznych

§ prof. dr. hab. Krzysztofa Linke na kierownika Katedry i Kli-

niki Gastroenterologii, ¯ywienia Cz³owieka i Chorób We-

wnêtrznych

§ prof. dr. hab. Jerzego Sowiñskiego na ordynatora-kierownika

Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób We-

wnêtrznych

§ prof. dr. hab. Jerzego Sowiñskiego na kierownika Katedry

i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób We-

wnêtrznych

§ dr. hab. Gerarda Nowaka na kierownika Katedry i Zak³adu

Surowców Leczniczych i Kosmetycznych

§ prof. AM dr. hab. Lucjusza Zaprutko na kierownika Katedry

i Zak³adu Chemii Organicznej

§ prof. AM dr. hab. W³odzimierza Samborskiego na ordynato-

ra-kierownika Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji

§ dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego na ordynatora-kierownika

Kliniki Chirurgii Krêgos³upa, Ortopedii i Rehabilitacji

§ dr hab. Krystyny Jaracz na kierownika Katedry Pielêgniarstwa

· pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o odznaczenia pañstwowe 

· rozpatrzy³ odwo³ania od negatywnych opinii wydzia³owych ko-

misji ds. oceny nauczycieli akademickich

· wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie bezp³atnego urlopu:

§ dr Malwinie Czarny-Ratajczak

§ dr. Andrzejowi Wierzbickiemu.

SENAT

FAKTY AM Nr 4 (2005)

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 15 lipca 2005 r. zmar³ 

p r o f .  d r  h a b .  J e r z y  A L K I E W I C Z

Kierownik III Katedry Pediatrii i Kierownik Kliniki Pneumonologii,

Alergologii Dzieciêcej i Immunologii Klinicznej III Katedry Pediatrii

Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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NOWI DOKTORZY HABILITOWANI
Stopieñ naukowy doktora habilitowanego

w miesi¹cach czerwiec-wrzesieñ 2005 r. otrzymali:

AKTUALNOŒCI UCZELNI

FAKTY AM Nr 4 (2005)

WYDZIA£ LEKARSKI I
1. Dr med. Rados³aw KA•MIERSKI w zakresie medycyny-neurologii, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Zale¿noœci pomiêdzy wystêpo-
waniem czynników ryzyka mia¿d¿ycy a parametrami biometrycznymi têtnic szyjnych ocenionych metod¹ ultrasonografii.
2. Dr med. Andrzej KÊDZIA w zakresie medycyny-pediatrii, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Diagnostyka przyczyn zaburzeñ
wzrastania oraz mo¿liwoœci leczenia dzieci i m³odzie¿y z niedoborem wzrostu z regionu wielkopolskiego.
3. Dr med. Jaros³aw KOCIÊCKI w zakresie medycyny-okulistyki, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Ocena skutecznoœci termoterapii
przezŸrenicznej laserem diodowym czerniaka z³oœliwego naczyniówki na podstawie obrazu klinicznego, ultrasonograficznego i histopatolo-
gicznego.
4. Dr med. B³a¿ej MÊCZEKALSKI w zakresie medycyny-ginekologii i po³o¿nictwa, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Badania nad
ekspresj¹ genów specyficznych dla oocytu myszy i szczura /H100 i Zp4/ oraz poszukiwanie ich homologów w genomie cz³owieka.
5. Dr n. med. Iwona IGNYŒ w zakresie medycyny-pediatrii, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Ocena wybranych czynników etiopato-
genetycznych i prognostycznych u dzieci z przewlek³ym zapaleniem b³ony œluzowej ¿o³¹dka.
6. Dr n. med. Krzysztof SZYMANOWSKI w zakresie medycyny-ginekologii i po³o¿nictwa, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Ocena
ekspresji wybranych integryn, metaloproteinaz, cytokin oraz nasilenia apoptozy w b³onie œluzowej jamy macicy u kobiet z endometrioz¹ ma³ego 
stopnia.

WYDZIA£ LEKARSKI II
1. Dr med. Marcin GABRIEL w zakresie chirurgii, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Doœwiadczalne i kliniczne badania nad procesami
towarzysz¹cymi implantacji przeszczepów naczyniowych w œrodowisku ja³owym i zaka¿onym.

NOWI DOKTORZY
Stopieñ naukowy doktora w miesi¹cach czerwiec-wrzesieñ 2005 r. otrzymali:

WYDZIA£ LEKARSKI I
1. Lek. med. Tatsuya OSAWA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Analysis of CD95/Fas dependent and independent apoptosis of peripheral
blood T lymphocytes isolated from patients with advanced melanoma.
2. Lek. med. Anna D¥BROWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Znaczenie kliniczne artrografii MR w diagnostyce zmian pourazowych
stawu ramiennego.
3. Mgr rehab. Wojciech MANIKOWSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Powrót funkcji rêki po jej wielotkankowych uszkodzeniach.
4. Lek. stom. Ewa JASKOWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wp³yw rodzaju œwiat³a stosowanego w lampach do polimeryzacji
materia³ów wype³niaj¹cych na wyk³adniki stanu oksydacyjnego w œlinie.
5. Lek. med. Krzysztof BIEDA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Przydatnoœæ prognostyczna pomiaru ciœnienia œródbrzusznego i pa-
rametrów perfuzji jelit u chorych poddanych zabiegowi rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty z powodu pêkniêtego têtniaka.
6. Lek. med. Tadeusz PAWE£EK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Morfologiczna ocena wczesnych i póŸnych zmian w p³ucach m³odych,
doros³ych szczurów po podaniu jednej dawki preparatu Survanta.
7. Lek. med. Monika SZULIÑSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena insulinoopornoœci, metod¹ euglikemicznej klamry metabo-
licznej oraz wybranych parametrów lipidowych u oty³ych chorych z lub bez nadciœnienia têtniczego.

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 23 lipca 2005 r. zmar³

p r o f .  d r  h a b .  A l f o n s  C H O D E R A

emerytowany profesor zwyczajny, wieloletni Kierownik Katedry i Zak³adu Farmakologii

Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 1 wrzeœnia 2005 r. zmar³

p r o f .  d r  h a b .  H e n r y k  B R O D A

emerytowany profesor zwyczajny, wieloletni Kierownik Katedry i Zak³adu Technologii Postaci Leku

Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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AKTUALNOŒCI UCZELNI

FAKTY AM Nr 4 (2005)

8. Mgr psych. Lidia HUBER na podstawie pracy doktorskiej pt.: Styl ¿ycia mê¿czyzn zajmuj¹cych stanowiska kierownicze.
9. Lek. med. Aleksandra LISOWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena przydatnoœci oznaczania lipazy w surowicy i stolcu
w niewydolnoœci zewn¹trzwydzielniczej trzustki.
10. Lek. med. El¿bieta PAWLACZYK-WRÓBLEWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena zaburzeñ wzrastania a aktywnoœæ procesu
zapalnego u dzieci z m³odzieñczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
11. Lek. med. Marcin CZAJKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wp³yw zieleni indocyjaninowej (ICG) na siatkówkê i nab³onek barwnikowy
w zwierzêcym modelu otworu plamki (siatkówki).
12. Lek. med. Ma³gorzata KAROLCZAK-KULESZA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Znaczenie badania ultrasonograficznego oczodo³ów
w ocenie chorych z oftalmopti¹ tarczycow¹.
13. Lek. med. Dorota MIETKIEWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Mo¿liwoœci zastosowania implantu œlimakowego u osób nies³ysz¹-
cych z innymi mnogimi uszkodzeniami.
14. Lek. med. Grzegorz BARTKOWIAK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Czynnoœæ œródb³onka, odruch z baroreceptorów i stopieñ
zwê¿enia œwiat³a têtnic wieñcowych u chorych z zaburzeniami gospodarki wêglowodanowej.
15. Lek. med. Anna £ojko-DANKOWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena wybranych parametrów hemostazy u chorych na raka
piersi.
16. Lek. med. Barbara TAMOWICZ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wp³yw ¿ywienia dojelitowego na rozwój zapalenia p³uc u chorych
wentylowanych mechanicznie.
17. Lek. med. Maciej IDZIOR na podstawie pracy doktorskiej pt.: OdpowiedŸ miêœnia na wybrane metody farmakologicznego i chirurgicznego
leczenia spastycznoœci u chorych z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym.
18. Lek. med. Tomasz GRAJA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Jakoœæ ¿ycia kobiet leczonych z powodu raka gruczo³u piersiowego.

WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY
1. Mgr farm. Magdalena OGRODOWCZYK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Badania porównawcze foto, termo i radiostabilnoœci
niektórych pochodnych dihydropirydyny w fazie sta³ej.
2. Mgr in¿. Joanna SULIBURSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: ¯ywieniowe i zdrowotne czynniki ryzyka rozwoju pierwotnego
nadciœnienia têtniczego u osób doros³ych.
3. Mgr farm. Joanna CIS na podstawie pracy doktorskiej pt.: Badania fitochemiczne i biologiczne  wybranych gatunków z rodzaju Leuzea DC 
i Rhaponticum Adans.
4. Mgr in¿. Iwona WEIDLICH na podstawie pracy doktorskiej pt.: Projektowanie i synteza nitroimidazolowych pochodnych iperytu
azotowego.
5. Mgr farm. Piotr NOWICKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Zastosowanie QSAR w badaniu estrów pochodnych kwasu N-fenylokarbami-
nowego do wyznaczenia modeli przewiduj¹cych anestezjê powierzchniow¹ oraz nasiêkow¹.
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WYRÓ¯NIENIE DLA STOMATOLOGII

Kierunek lekarsko-dentystyczny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jako jeden z trzech poznañskich, obok chemii 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz informatyki na Politechnice Poznañskiej, uzyska³ ocenê wyró¿niaj¹c¹ Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej.

POZNAÑ RAZEM W KRAKOWIE
17th Annual EAIE Conference 

W dniach 14-17 wrzeœnia br. odby³a siê w Krakowie 17. doroczna konferencja European Association for International Education. W tym
niezwykle wa¿nym wydarzeniu uczestniczy³a nasza Uczelnia jako czêœæ Networku Poznañskich Uczelni Wy¿szych – po³¹czeni w celu
ugruntowania obrazu Poznania jako silnego oœrodka edukacyjnego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z relacj¹ pokonferencyjn¹ na
³amach kolejnego numeru „Faktów AM”. 

Radek Sidoruk, Dzia³ Promocji

KONFERENCJA

Zarz¹d Sekcji Stomatologii Dzieciêcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Urz¹d Miasta Poznania zapraszaj¹ na Konferencjê
Naukowo-Szkoleniow¹ pt. Aktualne problemy w stomatologii wieku rozwojowego, organizowan¹ w ramach XII Zjazdu Sekcji w dniach 2-3
grudnia 2005 roku w Sali Bia³ej Urzêdu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17) oraz w Collegium Stomatologicum (ul. Bukowska 70).

Dodatkowych informacji udziela organizator:
Klinika Stomatologii Dzieciêcej Katedry Stomatologii Dzieciêcej

Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznañ, tel.: (61) 8547053.



OLECH  SZCZEPSKI
(1914-1980)

Wspomnienie w 25-t¹ rocznicê œmierci twórcy poznañskiej szko³y pediatrii,

w cytatach Jego wypowiedzi i rozwa¿añ etyczno-deontologicznych.

Uczenie w³asnym przyk³adem jest na przyk³adzie medycyny nie do zast¹pienia

Olech Szczepski, 1977

W wizjonerskim

stwierdzeniu sprzed

30 lat: „nic dot¹d

nie wskazuje na to,

aby rola lekarza ogól-

nego stawa³a siê

mniej wa¿na” kryje

siê idea dzisiejszej

medycyny rodzin-

nej. 

W Jego ¿artobli-

wym powiedzeniu:

„specjaliœcie w¹skiej

dziedziny medycyny

nale¿a³oby odebraæ

prawo leczenia”, le¿a-

³o g³êbokie przeœwiad-

cze nie, ¿e efektyw- 

noœæ terapii w decy- 

duj¹cym stopniu za-

le¿y od ca³oœciowej

oceny m³odego pacjen-

ta, równie¿ jego psy- 

che i œrodowiska wy-

chowawczego.

Wielokrotnie przypomina³, ¿e w³aœnie pediatrii przypada rola in-

tegruj¹ca ró¿ne specjalnoœci medycyny wieku rozwojowego i fazy

rozwojowe dziecka, ³¹cznie z wiekiem m³odzieñczym – dotychcza-

sow¹ „ziemi¹ niczyj¹” – z typowymi psycho-spo³ecznymi uwarun-

kowaniami patologii i psycho-somatycznymi odrêbnoœciami tego

okresu ¿ycia (1).

Wyró¿nia³ tzw. efebologiê, tworz¹c pierwszy w Polsce Zak³ad

Medycyny Wieku M³odzieñczego (1978).

Systematycznie uczy³ jak wa¿ne s¹ pierwsze wizyty lekarza u no-

worodka w domu, kszta³towanie wiêzi emocjonalnej w pe³nej i zdro-

wej rodzinie, wskazywa³ na cienie opieki ¿³obka, spo³eczne wartoœci

wychowania przedszkolnego, czy wreszcie niedostateczne zdrowot-

no-rozwojowe i dydaktyczno-wychowawcze oddzia³ywanie zunifi-

kowanego, nastawionego na przeciêtnoœæ systemu szkolnego na

ucznia.

By³ wrogiem polipragmazji, mawia³, ¿e „uczy ona niew³aœciwego

pogl¹du, jakoby pude³ko z pigu³kami by³o rezerwuarem zapasów

zdrowia, a z lekarza czyni niebezpiecznego eksperymentatora, igra-

j¹cego ze zdrowiem ludzkim, rzucaj¹cego niekiedy swego pod-

opiecznego w objêcia narkomanii” (2).

Rozwa¿a³ moralny aspekt naukowych badañ klinicznych oraz prawa

lekarza do eksperymentu, uwa¿a³, ¿e w medycynie „nie sposób jest

oddzielaæ dzia³alnoœæ naukowo-poznawcz¹ od problematyki deonto-

logiczno-moralnej” (3). 

Za podstawowe cechy badacza uwa¿a³: „obiektywizm spostrze¿eñ

i bezkompromisow¹ uczciwoœæ w mówieniu wy³¹cznie niczym nie-

zafa³szowanej prawdy oraz pe³n¹ odpowiedzialnoœæ”, ale tak¿e

„ciekawoœæ i wytrwa³oœæ”. 

Przestrzega³ przed „wygórowan¹ ambicj¹ i chêci¹ wyró¿nienia siê za

wszelk¹ cenê” (4). 

Wskazywa³, ¿e „…ka¿dy postêp w medycynie uwarunkowany jest z regu³y 

koniecznoœci¹ sprawdzenia go w eksperymencie…” jednak „naczel-

nym celem dlaczego podejmujemy eksperyment, pozostaje postêpo-

wanie przynosz¹ce korzyœci choremu…”, dlatego „podstawowym

obowi¹zkiem lekarza jest wykorzystanie wszystkich œrodków dla ra-

towania chorego..., a wiêc w ostatecznoœci tych nie sprawdzonych jeszcze

dostatecznie z punktu widzenia œcis³oœci naukowo-badawczej” (2).

Z pasj¹ dokonywa³ przemyœleñ natury etyczno-deontologicznej

i filozoficznej, zgadza³ siê z Plutarchem, ¿e „miar¹ ludzkiego ¿ycia

nie jest jego d³ugie trwanie, ale jego dobre prze¿ycie” (5).

Pod pojêciem humanizmu rozumia³ „wszelkie postawy inte-

lektualne i moralne, które wyra¿aj¹ przeœwiadczenie o szczególnej

donios³oœci spraw cz³owieka oraz wi¹¿¹ siê z poszanowaniem

ludzkiej godnoœci i wolnoœci” (6) – niejednokrotnie przekonywa³ siê,
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¿e w czasach, w których ¿y³ i pracowa³, te, tak przez niego cenione

cechy, przesta³y byæ wartoœciami nadrzêdnymi. 

Stwierdza³ m.in.: „Humanizmu w medycynie kwestionowaæ nie mo¿- 

na. Przejawia siê... w naczelnym, pierwszoplanowym zadaniu, jakim

jest ochrona jednych z najcenniejszych wartoœci, a mianowicie ¿ycia

i zdrowia cz³owieka” (5). „…nale¿y otoczyæ najwy¿sz¹ opiek¹ ¿ycie

ludzkie od chwili poczêcia i nigdy w czasie leczenia nie u¿ywaæ swej

wiedzy medycznej przeciw prawom ludzkoœci” (5). Przypomnieæ

nale¿y, ¿e nie by³ to czas powszechnej akceptacji takich pogl¹dów. 

Wobec dehumanizacji medycyny spowodowanej jej politechnizacj¹

i upowszechnieniem œwiadczeñ lekarskich, z odejœciem od bliskich

kontaktów z chorym uwa¿a³ (3), ¿e „rzecz¹ nauczyciela bêdzie

wdro¿yæ zasady «dobrej roboty» lekarskiej, uwzglêdniaj¹c ca³y

kompleks humanistycznych treœci zawodu ...staæ siê one musz¹

czêœci¹ w³asnego systemu myœlenia” (5). 

Reprezentowa³ opiniê, ¿e badacz nie powinien daæ siê „wci¹gn¹æ

w jakieœ w¹skie akcje doraŸne, czasami organizowane przez pion

administracyjny, które nie maj¹ u pod³o¿a celów poznawczych” (4).

W ostatnich latach przedmiotem Jego zainteresowañ i medycz-

no-filozoficznych rozwa¿añ by³ problem œmierci, umierania i po-

stêpowania ze œmiertelnie chorym, m.in. zwraca³ uwagê, ¿e „…nie

mamy na ogó³ mo¿liwoœci zdobycia doœwiadczenia w prze¿ywaniu

œmierci… Stanowisko wobec œmierci jest czymœ bardzo osobistym,

zawsze indywidualnym. …izolowanie œmiertelnie chorych prowadzi

do zerwania kontaktu miêdzy dot¹d sobie bliskimi i st¹d ci chorzy,

zanim dotknie ich œmieræ fizyczna, prze¿ywaj¹ ju¿ wczeœniej swoj¹

œmieræ „socjaln¹” (5).

Rozwa¿a³, „czy lekarzowi wolno i czy powinien nieuleczalnie, wzglêd- 

nie œmiertelnie, choremu wyjawiæ ca³¹ prawdê”.

Zwraca³ uwagê na samot-

noœæ chorych w spotkaniu ze

œmierci¹, bêd¹c¹ czêsto ju¿

„…nie aktem, a procesem

rozstawania, trwaj¹cym i obej-

muj¹cym w ró¿nie d³ugim

okresie czasu szereg ludzi,

przedmiotów, zdarzeñ...”,

gdzie „¿ycie wtapia siê

w œmieræ, œwiadomoœæ w nie-

œwiadomoœæ, a ró¿nica miê- 

dzy nimi jest trudna do

okreœlenia” (5). 

Stwierdza³ „…co raz wy-

myœlniejsza technologia in- 

tensywnej opieki zamaza³a

tylko liniê dziel¹c¹ to ¿ycie 

od …nastêpnego – jeœli siê

w nie wierzy… Ile w tym jest ludzkiego, a ile nieludzkiego, dalekiego 

od wszelkiego uczucia i wspó³czucia, nie odwa¿ê siê wymierzyæ...”

Podkreœla³ – chory domaga siê od lekarza „…wspó³czucia w nie-

szczêœciu, jakim jest choroba, a tym bardziej œmiertelna”. 

Kto wie zaœ – zastanawia³ siê – „…czy wtedy nie potrzebniejsze

i skuteczniejsze bêdzie ... pe³ne zrozumienia i wspó³czucia chwy-

cenie za rêkê” (5).

Wybra³ i opatrzy³ komentarzem
Prof. dr hab. Marian Krawczyñski
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OLECH SZCZEPSKI, profesor zwyczajny pediatrii, dr h.c. AM w Poznaniu (1975). Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu

Poznañskiego (1933-1939). ¯o³nierz Kampanii Wrzeœniowej i Armii Andersa (Afryka, W³ochy). Organizator (1958) i kierownik II Kliniki Chorób

Dzieci (1958-1980). Dziekan Wydzia³u Lekarskiego (1960-1962), Rektor Akademii Medycznej (1962-1964). Budowniczy, organizator i pierwszy

dyrektor Instytutu Pediatrii (1969-1980). Przewodnicz¹cy Oddzia³u Poznañskiego (1961-1967 i 1970-1979) i wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du

G³ównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (1970-1976). Autor ok. 200 prac z zakresu nefrologii, kardiologii, endokrynologii, epide-

miologii oraz pediatrii spo³ecznej, bioetyki i deontologii lekarskiej. Redaktor i wspó³autor podrêcznika pediatrii. Cz³onek Centralnej Komisji

Kwalifikacyjnej (1963-1972). Cz³onek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Organizator dwóch ogólnopolskich zjazdów pediatrycznych (1960,

1979). Wielki humanista. Twórca poznañskiej szko³y pediatrycznej. Promotor 37 doktoratów i patron 9 habilitacji. 

Z kierowanej przez Niego macierzystej II Kliniki Chorób Dzieci wywodz¹ siê obecne kliniki: Kardiologii i Nefrologii Dzieciêcej, Endokrynologii

i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Chorób ZakaŸnych i Neurologii Dzieciêcej, Gastroenterologii Dzieciêcej i Chorób Metabolicznych, repre-

zentuj¹ce kierunki naukowe zainicjowane przez Niego przed 30-40 laty.

•ród³a:

1. Szczepski O.: Stan zdrowia m³odzie¿y w Polsce, Przeg. Ped. 1980,10(4):335-342.

2. Szczepski O.: Dylematy etyczne w aspekcie postêpu we wspó³czesnej medycynie, Probl. Dyd. Med. i Wych., AM Poznañ 1975,3:242-252.

3. Szczepski O.: Nauczanie elementów pracy badawczej w medycynie ze szczególnym uwzglêdnieniem dyscyplin klinicznych, Probl. Dyd. Med.

i Wych., AM Poznañ 1980,9:118-125.

4. Szczepski O.: Problematyka moralna badañ naukowych w medycynie. Probl. Dyd. Med. i Wych., AM Poznañ 1980,11:109-121.

5. Szczepski O.: Humanistyczne kryteria i prakseologiczne aspekty wartoœci nauczyciela medycyny, Probl. Dyd. Med. i Wych., AM Poznañ

1977,6:57-70.

6. Szczepski O.: Konfrontacja paramedycznych elementów programów nauczania medycyny z humanistycznymi wymogami zawodu lekarza,

Probl. Dyd. Med. i Wych., AM Poznañ 1979,8,120-125.

Zarówno w swym postêpowaniu, jak i we wszystkich rozwa¿aniach bioetycznych, eksponowa³ bezwzglêdne dobro chorego cz³owieka i wyklucza³

jakiekolwiek postawy moralnego relatywizmu.

Profesor Olech Szczepski – nasz Mistrz – to nie tylko doskona³y pediatra-klinicysta, obiektywny i wywa¿ony w swych opiniach nauczyciel

i wychowawca, ale przede wszystkim wielki humanista, który wartoœci ¿ycia ludzkiego ceni³ najwy¿ej. 



POSTAWILIŒMY NA UCZCIWOŒÆ I PRZEJRZYSTOŒÆ

O tegorocznej rekrutacji rozmawiamy z prof. Jackiem Wysockim, prorektorem ds. Integracji i Promocji Uczelni

oraz Rzecznikiem Prasowym Akademii Medycznej w Poznaniu

FAKTY AM: Atmosfera zwi¹zana z tegoroczn¹ rekrutacj¹ by³a
niezwykle gor¹ca. Przypomnijmy, ¿e o przyjêcie na studia ubie-
gali siê kandydaci z now¹ jak i star¹ matur¹. I to w³aœnie osoby
zdaj¹ce star¹ maturê czuj¹ siê pokrzywdzone. Czym ró¿ni³ siê
proces rekrutacyjny tych dwóch grup?

Prof. AM dr hab. Jacek Wysocki: Kandydaci z now¹ matur¹ ubie-
gaj¹cy siê o przyjêcie na nasz¹ Uczelniê sk³adali przede wszystkim
swoje œwiadectwa maturalne. Dla zilustrowania zasad obowi¹-
zuj¹cych podczas tegorocznej rekrutacji pos³u¿my siê przyk³adem
Wydzia³u Lekarskiego. W tym wypadku, pod uwagê braliœmy oceny
maturalne z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym. Dodatko-
wo, osoby z now¹ matur¹ rozwi¹zywa³y 20-pytaniowy test, którego
zadaniem by³o sprawdzenie predyspozycji intelektualnych. Suma
punktów z nowej matury i testu sk³ada³a siê na ostateczn¹ punktacjê
kandydata.
Z kolei osoby ze star¹ matur¹ zdawa³y test, który by³ bardzo podobny
do testów, jakie w ubieg³ych latach rozwi¹zywali ich poprzednicy.
W tym roku pytania dotyczy³y jednak jedynie zagadnieñ z chemii
i biologii, a wiêc z tych przedmiotów, które braliœmy pod uwagê na
nowej maturze. Kandydaci ze star¹ matur¹ rozwi¹zywali równie¿ ten
sam test sprawdzaj¹cy predyspozycje intelektualne.

Kiedy og³oszono wyniki rekrutacji okaza³o siê, ¿e zdecydowana
wiêkszoœæ indeksów trafi w rêce osób zdaj¹cych now¹ maturê.

� Jest prawd¹, ¿e zarysowa³y siê takie ró¿nice w przyjêciu osób
z now¹ i star¹ matur¹. Przedstawia siê to ró¿nie na poszczególnych
kierunkach. Dysproporcja ta jest najbardziej wyraŸna na kierunkach
farmaceutycznych, z kolei na wydziale lekarskim przewaga osób
zakwalifikowanych do przyjêcia z now¹ matur¹ jest mniejsza. Pro-
blem, przed jakim stanê³y w³adze Uczelni, polega³ przede wszystkim
na tym, ¿e warunki rekrutacji musia³y zostaæ przedstawione do 31
maja 2004 r. W tym czasie wiedza o nowej maturze by³a daleka od
pe³nej, a przecie¿ nie sposób by³o przewidzieæ wyników, jakie przy-
niesie ten egzamin.

Jeden z zarzutów, stawianych przez kandydatów zdaj¹cych star¹
maturê, dotyczy³ tego, ¿e przygotowany dla nich test by³ – ich
zdaniem – nieporównywalnie trudniejszy ni¿ nowa matura na
poziomie rozszerzonym.

� Stanêliœmy przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim by³o przy-
jêcie kandydatów w sposób sprawiedliwy przy zastosowaniu dwóch
ró¿nych trybów rekrutacji. 
Z jednej strony, trzeba pamiêtaæ, ¿e nowa matura wypad³a znacznie
lepiej ni¿ siê tego spodziewano, z drugiej zaœ strony zdarzy³a siê
rzecz, która by³a niezwykle trudna do przewidzenia. 
Kiedy w roku 2004 prowadziliœmy rozmowy o warunkach rekrutacji,
wydawa³o nam siê, ¿e nowa matura bêdzie trudn¹ przeszkod¹ do
pokonania. Zastanawialiœmy siê zatem czy wymagaæ od kandydatów
zdawania a¿ trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W koñ-
cu zadecydowaliœmy, ¿e w trakcie procesu rekrutacyjnego pod uwagê 
bêd¹ brane tylko oceny z biologii i chemii na poziomie rozsze-
rzonym. Zrezygnowaliœmy z fizyki, która wydawa³a nam siê trzecia
pod wzglêdem „wa¿noœci”. Patrz¹c z perspektywy dnia dzisiejszego,
byæ mo¿e utrzymanie fizyki by³oby posuniêciem korzystnym, ale
wtedy – podkreœlam – w pierwszej po³owie 2004 r., mieliœmy g³ê-
bokie przekonanie, ¿e mog³oby to byæ wymaganie nadmierne. 
Ten ruch, którego nie wykona³y inne uczelnie medyczne w kraju,
spowodowa³, ¿e do naszej Akademii swoje podania z³o¿yli kandy-
daci, którzy na nowej maturze uzyskali niezmiernie wysokie oceny
z biologii i z chemii. W konsekwencji nast¹pi³o przesuniêcie – i tak
zaskakuj¹co dobrych wyników z nowej matury – w obszar wyników
bardzo dobrych. 
Dodatkowo trzeba przypomnieæ, ¿e o ile w innych uczelniach me-
dycznych w kraju o indeks na kierunku lekarskim ubiega³o siê œred-
nio oko³o 3-4 osób, to w Poznaniu kandydatów by³o oko³o 10. Ten
czynnik równie¿ odegra³ znacz¹c¹ rolê. 

W Poznaniu test dla kandydatów ze star¹ matur¹ przygotowa³a
Centralna Komisja Egzaminów Medycznych w £odzi. Wszystkie
inne uczelnie medyczne w Polsce zwróci³y siê z proœb¹ o opraco-
wanie takiego testu do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w War-
szawie, która odpowiedzialna by³a za kszta³t nowej matury. Sk¹d
taka decyzja w³adz poznañskiej Akademii Medycznej?

� Faktycznie jako jedyni w kraju zwróciliœmy siê do Centralnej
Komisji Egzaminów Medycznych w £odzi o przygotowanie testu
podobnego do tych, jakie by³y w ostatnich latach. Na pierwszy rzut
oka mo¿e siê komuœ wydawaæ, ¿e ten ruch by³ nieprawid³owy. Ale
proszê zwróciæ uwagê, ¿e wœród kandydatów ze star¹ matur¹ by³a
stosunkowo niewielka grupa osób, które do tego egzaminu podesz³y
w tym roku. Mowa tutaj o absolwentach 5-cio letniego trybu nau-
czania. Wiêkszoœæ stanowili kandydaci z lat poprzednich. W³adze
Uczelni zada³y sobie zatem pytanie: Gdzie ci m³odzi ludzie mieli siê
zetkn¹æ z now¹ matur¹? Jak¹ mogli mieæ wiedzê i doœwiadczenia
w tej materii? Przecie¿ nikt ich nie przygotowywa³ zgodnie z wy-
tycznymi, jakie stawiano przed now¹ matur¹.
Dlatego stanowisko w³adz naszej Uczelni by³o takie, ¿e lepiej bêdzie
zaproponowaæ kandydatom ze star¹ matur¹ test podobny do tych z lat
ubieg³ych. Test, do którego s¹ materia³y i do którego – jak uwa-
¿aliœmy – osobie zdaj¹cej star¹ maturê bêdzie siê przygotowaæ ³a-
twiej, ni¿ do testu opracowanego na podstawie wytycznych z nowej
matury.
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Praga 23-26 maja 2005 r.

Po raz 11. odby³a siê w Pradze konferencja INFORUM, zorga-
nizowana pod auspicja mi Ministerstwa Informacji Republiki Czes-
kiej, w której – dziêki finansowemu wsparciu firm OVID i ABE
Marketing – mogli uczestniczyæ pracownicy Biblioteki G³ównej. 

Konferencjê poprzedzi³y warsztaty poœwiêcone zagadnieniom
korzystania z nowych Ÿróde³ informacji elektronicznej zorganizo-
wane przez Bibliotekê Narodow¹ w Pradze. Towarzyszy³a jej bogata
ekspozycja wydawców, prezentuj¹cych swoje najnowsze osi¹gniêcia 
w zakresie Ÿróde³ informacji oraz rozwi¹zañ technologicznych.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokona³
Igor Èermák, prorektor ds. systemów infor-
 macyjnych Akademii Ekonomicznej, która
goœci³a ponad 400 uczestników INFORUM
z wielu krajów europejskich. Konferencja
podzielona by³a na sesje tematyczne. W pierw-
szym dniu odby³y siê trzy sesje poœwiêcone
serwisom informacyjnym przyjaznym u¿yt-
kownikowi, nowym technologiom i narzê-
dziom w elektronicznych serwisach i Ÿró-
d³ach informacji oraz wirtualnemu dostê-
powi do Ÿróde³ dziedzictwa kulturowego
i naukowego. Nastêpnego dnia równolegle odbywa³o siê piêæ sesji na
temat serwisów on-line XXI wieku, informacji w biznesie, informacji 
elektronicznej w aspekcie wyzwañ dla specjalistów z dziedziny
informacji, korzystaniu przez biblioteki z funduszy europejskich oraz 
kontynuowane by³y wyst¹pienia poœwiêcone nowym technologiom
i narzêdziom w elektronicznych serwisach i Ÿród³ach informacji.
Ostatniego dnia zaplanowane zosta³y trzy sesje poœwiêcone stra-
tegiom wyszukiwawczym, zagadnieniom informacji medycznej i jej
u¿ytkownikom oraz perspekty wom rozwoju informacji naukowej.

Podczas konferencji podkreœlono koniecznoœæ takiej konstrukcji
interfejsów, aby by³y one przyjazne dla u¿ytkowników, którzy nie
zawsze musz¹ byæ specjalistami. Szczególnym zainteresowaniem
cieszy³a siê sesja poœwiêcona korzystaniu przez biblioteki ze œrod-
ków unijnych. Wyst¹pienia dotyczy³y jednak g³ównie bibliotek pu-
blicznych. 

W sesji dotycz¹cej informacji medycznej swoj¹ dzia³alnoœæ zapre-
zentowa³a Narodowa Biblioteka Medyczna Republiki Czeskiej, która
tworzy bazê Ÿróde³ medycznych (http://www.nlk.cz/nlkcz/infozdroj/infozdroj.php) 

przy wspó³pracy z portalami Helpnet i Me-
dicina.cz oraz zespo³em portalu Citmed pro-
wadzonego przez II Wydzia³ Lekarski Uni-
wersytetu Karola w Pradze. Mieliœmy okazjê 
wys³uchaæ bardzo ciekawego referatu „Biblio- 
teka medyczna przysz³oœci: b¹dŸcie przygo-
towani na niewidzialne”, który zaprezen-
towa³ Olivier Obst z Niemiec. Podda³ on
analizie wykorzystanie przez biblioteki ko-
lekcji czasopism elektronicznych udostêpnia-
nych przez wydawców w ramach pakietów.
Na podstawie przeprowadzonych badañ

stwierdzi³, ¿e czasopisma najczêœciej u¿ywane przez czytelników
stanowi¹ zaledwie 20-30% kolekcji, 60-70% to czasopisma rzadko
u¿ywane, a z 10% czasopism nikt nie korzysta. Autor zachêca³
biblioteki do samodzielnego tworzenia kolekcji, dostosowanych do
swoich potrzeb. Na podstawie badañ wykorzystania ksi¹¿ek elektro-
nicznych przez niemieckich studentów stwierdzi³, ¿e chêtniej
i czêœciej siêgaj¹ oni po ksi¹¿ki w ojczystym jêzyku (70 razy
w miesi¹cu), ni¿ po presti¿owe wydawnictwa anglojêzyczne (1 raz
w miesi¹cu). 

ROZMOWA / KONFERENCJA

Dlaczego w takim razie nie skorzystano z funkcji parytetów,
zapewniaj¹c osobne pule miejsc dla kandydatów z now¹ i star¹
matur¹?

� Uwa¿aliœmy i wci¹¿ uwa¿amy, ¿e skorzystanie z parytetu by³oby
doœæ niebezpiecznym posuniêciem. Je¿eli siêgnêlibyœmy po to roz-
wi¹zanie w tym roku, to kandydaci oczekiwaliby od nas, by parytet
utrzymaæ równie¿ za dwa, trzy lata. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e z up³y- 
wem lat bêd¹ do nas trafiaæ coraz s³absi kandydaci ze star¹ matur¹ –
osoby, którym nie uda³o siê dostaæ w latach ubieg³ych. Teoretycznie
zatem mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, w której osoby, które s³abo
zda³y star¹ maturê, dostaj¹ siê na studia tylko i wy³¹cznie dziêki
systemowi parytetów. To mog³oby byæ krzywdz¹ce dla kandydatów
z now¹ matur¹.
Od samego pocz¹tku w³adze Uczelni zadecydowa³y zatem o rezy-
gnacji z systemu parytetów, z uwagi na konsekwencje, jakie nios³oby
takie dzia³anie.

Czy mia³y miejsce konsultacje pomiêdzy poszczególnymi uczel-
niami medycznymi w kraju, co do sposobu przeprowadzenia
rekrutacji?

� Tak, takie rozmowy by³y prowadzone, ale nie mia³y one oczywiœcie 
charakteru wi¹¿¹cego. W tej kwestii ka¿da uczelnia wykorzysta³a
swoj¹ autonomiê. Nasza Akademia próbowa³a szukaæ form najlep-
szych. W sumie, je¿eli zaistnia³y dysproporcje w przyjêciu kandy-
datów z now¹ i star¹ matur¹, to by³y one wynikiem, po pierwsze:
bardzo du¿ego zainteresowania kandydatów nasz¹ Uczelni¹ – kan-
dydatów, dodajmy, z najwy¿szymi ocenami, a po drugie: stosunkowo 
trudnego testu dla osób zdaj¹cych star¹ maturê.
Zwróæmy uwagê na jeszcze jedn¹ kwestiê. W jakiejœ mierze ca³e to
zawirowanie wokó³ tegorocznej rekrutacji, by³o owocem gwa³tow-

nego wprowadzenia nowej matury. Ten rok by³ rokiem prób. W pew-
nym sensie wszystkie uczelnie eksperymentowa³y szukaj¹c najle-
pszego sposobu naboru do szkó³ wy¿szych, ustalaj¹c warunki re-
krutacji z rocznym wyprzedzeniem. 

Czy kandydaci ze star¹ matur¹, którzy nie zostali przyjêci na
studia i z³o¿yli odwo³ania mogli liczyæ na jakieœ preferencje?

� W zasadzie nie. W naszej Uczelni ju¿ od wielu lat nie ma bowiem
miejsc rektorskich. Nie ma zatem pewnej dodatkowej furtki, przez
któr¹ mo¿na by siê dostaæ na Uczelniê. Siêgnêliœmy po takie roz-
wi¹zanie po to, by kryterium punktowe by³o jedynym, jakie decyduje 
o przyjêciu kandydata na studia. To, mam nadziejê, pokazuje, ¿e
staramy siê przyjmowaæ kandydatów w sposób uczciwy i przejrzysty, 
¿e nie istniej¹ ¿adne dodatkowe, niejasne kryteria podczas rekrutacji.

Czy patrz¹c z perspektywy dnia dzisiejszego mo¿na by³o zrobiæ
coœ lepiej?

� Maj¹c dzisiejsz¹ wiedzê i doœwiadczenia mo¿na by dyskutowaæ czy 
zlecenie przygotowania testu dla osób ze star¹ matur¹ Centrum w £o- 
dzi by³o posuniêciem najlepszym. Rok temu, ta decyzja wydawa³a siê 
nam najbardziej sprawiedliwa. Niestety, czego ¿a³ujê, warunki
naboru na rok akademicki 2006/2007 musieliœmy ustaliæ do koñca
maja tego roku. To oznacza, ¿e nie mogliœmy skorzystaæ z wiedzy,
jak¹ przynios³a tegoroczna rekrutacja. W tej sprawie ca³y czas tocz¹
siê konsultacje pomiêdzy rektorami uczelni medycznych, prowa-
dzone s¹ równie¿ rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Jest jednak za wczeœnie, by mówiæ o wynikach tych dyskusji.

Rozmawia³ Tomasz Brañka

Wraz ze zmian¹ funkcji i wygl¹du

bibliotek zmieni siê te¿ rola i zadania

bibliotekarzy i pracowników

informacji naukowej. Maj¹ oni byæ

selekcjonerami i stra¿nikami jakoœci

oferowanych informacji
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Zaprezentowane zosta³o nowe narzêdzie i zwi¹zana z nim nowa
us³uga – wypo¿ycza nie PDA (Personal Digital Assistance), pole-
gaj¹ca na udostêpnianiu ksi¹¿ek w wersji elektronicznej wraz ze
sprzêtem komputerowym. Od 2003 roku us³ugê tak¹ z powodzeniem
wykonuje Biblioteka Medyczna w Münsterze. Do tej pory wypo¿y-
czono 8 „handhold computers” z ca³kowit¹ zawartoœci¹ 21 Ÿróde³.

Biblioteki przysz³oœci zosta³y okreœlone jako instytucje mobilne
i wszechobecne, wykorzystuj¹ce najnowsze zdobycze techniki do
pozyskania poszukiwanej w danej chwili informacji. Wraz ze zmian¹

funkcji i wygl¹du bibliotek zmieni siê te¿ rola i zadania bibliotekarzy
i pracowników informacji naukowej. Maj¹ oni byæ selekcjonerami
i stra¿nikami jakoœci oferowanych informacji, odpowiedzialnymi za
dostosowanie jej poziomu i zakresu do potrzeb konkretnego
u¿ytkownika.

Aniela Piotrowicz, Barbara Rosiñska
Biblioteka G³ówna

KONFERENCJA
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V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Postêpy Neuroimmunologii Klinicznej”

17-18.06.2005 r. Bêdlewo k. Poznania

17-18 czerwca br. odby³a siê V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
z cyklu „Postêpy Neuroimmunologii Klinicznej” w Oœrodku Konfe-
rencyjnym Polskiej Akademii Nauk w Bêdlewie. Organizatorem Kon-
ferencji by³ Zak³ad Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii
AM w Poznaniu, przy wspó³udziale Sekcji Stwardnienia Rozsianego
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Zespo³u Badawczo-Lecz-
niczego Chorób Neuroimmunologicznych Instytutu Medycyny Doœ-
wiadczalnej i Klinicznej im. Miros³awa Mossakowskiego PAN, Komisji
Neurologii Dzieciêcej i Komisji Neurochemii Komitetu Nauk Neuro-
logicznych PAN oraz Biura Organizacji Konferencji i Zjazdów Fundacji
AM. 

Konferencja mia³a charakter ogólnopolski, bêd¹c ju¿ tradycyjnym
forum wymiany doœwiadczeñ w zakresie neuroimmunologii klinicznej.
Podczas Konferencji przedstawiono 21 wyk³adów w ramach 5 sesji
naukowych.

Goœci przywita³ przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
Konferencji, prof. dr hab. Jacek Losy. Wœród obecnych goœci by³
przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, prof. dr hab.
Zbigniew Stelmasiak. Prof. Losy podkreœli³ du¿e znaczenie i dynamikê,
z jak¹ rozwija siê wspó³czesna neuroimmunologia. Uwypukli³ rolê pol-
skich badañ w rozwoju œwiatowej neuroimmunologii.

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. Hans Link z Instytutu
Karolinska w Sztokholmie, œwiatowej s³awy neurolog zajmuj¹cy siê
stwardnieniem rozsianym. Wyk³ad poœwiêcony by³ aspektom patogene-
tycznym stwardnienia rozsianego i wykrytym ró¿nicom w zakresie
czynników immunologicznych w populacjach dwóch grup pacjentów: ze
Sztokholmu w Szwecji oraz Sassari na Sardynii. Wyk³ad spotka³ siê
bardzo du¿ym zainteresowaniem i gor¹cym przyjêciem. W ramach pierw- 
szej sesji naukowej wyk³ady
wyg³osili: prof. Jerzy Nowak
(Genetyczne aspekty stward-
nienia rozsianego), dr hab.
Andrzej G³¹biñski (Chemokiny 
w stwardnieniu rozsianym) oraz
dr Halina Bartosik-Psujek (Bio-
chemiczne markery uszkodze-
nia aksonalnego w stwardnie-
niu rozsianym).

Podczas kolejnej sesji do-
tycz¹cej aspektów klinicznych
SM wyk³ady wyg³osili: dr hab.
Andrzej Potemkowski (Padacz-
ka a stwardnienie rozsiane), dr
Krystyna Mitosek-Szewczyk
(Stwardnienie rozsiane a ci¹¿a),
dr Ewa Belniak (SM a inne
choroby autoimmunologiczne)

oraz lek. med. Krystyna Siekierska (Rezonans magnetyczny w stward-
nieniu rozsianym).

Ostatnia sesja w tym dniu poœwiêcona by³a zagadnieniom terapii
SM. Wyk³ady zaprezentowali: prof. Krzysztof Selmaj (Odlegle
wyniki terapii interferonem beta w stwardnieniu rozsianym), prof.
Jacek Losy (Zastosowanie octanu glatirameru <Copaxonu> w le-
czeniu stwardnienia rozsianego), dr Magdalena Lewañska (Do¿ylne
immunoglobuliny w stwardnieniu rozsianym) oraz prof. Józef Opara (Co
nowego w rehabilitacji chorych ze stwardnieniem rozsianym?).

Wieczorem uczestnicy Konferencji brali udzia³ w wieczorze towa-
rzyskim z balem w przepiêknych salach zespo³u pa³acowego w Bêdlewie.

W kolejnym dniu, 18 czerwca, odby³y siê dwie sesje naukowe.
Podczas pierwszej, prof. Emeryk Szajewska przedstawi³a problemy zwi¹-
zane z diagnostyk¹ immunologiczn¹ miastenii i zespo³ów miastenicz-
nych, a prof. Przemys³aw Nowacki omówi³ czynniki zapalno-im-
munologiczne w patogenezie udarów niedokrwiennych mózgu. Prof. dr
hab. Urszula Fiszer zaprezentowa³a zagadnienia dotycz¹ce przeciwcia³
zwi¹zanych ze schorzeniami uk³adu pozapiramidowego, a dr hab. Barbara 
Steinborn omówi³a zaburzenia immunologiczne w padaczce.

W ostatniej, pi¹tej, sesji Konferencji, prof. Marek Kaciñski
wyg³osi³ wyk³ad dotycz¹cy zapaleñ neurogennych w patogenezie samo-
istnych bólów g³owy u dzieci. Prof. Bo¿ena Galas-Zgorzalewicz i dr hab.
Ma³gorzata Zgorzalewicz przedstawi³y zagadnienie badañ epidemio-
logicznych, klinicznych i laboratoryjnych w zespole Guillain-Barre
u dzieci, prof. Wanda Kociêcka omówi³a aspekty kliniczne zaka¿enia
wirusem cytomegalii, dr Irena Kurkowska w interesuj¹cy sposób za-
prezentowa³a problematykê procesu zapalnego w neurodegeneracji i neuro-
regeneracji, a dr Gra¿yna Gromadzka – procesy immunologiczne w pato-

genezie paraneoplastycznych
zespo³ów neurologicznych.

Podsumowania Konfe-
rencji dokona³ prof. Jacek
Losy. Podziêkowa³ za uczest-
nictwo (w Konferencji wziê³o
udzia³ oko³o 100 osób), ¿yw¹
dyskusjê po wyg³oszonych
wyk³adach oraz ich wysok¹
jakoœæ.

Z okazji Konferencji zo-
sta³y wydane materia³y nau-
kowe, w których zamiesz-
czono streszczenia przedsta-
wionych wyk³adów oraz krót-
kie ¿yciorysy wyk³adowców.

Przew. Komitetu
Organizacyjnego

Prof. dr hab. Jacek Losy
Uczestnicy Konferencji „Postêpy Neuroimmunologii Klinicznej”



II Ogólnopolska Konferencja „Ciœnienie têtnicze dzieci i m³odzie¿y”
20 czerwca 2005 r., Poznañ

  20 czerwca br. odby³a siê II Ogólno-
polska Konferencja Naukowo-Szkole-
niowa pod tytu³em „Ciœnienie têtnicze
dzieci i m³odzie¿y". Organizatorami byli:
Zak³ad Epidemiologii Katedry Medycy- 
ny Spo³ecznej Akademii Medycznej im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Zak³ad Biologii i Rozwoju Cz³owieka
Instytutu Antropologii Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Pediatryczne
i Polskie Towarzystwo Nadciœnienia Têtniczego. Zainteresowa-
nie Konferencj¹ by³o bardzo du¿e, wziêli w niej udzia³ pediatrzy,
kardiolodzy, hypertensiolodzy, antropolodzy oraz specjaliœci
z zakresu fizjologii wysi³ku z ca³ego kraju. 

S³owo wstêpne wyg³osi³a dr hab. med. Alicja Krzy¿aniak,
przybli¿aj¹c uczestnikom wagê podjêtej problematyki. Czêœæ
referatow¹ Konferencji rozpocz¹³ wyk³ad prof. dr hab. Marii
Kaczmarek na temat oceny zmiennoœci wysokoœci i masy cia³a.
Dr hab. Alicja Krzy¿aniak zaprezentowa³a problematykê zmien-
noœci ciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y. W kolejnym
referacie prof. dr hab. Joachim Cieœlik w bardzo obrazowy
i plastyczny sposób przedstawi³ wielopoziomowe teorie rozwoju
cech i ich zastosowania do oceny rozwoju ciœnienia. Nastêpne
referaty, wyg³oszone miêdzy innymi przez prof. dr hab. Aldonê
Siwiñsk¹ i dr. hab. Jacka Zachwiejê oraz dr. hab. Piotra Fichnê,
dotyczy³y wp³ywu poszczególnych uk³adów na kszta³towanie siê
wartoœci ciœnienia.
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D N I  O R Z E C Z N I C T W A  L E K A R S K I E G O  –  P O Z N A Ñ  2 0 0 5

16–18 czerwca br. odby³o siê w Collegium Anatomicum naszej Uczelni, pod
Honorowym Patronatem JM Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu, prof. dr. hab. Grzegorza H. Brêborowicza, IV Ogólno-
polskie Sympozjum Naukowe „Dni Orzecznictwa Lekarskiego – Poznañ 2005” pod 
has³em „Dylematy i problemy orzecznictwa lekarskiego”. Przewodnicz¹c¹ Ko-
mitetu Organizacyjnego by³a dr n. biol. Aneta Klimberg; pomaga³ Jej dr med.
Czes³aw ¯aba1. Ten zaledwie dwuosobowy, ale zaprawiony w organizowaniu
konferencji, Komitet Organizacyjny w sposób bardzo sprawny przygotowa³ Sym-
pozjum dla blisko 300 uczestników z ca³ej Polski, g³ównie lekarzy orzeczników
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,
bieg³ych s¹dowych oraz lekarzy orzekaj¹cych dla towarzystw ubezpieczeniowych
(m.in. PZU, Warta, Allianz). Komitet Naukowy stanowili: prof. AM dr hab. Jerzy
T. Marcinkowski, prof. dr hab. Zygmunt Przybylski i prof. URz dr hab. Anna
Wilmowska-Pietruszyñska2. 

S³owa wstêpne do uczestników wyg³osili: Wojewoda Wielkopolski – Andrzej
Nowakowski, Prezes S¹du Okrêgowego w Poznaniu – Micha³ Laskowski, Prezes
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej – prof. Jerzy Sowiñski oraz prorektor naszej
Uczelni, prof. Andrzej Obrêbowski. W sesji plenarnej referaty wyg³osili: prof.
Józefina Hrynkiewicz (Uniwersytet Warszawski) – „Spo³eczny i statystyczny obraz 
niepe³nosprawnoœci w Polsce”, dr hab. Jaros³aw Berent (Uniwersytet Medyczny
w £odzi) – „Rola bieg³ych z zakresu medycyny s¹dowej w opiniowaniu dla potrzeb
s¹dów i instytucji ubezpieczeniowych”, sêdzia S¹du Najwy¿szego, Teresa Romer –
„Rola bieg³ych lekarzy s¹dowych w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych”, 
sêdzia S¹du Okrêgowego w Poznaniu, Anna Czapracka – „Opinia bieg³ego lekarza
w postêpowaniu przed s¹dami ubezpieczeñ spo³ecznych”, prof. Anna Wilmow-
ska-Pietruszyñska (Uniwersytet Rzeszowski) – „Rola orzecznictwa lekarskiego
i rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w ubezpieczeniu spo³ecznym”. Kolejne 
sesje naukowe dotyczy³y takich zagadnieñ, jak: orzecznictwo lekarskie dla potrzeb
towarzystw ubezpieczeniowych, dzia³alnoœæ okrêgowych rzeczników odpowie-
dzialnoœci zawodowej i okrêgowych s¹dów lekarskich izb lekarskich, orzecznictwo 
lekarskie w sprawach rentowych ZUS i KRUS, opiniowanie bieg³ych lekarzy
w postêpowaniu cywilnym i karnym oraz varia. Streszczenia wszystkich referatów
zosta³y opublikowane w nr. 84 „Problemów Higieny”. Pe³ne teksty wyst¹pieñ bêd¹
zamieszczane w „Archiwum Medycyny S¹dowej i Kryminologii”.

Poniewa¿ Sympozjum spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem Komitet Naukowy zamierza zorganizowaæ kolejne w przysz³ym roku,
najprawdopodobniej równie¿ w poznañskiej Uczelni.

1 
Organizatorami Sympozjum by³y: Zak³ad Higieny Katedry Medycyny Spo³ecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zak³ad

Medycyny S¹dowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego – Zarz¹d G³ówny w Warszawie

i Oddzia³ Wojewódzki w Tarnowie.

2 
Komitet Naukowy w tym samym sk³adzie zorganizowa³ w dniach 6-8 czerwiec 2004 r., pod Honorowym Patronatem JM Rektora Akademii Medycznej im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr. hab. Grzegorza H. Brêborowicza, III Ogólnopolsk¹ Konferencjê Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego w Tarnowie

(woj. ma³opolskie) pt. „Dylematy i problemy orzecznictwa lekarskiego u progu wejœcia Polski do Unii Europejskiej”.

Prof. AM  dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy Sympozjum

(od lewej): prof. Zygmunt Przybylski, dr Aneta Klimberg,

prof. URz Anna Wilmowska-Pietruszyñska, prof. Jerzy

T. Marcinkowski



RAPORT Z V OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BADMINTONA OLIMPIAD SPECJALNYCH

22-24 kwietnia br. odby³ siê w Trzciance V Ogólnopolski Tur- 
niej Badmintona, w ramach organizowanych w Polsce Olimpiad
Specjalnych. Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, Stefan
Miko³ajczak, obj¹³ nad nim patronat honorowy. Organizatorem
zawodów by³ Oddzia³ Regionalny Olimpiady Specjalne – Polska-
Wielkopolska-Poznañ, jako wspó³organizatorzy natomiast przy³¹-
czyli siê miêdzy innymi: Biuro Narodowe Stowarzyszenia Olim-
piady Specjalne Polska, Akademia Medyczna w Poznaniu,
Sekcja Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk”, Hospicjum Trzcian-
ka, Szko³a Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1 oraz Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Trzciance, Warsztaty Terapii Zajêciowej w Trzciance
i Filia w Wieleniu, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Sta-
chowiaka w Trzcince, a tak¿e Domy Kultury. W zawodach uczest-
niczy³o 90 zawodników z Polski, Danii i Niemiec, 30 trenerów, 40 
osób Komitetu Organizacyjnego, 45 wolontariuszy oraz 9 sêdziów.
Zawody rozegrane zosta³y w trzcianeckiej hali sportowo-wido-
wiskowej. 

KONFERENCJA / SAAM

W czêœci dyskusyjno-praktycznej Konferencji bardzo drobiaz- 
gowo przeanalizowano kwestie dotycz¹ce sposobów dokonywa-
nia pomiarów ciœnienia w celach ich standaryzacji i normalizacji.
Dyskutowano równie¿ o koniecznoœci wdro¿enia polskich norm
ciœnienia dzieci i m³odzie¿y, zamiast dotychczas stosowanych
w praktyce norm amerykañskich. Dr Stefania £uczak podkreœli³a

koniecznoœæ stosowania odpowiednich szerokoœci mankietów do
pomiarów ciœnienia w m³odszych grupach wiekowych. Dr hab.
Mieczys³aw Litwin (Warszawa) podsumowa³ dyskusjê stwier-
dzaj¹c, ¿e nale¿y kontynuowaæ badania ciœnienia u dzieci w celu
ustalenia ogólnokrajowych norm ciœnienia.

V I I  W a l n e  Z g r o m a d z e n i e  S t o w a r z y s z e n i a  A b s o l w e n t ó w  
A k a d e m i i  M e d y c z n e j  i m .  K a r o l a  M a r c i n k o w s k i e g o  w  P o z n a n i u

24 czerwca br. w sali wy-
k³adowej Katedry i Zak³adu Me-
dycyny S¹dowej odby³o siê VII
Walne Zgromadzenie Stowarzy-
szenia Absolwentów Akademii Me-
dycznej im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu. W³adze Uczelni
reprezentowali: Prorektor ds.
Klinicznych i Kszta³cenia Pody-
plomowego, prof. dr hab. An-
drzej Obrêbowski oraz Dyrektor
Administracyjny Uczelni, mgr
Bogdan Poniedzia³ek. Zebranie
prowadzi³ dr Ryszard Czarnecki. Uczestnicy, po wys³uchaniu
sprawozdañ Zarz¹du (w czêœci merytorycznej i finansowej) oraz
Komisji Rewizyjnej, udzielili Zarz¹dowi absolutorium.

Wybrano te¿ nowe w³adze Stowarzyszenia.

Na zakoñczenie g³os zabra³a
Przewodnicz¹ca Zarz¹du prof. dr
hab. Zyta P³otkowiak, która w imie-
niu nowych w³adz Stowarzy-
szenia i swoim w³asnym po-
dziêkowa³a zebranym za zaufa-
nie, deklaruj¹c zamiar kontynuo-
wania dotychczasowych kierun-
ków dzia³ania, a tak¿e wspierania 
wszystkich po¿ytecznych dla Sto-
warzyszenia i Akademii inicjatyw.
Warto zaznaczyæ, ¿e zebranie
odby³o siê przy wsparciu ma-

terialnym ze strony Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej
w Poznaniu.

Mgr Micha³ Krupski
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Przewodnicz¹ca prof. dr hab. Zyta P³otkowiak 

Wiceprzewodnicz¹cy prof. dr hab. Wojciech Cichy

Skarbnik dr Maria Popielarz-Brzeziñska

Sekretarz dr Anna Pachlewska 

Cz³onkowie dr n. hum. Ma³gorzata Pos³uszna

dr med. W³odzimierz Stolzmann

Przew. Komisji Rewizyjnej    dr med. Ryszard Czarnecki

Przew. S¹du Kole¿eñskiego    prof. dr hab. Zygmunt Przybylski

Ekipa stomatologiczna przeprowadzaj¹ca badania w Trzciance

Uczestnicy Konferencji „Ciœnienie têtnicze dzieci i m³odzie¿y”



Æwiczymy ca³y rok

Ruch Olimpiad Specjalnych rozwin¹³ siê w Polsce znacz¹co.
Jego celem jest zapewnienie osobom z upoœledzeniem umys³owym
ca³orocznego cyklu treningów oraz zawodów sportowych w ró¿nych
dyscyplinach olimpijskich. Dzia³ania te zapewniaj¹ ci¹g³y rozwój
sprawnoœci fizycznej osobom przewlekle chorym, daj¹ mo¿liwoœæ
demonstrowania odwagi, doœwiadczania radoœci i dzielenia siê umie-
jêtnoœciami i przyjaŸni¹ z rodzinami i innymi zawodnikami. 

Milion sportowców

Miêdzynarodowa organizacja spor-
towa dla osób z upoœledzeniem umy-
s³owym powsta³a ponad trzydzieœci lat
temu dziêki inicjatywie podjêtej przez
Eunice Kennedy Shriver. W 1988 roku
zosta³a podpisana umowa z Miêdzy-
narodowym Komitetem Olimpijskim,

dziêki której Special Olympics Inc. posiada oficjalne uznanie MKOl.
Olimpiady Specjalne dzia³aj¹ obecnie na terenie oko³o 140 krajów
w 24 dyscyplinach sportu, w tym 18 letnich i 6 zimowych. Igrzyska
odbywaj¹ siê co cztery lata, oddzielnie letnie i zimowe. W zawodach
mog¹ braæ udzia³ osoby ze zdiagnozowanym upoœledzeniem umy-
s³owym, bez wzglêdu na jego stopieñ czy te¿ wspó³wystêpuj¹cy inny
rodzaj niepe³nosprawnoœci fizycznej lub umys³owej. Aktualnie Olim- 
piady Specjalne zrzeszaj¹ ponad milion sportowców z upoœledze-
niem umys³owym na ca³ym œwiecie. Idea Special Olympics dotar³a
do Polski w po³owie lat osiemdziesi¹tych i przyjêta zosta³a z wielkim
entuzjazmem, zw³aszcza przez œrodowiska na co dzieñ pracuj¹ce
z osobami upoœledzonymi umys³owo. Oficjalny Program Special
Olympics Poland zosta³ akredytowany w roku 1985, a w latach
1985-90 dzia³a³ w strukturach TPD. Stowa-
rzyszenie Sportowe dla Osób Upoœle-
dzonych Umys³owo zosta³o powo³ane we
wrzeœniu 1990 roku uchwa³¹ G³ównego
Komitetu Kultury Fizycznej, Sportu i Tu-
rystyki. Natomiast 30 listopada 1990 roku
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska
zosta³o przyjête w poczet cz³onków Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. Od 24 stycz-
nia 1999 roku Stowarzyszenie nosi nazwê
Olimpiady Specjalne Polska. 

Dziêki tej inicjatywie ponad 10 tysiêcy polskich zawodników
z upoœledzeniem umys³owym mo¿e przez ca³y rok trenowaæ wy-
brane dyscypliny sportowe, przygotowuj¹c siê do zawodów roz-
grywanych na wielu szczeblach, od lokalnych do ogólnopolskich, jak 
równie¿ braæ udzia³ w imprezach sportowych ruchu Special Olympics
poza granicami kraju. 

Badminton + zdrowie

Ogólnopolskie Turnieje Badmintona Olimpiad Specjalnych roz-
grywane s¹ w cyklu dwuletnim. Jak dotychczas, zawodnicy rywa-
lizowali ze sob¹ podczas: I Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona
Olimpiad Specjalnych – Koszalin w 1996 roku, VI Ogólnopolskich
Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych – Warszawa w 1998 roku,
II Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych –
S³upsk w 1999 roku, III Ogólnopolskim Turnieju Badmintona
Olimpiad Specjalnych – Pszczyna w 2001 roku, VII Ogólnopolskich
Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych – Poznañ w 2002 roku
oraz IV Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych
– Bielsko-Bia³a w 2003 roku.

Podczas V Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad
Specjalnych w Trzciance zawodnicy mieli okazjê, oprócz treningów

oraz startu w zawodach, skorzystaæ z badania: stomatologicznego,
ortopedycznego, s³uchu, poziomu cholesterolu oraz cukru we krwi,
ciœnienia têtniczego krwi, a tak¿e z pomiaru wagi cia³a oraz wzrostu.
Organizacj¹ oraz przeprowadzeniem badañ stomatologicznych zajêli
siê lekarze stomatologii: Ewa Gromadziñska-Zap³ata, Karolina
Gerreth i Bartosz Liweñ z Katedry i Kliniki Stomatologii Dzieciêcej
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz
dr El¿bieta Paszyñska z Katedry i Zak³adu Biomateria³ów i Sto-
matologii Doœwiadczalnej Akademii Medycznej im. Karola Marcin-

kowskiego w Poznaniu. W badaniach uczest- 
niczyli równie¿ studenci z Oddzia³u Stoma-
tologii Wydzia³u Lekarskiego II AM w Poz-
naniu: Karolina Koralewska, Joanna Krokos,
Anna Pernak i Piotr Gerreth. Koordynatorem
przedsiêwziêcia by³a prof. dr hab. Maria
Borysewicz-Lewicka (Kierownik Katedry
i Kliniki Stomatologii Dzieciêcej), bêd¹ca
równie¿ cz³onkiem Komitetu Honorowego
zawodów. Badaniem stomatologicznym objêci

zostali niemal wszyscy zawodnicy oraz dwóch trenerów, którzy zg³aszali
siê do gabinetów udostêpnionych na okres badania przez lekarzy na co
dzieñ praktykuj¹cych w Trzciance: lek. stom. J. Grzelak, lek. stom.
G. Maciejewsk¹-Cenker oraz lek. stom. A. Czapiewsk¹-Kawczyñsk¹.
Dla ka¿dego pacjenta przygotowywano pisemn¹ informacjê o stanie
jamy ustnej oraz ewentualnej koniecznoœci podjêcia leczenia, a tak¿e
wrêczano drobny upominek w postaci p³ynu do p³ukania jamy ustnej,
podarowanego przez firmê Farmica sp. z o. o. 

Przedsiêwziêcie zezwoli³o na przybli¿enie uczestnikom Olim-
piady, a dziêki informacji pisemnej, tak¿e ich rodzicom i opiekunom,
zasad dbania o higienê jamy ustnej oraz koniecznoœci systematycz-
nych wizyt kontrolnych i leczniczych w gabinecie stomatologicz-
nym. By³a to równie¿ wspania³a okazja dla lekarzy stomatologów
oraz studentów bior¹cych udzia³ w badaniu do zapoznania siê
z potrzebami leczniczymi osób upoœledzonych umys³owo, a tak¿e do
zdobycia doœwiadczenia zawodowego. 

lek. stom. Karolina Gerreth

Wiêcej o Olimpiadach Specjalnych:
http://www.specialolympics.org

http://www.olimpiadyspecjalne.pl

FAKTY AM Nr 4 (2005)

SPORT

18

Badanie stomatologiczne jednego z zawodników Olimpiady

Logo Olimpiad Specjalnych

Pragnê zwyciê¿yæ, lecz jeœli nie bêdê

móg³ zwyciê¿yæ, niech bêdê dzielny

w swym wysi³ku.

S³owa przysiêgi Olimpiad Specjalnych
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V I I I  P o z n a ñ s k i  F e s t i w a l  N a u k i  i  S z t u k i

Tegoroczny, ósmy ju¿, Poznañski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa trzy dni, od 12 do 15 paŸdziernika. Wœród przebogatej oferty

wyk³adów i pokazów i tym razem nie zabrak³o ciekawych tematów zaproponowanych przez poznañsk¹ Akademiê Medyczn¹.

W ramach udzia³u naszej Uczelni w Festiwalu zaprezentowanych zostanie 12 wyk³adów oraz pokaz akcji ratowników me-

dycznych, który w zesz³ym roku cieszy³ siê ogromn¹ popularnoœci¹.

Szczegó³owe informacje o imprezie mo¿na znaleŸæ na oficjalnej stronie Festiwalu: http://www.festiwal.trylion.com/ lub w Dziale

Promocji naszej Uczelni tel.: 854-60-31, e-mail: rsidoruk@amp.edu.pl.

UDZIA£ AKADEMII MEDYCZNEJ 
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU W VIII PFNiS

1. Czy stan zdrowia przywódców wielkich mocarstw mia³ wp³yw na ustalenia Konferencji Ja³tañskiej? – punkt widzenia neurologa
§ Dr hab. med. Rados³aw KaŸmierski, Wydzia³ Lekarski I, Katedra i Klinika Neurologii
§ 12 paŸdziernika 2005, godz. 11.40-12.10, Oœrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznañ

2. Czy naprawdê nie bêdziemy musieli nosiæ okularów? 
§ Dr hab. med. Jaros³aw Kociêcki, Wydzia³ Lekarski I, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki
§ 13 paŸdziernika 2005, godz. 14.30-15.00, Oœrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznañ

3. „Nowe” drobnoustroje, nowe problemy zaka¿eñ cz³owieka
§ Prof. dr hab. med. Zygmunt Muszyñski, Wydzia³ Farmaceutyczny, Katedra i Zak³ad Bakteriologii
§ 12 paŸdziernika 2005, godz. 11.00-11.30, Oœrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznañ

4. Pokaz akcji ratowników medycznych – prezentacja prawid³owego zachowania po wypadku
§ Ratownik medyczny Marek D¹browski, Wydzia³ Nauk o Zdrowiu, Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej
§ 13 i 14 paŸdziernika 2005, godz. 13.30, Centrum Klinik Stomatologicznych, ul. Bukowska 70, Poznañ

5. Naturalne „afrodyzjaki”
§ Prof. AM dr hab. Irena Mat³awska, mgr Katarzyna Gierka, Wydzia³ Farmaceutyczny
§ 13 paŸdziernika 2005, godz. 10.00-10.30, Oœrodek Nauki PAN, Sala Du¿a, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznañ

6. Cia³o w kulturze wspó³czesnej – problemy i kontrowersje
§ Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Wydzia³ Nauk o Zdrowiu, Zak³ad Edukacji 
§ 13 paŸdziernika 2005, godz. 13.00, Centrum Klinik Stomatologicznych, ul. Bukowska 70, Poznañ

7. Choroba maniakalno-depresyjna a twórczoœæ artystyczna
§ Prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski, Wydzia³ Lekarski II, Klinika Psychiatrii Doros³ych
§ 14 paŸdziernika 2005, godz. 19.00, Centrum Klinik Stomatologicznych, ul. Bukowska 70, Poznañ

8. Rak – mówiæ czy nie mówiæ 
§ Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak, Wydzia³ Lekarski I, Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
§ 13 paŸdziernika 2005, godz. 16.00, Centrum Klinik Stomatologicznych, ul. Bukowska 70, Poznañ

9. ¯ywienie cz³owieka a zdrowie – 3 czêœciowy wyk³ad (3 x 30 min.):
a. Zasady ¿ywienia dzieci i m³odzie¿y – zalecenia ogólne
§ Dr hab. farm. Gra¿yna Duda

b. ¯ywieniowe aspekty rozwoju niektórych chorób cywilizacyjnych
§ Prof. AM dr hab. Juliusz Przys³awski

c. ¯ywienie w osteoporozie
§ Dr hab. farm. Zbigniew Szajkowski
Wydzia³ Farmaceutyczny, Katedra Bromatologii
13 paŸdziernika 2005, godz. 14.30, Centrum Klinik Stomatologicznych, ul. Bukowska 70, Poznañ

9. Osteoporoza – moda czy rzeczywiste zagro¿enie?
§ Prof. AM dr hab. Wanda Horst-Sikorska, Wydzia³ Lekarski II, Zak³ad Medycyny Rodzinnej
§ 14 paŸdziernika 2005, godz. 15.00, Centrum Klinik Stomatologicznych, ul. Bukowska 70, Poznañ

10. O szkodliwoœci palenia tytoniu
§ Prof. AM dr hab. Grzegorz Oszkinis, Wydzia³ Lekarski II, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyñ
§ 14 paŸdziernika 2005, godz. 13.30, Centrum Klinik Stomatologicznych, ul. Bukowska 70, Poznañ
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Wytyczne dla Autorów sk³adaj¹cych prace do druku

w Wydawnictwie Naukowym Akademii Medycznej

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1. Prace przewidziane do sk³adu komputerowego w Wydawnictwie nale¿y sk³adaæ na dyskietce w programie Word 6.0, Word 97 wraz

z wydrukiem. Tekst na dyskietce powinien byæ zapisany bez adiustacji (wyt³uszczeñ, podkreœleñ, wciêæ akapitowych itp.). W tekœcie nale¿y

zaznaczyæ miejsce umieszczenia tabel i rycin. Ryciny na odwrocie powinny byæ podpisane i ponumerowane. Dopuszcza siê prace

w maszynopisie (bez zapisu na dyskietce), ale wówczas koszty przepisywania komputerowego pokrywa Autor.

2. Prace sformatowane, przeznaczone bezpoœrednio do druku (z pominiêciem sk³adu komputerowego w Wydawnictwie Naukowym AM)

nale¿y sk³adaæ na papierze formatu A4 w postaci jednostronnego wydruku komputerowego (z drukarki laserowej) w docelowym formacie

(np. B5, A5, A4). Wybór formatu, adjustacjê techniczn¹ tekstu i inne parametry nale¿y uprzednio uzgodniæ z redaktorami Wydawnictwa. Ta forma

sk³adania pracy przyspieszy termin wydania i umniejszy koszty wydawnicze.

3. Korekta autorska - czas na wykonanie korekty wynosi tyle dni, ile arkuszy autorskich zawiera praca (1 arkusz = 40 tys. znaków). Termin ten liczy 

siê od daty odebrania wydruku z Wydawnictwa. W przypadku jego przekroczenia Wydawnictwo nie mo¿e zagwarantowaæ uzgodnionego

wczeœniej terminu wydania publikacji. Autor jest zobowi¹zany podpisaæ korektê autorsk¹.

4. Znaczne zmiany dokonywane przez Autora, polegaj¹ce np. na wycofywaniu partii tekstu i zastêpowaniu ich innym materia³em, opóŸni¹

wydanie publikacji, a tak¿e zwiêksz¹ koszt jej wydania.

5. Terminy i warunki przyjêcia oraz realizacji zlecenia nale¿y uzgodniæ z Wydawnictwem Naukowym AM - tel./fax (0 61) 835-36-63.

Wytyczne skonsultowane i zaakceptowane przez Senack¹ Komisjê ds. Wydawnictw w dn. 25 lutego 2005 r.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z „SEKSUOLOGII GINEKOLOGICZNEJ”

Ginekologia jako nauka o kobiecie (gr. Gyne – kobieta) jest œciœle zwi¹zana z nauk¹ o p³ci – seksuologi¹. Zajmuje
ona szczególne miejsce wœród wszystkich dyscyplin medycznych, które pozostaj¹ w krêgu zainteresowania
seksuologii. 
Ta szczególna pozycja uwarunkowana jest tym, ¿e ginekologia, zajmuj¹ca siê kobiet¹, bada szczegó³owo procesy
fizjologiczne, metaboliczno-morfologiczne w obrêbie narz¹dów p³ciowych, które stanowi¹ wraz z uk³adem
neuroendokrynnym biologiczne pod³o¿e seksualnoœci kobiety. 
Praca powsta³a w oparciu o piœmiennictwo dotycz¹ce ró¿nych aspektów zdrowia seksualnego kobiety, z uwzglêd- 
nieniem wp³ywaj¹cych na nie czynników biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i spo³ecznych. Spoœród
czynników biologicznych, opisano tu mechanizmy neuroendokrynne cyklu p³ciowego wywieraj¹ce wp³yw na
seksualnoœæ kobiet.
Szczególne miejsce wœród poruszonych problemów, w aspekcie ginekologii wieku rozwojowego, psychologii
i prawa, zajmuje zagadnienie molestowania seksualnego nieletnich pacjentek.

Ze wstêpu autorki

Gra¿yna Jarz¹bek, Wybrane zagadnienia z „seksuologii ginekologicznej”,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2005.

IMMUNOLOGIA

Skrypt „Immunologia” jest przeznaczony g³ównie dla studentów wydzia³u farmaceutycznego. Jednak¿e równie¿
inni zainteresowani znajd¹ w nim cenne, podstawowe informacje dotycz¹ce budowy i funkcji uk³adu immunolo-
gicznego cz³owieka. Du¿a iloœæ ilustracji u³atwia zrozumienie mechanizmów immunologicznych, jak równie¿
podstaw diagnostyki immunologicznej. 
Skrypt mo¿na podzieliæ na 3 czêœci. Pierwsza zawiera opis budowy i funkcji uk³adu immunologicznego, druga –
opisy preparatów farmaceutycznych modyfikuj¹cych funkcje uk³adu odpornoœciowego, a trzecia – opisy metod
diagnostycznych i technik przeprowadzania æwiczeñ w ramach zajêæ z immunologii.

Piotr J. Wysocki, Dariusz W. Kowalczyk, Andrzej Mackiewicz, Immunologia. Skrypt dla studentów
Wydzia³u Farmaceutycznego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2005.



FAKTY AM Nr 4 (2005)

PUBLIKACJE

21

NOWINY LEKARSKIE (MEDICAL NEWS) NR 2/2005 (R. 74)

SPIS TREŒCI
A. Jêdrzejewska, J. Durma³a, M. Szota, I. Dyner-Jama, K. Czernicki, H. Jendrzejek, H. Haratykova, M. Walusiak,
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stawów? (Why the total intervertebral disc arthroplasty does not face-up other arthroplasties popularity?) 
J. Zajt-Kwiatkowska, E. Rajkowska-Labon, W. Skrobot, S. Baku³a, Kinesio Taping metoda wspomagaj¹ca proces usprawniania fizjoterapeu-
tycznego – wybrane aplikacje kliniczne (Kinesio taping as the auxiliary method in the physiotherapy process the clinical application) 
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E. Gajewska, M. Sobieska, M. Atarowska, E. Kuncewicz, W. Samborski, Postêpowanie neurostymulacyjne u dzieci z zaburzeniami funkcji
uk³adu nerwowego (Neurostimulative rehabilitation in children with disturbances of nervous system function) 
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contemporary treatment methods) 



PUBLIKACJE

FAKTY AM Nr 4 (2005)22

K. Cierzniakowska, M.T. Szewczyk, A. Stodolska, J. Cwajda, Z. Banaszkiewicz, A. Jawieñ, Proces rehabilitacji chorych ze stomi¹

(Rehabilitation process of ostomy patients) 

J. Kuczyñska, S. Kuczyñski, Rola preparatów chroni¹cych przed promieniowaniem UV w profilaktyce bezpoœrednich i odleg³ych skutków
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R. Szulk, Introduction (Wprowadzenie)

W. Jurczyk, 40 years of the Department, Institute and Chair of Anaesthesiology in Poznan University of Medical

Sciences (2.11.1962 – 2.11.2002) (40 lat Katedry I Kliniki oraz Instytutu Anestezjologii Akademii Medycznej im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2.11.1962 – 2.11.2002))
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B. Tamowicz, L. Wo³owicka, T. Torliñska, A. Mikstacki, M. Grzymis³awski, Intermittent enteral feeding: the

influence on intragastric acidity and the incidence on ventilator-associated pneumonia (VAP) (Od¿ywianie

dojelitowe metod¹ przerywan¹: wp³yw na odczyn treœci ¿o³¹dkowej i czêstoœæ respiratorowego zapalenia p³uc

(VAP))

B. Kwieciñska, M. Wujtewicz, M. Wujtewicz, J. Wêgielniak, P. Dutka, P. Barancewicz, Surgeons and anaesthesiologists, opinions and facts

(Chirurdzy i anestezjolodzy, opinie i fakty)

G. Piskunowicz, S. Molski, Z. Szkulmowski, G. Zarzycka-Linder, B. Koœcia³kowska, A. Grabowska-Gawe³, Low dose dopamine is not a reno-

protective agent in patients undergoing infrarenal aortic reconstruction surgery (Nerkowe dawki dopaminy jako nefroprotekcja u chorych

poddawanych rekonstrukcji koñcowego odcinka aorty)

K. Stefañska-Wronka, L. Wo³owicka, A. Mikstacki, The influence of the nutrition method of septic patients on selected plasma lipids and

lipoproteins (Wp³yw sposobu ¿ywienia na wybrane lipidy i lipoproteiny osocza u septycznych chorych)

Z. Szkulmowski, D. Robert, Changes of the respiratory system compliance between supine and lateral position (Zmiany w podatnoœci uk³adu

oddechowego w pozycjach na wznak i na bok)

I. Stachecki, P. Sobczyñski, R. Szulc, Operating theatre pollution with sevoflurane (Zanieczyszczenia sal operacyjnych sewofluranem)

Kazuistyka

A. Dylczyk-Sommer, M. Wujtewicz, P. Siondalski, B. Treszer, K. Zygmuntowicz, Acute mitral valve insufficiency following blunt chest trauma 

(Ostra niewydolnoœæ zastawki mitralnej po têpym urazie klatki piersiowej)

Prace pogl¹dowe

H. Billert, Epidural anesthesia and analgesia in the perioperative setting and inflammatory reactions (Zewn¹trzoponowe znieczulenie i anal-

gezja w okresie oko³ooperacyjnym a reakcje zapalne)

T.M. Karpiñski, M. Kostrzewska-Poczekaj, A. Mikstacki, K. Szyfter, Toxicity and other side effects of volatile anesthetics. A review

(Toksycznoœæ i inne dzia³ania uboczne anestetyków wziewnych. Przegl¹d literatury).

Nowiny Lekarskie, 2005, 3 (R. 74), Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

http://www.nowinylekarskie.pl/



Prof. zw. dr hab. med. Janusz Maciejewski
 (1932-2005)

W ostatnich dniach stycznia 2005 r. odszed³ od nas na zawsze kolega, znakomity pediatra i nefrolog, naukowiec i nauczyciel 

akademicki, wielki przyjaciel dzieci, profesor Akademii Medycznej w Poznaniu, Janusz Maciejewski.

Droga do kariery

Urodzi³ siê 6 sierpnia 1932 r. w Poznaniu, w rodzinie pracownika

umys³owego, z matki Walerii i ojca Mieczys³awa. Podczas okupacji

hitlerowskiej przebywa³ w Poznaniu, gdzie uczêszcza³ na tajne kursy

nauczania. Równoczeœnie by³ zmuszony pracowaæ jako goniec w jed- 

nej z firm niemieckich. Po wyzwoleniu uczêszcza³ do Szko³y

Ogólnokszta³c¹cej stopnia Licealnego w Elbl¹gu. W 1951 r. zda³

maturê i uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci i w tym roku zosta³ przyjêty

na Wydzia³ Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom

lekarza medycyny uzyska³ w 1957 r.

Ju¿ w czasie studiów interesowa³ siê nefrologi¹ i pediatri¹. Swoj¹

pasjê realizowa³ dzia³aj¹c w studenckim ruchu naukowym. By³ prze-

wodnicz¹cym Ko³a Pediatrycznego przy Studenckim Towarzystwie

Naukowym. Podczas studiów by³ tak¿e mê¿em zaufania grupy

studenckiej. 

Po ukoñczeniu studiów, w latach 1957-1964 pracowa³ w Poradni

Dzieciêcej, 1964-1967 w Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci,

1968-1979 w Poradni Nefrologicznej dla Dzieci. W 1957 r. Prof.

Maciejewski zosta³ zatrudniony w Klinice Chorób Dzieci Akademii

Medycznej w Poznaniu, pocz¹tkowo w charakterze woluntariusza,

od 1960 r. na etacie nauczyciela akademickiego, od 1975 r. na

stanowisku docenta. W 1986 r. uzyska³ tytu³ i stanowisko profesora

nadzwyczajnego, a w 1995 r. profesora zwyczajnego. W latach

1980-2000 by³ Kierownikiem II Kliniki Chorób Dzieci Instytutu

Pediatrii AM w Poznaniu (obecnie Klinika Kardiologii i Nefrologii

Dzieciêcej I Katedry Pediatrii AM). 

W 1961 r. uzyska³ specjalizacjê I°, w 1964 r. II° w zakresie

pediatrii, w 1975 r. specjalizacjê II° w dziedzinie nefrologii.

W 1966 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora medycyny na podstawie

pracy pt.: Badania czynnoœci nerek w oty³oœci u dzieci, a w 1973 r.

tytu³ doktora habilitowanego na podstawie pracy: Badania zdolnoœci

rozcieñczania i zakwaszania moczu u dzieci we wczesnej fazie prze-

wlek³ego odmiedniczkowego zapalenia nerek.

Prof. Maciejewski aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu Instytutu

Pediatrii i Uczelni. By³ zastêpc¹ Dyrektora Instytutu Pediatrii ds.

dydaktyczno-naukowych (1979-1982), pe³ni³ funkcjê Prorektora ds.

Lecznictwa i Kszta³cenia Podyplomowego (1981-1984), by³ cz³on-

kiem Senatu Akademii Medycznej w Poznaniu (1987-1990), a tak¿e

cz³onkiem Senackich i Wydzia³owych Komisji. W latach 1981-1984

by³ przewodnicz¹cym, 1984-1993 cz³onkiem Rady Klinicystów Uczel-

ni. Pe³ni¹c ww. funkcje przyczyni³ siê m.in. do istotnego usprawnie-

nia organizacji niektórych dziedzin dzia³alnoœci Pañstwowych

Szpitali Klinicznych. 

Pionier

By³ jednym z inicjatorów opracowania nowoczesnego, zgodnego 

z obowi¹zuj¹cymi wymogami regulaminu szpitalnego. Z inicjatywy

Prof. Maciejewskiego wprowadzono kilka istotnych w tym czasie

zmian w dziedzinie wspó³pracy Uczelni z Wydzia³em Zdrowia

i Opieki Spo³ecznej Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu, godz¹cych

interesy i wymogi miasta i województwa w zakresie lecznictwa

podstawowego z zadaniami i potrzebami Uczelni w zakresie lecznic-

twa wysokospecjalistycznego, jak równie¿ szkolenia podyplo-

mowego.

Pe³ni³ tak¿e szereg innych funkcji, w tym Specjalisty Woje-

wódzkiego w Dziedzinie Pediatrii i Medycyny Szkolnej oraz Prze-

wodnicz¹cego Zespo³u Specjalistów Wojewódzkich na terenie Wo-

jewództwa Pilskiego. By³ Cz³onkiem Regionalnej Rady Kardiologii

i Kardiochirurgii. W 1994 r. zosta³ przewodnicz¹cym Rady Nau-

kowej Instytutu Pediatrii AM w £odzi.

Prof. Maciejewski by³ pionierem nefrologii dzieciêcej w Wiel-

kopolsce. W latach szeœædziesi¹tych zorganizowa³ pierwsz¹ w Poz-

naniu Poradniê Nefrologiczn¹ dla Dzieci. By³ inicjatorem powstania

Poradni Nefrologicznych dla Dzieci w Zielonej Górze, Pile, Koninie,

Lesznie i Kaliszu. W 1977 r. wspó³organizowa³ Pracowniê Dializ.

Powstanie drugiego w Polsce, po Warszawie, oœrodka dializ dla

dzieci stworzy³o mo¿liwoœæ leczenia zabiegowego w ostrej oraz

przewlek³ej niewydolnoœci nerek u dzieci i m³odzie¿y z Wielkopolski 

i Ziemi Lubuskiej. W 1990 r. by³ jednym z inicjatorów utworzenia

w II Klinice Chorób Dzieci Pracowni Immunonefrologii. Na pocz¹tku

lat siedemdziesi¹tych zorganizowa³ Zespó³ Nefrologiczno-Uro-

logiczny Instytutu Pediatrii. By³ jednym z inicjatorów powo³ania

Uczelnianego Zespo³u ds. Nefrologii. Spotkania tego Zespo³u, obok

du¿ej przydatnoœci klinicznej, mia³y niew¹tpliwe znaczenie dydak-
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tyczne, a ich efektem by³y wspólne opracowania naukowe. W 1971 r.

zorganizowa³ Sekcjê Nefrologiczn¹ Oddzia³u Poznañskiego PTP,

obejmuj¹c¹ swa dzia³alnoœci¹ Wielkopolskê i Ziemiê Lubusk¹.

W 1978 r. by³ jednym z inicjatorów reaktywowania Ogólnopolskiej

Sekcji Nefrologii Dzieciêcej oraz organizacji corocznych Sym-

pozjów Nefrologicznych. W latach 1984-1986 by³ Przewodnicz¹cym 

Ogólnopolskiej Sekcji Nefrologii Dzieciêcej. Pe³ni³ funkcjê cz³onka

Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Nefrologów Dzieciê-

cych. W latach 1985-1987 by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego, a w latach 

1987-1989 przewodnicz¹cym Oddzia³u Poznañskiego Polskiego

Towarzystwa Nefrologicznego. Od 1985 r. by³ cz³onkiem Komisji

Nefrologicznej PAN.

Organizator

Wyrazem du¿ej aktywnoœci naukowej Prof. Maciejewskiego

by³o Jego cz³onkostwo w wielu towarzystwach naukowych, krajo-

wych i zagranicznych, w tym w Polskim Towarzystwie Pediatrycz-

nym, Polskim Towarzystwie Nefrologów Dzieciêcych, Polskim To-

warzystwie Immunologicznym, Polskim Towarzystwie Transplan-

tacyjnym, Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, Komisji Nefro-

logicznej PAN, European Society for Pediatric Nephrology, Euro-

pean Dialysis and Transplant Association, European Renal Asso-

ciation, Deutsche Gesellschaft für die Nephrologie oraz Arbeits-

gemeinschaft für die Nephrologie. By³ cz³onkiem Kolegiów Re-

dakcyjnych i Komitetów Naukowych kilku czasopism, w tym „Bi-

blioteka Pediatry”, „Pediatria Praktyczna”, „Przegl¹d Pediatryczny”

oraz „Nefrologia i Dializoterapia Polska”. Wielokrotnie odbywa³

szkolenia w europejskich oœrodkach nefrologii dzieciêcej, czynnie

uczestniczy³ w konferencjach i zjazdach. By³ tak¿e organizatorem

wielu zjazdów i konferencji naukowych, w tym: „II Zjazdu Polskiego 

Towarzystwa Nefrologii Dzieciêcej”, Sympozjum dotycz¹cego

„Powik³añ Zatorowo-Zakrzepowych w Nefrologii Dzieciêcej”,

„Wielkopolskich Dni Kardiologii Dzieciêcej” oraz „Wielkopol-

skich Dni Nefrologii Dzieciêcej”. W ramach dzia³alnoœci naukowej

wspó³pracowa³ z Klinik¹ Nefrologiczn¹ w Hannowerze, Utrechcie

i Kilonii.

Naukowiec

Dorobek naukowy Prof. Maciejewskiego to ponad 400 publikacji

oraz doniesieñ zjazdowych krajowych i zagranicznych. Wiêkszoœæ

z nich dotyczy problemów zwi¹zanych z nefrologi¹ dzieciêc¹, w tym

fizjopatologi¹ nerek, gospodark¹

wodno-elektrolitow¹, kwaso-

wo-zasadow¹ i wapniowo-fos-

foranow¹ w chorobach nerek

oraz niektórych schorzeniach

ogólnych, zaka¿eniami uk³adu

moczowego, zespo³em nerczy-

cowym, k³êbuszkowymi zapa-

leniami nerek, ostr¹ i przewle-

k³¹ niewydolnoœci¹ nerek, ka-

mic¹ nerek i dróg moczowych,

a tak¿e problemami immunolo- 

gicznymi w chorobach nerek. 

Oprócz wieloletniej dzia-

³alnoœci organizacyjnej oraz

naukowej w dziedzinie nefro-

logii, przez ponad 20 lat Prof. Maciejewski kierowa³ zespo³em

kardiologicznym Kliniki. W tym czasie powsta³o w Klinice wiele

prac zwi¹zanych z diagnostyk¹ nieinwazyjn¹ i ocen¹ wyników

leczenia operacyjnego wad serca, zaburzeniami rytmu serca oraz

nadciœnieniem têtniczym. Z inicjatywy m.in. Prof. Maciejewskiego,

w ramach Pracowni Kardiometrycznej SPSK nr 5 zosta³y utworzone

Pracownia Echokardiograficzna i Pracownia Holterowska.

Nauczyciel

Prof. Maciejewski by³ cenionym nauczycielem akademickim,

mia³ wyk³ady, seminaria i æwiczenia z pediatrii i nefrologii ze stu-

dentami V roku Wydzia³u Lekarskiego. Aktywnie uczestniczy³ w szko-

leniu podyplomowym pediatrów i nefrologów. By³ kierownikiem

specjalizacji z pediatrii 19 lekarzy, z nefrologii 2 lekarzy, promo-

torem 14 doktorantów, opiekunem 4 habilitacji. Dwóch lekarzy

z Jego Kliniki uzyska³o tytu³ naukowy profesora. 

W uznaniu za dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹

otrzyma³ wiele odznaczeñ, wyró¿nieñ oraz nagród, w tym kilka-

krotnie nagrodê Rektora za dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹,

w 1973 r. nagrodê zespo³ow¹ Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej

I° za osi¹gniêcia w zakresie nefrologii dzieciêcej, w 1975 r. odznakê

„Za wzorowa pracê w s³u¿bie zdrowia”, w 1978 r. odznakê honorow¹

„za zas³ugi w rozwoju województwa poznañskiego”, w 1979 r.

odznakê honorow¹ „za zas³ugi w rozwoju województwa zielo-

nogórskiego”, w 1979 r. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, w 1979 r. studenckie

odznaczenie za wiedzê i aktywnoœæ spo³eczn¹ „Sowa z wieñcem

laurowym”, w 1984 r. „Medal za Zas³ugi dla Uczelni”, w 1990 r.

Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1999 r. nagrodê ze-

spo³ow¹ Ministra Zdrowia za „Szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie

ochrony zdrowia”, w 2000 r. Medal im. Profesora Wies³awa

Nasi³owskiego „Za wybitne zas³ugi w rozwoju leczenia oparzeñ”.

Prof. Janusz Maciejewski zmar³ 26 stycznia 2005 r. Przed-

stawione wspomnienie zawiera jedynie czêœæ dokonañ i osi¹gniêæ

Jego bardzo aktywnego i pracowitego ¿ycia. Pozostanie w pamiêci

swych wychowanków, kolegów, wspó³pracowników i pacjentów

jako doskona³y klinicysta, naukowiec, obiektywny i wywa¿ony

w swych opiniach nauczyciel i wychowawca, ale przede wszystkim

jako lekarz pediatra, który wartoœci ¿ycia ludzkiego ceni³ najwy¿ej.

Czeœæ Jego pamiêci.

Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwiñska

WSPOMNIENIE
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WSPOMNIENIE

P R O F E S O R  D R  M E D .  A N T O N I  J U R A S Z
( 1 8 8 2 - 1 9 6 1 )

Wspomnienia pisane w jêzyku angielskim w latach 1950-1960

CZEŒÆ XII

Podró¿ powrotna wiod³a wokó³ Afryki. Stanêliœmy w Lorenzo
Marquez w portugalskiej Wschodniej Afryce, potem w Durbanie
w Natalu. Jest to du¿e miasto o piêknych ogrodach i dzielnicach
willowych na wzgórzach wokó³ portu. Wielk¹ atrakcj¹ by³y riksze
ci¹gniête przez Zulusów, którzy w lecie œci¹gali do miasta zarobiæ
parê funtów. Byli to ludzie o wyj¹tkowo piêknej atletycznej budowie, 
a na g³owach mieli ozdoby z rogami byków – wygl¹dali nieomal
groŸnie. Inn¹ atrakcj¹ tego miasta by³a d³uga, pó³kolista ¿elazna krata 
w morzu przy piêknej pla¿y. Ochrona przed rekinami! Potem
okr¹¿yliœmy Afrykê, minêliœmy Przyl¹dek Dobrej Nadziei i zaraz
potem zatrzymaliœmy siê w Cape Town z jego s³ynn¹ Gór¹ Sto³ow¹,
wspania³ym ogrodem botanicznym z wyj¹tkowo piêknymi drzewami.
Kupi³em tam sporo strusich piór – panowa³a w Europie na nie moda
na wachlarze i damskie kapelusze. Id¹c do portu spotyka³o siê sporo
rozpychaj¹cych siê Murzynów. W³aœnie otrzymali prawo g³osowania 
i to „równouprawnienie” uderzy³o im do g³owy. W Cape Town
wsiad³o na pok³ad kilku bogatych po³udniowoafrykañskich biznes-
menów, którzy z zapa³em grali w modn¹, now¹ wówczas, grê – w bry-
d¿a. Potem p³ynêliœmy wzd³u¿ zachodnich brzegów Afryki na pó³noc 
i tylko zatrzymaliœmy siê w Swakopmund w Po³udniowo Zachodniej
Afryce – niemieckiej kolonii. Wziêliœmy tam na pok³ad sporo pasa¿erów, 
g³ównie niemieckich oficerów i ¿o³nierzy, którzy po krwawym st³u-
mieniu powstania Hererów wracali do domu. Wielu oficerów by³o
w mundurach, miêdzy innymi genera³ Etzdorf, naczelny dowódca
niemieckiego korpusu ekspedycyjnego. S³uchaliœmy z zaciekawie-
niem opowiadañ o kampanii na pustyni Kalahari, o mêstwie genera³a, 
który „nie k³ania³ siê kulom”, i którego, za jego postawê, zwano
Rzymianinem! Wszak dawa³ rozkazy zawsze wyprostowany, pod-
czas gdy inni chowali siê, a nawet dwóch adiutantów przy nim pad³o
pod kulami nieprzyjaciela. Rozmawiaj¹c z nim i patrz¹c na niego na
statku mia³o siê wra¿enie, ¿e ma siê do czynienia raczej z profesorem
ni¿ z genera³em. Pozna³em go trochê bli¿ej, gdy mia³em bardzo nie-
mi³y zatarg z kapitanem naszego statku. Jednego dnia dwóm d¿entel-
menom z Johannesburga i kapitanowi Doherr brakowa³o czwartego
do bryd¿a. Kapitan przys³a³ prosiæ mnie do towarzystwa, choæ maj¹c
pewne doœwiadczenie w gry w karty nie zna³em jeszcze bryd¿a.
Wszyscy trzej obiecali pomóc nauczyæ mnie jak siê gra. Nie specjal-
nie by³em zadowolony z towarzystwa kapitana, który by³ grubo-
skórnym zarozumialcem i w dodatku narzucaj¹cym swoje zdanie.

Jakoœ jednak nie mog³em odmówiæ zaproszenia i wkrótce nieŸle
opanowa³em regu³y gry, choæ wci¹¿ mia³em bardzo z³e karty. Wci¹¿
przegrywa³em i zacz¹³em siê powa¿nie niepokoiæ ile stracê – nie
wiedzia³em, jaka by³a stawka. Kilka razy coœ powiedzia³em, ¿e nie
mam szczêœcia w tej grze, a¿ wreszcie dosta³em œwietne karty
i wygra³em znacznego dobra, a kapitan paskudnie przegra³. Zrobi³ siê 
nieprzyjemny i z³y i zaczepnym tonem powiedzia³ „a pan coœ mówi³,
¿e panu szansa nie sprzyja”. Nie spodoba³o mi siê to, a skoro by³em
krewki, przeprosi³em obu panów z Johannesburga i wstaj¹c od sto³u
powiedzia³em, ¿e w tych warunkach nie mogê dalej graæ i – po-
szed³em sobie.

Za drzwiami czeka³em, a¿ wyszed³ kapitan i powiedzia³em mu,
¿e na statku jest moim zwierzchnikiem, ale przy towarzyskich okazjach
wypraszam sobie personalnych wycieczek. Widz¹c na jego twarzy,
¿e by³ wœciek³y, zakrêci³em siê na piêcie i poszed³em do siebie.
Zajœcie by³o wkrótce szeroko komentowane. Pierwszy oficer, sympa- 
tyczny i jowialny facet wypyta³ mnie o wszystko i œmiej¹c siê
zasugerowa³, bym wieczorem nie zbli¿a³ siê zanadto do porêczy na
pok³adach, bo „niechc¹cy” mogê znaleŸæ siê wœród fal… Poczu³em
siê nieswojo. Po namyœle zdecydowa³em, ¿e najbezpieczniej bêdzie
porozmawiaæ o tym z genera³em Etzdorfem i powiadomiæ go, ¿e
bêd¹c oficerem rezerwy niemieckiej armii, za obrazê bêdê ¿¹da³ od
kapitana satysfakcji. Jako najwy¿szego rang¹ oficera armii proszê go
o stworzenie honorowego s¹du i orzeczenie z ¿¹daniem albo przepro-
sin, albo spotkania. Genera³ ¿yczliwie wys³ucha³ moich skarg i obieca³
porozmawiaæ z kapitanem. Je¿eli nie dostanie zadawalaj¹cych odpo-
wiedzi zapowiedzia³, ¿e poinformuje o ca³ej sprawie naczelne w³adze 
linii okrêtowej w Hamburgu. Parê dni potem genera³ powiedzia³ mi,
¿e kapitan jest upartym i g³upim cz³owiekiem i ¿e nie muszê siê
niczego obawiaæ, bo w tej sytuacji kapitan nie bêdzie œmia³ przed-
siêwzi¹æ ¿adnych nieprzyjaznych kroków. Osi¹gn¹³em swoje, wystraszy-
³em kapitana i zapobieg³em jakimkolwiek jego nieczystym zamiarom.

Moje lekcje bryd¿a na statku mia³y drugi, bardziej niemi³y skutek 
ni¿ awantura z kapitanem. Nastêpnego dnia po grze powiedziano mi,
¿e ci dwaj z Johannesburga zawsze grali na wysokie stawki i ¿e tym
razem, z racji moich „lekcji”, zni¿yli je cokolwiek, ale nadal by³y
wysokie. Okaza³o siê, ¿e przegra³em masê pieniêdzy. Uwa¿a³em, ¿e
to by³o grubo nie w porz¹dku zarabiaæ na nowicjuszu, ale zap³aciæ
musia³em. Sk¹d wzi¹æ tak znaczn¹ sumê? Wpad³em na genialny
pomys³. Zacz¹³em, g³ównie wœród pañ, opowiadaæ o niebywa³ych
rzeczach, które zakupi³em w Indiach i mia³em przy sobie. Po paru
dniach zauwa¿y³em, ¿e ich zainteresowanie by³o znaczne i wkrótce
koniecznie chcia³y je zobaczyæ. Pad³y zapytania czy by³bym sk³onny
coœ z tych rzeczy sprzedaæ. Na to czeka³em. W ten sposób sprze-
da³em, z ¿alem, ale bardzo korzystnie wiêkszoœæ prezentów i mog³em 
sp³aciæ mój d³ug. Ucierpia³y na tym moje siostry i przyjaciele
w Heidelbergu, ale… takie jest ¿ycie.

W Hamburgu dowiedzia³em siê, ¿e mogê mieæ miejsce lekarza
okrêtowego na statku p³yn¹cym z Bremen do Japonii. Zawsze
marzy³em zobaczyæ ten egzotyczny kraj, ale gdy ju¿ na l¹dzie, tak
strasznie zacz¹³em têskniæ za domem, ¿e wsiad³em do poci¹gu do
Heidelbergu. By³a to trudna decyzja, ale uleg³em pokusie spotkania
znów najbli¿szych. Okazja podró¿y do Japonii przepad³a.

W domu by³em witany jak marnotrawny syn. Wydawa³o mi siê,
¿e wieki minê³y od dnia, gdy wyruszy³em na „podbój œwiata”.
Wszystko zdawa³o mi siê jakby zmniejszone. W dodatku skoro od
tylu miesiêcy by³em przyzwyczajony do chodzenia po huœtaj¹cym siê 
pok³adzie statku, pod³ogi i chodniki zdawa³y mi siê za twarde, za
nieustêpliwe. Nawet ¿o³¹dek inaczej reagowa³ na to, co jad³em… bo
by³ przyzwyczajony do ³agodnych ruchów ca³ego cia³a na falach.
Nawet mia³em pewne trudnoœci z zasypianiem, brakowa³o ko³ysania,
które ³agodnym rytmem oddawa³o cz³owieka w ramiona Morfeusza.
Tote¿ zabra³o mi ca³kiem du¿o czasu zanim przyzwyczai³em siê na
nowo do ¿ycia na sta³ej ziemi i do… myœli, ¿e przyjemne, ³atwe dni
minê³y i trzeba bêdzie zabraæ siê do nauki i praktyki w szpitalach, by
uzupe³niæ studia, by stan¹æ na w³asnych nogach.
W paŸdzierniku 1908 roku rozpocz¹³em praktykê chirurgiczn¹
w niemieckim szpitalu w Londynie.
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SUKCES

UZASADNIENIE

do UCHWA£Y Nr LXI/644/IV/2005

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 18 stycznia 2005 r.

w sprawie nadania tytu³u „Zas³u¿ony dla Miasta Poznania” Akademii Medycznej 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, najlepsza uniwersytecka uczelnia medyczna

w Polsce wg ranking szkó³ wy¿szych Rzeczypospolitej i Perspektyw w 2002 r. i 2003 r., jest jednym z czo³owych oœrodków

uniwersyteckich w kraju. Poznañska uczelnia medyczna oraz jej absolwenci s³u¿¹ mieszkañcom naszego miasta od

kilkudziesiêciu ju¿ lat.

Niezale¿nie od dzia³añ o charakterze lokalnym, uczelnia ta podnosi³a wyj¹tkowe w skali kraju inicjatywy s³u¿¹ce

ochronie godnoœci cz³owieka. Ogromne zas³ugi na tym polu poczynili m.in. Rektor Prof. dr hab. med. Janusz

Gadzinowski oraz Prof. dr hab. med. Jacek £uczak. Dziêki Rektorowi Januszowi Gadzinowskiemu Senat Akademii

Medycznej 19 grudnia 1996 roku przyj¹³ niezwykle wa¿n¹ uchwa³ê w sprawie ochrony ¿ycia poczêtego. Dziêki

natomiast Prof. dr. hab. med. Jackowi £uczakowi uczelnia ta jako pierwsza w Polsce wprowadzi³a zorganizowan¹

opiekê terminaln¹ pozwalaj¹c¹ na godn¹ œmieræ w ramach utworzonego Hospicjum Palium.

Twórc¹ Uniwersytetu Poznañskiego by³ wybitny organizator polskiego ¿ycia intelektualnego na prze³omie XIX i XX

wieku w Poznaniu, lekarz, prof. dr hab. med. Heliodor Œwiêcicki (1854-1923), pierwszy Rektor Uniwersytetu Poz-

nañskiego. W 2005 roku przypada 85. rocznica ukonstytuowania Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Poznañskiego,

który stanowi³ zacz¹tek obecnej Akademii Medycznej (25 kwietnia 1920 r. Senat Uniwersytetu Poznañskiego oficjalnie

uchwali³ powo³anie Prof. dr. hab. med. Adama Wrzoska na organizatora i pierwszego dziekana Wydzia³u Lekarskiego;

pierwsze posiedzenie Rady Wydzia³u Lekarskiego odby³o siê w listopadzie 1920 r.).

Przed 20-tu laty na wniosek medycznego œrodowiska akademickiego w Poznaniu Sejm Polski nada³ Akademii

Medycznej imiê doktora medycyny Karola Marcinkowskiego (1800-1846) – jednego z najwybitniejszych polskich lekarzy 

I po³owy XIX wieku, bêd¹cego wzorcem najwy¿szych ludzkich walorów moralnych i etycznych, a tak¿e jednego

z czo³owych organizatorów ¿ycia narodowego i gospodarczego na terenie Wielkopolski w trudnych czasach zaboru

pruskiego.

Podsumowuj¹c, niekwestionowane zas³ugi dla rozwoju spo³ecznego Miasta Poznania uzasadniaj¹ w pe³ni przy-

znanie Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego tytu³u Zas³u¿onego dla Miasta Poznania.

Dr med. Andrzej Grzybowski

Radny Miasta Poznania
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Rada Miasta Poznania, Uchwa³¹ z dnia 18 stycznia 2005 r.,
postanowi³a nadaæ tytu³ „Zas³u¿ony dla Miasta Poznania”

Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Zgodnie z tradycj¹, oficjalne wrêczenie dyplomu oraz medalu
mia³o miejsce 29 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta

z okazji œwiêta patronów miasta Poznania – Piotra i Paw³a.

NAGRODA  OD  POZNANIA

Pe³na treœæ Uzasadnienia podjêtej Uchwa³y zob. str. 27.
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