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Z OBRAD SENATU PUM
Na posiedzeniu Senatu w dniu 27 kwietnia 

2017 r. pozytywnie zaopiniowano kandydatów 
do uhonorowania orderami, odznaczeniami pań-
stwowymi i odznakami.

Podjęto uchwały w sprawach:
 – zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie;
 – zmiany Regulaminu Studiów Pomorskiego Uni-

wersytetu Medycznego w Szczecinie;
 – zatwierdzenia efektów kształcenia na kie-

runku studiów biotechnologia I i II stopnia 
prowadzonym na Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym w Szczecinie;

 – ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów pro-
wadzonych w języku obcym na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu w roku akademickim 2017/2018 oraz 
zmiany Uchwały nr 23/2017;

 – zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 
2016 r. po weryfi kacji przez biegłego rewidenta;

 – podziału zysku za 2016 r.
Na posiedzeniu Senatu w dniu 31 maja 2017 r. 

podjęto uchwały w sprawach:
 – zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie;
 – ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandyda-

tów na studia stacjonarne i niestacjonarne na 
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szcze-
cinie w roku akademickim 2018/2019;

 – zmiany Uchwały nr 78/2014 Senatu Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad przyj-
mowania na studia na Pomorskim Uniwersyte-
cie Medycznym w Szczecinie laureatów olimpiad 
stopnia centralnego;

 – uchwalenia Regulaminu postępowania rekruta-
cyjnego na I rok odpłatnych studiów prowadzo-
nych w języku angielskim (Program Asklepios) na 
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szcze-
cinie na rok akademicki 2017/2018;

 – stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu 
Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie z ustawą z dnia 27 lipca 
2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz 
Statutem Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie;

 – utworzenia komercyjnych studiów podyplomo-
wych pn. „Interwencja kryzysowa z elementami 
mediacji i negocjacji”;

 – zatwierdzenia wzorów dyplomów doktora;
 – zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia jed-

nolitych studiów magisterskich na Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie;

 – zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia stu-
diów I stopnia na Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym w Szczecinie;

 – zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia stu-
diów II stopnia na Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym w Szczecinie;

 – uchwalenia planu rzeczowo-fi nansowego PUM 
na 2017 r.;

 – uchwalenia planu inwestycyjnego PUM na 2017 r.;
 – wyrażenie zgody na realizację i fi nansowanie 

projektu pt. „Competentia – podniesienie kom-
petencji studentów Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie”;

 – wyrażenie zgody na realizację i fi nansowanie pro-
jektu pt. „Dziecięcy Uniwersytet Medyczny Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”;

 – wyrażenie zgody na realizację i fi nansowanie 
projektu pt. „Nowa jakość kształcenia, nowe 
kompetencje kadry dydaktycznej Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”;

 – uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblio-
teki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie;

 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi nanso-
wego Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego 
PUM w Szczecinie za 2016 rok;

 – zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szcze-
cinie za 2016 rok;

 – zatwierdzenia planu fi nansowego Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. 
T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2017 rok;

 – zatwierdzenia planu wydatków inwestycyjnych 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szcze-
cinie na 2017 rok;

 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi nanso-
wego Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego nr 2 PUM w Szczecinie za 2016 rok;

 – zatwierdzenia planu fi nansowo-inwestycyjnego 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
nr 2 PUM w Szczecinie na 2017 rok;



Biuletyn Informacyjny     nr 2 (96) 2017         3

ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH 
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

 – zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 
PUM w Szczecinie za 2016 rok;

 – wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego uży-
wania majątku nieruchomego.
Na posiedzeniu Senatu w dniu 21 czerwca 2017 r. 

rektor PUM prof. Bogusław Machaliński pogratu-
lował dr hab. prof. PUM Izabeli Gutowskiej uzy-
skania Zachodniopomorskiego Nobla – najważniej-
szego wyróżnienia promującego naukowców naszego 
województwa. Odsłonięty został również portret 
prof. Andrzeja Ciechanowicza namalowany przez Mie-
czysława Chruściela, autora portretów rektorów PUM. 

Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie nadał tytuły doktorów honoris causa 
prof. dr. hab. Wenancjuszowi Domagale oraz dr. hab. 
Rodneyowi Scottowi.

Pozytywnie zaopiniowano:
 – awansowanie dr. hab. Miłosława Cnotliwego oraz 

dr hab. Olimpii Sipak-Szmigiel na stanowiska 
profesorów nadzwyczajnych PUM;

 – kandydaturę dr hab. Anny Jurczak do funkcji kie-
rownika Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego;

 – kandydaturę prof. dr hab. Elżbiety Kalisińskiej 
do funkcji kierownika Katedry i Zakładu Biologii 
i Parazytologii Medycznej na kolejny okres;

 – kandydaturę prof. dr hab. Beaty Karakiewicz do 
funkcji kierownika Katedry i Zakładu Zdrowia 
Publicznego na kolejny okres;

 – kandydaturę prof. dr hab. Barbary Wiszniew-
skiej do funkcji kierownika Katedry i Zakładu 
Histologii i Embriologii na kolejny okres;

 – kandydaturę dr hab. prof. PUM Grażyny Adler 
do funkcji kierownika Samodzielnej Pracowni 
Antropogenetyki i Gerontobiologii na kolejny 
okres;

 – kandydaturę dr hab. prof. PUM Katarzyny Gro-
cholewicz do funkcji kierownika Zakładu Sto-
matologii Zintegrowanej na kolejny okres;

 – kandydaturę dr hab. prof. PUM Anny Lubkow-
skiej do funkcji kierownika Zakładu Diagnostyki 
Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej na kolejny 
okres;

 – kandydaturę prof. dr hab. Małgorzaty Milkiewicz 
do funkcji kierownika Zakładu Biologii Medycznej 
na kolejny okres;

 – kandydaturę prof. dr hab. Ewy Stachowskiej do 
funkcji kierownika Zakładu Biochemii i Żywienia 
Człowieka na kolejny okres;

 – powołanie Marcina Syguta na stanowisko dyrek-
tora Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego nr 2 PUM w Szczecinie;

 – kandydata do uhonorowania Odznaką Honorową 
Gryfa Zachodniopomorskiego.

DB
Teksty uchwał dostępne są na stronie WWW uczelni w zakładce 
„Dokumenty”.

Zarządzeniem nr 45/2017 Rektora PUM z dnia 
21 maja 2017 r. utworzono międzywydziałową jed-
nostkę pod nazwą Centrum Innowacyjnej Edukacji 
Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie.

Zarządzeniem nr 55/2017 Rektora PUM z dnia 
5 czerwca 2017 r.:
 – przekształcono Zakład Pediatrii i Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego w Klinikę Pediatrii, Gastrologii 
i Reumatologii Dziecięcej;

 – na Wydziale Nauk o Zdrowiu utworzono Kate-
drę Chorób Dzieci i Pielęgniarstwa Pediatrycz-
nego;

 – do Katedry Chorób Dzieci i Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego przeniesiono Klinikę Pediatrii, Gastro-
logii i Reumatologii Dziecięcej;

 – w Katedrze Chorób Dzieci i Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego utworzono Samodzielną Pracownię 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego.
Zarządzeniem nr 57/2017 Rektora PUM z dnia 

5 czerwca 2017 r. zmieniono nazwę Samodzielnej 
Pracowni Gerontobiologii na Samodzielną Pracownię 
Antropogenetyki i Gerontobiologii.

Zarządzeniem nr 64/2017 Rektora PUM z dnia 
14 czerwca 2017 r. utworzono na Wydziale Lekar-
sko-Stomatologicznym Samodzielną Pracownię 
Promocji Zdrowia.

DB
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Siedmioro naukowców zostało 
laureatami Zachodniopomorskich 
Nobli 2016 – najważniejszego wy-
różnienia promującego naukowców 
województwa.

Nagrody w poszczególnych kate-
goriach otrzymali: nauki medycz-
ne – dr hab. n zdr., prof. PUM 
Izabela Gutowska; nauki huma-
nistyczne – dr Łukasz Kołoczek; 
nauki podstawowe – dr Vincen-
zo Salzano; nauki techniczne – 
prof. dr hab. inż. Marek Gryta; na-
uki ekonomiczne – dr inż. Jaro-
sław Jankowski; nauki rolnicze – 
dr hab. inż. Mariusz Szymczak; na-
uki o morzu – prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski.

Zachodniopomorskie Noble przyznaje Kapituła 
Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Pod 
uwagę brane są prace wykonane w Polsce, opubli-
kowane w cenionych czasopismach światowych 
z tzw. listy fi ladelfi jskiej bądź wdrożone patenty.

– Nasz Nobel kieruje się bardzo sprawiedliwym 
i prostym regulaminem. Punktacja sama ustawia 
listę najlepszych naukowców – mówił na konfe-
rencji prasowej prof. Jan Lubiński, pomysłodawca 
konkursu. – Ten projekt będziemy kontynuować. 

Wierzymy w to, 
że podniesienie po-
ziomu cywilizacyj-
nego naszego kraju 

jest możliwe tylko dzięki najwyższej 
jakości nauce. W codziennym bie-
ganiu nauka kompletnie ginie, zu-
pełnie o niej zapominamy i nagroda 
jest po to, aby pokazać, że ten ob-
szar istnieje i że jest ważny.

Profesor PUM Izabela Gutow-
ska pracuje w Zakładzie Biochemii 
i Żywienia Człowieka PUM. Zachod-
niopomorskiego Nobla otrzymała za 
wyjaśnianie biochemicznych i mole-
kularnych podstaw mechanizmów 
toksycznego wpływu ksenobiotyków 
na organizm.

– Istnieje wiele substancji, które 
mogą wpływać na organizm. Badam, 

jak one wpływają i jakie są zależności. Mogą np. wywo-
ływać chorobę Alzheimera – mówiła laureatka. – Do-
datkowo prowadzę badania nad fl uorem, związkiem, 
który może bardzo negatywnie wpływać na człowieka. 
Kojarzy nam się z czymś dobrym, pastami do zębów, 
ale nasze badania pokazują, że fl uor może źle wpływać 
np. na układ nerwowy. U małych dzieci powoduje trud-
ności w zapamiętywaniu informacji czy uczeniu się. 

Pozostali laureaci zajmują się m.in. pomiarami 
prędkości światła, oczyszczaniem wody, przetwór-
stwem ryb czy związkami fi lozofi i Martina Heideg-
gera z polską literaturą. 

Na uroczystości obecni byli: Krzysztof Kozłowski, 
wojewoda zachodniopomorski; Jarosław Rzepa, 
wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego; Daniel 

ZACHODNIOPOMORSKI NOBEL DLA 
PROF. PUM IZABELI GUTOWSKIEJ
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Wacinkiewicz, wiceprezydent Szczecina, rektorzy 
wyższych uczelni, przedstawiciele szczecińskich 
środowisk naukowych i gospodarczych. Kapituła 
konkursu otrzymała list od Jarosława Gowina, 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Nobliści otrzymali listy gratulacyjne, pamiątkowe 
dyplomy, statuetki oraz nagrody fi nansowe. Wyso-
kość nagrody to 15 tys. zł. Sponsorami są: wojewoda 

zachodniopomorski, marszałek województwa zachod-
niopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Kolegium 
Rektorów Szkół Wyższych Województwa Zachodniopo-
morskiego, Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. 
Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Szczecinie.

Kinga Brandys
rzecznik prasowy

Zdjęcia Sebastian Wołosz

Pierwszy raz spotkałam prof. Sa-
dao Sato w 2010 r. na konferen-
cji Summer School, zorganizowa-
nej przez Wiedeńską Szkołę Stoma-
tologii Interdyscyplinarnej (Vienna 
School of Interdisciplinary Dentist-
ry, VieSID, The Slavicek Founda-
tion), która odbywała się w prze-
pięknym Muzeum Historii Natural-
nej w Wiedniu. Wrażenie niezwy-
kłe, bo gmach muzeum jest impo-
nujący, został wzniesiony na zlece-
nie Franciszka Józefa I przez Gott-
frieda Sempra oraz Carla von Hase-
nauera i udostępniony dla zwiedza-
jących w 1889 r. Zbiory muzeum obejmują okazy 
fl ory i fauny oraz minerały pochodzące z ekspedycji 
naukowych z całego świata.W tym niezwykłym oto-
czeniu odbywała się kilkudniowa Międzynarodowa 
Konferencja Interdyscyplinarnej Medycyny i Oklu-
zji „Standardy i nowości”. Wykład prof. Sato doty-
czył ewolucji czaszki oraz jej rozwoju u człowieka 
od momentu narodzin do wieku dorosłego i znacze-
nia płaszczyzny okluzyjnej w etiologii wad zgryzu. 
Będąc specjalistą w dziedzinie protetyki stomato-
logicznej, nie sądziłam, że kiedykolwiek zaintere-
suję się i zajmę ortodoncją. Pamiętam, że wykład 
wydał mi się trudny, koncepcja, którą prezentował 
profesor, całkowicie odbiegała od wiedzy przeka-
zywanej na naszych uniwersytetach. Mimo trud-
ności językowych, małego doświadczenia w dzie-
dzinie ortodoncji, pozostałam pod ogromnym wra-

żeniem tego wykładu i możliwości 
leczenia ortodontycznego poważ-
nych wad zgryzu bez usuwania zę-
bów przedtrzonowych i bez leczenia 
chirurgicznego. Przykłady pacjen-
tów prezentowane przez prof. Sadao 
Sato przed i po leczeniu ortodon-
tycznym, bardzo dokładna diagno-
styka czynnościowa i staranna do-
kumentacja fotografi czna były im-
ponujące. Profesor Sato wykładał 
z właściwą sobie skromnością, ele-
gancją i konsekwencją, łącząc wie-
dzę teoretyczną z wynikami badań 
naukowych i swoim ogromnym do-

świadczeniem klinicznym. 
Później systematycznie co roku uczestniczyłam 

w konferencjach Summer School, organizowanych 
przez VieSID, już na Uniwersytecie Bernharda Got-
tlieba w Wiedniu. Tradycja tych konferencji sięga 
spotkań odbywających się początkowo w Rudolfi ner-
haus w Wiedniu (2001), a następnie na Uniwersyte-
cie w Krems (2006), gdzie prof. Rudolf Slavicek kie-
rował Zakładem Protetyki Stomatologicznej. Wykłady 
prof. Sadao Sato i prof. Rudolfa Slavicka, a także 
wielu innych wybitnych specjalistów na konferen-
cjach Summer School wprowadziły mnie w świat 
zupełnie innej stomatologii, a właściwie interdyscy-
plinarnej medycyny okluzyjnej, łączącej nie tylko 
wspólną koncepcję leczenia protetycznego i ortodon-
tycznego, ale także elementy ortopedii, neurologii, 
laryngologii, psychologii i innych dziedzin medycyny.

Z JAPONII DO SZCZECINA
8 maja 2017 r. w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbył się 
wykład otwarty prof. Sadao Sato dla społeczności akademickiej, pod patronatem 
rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego.
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W 2013 r. zdecydowałam się na naukę ortodoncji 
u prof. Sato. Pierwszy zjazd odbył się w Japonii 
na Uniwersytecie Kanagawa w Yokosuka, nieda-
leko Tokio, kolejne na Uniwersytecie w Wiedniu. 
Pierwsza część kursu trwała trzy lata, druga jesz-
cze kolejny rok. Koncepcja leczenia ortodontycz-
nego prezentowana przez prof. Sadao Sato różni 
się bardzo od tradycyjnych metod. Jest trudna, 
ale pozwala na bezoperacyjne leczenie skompli-
kowanych wad zgryzu, szczególnie u pacjentów 
z dysfunkcjami czaszkowo-żuchwowymi. Edukacja 
pod kierunkiem prof. Sato również jest ciekawym 
doświadczeniem, lekarze uczestniczący w kursach 
pochodzą z różnych krajów i każdy stara się jak 
najlepiej przygotować prezentacje swoich pacjentów. 
Profesor jest bardzo wymagającym nauczycielem, 
konsultuje pacjentów i przebieg ich leczenia, ale 
cała dokumentacja, także fotografi czna, musi być 
przygotowana perfekcyjnie. 

Na co dzień prof. Sadao Sato pracuje na Uni-
wersytecie Stomatologicznym Kanagawa w Japonii. 
Przez wiele lat był związany i kierował Zakładem 
Ortodoncji (Department of Craniofacial Growth and 
Development Dentistry, Division of Orthodontics). 
Obecnie kontynuuje pracę w Badawczym Instytucie 
Medycyny Okluzyjnej tego uniwersytetu (Research 
Institute of Occlusion Medicine, Kanagawa Dental 
University, Japan). Będąc cenionym wykładowcą, 
współpracuje jako profesor wizytujący z Uniwer-
sytetem w Bostonie (Tufs University, School of 
Dentistry, Boston, USA), a także prowadzi kursy 
z ortodoncji (Orthodontics in Craniofacial Dysfunc-
tions) w Japonii, Stanach Zjednoczonych (IDEA 
Center for Craniofacial and Occlusal Medicine, San 
Francisco Bay Area, USA) oraz w Austrii, właśnie 
we współpracy z Wiedeńską Szkołą Stomatologii 

Interdyscyplinarnej (VieSID). Profesor Sadao Sato 
jest autorem ponad 120 publikacji. Tematyka pro-
wadzonych przez niego badań dotyczy mechani-
zmów rozwojowych wad zgryzu i możliwości ich 
leczenia, a także diagnostyki funkcji i dysfunkcji 
narządu żucia w praktyce ortodontycznej i lecze-
niu interdyscyplinarnym.Ważnym tematem badań 
profesora jest także bruksizm i jego regulacyjny 
wpływ na układ psychosomatyczny. 

Bardzo zależało mi na zaproszeniu prof. Sadao 
Sato do Polski ze względu na jego oryginalną kon-
cepcję leczenia ortodontycznego, ogromne doświad-
czenie kliniczne i naukowe. Profesor przyjął zapro-
szenie. Tematyka wykładu prof. Sato dotyczyła kon-
cepcji i możliwości bezoperacyjnego leczenia wad 
zgryzu na podstawie ich etiologii rozwojowej oraz 
kontroli płaszczyzny okluzyjnej. W drugiej części 
profesor opowiedział również o najnowszych bada-
niach na temat bruksizmu i powiązaniach z auto-
nomicznym układem nerwowym.

Podczas wizyty prof. Sadao Sato w Szczecinie, 
w prywatnej rozmowie, miałam możliwość zapytania 
profesora o początki powstania jego koncepcji lecze-
nia ortodontycznego. Powiedział, że lecząc pacjentów 
ortodontycznych, nie był zadowolony z rezultatów, 
pojawiały się problemy, ponieważ pacjenci mieli 
poważne zaburzenia funkcjonalne, dolegliwości 
ze strony stawów skroniowo-żuchwowych, zdarzały 
się nawroty wady zgryzu po leczeniu tradycyjnym 
albo pacjenci mieli wady i zaburzenia czynnościowe, 
których nie można było skutecznie leczyć, nawet 
podejmując skojarzone leczenie chirurgiczno-orto-
dontyczne. Profesor miał wtedy około 40 lat i ana-
lizował przebieg płaszczyzny okluzyjnej w różnych 
wadach zgryzu oraz adaptacyjne zmiany położenia 

Prof. Bogusław Machaliński, prof. Sadao Sato

Dr Małgorzata Tomasik
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żuchwy. Jednocześnie poszukiwał techniki leczenia 
ortodontycznego, która pozwoliłaby kontrolować 
tę płaszczyznę, wymiar pionowy i inne parametry 
okluzyjne, szczególnie u pacjentów z dysfunkcjami 
czaszkowo-żuchwowymi. Tradycyjne metody lecze-
nia ortodontycznego nie dawały profesorowi wystar-
czających możliwości.

W 1985 r. prof. Sadao Sato spotkał dr. Younga 
H. Kima, ortodontę koreańskiego pochodzenia, 
który praktykował w Bostonie. Doktor Kim ukończył 
studia w Seulu, jednak cała jego późniejsza praca 
i kariera naukowa była związana z Uniwersyte-
tem w Bostonie. Był także prezydentem Północno-
atlantyckiej części Towarzystwa Ortodontycznego 
im. Edwarda Angle’a, a od 1991 r. prezydentem 
fundacji badawczej zajmującej się techniką wielo-
pętlową (The Multiloop Edgewise Arch-Wire Technic 
and Research Foundation). Doktor Youn H. Kim 
był twórcą techniki wielopętlowej i jej propagato-

rem. Technika ta była początkowo wykorzystywana 
głównie do leczenia zgryzu otwartego. Profesor 
Sato postanowił zastosować ją także do leczenia 
innych wad zgryzu, ponieważ dawała możliwość 
kontrolowania nachylenia płaszczyzny okluzyjnej 
i zmianę wymiaru pionowego. Jednak technika 
to nie wszystko, prof. Sato wielokrotnie podkre-
ślał, że najważniejsze jest ustalenie planu leczenia 
na podstawie szczegółowej diagnostyki każdego 
indywidualnego pacjenta oraz zrozumienia etiologii 
wady. Jeśli brakuje wiedzy na temat strategicznego 
leczenia i problemów towarzyszących wadzie, stan 
pacjenta nie poprawi się, nawet jeśli będzie stoso-
wana technika wielopętlowa. W 1986 r. prof. Sato 
włączył do rutynowej diagnostyki czynnościowej 
stawu skroniowo-żuchwowego aksjografi ę, w tam-
tym czasie korzystał z urządzeń mechanicznych 
oraz z artykulatora fi rmy SAM. 

W 1989 r. do Japonii pojechał prof. Rudolf Sla-
vicek, Austriak zajmujący się badaniem zaburzeń 
czynnościowych narządu żucia, koncepcją okluzji 
i elektroniczną aksjografi ą. Profesor Slavicek, uwa-
żany za prekursora i postępowego myśliciela w dzie-
dzinie okluzji, cieszy się uznaniem na całym świecie 
i jest autorytetem w dziedzinie protetyki stomatolo-
gicznej, diagnostyki funkcji narządu żucia i inter-
dyscyplinarnej stomatologii. Rok później prof. Sato 
odwiedził prof. Slavicka w Wiedniu, aby zapoznać 
się z aksjografi ą elektroniczną. Dowiedziałam się 
od prof. Sato, że na przełomie lat 1991–1992 odby-
wała się między nimi prawdziwa burza mózgów, pro-
fesorowie odwiedzali się wielokrotnie i dyskutowali 
na temat szczegółowej diagnostyki funkcjonalnej 
narządu żucia i koncepcji interdyscyplinarnego 
leczenia pacjentów. Spotkanie tych dwóch wybit-

nych profesorów zaowocowało między innymi opra-
cowaniem wspólnego protokołu diagnostycznego 
dla pacjentów leczonych protetycznie i ortodontycz-
nie. W Japonii technika wielopętlowa jest znana 
od kilkudziesięciu lat, a jej zastosowanie daleko 
wykracza poza jej pierwotne przeznaczenie. Obecnie 
jest wykorzystywana do leczenia wszystkich wad 
zgryzu. Polscy pacjenci też już są leczeni tą metodą.

Profesor Sato prezentuje swoją koncepcję lecze-
nia ortodontycznego na całym świecie, podążają za 
nim lekarze z wielu krajów. Spotkanie z prof. Sadao 
Sato jest także niezwykłą okazją do poznania nie 
tylko kultury japońskiej, edukacji, ale także kuchni, 
ponieważ profesor zawsze zaprasza odwiedzają-
cych go lekarzy na kolację do tradycyjnej japońskiej 
restauracji i jest to niezapomniane przeżycie. 

dr Małgorzata Tomasik 
Zakład Stomatologii Zintegrowanej 

Zdjęcia Foto Praktyka



8         Biuletyn Informacyjny     nr 2 (96) 2017

Inkubator Innowacyjności+ to program Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wspiera 
proces zarządzania wynikami badań naukowych 
i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie 
komercjalizacji. Fundusze na realizację zadań 
w ramach programu przyznane zostały ze środków 
fi nansowych na naukę w ramach projektu poza-
konkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami 
naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R 
w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014–2020. (Działanie 4.4). 
Projekt Inkubator Innowacyjności+ realizowany jest 
przez Konsorcjum MareMed (Centrum Transferu 
Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie – lider projektu, oraz Centrum Inno-
wacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.).

Do pierwszego konkursu Inkubator Innowacyj-
ności+ wpłynęło 25 rozwiązań; 16 z nich, po drugim 
etapie oceny formalnej, zostało zakwalifi kowanych 
do prezentacji na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej, 
które odbyło się 21 czerwca 2017 r. w Sali Trady-
cji Akademii Morskiej w Szczecinie. Ostatecznie 
środki fi nansowe w wysokości do 100 000 zł przy-
znane zostały ośmiu projektom (siedmiu projektom 
z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szcze-
cinie oraz jednemu projektowi z Centrum Innowacji 

Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.). Zespoły 
badawcze będą mogły przeznaczyć otrzymane 
środki na prace przedwdrożeniowe oraz sfi nanso-
wać wydatki na ochronę patentową i doradztwo 
w zakresie ochrony własności intelektualnej. 

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem 
dyplomów odbyło się 29 czerwca 2017 r. w sali 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie.
Dofi nansowanie otrzymały następujące zespoły: 
prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski (PUM), 
kierownik projektu „Opracowanie zestawu inter-
pretacyjnego do optymalizacji leczenia HIV i HCV 
oraz boreliozy poprzez zastosowanie wirtualnych 
algorytmów i kodów QR w aplikacjach mobilnych”; 
dr inż. Łukasz Kucharski (PUM), kierownik pro-
jektu „Naturalny preparat antymikrobiologiczny”; 
prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński (PUM), kierow-
nik projektu „Sposób wyrównywania niedoborów 
arsenu u mężczyzn poprzez modyfi kację diety”; 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski (PUM), kie-
rownik projektu „Octenisolv – środek do płukania 
kanałów korzeniowych”; dr hab. n. med. Jolanta 
Kucharska-Mazur (PUM), kierownik projektu „SCHI-
FOUND – laboratoryjne, psychoedukacyjne i infor-
matyczne wsparcie diagnostyki chorób psychicz-
nych”; prof. dr hab. n. techn. Zenon Zwierzewicz 

I KONKURS PROJEKTU 
INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ 

ROZSTRZYGNIĘTY

Posiedzenie Rady Inwestycyjnej
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(CIAM), kierownik projektu „Projekt i realizacja 
sprzętowa Adaptacyjnego i Odpornego Systemu 
Automatycznej Stabilizacji kursu statku nowej 
generacji (AOSAS)”; dr n. med. Magdalena Mni-
chowska-Polanowska (PUM), kierownik projektu 
„GLUCANscreen – nowatorska metoda wczesnego 
wykrywania biomarkera inwazyjnych zakażeń grzy-
biczych we krwi”; dr n. med. Jakub Lubiński (PUM), 
kierownik projektu „Test diagnostyczny prognozy 
przeżycia pacjentów z rakiem krtani oparty o ocenę 
stężeń selenu i metali ciężkich we krwi i surowicy”.

Drugi nabór pomysłów do projektu Inkubator 
Innowacyjności+ planowany jest na przełomie lutego 
i marca 2018 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają 
pracownicy Centrum Transferu Technologii PUM. 

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicz-
nego lub mailowego: 

CTT PUM – ul. Podgórna 22/23, III p.,
tel. 91 48 00 873, 91 48 00 870
mail: cttpum@pum.edu.pl 
joanna.wierzbowska@pum.edu.pl 
https://pl-pl.facebook.com/cttpum/

Joanna Wierzbowska
Centrum Transferu Technologii

Zdjęcia: Weronika Bulicz , Kinga Brandys

Analogicznie do lat poprzednich, przedstawiamy 
punktację uzyskaną przez jednostki naukowo-
-dydaktyczne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie w ramach algorytmu oceny działalności 
naukowej w latach 2014–2016. Algorytm jest narzę-
dziem umożliwiającym określenie wysokości dotacji 
na utrzymanie potencjału badawczego w ramach 
działalności statutowej dla poszczególnych jednostek 
na dany rok. Po raz pierwszy procedura ta została 
przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informa-
tycznego Działu Nauki (SDN) wprowadzanego celem 
usprawnienia obsługi badań naukowych na PUM.

Wzór algorytmu został zmodyfi kowany przez 
Senacką Komisję ds. Nauki i Współpracy z Zagra-
nicą. Celem tych zmian było dostosowanie skła-

dowych algorytmu do zasad obowiązujących przy 
tegorocznej ocenie parametrycznej. Najważniejsze 
zmiany dotyczyły sposobu rozliczania publikacji. 
Do algorytmu została wprowadzona nowa infor-
macja o liczbie współautorów, która determinuje 
wartość punktową publikacji. W przypadku gdy 
liczba autorów:
• jest mniejsza niż 10, publikacji przysługuje 

wartość punktowa określona w corocznym ko-
munikacie MNiSW;

• jest większa niż 10, wartość publikacji uzależ-
niona jest od procentowego udziału autorów 
z PUM w stosunku do wszystkich autorów.
W tabeli przedstawiamy wysokość przyznanej 

w 2017 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

PUNKTACJA JEDNOSTEK PUM 
NA PODSTAWIE ALGORYTMU 

ZA LATA 2014–2016

Laureaci konkursu
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Wyższego dotacji podmiotowej dla każdego wydziału 
wraz z jednostkową wartością punktu algorytmu. 
Wartość punktu wyliczona została na podstawie 
sumarycznej liczby punktów uzyskanych przez 
wszystkie jednostki wydziału i określonej przez 
dziekana kwoty dotacji do podziału. Dla porów-
nania w tabeli zawarto analogiczne dane z roku 
poprzedniego.

Wydział Kategoria
Kwota dotacji (zł) Wartość punktu (zł)

2016 2017 2016 2017

Lekarski z ONwJA A 2 753 400 3 072 890 69,63 84,61

Lekarsko-Stomatologiczny B 787 190 842 360 71,43 87,17

Nauk o Zdrowiu A 1 339 220 1 648 030 78,77 88,49

Lekarsko-Biotechnologiczny 
i Medycyny Laboratoryjnej A 764 370 804 220 51,39 62,33

W tabeli poniżej zamieszczono zestawienie 
punktów uzyskanych przez jednostki organiza-
cyjne wydziałów PUM. Dla każdej jednostki, oprócz 
punktacji całkowitej, podano także liczbę etatów 

nauczycieli akademickich. Umożliwiło to wyzna-
czenie wskaźnika efektywności naukowej, tj. liczby 
punktów wypracowanych w jednostce przez jednego 
nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kate-
gorii naukowej jednostkom naukowym, wszystkie 
wydziały PUM w roku bieżącym podlegają ewaluacji, 
której celem jest nadanie kategorii naukowej. W ter-
minie do 22 kwietnia 2017 r., za pomocą systemu 
POL-on, przesłano cztery ankiety z danymi za lata 
2013–2016, które zostaną poddane ocenie przez 
członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych. Wyniki pracy KEJN, tj. przyznane katego-
rie, powinny być ogłoszone przez MNiSW do dnia 
30 września 2017 r.

Marta Kamińska
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Lp. Jednostka Kod 
jednostki

Liczba 
punktów 

2014–2016

Udział 
w punktacji 

(%)

Liczba 
etatów 
naucz. 
akad.

Efek-
tywność

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
1. Zakład Biochemii WLA-130 4 391,50 13,44 8,13 540,43
2. Katedra i Zakład Fizjologii WLA-133 3 051,13 9,33 8,50 358,96
3. Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WLA-127 2 336,75 7,15 3,75 623,13
4. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WLA-177 1 964,25 6,01 14,50 135,47
5. Katedra i Klinika Gastroenterologii WLA-107 1 514,25 4,63 5,50 275,32
6. Zakład Patologii Ogólnej WLA-173 1 359,50 4,16 5,50 247,18
7. Katedra i Zakład Patomorfologii WLA-125 1 256,25 3,84 7,38 170,34
8. Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej WLA-111 1 205,00 3,69 6,00 200,83
9. Katedra i Klinika Okulistyki WLA-144 1 098,00 3,36 6,75 162,67

10. Klinika Kardiologii WLA-112 1 078,25 3,30 8,50 126,85
11. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii WLA-167 1 022,50 3,13 5,75 177,83
12. Zakład Medycyny Laboratoryjnej WLA-134 980,50 3,00 4,00 245,13
13. Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych WLA-163 973,00 2,98 3,50 278,00
14. Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki WLA-101 956,00 2,92 4,00 239,00
15. Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej WLA-129 951,50 2,91 3,00 317,17
16. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych WLA-147 852,75 2,61 3,13 272,44
17. Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt WLA-119 804,50 2,46 4,50 178,78
18. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WLA-102 779,00 2,38 4,50 173,11

19. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych 
i Kardiologii Wieku Rozwojowego WLA-123 708,38 2,17 7,75 91,40

20. Zakład Chemii Medycznej WLA-140 538,50 1,65 6,75 79,78
21. Zakład Higieny i Epidemiologii WLA-114 502,00 1,54 2,75 182,55
22. Klinika Pediatrii i Hematologii Dziecięcej WLA-122 420,88 1,29 5,00 84,18
23. Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej WLA-104 405,00 1,24 3,00 135,00
26. Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej WLA-146 377,50 1,15 3,13 120,80
27. Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii WLA-103 373,00 1,14 6,50 57,38
28. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej WLA-115 359,50 1,10 4,00 89,88
30. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WLA-149 349,50 1,07 3,00 116,50
31. Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć WLA-148 334,00 1,02 3,00 111,33
32. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji WLA-152 322,00 0,99 4,50 71,56
33. Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby WLA-162 261,25 0,80 5,00 52,25
34. Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej WLA-109 260,50 0,80 4,00 65,13
35. Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych WLA-106 249,50 0,76 6,25 39,92
36. Zakład Alergologii Klinicznej WLA-151 193,00 0,59 2,50 77,20
37. Zakład Genetyki Sądowej WLA-170 126,00 0,39 3,00 42,00
38. Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii WLA-126 114,50 0,35 5,50 20,82
39. Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci WLA-124 85,00 0,26 3,00 28,33
40. Katedra i Klinika Neonatologii WLA-138 67,00 0,20 2,38 28,15
41. Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej WLA-110 65,00 0,20 4,50 14,44

32 686,64 192,39 169,90
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Lp. Jednostka Kod 
jednostki

Liczba 
punktów 

2014–2016

Udział 
w punktacji 

(%)

Liczba 
etatów 
naucz. 
akad.

Efek-
tywność

WYDZIAŁ LEKARSKO  -STOMATOLOGICZNY
1. Zakład Stomatologii Zintegrowanej WLS-275 728,00 8,37 5,50 132,36
2. Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji WLS-262 711,50 8,18 15,00 47,43
3. Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii WLS-209 697,00 8,01 4,00 174,25
4. Zakład Chirurgii Stomatologicznej WLS-261 606,25 6,97 3,50 173,21
5. Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej WLS-274 580,50 6,67 9,00 64,50
6. Katedra i Klinika Neurologii WLS-236 578,50 6,65 6,71 86,24
7. Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WLS-260 546,00 6,28 2,75 198,55
8. Klinika Patologii Noworodka WLS-237 542,50 6,24 3,50 155,00
9. Klinika Położnictwa i Ginekologii WLS-218 472,00 5,43 5,13 92,01

10. Zakład Radiologii Zabiegowej WLS-204 470,00 5,40 2,75 170,91
11. Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WLS-271 429,00 4,93 8,25 52,00
12. Zakład Ortodoncji WLS-269 428,00 4,92 6,00 71,33
13. Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej WLS-270 415,00 4,77 2,00 207,50
14. Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej WLS-265 399,00 4,59 3,75 106,40
15. Zakład Periodontologii WLS-264 321,00 3,69 5,25 61,14
16. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej WLS-247 202,50 2,33 4,25 47,65
17. Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej WLS-276 131,00 1,51 2,00 65,50
18. Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej WLS-217 128,50 1,48 2,50 51,40
19. Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WLS-284 113,50 1,31 1,00 113,50
20. Zakład Stomatologii Dziecięcej WLS-263 105,00 1,21 7,50 14,00
21. Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej WLS-246 60,00 0,69 1,50 40,00
22. Zakład Gerostomatologii WLS-203 32,50 0,37 2,50 13,00

8 697,25 104,34 83,36
WYDZIAŁ LEKARSKO  -BIOTECHNOLOGICZNY I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

1. Zakład Genetyki i Patomorfologii WLBiML-426 7 633,39 65,74 11,63 656,64
2. Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej WLBiML-431 1 424,50 12,27 4,00 356,13
3. Zakład Analityki Medycznej WLBiML-465 1 038,50 8,94 4,00 259,63
4. Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej WLBiML-418  381,00 3,28 1,00 381,00
5. Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej WLBiML-435  330,50 2,85 5,25 62,95
6. Zakład Medycyny Nuklearnej WLBiML-416  286,00 2,46 2,50 114,40
7. Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia WLBiML-439  251,00 2,16 1,25 200,80
8. Klinika Hematologii i Transplantologii WLBiML-408  137,25 1,18 3,00 45,75
9. Zakład Fizyki Medycznej WLBiML-432  123,50 1,06 3,00 41,17

10. Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów WLBiML-403  6,25 0,05 1,00 6,25
11 611,89 36,63 317,05

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
1. Katedra Psychiatrii WNoZ-312 2 047,00 12,21 16,25 125,97
2. Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka WNoZ-330 1 731,50 10,33 6,88 251,85
3. Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego WNoZ-303 1 254,50 7,48 9,50 132,05
4. Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju WNoZ-322 1 081,50 6,45 3,00 360,50
5. Zakład Pielęgniarstwa WNoZ-302 888,00 5,30 9,00 98,67
6. Zakład Biologii Medycznej WNoZ-314 816,50 4,87 3,00 272,17
7. Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej WNoZ-321 812,00 4,84 9,00 90,22
8. Samodzielna Pracownia Medycyny Translacyjnej WNoZ-340 773,00 4,61 1,50 515,33
9. Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu WNoZ-344 771,00 4,60 5,50 140,18

10. Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej WNoZ-318 731,60 4,36 4,50 162,58
11. Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie WNoZ-366 641,90 3,83 3,50 183,40
12. Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ-339 601,50 3,59 6,00 100,25
13. Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej WNoZ-328 540,50 3,22 5,75 94,00
14. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WNoZ-323 504,00 3,01 4,00 126,00
15. Samodzielna Pracownia Gerontobiologii WNoZ-307 497,50 2,97 1,00 497,50
16. Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki WNoZ-305 461,00 2,75 2,50 184,40
17. Zakład Epidemiologii i Zarządzania WNoZ-304 364,50 2,17 3,00 121,50
18. Zakład Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego WNoZ-319 297,00 1,77 4,75 62,53
19. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WNoZ-331 294,00 1,75 5,00 58,80
20. Zakład Zdrowia Prokreacyjnego WNoZ-338 266,50 1,59 3,25 82,00
21. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego WNoZ-320 246,50 1,47 5,00 49,30
22. Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego WNoZ-306 244,00 1,46 1,00 244,00
23. Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych WNoZ-324 166,50 0,99 5,50 30,27
24. Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej WNoZ-326 154,00 0,92 4,13 37,33
25. Zakład Dermatologii Estetycznej WNoZ-325 153,25 0,91 3,50 43,79
26. Katedra Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego WNoZ-313 142,50 0,85 9,75 14,62
27. Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej WNoZ-311 81,00 0,48 3,25 24,92
28. Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej WNoZ-341 76,50 0,46 3,00 25,50
29. Samodzielna Pracownia Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej WNoZ-329 58,00 0,35 4,00 14,50
30. Samodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej WNoZ-310 46,00 0,27 4,25 10,82
31. Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej WNoZ-308 19,00 0,11 7,00 2,71

16 762,25 157,25 106,60



12         Biuletyn Informacyjny     nr 2 (96) 2017

Pracownicy naukowi Pomorskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Szczecinie w latach 2014–2016 
opublikowali prace naukowe o łącznej wartości 
32  828,500 punktów MNiSW. Dziewięcioro pra-
cowników uzyskało ponad 1000 punktów mini-
sterialnych:
1. prof. Jan Lubiński – Zakład Genetyki i Patomor-

fologii, WL-BiML – 5 159 pkt;
2. dr hab. prof. PUM Anna Jakubowska – Zakład 

Genetyki i Patomorfologii, WL-BiML – 3 415 pkt;
3. prof. Cezary Cybulski – Zakład Genetyki i Pato-

morfologii, WL-BiML – 2 631 pkt;
4. prof. Jacek Gronwald – Zakład Genetyki i Pato-

morfologii, WL-BiML – 2 476 pkt;
5. dr hab. prof. PUM Krzysztof Safranow – Zakład 

Biochemii i Chemii Medycznej, WL – 2 148 pkt;
6. prof. Jerzy Samochowiec – Katedra i Klinika Psy-

chiatrii, WNoZ – 1 223 pkt;
7. prof. Dariusz Chlubek – Katedra Biochemii i Chemii 

Medycznej, WL – 1 107 pkt;
8. dr Tomasz Huzarski – Zakład Genetyki i Patomor-

fologii, WL-BiML – 1 101 pkt;
9. prof. Barbara Dołęgowska, Katedra Mikrobiologii, 

Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, która łącz-
nie uzyskała 1 041 punktów, w tym 255 z afi liacją 
WL i 786 z afi liacją WL-BiML.
Na szczególne wyróżnienie zasługują też młodzi 

naukowcy, benefi cjenci projektów młodego bada-
cza, którzy w latach 2014–2016 opublikowali prace 
naukowe, zdobywając najwięcej punktów ministe-
rialnych: mgr Dorota Rogińska – Zakład Patologii 
Ogólnej – 345 (24. miejsce w rankingu autorów 
na WL); dr Tomasz Smektała – Chirurgia Szczękowo-
-Twarzowa – 410 (3. miejsce na WL-S); dr Marta Gra-
bowska – Katedra i Zakład Histologii i Biologii Roz-
woju – 247 (22. miejsce na WNoZ); dr Natalia Łano-
cha-Arendarczyk – Katedra i Zakład Biologii i Para-
zytologii Medycznej – 483 (11. miejsce na WL-BiML).

W związku z oceną naukową poszczególnych 
jednostek prorektor ds. nauki prof. Jerzy Samocho-
wiec wraz z Działem Nauki i Współpracy z Zagra-
nicą przygotował zestawienie najlepszych autorów 
publikujących w latach 2014–2016 na podstawie 
danych z Biblioteki Głównej PUM. Ranking został 
opracowany dla każdego z wydziałów z uwzględnie-

niem pracowników publikujących w czasopismach 
z punktami MNiSW. Tabele obejmują autorów, któ-
rzy uzyskali powyżej 200 pkt MNiSW.

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA 
W JĘZYKU ANGIELSKIM

278 autorów z afi liacją WL opublikowało artykuły 
o łącznej wartości 16  091 pkt MNiSW. Na pierw-
szym miejscu znalazł się dr hab. Krzysztof Safra-
now, prof. PUM, uzyskując 2 148 punktów, ostatni 
z uwzględnionych autorów uzyskał 1 punkt ministe-
rialny. Średnia punktów na jednego autora wynosi 58.

Lp. Imię i nazwisko Wartość punktacji 
MNiSW

1 Krzysztof Safranow 2148
2 Dariusz Chlubek 1107
3 Irena Bosiacka-Baranowska 923
4 Kazimierz Ciechanowski 867
5 Andrzej Pawlik 789
6 Marek Droździk 753
7 Mateusz Kurzawski 724
8 Bogusław Machaliński 659
9 Violetta Dziedziejko 641

10 Andrzej Żyluk 583
11 Leszek Domański 565
12 Teresa Starzyńska 563
13 Janusz Menkiszak 555
14 Maciej Tarnowski 523
15 Wojciech Lubiński 518
16 Mariusz Ratajczak 512
17 Elżbieta Urasińska 431
18 Tomasz Miazgowski 418
19 Agnieszka Kolasa-Wołosiuk 395
20 Ewa Wunsch 394
21 Monika Białecka 386
22 Edyta Płońska-Gościniak 374
23 Andrzej Ciechanowicz 362
24 Dorota Rogińska 345
25 Marcin Słojewski 333
26 Mariusz Kaczmarczyk 315
27 Tomasz Urasiński 309
28 Daniel Kotrych 303
29 Ewa Kwiatkowska 295
30 Edyta Gołembiewska 288
31 Mieczysław Walczak 284
32 Katarzyna Sielatycka 275
33 Barbara Wiszniewska 269
34 Anita Chudecka-Głaz 263
35 Zdzisława Kornacewicz-Jach 263
36 Wojciech Marlicz 256
37 Marek Ostrowski 256
38 Barbara Dołęgowska 255 (WL-BiML – 786)
39 Katarzyna Piotrowska 254
40 Maria Giżewska 248
41 Ewa Pius-Sadowska 245
42 Krystyna Widecka 244

NAJLEPSI AUTORZY PUBLIKACJI 
NAUKOWYCH NA PUM
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Lp. Imię i nazwisko Wartość punktacji 
MNiSW

43 Romuald Bohatyrewicz 241
44 Anna Machalińska 241
45 Paweł Domagała 240
46 Elżbieta Petriczko 236
47 Marta Goschorska 235
48 Tomasz Grodzki 230
49 Tomasz Olszowski 230
50 Andrzej Białek 226
51 Sylwia Słuczanowska-Głąbowska 226
52 Jeremy S.C. Clark 219
53 Karolina Kędzierska 219
54 Aneta Cymbaluk-Płoska 213
55 Jarosław Kaźmierczak 211
56 Magdalena Perużyńska 210
57 Arkadiusz Kazimierczak 208
58 Monika Modrzejewska 204
59 Mirosław Parafi niuk 202
60 Agnieszka Bińczak-Kuleta 200

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
132 autorów z afi liacją WL-S opublikowało arty-

kuły o łącznej wartości 5 876 pkt MNiSW. Na pierw-
szej pozycji uplasowała się dr hab. Katarzyna Spor-
niak-Tutak, uzyskując 527 pkt, ostatni z uwzględ-
nionych autorów uzyskał 3 pkt ministerialne. 
Średnia punktów na jednego autora wynosi 46.

Lp. Imię i nazwisko Wartość punktacji 
MNiSW

1 Katarzyna Sporniak-Tutak 527
2 Marek Brzosko 500
3 Tomasz Smektała 410
4 Mariusz Lipski 349
5 Jadwiga Buczkowska-Radlińska 341
6 Danuta Lietz-Kijak 329
7 Przemysław Nowacki 283
8 Joanna Janiszewska-Olszowska 273
9 Sebastian Kwiatkowski 264

10 Grzegorz Trybek 260
11 Edward Kijak 254
12 Katarzyna Grocholewicz 243
13 Andrzej Torbé 233
14 Katarzyna Fischer 232
15 Rafał Rzepka 231
16 Agnieszka Kordek 230
17 Józef Kładny 220

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
194 autorów z afi liacją WNoZ opublikowało 

artykuły o łącznej wartości 10  319,5 pkt MNiSW. 
Pierwsze miejsce zajął prof. Jerzy Samochowiec, 
uzyskując 1  223 pkt, ostatni z uwzględnionych 
autorów uzyskał 2 pkt ministerialne. Średnia punk-
tów na jednego autora wynosi 53.

Lp. Imię i nazwisko Wartość punktacji 
MNiSW

1 Jerzy Samochowiec 1223
2 Izabela Gutowska 881
3 Maria Laszczyńska 644

Lp. Imię i nazwisko Wartość punktacji 
MNiSW

4 Iwona Rotter 629
5 Beata Karakiewicz 618
6 Bożena Mroczek 587
7 Miłosz Parczewski 585
8 Elżbieta Grochans 506
9 Anna Grzywacz 495

10 Anna Jurczak 441
11 Małgorzata Szkup-Jabłońska 372
12 Anna Lubkowska 366
13 Ewa Stachowska 364
14 Arleta Drozd 310
15 Anna Urbańska 307
16 Lilianna Majkowska 296
17 Bogusław Czerny 291
18 Magdalena Leszczyszyn-Pynka 285
19 Małgorzata Milkiewicz 280
20 Grażyna Adler 276
21 Agnieszka Kempińska-Podhorodecka 249
22 Marta Grabowska 247
23 Katarzyna Janda 233,5
24 Karolina Skonieczna-Żydecka 232
25 Katarzyna Maciejewska 230
26 Małgorzata Piasecka 219
27 Agnieszka Brodowska 215
28 Artur Kotwas 214
29 Andrzej Starczewski 208
30 Piotr Molęda 207
31 Sylwia Wieder-Huszla 200

WYDZIAŁ LEKARSKO-BIOTECHNOLOGICZNY 
I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

60 autorów WL-BiML opublikowało artykuły 
o łącznej wartości 8  877 pkt MNiSW. Na pierwszym 
miejscu znalazł się prof. Jan Lubiński, uzyskując 
5  159 pkt, ostatni z uwzględnionych autorów uzy-
skał 3 pkt ministerialne. Średnia punktów na jed-
nego autora wynosi 148.

Lp. Imię i nazwisko Wartość punktacji 
MNiSW

1 Jan Lubiński 5159
2 Anna Jakubowska 3415
3 Cezary Cybulski 2631
4 Jacek Gronwald 2476
5 Tomasz Huzarski 1101
6 Barbara Dołęgowska 786 (WL – 255)
7 Danuta Kosik-Bogacka 633
8 Tadeusz Dębniak 609
9 Dominika Wokołorczyk 578

10 Tomasz Byrski 556
11 Natalia Łanocha-Arendarczyk 483
12 Bohdan Górski 392
13 Elżbieta Kalisińska 387
14 Marta Budkowska 353 (WL – 70)
15 Daria Sałata 320 (WL – 70)
16 Marcin Lener 277

prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
Katarzyna Gruda

Izabela Kuczyńska
Dział Nauki i Współpracy z  Zagranicą
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Pracownicy naukowi i doktoranci Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w latach 
2014–2016 pozyskali 11  300  633 zł na realizację 
17 projektów badawczych w ramach konkursów 
Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krako-
wie. W roku 2017 zostały podpisane kolejne trzy 
umowy na łączną kwotę 1 793  710 zł , w tym ponad 
1 107  010 zł dla PUM. Ponadto decyzją dyrektora 
NCN przyznano fi nansowanie na kolejne dwa pro-
jekty na łączną kwotę 1  274  300 zł – w konkursie 
PRELUDIUM pod kierownictwem dr Magdaleny 
Perużyńskiej oraz w konkursie OPUS pod kierow-
nictwem prof. Bogusława Machalińskiego.

Najskuteczniejszy w zakresie pozyskiwania środ-
ków fi nansowych w przedstawianym okresie jest 
prof. Cezary Cybulski, który obecnie realizuje dwa 
projekty badawcze: „Identyfi kacja nowych genów 
wysokiego ryzyka raka piersi przez sekwencjono-
wanie całoeksomowe w homogennej genetycznie 
populacji polskiej” (łączna wartość dofi nansowania 
1  999  075 zł), oraz „Identyfi kacja nowych mutacji 
predysponujących do raka gruczołu krokowego 
w polskiej populacji za pomocą sekwencjonowania 
nowej generacji” (łączna wartość dofi nansowania 
1  720  440 zł).

Pracownicy i doktoranci Zakładu Genetyki 
i Patomorfologii pozyskali łącznie 5  038  715 zł, 
co uplasowało jednostkę na pierwszym miejscu 
na PUM w zakresie środków fi nansowych otrzy-
manych z NCN.

Najskuteczniejsze w pozyskiwaniu środków 
fi nansowych w konkursie PRELUDIUM, skierowa-
nym do osób rozpoczynających karierę naukową, 
nieposiadających stopnia doktora, były doktorantki 
Zakładu Analityki Medycznej, które pod opieką 
prof. Barbary Dołęgowskiej realizują projekty 
na łączną kwotę 389  560 zł, a w trakcie trwania pro-
jektu uzyskały stopień doktora nauk medycznych.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało zesta-
wienie grantobiorców z lat 2013–2016. Pośród 
poszczególnych jednostek przedstawionych jako 

wydziały w kategorii nauk o życiu w badaniach 
o charakterze medycznym (NZ1M) na pierwszej 
pozycji znalazł się Wydział Lekarski Collegium 
Medicum UJ, który w latach 2013–2016 złożył 
424 wnioski i pozyskał ponad 48 mln zł na fi nan-
sowanie 83 grantów. Na kolejnej pozycji został 
sklasyfi kowany I Wydział Lekarski Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego (odpowiednio 328 wnio-
sków – 35  709  460 zł – 56 grantów). Ostatnie miej-
sce na podium zajął Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi (odpowiednio 234 wnioski – 
25  339  641 zł – 48 grantów). 

W ramach niniejszego zestawienia najsku-
teczniejszy w aplikowaniu jest Wydział Lekarski 
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, który 
pozyskał fi nansowanie na 10 projektów, w łącznej 
kwocie 7  711  649 zł i uplasował się na 11. pozycji 
zestawienia NCN. Wydział Lekarsko-Biotechnolo-
giczny i Medycyny Laboratoryjnej pozyskał i realizo-
wał 9 grantów. Należy podkreślić, że w zestawieniu 
nie został ujęty jeden z projektów prof. Cezarego 
Cybulskiego, który otrzymał fi nansowanie po sku-
tecznie złożonym odwołaniu. Zaliczając to fi nan-
sowanie, WL-BiML uplasowałby się na 18. miej-
scu (zgodnie z błędnym zestawieniem NCN jest 
na miejscu 26.). Wydział Nauk o Zdrowiu znalazł się 
na pozycji 37. pośród jednostek aplikujących o pro-
jekty o charakterze medycznym w zakresie nauk 

NAJSKUTECZNIEJSI 
GRANTOBIORCY NA PUM

PRAWIE 15 MLN ZŁ NA BADANIA NAUKOWE 
O CHARAKTERZE PODSTAWOWYM

Wnioski 
złożone

Pozyskane 
granty

Współczynnik 
sukcesu (%)

Przyznana 
kwota

Pracownicy 
naukowi 
(dane na 
2016 r.)

Przyznana 
kwota 

2013–2016
Pracownicy 

naukowi

Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

56 10 18 7 711 649 210,45 36 644
Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

38 9 24 3 579 190 53,25 67 215
Wydział Nauk o Zdrowiu

59 4 7 1 483 270 122,99 12 060
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

1 0 0 0 brak 
danych

brak 
danych
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PROJEKTY REALIZOWANE NA PUM W LATACH 2014–2017 
FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Kierownik projektu Tytuł projektu Termin 
realizacji Kwota Jednostka Typ 

konkursu

Dr Daria Sałata Związek endokanabinoidów, epoksygenazowych pochod-
nych kwasu arachidonowego i metabolitów tkanki tłusz-
czowej z długoterminową potransplantacyjną czynnością 
przeszczepionej nerki

04.03.2014 – 
03.03.2018

140 300 Zakład Analityki 
Medycznej

PRELUDIUM 6

Mgr Katarzyna Durda Poziom kwasu foliowego oraz zmiany w obrębie genów re-
gulujących metabolizm kwasu foliowego jako czynnik ryzy-
ka raków z różną lokalizacją narządową w Polsce

04.03.2014 – 
11.08.2017

98 800 Zakład Genetyki 
i Patomorfologii

PRELUDIUM 6

Prof. dr hab. 
Anna Machalińska

Rola sekretomu oraz krążących mikroRNA w rozpoznawa-
niu wczesnych klinicznie bezobjawowych postaci zwyrod-
nienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – implikacje 
epide miologiczne

07.04.2014 – 
06.04.2018

508 200 Katedra i Zakład 
Histologii 
i Embriologii

OPUS 5

Mgr inż. 
Grzegorz Sukiennicki

Żelazo oraz zmiany w obrębie genów regulujących jego me-
tabolizm jako czynniki ryzyka raków w Polsce

21.08.2014 – 
20.08.2017

99 554 Zakład Genetyki 
i Patomorfologii

PRELUDIUM 6

Lek. Michał Post Analiza korelacji pomiędzy występowaniem polimorfi zmów 
DNA genów selenoprotein, stężeniem selenu w surowicy 
krwi i występowaniem zaćmy starczej

11.09.2014 – 
10.03.2017

96 850 Katedra i Klinika 
Okulistyki

PRELUDIUM 6

Dr Natalia Serwin Renalaza – potencjalny marker wczesnego uszkodzenia 
nerek oraz ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczy-
niowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i jej po-
wikłaniami

22.01.2015 – 
21.01.2018

99 320 Zakład Analityki 
Medycznej

PRELUDIUM 7

Dr Katarzyna 
Mierzejewska

Wpływ hormonów na populację komórek macierzystych 
ze szczególnym uwzględnieniem populacji bardzo małych 
podobnych do embrionalnych komórek

22.01.2015 – 
21.01.2018

453 700 Katedra i Zakład 
Fizjologii

SONATA 7

Prof. dr hab. 
Tadeusz Dębniak

Identyfi kacja nowych genów wysokiego ryzyka czerniaka 
w populacji polskiej za pomocą sekwencjonowania nowej 
generacji

27.01.2015 – 
26.09.2017

850 979 Zakład Genetyki 
i Patomorfologii

OPUS 7

Dr Marta Budkowska Wpływ rytmu dobowego na stężenie parametrów układu 
krzepnięcia, składowych układu dopełniacza oraz wybrane 
sfi ngolipidy w różnych przedziałach krwi obwodowej

09.04.2015 – 
08.04.2018

149 940 Zakład Analityki 
Medycznej

PRELUDIUM 7

Prof. dr hab. 
Mariusz Ratajczak

Procesy starzenia a multipotencjalność komórek macierzy-
stych dorosłych tkanek

08.06.2015 – 
30.09.2016 
(w PUM)

1 675 700 Katedra i Zakład 
Fizjologii

HARMONIA 6

Dr hab. prof. PUM 
Anna Jakubowska

Konstytucyjna metylacja genu BRCA1 jako czynnik ryzyka 
raka piersi

02.09.2015 – 
01.09.2018

269 867 Zakład Genetyki 
i Patomorfologii

OPUS 8

Prof. dr hab. 
Marek Droździk

Porównawcza ekspresja mRNA oraz ilościowa charaktery-
styka białek enzymów metabolizujących leki oraz transpor-
terów leków i ich regulacja w wątrobie i przewodzie pokar-
mowym człowieka

03.02.2016 – 
02.02.2019

841 584 Zakład 
Farmakologii 
Doświadczalnej 
i Klinicznej

OPUS 9

Prof. dr hab. 
Małgorzata Milkiewicz

Kompleksowa analiza roli wybranych miRNA w patogene-
zie pierwotnej marskości żółciowej wątroby

25.02.2016 – 
24.02.2019

466 680 Zakład Biologii 
Medycznej

OPUS 9

Prof.dr hab. 
Marek Droździk

Transportery leków i ich regulacja w stanach patologicz-
nych wątroby

11.04.2016 – 
10.04.2019

1 103 964 Zakład 
Farmakologii 
Doświadczalnej 
i Klinicznej

HARMONIA 7

Prof. dr hab. 
Cezary Cybulski

Identyfi kacja nowych genów wysokiego ryzyka raka piersi 
przez sekwencjonowanie całoeksomowe w homogennej ge-
netycznie populacji polskiej

12.04.2016 – 
11.04.2019

1 999 075 Zakład Genetyki 
i Patomorfologii

OPUS 9

Dr hab. prof. PUM 
Anna Grzywacz

Genetyczne uwarunkowania uzależnienia od środków psy-
choaktywnych: poszukiwanie endofenotypu związanego 
z defi cytem układu nagrody w populacji osób obciążonych 
uzależnieniem od narkotyków

07.07.2016 – 
06.07.2019

725 680 Katedra i Klinika 
Psychiatrii

OPUS 10

Prof. dr hab. 
Cezary Cybulski

Identyfi kacja nowych mutacji predysponujących do raka 
gruczołu krokowego w polskiej populacji za pomocą se-
kwencjonowania nowej generacji

31.08.2016 – 
30.08.2019

1 720 440 Zakład Genetyki 
i Patomorfologii

OPUS 10

Mgr 
Dominika Maciejewska

Poszukiwanie markera różnicującego poszczególne stadia 
NAFLD/NASH, poprzez analizę korelacji kwasów tłuszczo-
wych i ich pochodnych, w krwi oraz w wątrobie szczurów 
z modelowym postępującym stłuszczeniem wątroby

02.03.2017 – 
01.03.2020

147720 Zakład Biochemii 
i Żywienia 
Człowieka

PRELUDIUM 11

Dr hab. Marek Łos/
Instytut Metali 
Nieżelaznych

Badanie zmian molekularnych w komórkach macierzy-
stych w kontakcie z nowo opracowanymi i elektroprzewo-
dzącymi rusztowaniami tkankowymi

05.04.2017 – 
04.04.2020

PUM
816 100 
Instytut 
Metali 

Nieżela-
znych 

686 700 

Katedra i Zakład 
Patomorfologii

OPUS 11
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Kierownik projektu Tytuł projektu Termin 
realizacji Kwota Jednostka Typ 

konkursu

Mgr 
Małgorzata 
Kaczorowska

Czynniki wpływające na szybkość rozwoju tolerancji po-
karmowej u dzieci z alergią białka mleka krowiego 

07.04.2017 – 
06.04.2020

143 190 Zakład Pediatrii 
i Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego

PRELUDIUM 11

Dr 
Magdalena Perużyńska

Ocena przeciwnowotworowej aktywności nowych pirydy-
nowych pochodnych zaburzających tworzenie wrzecion 
podziałowych

Decyzja z dn. 
16.05.2017

149 400 Zakład 
Farmakologii 
Doświadczalnej 
i Klinicznej

PRELUDIUM 12

Prof. dr hab. 
Bogusław Machaliński

Rola neurotrofi n oraz cytokin angiogennych w patofi zjolo-
gii neuropatii obwodowej u chorych w przebiegu szpiczaka 
plazmocytowego

Decyzja z dn. 
16.05.2017

1 124 900 Zakład Patologii 
Ogólnej

OPUS 12

Pomorski Uniwersytet Medyczny rozpoczął budowę 
Centrum Symulacji Medycznej. Obiekt będzie zlo-
kalizowany na terenie byłych koszar radzieckich, 
w miejscu starej uczelnianej pralni przy ul. Żołnier-
skiej w Szczecinie, w pobliżu budynku Wydziału Nauk 
o Zdrowiu PUM. Koszt budowy wyceniono na ponad 
19 mln zł. Głównym wykonawcą jest fi rma Skanska SA.

– Będzie to obiekt złożony z dwóch brył połą-
czonych ze sobą przeszklonym holem – mówi 
Waldemar Łagódka, menedżer projektu z fi rmy 
Skanska. – Budynek będzie miał trzy kondygnacje 
nadziemne. Obiekt w całości dostosujemy dla osób 

niepełnosprawnych. Zadbamy także o odpowiedni 
system przeciwpożarowy. W ramach zagospodaro-
wania terenu zdemontujemy wszystkie nawierzch-
nie utwardzone i wykonamy nowe utwardzenia. 
Wybudujemy drogę, zjazd, chodniki oraz 61 nowych 
miejsc postojowych.

Budynek zostanie przekazany PUM w maju 2018 r. 
Pierwsze zajęcia odbędą się w październiku 2018 r. – 
roku jubileuszu 70-lecia uczelni. W nowym obiekcie 
kształcić się będą studenci wszystkich wydziałów 
i kierunków PUM, w tym także studiów angloję-
zycznych. Głównym celem jest podniesienie jakości 

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ 
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

o życiu, pozyskując w tym okresie 1  483  270 zł. 
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny nie pozyskał 
żadnego grantu w latach 2013–2016.

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby do apli-
kowania o środki fi nansowe w ramach konkursów 

Narodowego Centrum Nauki i do kontaktu z pra-
cownikami Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Katarzyna Gruda
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Podpisanie umowy pomiędzy PUM i Skanska SAPodpisanie umowy pomiędzy PUM i Skanska SA
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kształcenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjen-
tów zgodnie z wdrażanym programem rozwojowym 
uczelni. Program ten zakłada kształcenie studentów 
z wykorzystaniem m.in. technik symulacji medycznej. 

Obiekt będzie zawierał następujące pomiesz-
czenia:
 – sale symulacji wysokiej wierności – blok opera-

cyjny, sala intensywnej terapii, szpitalny oddział 
ratunkowy, symulator ambulansu, sala poro-
dowa, sala opieki pielęgniarskiej;

 – sale symulacji niskiej wierności – z zakresu ALS, 
z zakresu BLS, pracownie umiejętności technicz-
nych, sala laboratoryjnego nauczania umiejęt-
ności klinicznych, sala do nauki umiejętności 
chirurgicznych, pracownia usg, pracownia endo-
skopii, wirtualny pacjent, sale egzaminacyjne 
w postaci gabinetów lekarskich;

 – sale seminaryjne/pracownie komputerowe;
 – sterownie – 8 sal;
 – infrastruktura techniczna, m.in. węzeł cieplny, 

pomieszczenia central wentylacji i klimatyzacji, 
rozdzielnia elektryczna, serwerownia. 
Symulacja medyczna to odtworzenie sytuacji 

klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, 
z możliwością interakcji osób uczących się. Jest 

jedną z metod nauczania postępowania prak-
tycznego w stanach zagrożenia życia i procedur 
inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomo-
wego. Studenci mogą ćwiczyć skomplikowane przy-
padki, są lepiej przygotowani do zajęć klinicznych, 
co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjentów. 
Nie jest to środek zastępczy w kontaktach z pacjen-
tem, lecz lepsze przygotowanie do takiego kontaktu. 
Centrum Symulacji Medycznej PUM będzie spełniać 
wszelkie nowoczesne standardy. 

– To jest dziś standard nauczania i wymóg 
chwili. Przenosimy nauczanie na bardziej prak-
tyczny poziom – mówi dr Beata Wudarska, kierow-
nik projektu CSM. – Teraz student będzie musiał 
więcej zrobić sam i natychmiast dzięki zapisom 
wideo otrzyma odpowiedź, czy wykonał daną czyn-
ność dobrze, czy nie. 

Centra symulacji są dziś podstawowym ośrod-
kiem praktycznej nauki zawodu. Po przekazaniu 
obiektu do użytku PUM dołączy do elity liczących 
się ośrodków akademickich kształcących na kie-
runkach medycznych. 

Tekst i zdjęcie Kinga Brandys
rzecznik prasowy 

Zajęcia praktyczne dla studentów Wydziału 
Lekarskiego, kierunków ratownictwo medyczne, 
pielęgniarstwo i położnictwo stanowią najbardziej 
newralgiczną część kształcenia przeddyplomo-
wego. Wymagają one przygotowania logistycznego 
(sprzęt stały, sprzęt wielo- i jednorazowego użytku, 
pomieszczenia przystosowane do prowadzenia zajęć 

typu symulacyjnego), a także stałego kształcenia 
kadry PUM. 

Zajęcia z wykorzystaniem prostych fantomów 
do nauki bezprzyrządowych czynności resuscyta-
cyjnych (BLS – Basic Life Support) są prowadzone 
od 2001 r., w tym od 2005 r. także jako BLS-AED – 
dotychczas jednorazowo w trakcie całego toku stu-

SYMULACJA MEDYCZNA NA PUM 
OD ROKU 2001 DO DZIŚ
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diów. Od 2004 r. wprowadzono do nauczania zajęcia 
praktyczne z postępowania w urazach (BTLS – Basic 
Trauma Life Support), które od 2006 r. odbywały 
się pod nazwą ITLS (International Trauma Life 
Support). Również w 2004 r. rozpoczęto zaję-
cia z zaawansowanych zabiegów resuscytacyj-
nych u dorosłych (ALS – Advanced Life Support) 
i u dzieci (PALS – Pediatric Advanced Life Support). 
Te ostatnie prowadzone były dla studentów V roku 
Wydziału Lekarskiego w trakcie zajęć z medycyny 
ratunkowej w ograniczonym wymiarze 6 godz.; dla 
porównania – na kierunku ratownictwo medyczne 
były one prowadzone w trakcie zajęć z medycyny 
ratunkowej oraz ratownictwa medycznego przez dwa 
lata. Studenci Wydziału Lekarskiego, którzy chcieli 
uczestniczyć w większej liczbie zajęć praktycznych 
z zakresu ALS i PALS, brali udział w warsztatach 
organizowanych przez Koło Ratunkowe działające 
przy Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii 
i Medycyny Ratunkowej PUM. Od 2004 r. prowa-
dzone były także zajęcia praktyczne w terenie – 
BTLS/ITLS na poligonie wojskowym, z udziałem 
psa ratowniczego, na terenie nieczynnej budowy 
(we współpracy z jednostką ratowniczo-gaśniczą 
specjalizującą się w ratownictwie wysokościowym), 
na złomowisku samochodów. Od 2010 r. prowa-
dzone są doroczne symulacje wypadku z wieloma 
poszkodowanymi – m.in. na terenie akademika, 
na lotnisku Aeroklubu Szczecińskiego. Studenci 
uczestniczący w tych zajęciach mają szanse na ode-
granie roli lekarza Zespołu Ratownictwa Medycz-
nego, członka ZRM, ale także poszkodowanego – 
wszyscy byli poddawani charakteryzacji wymaganej 
do symulowania określonych obrażeń. 

Zajęcia BTLS/ITLS, ALS i PALS są realizowane 
metodą OSCE na podstawie scenariuszy klinicz-
nych. Studenci odgrywają kolejno poszczególne role, 
a egzamin jest realizowany z użyciem tzw. check 
listy. Po zakończeniu scenariusza studenci oma-
wiają przypadek, wskazując czynności wykonane 
prawidłowo, a także proponując zmiany w odnie-

sieniu do tych czynności, które nie były wykonane 
prawidłowo lub optymalnie. 

Zajęcia z propedeutyki interny, pediatrii, chi-
rurgii realizowane w klinikach z udziałem pacjen-
tów mają na celu przede wszystkim naukę bada-
nia klinicznego. Zajęcia te, bardzo cenione przez 
studentów, mają jednak pewne ograniczenia: brak 
możliwości przedstawienia wszystkich patologii 
omawianych na wykładach i seminariach, mała 
liczba powtórzeń poszczególnych etapów badania, 
etycznie niedopuszczalne nauczanie na błędach. 

Od roku akademickiego 2016/2017 do naucza-
nia na Wydziale Lekarskim wprowadzono zajęcia 
fakultatywne w wymiarze: 15 godz. z BLS-AED, 
15 godz. z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 
15 godz. z ALS, a także podsumowujące zajęcia 
z Medycznych Czynności Ratunkowych – 15 godz. 
Te ostatnie są prowadzone zgodnie z autorskim 
programem zakładającym ćwiczenia na podsta-
wie scenariuszy podstawowych jednostek choro-
bowych, których znajomość, również w wymiarze 
praktycznym, stanowi o samodzielności przyszłego 
absolwenta Wydziału Lekarskiego.

Od roku akademickiego 2017/2018 rozpocz-
niemy zajęcia z wykorzystaniem symulatorów wyso-
kiej wierności (rzeczywiste, anatomiczne odwzoro-
wanie ciała człowieka – w wersji dorosłej, dziecka 
pięcio-siedmioletniego, niemowlęcia i noworodka, 
kobiety rodzącej, pacjenta z urazami). Symulatory 
wysokiej wierności reagują w sposób fi zjologiczny 
na podawane leki (np. przyspieszenie tętna po poda-
niu adrenaliny) i procedury lecznicze (np. odbar-
czenie odmy prężnej za pomocą igły lub drenu). 
Reagują także pogorszeniem się „stanu klinicz-
nego pacjenta”, jeśli w porę nie zostaną wykonane 
zaplanowane w scenariuszu czynności (np. zacznie 
spadać saturacja, jeśli pacjent z ciężkim epizodem 
astmy nie otrzyma tlenu i leków rozszerzających 
drogi oddechowe). Studenci będą mogli w warun-
kach symulowanych nauczyć się wykonywania np. 
usg brzucha na symulatorze wysokiej wierności 
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wyposażonym w powłoki z sensorami. Badanie kli-
niczne będzie możliwe podczas zajęć z pacjentami 
standaryzowanymi – specjalnie przygotowanymi 
i ucharakteryzowanymi aktorami, którzy będą 
symulować daną jednostkę chorobową. Po zakoń-
czeniu scenariusza studenci będą mogli zmierzyć 
się z problemem jeszcze raz – podczas tzw. debrie-
fi ngu, czyli omówienia mocnych punktów i błędów 
na podstawie fi lmu rejestrującego realizację zadania. 

Schematy postępowania i algorytmy będą mogły 
być ćwiczone w Sali Rzeczywistości Wirtualnej, 
co podniesie atrakcyjność kształcenia przeddy-
plomowego. Nowoczesna, estetyczna i intuicyjna 
forma poruszania się wirtualną postacią w wir-
tualnym świecie umożliwia tworzenie i realizacje 
scenariuszy z zakresu chirurgii, interny, ortopedii, 
pediatrii, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii 
oraz każdej innej dziedziny medycyny; ćwiczenia 
na symulatorze wirtualnym pozwalają na zastąpie-
nie mało wydajnych edukacyjnie seminariów przez 
dowolną liczbę powtórzeń scenariusza do chwili, 
kiedy student jest pewny, że opanował daną partię 
materiału. Wirtualny symulator medyczny umoż-
liwia dowolną konfi gurację wirtualnego pacjenta 
pod kątem parametrów życiowych, odpowiedzi 
na pytania, reakcji na polecenia, obrażeń, wyglądu 
odzieży; pozwala na tworzenie linii życia wirtual-
nego pacjenta, będącej umieszczeniem na osi czasu 
parametrów pacjenta. Zadaniem linii życia jest prze-
łączanie stanu pacjenta w zależności od czynności 
wykonanych przez uczestników symulacji. Linia 

życia daje niegraniczone możliwości budowy sce-
nariuszy dla studentów różnych kierunków oraz 
w różnym stopniu zaawansowania. Możliwe będzie 
przeprowadzenie symulacji niewykonalnych w przy-
padku stosowania klasycznych metod. Do takich 
symulacji należą zdarzenia z dużą liczbą poszko-
dowanych w jednym czasie.

Centrum Symulacji Medycznej będzie miejscem, 
gdzie będziemy rozwijać u uczestników symulacji 
umiejętności nietechniczne związane z kompeten-
cjami miękkimi, do których należą: komunikacja 
oraz współpraca w zespole (również na odległość 
z wykorzystaniem Internetu), komunikacja z pacjen-
tem, podejmowanie decyzji, przyjmowanie konstruk-
tywnej krytyki, podważanie błędnych decyzji lidera, 
a także pełnienie roli lidera w zespole.

Centrum Symulacji Medycznej PUM będzie współ-
pracować z pozostałymi uniwersyteckim centrami 
symulacji w Polsce, zarówno poprzez wymianę studen-
tów, udział w międzyuczelnianych zawodach symula-
cyjnych (drużyna PUM brała udział w SimChallenge 
już dwukrotnie – w Krakowie w 2016 r., oraz 
w Katowicach w 2017 r.), jak również prowadzenie 
wspólnej Platformy Scenariuszy Symulacyjnych. 

Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej PUM 
odbędzie się podczas inauguracji roku akademic-
kiego 2018/2019. 

dr Beata Wudarska
kierownik Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

Zdjęcia z archiwum autorki 

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej zostanie zakupione w ramach projektu „Centrum 
Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, 
POWR.05.03.00-00-0007/15, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2010, współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W auli Wydziału Humanistycznego Uniwersy-
tetu Szczecińskiego 9 kwietnia br. odbyła się szósta 
już, Międzyuczelniana Konferencja „Dzień Mózgu 
w Szczecinie” – tym razem pod hasłem „Młody 
mózg pod presją współczesności”. Organizatorami 
byli: Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Okręgowa Izba Lekar-
ska w Szczecinie, Oddział Szczeciński Polskiego 
Towarzystwa Neurologicznego, Oddział Szczeciński 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sto-
warzyszenie na rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobie 
Alzheimera Cogito. Kolejny raz organizatorzy doszli 
do wniosku, że chyba bardziej sprawdza się formuła 
jednego Dnia Mózgu z wieloma ciekawymi wykła-
dami niż Tygodnia Mózgu. Potwierdzili to przede 
wszystkim uczestnicy, których była rekordowa 
liczba, bo ponad 1  000. 

Konferencję miał otworzyć wykład inaugura-
cyjny wybitnego polskiego naukowca, prof. Jerzego 
Vetulaniego z Krakowa, ale, niestety, z powodu 
komplikacji po urazie komunikacyjnym na dwa 
dni przed konferencją dotarła do nas niezwykle 
smutna wiadomość o śmierci Pana Profesora. 
Ponieważ prof. Vetulani uczestniczył we wszyst-
kich prawie Dniach Mózgu, był też stałym wykła-
dowcą Zachodniopomorskich Dni Psychiatrycznych 
i zawsze podkreślał, że lubi do Szczecina przyjeżdżać 
– organizatorzy przypomnieli sylwetkę Profesora jako 
wybitnego naukowca, autora niezwykle poczytnego 
bloga pt. „Piękno neurobiologii”, popularyzatora 
nauki, ale też autora wielu kontrowersyjnych poglą-
dów i powiedzeń. Uczestnicy konferencji chwilą 
ciszy uczcili pamięć Profesora Jerzego Vetulaniego. 

Następnie tradycyjnie głos zabrali, otwierając tym 
samym konferencję: rektor Uniwersytetu Szcze-
cińskiego prof. Edward Włodarczyk i prorektor ds. 
klinicznych PUM prof. Piotr Gutowski.

Pierwszy wykład inauguracyjny zatytułowany 
„Mózg – zanim pojawi się na świecie” wygłosił 
prof. Przemysław Nowacki, kierownik Katedry i Kli-
niki Neurologii PUM. Wykład, poprowadzony przez 
prof. Nowackiego jak zwykle w porywającym stylu, 
pokazał rozwój mózgu od pierwszych do ostatnich 
dni życia płodowego oraz niezwykle ciekawe rela-
cje związane z widzeniem i słyszeniem w mózgu, 
zanim pojawi się na świecie. Profesor Nowacki zwró-
cił uwagę, że płód słyszy już od 26.–27. tygodnia 
ciąży i tak przebiegający rozwój sieci neuronalnej 
i połączeń tworzy płodowe podwaliny pod naukę 
języka. Ekspozycja na muzykę ma pozytywny wpływ 
na neurogenezę kory ruchowej i czuciowej, nato-
miast hałas wpływa na nią niekorzystnie. 

Drugim wykładowcą był prof. Jerzy Bralczyk, 
który mówił o „Myśli, myśleniu i mózgu w języku 
polskim”. Profesor pokazał, jako wybitny retoryk 
i znawca języka polskiego, że trwający pół godziny 
wykład może obyć się bez slajdów, a mimo to skupić 
uwagę słuchaczy na mówcy i na tym co mówi. Był 
to wspaniały wykład, warty posłuchania w sieci. 
Nadmienić trzeba, że ze względu na zainteresowanie 
konferencją, znacznie przekraczające możliwości 
pomieszczenia w auli wszystkich chętnych, była 
ona transmitowana do dodatkowej sali wykładowej 
oraz online.

Pierwsza sesja wykładowa, którą prowadzili 
prof. Przemysław Nowacki i prof. Zdzisław Kro-
plewski, dyrektor Instytutu Psychologii US, nosiła 

DZIEŃ MÓZGU W SZCZECINIE

Prof. Jerzy BralczykProf. Jerzy BralczykProf. US Andrzej Potemkowski, prof. Jerzy SamochowiecProf. US Andrzej Potemkowski, prof. Jerzy Samochowiec
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tytuł „Jak stymulować młody mózg?”. W wykładzie 
„Młody mózg a dieta” prof. Ewa Stachowska, kierow-
nik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka PUM, 
wspaniale przedstawiła zależności pomiędzy odży-
wianiem i pracą mózgu, a relacje pomiędzy ukła-
dem nerwowym a przewodem pokarmowym często 
przyrównywała do układów mafi jnych. Było to bar-
dzo ciekawe. Z kolei prof. US Andrzej Potemkowski 
mówił nt. „Młody mózg a rola sztuki”. W wykła-
dzie podkreślono, że doznania estetyczne związane 
z obcowaniem dziecka ze sztuką odgrywają znaczącą 
rolę w jego życiu, a przede wszystkim w wychowaniu 
i rozwoju uwagi poznawczej. Przedstawiono także 
sylwetki Herberta Reada, autora pierwszych publi-
kacji o roli sztuki w edukacji dziecka; Leonarda 
Bernsteina, wielkiego dyrygenta i kompozytora, 
a także założyciela szkoły promującej uczenie przez 
sztukę – Artful Learning; Michaela Posnera kierują-
cego w The Dana Foundation badaniami nad wpły-
wem sztuki na rozwój uwagi poznawczej u dzieci; 
Vilayanura Ramachandrana, który uważał, że im 
większe jest odstępstwo od normy, tym silniejsza 
reakcja mózgu, i że w mózgu istnieją specjalne 
neurony odpowiedzialne za wykrywanie i odbiór 
wyolbrzymień czy zniekształceń, które tak dzieci 
intrygują. Kolejne przywołane postaci związane były 
z wyjaśnianiem wpływu muzyki na rozwój mózgu: 
Cornelia Nitsch, Gerald Huther i Manfred Spitzer, 
którzy twierdzili, że kontakt ze sztuką uczy innego 
patrzenia na otaczający nas świat, otwiera nowe 
perspektywy i przekłada się na nowe kompetencje, 
umiejętności, inną wrażliwość, wpływa na struk-
turę mózgu; psychiatra dziecięcy James Hudziak, 
który badał, jak trening gry na instrumencie może 

mieć wpływ na wskaźniki dotyczące kory mózgo-
wej. Tę sesję zakończył wykład dyrektora Instytutu 
Filozofi i US prof. Macieja Witka nt. „Młody mózg 
a współpraca”, w którym zostały przedstawione bar-
dzo ciekawe dane mogące być pomocne do wyjaśnie-
nia prawidłowości obserwowanych w zachowaniu 
za pomocą teorii zdolności mentalnych, będące też 
źródłem wskazówek dla badań nad mózgiem. Omó-
wiono też, jak dzieci korzystają z wyników badań 
fi lozofi cznych.

Kolejną sesję noszącą tytuł „Niebezpieczeństwa 
współczesnego świata” prowadzili dr hab. Agnieszka 
Samochowiec i prof. US Andrzej Potemkowski. Pro-
fesor Jerzy Samochowiec, przewodniczący komitetu 
naukowego, mówił o „Dojrzewaniu i zdrowiu psy-
chicznym”. Omówił defi nicje zdrowia psychicznego: 
według WHO jako stanu dobrego samopoczucia, 
w którym jednostka realizuje swoje możliwości, 
potrafi  poradzić sobie z różnorodnymi sytuacjami 
życiowymi i jest w stanie uczestniczyć w życiu spo-
łecznym oraz produktywnie pracować; oraz według 
S. Galderisi („World Psychiatry”, 2015) jako dyna-
micznego stanu równowagi wewnętrznej, który 
umożliwia jednostce realizację swoich umiejętno-
ści w harmonii z uniwersalnymi wartościami spo-
łecznymi. Profesor Samochowiec z wielką swadą 
uzasadniał, jak harmonijny związek między ciałem 
i umysłem zalicza się do ważnych elementów zdro-
wia psychicznego, które w różnym stopniu przekła-
dają się na uzyskanie stanu równowagi wewnętrznej 
i jak to wszystko wpływa na dojrzewanie. Z kolei 
dr hab. Jolanta Kucharska-Mazur z Kliniki Psy-
chiatrii PUM bardzo przekonująco przestrzegała 
przed „Toksycznym wpływem uzależnień na młody 
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mózg”, podkreślając, jak różnego rodzaju uzależ-
nienia mogą wpływać niszcząco na rozwój młodego 
mózgu. Kończył tę sesję wykład specjalisty psy-
chiatrii dziecięcej dr Izabeli Gorzkowskiej pt. „Mózg 
dziecka autystycznego”, w którym przedstawiała 
stan wiedzy na temat autyzmu na tle niezwykle 
ciekawych, własnych doświadczeń i obserwacji.

Ostatnią sesję pt. „Problemy młodego mózgu 
w oczach pedagoga, psychiatry i psychologa” prowa-
dzili prof. Barbara Kromolicka, wieloletnia dziekan 
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, oraz prof. Jerzy Samochowiec. W wykła-
dzie „Młody mózg a współczesne rodzicielstwo” 
prof. Kromolicka mówiła o dylematach i sposobach 
realizacji współczesnego rodzicielstwa, znaczeniu 
interakcji rodzice–dziecko w świetle neuronauki, 
możliwych przyczynach nieodpowiedzialnego rodzi-
cielstwa, zagrożeniu dla kształtowania osobowo-
ści dziecka, jakim są niedojrzali do rodzicielstwa 
rodzice, i wreszcie jakie są style niewłaściwego emo-
cjonalnego zachowania rodziców wobec dziecka 
i jak może to zaburzać rozwój mózgu. Kolejny raz 
w Dniu Mózgu miała swój wykład dr hab. Justyna 
Pełka-Wysiecka z Kliniki Psychiatrii PUM, która 
w bardzo ciekawy sposób, okiem psychiatry, przed-
stawiła problem „Bezstresowe wychowanie a młody 
mózg”: style wychowania, różne wymiary relacji 
w wychowaniu, rozliczne konsekwencje wychowa-
nia bezstresowego w postaci wystąpienia zaburzeń 
depresyjnych w okresie adolescencji, kształtowania 
nieprawidłowych cech osobowościowych, wystą-
pienia zaburzeń zachowania o typie dyssocjalnym, 
przynależności do grup przestępczych, eksterna-
lizacji patologicznych zachowań, zażywania sub-

stancji psychoaktywnych, wystąpienia uzależnie-
nia od hazardu, gier komputerowych i internetu 
oraz ryzykownych zachowań seksualnych. Tę sesję 
i zarazem konferencję kończył wykład dr Ewy Łody-
gowskiej, adiunkta w Instytucie Psychologii Uni-
wersytetu Szczecińskiego, psychologa z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy psychologicznej z dziećmi 
i młodzieżą. Omawiając „Trudne psychologiczne 
problemy w młodości” i przebieg zmian biologicz-
nych, psychologicznych i społecznych w tym okresie, 
szczególnie podkreśliła rolę zmian w obszarze emo-
cji, dokonujących się w okresie dojrzewania, oraz 
uwarunkowania zmieniającego się obrazu własnej 
osoby związane z procesami neurohormonalnymi. 

Organizatorzy Dnia Mózgu z satysfakcją pod-
kreślają, o czym mówili także rektorzy w swoich 
wystąpieniach, że konferencja jest świetnym przy-
kładem współpracy międzyuczelnianej, ale także 
jednoczenia wokół tematyki związanej z mózgiem 
szerokiego kręgu słuchaczy – lekarzy (wydano 284 
certyfi katy), studentów medycyny, psychologii oraz 
studentów Uniwersytetów III Wieku. I co ważne, 
wszyscy słuchacze mieli świadomość, że konferencja 
mogła się odbyć tylko i wyłącznie dzięki wsparciu 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, stąd na ręce 
prezes OIL dr Magdy Wiśniewskiej oraz przewod-
niczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego 
dr. Mariusza Pietrzaka złożono gromkimi brawami 
podziękowania na zakończenie konferencji.

prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
przewodniczący komitetu naukowego
dr hab. prof. US Andrzej Potemkowski 

przewodniczący komitetu organizacyjnego

XIII ZACHODNIOPOMORSKIE 
DNI PSYCHIATRYCZNE

Już po raz trzynasty w dniach 19–20 maja 2017 r. 
spotkaliśmy się na dorocznej konferencji organizo-
wanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 
Oddział Szczeciński oraz Katedrę i Klinikę Psychiatrii 
PUM. Tym razem tematem przewodnim Zachodnio-
pomorskich Dni Psychiatrycznych były „Różnice…”. 

Do uczestnictwa w obradach zachęcali nas pod-
czas ceremonii otwarcia konferencji prof. Jerzy 
Samochowiec, kierownik Katedry Psychiatrii i Kli-

niki Psychiatrii PUM, prorektor ds. nauki PUM i jed-
nocześnie przewodniczący Oddziału Szczecińskiego 
PTP wraz z dr Barbarą Moręgiel-Naprawą, pełniącą 
funkcję wiceprzewodniczącej naszego oddziału PTP. 
Obydwoje, będąc lekarzami na co dzień pracującymi 
z osobami w kryzysach psychicznych, podkreślali, 
że to właśnie różnice w przebiegu chorób u naszych 
pacjentów powodują, że praca psychiatry, psycho-
loga czy terapeuty jest taka fascynująca. 
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Pierwszy wykład inauguracyjny wygłosili kra-
jowy konsultant ds. psychiatrii prof. Piotr Gałecki 
wraz z prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz-
nego prof. Agatą Szulc. Wykład zapoznał słuchaczy 
z różnicami obserwowanymi w przebiegu chorób 
u mężczyzn i kobiet. Drugi wykład inauguracyjny, 
wygłoszony przez prof. Marka Jaremę, podkre-
ślił zróżnicowanie będące konsekwencją zmiany 
w podejściu do postrzegania i leczenia psychoz daw-
niej i w czasach obecnych. Wykład ten dał prawie 
300 uczestnikom konferencji podwaliny do prze-
analizowania zmian, które aktualnie pojawiają się 
w psychiatrii polskiej. 

Ponieważ większość uczestników naszego spotka-
nia to lekarze zajmujący się problematyką zdrowia 
psychicznego, mecenas Wojciech Wojtal przedstawił 
nam, jak zwykle ciekawy i bardzo na czasie, wykład 
na temat zmian w prawie medycznym w praktyce 
lekarza psychiatry. Podkreślił różnice w prawodaw-
stwie aktualnym i tym z lat poprzednich. 

W pierwszym dniu obrad w różnice w terapii lęku 
psychotycznego i neurotycznego wprowadzili nas 
prof. Jerzy Samochowiec i dr hab. Justyna Pełka-
-Wysiecka. Ich wykład wzbudził dyskusję na temat 
różnic w postrzeganiu objawów lękowych dawniej 
i dziś. Pierwszy dzień obrad pożegnał nas prze-
pięknym zachodem słońca na plaży oraz występem 

wokalistki i kompozytorki Grażyny Łobaszewskiej 
z zespołem Ajagore. Jej pełne emocji, ciepła i refl ek-
sji nad tym, co w życiu jest ważne, piosenki dopeł-
niły atmosferę pierwszego dnia spotkania. 

Wpisując się w zapotrzebowanie naszej grupy 
zawodowej, w drugim dniu Zachodniopomorskich 
Dni Psychiatrycznych po raz kolejny zorganizo-
waliśmy Forum Psychiatrii Środowiskowej. Jest 
to lokalna platforma dająca możliwość wymiany 
doświadczeń wśród kolegów i koleżanek zajmują-
cych się psychiatrią środowiskową w naszym regio-
nie. W czasie spotkania dr Ewa Giza, dr Izabela 
Ciuńczyk oraz dr Teresa Zalewska podzieliły się 
ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniami 
z zakresu psychiatrii środowiskowej. Ta część naszej 
konferencji w naturalny sposób stała się przedłuże-
niem dyskusji rozpoczętej w dniu 8 maja br. w War-
szawie podczas I Kongresu Zdrowia Psychicznego. 
Było to bardzo ważne wydarzenie, kreujące przy-
szłość polskiej psychiatrii. Przesłaniem Kongresu 
był apel do władz polskich o wprowadzenie i sku-
teczne wdrażanie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, który zapewnić ma godną, 
kompleksową i wszechstronną opiekę osobom z pro-
blemami w zakresie zdrowia psychicznego. 

Zgodnie z tradycją naszych spotkań mieliśmy 
okazję zapoznać się z przygotowywanymi przez 

Dr hab. Justyna Pełka-Wysiecka, prof. Jerzy SamochowiecDr hab. Justyna Pełka-Wysiecka, prof. Jerzy Samochowiec Prof. Zbigniew Lew-StarowiczProf. Zbigniew Lew-Starowicz
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naszych młodych kolegów prezentacjami poświę-
conymi kazuistyce w psychiatrii. W tym roku bar-
dzo ciekawe i cechujące się wysokimi walorami 
szkoleniowymi prezentacje przedstawiły koleżanki 
rezydentki z Kliniki Psychiatrii PUM – Agata Bąba-
-Kubiś, Dorota Zalewska oraz Katarzyna Rejniak-
-Stolarczyk, zaś z SPS ZOZ Zdroje – Katarzyna 
Dobies. 

Kolejne wykłady poświęcone były wyzwa-
niom współczesnej farmakoterapii. W tym prze-
dziale tematycznym ciekawe i wysoce edukacyjne 
wykłady przedstawili dr Piotr Wierzbiński, dr Bar-
bara Moręgiel-Naprawa, prof. Jerzy Samochowiec, 
dr hab. Justyna Pełka-Wysiecka i prof. Agata Szulc. 

W meandry różnic pomiędzy otępieniami wpro-
wadził nas ekspert w tej dziedzinie prof. US Andrzej 
Potemkowski. 

Jak zawsze, jeden z wykładów poświęcony był 
orzecznictwu sądowo-psychiatrycznemu. Profesor 
Janusz Heitzman przybliżył nam w bardzo przy-
stępny sposób konsekwencje różnic w diagnozie 
sądowo-psychiatrycznej. 

Nie zabrakło także wystąpienia na temat pro-
blemu, który spędza sen z powiek niejednemu 
rodzicowi czy nauczycielowi – ADHD. Z wielkim 
zainteresowaniem wysłuchaliśmy prof. Tomasza 
Wolańczyka, który omawiał problematykę tego 
zaburzenia w różnych grupach wiekowych.

Profesor Ewa Stachowska, kierownik Zakładu 
Biochemii i Żywienia Człowieka PUM, pasjonatka 
dietetyki, wprowadzała nas w tajniki dobrego odży-
wiania naszych mózgów. W bardzo ekspresyjny spo-
sób przedstawiła współczesną wiedzę na temat osi 
jelitowo-mózgowej oraz znaczenia bariery jelitowej. 

Konferencję zakończył wykład znanego polskiego 
seksuologa, prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, który 
omówił różnice w leczeniu mężczyzn i kobiet w oce-
nie seksuologa. 

Niestety, w tym roku zabrakło wśród nas prof. 
Jerzego Vetulaniego, który corocznie był naszym 
gościem, a zmarł 7 kwietnia. Zawsze gromadził 
tłumy słuchaczy na swoich wykładach. Uczciliśmy 
Jego pamięć minutą ciszy. 

Mamy nadzieję, że tegoroczne wystąpienia stały 
się podstawą refl eksji praktycznej i naukowej oraz 
że wśród różnorodnych tematów każdy uczestnik 
znalazł zagadnienia dla siebie interesujące. 

Organizatorzy dziękują sponsorom i sekretaria-
towi Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM – bez Was 
na pewno spotkanie nie odbyłoby się tak sprawnie, 
uczestnicy nie byliby tak zadowoleni z pobytu u nas, 
a my nie moglibyśmy zaprosić gości na kolejne, 
XIV już Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne.

dr hab. Justyna Pełka-Wysiecka
Klinika Psychiatrii

Zdjęcia Michał Wroński 

W dniach 21–22 kwiet-
nia 2017 r. w hotelu Ra-
disson w Szczecinie od-
była się I międzynarodo-
wa konferencja nauko-
wa „Nowe trendy w okulistyce praktycznej” zor-
ganizowana przez Pomorski Uniwersytet Medycz-
ny w Szczecinie w ramach projektu „Innowacyjna 
strategia diagnostyki, profi laktyki i adiuwantowej 
terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych 
w populacji polskiej” – NeuStemGen, programu 

STRATEGMED, którego 
liderem jest PUM, współ-
fi nansowanego ze środ-
ków Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju 

(Umowa nr STRATEGMED1/234261/NCBR/2014 
z dn. 30 października 2014 r.). Zaproszenia do udzia-
łu przyjęli wybitni specjaliści zarówno polscy, jak 
i zagraniczni, którzy przedstawili innowacyjne meto-
dy diagnostyki i terapii schorzeń oka. W konferencji 
uczestniczyło ponad 400 polskich lekarzy okulistów. 

NOWE TRENDY 
W OKULISTYCE PRAKTYCZNEJ 
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 

NAUKOWO-SZKOLENIOWA
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Podczas dwóch dni konferencji wyodrębniono 
sześć sesji tematycznych, w których przedstawiono 
30 niezwykle interesujących wykładów. Uzupeł-
nieniem części wykładowej były liczne warsztaty 
praktyczne, m.in. z zakresu zaopatrywania urazów 
oka, zastrzyków doszklistkowych, szkolenia z chi-
rurgii witreoretinalnej i chirurgii zaćmy z wyko-
rzystaniem symulatorów gałki ocznej. Szczególnie 
dużym zainteresowanym uczestników cieszyły się 
kursy doskonalące, prowadzone równolegle w trzech 
salach przez specjalistów w dziedzinie okulistyki. 

Obrady otworzyła gospodarz konferencji prof. 
Anna Machalińska, przewodnicząca komitetu 
naukowego i organizacyjnego. Prorektor ds. klinicz-
nych PUM, prof. Piotr Gutowski, witając przybyłych 
gości, pogratulował organizatorom i uczestnikom 
tak ważnego spotkania naukowego. W uroczy-
stym powitaniu wzięli również udział wiceprezy-
dent Szczecina i prezes Okręgowej Izby lekarskiej 
dr Magda Wiśniewska.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Edward 
Wylęgała (Klinika Okulistyki Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Katowicach). Sesję pierwszą 
otworzyła prof. Graziella Pellegrini (University of 
Modena, Włochy), niekwestionowany ekspert w dzie-
dzinie leczenia schorzeń rogówki z wykorzystaniem 
rąbkowych komórek macierzystych, która podzie-
liła się z uczestnikami ostatnimi wynikami swoich 
spektakularnych badań. Jako drugi prelegent w tej 
sesji wystąpił prof. John Dart (University College 
London, Wielka Brytania), który przedstawił zagad-
nienia związane z powierzchnią gałki ocznej, w tym 
możliwości diagnostyczne i terapeutyczne opornych 
na leczenie przypadków zapalenia rogówki, oraz 
diagnostykę i postępowanie w przewlekłych nie-
zakaźnych zapaleniach spojówek, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian bliznowaciejących. Tematy 
te kontynuował dr Dariusz Dobrowolski, który omó-
wił schematy postępowania w zapaleniach rogówki 
o różnej etiologii, podkreślając konieczność każ-
dorazowego dopasowania diagnostyki i leczenia 
do indywidualnego przebiegu schorzenia. Z kolei 
prof. Michael Schittkowski z Getyngi zaprezentował 
unikatowe metody leczenia małoocza za pomocą 
hydrożelowych ekspanderów osmotycznych.

Rozważanie na temat nowoczesnych technik chi-
rurgii witreoretinalnej było przedmiotem wykładu 
kolejnego prelegenta, dr Silvii Bopp (Augenklinik 
Universitätsallee MVZ, Bremen, Niemcy), która 
otworzyła drugą sesję konferencji. W kolejnych 
wykładach prof. Alfredo Garcia Layana (University 

Clinic of Navarra, Pamplona, Hiszpania) podzielił 
się swoim doświadczeniem w zakresie najnowszych 
możliwości leczenia krwotoków podsiatkówkowych 
oraz zdefi niował schematy leczenia wysiękowej 
postaci AMD. Profesor Jerzy Mackiewicz (Klinika 
Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okuli-
styki UM w Lublinie) przedstawił aktualny stan wie-
dzy na temat chromowitrektomii, a dr Jolanta Ofi -
cjalska omówiła możliwości zastosowania soczewki 
plamkowej Schariotha w rehabilitacji pacjentów 
z obustronnym uszkodzeniem plamki żółtej. 

Zakończeniem pierwszego dnia konferencji był kon-
cert symfoniczny „Skandynawska symfonika”, który 
odbył się w przepięknej, nagradzanej wielokrotnie 
w konkursach architektonicznych Filharmonii Szcze-
cińskiej. Po wysłuchaniu wspaniałej, ale niełatwej 
w odbiorze muzyki kompozytorów fi ńskich, uczestnicy 
konferencji mogli podzielić się wrażeniami z nauko-
wych i artystycznych wydarzeń dnia w czasie kolacji 
bankietowej, która odbyła się w foyer Filharmonii.

Kolejny dzień konferencji rozpoczęły wykłady nie-
kwestionowanych autorytetów w dziedzinie terapii 
jaskry: prof. Anselma Jünemanna (Universitäts-
medizin, Rostok, Niemcy) oraz prof. Marka Rękasa 
(Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycz-
nego w Warszawie), pełniącego funkcje konsultanta 
krajowego w dziedzinie okulistyki, którzy omówili 
zagadnienia związane z chirurgicznym leczeniem 
jaskry. Poszerzeniem tego tematu był wykład 
prof. Wojciecha Lubińskiego (Katedra i Klinika Oku-
listyki, PUM) na temat wstępnych wyników leczenia 
pacjentów z jaskrą otwartego kąta za pomocą stentu 
XEN 45GEL. Profesor Mrukwa-Kominek (Klinika 
Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach), przedstawiła aktualizację stanu 
wiedzy na temat korekcji resztkowych wad refrakcji 
w oczach pseudofakijnych, a doc. Anna Nowiń-
ska przybliżyła słuchaczom zagadnienia związane 
z leczeniem schorzeń rogówki metodą cross-linking. 

Następna sesja poświęcona była aktualnym 
trendom w leczeniu chorób siatkówki. Swoje 
doświadczenia w zakresie diagnostyki i leczenia 
centralnej surowiczej chorioretinopatii przedstawili 
prof. Jakub Kałużny (Collegium Medicum w Byd-
goszczy) i dr Maciej Gawęcki z Gdańska. Z kolei 
prof. Robert Rejdak (Klinika Okulistyki w Lubli-
nie) zaprezentował aktualne standardy w leczeniu 
cukrzycowego obrzęku plamki. Zwieńczeniem tej 
sesji był wykład prof. Antonii Jounsen (Charité Uni-
versitätsmedizin, Berlin), która podzieliła się swoim 
doświadczeniem w zakresie leczenia nowotworów 
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gałki ocznej oraz przedstawiła najnowsze standardy 
chirurgicznego leczenia retinopatii cukrzycowej. 

Ostatnia sesja rozpoczęła się wystąpieniem 
dr Anny Stapf (Uniwersytet w Greifswaldzie), która 
przedstawiła wyniki badań okulistycznych przepro-
wadzonych w ramach szerokiego epidemiologicznego 
badania zdrowia na Pomorzu (SHIP-Trend) wyko-
rzystującego nowoczesną metodę badania przepły-
wów naczyniowych w siatkówce do oceny zmian 
naczyniowych u pacjentów z cukrzycą. Następnie 
prof. Marta Misuk-Hojło (Klinika Okulistyki we 
Wrocławiu) omówiła najnowsze metody leczenia 
pacjentów z neuropatią n. II Lebera, w tym terapię 
indebenonem oraz, będącą w fazie badań klinicz-
nych, terapię genową. Szerzej temat zastosowa-
nia badań genetycznych w diagnostyce i leczeniu 
chorób oczu przedstawił prof. Maciej Krawczyński 
z Poznania, który podkreślił, iż badania genetyczne 
mają obecnie kluczowe znaczenie diagnostyczne, 
rokownicze i terapeutyczne w wielu schorze-
niach okulistycznych. Następny wykład dotyczył 
trudnego zagadnienia niechirurgicznego leczenia 
krótkowzroczności. Profesor Andrzej Grzybowski 
porównał skuteczność stosowanych dotychczas 
metod postępowania ze szczególnym uwzględnie-
niem miejscowego stosowania 0,01% atropiny. 
Bardzo ciekawy przykład zastosowania symulacji 
numerycznych w rozwiązywaniu zagadnień praktyki 
chirurgicznej był tematem wystąpienia doc. Mar-
cina Stopy z Poznania. Wyniki symulacji przepływu 
płynu podsiatkówkowego przez otwór w siatkówce 
po operacji konwencjonalnej odwarstwienia wska-

zują na to, iż być może należałoby zmienić rutynowe 
wskazania dla pacjentów po operacji odwarstwienia 
siatkówki. Pozostałe trzy wystąpienia w ostatniej 
sesji dotyczyły leczenia wysiękowej postaci AMD 
w ramach programu lekowego. Profesor Andrzej 
Stankiewicz podkreślił, iż wprowadzenie programu 
lekowego nie tylko znacznie poprawiło dostępność 
do leczenia, ale pozwoliło też na zwiększenie grupy 
chorych z poprawą lub stabilizacją widzenia z 41 
do 80%. Docent Sławomir Tepper omówił problemy 
pojawiające się w trakcie wieloletniego stosowa-
nia terapii anty-VEGF, a dotyczące już pacjentów 
w drugim roku leczenia w ramach programu leko-
wego. Sesję zakończyło wystąpienie dr Katarzyny 
Mozolewskiej-Piotrowskiej (PUM), podsumowujące 
wyniki leczenia pacjentów z AMD w pierwszym roku 
terapii schematem sztywnym w programie lekowym, 
potwierdzające jego wysoką skuteczność w utrzy-
maniu ostrości wzroku pacjentów. 

Konferencja, obfi tująca w wartościowe treści 
i nowatorskie pomysły w terapii chorób okulistycz-
nych, zakończyła się ożywioną dyskusją, wymianą 
poglądów i doświadczeń. Wizyta tak niekwestiono-
wanych autorytetów stworzyła unikatową możli-
wość nie tylko wysłuchania ich wykładów i udziału 
w dyskusjach panelowych, lecz również wykreowa-
nia nowych kierunków badawczych i aktywnego 
udziału w nich polskich zespołów. 

dr Katarzyna Mozolewska-Piotrowska
prof. dr hab. Anna Machalińska

Katedra i Klinika Okulistyki
Zdjęcia Inspirecongress

Serdecznie zapraszamy na uroczystości związane 
z 50-leciem uzyskania dyplomu, które odbędą się 22–23 
września 2017 r. w Szczecinie. Początek obchodów 
22 września w Rektoracie PUM przy ul. Rybackiej 1 
o godz. 13.00.

Opłatę za uczestnictwo w wysokości 350 zł prosimy 
wpłacić na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie do 31 maja 2017 r. ING Bank Śląski: 981050 1559 
1000 0022 1716 8034 Hasło: Zjazd 50-lecia. 

Zakwaterowanie we własnym zakresie. (Proponu-
jemy Hotel Rycerski, tel. 91 814 66 01, Hasło: Zjazd 
50-lecia lub Hotel Słowiański, tel. 91 81 25 461).

Zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem z okresu stu-
diów prosimy kierować pod adresem organizatorów:
Marta Pacuła-Kołodziej, tel. 91 422 82 42, 
662 244 750, Krystyna Kotowska-Honczarenko, 
e-mail: khonczar@pum.edu.pl

Prosimy o szybkie zgłoszenia i dokonanie wpłat. 

ABSOLWENCI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 1967 
WYDZIAŁ LEKARSKI I ODDZIAŁ STOMATOLOGII
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W dniach 19–24 czerwca 
br. na półwyspie Gargano 
w regionie Apulia we Wło-
szech Università di Foggia 
zorganizował po raz trzeci 
International Week w ra-
mach programu Erasmus + 
dla pracowników uczelni 
wyższych z całej Europy. 
W wydarzeniu tym wzię-
ła udział mgr Iwona Cie-
chanowicz z Działu Nauki 
i Współpracy z Zagranicą. 

W tym międzynarodowym spotkaniu uczestni-
czyło 160 osób z 20 krajów Europy. Byli przedsta-
wiciele uczelni z Hiszpanii, Turcji, Węgier, Niemiec, 
Chorwacji, Islandii, Czech, Litwy, Wielkiej Bryta-
nii i innych. Uczestnicy to pracownicy biur Inter-
national Relations, Erasmus, pracownicy naukowi 
(profesorowie, doktorzy). Spotkanie trwało 5 dni, 
w ich w trakcie odbywały się prezentacje uczelni, 
rozmowy, tzw. roundtable, oraz bardzo ciekawe dys-
kusje w kuluarach, których pokłosiem były usta-
lenia o wzajemnej współpracy. Udało się zainicjo-
wać rozmowy o podpisaniu umów erasmusowskich 
oraz listów intencyjnych o otwarciu na wzajemną 
współpracę naukową w ramach np. wspólnych pro-

jektów badawczych czy pu-
blikacji dla naszej uczelni. 
Po podpisaniu odpowied-
nich dokumentów pracow-
nicy naukowi PUM będą 
mogli szukać zagranicz-
nych partnerów i realizo-
wać swoje badania za gra-
nicą. Chęć współpracy wy-
kazały: Okan University 
w Stambule, Klaipeda Uni-
versity na Litwie, Uniwer-
sytet Semmelweisa w Bu-

dapeszcie oraz University of Ruse w Bułgarii.
Swoje prezentacje przygotowały uczelnie z Polski 

i na tle uczelni zagranicznych wypadły naprawdę 
dobrze. Duże brawa otrzymała prezentacja w formie 
fi lmu, przedstawiona przez pracownika IT z Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukazująca 
uczelnię jako bardzo nowoczesne miejsce z wieloma 
ciekawymi wynalazkami. Ciekawe były również pre-
zentacje z Uniwersytetu w Gdańsku i Collegium 
Mazovia. Istnieje potrzeba stworzenia profesjonal-
nego fi lmu w języku angielskim promującego rów-
nież naszą uczelnię, która ma wiele do zaoferowania.

Oprócz bogatego programu merytorycznego 
organizatorzy pokazali nam białe miasteczko Vieste 

3RD INTERNATIONAL WEEK 
UNIVERSITŔ DI FOGGIA
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zbudowane na wapiennych skałach oraz zabrali 
uczestników na wycieczkę wielką łodzią motorową 
po Adriatyku w celu zwiedzenia jaskiń, z których 
słynie ten region, oraz wysp rodem z książki „Hrabia 
Monte Christo”.

Uczestnicy wspaniale się zintegrowali i uznali 
spotkanie za bardzo udane i owocne. Nawiązano 
wiele zagranicznych kontaktów zawodowych i pry-

watnych. Zaistniały plany zorganizowania w przy-
szłości kolejnych spotkań w innych miejscach 
w Europie. A w głowach pracowników Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie snuje się 
myśl o organizacji takiej imprezy w przyszłości 
w naszym pięknym regionie.

Iwona Ciechanowicz 
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

W dniu 25 maja br. już po raz kolejny na zapro-
szenie Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą pra-
cownicy Narodowego Centrum Nauki w Krakowie 
przeprowadzili warsztaty z zakresu skutecznego 
aplikowania o środki finansowe na realizację 
projektów badawczych.W imieniu władz uczelni 
uczestników szkolenia powitała dziekan Wydziału 
Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Labora-
toryjnej dr hab. prof. PUM Anna Jakubowska. Dok-
tor Jerzy Frączek, koordynator dyscyplin w dziale 
nauk o życiu, oraz Joanna Jamróz i Joanna Buda 
z Działu Obsługi Wniosków przedstawili pełną 
ofertę Narodowego Centrum Nauki, tj. wszystkie 
konkursy na projekty badawcze, a także omówili 
sposób wypełniania wniosku w Zintegrowanym 
Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni 
Finansowania.

Osoby, które planują ubieganie się o fi nansowa-
nie projektu badawczego, stypendium lub stażu, 

podczas warsztatów miały możliwość dowiedzieć 
się, jak przygotować dobry wniosek do NCN. 
Naukowcy zapoznali się z ofertą konkursową Cen-
trum, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących 
konkursów, tj. PRELUDIUM, OPUS, MINIATURA. 
Na szkoleniu omówione zostały m.in. zasady opra-
cowywania części merytorycznej wniosku i konstru-
owania kosztorysów, konsekwencje wyboru właści-
wego panelu dyscyplin, sposób oceny wniosków.

Od bieżącego konkursu, który został zamknięty 
22 czerwca 2017 r., zostały wprowadzone znaczące 
zmiany w zakresie aplikowania w konkursach NCN 
i wnioski są wysyłane wyłącznie w Systemie Obsługi 
Strumieni Finansowania, przy użyciu elektronicz-
nego podpisu. Wszystkie osoby zainteresowane apli-
kowaniem o środki fi nansowe zachęcamy do kon-
taktu z pracownikami Działu Nauki i Współpracy 
z Zagranicą na minimum miesiąc przed planowa-
nym terminem zamknięcia naboru.

WARSZTATY PROJEKTOWE, 
CZYLI JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ 

O PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH NCN
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PROJEKT „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA, NOWE KOMPETENCJE KADRY 
DYDAKTYCZNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE”

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kadry 
dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz wdro-
żenie nowych metod dydaktycznych w procesie dalszego kształcenia stu-
dentów. W ramach projektu przewidziano działania edukacyjne w zakresie 
innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki w 2017 r.
Typ 

konkursu Opis konkursu Nabór wniosków
(otwarcie-zamknięcie)

OPUS projekty badawcze, w tym fi nansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury na-
ukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

15.09.2017–15.12.2017

PRELUDIUM projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, 
nieposiadające stopnia naukowego doktora

15.09.2017–15.12.2017

SONATINA projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy dokto-
ra, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

15.12.2017–15.03.2018

SONATA projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, 
posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed 
rokiem wystąpienia z wnioskiem

14.06.2017–15.09.2017

SONATA BIS projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, re-
alizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które 
uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystą-
pienia z wnioskiem

14.06.2017–15.09.2017

HARMONIA projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej 14.06.2017–15.09.2017
MAESTRO dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację 

pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla roz-
woju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem 
mogą być odkrycia naukowe

14.06.2017–15.09.2017

SYMFONIA międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, 
przekraczające granice dyscyplin naukowych

brak naboru w 2017 r.

MINIATURA pojedyncze działania naukowe od 04.05.2017 – nabór ciągły
ETIUDA stypendia doktorskie 15.12.2017–15.03.2018
FUGA krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora brak naboru w 2017 r.
TANGO projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników 

uzyskanych w rezultacie badań podstawowych
15.12.2017–15.03.2018

POLONEZ dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy brak naboru w 2017 r.
BEETHOVEN polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, spo-

łecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, re-
alizowane przez zespoły polsko-niemieckie

brak naboru w 2017 r.

UWERTURA staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC 15.12.2017–15.03.2018

Przypominamy również, że od 2017 r. na Pomor-
skim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie został 
wprowadzony regulamin przygotowywania, realizacji 
i rozliczania projektów badawczych fi nansowanych 
ze środków krajowych lub zagranicznych. Zgod-
nie z treścią regulaminu każdy kierownik projektu 
otrzymuje do dyspozycji określoną część kosztów 
pośrednich, z których m.in. wypłacana jest premia 

dla kierownika projektu. Szczegółowe informacje 
nt. realizacji projektów badawczych znajdują się 
na stronie internetowej https://www.pum.edu.
pl/badania-naukowe/badania-naukowe/projekty-
-badawcze.

Katarzyna Gruda
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Zdjęcia Katarzyna Gruda, Izabela Kuczyńska

SZKOLENIA DLA KADRY 
DYDAKTYCZNEJ PUM
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Typ A Gynecological cancer and laparoscopic 
approach: state of the art – Nowotwór 
ginekologiczny i podejście laparoskopowe: 
aktualny stan wiedzy. 

Typ B Current techniques in the treatment of 
severe endometriosis – Techniki operacyjne
w leczeniu ciężkiej endometriozy. 

Typ C New insights in prolapse surgery: vaginal 
and laparoscopic – Nowe spostrzeżenia 

1. Szkolenia w zakresie innowacyjnych umiejętności 
dydaktycznych:
Typ A Metody aktywne w pracy wykładowcy, 

2 edycje × 12 os. – 36 godz.
Typ B Efektywne nauczanie, 3 edycje × 12 os. 

– 26 godz.
Typ C Prowadzenie badań, 3 edycje × 12 os. – 

32 godz.
Typ D Szkolenie z zakresu tutoringu – wzmoc-

nienie i ukierunkowanie relacji student – 
wykładowca, 3 edycje × 12 os. – 56 godz.

Typ E WebQuest – wykorzystanie Internetu 
do nauki i prowadzenia zajęć, 2 edycje 
× 12 os. – 24 godz.

2. Szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych: 
Typ F Przygotowanie prezentacji w Prezi, Power-

Point, 3 edycje × 12 os. – 32 godz.
Typ G E-learning jako metoda nauczania, przy-

gotowanie materiałów, 2 edycje × 12 os. 
– 28 godz. 

Typ H Statystyka w medycynie – metody pod-
stawowe, 3 edycje × 12 os. – 16 godz.

Typ I Statystyka w medycynie – analiza 
danych jakościowych, 3 edycje × 12 os. – 
16 godz.

Typ J Posługiwanie się bazami danych medycz-
nych oraz ich wykorzystanie w procesie 
kształcenia, 3 edycje × 12 os. – 32 godz.

3. Szkolenia w zakresie prowadzenia dydaktyki 
w języku obcym: 
Typ K Prowadzenie zajęć w języku angielskim, 

4 edycje × 14 os. – 35 godz. (min. B2) 
Typ L  Uzyskiwanie biegłości w komunikowaniu 

się w języku obcym, 2 edycje × 10 os. – 
120 godz.

4. Szkolenia w zakresie zarządzania informacją:
Typ M Zarządzanie danymi medycznymi, 2 edy-

cje × 12 os. – 32 godz. 
Typ N Technologie informacyjne w medycynie, 

2 edycje × 12 os. – 32 godz. 

w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami 
danych i ich wykorzystania, prowadzenia dydak-
tyki w języku angielskim, zarządzania informacją. 

w chirurgii zaburzeń statyki narządów 
miednicy: metody pochwowa i laparo-
skopowa.

Typ D Advanced techniques in operative gyne-
cological endoscopy – Zaawansowane 
techniki w operacyjnej endoskopii gine-
kologicznej.

Cykl szkoleń prowadzących do podniesienia jakości 
kształcenia na PUM obejmuje szkolenia krajowe 
i zagraniczne. 

SZKOLENIA KRAJOWE

SZKOLENIA ZAGRANICZNE

Szkolenia będą realizowane na podstawie umowy 
UDA.POWR.03.04.00-00-D072/16 w okresie 
od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r. Wartość 
projektu to 721  510,75 zł, w tym wkład własny 
PUM – 21  645,32 zł.

Rekrutacja na szkolenia zagraniczne odbędzie 
się w lipcu/sierpniu 2017 r., natomiast na szkole-
nia krajowe we wrześniu 2017 r. (pierwsza edycja). 
Więcej informacji na stronie: www.pum.edu.pl/kadra.

Ewa Piekarczyk
Dział Funduszy Zewnętrznych
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Z powołanego w 2013 r. Funduszu Stymulacji 
Nauki do tej pory skorzystało ponad 40 pracowni-
ków naukowych PUM. Efektem ich prac jest ponad 
40 projektów naukowych o różnorodnej tematyce. 

Przypomnijmy przy tym, iż Fundusz Stymula-
cji Nauki jest wewnątrzuczelnianym narzędziem 
do motywowania pracowników naukowych PUM 
do podejmowania działań na rzecz rozwoju ich 
karier naukowych i publikowania w prestiżowych 
czasopismach. Rokrocznie prorektor ds. nauki 
prof. Jerzy Samochowiec przyznaje kwotę blisko 
250 tys . zł dla najlepiej rokujących projektów 
naukowych, które w wyniku postępowania konkur-
sowego uzyskują najwyższe oceny. Każdy z wnio-
sków jest opiniowany przez recenzentów, wyłonio-

FUNDUSZ STYMULACJI NAUKI – 
REALIZACJA PROJEKTÓW 

ZAKOŃCZONYCH W ROKU 2016

Lista raportów końcowych złożonych w roku 2017 z projektów realizowanych w latach 2013–2016
Lp. Tytuł/stopień Kierownik projektu Tytuł projektu

1 dr hab. n. med. 
prof. PUM

Ewa Sobolewska Wpływ kremów do protez na błonę śluzową zwierząt doświadczalnych

2 dr hab. n. med. 
prof. PUM

Maria Gańczak Związek polimorfi zmu delta32 genu CCR5 i 190G>A genu CCR2 z poziomem prze-
ciwciał anty-HBs u pacjentów szczepionych przeciwko WZW B

3 prof. dr hab. 
n. med.

Małgorzata Milkiewicz Analiza zależności między polimorfi zmem -13910C>T w genie LCT a wybranymi pa-
rametrami antropometrycznymi w populacji województwa zachodniopomorskiego

4 dr hab. n. med. Grażyna Adler Wpływ polimorfi zmów genów wybranych cytokin prozapalnych na występowanie 
zespołu metabolicznego i depresji w polskiej populacji osób po 55 r.ż.

5 mgr Jacek Bartosz Kurpisz Związek czynników psychospołecznych z kontrolą reakcji seksualnych u mężczyzn

6 dr hab. n. med. 
prof. PUM

Bożena Mroczek Kompetencje społeczne a podatność na wypalenia zawodowe u lekarzy, pielęgniarek 
i ratowników medycznych

7 dr hab. n. med. Małgorzata Piasecka Eliminacja plemników w nasieniu ludzkim w warunkach in vivo i in vitro

8 dr n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska Analiza odpowiedzi zapalnej w skórze chorych na krostkowicę dłoni i podeszew

9 prof. dr hab. 
n. biol.

Elżbieta Kalisińska Inwazyjne i rodzime ssaki drapieżne w roli bioindykatorów obciążenia środowiska 
parków narodowych pierwiastkami śladowymi

10 dr n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk Pierwiastki śladowe w kościach pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego i kola-
nowego z północnej i zachodniej Polski

11 dr n. zdr. Aleksandra Kroll Fluktuacja czasu reakcji na bodziec wzrokowy oraz jakości koordynacji oko–ręka 
w zależności od rytmu dobowego oraz stylu radzenia sobie ze stresem u pracowników 
służby zdrowia pełniących całodobowe dyżury

nych z grupy pracowników samodzielnych PUM. 
Wybrane do fi nansowania projekty cechuje przede 
wszystkim duże znaczenie dla rozwoju naukowego 
PUM. Priorytetowo traktowane są projekty, których 
wnioskodawca ubiegał się o fi nansowanie swojego 
projektu w ramach konkursów ogłaszanych przez 
zewnętrzne instytucje. 

W roku 2017 złożono sprawozdania końcowe z reali-
zacji 11 projektów na łączną kwotę ok. 290 000 zł, 
a jednym z ich efektów jest ponad 10 publikacji 
w czasopismach z listy fi ladelfi jskiej o łącznym 
wskaźniku 28,48 IF / 301 pkt MNiSW. Przy czym 
należy w tym miejscu zaznaczyć, iż duża część prac 
jest w trakcie publikacji i ostateczny rezultat może 
być bardziej obiecujący.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Fundu-
szu Stymulacji Nauki, wprowadzonym Zarządze-
niem nr 60/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Szczecinie, nabór na realizację 
projektów ogłaszany jest w czerwcu danego roku 

kalendarzowego. Informacje o zasadach oraz trybie 
rozpatrywania wniosków dostępne są na stronie 
internetowej Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

Gabriela Górewicz
koordynator Funduszu Stymulacji Nauki
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W dniu 26 maja 2017 r. Dział Nauki i Współpracy 
z Zagranicą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie we współpracy z fi rmą Medspace prze-
prowadził szkolenie z zakresu aplikowania o środki 
fi nansowe w ramach dotacji celowej przeznaczonej 
na fi nansowanie badań naukowych lub prac roz-
wojowych oraz zadań z nimi związanych, służących 
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich, tzw. projekty młodego bada-
cza fi nansowane w roku 2018. W szkoleniu, które 
odbyło się w siedzibie PUM, uczestniczyło 147 zain-
teresowanych wnioskodawców. 

Głównym celem spotkania było przybliżenie 
zasad aplikowania i realizacji projektów, głównych 
kryteriów oceny wniosków, które zostaną złożone 
podczas naboru, oraz działania systemu informatycz-
nego działalności statutowej, obejmującego również 
projekty młodego badacza. Wnioskodawcy będący 
uczestnikami szkolenia mogli uzyskać informacje 
o możliwym poziomie fi nansowania projektów mło-
dego badacza, tj. 40  000 zł wraz z kosztami pośred-
nimi, oraz o przykładach nieprawidłowych zapisów we 
wnioskach. Zwrócono szczególną uwagę na kosztorys 
i rodzaje kosztów, które można zaplanować. Po prze-
prowadzonym szkoleniu młodzi badacze (osoby 
zatrudnione na PUM, które nie ukończyły 35. roku 
życia) i doktoranci zainteresowani aplikowaniem 
o środki fi nansowe stopniowo uzyskiwali uprawnie-
nia do otrzymania danych dostępowych do systemu 
elektronicznego. Zgodnie z terminem naboru, tj. 
22 czerwca 2017 r., po zatwierdzeniu przez młodych 
naukowców, kierowników jednostek, doktorantów 
i opiekunów naukowych, wniosków w systemie elek-
tronicznym zamknięto proces aplikowania o środki 
fi nansowe na realizację projektów młodego badacza 
na rok 2018. Ogólnie wpłynęło 99 wniosków, w tym:

a) 41 wniosków na Wydziale Lekarskim z Oddziałem 
Nauczania w Języku Angielskim;

b) 17 wniosków na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym;
c) 40 wniosków na Wydziale Nauk o Zdrowiu;
d) 1 wniosek na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicz-

nym i Medycyny Laboratoryjnej.
W tabeli przedstawiono aktualny stan dotyczący 

zamkniętego naboru projektów młodego badacza 
na rok 2018 w podziale na poszczególne wydziały 
PUM. Zaprezentowano podział wniosków na projekty 
nowe, czyli te, których wnioskodawcy aktualnie nie 
realizują projektów młodego badacza, oraz wnioski 
kontynuowane, czyli te, których wnioskodawcy aktu-
alnie realizują swoje badania i chcą je kontynuować 
w roku 2018. W przedstawionych danych wskazano 
również łączne kwoty wnioskowane. W przypadku 
projektów nowych łączna kwota wnioskowana 
uwzględnia cały okres realizacji projektu, tj. 36 mie-
sięcy. Trochę inaczej wygląda sytuacja projektów 
kontynuowanych. Wnioskodawcy planujący swoje 
badania na rok 2018 musieli zadeklarować jedynie 
planowane koszty na kolejny rok realizacji projektu. 

Porównując dane dotyczące dwóch naborów wnio-
sków na rok 2017 i na rok 2018, należy wskazać, 
że na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania 
w Języku Angielskim zanotowano wzrost liczby wnio-
sków złożonych w stosunku do roku poprzedniego 
(rok 2017 – 23 wnioski; rok 2018 – 41 wniosków). 
Z kolei na Wydziale Lekarsko-S tomatologicznym 
poziom aplikowania był taki sam, tj. po 17 wnio-
sków, a na Wydziale Nauk o Zdrowiu podobny: 38 
wniosków w roku 2017 oraz 40 w roku 2018. Porów-
nanie dwóch naborów przedstawiono na wykresie 
na następnej stronie.

Na podstawie danych uzyskanych z sys-
temu elektronicznego na każdym wydziale PUM 

NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY 
MŁODEGO BADACZA NA ROK 2018

Wydział
Liczba 

wniosków 
nowych

Łączna wnioskowana kwota – 
nowe wnioski (zł) (uwzględniająca 

cały okres realizacji projektu)

Liczba wnio-
sków konty-
nuowanych

Łączna wnioskowana 
kwota – wnioski 

kontynuowane (zł)

Wydział Lekarski z Oddziałem 
Nauczania w Języku Angielskim 27 1 959 267 14 467 259

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 5 231 151 12 357 392
Wydział Nauk o Zdrowiu 22 1 316 685 18 383 491
Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny 
i Medycyny Laboratoryjnej 0 0,00 1 40 000
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wyselekcjonowano najważniejsze informacje doty-
czące projektów młodego badacza na rok 2018 i doko-
nano podziału wniosków na poszczególne wydziały:

Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania 
w Języku Angielskim – łącznie wpłynęło 41 wnio-
sków, w tym 27 nowych oraz 14 o kontynuację. 
Po weryfi kacji wniosków określono dwa kryteria decy-
dujące o sposobie rozliczenia projektu: dla doktoran-
tów – uzyskanie stopnia naukowego doktora przez 
wnioskodawcę – 20 wniosków nowych, oraz dla mło-
dych naukowców – przygotowania artykułu nauko-
wego – 7 wniosków nowych. W przypadku projektów 
kontynuowanych – 10 projektów dotyczy doktorantów, 
a 4 wnioski – przygotowania artykułu naukowego.

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny – łącznie 
wpłynęło 17 wniosków, w tym 5 nowych na uzyska-
nie stopnia naukowego doktora oraz 12 wniosków 
kontynuowanych dla młodych naukowców. W przy-
padku projektów kontynuowanych 11 wniosków 
dotyczy uzyskania stopnia naukowego doktora, a 1 
wniosek - przygotowania artykułu naukowego. 

Wydział Nauk o Zdrowiu – łącznie wpłynęło 40 
wniosków, w tym 22 wnioski nowe oraz 18 konty-
nuowanych. Po weryfi kacji wniosków określono dwa 
kryteria decydujące o sposobie rozliczenia projektu: 
dla doktorantów – uzyskanie stopnia naukowego 
doktora przez wnioskodawcę – 8 wniosków nowych, 

oraz dla młodych naukowców – przygotowanie arty-
kułu naukowego – 14 wniosków kontynuowanych. 
W przypadku projektów kontynuowanych 16 wnio-
sków dotyczy doktorantów, a 2 – przygotowania 
artykułu naukowego.

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medy-
cyny Laboratoryjnej – wpłynął 1 wniosek konty-
nuowany, który dotyczył przygotowania artykułu 
naukowego.

Warto wspomnieć, że aplikujący młodzi bada-
cze mają w swoim dorobku publikacje z impact 
factor, liczne nagrody oraz współpracę w zakresie 
realizacji zadań prowadzonych w ramach grantów 
naukowych mających zewnętrzne źródła fi nanso-
wania, m.in. z Narodowego Centrum Nauki. Wiele 
osób prowadzących badania w ramach projektów 
młodego badacza z powodzeniem aplikuje o środki 
zewnętrzne, np. w ramach środków dostępnych 
w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Na szczególną uwagę zasługują kierownicy pro-
jektów młodego badacza, którzy otrzymali w kon-
kursie PRELUDIUM środki fi nansowe na realizację 
badań podstawowych z Narodowego Centrum Nauki. 
Są to: Magdalena Perużyńska, Dominika Maciejew-
ska, Małgorzata Kaczorowska, Marta Budkowska, 
Daria Sałata, Natalia Serwin, Grzegorz Sukiennicki.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje, 
że wszystkie wnioski złożone w systemie elektro-
nicznym zostaną poddane ocenie przez recenzentów 
powołanych przez dziekanów wydziałów. Ostateczne 
rozstrzygnięcie konkursu na projekty młodego bada-
cza nastąpi wiosną 2018 r. 

Izabela Kuczyńska
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

DYPLOMY NA ZAKOŃCZENIE DUM PUM
Już szósty raz odśpiewaliśmy w auli Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie „Gaudeamus 
igitur”, kończący rok akademicki na Dziecięcym 
Uniwersytecie Medycznym PUM. Podczas uroczy-
stości stu absolwentów DUM PUM otrzymało z rąk 
prof. Barbary Dołęgowskiej, prorektor ds. dydak-
tyki PUM, certyfi katy poświadczające uczestnictwo 
w projekcie.

Jak każdego roku, tak i podczas szóstej edycji 
DUM PUM młodzi studenci w wieku 7–13 lat uczest-
niczyli w wykładach, seminariach i ćwiczeniach 

ukierunkowanych na promowanie zdrowia oraz 
środowiska uniwersyteckiego. 

Październik poświęcony był poznaniu społeczno-
ści i tradycji akademickiej. Zwiedziliśmy Rektorat 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
od piwnicy aż po strych. O historii uczelni opowia-
dali Zbigniew Żuk, pracownik Działu Administra-
cyjno-Gospodarczego, oraz Magdalena Bikowska, 
koordynator projektu. Podczas kolejnych zajęć 
wprowadziliśmy podstawy z pierwszej pomocy przed-
medycznej, dostosowane do możliwości młodego 
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odbiorcy, a zespołem kierował mgr Krzysztof Radek 
z Zakładu Interwencji Klinicznych i Medycyny 
Katastrof. Kolejny zjazd poświęcony był opiece nad 
osobami starszymi. Prowadząca wykłady dr Maria 
Korzonek, kierownik Samodzielnej Pracowni Opieki 
Długoterminowej, barwnie opowiedziała małym 
studentom, gdzie na świecie żyje największa liczba 
osób, które przekroczyły setkę. Dzieci mogły podzi-
wiać również piękne japońskie kimona. Początki 
medycyny i jej rozwój przedstawiła dr hab. Aleksan-
dra Kładna, kierownik Zakładu Historii Medycyny 
i Etyki Lekarskiej. Podczas styczniowego zjazdu 
studenci zwiedzili Muzeum Historii Medycyny, 
gdzie zgromadzone zbiory i eksponaty budziły 
ogromne zainteresowanie. Po raz pierwszy drzwi 
dla DUM PUM otworzyła Katedra i Zakład Anatomii 
Prawidłowej. Doktor hab. Aleksandra Gawlikow-
ska-Sroka wprowadziła młodzież w zawiły świat 
budowy ludzkiego organizmu. Kwiecień tradycyjnie 
poświęcony jest w DUM PUM książkom – druko-
wanym i w wersji elektronicznej. Na wspaniałą 
wycieczkę po Bibliotece Głównej PUM zabrała 
studentów mgr Dagmara Budek, dyrektor 
Biblioteki. Podczas ostatnich, czerwcowych 
zajęć, prowadzonych przez mgr Natalię Bobak 
z Zakładu Interwencji Klinicznych i Medycyny 
Katastrof, graliśmy w medyczne podchody, pod-
czas których mówiliśmy, jak bezpiecznie spędzić 
wakacje. Aby gra nie była zbyt prosta, uczestnicy 
musieli poznać zaszyfrowany alfabet z ukrytymi 
w budynku medycznymi hasłami.

Wierzymy, że wakacje okażą się bezpieczne 
i pełne zdrowia dla każdego z naszych absolwen-
tów. Powodzenia!

Projekt DUM PUM nie mógłby rozwijać się, gdyby 
nie coroczne wsparcie fi nansowe Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. 

Na kolejną edycję Dziecięcego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie zapraszamy od nowego 
roku akademickiego 2017/2018. Tym razem uru-
chamiamy projekt fi nansowany ze środków unij-
nych. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeci-
nie w partnerstwie z Gminą i Miastem Szczecin 

realizuje projekt pn. „Dziecięcy Uniwersy-
tet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014–2020 współfi nansowanego z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. 
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie 

www.pum.edu.pl/dum. 

red. Kinga Brandys
Dział Promocji i Informacji 

dr n. med. Magdalena Bikowska
koordynator DUM PUM 
Zdjęcia Foto Praktyka
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12 czerwca 2017 r. w auli Rektoratu PUM odbyło 
się uroczyste absolutorium Medycznego Uniwersy-
tetu Seniora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie (MUS PUM) – pierwszego w Polsce 
uniwersytetu medycznego dla seniorów. 

Dumnymi absolwentami czwartej edycji MUS 
PUM w roku akademickim 2016/2017 zostało 114 
studentów – 102 kobiety i 12 mężczyzn. W gronie 
tegorocznych absolwentów znaleźli się przedsta-
wiciele wielu interesujących zawodów: lekarze, 
pielęgniarki, kosmetolodzy, chemicy, farmaceuci, 
ekonomiści, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, 
rolnicy, kucharze, mechanicy, muzycy, plastycy, 
scenografowie i wielu innych.

Profesor Bogusław Machaliński, rektor PUM, 
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk, kanclerz PUM, 
prof. Tomasz Grodzki, senator RP, nie mogąc oso-
biście uczestniczyć w tym wydarzeniu, przesłali listy 
gratulacyjne, dziękując za zaproszenie i gratulując 
absolwentom MUS wytrwałej pracy oraz wysiłku 
włożonego w zdobywanie wiedzy z zakresu współ-
czesnej medycyny, a komitetowi organizacyjnemu 
MUS gratulując organizacji i skutecznego działa-
nia na rzecz popularyzacji wiedzy o zdrowiu wśród 
seniorów. Do życzeń dołączyła się także prof. Bar-
bara Dołęgowska, prorektor ds. dydaktyki PUM, 
uczestnicząca w tegorocznej uroczystości.

Najważniejszym punktem absolutorium było 
wręczenie dyplomów ukończenia MUS PUM przez 
prof. Barbarę Dołęgowską.

Doktor Magdalena Kamińska, koordynator MUS 
PUM, składając absolwentom podziękowania za 
zainteresowanie i udział w projekcie, życzyła im 
wszelkiej pomyślności i satysfakcji z dotychczaso-
wych działań oraz dalszego zaangażowania w pro-
jekty służące szeroko pojętemu „pomyślnemu 
starzeniu się”. Złożono także podziękowania tego-
rocznym wykładowcom za niezwykle interesujące 
wystąpienia, a także organizatorom warsztatów za 
wskazówki dotyczące zasad prozdrowotnego trybu 
życia. 

W tegorocznej edycji MUS PUM studenci–seniorzy 
wysłuchali wykładów: prof. Tomasza Grodzkiego, 
prof. PUM Anny Lubkowskiej, prof. US Andrzeja 
Potemkowskiego, prof. Wojciecha Lubińskiego, 
prof. Michała Kurka, prof. Andrzeja Bohatyrewi-
cza, dr hab. Justyny Pełki-Wysieckiej, dr. Wojcie-
cha Marlicza, prof. Miłosza Parczewskiego oraz 
prof. Barbary Dołęgowskiej. Podziękowania skie-
rowano także do prowadzących ćwiczenia i warsz-
taty: mgr Natalii Bobak za pierwszą pomoc przed-
medyczną; dr n. med. Dorocie Ćwiek za zajęcia 
o samobadaniu piersi i profi laktyce raka sutka; 
nadkom. Annie Sikorze-Rychlik z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Szczecinie za cykl „Bezpieczny 
senior”; mgr Barbarze Szydłowskiej za spotkania 
w Klubie Eurofi tness w Szczecinie; dr n. med. Ewe-
linie Żyżniewskiej-Banaszak za warsztaty z zakresu 
fi zjoterapii i profi laktyki nietrzymania moczu; Arlecie 
Góreckiej-Przybycień, prezes Fundacji E-medycyna 

DYPLOMY NA ZAKOŃCZENIE MUS PUM 
DODAJEMY ŻYCIA DO LAT, 

A NIE LAT DO ŻYCIA!
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i Krzysztofowi Kalinowskiemu – dyrektorowi fi nan-
sowemu K2-Med za zajęcia z telekardiologii i neuro-
rehabilitacji, mgr Joannie Hołowko za warsztaty 
dietetyczne i dobrą dietę seniora oraz mgr Beacie 
Lasockiej za naukę i instruktaż nordic walkingu. 

Krystyna Muszyńska, starościna roku, w imieniu 
absolwentów podziękowała władzom PUM i orga-
nizatorkom MUS za organizację projektu i nieza-
pomniane wspomnienia z nim związane, a Radzie 
MUS za współpracę w organizacji ponadprogramo-
wych wycieczek i wyjazdów integracyjnych, m.in. 
do Dziwnowa i Przelewic.

Wykład absolutoryjny pt. „Diagnostyka 
laboratoryjna – co każdy pacjent wiedzieć 
powinien” wygłosiła prof. Barbara Dołęgow-
ska. Absolutorium zakończyło pamiątkowe 
zdjęcie absolwentów MUS z władzami PUM 
i wspólna degustacja muffi nków z logo MUS 
PUM.

Działalność Medycznego Uniwersytetu Seniora 
jest kierowana do osób z wykształceniem minimum 
średnim, które ukończyły 60. rok życia. Za organi-

zację projektu MUS PUM odpowiedzialny jest zespół: 
dr n. med. Magdalena Kamińska, koordynator MUS 
PUM, asystent w Zakładzie Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, red. Kinga Brandys, kierownik Działu 
Promocji i Informacji, dr n. med. Maria Korzonek, 
kierownik Samodzielnej Pracowni Opieki Długo-
terminowej WNoZ oraz mgr Halina Nestorowicz. 

Dzięki wsparciu fi nansowemu Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Szczecina projekt MUS 
PUM jest bezpłatny dla mieszkańców naszego mia-
sta, a PUM nie pobiera od studentów opłat rekru-

tacyjnych.
Rekrutacja na kolejną edycję MUS PUM 

w roku akademickim 2017/2018 odbędzie 
się w 23 sierpnia 2017 roku. Szczegóły 
na stronie http://www.pum.edu.pl/stu-
dia/mus.

dr n. med. Magdalena Kamińska
koordynator MUS PUM

red. Kinga Brandys
Dział Promocji i Informacji 

Zdjęcia Foto Praktyka

ka Ra R
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Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
odwiedził w czerwcu światowej sławy naukowiec 
prof. Piotr Chomczyński z małżonką prof. Judith 
A. Heiny. W ubiegłym roku prof. Chomczyński prze-
kazał naszej uczelni obraz „Chaos przed zagładą 
w obecności jaja wieczności” Franciszka Staro-
wieyskiego, który na czas przygotowania odpowied-
niego miejsca w Rektoracie PUM był pokazywany 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Dzieło z cyklu 
„Teatr rysowania” ma 16 m długości oraz 3 m wysoko-
ści, powstało w 1996 r. w Chicago. Obraz w czerwcu 
2017 r. został przewieziony do Rektoratu PUM przy 
ul. Rybackiej, gdzie będzie wkrótce eksponowany. 

Profesor Piotr Chomczyński jest wybitnym 
naukowcem z niekwestionowanym dorobkiem 
w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej. 
Istotna część jego publikacji poświęcona jest zagad-
nieniom dotyczącym izolacji kwasów nukleino-
wych. Zajmuje się także biochemią hormonów oraz 
badaniami przysadki mózgowej. Prace prof. Piotra 
Chomczyńskiego w szczególny sposób wpłynęły 
na rozwój światowej nauki. Opracowana przez 

niego metoda zrewolucjonizowała badania mole-
kularne i umożliwiła niebywały postęp w biologii, 
genetyce, medycynie klinicznej oraz agrotechnice. 
Jest wg brytyjskiego dziennika „The Guardian” 
na 17. miejscu elity światowych „gigantów” (The 
Gigants of Science). Takiego sukcesu nie osiągnął 
dotąd żaden Polak. Dorobek naukowy profesora 
obejmuje 58 publikacji i 13 rozdziałów w książkach 
i podręcznikach. W 2013 r. otrzymał tytuł doktora 
honoris causa Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie.

Wizytę prof. Piotra Chomczyńskiego na PUM 
podzielono na trzy etapy. Pierwszym była kon-
ferencja prasowa w sali Senatu z udziałem 
prof. Jerzego Samochowca, prorektora ds. nauki 
PUM, i prof. Andrzeja Ciechanowicza, kierownika 
Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej PUM, byłego 
rektora PUM, laudatora dr h.c. Piotra Chomczyń-
skiego. 

Drugi etap to wizyta w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie, gdzie dr Dariusz Kacprzak, zastępca 
dyrektora ds. naukowych muzeum, zaprezentował 

PUM OTRZYMAŁ OBRAZ 
FRANCISZKA STAROWIEYSKIEGO
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ofi arowany obraz Starowieyskiego. Goście poznali 
także historię Pomorza Zachodniego i książąt 
pomorskich. Szczególną uwagą cieszyła się uni-
katowa kolekcja klejnotów książęcych. Jednak naj-
więcej emocji wzbudziła wizyta w Polskiej Bazie 
Genetycznej Ofi ar Totalitaryzmów i jej koordynator 
dr Andrzej Ossowski, kierownik Zakładu Medycyny 
Genetycznej PUM, który z wielką pasją i detalami 
omówił metody i prowadzone badania identyfi ka-
cyjne oraz miejsca pochówków.

Rozmowa Kingi Brandys 
z prof. Piotrem Chomczyńskim
Kinga Brandys: Panie profesorze, nie słyszałam, aby 
doktor honoris causa przekazał uczelni tak wyjąt-
kowy prezent, obraz genialnego artysty Franciszka 
Starowieyskiego. Skąd taki pomysł i dlaczego?
Prof. Piotr Chomczyński: Wszystko zaczęło 
się w 2013 r., kiedy przyjechałem do Szczecina. 
Zobaczyłem małą, intelektualnie aktywną uczelnię 
i pomyślałem, że trzeba coś do tej aktywności doło-
żyć. Pomyślałem, że Starowieyski – najwybitniejszy 
współczesny malarz – byłby najodpowiedniejszy, 
aby docenić to, co robicie w Szczecinie. 

A Pan zna Szczecin?
– Byłem tu po raz pierwszy cztery lata temu. To jest 
piękne miasto i lubię ludzi, którzy tu mieszkają. 
Szczecin przyczynił się do ruchu Solidarności, u was 
wszystko się zaczęło i to zapamiętałem. Chciałem 
docenić lokalne społeczeństwo, o którym w Ameryce 
nie jest za głośno. 

Panie profesorze, wiem, że PUM będzie się chwalił 
tym wyjątkowym prezentem. 
– Będę bardzo zadowolony. 

Proszę powiedzieć, nad czym Pan teraz pracuje?
– W mojej fi rmie w Cincinnati Molecular Research 
Center produkujemy zestawy chemiczne i opra-
cowujemy nowe technologie, które sprzedajemy. 
Mamy blisko 50 agentów na całym świecie. Ta dzia-
łalność pochłania mi dużo czasu. Ostatnio sprze-
dałem nasze odczynniki do Kazachstanu. Prowa-
dzimy także bardzo ciekawe projekty naukowe, tj. 
sekwencjonowanie RNA. Jest to metoda bardzo 
zaawansowana i skomplikowana, wraz z moim 
zespołem pracujemy nad tym, jak ją ulepszyć 
od strony chemicznej i informatycznej. To jest nie-
prawdopodobna technologia, mnie samemu cza-
sem ciężko ją zrozumieć. Teraz na ekranie widzę 
21 tys. określonych genów. To co było kiedyś, jak 
byłem młodym naukowcem, niewyobrażalne, staje 
się rzeczywistością. Trudno to pojąć ludzkim umy-
słem i dlatego używamy komputerów, aby oceniły, 
co jest w tych genach. A do tego potrzebne są nam 
programy komputerowe, obecnie pracujemy nad 
jednym z nich. I nie jest to projekt komercyjny. Jak 
już zakończymy prace, wówczas udostępnimy go 
szerszej publiczności, tak aby każdy mógł z niego 
skorzystać.

Dziękuję za rozmowę.

Profesor Piotr Chomczyński posiada kolekcję 
obrazów polskich artystów, m.in. Gierymskiego, 
Gersona, Kossaka, Witkacego, Cybisa, Beksiń-
skiego, Dudy-Gracza, Olbińskiego. Jest współzało-
życielem fi rmy produkującej soki z dodatkiem skon-
centrowanego likopenu. Likopen to jeden z przeciw-
utleniaczy, ma właściwości chroniące organizm 
przed wieloma chorobami sercowo-naczyniowymi 
i chorobami nowotworowymi. 

red. Kinga Brandys
Zdjęcia Kinga Brandys, Łukasz Szełemej 
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BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE! 
10 maja w Bibliotece Głównej PUM zainaugu-

rowany został XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 
Impreza odbywająca się pod patronatem Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) ma na celu 
popularyzację książek, czytelnictwa i bibliotek. 
Ten rok to dla Stowarzyszenia rok szczególny, 
rok 100-lecia działalności. Organizacja powstała 
w 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich, pod 
obecną nazwą działa od roku 1953 r. Obszary dzia-
łania SBP związane są z popularyzacją czytelnictwa 
poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez, ale 
też z promowaniem wysokiego standardu usług 
bibliotecznych i informacyjnych, jak również zawodu 
bibliotekarza, a także integracją środowiska zawo-
dowego i wspieraniem rozwoju zawodowego bibliote-
karzy. Stowarzyszenie organizuje konferencje, semi-
naria, warsztaty dla bibliotekarzy, wydaje fachowe 

czasopisma i książki. Współpracuje też z innymi 
organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Jest 
członkiem International Federation of Library Asso-
ciations and Institutions (IFLA) – największej świa-
towej organizacji zrzeszającej instytucje związane 
z bibliotekarstwem. Z racji 100-lecia SBP Polska 
będzie gospodarzem światowego kongresu IFLA, 
który odbędzie się w tym roku w sierpniu we Wro-
cławiu. 

Akcja „Bibliotekarze dzieciom” jest organizo-
wana przez środowisko bibliotekarzy szczeciń-
skich od wielu lat. Charytatywny kiermasz ksią-
żek, którego organizatorem jest Koło nr 2 Bibliotek 
Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Oddział Zachodniopomorski, po raz siódmy odbywa 
się w naszej bibliotece. Dochód z kiermaszu co roku 
przeznaczony jest na inny cel, w tym roku na wspar-
cie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

SERWIS INFORMACYJNY 
BIBLIOTEKI PUM
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Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, a dokładnie 
na zakup książek i innych pomocy dydaktycznych 
dla podopiecznych Niepublicznego Specjalnego 
Przedszkola „Tęcza”.

W otwarciu kiermaszu wzięły udział władze PUM, 
z rektorem prof. Bogusławem Machalińskim, oraz 
dyrektorzy i pracownicy bibliotek akademickich 
Szczecina – współorganizatorzy kiermaszu. Wśród 
gości była również prezes Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 
„Tęcza” Alicja Zołotucha oraz opiekunki z przed-
szkola z podopiecznym Krzysiem i jego mamą.

Jak co roku, kiermaszowi towarzyszył poczę-
stunek, na który składały się słodkie wypieki oraz 
domowy chleb, smalczyki, ogóreczki i tym podobne 
specjały przygotowane przez bibliotekarzy ze szcze-
cińskich bibliotek akademickich. 

Bibliotekarze z naszej biblioteki tradycyjnie 
przygotowali również wystawę związaną z hasłem 
Tygodnia Bibliotek „Biblioteka. Oczywiście!” oraz 
bogatą ekspozycję zatytułowaną „Moc pszczoły, 
czyli lecznicze działanie miodu i innych produk-
tów pszczelich”.

Dagmara Budek* * *
Inspiracją wystawy posterowej zatytułowanej 

„Biblioteka” było hasło tegorocznych obchodów 
Tygodnia Bibliotek „Biblioteka. Oczywiście!”. Pre-
zentacja składa się z pięciu plakatów i choć mogłoby 
się wydawać, że na tak ograniczonej przestrzeni nie 
można już dodać niczego wykraczającego poza banał 
i nudę, autorkom udało się wyjść poza stereotyp. 
Postery od pierwszego spojrzenia uderzają inten-
sywnymi kolorami z palety podstawowej. Wybór 
takiej kolorystyki i czcionki symbolicznie nawiązuje 
do największej biblioteki współczesnego świata – 

wyszukiwarki Google. Na poszczególnych plakatach 
grafi cznie i przestrzennie zostały przedstawione 
najważniejsze funkcje biblioteki naukowej: groma-
dzenie i opracowanie; przechowywanie; informacja, 
promocja i szkolenie; udostępnianie.

Plakaty można „czytać” na wielu płaszczyznach, 
na przykład: biblioteka jako organizacja, w której 
każdy proces jest logiczną konsekwencją poprzed-
niego; biblioteka jak układanka puzzli, w której 
wszystko musi do siebie idealnie pasować; biblio-
teka jako nowoczesne, wszechstronne narzędzie 
w zasięgu ręki każdego obywatela świata.

Przekaz jest symboliczny i przyciągający uwagę, 
a zarazem przystępny dla każdego obserwatora. 
Każdy może tu znaleźć przestrzeń dla siebie – Biblio-
teka. Oczywiście!

Autorkami wystawy są Ewa Antosiewicz, Renata 
Klimko i Alicja Rogowska z Działu Informacji Nauko-
wej i Bibliografi i Biblioteki Głównej PUM.

Alicja Rogowska* * *
MOC PSZCZOŁY, CZYLI LECZNICZE DZIAŁANIE MIODU 
I INNYCH PRODUKTÓW PSZCZELICH

Dobrze, gdy pokarm jest lekiem, a lek pokarmem.
Hipokrates 

Gdyby kiedyś wymarły wszystkie pszczoły, całe 
życie na ziemi zniknęłoby razem z nimi, i to w dość 
krótkim czasie, bo w ciągu trzech-czterech lat – 
prorokował Albert Einstein.

Pszczoły zawsze były ważną i nieodłączną częścią 
naszego ekosystemu. Miliony lat ewolucji sprawiły, 
że rośliny owadopylne są ściśle uzależnione od pszczół, 
istnienie jednych jest niemożliwe bez istnienia dru-
gich. Od zapylania uzależnione jest 80% roślin.
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Korzyści z obecności pszczół w życiu człowieka 
są przeogromne. Zapylając rośliny, zbierają one 
bowiem pyłek niezbędny w powstawaniu ich fl ago-
wego produktu – miodu, który od zarania dziejów 
był dla człowieka wielkim rarytasem oraz niezwykle 
cenionym produktem zdrowotnym. Przykładowo 
w mitologii greckiej zwany był pokarmem bogów, 
starożytni Egipcjanie nadali mu miano symbolu 
faraona, zaś chrześcijańska kultura wspomina 
biblijną krainę mlekiem i miodem płynącą.

Oprócz szeregu niezaprzeczalnych zalet smako-
wych, miód ma wiele zastosowań. I tak miody róż-
nego rodzaju stosuje się w leczeniu najrozmaitszych 
schorzeń: zakażeń bakteryjnych, grzybiczych czy 
wirusowych, ponadto doskonale wpływa na funk-
cjonowanie układu pokarmowego, m.in. wspomaga 
odtruwanie organizmu z toksyn; wykazuje również 
działanie przeciwalergiczne. Spożywanie miodu 
reguluje pracę serca i układu naczyniowego (obniża 
ciśnienie krwi i hamuje postęp miażdżycy), przyspie-
sza gojenie ran oraz jest antidotum na wszelakie 
problemy skórne (uwaga dla dbających o wygląd: 
to świetny przeciwutleniacz!).

Miód wspaniale wpływa nie tylko na ciało, 
ale i duszę – potwierdzono jego działanie anty-
depresyjne; leczy też apatię oraz stany wyczer-
pania fi zycznego i psychicznego. Dobroczynnie 
działa również na układ nerwowy – jest bardzo 
pomocny w przypadku nerwic lub bezsenności. 
Poza tym osłabia niepożądane działanie używek. 
Z uwagi na dostarczanie najlepszego rodzaju ener-
gii i wigoru zalecany jest szczególnie dla rekon-
walescentów oraz sportowców. Nie powinny go też 
unikać osoby dbające o linię, gdyż miód, w prze-

ciwieństwie do innych słodkich produktów, ma 
niski indeks glikemiczny.

I właśnie z myślą o niezaprzeczalnych walorach 
miodu powstała wystawa na temat tego niezwykłego 
produktu, autorstwa pracowników czytelni: Ewy 
Jarmołowicz, Renaty Pabisiak, Izabeli Górczyńskiej 
i Magdaleny Kowalskiej. W szklanych gablotach zostały 
pokazane różne rodzaje miodów, z opisem ich pocho-
dzenia oraz leczniczych właściwości, jak też wska-
zówkami co do ich zastosowania. Szczególny nacisk 
położono też na wszelkie pszczele produkty, z któ-
rych korzysta człowiek, a które związane są z miodem 
lub wyprodukowane na jego bazie: liczne produkty 
zdrowotne i kosmetyki z miodu oraz z pochodnych 
tego szlachetnego surowca. W kolejnych gablotach 
znalazły się akcesoria związane z pracą pszczelarza 
oraz sposobami pozyskiwania „płynnego złota”: odskle-
piacz, podkurzacz czy zmiotka służąca do zmiatania 
pszczół z plastra miodu, bez czynienia im krzywdy. 

Prawdziwym hitem okazały się jednak kape-
lusz pszczelarza oraz najprawdziwszy ul (używany, 
ze zmumifi kowaną pszczołą w środku), zaprezen-
towane w holu oraz degustacja miodowych ciast 
i jednego z bardzo wartościowych gatunków miodu – 
z rzepaku i mniszka lekarskiego, szczególnie pole-
canego przy problemach wątrobowych.

Osobną tablicę poświęcono znanym pszczelarzom 
i wynalazcom, bowiem również naukowcy i lekarze 
nie tylko doceniali zalety apiterapii, ale nawet czyn-
nie zaangażowali się w badania na temat pszczół, 
propagowanie wiedzy o miodzie oraz upowszechnia-
nie jego licznych zastosowań. Niektórzy z nich oso-
biście zajmowali się pszczelarstwem, np. Linneusz.

Słowem – miód to lek na całe zło. 
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A kto jeszcze w to nie wierzy, tego zapraszamy 
serdecznie na wielką wystawę o miodzie, którą 
można oglądać w holu Biblioteki Głównej PUM 
na pierwszym piętrze do końca roku. Smacznego 
oglądania życzą autorki wystawy.

Magdalena Kowalska
Zdjęcia Anna Cymbor

KATALOG MOBILNY BIBLIOTEKI PUM
W elektronicznym kata-

logu bibliotecznym w syste-
mie Aleph uruchomiono wer-
sję przeznaczoną dla urzą-
dzeń mobilnych. Interfejs 
jest przyjazny dla smartfo-
nów i tabletów. Dostępne 
są standardowe funkcje ka-
talogu: wyszukiwanie po słowie – proste i zaawanso-
wane, wyszukiwanie w indeksach oraz wybór bazy 
do przeszukiwania. Po zalogowaniu się jest rów-
nież możliwość sprawdzenia stanu swojego konta 
bibliotecznego, terminów zwrotów wypożyczonych 

książek, zamówień i transakcji fi nansowych. Ka-
talog mobilny dostępny jest w dwóch wersjach ję-
zykowych – polskiej i angielskiej, pod adresem: 
http://212.14.7.162:8991/F?func=fi nd-b&local_
base=PAM01_mobile.

Anna Cymbor

PUM NA NIEMIECKICH 
TARGACH EDUKACYJNYCH

Ekipa Działu Promocji i Informacji PUM wspoma-
gana przez pracowników Działu Rekrutacji uczest-
niczyła w trzech imprezach targowych w Niemczech.

Jedenasta edycja targów Vocatium rozpoczęła się 
maju we Frankfurcie nad Odrą, następnie pojecha-
liśmy do Berlina, a kończyliśmy w lipcu w Rostoku. 
Organizatorem targów jest IfT Instytut Rozwoju 
Talentów (IfT Institut für Talententwicklung Mitte 
GmbH).

Targi edukacyjne we Frankfurcie nad Odrą 
w Branderburg-Halle odwiedziło ponad 1  400 
uczniów z polskich i niemieckich szkół regionu 
przygranicznego. Przedstawiciele PUM przepro-
wadzili ponad 150 indywidualnych rozmów. Naj-
częściej pytano o kierunek lekarski, dietetykę oraz 
kosmetologię. W targach wzięły udział polskie oraz 
niemieckie uniwersytety, a także fi rmy poszuku-
jące pracowników. Targi objęte zostały patronatem 
prof. dr Johanny Wanki, federalnej minister edu-
kacji i nauki Niemiec.

Targi w stolicy Niemiec na terenie Berlin Arena 
odwiedziło około 10  000 młodych ludzi. Przedstawi-
ciele PUM mieli zaplanowanych ponad 70 rozmów 
z uczniami; najczęściej pytano o kierunek lekarski 
prowadzony w języku angielskim. Problemem dla 
wielu młodych osób przy podejmowaniu studiów 
w Polsce okazywały się terminy niemieckiej matury.

W imprezie uczestniczyło ponad 170 wystawców, 
w tym przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, 
doradcze, prywatne i publiczne uczelnie wyższe 
z krajów Unii Europejskiej. To jedne z największych 
tego typu targów w Niemczech.

Targi edukacyjne w Rostoku w hali HanseMesse 
objęte były patronatem władz lokalnych oraz mini-
ster edukacji i nauki Niemiec. Brało w nich udział 
95 wystawców reprezentujących szkoły zawodowe, 
średnie, wyższe, fi rmy doradztwa zawodowego, 
przedsiębiorstwa. Targi cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem uczniów, nauczycieli oraz doradców 
zawodowych i pedagogów. Odwiedziło je około 4  500 
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uczniów zainteresowanych planowaniem swojej 
edukacji. Stoisko naszej uczelni odwiedziło ponad 
50 osób, wiążących swoje plany z edukacją w Pol-
sce. Tradycyjnie największym zainteresowaniem 
cieszył się kierunek lekarski prowadzony w języku 
angielskim. Impreza była szeroko komentowana 
w lokalnych mediach.

Dbając o bezpieczeństwo naszych kandydatów, 
wręczaliśmy im odblaski z logo PUM w pięciu róż-

nych kolorach, a do tego długopisy. Młodzi ludzie 
mogli również skosztować najlepszych pumowskich 
krówek. 

Dorota Czarnecka 
Dział Rekrutacji

Cezary Czerniakowski 
Dział Promocji i Informacji

Zdjęcia Cezary Czerniakowski

Taka wyjątkowa noc jest tylko raz w roku – 
to Europejska Noc Muzeów. Już po raz drugi włączył 
się do niej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szcze-
cinie. 20 maja 2017 r. Rektorat przy ul. Rybackiej 
odwiedziło ponad tysiąc osób. Dla zwiedzających 
przygotowano dwie trasy, w tym po raz pierwszy 
w podziemiach budynku.

Trasa pierwsza trwała ponad godzinę. Na począ-
tek w holu Rektoratu przewodnicy opowiadali 
o historii budynku, jego budowniczym i związkach 
ze Szczecinem. Następnie główną klatką schodową 
zwiedzający przechodzili do sali Senatu z portre-
tami 16 rektorów uczelni. Kolejnym miejscem było 
Muzeum Historii Medycyny oferujące unikatowe 
zbiory sprzętu medycznego i dokumentów z XIX 
i XX w., gdzie pracownicy Zakładu Historii Medy-
cyny i Etyki Lekarskiej interesująco opowiadali 
o historii medycyny i zgromadzonych ekspona-
tach. Wielkie wrażenie robiła wizyta na zabytkowym 
strychu (750 m kw.) z widoczną więźbą dachową 
i ławami kominiarskimi oraz obszerne kubaturowo 
wnętrze wieży z oryginalnymi schodami łączonymi 
nitami. Ostatnim punktem tej trasy była aula im. 
Profesora Witolda Starkiewicza.

Druga, znacznie krótsza trasa ograniczała się 
do podziemia na poziomie minus 2. Tu warte obej-
rzenia były pomieszczenia wykorzystywane w czasie 
II wojny światowej jako schrony, systemy napowie-
trzające i stara kanalizacja. Po zgaszeniu światła 

nadal bardzo dobrze widoczne były zastosowane 
przez Niemców systemy bezpiecznej komunikacji.

Pierwsza wzmianka źródłowa o miejscu, na któ-
rym obecnie położone są zabudowania PUM, pocho-
dzą z dokumentu, w którym jest mowa o zakupie 
przez opata konwentu cystersów „wolnego placu 
należącego do nas (tj. do miasta) położonego 
na wzniesieniu”. W połowie XVI w. po reformacji 
dwór opata przeszedł w posiadanie książąt pomor-
skich. Książę Jan Fryderyk do czasu wybudowania 
nowej kancelarii użytkował go przejściowo jako sie-
dzibę kancelarii krajowej. W XVIII w. na rozkaz króla 
Fryderyka Wilhelma I władze pruskie wybudowały, 
składający się z dwóch przylegających do siebie 
skrzydeł, trzypiętrowy budynek z podwójnym stry-
chem z przeznaczeniem na magazyn prowiantowy. 
W 1899 r. magazyn zosta ł przejęty przez miasto 
i zburzony. Na jego miejscu w 1902 r. rozpoczęła 
się budowa nowej siedziby administracji miasta 
pod nowym adresem Magazinstraße Nr. 1, którą 
ukończono w 1904 r. Architekt Wilhelm Meyer-
-Schwartau zaprojektował trójskrzydłowy budynek 
o nieregularnym kształcie, z wysoką, 68-metrową 
strzelistą wieżą od południowej strony, którą dobu-
dowano do budynku głównego cztery lata później. 
Wejście główne umieszczono od strony Magazin-
straße.

Budynek Rektoratu PUM zaprojektowany został 
w stylu północnoniemieckiego renesansu. Wznie-

NOC MUZEÓW NA PUM
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siony na nieregularnym planie, pokryty grubo-
ziarnistym tynkiem, posadowiony jest na cokole 
z czerwonego szwedzkiego granitu, a dekoracyjne 
detale architektoniczne: portyki, tralki, zwieńcze-
nia, wykusze, gzymsy, opaski okienne, wykonano 
z czerwonego piaskowca wezerskiego. Przed wojną 
była tu siedziba władz administracyjnych Szczecina. 
Mieściły się oddziały nadzoru miejskiego: Policja, 
Dział Opieki Społecznej, Sąd Rzemieślniczy, Wydział 
ds. Budowy Ulic i Sieci Kanalizacyjnej, Urząd Mel-
dunkowy oraz Sala Ślubów i Sala Posiedzeń Komisji, 
a w obecnej auli – Kasa Oszczędnościowa. 

Noc Muzeów na PUM organizuje Dział Promocji 
i Informacji. W tym przedsięwzięciu uczestniczy 

blisko 30 osób, w tym studenci PUM (ratownicy 
medyczni, pielęgniarki, położne i dietetycy). 

Europejska Noc Muzeów jest okazją do odwiedze-
nia miejsc rzadko udostępnianych szerszej publicz-
ności. W Szczecinie do tej akcji przystąpiło blisko 
150 podmiotów. 

Kinga Brandys
rzecznik prasowy

Zdjęcia: Kinga Brandys, Andrzej Kraśnicki 

Przy opracowaniu historycznym korzystałam z materiałów 
udostępnionych przez Książnicę Pomorską i Archiwum 
Państwowe oraz ze zbiorów własnych PUM.

Przez kilka ostatnich stuleci funkcjonował pogląd 
oparty na teorii Johna Locke’a, według którego czło-
wiek rodzi się jako czysta, biała karta – „tabula 
rasa” i dopiero czynniki zewnętrzne, jak wychowanie 
i zdobywane w ciągu lat doświadczenia kształtują 
jego umiejętności i charakter. Nauki współczesne 
przynoszą coraz więcej dowodów na to, że wiele 
indywidualnych, charakterystycznych tylko dla 
nas cech i przymiotów jest uwarunkowanych gene-
tycznie. Wskazują na to między innymi przykłady 
utalentowanych artystycznie bliźniąt. Można nawet 
zaryzykować twierdzenie, że większość twórców 
wszystkich dziedzin sztuki swe talenty i zdolności 
zawdzięcza genom przekazanym im przez przod-
ków. Historia dostarcza nam tu wielu przykładów, 
a jednym z nich jest rodzina Kossaków.

Paryż, rok 1856, Juliusz i Zofi a Kossakowie 
oczekują na poród ich pierwszego dziecka (ryc. 1). 
Pojawił się jednak problem, ponieważ o zaszczyt 

WOJCIECH I TADEUSZ KOSSAKOWIE – 
BLIŹNIĘTA IDENTYCZNE, 
A JEDNAK ODMIENNE

Ryc. 1. Juliusz i Zofi a Kossakowie

zostania ojcem chrzestnym ubiegało się dwóch 
mężczyzn. Jednym z nich był hrabia Jan Kanty 
Działyński (ryc. 2), (ur. 28 września 1829 r. w Kór-
niku, zm. tamże 30 marca 1880 r.), sponsor i przy-
jaciel Juliusza Kossaka, właściciel dóbr Gołuchowa 
w powiecie pleszewskim, a od 1861 r. także miasta 
Kórnik koło Poznania i majątku Janusz nieopodal 
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Łodzi. W odbudowywanym zamku w Kórniku wraz 
z żoną Izabelą z Czartoryskich zgromadził wiele 
dzieł sztuki (m.in. obrazy oraz największą w Pol-
sce kolekcję antycznych waz greckich). Drugim 
pretendentem do roli ojca chrzestnego był Émile-
 -Jean  -Horace Vernet, znany jako Horacy Vernet 
(fr. Horace Vernet) (ur. 30 czerwca 1789 r. w Paryżu, 
zm. 17 stycznia 1863 r. tamże), wybitny francuski 
malarz batalistyczny specjalizujący się w scenach 
z epoki napoleońskiej – nauczyciel, mistrz i przy-
jaciel Juliusza Kossaka (ryc. 3, 4). Horacy Vernet 
był synem Antoine’a Charlesa Horace’a Verneta, 
wybitnego osobistego malarza Napoleona, który 
uprawiał głównie malarstwo batalistyczne (bitwy 
napoleońskie), ale malował też zwierzęta – szczegól-
nie konie. Horacy był też wnukiem Claude’a Josepha 
Verneta, jednego z czołowych francuskich malarzy 
pejzażowych XVIII w. 

Powstał zatem problem, którego z tych mężczyzn 
powinni wybrać państwo Kossakowie. Obaj bowiem 
byli przyjaciółmi Juliusza Kossaka. Ponadto pierw-
szy z nich (Vernet) pomagał Kossakowi rozwinąć 
jego karierę, drugi zaś (Działyński) wspierał go 
fi nansowo, kupując malowane przez Juliusza 
obrazy – portrety koni z jego stadniny. Jak pisał 
w „Pamiętnikach” Wojciech Kossak: „Odmowa była 

niemożliwa, ale tylko jeden z nich mógł zostać 
moim ojcem chrzestnym”. Juliusz i Zofi a Kossa-
kowie stanęli zatem przed poważnym wyzwaniem, 
a sytuacja była niezręczna. Nie mogli się zdecydo-
wać. Każda decyzja była zła, a trzeciej możliwości 
nie było. Czy los mógł podjąć decyzję za Kossa-
ków? Wydawało się to niemożliwe, a jednak tak 
się stało. Zofi a powiła bowiem identyczne męskie 
bliźnięta, którym dano imiona Wojciech i Tadeusz 
(ryc. 5, 6). W encyklopedii znajduje się informacja, 
że Wojciech H. Kossak urodził się w roku 1856, 
a zmarł w 1942, zaś Tadeusz Kossak – w 1857, 
a zmarł w 1935 r. Skąd ta różnica w dacie uro-
dzenia? Czyżby to były to tzw. bliźnięta irlandzkie, 
czyli rodzeństwo urodzone z dwóch różnych ciąż 
w odstępie mniejszym niż jeden rok? Określenie 
to pochodzi z USA, dokąd przed II wojną światową 
masowo przybywali za pracą Irlandczycy. Ich wiedza 
na temat antykoncepcji była tak nikła, że dzieci 
często rodziły się w odstępie mniejszym niż 12 mie-
sięcy i miały ten sam rok urodzenia. W przypadku 
panów Kossaków było jednak inaczej. Wojciech 
urodził się bowiem 31 grudnia 1856 r. o godz. 
23.40, a Tadeusz 1 stycznia 1857 r. o godz. 0.20. 
Różnica pomiędzy ich narodzinami wynosiła zatem 
jedynie 30 minut. 

Ryc. 2. Jan Kanty Działyński Ryc. 3. Émile-Jean-Horace Vernet: 
Autoportret z fajką, 1835 r. 

Ryc. 4. Émile-Jean-Horace Vernet: 
Battle of Fontenoy, 1836 r.

Ryc. 6. Tadeusz (po lewej) Wojciech (po prawej) Kossak. 
Ok. 1932 r.

Ryc. 5. Wojciech (po lewej) i Tadeusz (po prawej) Kossak 
z matką Zofi ą, 1876 r.
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Ryc. 7. Maria Kossak (Pawlikowska-Jasnorzewska) 
oraz Magdalena Kossak (Samozwaniec)

Ryc. 8. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: 
Młode kobiety marzą i płaczą, 1916 r.

Ryc. 10. Portret Magdaleny Samozwaniec 
namalowany przez Wojciecha Kossaka, 1923 r.

Ryc. 9. Jerzy Kossak: Przejście Napoleona ze sztabem 
przez Wilię 24 czerwca 1812 roku, 1924 r.

Kolejnym interesującym, związanym z nimi prze-
dziwnym zbiegiem okoliczności był fakt, że ojcem 
chrzestnym Tadeusza został właściciel ziemski Jan 
Działyński, a Tadeusz Kossak po latach również 
został ziemianinem. Zamieszkał wraz z żoną Zofi ą 
w majątku w Górkach Wielkich w 300-letnim dwo-
rze stojącym wśród beskidzkich wzgórz, u wejścia 
do malowniczej doliny Brennicy. Specjalizował się 
w hodowli sprowadzonych ze Szwajcarii wysokom-
lecznych płowych krów. Natomiast ojcem chrzest-
nym Wojciecha został malarz batalistyczny Horacy 
Vernet, a Wojciech Kossak został powszechnie zna-
nym i cenionym malarzem batalistycznym. 

Dziedzicami tej wspaniałej rodzinnej tradycji 
artystycznej zostały dzieci Wojciecha, a wnuki Juliu-
sza Kossaka – syn Jerzy oraz jego dwie córki: Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena Samo-
zwaniec (ryc. 7). 

Najstarsza Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 
(1891–1945) znana była jako poetka i dramatopi-
sarka, a mniej jako zdolna malarka. Jej twórczość 
plastyczna była bowiem dziedziną raczej poboczną 
wobec literackiej (ryc. 8). 

Jerzy Kossak (ur. 11 września 1886 r. w Kra-
kowie, zm. 11 maja 1955 r. tamże) namalował 
wiele scen wojennych i rodzajowych. Sięgnął także 

do zarzuconego już przez ojca wątku napoleoń-
skiego (ryc. 9)

Magdalena Samozwaniec z Kossaków (1894–1972) 
była znaną i uznaną pisarką satyryczną (ryc. 10). 
Nazywano ją „pierwszą damą polskiej satyry”. 
W latach 1917–1919 uczęszczała do Szkoły Sztuk 
Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej w Krakowie. 
Studiowała także zdobnictwo, uczyła się batikarstwa 
(barwienia tkanin). Od roku 1919 do 1921 prowa-
dziła pracownię batikarstwa. Była w tej dziedzinie 
niezwykle utalentowana. 

Analizując ten przykład znanej rodziny bliźniąt 
jednozygotycznych, można zaryzykować stwier-
dzenie, że predyspozycje, talenty i zdolności arty-
styczne są najczęściej warunkowane przekazem 
genetycznym. Jakkolwiek tylko jeden z braci Kos-
saków poświecił się malarstwu, to już jego dzieci 
konsekwentnie kontynuowały tę drogę. Nasuwa 
się też uwaga, że gdyby nie odpowiedni proces 
wychowania i kształcenia, jak również doświad-
czenia życiowe, owe talenty być może nigdy nie 
objawiłyby się światu.

prof. dr hab. Witold Malinowski
Katedra Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego 

Wojciech Kowalczyk 
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Opowieści lekarskie

Aktorzy po śmierci na scenie wstają i następnego 
dnia mogą zagrać rolę kolejny raz. Są wyjątki – polski 
aktor Tadeusz Łomnicki grał w teatrze obłąkanego 
Leara i zmarł za kulisami w trakcie spektaklu. Akto-
rzy mogą umierać na scenie wiele razy, by za chwilę 
powstać i kłaniając się, przyjąć brawa publiczności. 
Mają wielożycie, są niemal nieśmiertelni, umiera 
Hamlet, a nie aktor – do czasu kiedy sam znajdzie 
się w szpitalu, chory, z zagrożeniem życia. Wówczas 
przeżywa własny dramat, tym razem na serio. Teatr 
i medycyna fascynują się tym samym, ludzkimi sła-
bościami i namiętnością życia, są nadzieją na ich 
spełnienie. Szczęście i nieszczęście innych na scenie, 
chociaż tak nie cieszy i nie boli jak własne, pozwala 
wiele zrozumieć.

Istnieje teatr jednego aktora, ale zwykle w obli-
czu wielu widzów. Życie lekarza i pacjenta toczy się 
w teatrze bez widzów, w czterech ścianach pokoju 
wypełnionego sprzętem monitorującym i w samotności 
ich dwojga. Kolejne akty dramatu odbywają się przy 
akompaniamencie dźwięków urządzeń monitorujących 
i świateł sygnalizujących funkcje życiowe. Po zakoń-
czeniu spektaklu nie będzie oklasków. Teatr jest żywy, 
na serio, ale nie do końca prawdziwy. Jaką rolę gra 
pacjent? Bardziej chorego niż jest? Mniej chorego niż 
w rzeczywistości? Może ucieka w chorobę? Może stara 
się ją heroicznie zwalczyć? Jaką rolę gra lekarz? Może 
stosuje terapię heroiczną? Kiedy diagnoza jest nie-
pewna, a leczenie trudne, musi raczej wykazać się 
pewnością niż zwątpieniem, aby pokrzepić chorego. 
Jednak pewność leka-
rza nie powinna grani-
czyć z arogancją. Lekarz 
jest aktorem i gra dla 
pacjenta. Jak ma grać 
swoją rolę? Brazylijczyk 
Augusto Boal, dyrektor 
i teoretyk teatru, mówi: 
„Niebezpieczeństwo ist-
nieje, gdy dialog zamie-
nia się w monolog”; 
pacjent jest w tym spek-
taklu tak samo ważnym 
aktorem jak lekarz.

Jedna z najważniej-
szych ról personelu 
medycznego w teatrze, 
jakim jest szpital, to 

„Nie rób czegokolwiek, usiądź tutaj”. Taka scena 
jest potrzebna pacjentowi i lekarzowi. Cisza gra zna-
czącą rolę w teatrze i w szpitalu. Henning Mankel 
w książce „Biała lwica 2” opisał zachowanie się Afry-
kanów z Republiki Południowej Afryki: „Często boją się 
pośpiechu, odbierają go jako przejaw pogardy. Brak dla 
kogoś czasu, niemożność posiedzenia z kimś w ciszy 
równa się odrzuceniu”. To dotyczy również personelu 
medycznego w stosunku do pacjentów.

Teatr istnieje w medycynie jako teatroterapia i, 
w szerszym sensie, jako kształtowanie kulturowych 
zachowań pomagających cieszyć się życiem i reali-
zować swoje zamierzenia. Teatroterapia pośrednio 
wiąże się z teatrem edukacyjnym, którego celem jest 
„wchłanianie, powtarzanie i przyswajanie odpowied-
nich zachowań” oraz uwzględnianie potrzeb intelek-
tualnych, emocjonalnych, moralnych i estetycznych. 
Teatr ma oczyszczający wpływ na psychikę człowieka, 
gdyż dzięki nieskrępowanemu wyrażeniu konfl iktów 
sprzyja odreagowaniu stłumionych uczuć, pozwala 
częściowo stać się osobą, którą chciałoby się być. 
Ponadto prowadzi do zmiany zachowania w kierunku 
lepszego przystosowania się do rzeczywistości.

Helen Nicholson wyraziła obawy, czy teatr nie osła-
bia narzędzi oferowanych przez serwisy medyczne. 
Teatr może przedefi niować cele człowieka i w sposób 
znaczny wpłynąć zarówno na cele artystyczne, jak 
i działania medyczne. Porusza kwestie etyczne praktyk 
teatralnych, które mogą transformować ludzi. Podobnie 
jak u osób pochłoniętych przez światy wirtualne, w któ-

rych mają nieskończoną 
liczbę żyć. Znana polska 
aktorka Hanka Bielicka 
miała operowane oczy. 
Po zabiegu chwali per-
sonel, ale pyta, dlaczego 
zrobili jej takie plamy 
na rękach. Odpowiedź 
brzmiała: – One były, 
tylko dopiero teraz je 
Pani widzi. Widz pod 
wpływem spektaklu 
inaczej postrzega świat, 
aktorka po wpływem 
leczenia – podobnie.

Medycyna powinna 
leczyć nas jako ludzi, 
a nie pacjentów, podob-

TEATR I MEDYCYNA
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nie teatr kształtuje nas jako ludzi, a nie widzów. Jed-
nym z przykładów jest teatr ruchu działający zwłaszcza 
wśród amatorów, łączący sztukę z ruchem, rozwój 
duchowy z fi zycznym. Physical theatre może mieć 
zastosowanie w życiu chorych na hemofi lię. Załóżmy, 
że w grupie studentów medycyny czy akademii sztuki 
znajduje się chory na hemofi lię. Każdy niewielki uraz 
jest dla niego wielkim problemem. Tworzą się krwiaki 
w mięśniach, wylewy w stawach, które powodują ogra-
niczenie ich ruchomości. Członkowie grupy tworzą 
bodyquard, chronią go przed urazami ze strony osób 
i sprzętów, uczą się pierwszej pomocy w przypadkach 
krwawień, tworzą sieć komunikacyjną, zbierają adresy 
szpitali, gdzie można mu udzielić pomocy, tworzą akcję 
informacyjną i znaki ostrzegawcze dla innych.

Czy relacje teatru i medycyny są wystarczające? We 
wszechstronnej bibliotece New York University Medical 
School 2500 pozycji dotyczy literatury kreatywnej, 
a tylko 250 fi lmu i teatru. Ta pierwsza jest tania, 
druga wymaga nakładów fi nansowych, aranżowania 
ról, improwizacji, inscenizacji etc. Tymczasem lekarze, 

personel medyczny skupiają się na procedurach, brak 
na nie czasu, a decydują o bezpośrednich skutkach 
interwencji medycznych, bezpieczeństwie pacjentów 
i personelu medycznego. Zatem wydaje się, że najpow-
szechniejszym wśród ludzi chorych jest teatr życia, naj-
większa scena na świecie, na której toczy się nieustan-
nie dramat. „Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy 
kolejno wychodzą i znikają” – William Shakespeare.

Defi nicja zdrowia WHO z 1948 r.: „stan całkowitego 
fi zycznego, umysłowego i socjalnego dobrobytu, bez 
objawów choroby”. Defi nicja bardziej otwarta: „dobro-
stan, jakość życia i osobista siła sprostania codzien-
nemu życiu”. W tym ujęciu teatr ma znaczenie zarówno 
kulturotwórcze, jak i terapeutyczne. Przykładem 
są norweskie teatry act2 dla osób uzależnionych i Teatr 
Vildenevi, który zajmuje się chorymi psychicznie.

Czy medycyna jest poważna, a teatr błazeństwem? 
„Mądry błazen więcej powie o życiu niż aktor bez 
poczucia humoru” – Bożena Adamek. 

Jacek Rudnicki

Pierwsza wystawa z cyklu „Lekarze fotografują 
przyrodę” odbyła się w kwietniu 2002, uczestniczyło 
w niej 22 autorów. Kolejną zorganizowano po pięciu 
latach. Była wyjątkowa, ponieważ w trakcie wernisażu 
można było obejrzeć „Notatki fotografi czne z Iraku”, 
przesłane przez komendanta szpitala wojennego. 
Zdjęcia wykonane były przez lekarzy wojskowych, 
pracujących w ramach 
misji pokojowej w Iraku. 
Następne wystawy odby-
wały się regularnie co dwa 
lata w Książnicy Pomorskiej, 
najpierw w Sali Kolumno-
wej, a obecnie w sali Pod 
Piramidą. Organizatorem 
wystaw są Książnica Pomor-
ska i Okręg Zachodniopo-
morski Związku Polskich 
Fotografów Przyrody. 

Tegoroczna wystawa jest siódmą z kolei. Nosi tytuł: 
„Cuda natury”. Wśród 33 autorów są lekarze wszyst-
kich specjalności, lekarze stomatolodzy i lekarze wete-
rynarii. Biennale w 2017 r. zorganizowano z inicja-
tywy prezes Oddziału Zachodniopomorskiego Związku 
Polskich Fotografów Przyrody Elżbiety Chojnackiej 

z udziałem i pomocą dyrektora Książnicy Pomorskiej 
Lucjana Bąbolewskiego. 

Swoje zdjęcia zaprezentowali: Mirosław Burak, 
Hanna Chojnacka, Andrzej Fabian, Jan Fiedorowicz, 
Grzegorz Gorzkowski, Robert Górski, Krystyna Grabi-
kowska-Prowans, Marta Gryczman, Jacek Grzesiuk, 
Zbigniew Hamerlak, Iwona Ignaciuk, Krzysztof Ira, 

Agnieszka Karczmarczyk, 
Edward Kijak, Wojciech 
Kołodziej, Krzysztof Kor-
dowski, Krystyna Korycka, 
Andrzej Lipiński, Mariusz 
Lipski, Anita Mazur-Kor-
dowska, Krzysztof Michal-
czyk, Artur Mierzecki, 
Zygmunt Niedźwiedź, Prze-
mysław Nowacki, Dariusz 
Pietruszka, Andrzej Potem-
kowski, Jacek Rudnicki, 

Katarzyna Sulima, Magdalena Sułkowska-Kuśmir-
czuk, Małgorzata Światłowska-Bajzert, Halina Uchacz, 
Grzegorz Zaborowski, Katarzyna Zaleska.

Elżbieta Chojnacka 
Zdjęcie Jacek Rudnicki

LEKARZE FOTOGRAFUJĄ PRZYRODĘ
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W dniu 30 marca 2017 r. zmarła 
prof. Teresa Baranowska-George. 
Urodziła się w 1926 r. w Piotrkowie 
Trybunalskim. Studia medyczne, roz-
poczęte w Łodzi, ukończyła w Pomor-
skiej Akademii Medycznej w 1951 r., 
i w tymże roku rozpoczęła pracę 
w Klinice Okulistycznej pod kierun-
kiem prof. Witolda Starkiewicza. 
Tytuł specjalisty w dziedzinie oku-
listyki uzyskała w 1955 r. W roku 
1961 obroniła pracę na stopień 
doktora medycyny – „O odruchowo-
-warunkowym charakterze wrażeń 
wzrokowych, ze szczególnym uwzględnieniem ostrości 
wzroku”. Habilitowała się w 1971 r. między innymi 
na podstawie rozprawy: „Zastosowanie hiperkorek-
cji pryzmatycznej w leczeniu zeza.” Tytuł profesora 
nadzwyczajnego otrzymała w 1979 r., a profesora 
zwyczajnego – w roku 1989. 

W Klinice Okulistycznej przeszła przez wszystkie 
szczeble kariery uczelnianej, aż do stanowiska kie-
rownika kliniki, które objęła w 1972 r. i piastowała 
do przejścia na emeryturę w roku 1996. Szefowała 
szczecińskiej okulistyce przez ćwierć wieku. 

W trakcie pracy odbyła liczne szkolenia i staże 
zagraniczne, między innymi roczne stypendium we 
Francji, w ośrodkach specjalizujących się w leczeniu 
zeza, a także kilkumiesięczny staż w Czechosłowacji. 

Pełniła szereg funkcji, była przewodniczącą Zachod-
niopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Oku-
listycznego przez kilka kadencji, a także konsultantem 
wojewódzkim w dziedzinie okulistyki. Z jej inicjatywy 
powstały nowe ośrodki okulistyczne, takie jak oddział 
okulistyczny w wojewódzkim szpitalu zespolonym przy 
ul. Arkońskiej, oddział okulistyki dziecięcej w szpi-
talu w Zdrojach, poradnia dla dzieci zezujących przy 
ul. Słowackiego. Jej zasługą było również otwarcie 
oddziałów okulistycznych w szpitalach w Pyrzycach 
i Gryfi cach. 

Była kierowniczką specjalizacji kilkunastu koleża-
nek i kolegów, promotorem wielu doktoratów, opieku-
nem kilku habilitacji, a czworo z jej uczniów uzyskało 
tytuły profesorskie.

Profesor Baranowska-George była 
doskonałym organizatorem, która 
to cecha w czasach, w jakich przy-
szło jej żyć, miała ogromne znaczenie. 
Potrafi ła wszystko załatwić. Żadne 
urzędy jej nie przerażały, a jej doko-
nania naukowe i działalność społeczna 
zaowocowała licznymi nagrodami 
i odznaczeniami państwowymi, resorto-
wymi i samorządowymi, miała bowiem 
wśród wielu innych tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Szczecina. 

Jeśli chodzi o jej zainteresowania 
naukowe, to całe swe zawodowe życie 

poświęciła strabologii, dziedzinie okulistyki poświęco-
nej leczeniu zeza. Była kontynuatorką wprowadzonej 
przez prof. Starkiewicza szczecińskiej, lokalizacyjnej 
metody leczenia zeza.

Wprowadziła do niej wiele ulepszeń i modyfi kacji, 
będących rezultatem jej własnych odkryć lub doświad-
czeń wynikających z rozległej, wieloletniej praktyki. 
Większość jej bogatego dorobku naukowego, liczącego 
ponad 120 publikacji naukowych oraz podręcznik 
poświęcony leczeniu zeza wydany również w języku 
francuskim, dotyczyła właśnie strabologii. 

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego 
Towarzystwa Okulistycznego, European Strabismo-
logical Association. Brała udział w dziesiątkach zjaz-
dów naukowych na całym świecie, sama również była 
organizatorką wielu konferencji naukowych zarówno 
krajowych, jak i o zasięgu europejskim.

Zasługi jej można by mnożyć jeszcze długo, ale ja 
pozwolę sobie zakończyć to wspomnienie podkreśle-
niem kilku cech jej osobowości. Teresa była światłym, 
otwartym na świat człowiekiem, uczciwym i sprawie-
dliwym. Jej stanowisko i związane z nim obowiązki 
wymagały od niej różnych decyzji, ale zawsze były 
to decyzje przemyślane i zawsze starała się, żeby 
nikogo nie skrzywdzić. Nie było w niej złości ani chęci 
dokuczenia komuś. Była osobą towarzyską, miała 
wielu przyjaciół i ci, którzy jeszcze pozostali, bardzo 
serdecznie Ją żegnają. 

Wanda Andrzejewska 

WSPOMNIENIE O PROF. DR. HAB. N. MED. 

TERESIE BARANOWSKIEJ-GEORGE
(1926–2017)
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Kwestia profi laktycznych szczepień ochronnych 
i ich wpływu na zdrowie jest w ostatnim czasie 
przedmiotem wielu dyskusji, a także sporów. Zano-
towano znaczny spadek liczby osób zaszczepionych, 
w tym głównie dzieci, oraz wzrost liczby zachorowań 
na choroby zakaźne, takie jak odra czy krztusiec. 

W odpowiedzi na te niekorzystne zjawiska zor-
ganizowane zostały dwa wykłady otwarte w ramach 
programu „Spotkania ze zdrowiem”, których tema-
tem przewodnim były szczepienia. Projekt ten jest 
skierowany do mieszkańców Szczecina i okolic, 
zainteresowanych tematem zdrowia. Patronat hono-
rowy nad programem objął rektor PUM prof. Bogu-
sław Machaliński. Prelegentami obu wykładów byli 
naukowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 
prof. Jacek Rudnicki oraz prof. Miłosz Parczew-
ski. Obaj w przystępny i obrazowy sposób wyjaśnili 
zgromadzonym słuchaczom cel oraz istotę profi lak-
tycznych szczepień ochronnych. Profesor Rudnicki 
odwołał się do historii szczepień oraz do czasów 
przed erą szczepień, pokazując ich ogromny wpływ 
na występowanie i przebieg chorób zakaźnych 
na całym świecie. Swój wykład profesor zwieńczył 
występem muzyczno-wokalnym, entuzjastycznie 
przyjętym przez audytorium.

Profesor Parczewski natomiast poświęcił część 
swojej prezentacji szczepieniom związanym z podró-

żami i udzielił uczestnikom cennych rad na temat 
tego, jak zabezpieczyć się przed chorobami zakaź-
nymi podczas zagranicznych wyjazdów. 

W sumie w obu spotkaniach wzięło udział ponad 
300 osób, w tym rodzice (niektórzy nawet z pocie-
chami na rękach) oraz uczniowie szkół średnich 
ze Szczecina i Stargardu.

Cieszy również fakt, że wśród uczestników obu 
wykładów oprócz rodziców oraz młodzieży szkolnej 
znalazło się spore grono studentów PUM, a także 
absolwentów naszej uczelni, którzy pomimo tru-
dów zdobywania wiedzy chętnie skorzystali z okazji 
wysłuchania naszych wykładowców.

Jakub Udzik, II rok WL
Zdjęcie Aleksandra Gajdziel

SPOTKANIA ZE ZDROWIEM

Po południu 19 maja w Szczecinie ruszyła 
kolejna edycja „Tramwaju zwanego pożądaniem”. 
W ramach akcji, jak co roku, ekipa przeszkolo-
nych edukatorów, studentów Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego, edukowała mieszkańców 
Szczecina na temat HIV, AIDS i infekcji przeno-
szonych drogą płciową. Choć tematy te pojawiają 
się w mediach coraz częściej, to poziom wiedzy 
nadal jest zdecydowanie zbyt niski. Istnieje wiele 
mitów, które z jednej strony powodują, że ludzie 
są skłonni podejmować ryzykowne zachowania, 
a z drugiej prowadzą do powielania krzywdzących 
stereotypów, dotyczących zakażonych osób. Wła-
śnie po to by temu zaradzić, organizujemy nasze 
wydarzenie.

Akcja rozpoczęła się o godz. 18. Pięknie przystro-
jony tramwaj wyjechał z Zajezdni Golęcin i krążył 
po mieście przez cztery godziny, aby na zakończenie 
zawieźć wszystkich uczestników na imprezę, współor-
ganizowaną ze studentami prawa z organizacji ELSA. 
Przez cały czas trwania podróży przepytywaliśmy 
przechodniów i pasażerów, nagradzając poprawne 
odpowiedzi gadżetami, odpowiadając na pytania 
i obalając mity. Jak zawsze, rozdaliśmy mnóstwo ulo-
tek informacyjno-edukacyjnych, a wszystko to przy 
dźwiękach płynącej z głośników muzyki. W pierwszej 
części przejażdżki towarzyszyły nam media, „Głos 
Szczeciński”, Radio Eska i TVP Szczecin, które udo-
kumentowały całe wydarzenie.

Jan Białek, IV rok  WL

TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM
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20 maja 2017 r. miała miejsce pierwsza w Szcze-
cinie konferencja „Medycy dla Afryki”, organizowana 
w ramach programu stałego ds. praw człowieka 
i pokoju IFMSA-Poland. Po raz pierwszy w naszym 
mieście uczestnicy sympozjum mieli szansę wysłu-
chać ciekawych wykładów prelegentów, którzy 
odwiedzili Czarny Ląd w ramach różnotematycz-
nych misji. Wszystkie wykłady odbyły się w auli 
Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie.

Podczas konferencji o swoich dokonaniach 
i przeżyciach opowiadali: doc. Elżbieta Petriczko, 
która zabrała nas w podróż do Tanzanii i przybli-
żając warunki miejscowego lecznictwa, opisywała 
konsultacje w tamtejszym oddziale pediatrycznym; 
dr Anna Chałupczak-Winiarska, która opowiedziała 
o trudach diagnostyki i leczenia dermatologicznego 
w Afryce. Kolejna prelegentka – Ewa Piekarska 
przybliżyła z kolei temat opieki nad matką i dziec-
kiem w ramach projektu Polskiej Misji Medycz-
nej. Na północ kontynentu, do Sudanu, zabrał nas 
prof. Mirosław Parafi niuk, który opisał działalność 
przychodni terenowej w rejonie IV katarakty Nilu, 
natomiast dr Liliana Wdowiak poruszyła temat 
biomedycyny w kontekście działań ludowych tera-
peutów Afryki. Na spotkaniu nie zabrakło również 
wątku niezwiązanego bezpośrednio z medycyną. 
Wykład pt. „Teatr dla rozwoju w Afryce. Trady-
cyjne teatry afrykańskie jako narzędzie edukacji 
w kwestiach dotyczących zdrowia” przedstawiony 
został przez Ewę Prądzyńską z Muzeum Narodo-
wego w Szczecinie. Odwiedzili nas również nasi 
poznańscy przyjaciele, studenci Zosia Kruszona 
oraz Wojciech Sierocki, którzy przedstawili pro-

jekt „Leczymy z misją” i pokazali, jak wyglądają 
wyjazdy na misję do Kenii. Tuż przed nimi wystą-
piła studentka położnictwa naszego Uniwersytetu – 
Aleksandra Murach, która zgłębiła tematykę opieki 
ginekologiczno-położniczej w Afryce na przykładzie 
Etiopii. Konferencję zakończyła prelekcja stomato-
logów – Katarzyny i Michała Lewandowskich, którzy 
zdali relację ze swojej kameruńskiej misji „Dentysta 
w Afryce”. Konferencję urozmaicił występ szcze-
cińskiego zespołu Kukuadjembe, dzięki któremu 
mogliśmy przenieść się na zachód Czarnego Lądu 
i posłuchać podstawowych rytmów afrykańskich 
wygrywanych na bębnach. 

W trakcie konferencji każdy z uczestników otrzy-
mał tzw. welcomebag zawierający m.in. notesy, dłu-
gopisy, bransoletki i magnesy z logiem PUM i akcji, 
jak również czasopismo „Kontynenty”. W trakcie 
przerw nasi goście mogli poczęstować się specjalnie 
przygotowanym cateringiem oraz skosztować ciast 
domowej roboty. 

Konferencja nie mogłaby zaistnieć bez wspar-
cia, które uzyskaliśmy od Pomorskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, za które serdecznie dziękujemy. 
Ponadto wydarzenie uzyskało honorowy patronat 
rektora PUM. 

Mamy nadzieję, że prelekcje naszych gości zachę-
ciły uczestników konferencji do zaplanowania wła-
snych afrykańskich misji, a wydarzenie na stałe 
wpisze się w kalendarz szczecińskiego oddziału 
IFMSA-Poland.

Julia Marcinkowska, V rok WL 
Dorian Scheuring, IV rok WL 
Zdjęcia Martyna Narożniak

MEDYCY DLA AFRYKI
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15 maja 2017 r. studenci naszej uczelni mieli 
okazję wziąć udział w niezwykłym spotkaniu, zorga-
nizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Gościliśmy 
bowiem w Szczecinie dr. Sujita Brahmochary’ego 
z Kalkuty, założyciela prężnie działającej organi-
zacji, jaką jest Instytut Matki i Dziecka w Indiach. 

Doktor Brahmochary w prawie dwugodzinnej 
prezentacji opowiedział nie tylko o historii i rozwoju 
Instytutu, lecz przede wszystkim skupił się na moż-
liwości pomocy w funkcjonowaniu tej organizacji. 
Zachęcał do aplikowania na wolontariat w swoim 

projekcie i przedstawiał różnorodne formy pomocy - 
od wsparcia ośrodków zdrowia dla najbiedniejszych, 
po nauczanie i profi laktykę zdrowotną w szkołach. 
Zgromadzeni studenci chętnie zadawali doktorowi 
pytania na temat wyjazdu do Indii.

Spotkanie z dr. Sujitem z pewnością było dla nas 
wartościowym doświadczeniem. Mogliśmy zainspiro-
wać się postacią lekarza oraz ideą bezinteresownej 
pomocy, której poświęca swoje życie.

Martyna Narożniak, IV rok WL
Zdjęcia Aleksandra Gajdziel

SPOTKANIE Z DR. SUJITEM

AGEIZM – D YSKRYMINACJA 
ZE WZGLĘDU NA WIEK

6 czerwca to data ważna dla naszej społecz-
ności studenckiej. Tego dnia odbył się wykład pt. 
„Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek” popro-
wadzony przez dr Joannę Nieznanowską, znaną 
studentom m.in. z kursu etyki lekarskiej oraz swojej 
pasji do historii medycyny. 

Dlaczego ten wykład był tak ważny? Pierwszy 
raz w IMFSA-Poland Oddział Szczecin stworzono 
projekt, który jest kierowany wprost do osób star-
szych. Projekt pt. „Pora Seniora” ruszył niedawno, 
a pierwszą akcją w jego ramach była prelekcja o age-
izmie. Jako osoba koordynująca to przedsięwzięcie 
długo zastanawiałam się, czego brakuje społeczności 

seniorów i co zrobić, by zainteresować młodzież, aby 
przyczyniła się do integracji międzypokoleniowej. 
Zajęcie się problematyką dyskryminacji było ideal-
nym rozwiązaniem, a sam wykład ściągnął rzeszę 
studentów, którzy nie godzą się z umniejszaniem 
autorytetu seniorów. 

Prelekcja przybliżyła nam aspekty kulturalno-
-społeczne genezy pojęcia ageizm. Zaprezentowała 
postać dr. Roberta Butlera, który aktywnie walczył 
z ową dyskryminacją już w latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. On też 
sformował pierwszą defi nicję ageizmu i hołdował 
hasłu „Senior Power”, które miało być analogią 
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do popularnego sloganu z lat sześćdziesiątych – 
„Black Power”. Wykład wprowadził nas też w pro-
blem dyskryminacji w polskiej służbie zdrowia, który 
nam, studentom medycyny i innych kierunków 
pokrewnych, może być bliski. 

Atmosfera wykładu przekonała mnie, że możemy 
być spokojni o naszych dziadków i babcie. Młodzi 
ludzie chcą się troszczyć o osoby starsze, ale wyma-
gają też, by więcej ich o tym uczono. Konkluzja 

jest piękna, ale aby trafi ć do jeszcze szerszej grupy 
odbiorców, nie zaniechamy starań w propagowaniu 
takiej postawy. „Pora Seniora” rusza i na Pomor-
skim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie ma 
wspaniałe oparcie w studentach.

Maria Kucharska, III rok WL
koordynator lokalny projektu

Zdjęcia Martyna Kosko

W dniach 18–19 maja br. w Katowicach w nowo-
czesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycz-
nej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się 
V Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej SIM 
CHALLENGE 2017, w których Pomorski Uniwer-
sytet Medyczny w Szczecinie reprezentowali Alicja 
Roganowska, Jakub Sancakli, Olaf Bąk, Łukasz 
Litwicki oraz Marcin Chwaciński.

Organizatorzy przygotowali szereg różnorodnych 
konkurencji związanych z tamtejszym regionem, 
m.in. wypadek masowy w postaci wybuchu gazu 
w rodzinnym familoku, resuscytację noworodka 
oraz sztafetę i test wiedzy medycznej. Zmagania 
odbywały się w specjalnie przygotowanych salach 
doskonale imitujących warunki szpitalne oraz 
na fantomach wysokiej wierności potrafi ących nie 
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W dniach 19–21 maja 2017 r. rozegrano na pięk-
nej plaży przy molo w Gdańsku Mistrzostwa Polski 
Uczelni Medycznych w Siatkówce Plażowej, w któ-
rych uczestniczyło 11 uczelni medycznych. Każdą 
uczelnię reprezentowały dwa zespoły.

W turnieju kobiet startowały 22 drużyny, 
a w turnieju mężczyzn – 21. Turnieje rozgrywane 
były systemem brazylijskim.

Wielki sukces odnotowały zespoły PUM, wpro-
wadzając do fi nału dwie pary: kobiet – Aleksandra 
Witkoś (IV lek.) i Aleksandra Długosz (II fi zjoter.), 
oraz mężczyzn – Adam Kurpik (VI lek.) i Artur Kosa-
rzycki (V lek.). Obie pary zdobyły srebrne medale. 
Po stojącym na wysokim poziomie sportowym spo-
tkaniu nasze pary musiały uznać wyższość rywali: 
mężczyźni – zespołu Warszawa 1, a kobiety, po hero-

icznej walce w drugim secie w wyniku skurczów 
mięśniowych Oli Długosz, musiały poddać mecz 
drużynie Lublina 1. 

Wysokie miejsce w turnieju naszej drugiej pary 
kobiet (ćwierćfi nał): Ada Wróbel (I diet.) i Martyna 
Kała (II stom.), pozwoliło reprezentacji PUM zdobyć 
srebrny medal w punktacji drużynowej mistrzostw.

W punktacji drużynowej mężczyzn nasza druga 
para: Dariusz Iwanek (II stom.) i Szymon Sypniew-
ski (III lek.) zajęła w turnieju 18. miejsce, a cała 
reprezentacja pozycję czwartą.

Najlepszą zawodniczką turnieju kobiet została 
reprezentantka naszej uczelni Ola Długosz.

Tekst i zdjęcia Stanisław Gorwa
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

TRZY SREBRNE MEDALE SIATKAREK 
I SIATKARZY PUM NA MISTRZOSTWACH 

POLSKI UCZELNI MEDYCZNYCH

tylko oddychać, ale również mówić. Największe wra-
żenie na wszystkich zespołach wywarł scenariusz 
związany z ratownictwem górniczym, polegający 
na udzieleniu pomocy poszkodowanym g órnikom 
w zawale stropu w kopalni. Ratownicy z Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego zadbali o realizm tej 
konkurencji, tak iż zawodnicy pracowali w mroku, 
ciasnocie i wysokiej temperaturze, co doskonale 
odzwierciedlało warunki panujące w kopalni. Zada-
nia wymagały nie tylko szerokiej wiedzy i umie-
jętności praktycznych, lecz również empatii, kon-
dycji fi zycznej, dobrej komunikacji i wspólnego 
działania w zespole. W rywalizacji udział wzięło 
10 drużyn, a nasza piątka ostatecznie uplasowała 

się na ósmym miejscu. Zawody były doskonałą 
okazją, aby sprawdzić siebie, zdobyć nową wiedzę 
i umiejętności, wymienić się cennym doświadcze-
niem oraz poznać nowych ludzi pasjonujących się 
medycyną ratunkową. 

W imieniu całego zespołu chciałbym podziękować 
dr Beacie Wudarskiej oraz mgr Paulinie Bielskiej 
za umożliwienie przeżycia tej wspaniałej przygody.

Wyjazd był fi nansowany w ramach projektu 
„Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, 
POWR.05.03.00-00-0007/15.

Marcin Chwaciński, V rok WL
Zdjęcia z archiwum ŚUM
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Wioślarska ósemka kobiet obroniła ubiegło-
roczny tytuł mistrza Polski. Po biegu eliminacyj-
nym nastroje były bojowe, bo dziewczyny wygrały 
z najlepszym czasem. A w fi nale jedyna osada (AGH 
Kraków), która mogła zagrozić naszym zawodnicz-
kom po pasjonującej walce, musiała uznać wyższość 
mistrzyń kraju z 2016 r. Panie wiosłowały w skła-
dzie: Marta Mostek (fi zjoter.), Patrycja Młocicka 
(lek.), Paulina Żurawińska (lek.), Aleksandra Wnęk 

(lek.), Julia Siemińska (fi zjoter.), Magda Lebiedziń-
ska (lek.), Agnieszka Cichosz (stom.), Natalia Kulas 
(stom.), sterniczka Agnieszka Piszczoła (lek.).

Ósemka panów wypadła nieco gorzej, zajmu-
jąc 11. miejsce. Blisko podium był Rafał Staszak 
(ratownictwo), plasując się na czwartej pozycji.

Jan Jelec
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zdjęcie Michał Sobanda

SUKCES STUDENTEK PUM 
NA AKADEMICKICH MISTRZOSTWACH POLSKI

W dniu 22 czerwca gośćmi prof. Bogusława 
Machalińskiego, rektora PUM, byli najlepsi spor-
towcy uczelni – tegoroczni medaliści, uczestnicy 
akademickich mistrzostw Polski.W spotkaniu brali 
udział reprezentanci czterech dyscyplin: siatkówki, 

tenisa stołowego i ziemnego oraz wioślarstwa. Profe-
sor Machaliński, gratulując i dziękując zawodnikom 
i trenerom za wspaniałe wyniki i medale, podkreślił, 
że mimo dużego obciążenia studiami potrafi li swoje 
pasje przekuć w sukces. 

red. Kinga Brandys

NAJLEPSI SPORTOWCY UCZELNI 
GOŚĆMI REKTORA PUM



AKADEMICKIE MISTRZOSTWO POLSKI – WIOŚLARSKA ÓSEMKA PUM

NAJLEPSI SPORTOWCY UCZELNI NA SPOTKANIU U REKTORA PUM

Zdjęcie Michał Sobanda

Zdjęcie Kinga Brandys
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