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ukowe „na sztywno” przeniosła duże gru-
py pracowników akademickich z etatów 
asystentów/adiunktów na wykładowców. 
W UMP postawiliśmy na Państwa par-
tycypację w tym procesie, pozostawiając 
swobodę decyzyjną. Liczymy jednak bar-
dzo, że Państwa wybór będzie wiązał się 
z rzetelną pracą badawczą i maksymalnie 
do końca 2020 roku, każdy z pracowników 
akademickich będzie mógł poszczycić się 
przynajmniej trzema nowymi publikacja-
mi z IF. Faktem jest, że publikujemy coraz 
lepiej. Nie jest to jednak wynik w pełni nas 
satysfakcjonujący, ponieważ, wracając do 
analizy rankingu Perspektyw, w efektyw-
ności naukowej spadliśmy trochę na tle in-
nych uczelni medycznych w zakresie oce-
ny parametrycznej, publikacji i cytowań. 
Nadrabiamy to rozwojem kadry naukowej 
oraz liczbą stopni i tytułów naukowych, 
czyli „umiemy chodzić za swoimi sprawa-
mi”. Ale to „ma krótkie nogi”. Stopnie i ty-
tuły powinniśmy uzyskiwać przy okazji 
publikowania. Przecież zostaliśmy zapro-
szeni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, jako jedna z 20 uczelni, do 
przygotowania wniosku o nadanie statusu 
uczelni badawczej. Już samo zaproszenie 
i przygotowanie takiego wniosku zwięk-
sza fi nansowanie o 3 procent, a ewentual-
ne nadanie takiego statusu, będzie wiąza-
ło się nie tylko ze zwiększonym o 10 pro-
cent fi nansowaniem, ale również mniej-
szym obciążeniem dydaktycznym.

Dobry — nasze plany inwestycyjne. Dla-
czego tylko dobry. Po pierwsze dlatego, że 
siebie należy oceniać najsurowiej. Zacznij-
my jednak od pozytywów. Udało nam się 
zdobyć kolejne środki na realizację zadań 
w szpitalach klinicznych. Za chwilę rusza-
ją prace budowlane SOR-u, na który z Mi-
nisterstwa Zdrowia, dzięki wsparciu pa-
na posła Bartłomieja Wróblewskiego oraz 
Prezydenta Miasta Poznania otrzymali-
śmy kolejne środki. SOR ma już pozwole-
nie na budowę po wielomiesięcznych sta-
raniach władz Szpitala i Uczelni. Dopina-
my ostatnie sprawy związane z moderni-
zacją oddziału udarowego w Szpitalu Kli-
nicznym im. Heliodora Święcickiego w ra-
mach zintegrowanego ośrodka diagnosty-
ki, leczenia i profi laktyki zaburzeń ukła-
du krążenia oraz patologii naczyń mózgo-
wych. Sukcesem jest fakt, że tzw. Stroke 
Unit będzie wreszcie w szpitalu akademic-
kim i że udało się włączyć go do pilotażo-
wego projektu wykonywania trombekto-
mii, jako jedynego ośrodka w Wielkopol-
sce. Otrzymaliśmy zapewnienie fi nanso-
wania modernizacji oddziałów kardiolo-
gicznych w Szpitalu Klinicznym Przemie-
nienia Pańskiego przy ul. Długiej w ra-
mach środków europejskich. Czekamy 
w blokach startowych na rozstrzygnięcie 
postępowania przetargowego na budowę 
Collegium Pharmaceuticum, pełni jednak 
niepokoju, o wartość ofert mocno rozbu-
dzonego rynku budowlanego.

Cieszą nas oczywiście te inwestycje, ale 
martwi nas brak ostatecznej decyzji doty-
czącej kluczowego zadania — nie tylko dla 
Uniwersytetu, ale też Poznania, Wielko-
polski i makroregionu — Centralnego Zin-
tegrowanego Szpitala Klinicznego. Wydaje 
się, że zrobiliśmy tu wiele. Mamy wszyst-
kie wymagane opracowania i dokumenty. 

Szanowni Państwo!

Na okładce Faktów UMP zamieszczono 
zdjęcia z obchodów 100-lecia Uniwersyte-
tu Poznańskiego, w których odegraliśmy 
zasłużoną rolę w kulminacyjnym tygo-
dniu uroczystości. Ale tę ważną sferę po-
zostawiam omówieniu w trzech kolejnych 
relacjach i artykułach, nad którymi spra-
wował doskonale pieczę odpowiedzialny 
Prorektor prof. Michał Musielak.

Koniec roku akademickiego już prawie za 
pasem. To czas, w którym szczególną uwa-
gę przykładamy do ocen i ewaluacji tego, co 
za nami. Rozważmy, jaką ocenę powinni-
śmy przyznać naszej Uczelni? Kiedy myślę 
o tym, a zapytałem także kilku najbliższych 
współpracowników, to po roku wytężonej 
pracy oceny oscylują między mocną czwór-
kę z plusem, a piątką z minusem. Tak wyso-
ką ocenę trzeba uzasadnić, dlatego pokuszę 
się o wystawienie ocen cząstkowych.

Celujący — na taką ocenę zasługu-
je w perspektywie lat poprzednich wy-
nik Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu w Rankingu 
Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Awan-
sowaliśmy o 9 pozycji (z 21 na 12) w stosun-
ku do roku 2018! Jesteśmy drugą najlep-
szą uczelnią medyczną w Polsce. To wiel-
ki sukces całej wspólnoty akademickiej, 
za co bardzo dziękuję. Ponadto, drugi rok 
z rzędu kierunek Fizjoterapia realizowany 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu uplasował się 
na pierwszym miejscu, uzyskując maksy-
malną ocenę 100 punktów. Powinienem tu 
wspomnieć o dwóch osobach, które swo-
im zaangażowaniem i dbałością o detale 
danych istotnych w rankingu, przyczyni-
ły się do tego spektakularnego sukcesu. To 
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Michał 
Nowicki i Dziekan Wydziału Nauk o Zdro-
wiu prof. Małgorzata Kotwicka.

Celująco wypada także sytuacja fi nan-
sowa Uczelni, ale o tym więcej po waka-
cjach.

Bardzo dobry — taką ocenę przyznał-
bym za stan przygotowań do reorganiza-
cji Uczelni w ramach Ustawy 2.0. Jako 
pierwsza uczelnia wyższa w kraju wybra-
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liśmy Radę Uczelni, a jako pierwsza uczel-
nia medyczna w Polsce i pierwsza uczelnia 
w Poznaniu uchwaliliśmy Statut. Zacho-
wał on dotychczasową strukturę Uczel-
ni w tych obszarach, gdzie było to możli-
we zgodnie z Ustawą 2.0 i bez uszczerbku 
dla sprawności działania Uczelni. Tam na-
tomiast, gdzie było to niezbędne, podzielił 
kompetencje dotychczasowych i nowych 
organów Uczelni w sposób akceptowal-
ny dla wszystkich. Na kolejnych posiedze-
niach Senatu w kwietniu, maju i czerwcu, 
ten najważniejszy organ pozytywnie za-
opiniował nowe władze Uczelni i przydzie-
lił kierunki studiów oraz jednostki orga-
nizacyjne do wydziałów (w kolejnym nu-
merze Faktów poświęcę temu zagadnieniu 
więcej miejsca). W konsekwencji od dwóch 
miesięcy, zamiast trwonić czas na kłótnie, 
przygotowujemy się do nowego roku aka-
demickiego, zarówno w sensie procedur 
dydaktycznych, jak i naukowych. Do tego 
nawiążę przy ostatniej ocenie.

Dobry plus to ocena jaką możemy wy-
stawić dydaktyce. Być może część osób po-
myśli, że to ocena na wyrost. Ale obserwu-
ję szereg działań, które pozwalają mi na 
taki osąd. Dotychczasowi Dziekani podjęli 
pierwszą próbę modyfi kacji programu na 
kierunku lekarskim opartą na nauczaniu 
modułowym. Te doświadczenia na pew-
no zostaną wykorzystane. Teraz ze wzglę-
du na unifi kację kierunku lekarskiego po-
wstał zespół weryfi kujący program na-
uczania dla kierunku lekarskiego pod kie-
runkiem Dziekana prof. Jacka Wysockie-
go i Prorektora prof. Ryszarda Marciniaka. 
Rozpoczęliśmy debatę jak uczyć jeszcze le-
piej. Na razie w wąskim gronie, ale liczę 
że zainspirujemy nią wszystkich dydakty-
ków. Centrum Symulacji Medycznej działa 
pełną parą, a zajęcia z wykorzystaniem sy-
mulacji medycznej wpisały się na stałe do 
kanonu edukacji klinicznej, uzyskując zna-
komite oceny wśród studentów. Teraz kolej 
na e-learning. Przygotowujemy studio na-
grań wykładów w technice e-learningu. 
Od września zachęcam do nagrywania wy-
kładów. Coraz rzetelniej wsłuchujemy się 
w głos studentów, poprzez coraz liczniej-
sze ankiety oceniające zajęcia, których wy-
niki proponuję traktować mniej w katego-
riach oceny, a bardziej jako informację co 
należy poprawić, udoskonalić.

Dobry plus — to także ocena osiągnięć 
naukowych. Pierwsze analizy wspomnia-
nego rankingu Perspektyw pokazują, że 
największy postęp zanotowaliśmy właśnie 
w zakresie efektywności pozyskiwania 
środków fi nansowych na badania naukowe 
oraz środków z programów Unii Europej-
skiej. To pokazuje nam jak duży mamy po-
tencjał w tej dziedzinie. Przyszłość Uczel-
ni zależy od pozycji naukowej, a ciężar fi -
nansowania będzie przenosić się z dydak-
tyki na badania naukowe. Powtarzamy to 
nieustannie od kilkunastu miesięcy, bo ta-
kie są główne założenia reformy 2.0, w któ-
rej przyszło nam funkcjonować. Pamiętaj-
my też, że za dwa lata czeka nas pierwsza 
ewaluacja dyscyplin według nowych za-
sad, od której wiele zależy. Część polskich 
uczelni, przygotowując się już do przyszłej 
oceny, zastosowała autorytarny styl zarzą-
dzania. Biorąc pod uwagę osiągnięcia na-
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100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego
Kilka uwag na kanwie obchodów jubileuszu Wszechnicy Piastowskiej

 D obiegły końca uroczystości zwią-
zane ze 100-leciem powstania Uni-

wersytetu Poznańskiego, rozpoczęte 
wspólną inauguracją Roku Akademickie-
go 2018/2019. Wydarzenia jubileuszowe 
były organizowane przez cztery uczelnie 
wywodzące się z Wszechnicy Piastow-
skiej, a więc Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przy-
rodniczy, Akademię Wychowania Fizycz-
nego im. Eugeniusza Piaseckiego oraz 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego. Nasza Uczelnia uczestni-
czyła tak w organizacji centralnych ob-
chodów, jak i w wydarzeniach upamięt-
niających tradycje akademickich nauk le-
karskich oraz nauk farmaceutycznych.

Główne obchody miały miejsce 
w dniach 6–11 maja tego roku. Rozpo-
częła je międzynarodowa konferencja pt. 
„Uniwersytety w poszukiwaniu doskona-
łości” z udziałem doktorów honoris causa 
czterech uczelni. Nasz Uniwersytet repre-
zentowała prof. Maria Siemionow, któ-
ra na przykładzie własnej kariery zawo-
dowej ukazała znaczenie kontaktów mię-
dzynarodowych w rozwoju badań nauko-
wych. Jednak najbardziej spektakular-
ny charakter miały uroczystości w dniu 
7 maja. Rozpoczęły się, jak 100 lat wcze-
śniej, mszą świętą w Katedrze Poznań-
skiej na Ostrowie Tumskim, a następ-
nie przemarszem profesorów i studentów 
ulicami miasta do Auli Uniwersyteckiej. 
Tam podczas uroczystego posiedzenia se-
natów czterech uczelni przyjęto uchwałę, 
by podjąć wysiłki zmierzające do integra-
cji poznańskiego środowiska naukowego, 
a także wmurowano tzw. kapsułę czasu, 
w której znalazło się 27 artefaktów będą-
cych przekazem współczesnych dla na-
stępnych pokoleń. Ze strony UMP — rek-
tor prof. Andrzej Tykarski przygotował 
receptę na zdrowe życie, a także złożono 
do kapsuły współczesny stetoskop. Ten 
uroczysty dzień zakończył koncert pt. 
„Od Paderewskiego do Pendereckiego”.

Niewątpliwie trwałym śladem jubile-
uszu stulecia Uniwersytetu Poznańskie-
go pozostaną publikacje o charakterze 
promocyjnym oraz naukowym. Uwagę 
szerszego grona czytelników przyciągnę-
ły publikacje ukazujące „ludzką twarz” 
środowiska akademickiego, począwszy 
od książki „Akademickie smaki”, w której 
pracownicy czterech uczelni zostali po-
kazani „od kuchni”, a skończywszy na ka-
pitalnym albumie pt. „Wspólna pasja od 
wieku”, gdzie poprzez dziesiątki fotografi i 
profesorów, studentów oraz infrastruk-
tury uniwersyteckiej zarysowane zostało 
zmieniające się w ciągu stu lat oblicze po-
znańskiego środowiska akademickiego. 
Z kolei naukowy obraz dziejów uniwer-
sytetów wywodzących się z Wszechnicy 
Piastowskiej został nakreślony w dziesię-
ciotomowym cyklu dzieł pt. „Uniwersytet 
Poznański 1919–2019”. Jeden z tomów 
został poświęcony historii Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w latach 1950–2019, w którym stara-
no się ukazać tak przyczyny wyodrębnie-
nia się wydziału lekarskiego i farmaceu-

tycznego z Uniwersytetu Poznańskiego, 
jak i rozwój poznańskiej uczelni medycz-
nej do czasów współczesnych.

Mieszkańcy grodu Przemysława jubile-
usz stulecia Uniwersytetu Poznańskiego 
zapamiętają poprzez znakomity występ 
sławnego włoskiego tenora Andrei Bo-
cellego, który 11 maja na Stadionie Miej-
skim dał porywający koncert dla przeszło 
dwudziestu pięciu tysięcy admiratorów 
jego muzyki. Także z dużym uznaniem 
mieszkańców Poznania spotkał się Festi-
wal 100 lat razem adresowany tak do fa-
nów muzyki popularnej, jak i do rodzin 
z dziećmi. Sektor Uniwersytetu Medycz-
nego przyciągnął w sobotę 8 czerwca wie-
lu Poznaniaków, którym zaproponowa-
no szereg atrakcji, począwszy od udzia-
łu dzieci w projekcie Szpitala Pluszowego 
Misia po badania profi laktyczne w zakre-
sie chorób kobiecych czy udarów. Udział 
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pań-
skiego oraz Wydziału Prewencji Komen-
dy Wojewódzkiej Policji dopełniły propo-
zycje kierowane do mieszkańców.

Podsumowując ten syntetyczny prze-
gląd najważniejszych wydarzeń obcho-
dów jubileuszu stulecia powstania Uni-
wersytetu Poznańskiego należy podkreślić 
ich symboliczny oraz utylitarny charak-
ter. Sądzę, że dzięki przygotowanym przez 
uczelnie koncertom, konferencjom czy pu-
blikacjom udało się upowszechnić jubile-
usz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskie-
go w świadomości nie tylko mieszkańców 
naszego miasta. Jeśli chodzi o środowisko 
naszej Uczelni to dobrą okazją do przypo-
mnienia stuletniej tradycji akademickiej 
medycyny i farmacji będą obchody orga-
nizowane w listopadzie tego roku przez 
Wydział Farmaceutyczny, a w przyszłym 
2020 roku przez Wydział Lekarski. ■

Michał Musielak

Pozostaje jedynie decyzja Rządu. A to naj-
trudniejszy etap, bo wymaga pełnego za-
angażowania polityków i decydentów z na-
szego regionu. Dlatego tylko ocena dobra.

Cofając się do czasów szkolnych, świa-
dectwa opatrzone były jeszcze oceną z za-
chowania. Pewnym nietaktem byłoby do-
konywać takiej oceny społeczności akade-
mickich, ale w duchu ostatniego punktu 
szkolnej cenzurki, proszę pozwolić na jesz-
cze jedną refl eksję. Przebrnęliśmy przez 
ten rok zmian bez zawirowań. Przyjęliśmy 
nowe rozwiązania organizacyjne w duchu 
konsensusu i wzajemnego poszanowania. 
Jak przystało na region pozytywistyczny, 
w merytorycznych i pozbawionych tok-
sycznych emocji dyskusjach, zawsze odno-
sząc się do problemów, a nie kwestii perso-
nalnych. Zdaliśmy egzamin nie tylko z za-
chowania, ale przede wszystkim z dojrza-
łości, na najwyższą ocenę. To nasz wspól-
ny, wielki sukces. Cieszmy się nim.

Szanowni Państwo, co nasz czeka w naj-
bliższych miesiącach?

Finalizujemy prace nad otwarciem Pra-
cowni Zwierząt Doświadczalnych w Cen-
trum Biologii Medycznej. Będzie to nasza 
centralna i jedyna zwierzętarnia, która 
uzyskała już wszystkie wymagane zgody 
i pozwolenia. Szczególnie cenny jest ka-
pitał ludzki tej Pracowni — doświadczo-
ny i dobrze przygotowany zespół służący 
Państwu wszelkim wsparciem. Piszemy 
o tym w „Dzień Dobry UMP”.

Tuż po wakacjach ogłoszony zostanie 
Regulamin Organizacyjny dostosowują-
cy Uczelnię do nowego Statutu i struktu-
ry UMP, ale także nowy Regulamin Pra-
cy, po raz pierwszy wg. Ustawy 2.0. obej-
mujący także pracowników akademic-
kich. Za przygotowanie obu dokumentów 
odpowiedzialni są dr Paweł Uruski i dr 
Rafał Staszewski.

Przygotowujemy siedziby dla kolegiów 
dyscyplin naukowych. Prawdopodobnie 
będą posadowione w Collegium Stoma-
tologicum (Kolegium Nauk Medycznych 
i Nauk o Zdrowiu) oraz w Collegium Che-
micum (Kolegium Nauk Farmaceutycz-
nych). Pamiętajmy, że będą równie waż-
ne jak Wydziały. I na koniec, zbliżając się 
do lekkich wakacyjnych tematów, lingwi-
styczna refl eksja. Jak nazwiemy potocz-
nie te siedziby? Biuro wydziału to „dzieka-
nat”. Nazwa nie pochodzi od wydziału (bo 
byłby „wydziałat”), ale od osoby stojącej 
na czele wydziału, czyli dziekana. A zatem 
biuro kolegium to powinien być „kolegiat” 
czy raczej od nazwy osoby stojącej na czele 
kolegium, czyli kanclerza, a więc „kancela-
riat”? Zapewne z tego kalibru problemem 
mogę Państwa pozostawić na wakacje.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjacie-
le, czas na odpoczynek i udane wakacje. 
Cieszmy się słońcem, rodziną, przyja-
ciółmi. Miejmy dobry nastrój i nie zapo-
minajmy o dobrej książce. Bo jak powie-
dziano w fi lmie Sens życia według Mon-
ty Pythona, zawsze warto: być miłym 
dla ludzi, nie objadać się, czytać książki 
i chadzać na spacery. Tego nam życzę na 
ten nadchodzący wakacyjny czas. ■ą y yj y

Prof. Andrzej Tykarski 
Rektor
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Rektor, profesor Andrzej Tykarski po-
wiedział:

„Nowo powstały Uniwersytet Poznań-
ski stał się ważnym ośrodkiem polskiej 
oświaty, nauki i kultury. Oddziaływał na 
szerokie kręgi społeczeństwa polskiego na 
ziemiach zachodnich, kształtował posta-
wy Polaków troszczących się o dobro Rze-
czypospolitej.

Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Po-
znańskiego jest dla mnie osobiście i, jak 
sądzę, dla całej społeczności akademickiej 
Uniwersytetu Medycznego szczególnie 
ważny. Z jednej bowiem strony obchody 
stulecia skłaniają do spojrzenia wstecz i do 
refl eksji nad wkładem naszych poprzedni-
ków — rektorów, dziekanów, profesorów — 
w rozwój akademickiej medycyny i farma-
cji w Poznaniu, z drugiej strony napawają 
dumą, że jednym z ojców założycieli Uni-
wersytetu Poznańskiego był wybitny gine-
kolog i położnik prof. Heliodor Święcicki, 
patriota i społecznik, fi lantrop i organicz-
nik, oddany sprawie narodowej. 

Dzięki Jego staraniom i zabiegom utwo-
rzono w listopadzie 1919 r. Studium Farma-
ceutyczne, a w lipcu 1920 r. powołano do 
życia Wydział Lekarski. Jeszcze w okresie 
międzywojennym akademicka medycy-
na i farmacja osiągnęły bardzo wysoki po-
ziom, stając się wizytówkami Uniwersyte-
tu Poznańskiego. W 1949 roku, w wyniku 
przekształceń organizacyjnych utworzono 
Akademię Lekarską, która od marca 1950 
roku przybrała nazwę Akademii Medycz-
nej, stając się w roku 2007 Uniwersytetem 
Medycznym w Poznaniu.

Uniwersytet Medyczny właśnie otwo-
rzył Collegium Wrzoska, upamiętniające 
pierwszego Dziekana Wydziału Lekarskie-
go, z nowoczesnym Centrum Symulacji 
Medycznej. Jeszcze w tym roku na terenie 
naszego kampusu rozpocznie się budowa 
Collegium Pharmaceuticum. Ta inwestycja 
ma charakter symboliczny, bowiem o idei 
budowy Collegium mówiła uchwała Senatu 
sprzed 70 lat. Mogę zapewnić, że to dawne 
marzenie społeczności akademickiej far-
macji ziści się w najbliższych latach.
Środowisko akademickie naszego mia-

sta skupione w publicznych uczelniach 
wyższych Poznania to dziś ogromny po-
tencjał naukowo-dydaktyczny. Poznań 
jest jednym z najważniejszych ośrodków 
szkolnictwa wyższego w kraju. Od lat na-
sze miasto cieszy się najwyższą w Polsce 
liczbą studentów na 1000 mieszkańców. 

Nasze uczelnie zajmują czołowe miejsca 
w rankingach uczelni, prowadzą szeroko 
zakrojoną międzynarodową współpracę 
naukową i dydaktyczną, a także ożywio-
ną międzyuczelnianą współpracę w ra-
mach Kolegium Rektorów Miasta Pozna-
nia. Federacja naszych potencjałów w ra-
mach Uniwersytetu Poznańskiego mogła-
by istotnie wpłynąć na pozycję naukową 
Poznania w Europie i świecie”. ■

Fragment wspólnego
przemówienia Rektorów

wygłoszonego podczas
uroczystego posiedzenia

Senatów w Auli UAM

▲ Rektor profesor Andrzej Tykarski
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Majowy Jubileusz
Sejm RP i Senatorowie RP, posłowie do 
Parlamentu Europejskiego, Rektorzy 
wielu uczelni polskich i zagranicznych, 
doktorzy honoris causa świętujących 
uczelni oraz absolwenci i studenci.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie 
Prezesa Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk profesora Andrze-
ja Gulczyńskiego, w którym przedsta-
wił historię Uniwersytetu. Przemó-
wienie inauguracyjne Rektorów mia-
ło niecodzienną konstrukcję, było bo-
wiem wspólne, wygłaszane fragmenta-
mi przez Rektora UAM profesora An-
drzeja Lesickiego, Rektora UMP pro-

fesora Andrzeja Tykarskiego, Rektora 
Uniwersytetu Przyrodniczego Jana Pi-
kula i Rektora AWF profesora Dariu-
sza Wielińskiego. W tym wystąpieniu 
Rektorzy przedstawili w skrócie osią-
gnięcia swoich Uczelni.

Następnie Senaty czterech uczelni 
przyjęły Uchwałę Jubileuszową, pod 
którą Rektorzy złożyli podpisy. Uchwa-
ła wraz z innymi przedmiotami trafi ła 
do kapsuły czasu, umieszczonej przed 
Aulą UAM.

Następnie reprezentujący Prezydenta 
RP Minister Paweł Mucha odczytał list 
gratulacyjny od Prezydenta Andrzeja 

▼ Pod pomnikiem Mickiewicza

 7 maja odbyły się kulminacyj-
ne uroczystości z okazji Jubi-

leuszu 100-lecia Uniwersytetu Po-
znańskiego. Było to także święto 
uczelni z niego się wywodzących: 
naszego Uniwersytetu, Uniwersy-
tetu Przyrodniczego i Akademii 
Wychowania Fizycznego.

Jubileuszowe obchody miały nie-
zwykle uroczysty charakter. Rozpo-
częły się Mszą Świętą w Katedrze kon-
celebrowaną przez Arcybiskupa Sta-
nisława Gądeckiego, Metropolitę Po-
znańskiego, Przewodniczącego Kon-
ferencji Episkopatu Polski, z udziałem 
Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metro-
polity Gnieźnieńskiego, Prymasa Pol-
ski oraz innych biskupów i księży Ar-
chidiecezji Poznańskiej. W Katedrze 
zasiedli członkowie Senatów wspólnie 
obchodzących jubileusz uczelni oraz 
licznie zgromadzeni zaproszeni go-
ście, absolwenci i studenci. Arcybiskup 
Stanisław Gądecki w swoim wystąpie-
niu przypomniał fakt, że dokładnie sto 
lat temu 7 maja odbyła się w Katedrze 
Msza św. w intencji nowopowstałego 
Uniwersytetu Poznańskiego. Fakt ten 
w niepodległej Polsce wszyscy przy-
jęli z radością i nadzieją. Dziś Kościół 
patrzy z podziwem na dokonania aka-
demickiej wspólnoty — mówił Arcybi-
skup — po czym omówił elementy, któ-
re składają się na fenomen Uniwersyte-
tu. Podczas Mszy Św. odbyło się czyta-
nie z Księgi Mądrości, do którego także 
nawiązał Arcybiskup mówiąc, że mą-
drość jest emanacją Boga na świecie. 
Podkreślił, że dobry Uniwersytet jest 
także królestwem wartości, w szcze-
gólności prawdy, dobra i pokory. 

Po nabożeństwie w Katedrze uro-
czysty orszak ruszył ulicami miasta na 
Plac Mickiewicza.

O godzinie 14 w Auli UAM odbyło się 
uroczyste posiedzenie połączonych Se-
natów czterech świętujących jubileusz 
uczelni. Wzięło w nim udział wielu go-
ści: Przewodniczący Rady Europejskiej 
Donald Tusk, przedstawiciele Kance-
larii Prezydenta RP Ministrowie Pa-
weł Mucha i Andrzej Dera, Wiceprze-
wodniczący Parlamentu Europejskie-
go, przedstawiciel Premiera RP profe-
sor Zdzisław Krasnodębski, przedsta-
wiciele władz administracyjnych i sa-
morządowych Poznania i Wielkopol-
ski: Wojewoda Zbigniew Hoffmann, 
Marszałek Marek Woźniak, Prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak, Arcybi-
skup Stanisław Gądecki Metropolita 
Poznański, Arcybiskup Wojciech Polak 
Metropolita Gnieźnieński, posłowie na 
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Dudy, w którym Prezydent RP dzię-
kuje społeczności uniwersyteckiej za 
ogromny wkład w rozwój Polski. Pre-
zydent RP Andrzej Duda z okazji jubi-
leuszu nadał odznaczenia państwowe 
najbardziej zasłużonym osobom. Z na-
szego Uniwersytetu Krzyżem Kawa-
lerskim Odrodzenia Polski odznaczeni 
zostali profesorowie: Wanda Baer-Du-
bowska, Edmund Grześkowiak, Woj-
ciech Kozubski, Jerzy Marcinkowski, 
Jadwiga Mielcarek, Juliusz Przysław-
ski, Marek Ruchała, Andrzej Szka-
radkiewicz i Jarosław Walkowiak. Na-
stępnie głos zabierali zaproszeni go-
ście, w tym ten najbardziej oczekiwa-
ny: Przewodniczący Rady Europej-
skiej Donald Tusk. Podkreślał, że uni-
wersytety są rdzeniem Europy, gwa-
rancją wolności, bez której demokra-
cja nie jest w stanie przetrwać. Mają 
także misję organizowania życia pu-
blicznego stając się trybuną do wyra-
żania różnych poglądów. Wasz Uni-
wersytet — mówił — jest znany z róż-
norodności skoro tytuły magisterskie 
przyznano tu Adamowi Michnikowi 
i Romanowi Giertychowi. Uniwersytet 
jest od tego, żeby przekraczać grani-
ce dogmatu, doktryny, rutyny ale tyl-
ko wtedy, kiedy szanujemy poglądy in-
nych. Szczególnie bliski jest mi — mó-
wił Donald Tusk — cytat „nie zgadzam 
się z twoim poglądem ale po kres mo-
ich dni będę bronił twojego prawa do 
jego głoszenia”.

Następnie profesor Zdzisław Kra-
snodębski Wiceprzewodniczący Par-
lamentu Europejskiego reprezentujący 
Premiera Mateusza Morawieckiego od-
czytał list gratulacyjny od Premiera.

Anna Budzanowska dyrektor w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w swoim wystąpieniu podkre-
ślała ogromny wkład środowiska aka- ▲ Rektorzy przy kapsule czasu

▼ Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania

▲ Stary Rynek
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demickiego Poznania w prace nad 
Konstytucją dla Nauki. Mówiła, 
że poznańskie uczelnie są wzo-
rem dla całego kraju w szybkości 
i sprawności wdrażania nowych 
rozwiązań.

Narodowy Bank Polski z oka-
zji Jubileuszu 100-lecia Uniwer-
sytetu wybił specjalne kolekcjo-
nerskie złote i srebrne monety. 
Przedstawicielka NBP wręczyła 
takie pamiątkowe monety Rekto-
rom czterech Uczelni.

Za wkład w rozwój regionu, za 
kształcenie absolwentów, którzy 
zmieniają losy świata dziękował 
Marszałek Województwa Wielko-
polskiego Marek Woźniak. Pre-
zydent Poznania Jacek Jaśko-
wiak przypomniał wybitnych ab-
solwentów Uniwersytetu, któ-
rzy byli jednymi z twórców pol-
skiej wolności. Uhonorował czte-
ry uczelnie przekazując na ręce 
Rektorów Złote Pieczęcie Miasta 
Poznania.

Na zakończenie jubileuszowych 
uroczystości odbył się koncert 
„Od Paderewskiego do Penderec-

kiego. Doktorzy honoris causa 
na 100 lat Uniwersytetu Poznań-
skiego”. Wystąpili znakomici so-
liści: pianista Jacek Kortus, śpie-
wacy: Marzena Michałowska, Ka-
rolina Gumoś, Rafał Bartmiński, 
Dariusz Machaj, połączone chó-
ry akademickie, Poznańskie Sło-
wiki, Chór i Orkiestra Filharmo-
nii Poznańskiej pod batutą Łuka-
sza Borowicza.

Podsumowaniem jubileuszo-
wych obchodów był wielki kon-
cert włoskiego tenora Andrea Bo-
celli na stadionie miejskim, któ-
ry zgromadził 25 tysięcy widzów. 
Rektorzy czterech świętują-
cych Uczelni pozdrowili publicz-
ność a całość wydarzenia rozpo-
częło odśpiewanie Gaudeamus 
przez śpiewaków reprezentują-
cych dziewięć akademickich chó-
rów biorących udział w Festiwalu 
Chórów Studenckich Universitas 
Cantat. Koncert Andrea Bocelli 
był największym jaki artysta dał 
w Polsce. ■

Helena Czechowska

▲ Anna Budzanowska dyrektor w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego▲ Donald Tusk

▲ Przekazanie Rektorom kluczy do miasta przez Prezydenta 
Jacka Jaśkowiaka

▲ Rektorzy i Prezydent w pochodzie jubileuszowym

▲ Rektor profesor Andrzej Tykarski z Prezydentem 
Jackiem Jaśkowiakiem
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600 stron historii
 J ubileusz 100-lecia Uniwersytetu 

Poznańskiego, z którego wywo-
dzi się także nasz Uniwersytet, zaowo-
cował licznymi wydawnictwami. Jed-
nym z nich jest monografi a pt. „Uni-
wersytet Medyczny im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu w latach 1950–
2019. Historia i luminarze nauki” pod 
redakcją profesora Michała Musiela-
ka. To ponad 600 stronicowa książka, 
bogato ilustrowana, oparta na licznych 
źródłach archiwalnych ale i wzbogaco-
na o informacje z wywiadów i relacji 
osób związanych z naszym Uniwersy-
tetem. Monografi a jest nie tylko upo-
rządkowanym zbiorem wiedzy o histo-
rii naszej Uczelni ale przedstawia tak-
że ludzi, ich niezwykłe osobowości, 
którzy tę historię tworzyli. Dla wszyst-
kich, którzy dziś związani są z naszym 
Uniwersytetem takie dziedzictwo musi 
być powodem do dumy.

wa PZPR. Na całość monografi i skła-
da się praca 44 autorów, którym nale-
żą się podziękowania. Ale szczególnie 
chciałbym podziękować najbliższym 
współpracownikom dr. Piotrowi Kor-
delowi, dr. hab. Henrykowi Lisiako-
wi i dr Krzysztofowi Prętkiemu, którzy 
mieli największy wkład w tę pracę. Li-
sta osób, którym jestem wdzięczny za 
wszelką pomoc jest oczywiście znacz-
nie dłuższa, wymieniłem je w przed-
mowie do książki.

Monografi a w tytule sugeruje, że 
dotyczy lat 1950–2019 ale pierw-
szy rozdział poświęcony jest trady-
cji akademickich studiów medycz-
nych w Poznaniu.

Nie sposób nie nawiązać do historii 
tych studiów. Musimy zdać sobie spra-
wę z tego, że kiedy powstawał Wydział 
Lekarski na Uniwersytecie Poznań-
skim wszystko: nauka, dydaktyka, za-
jęcia kliniczne tworzone były od ze-
ra, od początku. Wykonano napraw-
dę tytaniczną pracę, która zaowoco-
wała tym, że, uwzględniając wszystkie 
historyczne uwarunkowania, dorobek 
akademickiej medycyny dwudziesto-
lecia międzywojennego był dość boga-
ty i stanowił podwaliny dla nauki i dy-
daktyki powojennej. Nie sposób także 
zapomnieć o pięknej karcie wojennej, 
którą zapisali odważni i patriotyczni 
poznańscy lekarze. Także lata tuż po 
wyzwoleniu to z kolei trud odbudowy 
Uczelni, wznowienie kształcenia stu-
dentów, zmaganie się z licznymi pro-
blemami zdrowotnymi w wyniszczo-
nym wojną społeczeństwie.

O tym pisze Pan Profesor w pierw-
szym rozdziale monografi i. Dru-
gi rozdział jest już poświęcony po-
wstaniu Akademii Medycznej.

Mówimy o roku 1950, czyli o czasach 
stalinizmu. Musimy zdać sobie spra-
wę z tego, że wyodrębnienie Akademii 
Medycznej z Uniwersytetu Poznańskie-
go to był konstrukt czysto ideologiczny. 
Władza chciała kształtować społeczeń-
stwo według swoich ideologicznych za-
łożeń. Straty wojenne w ludziach były 
ogromne, dotyczyły także środowiska 
medycznego. Potrzeba było lekarzy więc 
postanowiono ich szybko wyedukować. 
Na studia medyczne kierowano często 
młodzież nawet bez matury z ogrom-
nymi brakami w edukacji. Z dokumen-
tów wynika, że w tamtym czasie kadra 
naukowa zastanawiała się nad tym, co 
zrobić, żeby ci studenci zaliczyli jakoś 
pierwszy rok. Wobec takich wyzwań 
działalność dydaktyczna była na pierw-

Z profesorem Michałem Musie-
lakiem rozmawiamy o „kuchni” te-
go przedsięwzięcia, o pracy badaw-
czej, przeszkodach, na które napo-
tykali autorzy, o działaniu pod pre-
sją czasu...

Michał Musielak — Decyzja o tym, 
że powstanie taka odrębna monogra-
fi a naszej Uczelni zapadła w 2017 roku. 
Mieliśmy więc tylko dwa lata na cały 
proces badawczy, redakcyjny i wydaw-
niczy. To bardzo krótko. Wbrew pozo-
rom opracowań historycznych nie ma 
znów tak wiele, ostatnia duża, cało-
ściowa publikacja o Akademii Medycz-
nej ukazała się 30 lat temu. Nasza pra-
ca polegała więc głównie na analizo-
waniu dokumentów uczelnianych, po-
szukiwaniach w bibliotekach, archi-
wach, także tych udostępnionych po 
1989 roku jak zasoby IPN czy archi-

▼ Profesor Michał Musielak
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dzi o osoby, o których mało wspomi-
nano do tej pory. Jedną z takich osób 
jest postać doktora Jana Barańczaka, 
psychiatry, który był dyrektorem ad-
ministracyjnym Uczelni i który zaini-
cjował organizację obozów społecz-
no-medycznych dla studentów i mło-
dych lekarzy w latach pięćdziesiątych. 
Były to wakacyjne wyjazdy na prowin-
cję, gdzie praktyki odbywały się w ga-
binetach lekarskich podstawowej opie-
ki. Była to dla młodych ludzi prawdzi-
wa szkoła życia. Prywatnie Jan Barań-
czak był ojcem wybitnego poety i bar-
dzo znanej poznańskiej pisarki. Jego 
osobiste losy były dość pogmatwane do 
tego stopnia, że pewnego dnia po pro-
stu opuścił Poznań i przeniósł się na 
wieś, gdzie praktykował jako lekarz. 
Zupełnie przypadkiem trafi ły w mo-
je ręce jego pamiętniki. Innym „od-
kryciem” jest postać doktora Wiesła-
wa Kukli neurochirurga, który też pi-
sał pamiętniki i jest w nich ciekawa re-
lacja z wydarzeń czerwca 1956 roku. 
Większość te dramatyczne wydarzenia 
łączy ze Szpitalem Miejskim im. Fran-
ciszka Raszei, do którego trafi ały ofi a-
ry strzelaniny na ul. Kochanowskiego. 
Okazuje się, że część z ofi ar była ope-
rowana także na neurochirurgii przy 
ul. Przybyszewskiego. Ciekawych pa-
miętników z tamtego okresu jest zresz-
tą więcej. To są wspomnienia i refl ek-
sje na przykład profesora Antoniego 
Horsta, wspomnienia profesor Jadwi-
gi Koczocik-Przedpelskiej czy profesor 
Wandy Kocięckiej.

Lata 1980–2019 czyli właściwie 
najbliższe nam obfi towały w wiele 
wydarzeń dziś historycznych ale są 
także czasem burzliwego rozwoju 
Uczelni. 

Pisanie o tym okresie to tylko 
pozornie dla historyka pra-
ca łatwiejsza. Wydaje się, 
że powinno być wie-
le źródeł, archi-
wa są otwarte, 
żyją osoby, 

szym miejscu. Absorbowała wszystkie 
siły i środki. Niewielu mogło sobie po-
zwolić na badania naukowe i ta część ży-
cia akademickiego bardzo podupadła. 
Ponadto Polska w okresie stalinowskim 
odcięta była od wszelkich międzynaro-
dowych kontaktów naukowych, które 
ograniczały się tylko do państw bloku 
wschodniego. Był to czas bardzo trudny 
dla wielkich osobowości takich jak np. 
profesor Antoni Horst, czy Wiktor De-
ga, którym było bardzo trudno odnaleźć 
się w tej rzeczywistości.

To może w tym miejscu poświęć-
my kilka słów powojennym rekto-
rom Uczelni, wśród których byli 
i Antoni Horst i Wiktor Dega.

Nie ma tu oczywiście miejsca na 
przedstawienie ich wszystkich i ich do-
konań. Mogę jednak powiedzieć, że 
niezależnie od tego w jakich czasach 
działali, jakie mieli możliwości, co ich 
ograniczało, starali się pełnić swoją 
funkcję z godnością, a co więcej, widać 
pewną kontynuację dzieła poprzedni-
ków. Najlepiej widać to na przykładzie 
rozwoju inwestycyjnego Uczelni. Miej-
sce, w którym dziś jest nasz akademic-
ki kampus wyznaczono już przed II 
wojną światową starając się o przejęcie 
dawnego szpitala Diakonisek, dzisiej-
szego Szpitala Klinicznego im. Helio-
dora Święcickiego. Udało się to dopiero 
po zakończeniu wojny. Już za kadencji 
profesora Antoniego Horsta tereny przy 
ul. Marcelińskiej, ul. Bukowskiej oraz 
przy ul. Grunwaldzkiej stały się obsza-
rem, na którym planowano rozwój in-
westycyjny AM. Dalsze kroki poczyni-
li inni rektorzy, jak prof. Roman Gó-
ral i prof. Witold Michałkiewicz, którzy 
kierowali AM w trudnych latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych. Nie-
wątpliwie wielkie zasługi mają — prof. 
Jerzy Wójtowicz, któremu przyszło za-
rządzać Uczelnią w czasach przełomu 
solidarnościowego i w stanie wojen-
nym oraz prof. Antoni Pruszewicz, któ-
ry wprowadzał Uczelnię w czasy gospo-
darki rynkowej po 1989 roku. Jego po-
mysł z utworzeniem pierwszych w Pol-
sce studiów anglojęzycznych spowodo-
wał, że nasza uczelnia nie tylko otwo-
rzyła się na świat ale zyskała także zna-
czące źródło fi nansowania w tych cięż-
kich ekonomicznie czasach.

Czy robiąc kwerendę po archi-
wach, także tych do których wcze-
śniej nie było dostępu, bibliote-
kach, szukając nieznanych doku-
mentów natknął się Pan Profesor 
na jakieś mało znane czy zupełnie 
nowe wątki dotyczące naszej uczel-
nianej historii?

Muszę przyznać, że mam takie „od-
krycia” w sferze personalnej. Cho-

które są świadkami wydarzeń. Ale 
właśnie dlatego nikt nie systematyzo-
wał tej wiedzy, jest ona niezwykle roz-
proszona. Tak jak wspomniałem ostat-
nia monografi a uczelni ukazała się 30 
lat temu. Dlatego ta część naszej pracy 
ma charakter bardziej publicystyczny. 
Skorzystaliśmy także z formy wywiadu 
jako źródła uzyskania informacji zda-
jąc sobie sprawę z tego, że jest to wie-
dza subiektywna. Zależało nam jednak 
na tym, żeby jak najwierniej przed-
stawić ten okres rozwoju Uczelni, już 
w wolnej Polsce, ukazując nasz rozwój 
we wszystkich dziedzinach życia aka-
demickiego.

Ostatni rozdział poświęcony jest 
luminarzom nauk medycznych. 
To zbiorowa praca wielu autorów, 
którzy przedstawiają sylwetki, do-
konania najwybitniejszych profe-
sorów naszej Uczelni.

W zespole redakcyjnym długo dys-
kutowaliśmy jaką strukturę ma mieć 
nasza monografi a, jak pokazać wszyst-
kie etapy rozwoju Uczelni. Zdecydo-
waliśmy się na strukturę chronologicz-
no-rzeczową. Pokazujemy na osi czasu 
rozwój Uczelni ale i instytucje, które ją 
tworzą. Ponieważ statystyka jest bez-
duszna a my chcieliśmy pokazać także 
konkretnych ludzi, wybitne osobowo-
ści, stąd też ten ostatni rozdział, któ-
ry stanowi dopełnienie stuletniej hi-
storii medycyny akademickiej poprzez 
przedstawienie jej luminarzy. ■
Dziękuję za rozmowę.

Helena Czechowska
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Nowe władze Uczelni 
na okres przejściowy

Zastępca Kanclerza
Kolegium Nauk o Zdrowiu 

dr hab. Ewelina Gowin
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie 

Profi laktyki Zdrowotnej

Zastępca Kanclerza Kolegium 
Nauk Farmaceutycznych

prof. Tomasz Gośliński
Dotychczasowy Prodziekan ds. Nauki 

na Wydziale Farmaceutycznym

Zastępcy Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych

prof. Maciej Krawczyński
Dotychczasowy Prodziekan 

ds. Studenckich i Nauki 
na Wydziale Lekarskim I

dr hab. Agnieszka Malińska
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie 

Histologii i Embriologii

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. Jarosław Walkowiak
Dotychczasowy Prorektor 

ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą

Dyrektorzy Zarządu Uczelni 

mgr Krystyna Piątkowska
Dyrektor ds. Administracji

mgr Barbara Maciałowicz
Dyrektor ds. Finansowych 

(odpowiednik dotychczasowego 
Kwestora)

W dniu 29 maja 2019 r., na kolejnym posiedzeniu Senatu UMP, zostały po-
zytywnie zaopiniowane kandydatury Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz 
Dyrektorów Zarządu Uczelni, Zastępców Kanclerzy i Prodziekanów Uczel-
ni. Swoje funkcje obejmą z dniem 1 października 2019 roku. ■

dr Rafał Staszewski
Dyrektor Generalny
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Funkcje Prodziekanów obejmą — na Wydziale Lekarskim:

dr hab. Lidia Gil, prof. UMP
Dotychczasowa Prodziekan 

ds. Nauki i Stopni Naukowych 
na Wydziale Lekarskim II

 
dr hab. Anna Mania

Dotychczasowa Prodziekan 
ds. Programów Studiów i Kształcenia

na Wydziale Lekarskim I

na Wydziale Medycznym:

prof. Barbara Dorocka-Bobkowska
Kierownik Katedry 

Protetyki Stomatologicznej

dr hab. Dorota Hojan Jezierska, 
prof. UMP

Kierownik Zakładu Protetyki Słuchu 

na Wydziale Farmaceutycznym:

dr hab. Maciej Cymerys
Adiunkt w Klinice 

Chorób Wewnętrznych

prof. Paweł Bogdański
Kierownik Katedry i Zakładu 

Leczenia Otyłości, 
Zaburzeń Metabolicznych 
oraz Dietetyki Klinicznej

prof. Anna Jelińska
Prodziekan na Wydziale 

Farmaceutycznym 

dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak
Prodziekan na Wydziale 

Farmaceutycznym

na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

dr hab. Marcin Żarowski
Prodziekan na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu

dr hab. Jakub Żurawski
Prodziekan na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu

prof. Anna Jankowska
Prodziekan na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu
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Modernizacja Ginekologiczno-
-Położniczego Szpitala Klinicznego

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kli-
niczny UM przez ostatni rok przecho-
dził kompleksową modernizację. Wy-
dano na ten cel ponad 43 miliony zło-
tych pozyskane z różnych źródeł: fun-
duszy unijnych, dotacji Ministerstwa 
Zdrowia, darowizn od fundacji. Dy-
rektor Szpitala dr Maciej Sobkowski 
podczas specjalnej uroczystości pod-
sumował przeprowadzoną moderni-
zację, która jest najbardziej znaczącą 
w 120-letniej historii Szpitala. Odbyło 

się też ofi cjalne otwarcie zmodernizo-
wanych jednostek choć, pomimo sze-
roko zakrojonych remontów, Szpital 
ani na chwilę nie przerwał swojej dzia-
łalności leczniczej.

W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz administracyjnych, 
samorządowych, dyrektorzy zaprzy-
jaźnionych szpitali i pracownicy „Po-
lnej” oraz władz Uczelni. Symbolicz-
nego przecięcia wstęgi dokonał Rektor, 
profesor Andrzej Tykarski. ■

▲ Profesor Maciej Wilczak i posłanka Bo-
żena Szydłowska

▲ Dyrektor dr Maciej Sobkowski▲ Uroczyste przecięcie wstęgi

▲ Zwiedzanie zmo-
dernizowanych sal
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Miejsce urodzenia

 G inekologiczno-Położniczy Szpital 
Kliniczny przy ul. Polnej to naj-

większy tego typu szpital w Polsce i piąty 
co do wielkości w Europie — liczy 1000 
pracowników, ma 400 łóżek położniczo-
-ginekologicznych. Poznaniacy i Wiel-
kopolanie doskonale to miejsce kojarzą 
bowiem tutaj urodziło się ich tysiące. 
Corocznie odbywa się tu około 7 tysięcy 
porodów. Szacuje się, że na świat przy-
szło w tym szpitalu 2 procent Polaków. 
Obecnie w szpitalu zachodzą duże zmia-
ny modernizacyjne i z tej okazji popro-
siliśmy o rozmowę dyrektora Ginekolo-
giczno-Położniczego Szpitala Kliniczne-
go doktora Macieja Sobkowskiego.

Panie Dyrektorze, szpital, którym 
Pan kieruje jest zawsze „na cenzu-
rowanym”. Po pierwsze z racji bar-
dzo dużej liczby pacjentek a po dru-
gie z powodu wyjątkowego okresu 
w życiu, w którym się one znajdują 
— przychodzą tu urodzić dziecko. 
Każda z nich, a także ich najbliżsi, 
są surowymi recenzentami wszyst-
kiego co się w szpitalu dzieje...

Jest to bardzo dużym wyzwaniem dla 
wszystkich pracowników naszego szpi-
tala. Świadomość, że towarzyszymy na-
szym pacjentkom w niezwykłych dniach 
przyjścia na świat ich dzieci, świado-
mość że one nam zaufały i wybrały nasz 
szpital jako najbezpieczniejsze miejsce 
powoduje, że jesteśmy w najwyższym 
stopniu zmotywowani do zadbania o to, 
żeby to miejsce właśnie takim było. Mo-
im zadaniem jako dyrektora tej placówki 
jest zapewnienie jak najlepszych warun-
ków pobytu pacjentkom ale i zapewnie-
nie pracownikom najnowocześniejszej 
bazy medycznej. Dlatego w ostatnich la-
tach skupiliśmy się na pozyskaniu środ-
ków fi nansowych z różnych źródeł żeby 
tę bezprecedensową w blisko 120-letniej 
historii szpitala modernizację przepro-
wadzić. W latach 2017—2018 otrzymali-
śmy ponad 43 miliony złotych, głównie 
z europejskich funduszy ponadregional-
nych na remonty i inwestycje, a także 
z funduszy regionalnych na informaty-
zację szpitala. Te nakłady pozwoliły nam 
zmodernizować bazę aparaturową na 
taką skalę, że chyba nie ma u nas urzą-
dzenia starszego niż trzyletnie...

Jakie są najważniejsze zmiany 
modernizacyjne?

Jeśli chodzi o położniczą część naszej 
aktywności dużą inwestycją było odda-
nie do użytku 2 nowych oraz wyremon-
towanie 8 dotychczas funkcjonujących 
sal porodowych. Każda z sal jest wypo-
sażona w niezbędne urządzenia moni-
torujące, a jej wystrój sprzyja spokojowi 

i poczuciu bezpieczeństwa i intymności 
kobiety w czasie porodu. Oddaliśmy do 
użytku wyremontowane, nowocześnie 
wyposażone sale operacyjne przeznaczo-
ne do wykonywania cesarskich cięć. Je-
steśmy szpitalem najwyższego, trzeciego 
stopnia referencji i trafi ają do nas w du-
żej mierze pacjentki z ciążami wysokiego 
ryzyka z terenu całej Wielkopolski. Dla-
tego też około 43 procent ciąż rozwiązy-
wanych jest przez cesarskie cięcie. 

Wspomniałem już o informatyzacji. 
Polega ona na tym, że wprowadzili-
śmy elektroniczną rejestrację, elektro-
niczną dokumentację medyczną, któ-
ra jest ogromnym ułatwieniem zarów-
no dla pacjentów jak i dla lekarzy. Ist-
nieje także możliwość odczytywania 
przez pacjentki wyników badań on-li-
ne. Z myślą o naszych pacjentkach cię-
żarnych stworzyliśmy pierwszą w Pol-
sce aplikację na smartfony p.n. „Ma-
ma i dziecko”, która stanowi szczegóło-
wy profesjonalny przewodnik po ciąży, 
porodzie i połogu. Jest także pomoc-
na przy tworzeniu planu porodu, któ-
ry zawiera wszystkie elementy postę-
powania medycznego podczas porodu 
i określenie miejsca porodu.

Dla ratowania dzieci ogromne zna-
czenie ma opieka neonatologiczna…

Nasza Klinika Neonatologii, zawsze 
w awangardzie jeśli chodzi o ratowanie 
dzieci, otrzymała szczególne wsparcie. 
Kupione zostały dwie neonatologiczne 
karetki, każda o wartości około 1 mln 
złotych. Ich zakup wsparły Fundacja 
Siepomaga, Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy oraz stacja TVN i Fun-
dacja TVN Nie jesteś sam, przekazując 
dochód z meczu futbolowego. Ponad-
to 7 milionów złotych zainwestowali-
śmy w sprzęt do ratowania życia dzieci: 
inkubatory, respiratory i inne urządze-
nia. Staraliśmy się kupować sprzęt naj-
nowszej generacji, najlepszy pod wzglę-
dem technologicznym. Pozwala on tak-
że wykonywać niektóre zabiegi chirur-
giczne i okulistyczne u noworodków bez 
konieczności przewożenia ich do innych 
placówek. Powołaliśmy także Centrum 
Diagnostyki Prenatalnej, mając w za-
miarze stworzenie wiodącego w skali 
kraju ośrodka diagnostycznego, który 
zajmie się także szkoleniem przyszłych 
specjalistów w tej dziedzinie. Mając ta-
kie zaplecze planujemy rozpoczęcie ope-
racji wewnątrzmacicznych ratujących 
życie i zdrowie dzieci w fazie płodowej.

To wszystko o czym Pan powie-
dział dotyczy części położniczej 
szpitala ale jest jeszcze ginekologia.

Tak. To druga, nie mniej ważna część 
działalności szpitala. Rocznie nasi le-
karze wykonują 10 tysięcy operacji 
i zabiegów różnego typu, często bardzo 

skomplikowanych i ratujących życie. 
Głównie z myślą o onkologii praktycz-
nie od podstaw stworzyliśmy pracow-
nię histopatologiczną, drugą najnowo-
cześniejszą w Wielkopolsce. Pozwoliło 
to na automatyzację procesów labora-
toryjnych i w efekcie usprawnienie dia-
gnostyki patomorfologicznej.

Oddaliśmy do użytku po remoncie Cen-
tralny Gabinet Zabiegowy z trzema sta-
nowiskami wybudzeniowymi oraz grun-
townie zmodernizowaliśmy dwie sale 
operacyjne na bloku operacyjnym. To ba-
za dla wszystkich szpitalnych klinik.

Z powodzeniem wprowadzane są no-
we metody leczenia, czego przykła-
dem jest powołanie w 2018 roku Cen-
trum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii 
Miednicy Mniejszej, w ramach którego 
wykonywane są zabiegi laparoskopowe 
oraz z dostępu pochwowego. Zastoso-
wanie tych metod pozwala na skrócenie 
czasu pobytu pacjentki w szpitalu, szyb-
szy powrót do zdrowia, a także uzyska-
nie dobrego efektu kosmetycznego, bez 
pozostawienia rozległych blizn. 

Istotnym obszarem naszej aktywno-
ści jest również pomoc diagnostyczna 
i terapeutyczna parom, które z różnych 
względów mają trudności w uzyskaniu 
potomstwa. Dzięki naszemu Centrum 
Diagnostyki i Leczenia Niepłodności 
prowadzącemu ministerialny program 
zdrowia prokreacyjnego rocznie po-
magamy setkom par. 

Nasz szpital, dzięki zaangażowaniu 
lekarzy, położnych, pielęgniarek prowa-
dzi wiele kampanii edukacyjnych doty-
czących profi laktyki zdrowotnej zarów-
no w obszarze ginekologii jak i położnic-
twa. Organizujemy dni otwarte, warsz-
taty, spotkania z ekspertami. Naszym 
ostatnim osiągnięciem jest utworze-
nie Banku Mleka Kobiecego, w którym 
zgromadziliśmy już 100 litrów mleka. 
Będziemy mogli przekazywać je wielu 
matkom, które z różnych powodów, nie 
mogą karmić dzieci własnym mlekiem.

Wszystkie te zmiany wprowadza-
liśmy i wprowadzamy nie przerywa-
jąc ciągłości udzielania świadczeń me-
dycznych. Jednocześnie staraliśmy się 
o uzyskanie certyfi katu akredytacyj-
nego Ministra Zdrowia stanowiącego 
potwierdzenie spełnienia standardów 
określonych przez Centrum Monito-
rowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 
Mogę już dziś powiedzieć, że w efekcie 
przeprowadzonej w Szpitalu wizytacji, 
certyfi kat został ponownie nam przy-
znany na kolejne trzy lata. Naszą misją 
jest zmienianie się wraz z oczekiwa-
niami pacjentek. Staramy się jak naj-
sumienniej te misję wypełniać. ■

Dziękuję za rozmowę

Helena Czechowska
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było rozstrzygnięcie konkursu foto-
grafi cznego dokumentującego pobyty 
studentów na stypendium Erasmusa. 
W bieżącej edycji konkursu wszystkie 
3 miejsca na podium zajęły student-
ki Wydziału Lekarskiego I: pierwsze 
miejsce — Paula Ziajka za zdjęcie pt. 
„Błogostan Erasmusowego życia”, dru-
gie miejsce — Paulina Wójcik za zdję-
cie pt.: „Muzeum sztuki w bułgarskiej 
wiosce”, trzecie miejsce Julia Zimon za 
zdjęcie pt. „Raps-Kiel”. Przyznano tak-
że 12 wyróżnień dla polskich i zagra-
nicznych studentów.

Liczymy na to, że przyszyły rok aka-
demicki będzie dla nas także wyjątko-
wy. Wiemy już, że w ramach kolejnego 

projektu Erasmusowego będziemy go-
ścić w progach naszej uczelni studen-
tów i pracowników z Divine Word Uni-
versity z Papui Nowej Gwinei, a nasz 
pracownik wyjedzie przeprowadzić za-
jęcia ze studentami tej uczelni. Nasza 
Erasmusowa rodzina liczy już razem 
1829 osób, mamy zatem wielką nadzie-
ję, że niedługo będzie nas 2000, a mo-
że i więcej. Erazm z Rotterdamu powie-
dział: „Dla chcącego nie ma nic trudne-
go”, zatem zapraszamy do naszego gro-
na i prosimy: trzymajcie kciuki! ■

Bożena Raducha
Dział Współpracy Międzynarodowej 

i Integracji Europejskiej

18 lat
Erasmusa

 R ok akademicki, który pomału 
zbliża się do końca, to kolejny 

rok udziału naszej Uczelni w pro-
gramie Unii Europejskiej Era-
smus. Licząc od początku, czyli od 
roku 2000/2001, to już 18 lat! Moż-
na powiedzieć, że osiągaliśmy peł-
noletność, a zatem posiadamy od-
powiedni bagaż doświadczeń po-
party konkretnymi liczbami:

część studiów i praktyk zrealizowa- ›
ło zagranicą 1066 studentów, w tym 73 
w roku 2018/19;

gościliśmy na studiach i prakty- ›
kach 636 studentów, w tym 73 w roku 
2018/19; 

z możliwości wyjazdu w celach dy- ›
daktycznych i szkoleniowych skorzy-
stało 84 pracowników, w tym 8 w ro-
ku 2018/19;

gościliśmy w naszych progach 43 na- ›
uczycieli i pracowników administra-
cyjnych, w tym 3 w roku 2018/19.

Bieżący rok akademicki jest wyjąt-
kowy także ze względu na rozpoczę-
cie wymiany z krajami spoza Unii Eu-
ropejskiej. Jeden student Państwowe-
go Uniwersytetu Medycznego w Tbilisi 
odbył u nas część studiów, a nasz pra-
cownik przeprowadził w Gruzji serię 
wykładów dla studentów tamtejszego 
uniwersytetu. Gościliśmy także w na-
szej Uczelni na serii wykładów pracow-
nika Uniwersytetu of Kentucky (USA), 
a na pobycie szkoleniowym nauczy-
ciela z Medyczno-Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Nicoleae Testetmintanu 
w Kiszyniowie (Mołdawia).

Te wszystkie nasze małe sukce-
sy wspólnie świętowaliśmy w trakcie 
Dnia Erasmusa+, który odbył się w 21. 
maja br. Głównym punktem programu 

▲ III miejsce — Julia Zimon, „Raps-Kiel”▲ II miejsce — Paulina Wójcik, „Muzeum sztuki 
w bułgarskiej wiosce”

▲ I miejsce — Paula Ziajka, „Błogostan 
Erasmusowego życia”
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Summer 
School
 W dniach 20–24 maja odbyła się 

siedemnasta edycja między-
narodowej Summer School in He-
alth Promotion, współorganizo-
wanej przez Wydział Nauk o Zdro-
wiu Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu. Tym razem naszym głównym 
partnerem był Fontys University of 
Applied Sciences z Tilburga, który 
po raz pierwszy ugościł uczestni-
ków letniego kursu.

W tegorocznym projekcie udział 
wzięli także goście z Niemiec, Hiszpa-
nii i Belgii, a spotkanie było kontynu-
acją poprzednich edycji Summer Scho-
ol, która odbywała w Poznaniu, Jy-
väskylä, Braszowie, Esslingen, Bruggi 
i na Majorce. 

Jak co roku tematem przewodnim te-
gorocznych obrad była promocja zdro-
wia. Tym razem w sposób szczególny 
dyskutowano kwestie związane z wy-
zwaniami stojącymi przed edukacją 
w zakresie promocji zdrowia i edukacji 
medycznej. Sam tytuł Summer School 
brzmiał: Challenges in education, prac-
tice and training of health professio-
nals. Udział w projekcie specjalistów 
z zakresu wielu dzień nauk o zdrowiu, 
w tym zdrowia publicznego, fi zjotera-
pii, pielęgniarstwa, a także socjologii, 
edukacji i pracy socjalnej zapewnił wie-
loaspektowe ujęcie dyskutowanego te-
matu i unaocznił uczestnikom, że pra-
ca na rzecz zdrowia publicznego i pro-
mocji zdrowia wymaga współpracy spe-
cjalistów z wielu dziedzin. Szczególnie 
ciekawy był cykl zajęć dotyczących Ga-
mifi cation of learning in health promo-
tion, który pokazał, jak w innowacyjny 
sposób łączyć naukę i promocję zdrowia 
z zabawą. Zainteresowanie uczestników 
wzbudziły także warsztaty Virtual reali-
ty and care, poświęcone możliwości wy-
korzystania wirtualnej rzeczywistości 
jako narzędzia w edukacji przyszłych le-
karzy, pielęgniarek czy terapeutów.

Formuła letniego kursu obejmowa-
ła wykłady, prezentacje studenckie, 
warsztaty, gry edukacyjne i zajęcia ple-
nerowe. Międzynarodowy i interdy-
scyplinarny charakter Summer Scho-
ol zapewnił wykładowcom i studen-
tom niepowtarzalną okazję do posze-
rzenia swojej wiedzy, porównania sy-
tuacji w różnych krajach europejskich 
i wymiany poglądów.

Niezwykle ważną i pozytywnie oce-
nioną przez studentów częścią Sum-
mer School był także program towa-

rzyski, którego celem było pogłębie-
nie integracji między wykładowcami 
i studentami pochodzącymi z różnych 
krajów i kultur. Wspólnie z koleżanka-
mi i kolegami z Holandii, Hiszpanii, 
Niemiec i Belgii, zwiedzaliśmy urokli-
wy Tilburg oraz Nijmegen. Wieczora-
mi mieliśmy zaś okazję skosztować lo-
kalnych przysmaków w postaci frytek 
krokietów, sera i piwa.

Aktualny i potrzebny z perspekty-
wy społecznej i medycznej temat, ja-
kim okazała się problematyka edukacji 
medycznej i promocji zdrowia wzbu-
dził duże zainteresowanie studentów, 
czego owocem były ciekawe wykłady 
i dyskusje, co potwierdza kolejny traf-
ny wybór tematyki Summer School.

Nasze wykłady
W tegorocznej Summer School wzię-
ło udział ponad 40 studentów z pięciu 
krajów, którzy mogli wysłuchać wielu 
ciekawych wykładów, przedstawionych 
przez wykładowców z Fontys Universi-
ty of Applied Sciences Tilburg z Holan-
dii, Howest University Applied Scien-
ces z Belgii, University of Balearic Is-
lands z Hiszpanii, Esslingen Universi-
ty of Applied Sciences z Niemiec oraz 
Hannover University of Applied Scien-
ces and Arts z Niemiec. Naszą Uczel-
nię reprezentowali dr n. med. Ewelina 
Wierzejska z Pracowni Zdrowia Mię-
dzynarodowego, która w swoim wystą-
pieniu zaprezentował system eduka-
cji w Polsce oraz dr hab. n. hum. Jan 
Domaradzki z Katedry Nauk Społecz-
nych i Humanistycznych, który wy-
głosił wykład nt. Improving knowled-
ge of future healthcare professionals 
on rare diseases. Poza tym w Summer 
School uczestniczyło czterech studen-
tów WNoZ, którzy wygłosili dwa cieka-
wy referaty:

Zuzanna Mieloch (zdrowie publicz- ›
ne I lic.) i Sylwia Kabacińska (pie-

lęgniarstwo SUM II), Toward a mo-
re professional and practical medical 
education of healthcare professionals,

Aleksandra Liweń i Karolina Tchó- ›
rzewska (zdrowie publiczne I lic.): In-
creasing problem with anti-vaccina-
tion movement in Poland.

Za rok o promocji zdrowia 
Podsumowując przebieg tegoroczne-
go spotkania, koordynatorzy Sum-
mer School wytyczyli plan działań 
na kolejne lata. Zadeklarowano i po-
twierdzono ustalenia dotyczące or-
ganizacji corocznych warsztatów let-
nich, co pozwala na ich stałe wpi-
sanie w akademickie kalendarium. 
Ustalono przy tym, że przyszłorocz-
na Summer School in Promotion od-
będzie się w ostatnim tygodniu maja 
2020 (25–29.05) roku w Hanowerze. 
Jej temat roboczy brzmi: Health pro-
moting University.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do udziału w kolejnych edycjach 
Summer School.

Jednocześnie pragniemy wyrazić 
naszą wdzięczność Pani Dziekan Wy-
działu Nauk o Zdrowiu, profesor dr 
hab. Małgorzacie Kotwickiej za wspar-
cie i pomoc fi nansową dla całego pro-
jektu, bez których realizacja Summer 
School nie byłaby możliwa. Wyraz 
wdzięczności kierujemy także do pro-
fesora dr. hab. Michała Musielaka 
i profesora dr. hab. Jacka Wysockiego, 
którzy również wsparli fi nansowo nasz 
projekt. Dziękujemy także Pani Kie-
rownik Dziekanatu WNoZ Agnieszce 
Ciesielskiej oraz Pani Magdalenie Rol-
skiej z Działu Współpracy Międzyna-
rodowej i Integracji Europejskiej. ■

dr hab. Jan Domaradzki
dr Ewelina Wierzejska

Koordynatorzy Summer School

▲ Summer School 2019
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Nowości z dziedziny neuronauk
 W dniu 25 maja br. studenci Ko-

ła Naukowego Neurofi zjolo-
gów Studenckiego Towarzystwa Na-
ukowego przy Zakładzie Patofi zjo-
logii Narządu Ruchu Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, English 
Division Neuro Group, Koła Nauko-
wego Farmakologii, Research Gro-
up of Neurology oraz The Interna-
tional Federation of Medical Stu-
dents Associations (IFMSA, Poznań 
Division) jak i Zarządu Głównego 
STN UMP, po raz czwarty byli orga-
nizatorami Międzynarodowej Kon-
ferencji „Współczesne kierunki ba-
dań w neurologii, neurofi zjologii 
i neurofarmakologii” (4th Students 
International Conference „Fron-

tiers in Neurology, Neurophysiolo-
gy and Neuropharmacology”). 

Honorowy patronat nad konferencją 
objęli JM Rektor UMP prof. dr hab. n. 
med. Andrzej Tykarski, Wielkopolska 
Izba Lekarska oraz The English Stu-
dents’ Research Association. Celem 
konferencji było przedstawienie naj-
nowszych osiągnięć związanych z tema-
tyką neurologii, neurofi zjologii, neuro-
rehabilitacji, neurofarmakologii, neu-
rochirurgii, genetyki, okulistyki, neu-
roinformatyki jak również problemów 
związanych z odżywianiem. Otwarcia 
dokonał Prodziekan ds. Studenckich 
i Nauki Wydziału Lekarskiego I Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu — 
prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyń-

ski. W sesji eksperckiej zaprezentowa-
no 9 wykładów, wystąpili między inny-
mi prof. dr hab. n. med. Paweł Tabakow 
z Katedry i Kliniki Neurochirurgii Uni-
wersytetu Medycznego w Wrocławiu, 
który przybliżył skuteczność leczenia 
z wykorzystaniem głębokiej stymulacji 
mózgu. W dwóch sesjach studenckich 
zaprezentowano wyniki 13 prac nauko-
wych. Jury w składzie prof. dr hab. n. 
med. Juliusz Huber, Aleksandra Cho-
dorowska, Piotr Brylewski, Kamila Jaz, 
Tong Limphaibool nagrodzili trzy pra-
ce: Agaty Maciong ze Śląskiego Uniwe-
sytetu Medycznego, Anastazji Kalan-
tarova z York University (Canada) oraz 
Aleksandra Rajczewskiego z Uniwesy-
tetu Medycznego w Poznaniu. 

W Konferencji uczestniczyło około 90 
osób. Streszczenia wszystkich wykła-
dów oraz prelekcji zostały opublikowa-
ne w suplemencie 8/2019 Issue of Reha-
bilitation, Orthopaedics, Neurophysio-
logy and Sport Promotion — IRONS. ■

Komitet Organizacyjny i Naukowy 
Juliusz Huber, Aleksander Rajczew-

ski, Tong Limphaibool, Anna Warych, 
Agata Kaczmarek, Paula Ziajka, 

Aleksandra Chodorowska,
IFMSA Poznań, Poland

Reumatolodzy w Kołobrzegu

 J uż po raz 15 polscy reumatolo-
dzy spotkali się w jednym miej-

scu i w jednym czasie, by podzie-
lić się doświadczeniami w leczeniu 
swoich pacjentów. Od 9 do 11 maja 
2019 r. Kołobrzeg był miastem, do 
którego lekarze reumatolodzy z ca-
łej Polski zjeżdżali na jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń nauko-
wych, jakim jest konferencja „XV 
Poznańsko-Szczecińskie Spotkania 
Reumatologiczne”. 

W tym roku (jak co dwa lata) wspo-
mniane wydarzenie organizowane było 
przez naszą Uczelnię — Katedrę i Klini-
kę Reumatologii i Rehabilitacji, kiero-
waną przez prof. dr. hab. Włodzimierza 
Samborskiego, we współpracy z Kliniką 
Reumatologii, Chorób Wewnętrznych 
i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie, kierowaną 
przez prof. dr. hab. Marka Brzosko.

Wydarzenie, pod honorowym patro-
natem JM Rektora UMP prof. dr. hab. 
Andrzeja Tykarskiego, otwarte zosta-
ło przez prof. dr. hab. Włodzimierza 

Samborskiego, jako Prezesa-Elekta 
Polskiego Towarzystwa Reumatolo-
gicznego, i podzielone na sześć sesji te-
matycznych:

Sesja I. „Postępy w diagnostyce i le- ›
czeniu chorób reumatycznych cz. I”,

Sesja II. „Postępy w reumatologii… ›
Młodzi Profesorowie do boju!”,

Sesja III. „Postępy w diagnostyce  ›
i leczeniu chorób reumatycznych cz. II 
Przypadki kliniczne”,

Sesja IV. „Sesja młodych reumatolo- ›
gów cz. I”,

Sesja V. „Sesja pediatryczna”, ›
Sesja VI. „Varia”. ›
Całemu spotkaniu towarzyszyły 

burzliwe dyskusje oraz wymiana po-
glądów na temat diagnostyki i lecze-
nia chorób reumatycznych. Szczególną 
wartością Poznańsko-Szczecińskich 
Spotkań jest nieograniczona możli-
wość dzielenia się problemami spoty-
kanymi w codziennej praktyce klinicz-
nej, bądź szpitalnej lub ambulatoryj-
nej. Uczestnicy konferencji jednomyśl-
nie podkreślali wysoką wartość mery-
toryczną wydarzenia oraz konieczność 
kontynuowania spotkań eksperckich, 
gdyż docelowo wpływają na skutecz-
ność polskiej reumatologii. ■ ak

▲ Organizatorzy oraz prelegenci 4th Students International Conference „Frontiers in Neu-
rology, Neurophysiology and Neuropharmacology”

▼ Uczestnicy Poznańsko-Szczecińskich Spotkań Reumatologicznych
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z polską fi zjoterapią w nierozerwal-
nym związku z ortopedią i reumatolo-
gią — „III Spotkanie Ekspertów Fizjo-
terapia–Ortopedia–Reumatologia”. ■

Anna Kostiukow

▲ Profesor Christa Einspieler

▲ Profesor Włodzimierz Samborski

▼ Zgromadzeni w CKD uczestnicy spotkania

Spotkanie fi zjoterapeutów
 W Centrum Kongresowo Dy-

daktycznym UM 28 maja 
2019 roku odbył się V Wielkopolski 
Dzień Fizjoterapii. Tego dnia spo-
tkali się wybitni przedstawiciele fi -
zjoterapii polskiej reprezentujący 
wszystkie wiodące uczelnie wyż-
sze, jak również organizacje i in-
stytucje działające na rzecz rozwo-
ju rehabilitacji medycznej. 

Spotkanie zainicjował zespół fi zjotera-
peutów pracujących w Katedrze i Klini-
ce Reumatologii i Rehabilitacji Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu, na cze-
le z dr Roksaną Malak oraz prof. dr hab. 
Włodzimierzem Samborskim — kierow-
nikiem Katedry wraz z zespołem w skła-
dzie: dr Anna Kostiukow, dr Agnieszka 
Krawczyk-Wasielewska, dr Przemysław 
Keczmer, Joanna Borek, Monika Iwań-
ska i Piotr Poniewierski. Nieocenioną 
rolę w organizacji mieli także studenci, 
zwłaszcza z koła naukowego STN Neu-
rorozwojowe Studenckie Koło Naukowe 
oraz Open Physiotherapy.

Wielkopolski Dzień Fizjoterapii skie-
rowany był przede wszystkim do fi zjote-
rapeutów–praktyków, lekarzy, dydak-
tyków, studentów i innych osób zain-
teresowanych. Tematyką tegorocznych 
obrad była „Rehabilitacja w pediatrii” 
i przybyło na nią kilkuset uczestników, 
a sala wypełniona była po brzegi.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął Rektor Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu, prof. dr hab. An-
drzej Tykarski oraz Konsultant krajowy 
w zakresie fi zjoterapii prof. dr hab. Jan 
Szczegielniak. Ponadto, konferencja ob-
jęta była patronatami Krajowej Izby Fi-
zjoterapeutów, Polskiego Towarzystwa 
Fizjoterapii, Stowarzyszenia Fizjotera-

pia Polska, Polskiego Towarzystwa Me-
dycyny Manualnej, a także czasopism 
medycznych i lokalnych mediów.

Ofi cjalnym otwarciem konferen-
cji było wystąpienie Prezesa Krajowej 
Rady Fizjoterapeutów — prof. dr. hab. 
Macieja Krawczyka. Natomiast wykład 
inauguracyjny poprowadziła prof. dr 
hab. Christa Einspieler z Austrii, na te-
mat najnowszych postępów w zakresie 
oceny motorycznej dzieci. 

Program konferencji podzielony był 
na trzy sesje tematyczne. Pierwsza 
z nich zatytułowana była „Sesja orto-
pedyczno-reumatologiczna”, druga to 
„Wczesna interwencja”, trzecia „Sesja 
neurorozwojowa”. Każdy z bloków te-
matycznych wypełniony był interesu-
jącymi wykładami specjalistów — au-
torytetów, reprezentujących ośrod-
ki naukowe z całej Polski oraz Katedr 
i Klinik naszej Uczelni. Swoim do-
świadczeniem zawodowym i nauko-
wym podzielili się między innymi prof. 
dr hab. Tomasz Kotwicki, prof. dr hab. 
Marek Jóźwiak, prof. dr hab. Zbigniew 
Żuber, prof. dr hab. Małgorzata Doma-
galska-Szopa, prof. dr hab. Ewa Mojs, 
prof. dr hab. Agnieszka Słopień.

Uczestnicy po części wykładowej mo-
gli skorzystać z części praktycznej — 
warsztatowej. Dzięki temu w małych 
grupach dydaktycznych można by-
ło nabyć praktycznych umiejętności 
w wybranych dziedzinach, dotyczących 
m.in. zastosowania metody PNF w pe-
diatrii, czy metody FITS i wiele innych.

Następne ciekawe przedsięwzięcie 
Zakładu Fizjoterapii, we współpracy 
z Katedrą i Kliniką Reumatologii i Re-
habilitacji realizowane będzie 13 grud-
nia 2019 r. Będzie to kolejne spotkanie 
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Mali 
absolwenci
Mali medycy zakończyli swój rok aka-
demicki w ramach Programu Mały 
Medyk Polska Akademia Dzieci. Była 
to już siódma edycja Projektu, w któ-
rym wzięło udział kilkaset dzieci ze 
szkół podstawowych Poznania i Wiel-
kopolski. Zakończenie roku akade-
mickiego miało jak zwykle uroczysty 
charakter. Zebranych przywitał Pro-
rektor ds. z Studenckich profesor Ed-
mund Grześkowiak, wyrażając nadzie-
ję że spośród dzisiejszych absolwen-
tów, wielu w przyszłości wybierze stu-
dia na naszym Uniwersytecie. ■

Uczcili Światowy Dzień Głosu
W Auli Kameralnej Akademii Mu-
zycznej im. Jana Paderewskiego 
w Poznaniu, 16 kwietnia br., odbył 
się koncert w ramach obchodów 
Światowego Dnia Głosu, współor-
ganizowany przez Katedrę i Klini-
kę Foniatrii i Audiologii naszego 
Uniwersytetu.

Koncert rozpoczął się krótkim wpro-
wadzeniem przez prof. dra hab. An-
drzeja Ogórkiewicza z Zakładu Muzy-
ki Operowej Wydziału Wokalno-Ak-
torskiego Akademii Muzycznej oraz dr 
hab. Bożenę Wiskirską-Woźnicę z Ka-

tedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii 
UMP. Zwrócili oni uwagę, że to wła-
śnie w takim dniu należy podkreślić 
znacznie obopólnej współpracy w za-
kresie podnoszenia zdolności wokal-
nych młodych adeptów śpiewu opero-
wego, jak i aktorstwa.

Dzień 16 kwietnia mianowany został 
Światowym Dniem Głosu, aby choć na 
chwilę zastanowić się nad jego feno-
menem, nad jego ogromnymi możli-
wościami. Doświadczamy tego często 
podczas naszej codziennej uniwersy-
teckiej pracy prowadząc zajęcia dydak-

tyczne czy wygłaszając doniesienia na-
ukowe. Ale ten głos wpływa także na 
naszą sferę emocjonalną.

W tym roku pedagodzy i studenci 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Aka-
demii Muzycznej przygotowali i zapre-
zentowali komediooperę w 1 akcie „Le-
śniczy w Kozienieckiej Puszczy” Ka-
rola Kurpińskiego, ukazując walory 
wszystkich głosów śpiewaczych, od so-
pranu po bas. ■

Tekst i zdjęcie
Michał Karlik

▲ Licznie zebranych małych absolwentów powitał Prorektor ds. Studenckich profesor 
Edmund Grześkowiak
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Profesor Przemysław Mańkowski ►

Profesor Lucjusz Zaprutko ►

Profesor Przemysław Mańkowski Prezesem 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów do Rady Doskonałości Naukowej, 
z rekomendowanych przez Uniwersy-
tet Medyczny w Poznaniu kandydatów, 
do historycznego, pierwszego składu 
Rady wszedł prof. dr hab. Lucjusz 
Zaprutko.

Pan Profesor będzie w ww. Radzie 
reprezentował dyscyplinę nauki far-
maceutyczne. To duże osiągnięcie, 
gdyż każda dyscyplina jest reprezento-
wana przez zaledwie 3 osoby z całego
kraju. ■

W dniach 22–24 maja 2019 r. we Wro-
cławiu odbył się XVII Zjazd Polskie-
go Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej. 
Podczas zjazdu wybrano nowy skład 
Zarządu. Prezesem Polskiego Towa-
rzystwa Chirurgii Dziecięcej został wy-
brany prof. dr hab. n. med. Przemy-
sław Mańkowski, Kierownik Kate-
dry i Kliniki Chirurgii, Traumatologii 
i Urologii Dziecięcej w Poznaniu. Po-
wierzenie funkcji Prezesa jest uhono-
rowaniem wieloletnich zasług Profeso-
ra w dziedzinie chirurgii dziecięcej. ■
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Odjeżdżali 
cukrzycy
 W Długiej Goślinie, 5 maja 

2019 r., odbyły się II Mistrzo-
stwa Polski MTB Kolarzy z Cukrzy-
cą. Osoby z cukrzycą walczyły o ty-
tuł Mistrza Polski w kolarstwie gór-
skim. Mistrzostwa odbyły się w łącz-
ności z wyścigiem kolarskim będą-
cym częścią Mini Cyklu Charytatyw-
nych Bike’owych Maratonów MTB 
Pomaganie Przez Rowerowanie. 

Mistrzostwa zorganizowane zostały 
przez amatorski team kolarski Bike’o-
we Wyprawy, Katedrę i Klinikę Chorób 
Wewnętrznych i Diabetologii Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu oraz 
Wielkopolski Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego. Wydarze-
nie to zostało objęte patronatem Pol-
skiego Towarzystwa Diabetologiczne-
go. Sponsorami jego były fi rmy Lilly, 
NovoNordisk, Roche i Sanofi -Aventis. 

Wspierali Mistrzostwa Diabetyk24, 
Portal www.mojacukrzyca.org. Mistrzo-
stwa rozegrane zostały na dystansie 
sportowym, wynoszącym 27 km. Trasa 
przebiegała przez urokliwe tereny leśne 
nadleśnictw Wojnowo i Brzeźno. Łatwo 
nie było, ale za to bardzo ciekawie. Szyb-
kie fragmenty dróg gruntowych, podjaz-
dy i zjazdy wymagające siły i koncentra-
cji, długi singiel były sprawdzianem dla 
najlepszych i weryfi kował techniczne 
umiejętności zawodników. W wydarze-
niu wzięło udział prawie 300 osób. Dy-
stans sportowy ukończyło 138 zawodni-
ków. Najszybciej z kolarzy z cukrzycą po-
konał trasę, podobnie jak w roku ubie-
głym, Oskar Kublin z Łodzi. Z czasem 
01:01:33 min, i średnią prędkością 26,52 
km/h zajął 3 miejsce w klasyfi kacji gene-
ralnej i obronił tytuł i koszulkę Mistrza 
Polski MTB Kolarzy z Cukrzycą w kate-
gorii M3. 6 miejsce w klasyfi kacji gene-
ralnej, drugie wśród zawodników z cu-
krzycą i tytuł Mistrza Polski w kategorii 

M4 z czasem 01:02:52 min. zdobył Irene-
usz Ścięgaj z drużyny SpedycjaPawBud 
z Jugowa. Najmłodszym Mistrzem Polski 
Kolarzy z Cukrzycą, podobnie jak w ro-
ku ubiegłym został 10-letni Hugo Grodz-
ki z Krakowa. W porównaniu z zeszłym 
rokiem podwoiła się liczba kobiet z cu-
krzycą walczących o tytuł Mistrzyni Pol-
ski. Tytuł Mistrzyni Polski zdobyła Mo-
nika Pietrzak — pielęgniarka i edukator 
Oddziału Diabetologii Szpitala Miejskie-
go im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 

W maratonie MTB na dystansie spor-
towym i mistrzowskim (54 km) oprócz 
kolarzy z cukrzycą wzięli udział lekarze, 
nauczyciele akademiccy, pielęgniarki, 
edukatorzy, ratownicy medyczni. Wśród 
kibiców liczne grono stanowili członko-
wie Oddziału Wielkopolskiego Polskie-
go Towarzystwa Diabetologicznego. 

W II Mistrzostwach Polski Kola-
rzy z Cukrzycą wzięli udział nie tylko 
ci, którzy uprawiają kolarstwo górskie 
i starują regularnie w maratonach. Dla 
wielu był to pierwszy start, na który się 
zdecydowali, aby przykładem zachę-
cać pacjentów do aktywności fi zycznej. 
Trening fi zyczny jest integralną skła-
dową kompleksowego leczenia cukrzy-
cy, a korzyści płynące z aktywności fi -
zycznej są wielkie.

Niezależnie od typu cukrzycy syste-
matyczna aktywność fi zyczna, szczegól-
nie „zdrowa metabolicznie” tj. trening 
wytrzymałościowy o umiarkowanej in-

tensywności i dużej objętości tj. np. jaz-
da na rowerze, poprawia kondycję i wy-
dolność fi zyczną, sprzyja utrzymaniu 
prawidłowej masy ciała, zmniejsza ry-
zyko rozwoju i progresji przewlekłych 
powikłań cukrzycy, poprawia samopo-
czucie, wyrównanie metaboliczne cu-
krzycy, zwiększa wrażliwość na działa-
nie insuliny zmniejszając zapotrzebowa-
nie organizmu na ten hormon, a przede 
wszystkim zmniejsza ryzyko przed-
wczesnego zgonu. Dlatego warto ruszać 
się dla zdrowia. Aktywność fi zyczna jest 
fundamentalnym elementem recepty na 
„zdrowsze” życie z cukrzycą.

II Mistrzostwa Polski MTB Kolarzy 
z Cukrzycą to wyjątkowe wydarzenie, 
które jest manifestacją Pacjentów i Ze-
społów terapeutycznych wraz z Lekarza-
mi, Pielęgniarkami, Edukatorami, Psy-
chologami, Dietetykami, Fizjoterapeuta-
mi propagowania Zdrowego Stylu Życia.

Chcieliśmy pokazać, że nie tylko sło-
wem, ale przede wszystkim czynem 
edukujemy i motywujemy. Robimy to 
ponieważ wiemy, jak ważne jest indy-
widualnie, lokalnie i globalnie ściganie 
się z cukrzycą.

5 maja w Długiej Goślinie w ramach 
II Mistrzostw Polski MTB Kolarzy 
z Cukrzycą odjeżdżaliśmy cukrzycy. 

W imieniu Organizatorów Wszyst-
kim zaangażowanym w to wydarzenie, 
a szczególnie Jego Uczestnikom skła-
damy serdeczne podziękowania. ■

Prof. dr hab. med.
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

▲ Zwycięzcy kategorii zdobywali tytuł i koszulkę Mistrza Polski MTB Kolarzy z Cukrzycą

◄ Nawet niska temperatura powietrza nie 
osłabiła dobrych, sportowych emocji. Na 
pierwszym planie zdjęcia: Dawid Kompiel — 
organizator i motor bike’owego maratonu, 
dr Dorota Pisarczyk-Wiza — konsultant wo-
jewódzki ds. diabetologii, prof. Aleksandra 
Araszkiewicz — przewodnicząca WOPTD, 
prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz — kie-
rownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych i Diabetologii UMP i Oddziału Diabeto-
logii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miej-
skiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
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Stowarzyszenia Absolwentów UMP. 
Uniwersyteckie władze reprezentował 
Prorektor UMP profesor Michał Mu-
sielak.

Sylwetkę profesora Heliodora Świę-
cickiego, organizatora i pierwszego 
Rektora UP przedstawił właśnie prof. 
Michał Musielak, autor książek i pu-
blikacji o Heliodorze Święcickim, wy-
bitny znawca jego życia i dzieła. Z ko-
lei twórców poznańskiej otolaryngolo-
gii Antoniego Stanisława Jurasza i Al-
freda Laskiewicza ukazał prof. Stani-
sław Zapalski, zaś osobę chirurga An-
toniego Tomasza Jurasza przedsta-
wił prof. Andrzej Obrębowski, następ-
nie postać pioniera okulistyki Witolda 
Kapuścińskiego omówił prof. Jarosław 
Kocięcki.

W drugiej części konferencji prof. 
Anita Magowska przedstawiła sylwet-
kę Adama Wrzoska pierwszego dzie-
kana Wydziału Lekarskiego UP. Na-
stępnie zaprezentowano postaci in-
nych wybitnych profesorów: sylwetkę 
Karola Jonschera, pierwszego kierow-
nika Kliniki Chorób Dziecięcych UP 
ukazał prof. Wojciech Służewski, po-
stać Karola Mayera pioniera radiologii 
lekarskiej zarysował prof. Robert Jusz-
kat, zaś sylwetkę Ludwika Skubiszew-
skiego pioniera anatomii patologicznej 
ukazała prof. Aldona Woźniak. Posta-
ciom wybitnych lekarzy Eugenii i Ja-
nuszowi Zeylandom poświęcono dwa 
referaty autorstwa dr. Pawła Grusz-
czyńskiego oraz prof. Wojciecha Słu-
żewskiego; sylwetkę profesora Pawła 
Gantkowskiego poznańskiego twórcy 
nowej dyscypliny akademickiej — hi-
gieny — zarysował dr Andrzej Zarzyc-
ki. Konferencja zgromadziła liczne gro-
no uczestników, w tym badaczy medy-
cyny akademickiej w okresie między-
wojennym. ■ hc

 S tulecie Uniwersytetu Poznań-
skiego to także okazja, że-

by przypomnieć najwybitniejsze 
postaci akademickiej medycyny. 
Wszak pierwszym Rektorem Uni-
wersytetu Poznańskiego był lekarz 
profesor Heliodor Święcicki, a Wy-
dział Lekarski był jednym z wiodą-
cych. Okazją do przypomnienia naj-
wybitniejszych lekarzy akademic-
kich okresu międzywojennego by-
ła konferencja naukowa pt. „Lumi-
narze poznańskiej medycyny aka-
demickiej w okresie międzywojen-

▲ Goście Konferencji

▲ Profesor Michał Musielak

Luminarze Poznańskiej 
Medycyny Akademickiej

nym”, która odbyła się 29 maja w Sa-
li Lubrańskiego Collegium Minus.

Organizatorami konferencji był Wy-
dział Lekarski I, Katedra i Zakład Hi-
storii i Filozofi i Nauk Medycznych na-
szego Uniwersytetu, Stowarzyszenie 
Absolwentów Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu oraz Wielkopolska 
Izba Lekarska.

Gości, w imieniu organizatorów, 
przywitali profesor Anita Magowska, 
kierownik Katedry i Zakładu Historii 
i Filozofi i Nauk Medycznych oraz pro-
fesor Przemysław Mańkowski, prezes 

▲ Profesorowie Anita Magowska i Przemysław Mańkowski
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Złote jubileusze

17 maja w Pałacu Działyńskich, 
spotkali się absolwenci Wydziału 
Farmaceutycznego, którzy dyplo-
my ukończenia studiów odebrali 
50 lat temu.

Wszystkich zebranych przywitał 
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego 
prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko. Prorek-
tor ds. Studenckich, prof. dr hab. Ed-
mund Grześkowiak w swoim wystą-
pieniu podkreślał, że niezwykle waż-
na jest łączność absolwentów ze swoim 
Uniwersytetem, chodzi o związki zawo-
dowe ale także o te nieformalne, emo-
cjonalne, które stanowią o wspólnocie 
akademickiej. Wyraził szacunek dla do-

Piękną tradycją naszego 
Uniwersytetu jest 
uroczyste odnawianie 
dyplomów ukończenia 
studiów po 50 latach

W Pałacu Działyńskich w uroczy-
stej atmosferze 134 absolwentów 
rocznika 1968/1969 odnowiło swo-
je dyplomy uzyskane na naszej 
Uczelni równo pół wieku temu. 

Wyjątkowemu spotkaniu przewod-
niczył prof. dr hab. Ryszard Marciniak, 
Prorektor ds. Dydaktyki i Kształce-
nia Podyplomowego, który gratulował 
wspaniałych osiągnięć i życzył wszyst-
kim dalszych sukcesów. W serdecz-
nych słowach do absolwentów sprzed 
50 lat zwróciła się Dziekan WLI pro-
fesor dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, 
która powiedziała, że to zaszczyt móc 
uczestniczyć w tak pięknej uroczysto-
ści. W imieniu absolwentów przema-
wiał Przewodniczący Komitetu Orga-

nizacyjnego profesor Michał Drews. 
Następnie z wielkim wzruszeniem 
110 absolwentów kierunku lekarskie-
go oraz 24 absolwentów kierunku sto-
matologia odebrało nowe dyplomy. By-

ła to także okazja do wspomnień stu-
denckich czasów, wymiany poglądów 
oraz pochwalenia się najważniejszy-
mi osiągnięciami z życia zawodowego 
i osobistego. ■ hc

▲ 134 absolwentów przybyło do Pałacu Działyńskich

konań zawodowych absolwentów, któ-
rzy 50 lat pracując w zawodzie farma-
ceuty, mają swój znaczący wkład w roz-
wój farmacji i wychowanie nowych po-
koleń farmaceutów. Przedstawił także 
plany Uczelni dotyczące Wydziału Far-
maceutycznego, mówił o nowych kie-
runkach studiów a także o tym, że idea 
budowy Collegium Pharmaceuticum 
właśnie zaczęła się urzeczywistniać.

Dziekan profesor Lucjusz Zaprutko, 
zwracając się w serdecznych słowach 
do jubilatów, podkreślił znaczenie 
łączności pomiędzy dawną a współcze-
sną tradycją akademicką. Dziękował za 
wytrwanie w tym wymagającym za-

wodzie, który jest rodzajem służby wo-
bec chorych, za najwyższe umiejętno-
ści zawodowe poparte ogromnym do-
świadczeniem, za wierność zasadom 
etycznym.

Następnie odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów. Z rąk Prorek-
tora, profesora Edmunda Grześko-
wiaka i Dziekana profesora Lucjusza 
Zaprutko odebrało je 43 absolwentów 
z rocznika studiów 1969. Wraz z dy-
plomami specjalne karty gratulacyj-
ne wręczył absolwentom Wiceprze-
wodniczący Stowarzyszenia Absol-
wentów prof. dr hab. Przemysław Mi-
kołajczak. ■ hc

▼ Jubilaci wraz z Władzami Uczelni
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Doktoraty
Wydział Lekarski I
Rada Wydziału Lekarskiego I nada-
ła stopień naukowy doktora nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu w dyscypli-
nie nauki medyczne. Otrzymali go:

mgr dietetyki Małgorzata Jamka, 
praca doktorska „Porównanie wpływu 
treningów o charakterze wytrzyma-
łościowym i wytrzymałościowo-siło-
wym na wybrane parametry antropo-
metryczne, densytometryczne i bioche-
miczne u kobiet z otyłością”. Promotor 
— prof.dr hab. Jarosław Walkowiak

lek. Miłosz Dziarmaga, praca dok-
torska „Rokowanie po przebytym za-
wale serca na podstawie analizy funk-
cji układu sercowo-naczyniowego — 
obserwacja odległa”. Promotor: prof. 
dr hab. Andrzej Wykrętowicz

Wydział Nauk o Zdrowiu
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu nadała 
stopień naukowy doktora:

w dziedzinie nauk medycznych i na- ›
uk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki me-
dyczne, otrzymali go:

mgr Paulina Cegła, rozprawa doktor-
ska: „Analiza biologicznych cech raka 
szyjki macicy ocenianych in vivo w ba-
daniu pozytonowej tomografi i emisyjnej 
przy użyciu 18F-fl uorodeoksyglukozy 
(FDG-PET) w aspekcie planowania 
radioterapii”. Promotor: dr hab. med. 
Witold Cholewiński, prof. UM, promo-
tor pomocniczy: dr Ewa Burchardt

w dziedzinie nauk medycznych i na- ›
uk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki 
o zdrowiu:
mgr Mateusz Kozinoga, rozprawa 
doktorska: „Ocena umiejętności czyn-
nego korygowania postawy ciała przez 
dzieci w wieku 7–10 lat w oparciu o po-
miar krzywizn strzałkowych kręgosłu-
pa techniką fotografi czną”. Promotor: 
prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki

kładu Biomateriałów i Stomatologii 
Doświadczalnej naszej Uczelni. Habi-
litacja na podstawie cyklu publikacji 
pt. „Wykorzystanie elementów analizy 
statystycznej w ocenie cech charakte-
rystycznych obrazów rentgenowskich 
w obszarze twarzoczaszki”

z zakresu medycyny: ›
dr n. med. Aleksandrze Uruskiej, 
adiunktowi Katedry i Kliniki Cho-
rób Wewnętrznych i Diabetologii na-
szej Uczelni. Habilitacja na podsta-
wie cyklu publikacji pt. „Różne obli-
cza insulinooporności w cukrzycy typu 
1-pośrednie markery i mechanizmy in-
sulinooporności w cukrzycy typu 1”

z zakresu medycyny: ›
dr n. med. Łukaszowi Łapajowi, 
adiunktowi Kliniki Ortopedii Ogólnej, 
Onkologicznej i Traumatologii naszej 
Uczelni. Habilitacja na podstawie cy-
klu publikacji pt. „Badania nad zuży-
ciem artykulacji endoprotez stawów”

z zakresu stomatologii: ›
dr n. med. Zuzannie Ślebiodzie, 
adiunktowi Kliniki Gerostomatologii 
i Patologii Jamy Ustnej naszej Uczel-
ni. Habilitacja na podstawie cyklu pu-
blikacji pt. „Badanie etiopatogenezy 
aft przewlekłych nawracających (RAS) 
z uwzględnieniem wybranych czynni-
ków środowiskowych i uwarunkowań 
genetycznych” ■
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Stopnie naukowe mgr Małgorzata Pięta, rozprawa 
doktorska: „Wpływ czynników środo-
wiskowych na zawartość wybranych 
metali w mleku kobiecym”. Promotor: 
dr hab. n med. Paweł Rzymski

mgr Agata Tomidajewicz, rozprawa 
doktorska: „Percepcja zdrowia i wy-
brane aspekty jakości życia a aktyw-
ność fi zyczna u kobiet pracujących po 
55 roku życia”. Promotor: prof. dr hab. 
Jerzy T. Marcinkowski

mgr Agnieszka Ulatowska, rozpra-
wa doktorska: „Ocena funkcjonowania 
pensjonariuszy Domów Pomocy Spo-
łecznej w Polsce i Holandii”. Promotor: 
dr hab. Grażyna Bączyk

Habilitacje

Wydział Lekarski I 
Rada Wydziału Lekarskiego I nadała 
stopień naukowy doktora habilitowa-
nego nauk medycznych i nauk o zdro-
wiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. biol. Mariuszowi Kaczmarko-
wi na podstawie oceny ogólnego do-
robku naukowego i przedstawionego 
osiągnięcia naukowego — cyklu publi-
kacji pt. „Wzajemne oddziaływania po-
między populacjami komórek układu 
odpornościowego a komórkami nowo-
tworowymi w mikrośrodowisku nowo-
tworowego wysięku opłucnowego”

Wydział Lekarski II
Rada Wydziału Lekarskiego II nadała 
stopnie doktora habilitowanego nauk 
medycznych następującym osobom:

z zakresu biologii medycznej: ›
dr n. med. Annie Marcinkowskiej-
-Gapińskiej, adiunktowi Zakładu Bio-
fi zyki Katedry Biofi zyki naszej Uczel-
ni. Habilitacja na podstawie monogra-
fi i pt. „Analiza statystyczna rozkładu 
wartości współczynników reologicz-
nych krwi w grupie zakwalifi kowanych 
krwiodawców”

z zakresu stomatologii: ›
dr n. med. Tomaszowi Kulczykowi, 
starszemu wykładowcy Katedry i Za-

O S T A T N I O  W Y D A N E

„Zarys foniatrii klinicznej” pod redak-
cją Antoniego Pruszewicza i Andrzeja 
Obrębowskiego



Pożegnanie z Uniwersytetem
Dyplomatorium zagranicznych studen-
tów na naszym Uniwersytecie odbyło 
się 3 czerwca br. W roku akademickim 
2018/2019 studia skończyło i odebrało 
dyplomy 140 osób. Na kierunkach lekar-
skim 105 osób, (w tym 54 program 6MD 
i 51 program AdvMD), lekarsko-denty-
stycznym — 28 osób i farmacji — 7 osób.

Reprezentowali 19 krajów takich jak: 
Arabia Saudyjska, Australia, Biało-
ruś, Ghana, Indie, Indonezja, Irlandia, 
Izrael, Kanada, Liban, Namibia, Niem-
cy, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczo-
ne, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Wielka 
Brytania.

Jak zwykle była to podniosła i nie-
zwykle radosna uroczystość zarówno 
dla absolwentów, ich najbliższych ale 

także dla nauczycieli akademickich, 
którzy zaskarbili sobie sympatię absol-
wentów. Gospodarzem uroczystości był 
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni 
profesor Michał Nowicki. Gościem spe-
cjalnym była profesor Magdalena Cza-
der absolwentka z roku 1990. W imie-
niu wykładowców przemawiał mgr Ma-
rek Dąbrowski, któremu absolwenci 
dziękowali owacją na stojąco a który był 
jednym z wyróżnionych wykładowców. 
Studenci wyróżnili następujące osoby:

Program AdvMD: dr hab. n. med.  ›
Dariusz Iżycki, dr n. med. Andrzej Ja-
wień, mgr Marek Dąbrowski,

Program 6MD: mgr Marek Dąbrow- ›
ski, lek. Andrzej Dmitriew, dr n. med. 
Andrzej Jawień,

Program DDS: prof. dr hab. n. med.  ›
Anna Surdacka, dr n. med. Piotr An-
drysiak, Katedra i Klinika Hiper-
tensjologii, Angiologii i Chorób We-
wnętrznych (w imieniu jednostki na-
grodę odebrał dr n. med. Artur Ra-
dziemski),

Program PharmD: dr n. farm. Do- ›
rota Danielak, dr n. farm. Agnieszka 
Neumann-Podczaska, dr n. farm. Jo-
anna Stanisławiak-Rudowicz, prof. dr 
hab. n. farm. Franciszek Główka.

Z kolei dziekanat CNJA wyróżnił: 
prof. dr hab. n. med. Aldonę Kasprzak, 
dr hab. n. med. Małgorzatę Leszczyń-
ską, dr hab. n. med. Małgorzatę Grześ-
kowiak i mgr Bognę Sas. ■


