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Szpital na        acebooku!
Dołącz do nas

https://www.facebook.com/SzpitalKlinicznyPrzemienieniaPanskiego

Na okładce: główne wejście do naszego Szpitala. Fot. redakcja

•	 19 września 2018 r. w Szpitalu Klinicz-
nym Przemienienia Pańskiego przy ul. Dłu-
giej 1/2 w Poznaniu odbyło się pierwsze 
spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Osób 
z Niewydolnością Serca

„Odpowiedzialność Diagnostów Laborato-
ryjnych w świetle obowiązujących aktów 
prawnych”.

•	 W dniu 24 września w sali Seminaryj-
nej Okulistyki odbyła się Rada Medyczna.

•	 25 września, JM Rektor prof. dr hab. 
Andrzej Tykarski, z rąk Pana Marka Woź-
niaka, Marszałka Województwa Wielko-
polskiego, otrzymał Odznakę Honorową 
„Za Zasługi dla Województwa Wielkopol-
skiego”.

•	 W dniu 13 października odbyły się 
„Drzwi otwarte” w Hospicjum Palium – 
os. Rusa 55. W programie znalazł się m.in. 
koncert pt. „Głosy dla hospicjum” oraz 
wernisaż prac pt. „Anioły”.

•	 W dniach 17-18 października odbędzie 
się XVII Forum Szpitali Klinicznych.

Oprac. Bartosz Sobański
Fot. Karolina Moszyńska

Dr Marta Kałużna-Oleksy

Portal wpisuje się w klasycyzującą es-
tetykę całego projektu szpitala. Ar-
chitekci wykorzystali elementy wy-

wodzące się z architektury antycznej oraz 
barokowej. Są one jednak zestawione 
w  kompozycję odbiegającą od klasycz-
nych zasad projektowania w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. 
 Głównym atutem koncepcji jest od-
ważne, ale i umiejętne zróżnicowanie 
skali poszczególnych elementów – wiel-
kich kolumn w stosunku do mniejszych 
drzwi i okna, a także dekoracyjnego 
klińca nad drzwiami w stosunku do kliń-
ca okiennego, wydatnego gzymsu oraz 
skromniejszego trójkątnego naczółka.

Dr Aleksandra Paradowska

Cokolwiek byśmy nie napisali ro-
dem ze studenckiego obozu in-
wentaryzacyjnego instytutu  hi-

storii stuki i nie zauważyli w reprezen-
tacyjnym portalu okalającym drzwi 
frontowe, trzeba przede wszystkim 
powiedzieć, iż codziennie rzesze ludzi: 
pracowników, pacjentów, ich rodzin, 
przyjaciół, znajomych, przechodzi wej-
ściem budynku głównego do szpita-
la przy ulicy Długiej. Pierwsi często 

w poś piechu rano zaspani lub pobudze-
ni wypitą już kawą, a po pracy w jeszcze 
większym pośpiechu będąc już myślami 
w swoich domach. Drudzy niejedno-
krotnie wystraszeni, zdezorientowani, 
potrzebujący naszej pomocy niekiedy 
całkiem prozaicznej, ludzkiej i tej czysto 
profesjonalnej. Natomiast odwiedzający 
pacjentów przekraczają próg szpitala 
zatroskani dalszym losem swoich bli-
skich, przyjaciół, znajomych. 

 Wszyscy, Oni i My, często w pędzie, 
który niestety wpisany jest już w nasze 
życie, przekraczamy próg szpitala ledwie 
dostrzegając piękno budynku czy portalu 
drzwi frontowych. Może następnym ra-
zem idąc do pracy, czy do szpitala jako 
pacjent, czy tylko w odwiedziny poświęć-
my chwilę na chociaż krótki rzut oka, 
aby docenić wysiłek antenatów szpitala 
w uczynieniu go miejscem niepowtarzal-
nym i pięknym. 

Hanna Roloff

Wejście ma charakter klasyczny, 
choć w literaturze cała prze-
budowa szpitala z tego czasu 

określana jest mianem neoklasycznej. W 
moim odczuciu jednak blisko mu także 
do form o charakterze neobarokowym 
(w bardzo uspokojonej, klasycznej wer-
sji). Całe wejście ujęte jest w dwa pilastry 
zwieńczone niewielkim tympanonem. 
Wewnątrz, na osi znajduje się prostokąt-
ny otwór drzwiowy flankowany (ujęty 
po obu stronach) dwiema kolumnami 
w porządku korynckim. Nad wejściem 
umieszczono okulus (okrągłe okno) 
doświetlający wnętrze przedsionka. 

Karolina Prymas-Jóźwik

O naszym szpitalnym portalu, usytuowanym nad głównym 
wejściem do budynku naszego Szpitala piszą: dr Aleksandra 
Paradowska, Hanna Roloff oraz Karolina Prymas-Jóźwik Szpitalny portal

•	 W dniu 20 września 2018 r. odbyła 
się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. 

•	 22 września odbyła się druga edycja 
warsztatów pt. „Elektrofizjologia i ablacja 
serca bez tajemnic” organizowanych przez 
zespół Pracowni Elektrofizjologii Serca na-
szego Szpitala.
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na dobry początek

OKiem NAczelNegO leKARzA SzPitAlA

Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala

OKiem DyReKtORA NAczelNegO SzPitAlA

Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala



trud i przygoda

zarządzania

Drodzy 
Pracownicy/
czytelnicy

Przez prawie 18 lat miałem zaszczyt 
i honor kierować Szpitalem Klinicz-
nym Przemienienia Pańskiego. 

 Mam nadzieję, że te lata pozostaną 
w dobrej pamięci, lata nasycone wielo-
ma przedsięwzięciami, których w żad-
nej mierze nie można wymienić w kilku 
krótkich słowach.

 Miniony czas umknął bardzo szybko. 
Chciałbym życzyć całej załodze, by mogła 
w zdrowiu i pomyślności kontynuować 
zaszczytne dzieło leczenia pacjentów, 
a naukowcom życzę samych osiągnięć na 
polu badawczym i przekazywania wiedzy 
następnym pokoleniom.
 Jeszcze raz dziękuję wszystkim za do-
brą i przyjazną współpracę.

 Wszystkiego najlepszego – od listo-
pada br. emerytowany Dyrektor J. T.

PS Nie zrywam kontaktu ze Szpitalem. 
Mam zamiar pracować tu jeszcze, służąc 
swoim doświadczeniem i radą.

moja droga zawodowa związana jest 
z pasmem dobrych doświadczeń. 
Spotkałem – najpierw pracując  

na naszej Uczelni w biochemii klinicznej, 
następnie w pulmonologii, a potem do-
datkowo podejmując zadanie współza-
rządzania – przełożonych, którzy stawali 
się inspiracją na mojej drodze życiowej. 
Swoim przykładem i osobowością byli 
wyzwaniem. Podpatrując ich starałem się 
chłonąć to, co budujące i będące godne 
naśladowania. Dotyczy to także mojego 
spojrzenia na dyrektora Jana.
 Znaliśmy się – choć z oddalenia – już 
od czasów Jego dyrektorowania w woje-
wódzkim szpitalu pulmonologicznym. 
Było to jednak związane jedynie z okazja-
mi do wymienienia pojedynczych zdań, 
nieraz opinii związanych z funkcjono-
waniem służby zdrowia. Choć pierwsze 
spotkanie wydawało się – anegdotycznie 
wspominając – dość groźne, gdy wezwał 

W bieżących tygodniach obej mu jemy 
szczególną myślą dyrektora Jana talagę, 
który po siedemnastu latach kończy trud 
oraz – jak podejrzewam – przygodę za-
rządzania naszym Szpitalem. to wydarze-
nie staje się dla mnie inspiracją do kilku 
refleksji, które w sposób dość osobisty 
zamierzam wyrazić.

mnie na Szamarzewskiego na dywanik 
dyrektorski w celu udzielenia wyjaśnień 
odnośnie zwiększonej liczby zlecanych 
przeze mnie badań laboratoryjnych, ob-
razowych i spirometrycznych podczas 
zbierania przeze mnie materiału do dok-
toratu związanego z przewlekłą obtura-
cyjną chorobą płuc. Podśmiechuję się, 
że to był zaczątek naszych zaintereso-
wań badaniami klinicznymi. Nie wiem, 
czy to pamięta, ale nie przeszkodziło to 
kilka lat później zaproponować mi peł-
nienie funkcji dyrekcyjnego zastępcy. 
Choć z pozostawionego mi przez Niego 
wyboru nazwany zostałem naczelnym le-
karzem szpitala (a nie zastępcą do spraw 
medycznych), co wkrótce zaczęto powie-
lać w innych szpitalach.
 Los tak się potoczył, że związał nas 
przygodą zarządzania. Każdemu pracują-
cemu chciałbym życzyć takiej atmosfery, 
jaka przez lata panowała wśród zarządza-
jących naszym Szpitalem. Dyrektor Jan 
gwarantował, że każdy z nas miał szansę, 
rozwijając się, pozostawać sobą. W na-
szych dyrekcyjnych relacjach panowała 
wzajemna lojalność połączona z wyra-
żaniem, także trudnych, prawd i opinii. 
Wyrażaniem wątpliwości. Ważne było 

dobro Szpitala, Pacjentów, ale też Pra-
cowników. Podejmowanie każdej decyzji 
próbowaliśmy rozpatrywać – zazwyczaj 
kolegialnie – w kontekście tych warto-
ści. Z rozwagą wsłuchując się wzajemnie. 
Dbaliśmy o dobrą wzajemną komunika-
cję spędzając ze sobą wcale niemało cza-
su, ale bez jego marnotrawienia, konkret-
nie. W godzinach spotkań próbowaliśmy 
oderwać się od spraw bieżącej krzątani-
ny. Raz w  roku wyjeżdżaliśmy w  gronie 
dyrekcji wspólnie, by zastanawiać się nad 
przyjmowaną strategią. 
 Dyrektor Jan miał dar nieprzejmowa-
nia się błahostkami. Umiał rozeznawać 
to, co najważniejsze i określać prioryte-
ty. Uczył zawsze poznawania faktów jako 
podłoża wszelkich decyzji, a unikania 
emocji czy opinii, które tak często mają 
ryzyko okazywania się chybionymi. Ni-
gdy nie czepiał się szczegółów, chyba 
że miały – jak się później okazywało – 
szczególne znaczenie. Umiał przewidy-
wać trudności – zazwyczaj staraliśmy się  
rozeznawać z wyprzedzeniem tzw. czarne 
scenariusze. Dzięki temu, zapewne, Szpi-
tal rozwija się we wszystkich wymiarach, 
także finansowo z budżetem – od około 
pięćdziesięciomilionowego przed piętna-
stu laty do prawie trzystumilionowego. 
Przeszliśmy olbrzymią ewolucję – zwięk-
szenie świadomości współodpowie-
dzialności za losy Szpitala. W tym czasie 
powstało wiele wymiernych dzieł, a war-
tością dodaną stała się atmosfera harmo-
nii – bez organizacyjnego rozdygotania, 
nerwowości, podejrzeń czy zagrożenia, 
zgodnie z prawem i zasadami uczciwo-
ści – jest to faktycznie niezwykle cenne 
to doświadczenie.

(dokończenie na str. 10)
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fotoplastikon

Budowa onkologii i diagnostyki przy 
ul. Szamarzewskiego – rok 2011

Ciągła rozbudowa Hospicjum PaliumOtwarcie nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy ul. Długiej – rok 2011

Polska Unia Szpitali Klinicznych – od 2012 roku Pan Dyrektor Talaga pełnił funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia

Przeniesienie działalności z ul. Łąkowej do obiektu 
przy ul. Szamarzewskiego – rok 2011

Zdjęcia

Archiwum 

Szpitala

Centralny Zintegrowany Szpital 
Kliniczny – aktywne uczestnictwo 
w opracowywaniu programu 
funkcjonalno-użytkowego

Pierwszy w Wielkopolsce przeszczep serca – 20 marca 2010 roku
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Zamieszczamy na łamach naszego 
periodyku kilka zdjęć będących 
swoistym kalendarium kluczo-
wych wydarzeń, ważnych momen-
tów w czasie, kiedy Pan Dyrektor 
Talaga sprawował stanowisko 
Dyrektora Naczelnego Szpitala 
Przemienienia Pańskiego.

Uzyskanie przez Szpital certyfikatu 
akredytacyjnego CMJ – rok 2015

Zainicjowanie odbudowy studzienki ufundowanej przez 
hr. Edwarda Raczyńskiego przy ul. Długiej – rok 2015

Podpisanie umowy na dalszy najem pomieszczeń Szpitala 
przy ul. Długiej – rok 2015

Otwarcie Banku Komórek Macierzystych 
przy ul. Szamarzewskiego – rok 2016

Dobudowa szklanego łącznika w budynku przy ul. Długiej

Remont oddziału pulmonologii, budowa pododdziału 
mukowiscydozy – rok 2018

Budowa Oddziału Okulistyki przy ul. Szamarzewskiego – rok 2018

fotoplastikon

Codzienny rytuał, podpisywanie dokumentów. 
Dyrektor Jana Talaga z Panią Hanną Jankowiak – rok 2018
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konferencja

Odpowiedzialność diagnostów
W dniu 20 września 2018 roku odbyła się konferencja naukowo-
-szkoleniowa pt. „Odpowiedzialność Diagnostów laboratoryjnych 
w świetle obowiązujących aktów prawnych”. Organizatorzy: Szpital 
Kliniczny Przemienienia Pańskiego Um w Poznaniu, Stowarzyszenie 
Bono Serviamus, Katedra Prawa medycznego Organizacji i zarzą-
dzania w Opiece zdrowotnej Uniwersytetu medycznego w Poznaniu 
oraz Krajowa izba Diagnostów laboratoryjnych, zaplanowali reali-
zacje wydarzenia w centrum Biologii medycznej Uniwersytetu me-
dycznego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej, w lokalizacji przyjaznej 
dla uczestników.

O godzinie 10.00 przybyło około 100 osób – głównie dia-
gnostów laboratoryjnych – z wielu województw. Przy-
byli także pracownicy Szpitala Klinicznego Przemienie-

nia Pańskiego oraz Katedry Prawa Medycznego, Organizacji i 
Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu.
 Konferencję otworzył dr hab. med. Szczepan Cofta, wita-
jąc zgromadzonych uczestników. Podziękował organizatorom, 
a  także studentom analityki medycznej, którzy zajmowali się 
rejestracją przybyłych na konferencje osób.
 Pierwszy wykład pt. „Odpowiedzialność w perspektywie 
Naczelnego Lekarza Szpitala” przedstawił dr hab. med. Szcze-
pan Cofta, który opisał medyczne laboratoria diagnostyczne 
funkcjonujące w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskie-
go, podkreślając znaczącą rolę diagnostów laboratoryjnych. 
Następnie dr Bogusław Grabowski przedstawił aktualności 
w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem wyborów do V Krajowego Zjazdu Diagnostów 
Laboratoryjnych. Z kolei dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak 
w swym wykładzie „Otoczenie prawne Diagnostów Laborato-
ryjnych” omówiła różne obszary odpowiedzialności diagnostów 

laboratoryjnych, a dr Magdalena Zamroczyńska przedstawiła 
temat „Odpowiedzialność karna w diagnostyce laboratoryjnej” 
podkreślając, że nie znalazła w orzecznictwie przypadków po-
ciągnięcia do odpowiedzialności karnej diagnostów laborato-
ryjnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej.
 Bardzo ciekawe opracowanie przedstawiły studentki Wy-
działu Farmaceutycznego kierunku Analityka Medyczna Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu. Paulina Kobyłka i Weroni-
ka Woźniak, które są również przedstawicielkami Poznańskiego 
Towarzystwa Studentów Medycyny Laboratoryjnej. Ich praca 
była efektem ankiety przeprowadzonej wśród studentów i ab-
solwentów analityki medycznej.
 Mecenas Michał Rytel, inspektor ochrony danych KIDL, 
w ciekawy sposób przedstawił wdrożenie przepisów RODO, 
ubarwiając swoje wystąpienie licznymi przykładami. Ostatni 
wykład „Zdarzenia niepożądane w diagnostyce laboratoryj-
nej – doświadczenia własne” przedstawiła Violetta Matecka – 
pełnomocnik ds. jakości Szpitala Klinicznego Przemienienia 
Pańskiego UM w Poznaniu. Wystąpienie dotyczyło metodyki 
i postępowania w zakresie analizowania zgłoszonych zdarzeń 
niepożądanych. 
 Wystąpieniom prelegentów towarzyszyła dyskusja. Uczest-
nicy skupili się na następujących problemach: „własności” wy-
niku badana laboratoryjnego, oraz „odmowie” wykonywania 
badania laboratoryjnego. Prezentowano różne poglądy, a praw-
nicy przedstawiali różne zapisy w obowiązujących aktach praw-
nych, które wymagają interpretacji. Gorąca dyskusję wywołał 
też problem ubezpieczenia diagnostów laboratoryjnych od od-
powiedzialności cywilnej. 
 Uczestnicy konferencji postulowali, aby spotkania o takiej 
tematyce odbywały się cyklicznie. 

Bogusław Grabowski

Fot. Karolina moszyńska
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konferencje

z dniem 1 października pożegnaliśmy dwie ważne osobistości naszego Szpitala – Panią Prof. Danutę Pupek-musialik, która odeszła na emery-
turę, oddając kierowanie Oddziałem Pani Prof. lidii gil oraz Pana Prof. mieczysława Komarnickiego, którego, jako lekarz Kierujący Oddziałem, 
zastąpił Pan Prof. Wiesław Bryl. Poprosiliśmy Panią Prof. gil oraz Pana Prof. Bryla o krótkie wspomnienie swoich zaszczytnych poprzedników.

Podziękowania

Prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Pani Profesor Danuta Pupek-Musialik jest absolwentką Uni-
wersytetu Medycznego (UM) (noszącego wówczas nazwę 
Akademii Medycznej) w Poznaniu z roku 1971. Od początku 

swojej kariery zawodowej i naukowej związana jest z naszym Szpi-
talem i  Akademią Medyczną, do roku 1996 pracowała w Klinice 
Nadciśnienia Tętniczego. W roku 1996 została Kierownikiem Kli-
niki Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. W latach 
1996-2000 aktywnie kierowała budową Kliniki. Dzięki jej staraniom 
w  roku 2000 zaczęto przyjmować pierwszych pacjentów w nowej 
siedzibie Kliniki zlokalizowanej przy ul Szamarzewskiego 84; sama 
zaś Klinika zyskała status Katedry. W 2002 roku kierowany przez 
Panią Profesor Oddział zajął pierwsze miejsce w rankingu najlep-
szych oddziałów internistycznych w województwie Wielkopolskim 
według czasopisma „News week”. W okresie swojej pracy zawodowej 
była promotorem 19 rozpraw doktorskich, przy czym wszyscy etato-
wi pracownicy Katedry uzyskali stopień doktora nauk medycznych. 
Była kierownikiem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych i 
hipertensjologii 20 lekarzy. Przez okres 5 lat pełniła funkcję konsul-
tanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych. W latach 
2010-2018 sprawowała stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa 
Kardio-Diabetologicznego, będąc organizatorem pięciu Zjazdów 
PTKD. Przez kilka kadencji była (i jest także obecnie) Przewodni-
czącą Oddziału Poz nańskiego Towarzystwa Internistów Polskich. 
Piastuje funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Forum Zaburzeń 
Metabolicznych”. Pod jej kierunkiem dwie osoby uzyskały tytułu 
profesora, a jedna doktora habilitowanego. Jest autorem lub współ-
autorem ok. 300 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 
 Z dniem 1 października br. przeszła na emeryturę, jednak, 
zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu Medycznego, będzie nadal 
pracowała w naszej Uczelni. Jest promotorem kolejnej rozprawy 
doktorskiej. Pani Profesor została odznaczona m.in. Złotym Krzy-
żem Zasługi oraz Medalem Edukacji Komisji Edukacji Narodo-
wej. W  uznaniu za działalność dydaktyczną została uhonorowana 
wyróżnieniem studentów UM oraz Nagrodą im. W. Biegańskiego 
w  2003 roku. Otrzymała wiele nagród rektorskich w tym cztery 
w latach 2013-2016. Otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej. Jej prace naukowe zostały nagrodzone na wielu zjazdach 
Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. 

Prof. dr hab. Wiesław Bryl

Prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki

Pan prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki, od kilkudziesięciu 
lat związany z Kliniką Hematologii w Poznaniu, jest uznanym in-
ternistą, hematologiem i transplantologiem. Absolwent Liceum 

Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego oraz Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2002 roku 
objął kierownictwo Katedry i Kliniki Hematologii. Był świadkiem 
przemian, jakie zachodziły w służbie zdrowia. Przemiany nie ominęły 
również hematologii i transplantologii hematologicznej. Pan Profesor 
podążał za nowymi i współczesnymi trendami, kontynuując dotych-
czasowe tradycje.Dzięki staraniom Pana Profesora możliwa stała się 
budowa i modernizacja struktury Kliniki. Pozwoliło to na stworze-
nie nowoczesnych oddziałów, hematologicznego oraz transplanta-
cyjnego. Zaplecze diagnostyczne Kliniki, Laboratorium Diagnostyki 
Hematologicznej, to obecnie rozbudowany i nowoczesny kompleks 
kilku pracowni, które świadczą usługi nie tylko dla własnych oddzia-
łów, ale również dla  innych ośrodków hematologicznych w kraju. To 
badania molekularne, cytogenetyczne, cytometryczne oraz nowocze-
sna diagnostyka z zakresu hemostazy. Rosnąca liczba chorych, będą-
cych pod opieką Kliniki, wzrastająca liczba badań laboratoryjnych, to 
wynik pracy Pana Profesora i całego zespołu, to świadectwo renomy 
Kliniki Hematologii. 
 Pan Profesor jest również świadkiem i uczestnikiem zmian 
w  transplantologii. Od uczestniczenia w pierwszej transplantacji 
szpiku w Klinice minęło aż 27 lat. Przez te lata liczba transplantacji 
zwielokrotniła się, to oczywiste. Obecnie wykonywanych jest ponad 
120 transplantacji rocznie, w tym zwiększająca się liczba przeszcze-
pień od dawców haploidentycznych. Zapleczem dla Oddziału Trans-
plantacyjnego jest nowoczesny Bank Komórek Macierzystych, który 
współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami transplanta-
cyjnymi. 
 Wreszcie Pan Profesor to kadra Kliniki. W czasie 16 lat kierowa-
nia Kliniką Pan Profesor stworzył możliwości rozwoju zawodowego 
i  naukowego wielu swoim współpracownikom. Są to zarówno pro-
fesorowie, doktorzy habilitowani oraz doktorzy. Jest wielu specjali-
stów z hematologii i transplantologii oraz diagnostyki laboratoryjnej. 
Stworzenie dobrej atmosfery rozwoju i współpracy oraz powtarzane 
niekiedy przez Pana Profesora zdanie: Nie przeszkadzać! dało wy-
mierne efekty.  

Dr hab. Lidia Gil Prof. UM
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zespół Badawczy ds. Zarządzania 
Organizacjami Non Profit Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Pozna-

niu zorganizował i ogłosił konkurs na 
najlepiej zarządzaną organizacją poza-
rządową w Wielkopolsce, spośród 8000 
istniejących w naszym regionie.  Celem 
było promowanie dobrych praktyk w za-
kresie zarządzania organizacjami po-
zarządowymi oraz nagrodzenie najlep-
szych podmiotów. 
 Nasze Stowarzyszenie uzupełniło 
bardzo złożony kwestionariusz konkur-
sowy, który opisywał profil organizacji, 
rodzaj i zakres jej działalności we współ-
pracy z biznesem. Zostaliśmy zakwalifi-
kowani do II eta pu razem z 12 znanymi 
i cenionymi organizacjami.
 W sierpniu poddaliśmy się wielo-
godzinnemu audytowi podczas wizyty 
przedstawiciela Komisji Konkursowej. 

dla Polskiego towarzystwa Opieki Paliatywnej
Nagroda główna

Prof. Jacek Łuczak z nagrodą Fo
t. 
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 Czekaliśmy na wyniki konkursu, 
które zostały ogłoszone 14 września 
2018 r. podczas konferencji „Współpra-
ca organizacji pozarządowych z bizne-
sem” zorganizowanej przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu. Tego dnia 
mieliśmy również okazję wysłuchać wy-
kładu  prof.  Marcusa Gmüra ze  szwaj-
carskiego Uniwersytetu we Fryburgu, 
wchodzącego w skład kapituły konkur-
sowej.
 Komisja Konkursowa zdecydowała, 
że nagroda główna należy się Polskiemu 
Towarzystwu Opieki Paliatywnej Od-
dział w Poznaniu. 
 Nasze Stowarzyszenie zostało nagro-
dzone za profesjonalne i konsekwentne 
zarządzanie organizacją oraz twórcze 
rozwijanie działalności zespołu wspiera-
jącego system opieki nad osobami ciężko 
chorymi, a także umiejętność angażowa-

nia partnerów społecznych, wolontariu-
szy, biznesu oraz administracji państwo-
wej i samorządowej.
 Zajęcie I miejsca w konkursie spra-
wiło nam autentyczną radość. Cieszy-
my się, że tak dobrze oceniono sposób 
prowadzonej przez nas działalności oraz 
współpracy z wolontariuszami oraz in-
nymi instytucjami i firmami.
 Nasze umiejętności, zapał i energię 
całkowicie poświęcamy pracy na rzecz 
Hospicjum Palium. Jego Pacjenci nie 
mogą czekać, dlatego pracujemy tak, 
żeby wszystko udawało się za pierwszym 
razem. 
 Przyznana nagroda sprawiła nam 
wielką satysfakcję i z pewnością doda 
nam skrzydeł do dalszej pracy. Bardzo 
dziękujemy! Wymiar finansowy nagrody 
to 10 000 zł.

wyróżnienia

Długa – 
opowieść 
mistrzów

„Monografia jubileuszowa z okazji 195 lat istnie-
nia Szpitala Przemienienia Pań skiego w Poznaniu 
przypomina kolorowy witraż, którego ramę sta-
nowi działalność lekarska w określonym miejscu, 
a kształt i kolor szkiełek, które przepuszczają to 
samo światło, do jakiego można porównać stru-
mień cierpienia i poszukiwania na dziei przez cho-
rych, zależy od samych szkiełek, a więc od tego, 
jak poszczególne szkiełka są dostosowane do prze-
puszczania światła. Witraż zapisanych w monogra-
fii wspomnień i ocen lekarzy nadających wyjąt-
kowość szpitalowi-jubilatowi, jest jak prawdziwy 
witraż w galerii sztuki – piękny i niezmienny. Jest 
chwilowym odbiciem stanu szpitala i tego, co się 
w nim dzieje w lusterkach pamięci jego współtwór-
ców, działających na przełomie wieków.”

Prof. Leon Drobnik

z wielką przyjemnością prezentujemy okładkę 
naszej nowej publikacji – monografii pt.: Długa – 
opowieść mistrzów. Książka już niebawem ujrzy 
światło dzienne. Szczegółowych informacji na 
temat jej nabycia będziemy udzielać niebawem.
Poniżej zamieszczamy także fragment posłowia 
autorstwa Pana Prof. leona Drobnika, które zna-
lazło się w książce. 
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19 września 2018 r. w Szpita-
lu Klinicznym Przemienie-
nia Pań skiego przy ul. Długiej 

1/2 w Poznaniu odbyło się pierwsze 
spot kanie Polskiego Stowarzyszenia 
Osób z Niewydolnością Serca. Wzięli 
w nim udział pacjenci i ich bliscy. 
 Spot kanie otworzyła prof. Ewa Stra-
burzyńska-Migaj oraz prof. Maciej Le-
siak, którzy opowiedzieli o Stowarzysze-
niu, jego celach oraz działaniach, jakie 
pragniemy podjąć. Jako druga zabrała 
głos doktor Marta Kałużna-Oleksy, któ-
ra w sposób bardzo zrozumiały i przej-
rzysty opowiedziała o niewydolności 
serca, skupiając się przede wszystkim na 
najczęstszych przyczynach oraz alarmu-
jących objawach.
 Następnie wystąpiła mgr Justyna 
Pach-Kołecka, psycholog specjalizująca 
się we współpracy z pacjentami choru-
jącymi na niewydolność serca, a tak-
że z pacjentami po przeszczepie serca. 
Podkreśliła jak ważna jest rola pomocy 
psychologicznej u osób cierpiących na 
niewydolność serca, a także jak istotne 
jest otrzymywanie wsparcia zarówno od 

rodziny, przyjaciół, a także całego perso-
nelu medycznego.
 W spotkaniu udział wzięli także 
członkowie Stowarzyszenia Osób po 
Przeszczepie Serca „Nowe Serce” przy 
Klinice Kardiochirurgii i Transplanto-
logii w Poznaniu, którzy podzielili się 
swoimi doświadczeniami w prowadze-
niu stowarzyszenia, a także podkreślili 

jak istotna jest dla nich rola wzajemnego 
wsparcia w ramach stowarzyszenia. Pa-
nowie wzbudzili duże zainteresowanie 
– w kuluarach odbyły się żywe dyskusje. 
Dodatkowo, uczestnicy warsztatów, po-
nad 30 osób, mieli okazję spotkać się ze 
swoimi lekarzami i przedyskutować nur-
tujące ich pytania.
 Specjalnymi gośćmi byli Marek Ku-
stosz oraz Andrzej Chojecki, którzy re-
prezentują Polską Unię Organizacji Pa-
cjentów oraz Koalicję Serce dla Kardio-
logii. Przybliżyli nam zasady współpracy 
stowarzyszeń z mediami oraz Minister-
stwem Zdrowia, opowiedzieli o możli-
wościach współpracy stowarzyszeń. 
 Dodatkowo wspólnie stworzyliśmy 
postulaty oraz porady „od pacjenta dla 
pacjenta”, które są świetnym początkiem 
naszej wspólnej pracy w stowarzyszeniu.
 Wszystkich zainteresowanych dzia-
łalnością Polskiego Stowarzyszenia Osób 
z Niewydolnością Serca zapraszamy na 
stronę www.nspacjenci.pl  

Magdalena Dudek

Niewydolność serca
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj i prof. Maciej Lesiak w trakcie spotkania
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sylwetki

Nasza Rada społeczNa

Ks. Prałat Jan Stanisławski



Kontynuujemy przybliżanie sylwetek członków Rady Społecznej Szpitala.

Urodził się 20 października 1935 r. w Zaniemyślu. Po ma-
turze w 1954 r. studia filozoficzno-teologiczne w Arcybi-
skupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 

 Święcenia kapłańskie 26 paździer-
nika 1960 r. Pierwszy wikariat w Uj-
ściu nad Notecią (1960-1964), następ-
nie studia z pedagogiki na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. W  latach 
1967-1977 ojciec duchowny w Arcy-
biskupim Seminarium Duchownym 
w Poznaniu, następnie proboszcz 
poz nańskiej Parafii Archikatedralnej. 
Od 1986 do 1997 r. proboszcz parafii 
św. Floriana w Chodzieży, od 1996 do 
2001 r. wikariusz biskupi dla formacji 
permanentnej duchowieństwa. 
 Od roku 2010 na emeryturze, ale 
nadal aktywny w dziedzinie forma-
cji kapłanów i pomocy w duszpaster-
stwie. 
 Laureat wielu wyróżnień, m.in.: 
31 sierpnia 1990 roku otrzymał medal 
„Za wspólną walkę i  wierność idea-
łom Solidarności”, przyznany przez 
Komisję Zakładową Niezależnego Sa-
morządu Związku Zawodowego „Soli-
darność” Zakładów Przemysłu Meta-
lurgicznrgo im. Hipolita Cegielskiego. 
21 września 1991 roku otrzymał Me-
dal Honorowy im. Mazurka Dąbrowskiego od Stowarzyszenia 
Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego w  Warszawie. 

15 czerwca 1998 roku – Odznaka Honorowa „Za zasługi dla 
Miasta Chodzieży”, 19 września 2006 roku – Order św. Stani-
sława B. M., Krzyż Komandorski od Wielkiego Mistrza Orderu 

św. Stanisława B. M. księcia Juliusza 
Nowina-Sokolnickiego i Wielkiego 
Przeora Polski Orderu, Srebrny Me-
dal „Labor Omnia Vincit”, od Towa-
rzystwa im.  Hipolita Cegielskiego 
za krzewienie idei pracy organicznej 
w  lipcu 2006 roku. 19  września 2009 
roku od Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego otrzymał medal za ak-
tywną działalność na rzecz budowy 
pomnika Hipolita Cegielskiego w Po-
znaniu. W dniu 19 czerwca 2010 roku 
wyróżnienie medalem honorowym 
20-lecia reaktywowania działalności 
Poznańskiego Bractwa Kurkowego, od 
Poznańskiego Bractwa Kurkowego.
 W roku 2017 ukazała się biograficz-
na książka Jego autorstwa pt. „Zebrane 
ułomki” opisująca m.in. dzieciństwo, 
okres okupacji, drogę do kapłaństwa 
oraz trudne lata zmagania się Kościoła 
w Polsce z władzami komunistyczny-
mi. 
 Ks. Jan Stanisławski był wówczas 
przez komunistów zaliczany do szcze-
gólnie szkodliwych przeciwników ich 

władzy. Wielokrotnie też stawał w obronie ludzi atakowanych 
i prześladowanych przez ówcześnie rządzących. 

 Dyrektor Jan pomagał rozwijać się 
innym nie krępując w inicjatywie, choć 
nie lubił chaotyczności działań. Każdy 
powinien ocenić, ile determinacji wy-
magały decyzje o rozpoczęciu budowy 
onkologicznej na Szamarzewskiego oraz 
likwidacji Łąkowej, a także „targnięciu 
się” na budowę okulistyki.
 Okazywał przywiązanie do podsta-
wowych, uniwersalnych wartości: trady-
cji, rodziny, przyjaźni, więzi koleżeń-
skich. Sam – będąc w duszy głęboko 
lekarski w swoich odruchach. Nigdy nie 
krępowaliśmy, czy nie ograniczaliśmy 

autonomicznych decyzji lekarskich, na-
wet jeśli były kosztowne finansowo czy 
ryzykowne organizacyjnie.
 Nie mogę ukrywać, że – zwłasz-
cza na początku współpracy – trudno 
mi było pogodzić się z sugerowanym 
zwlekaniem w niektórych działaniach. 
Dyrektor Jan zastanawiał się, czy rzeczy-
wiście dobrze czynię zbyt dużo przeby-
wając w Szpitalu: przecież jeśli problem 
jest ważny, to na pewno do Ciebie trafi. 
Hamował mnie też – co mnie nieco iry-
towało – w pokusach mojej hiperaktyw-
ności. Po latach odbieram to jako swego 

rodzaju mądrość życiową. Często oka-
zywało się, że Jego „odroczone” decyzje 
wynikały z rozwagi i odpowiedzialności. 
Za otrzymane, krążąc w orbicie dyrekto-
ra Jana, cenne lekcje, wypada mi wyrazić 
szczególną wdzięczność. 
 Nie ukrywam, że trzeba szczególnie 
gratulować dyrektorowi Janowi, że uda-
je się zakończyć przygodę zarządzania 
pozostawiając wiele wymiernych dzieł, 
a także harmonię wśród współpracow-
ników i świadectwo dobrze przebytych 
i wykorzystanych lat. Janie, dziękuję za 
piękną przygodę współzarządzania.

trud i przygoda zarządzania(dokończenie ze str. 3)
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gitarowy ambasador wielkopolski na świecie, dyrektor 
artystyczny oraz współzałożyciel poznańskiej „Akademii 
gitary”, wirtuoz gitary, wielokrotnie nominowany do nagrody 
przemysłu muzycznego Fryderyk oraz dwukrotnie 
do „Paszportów” Polityki.

Urodził się w 1981 roku w Gnieźnie, mieszkał w Strzał-
kowie. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 10 lat 
w  Słupcy i Koninie. Jest absolwentem Akademii Mu-

zycznej we Wrocławiu w klasie prof. Piotra Zaleskiego. W 
2003 roku rozpoczął studia w klasie Maestro Manuela Barru-
eco w Peabody  Conservatory of the Johns Hopkins University 
w Baltimore, USA, które ukończył w 2008 roku.
 Występował z recitalami w Polsce, Rosji, Białorusi, Cze-
chach, Słowacji, Bułgarii, Niemczech, Francji, Anglii, Hiszpanii, 
na Islandii, Węgrzech, Serbii, Kosowie, w Grecji, na Wyspach 
Kanaryjskich, w Japonii, Chinach, Kanadzie, USA, Meksyku 
oraz Panamie, a także w najważniejszych salach koncertowych 
świata: Royal Festival Hall w Londynie, Concertgebouw w Am-
sterdamie, Sali im. P. Czajkowskiego w Moskwie czy Carnegie 
Hall w Nowym Jorku. 
 Często występuje jako kameralista – m.in. z Orion String 
Quartet (USA), Avim Avi-talem (Izrael), Chen Reiss (Izrael),  
Richardem Galliano (Francja), Maciej Frąckiewicz, Agata 
Szymczewska, Łukasz Długosz, Andrzej Bauer. 
 Łukasz Kuropaczewski jest wziętym wykładowcą gitary. 
Prowadzi kursy i lekcje mistrzowskie podczas wielu festiwali 
gitarowych w Europie oraz na Uniwersytetach w Europie i obu 
Amerykach. W latach 2007-2010 był wykładowcą University of 
Pennsylvania w Filadelfii, a od 2008 roku jest wykładowcą Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu.
 Nagrał pięć płyt kompaktowych. Trzy ostatnie (“Polish 
Music”, “Aqua e Vinho” i “Nocturnal”) otrzymały nominacje 
do Nagrody Fryderyk w kategoriach: Najwybitniejszy Album – 
Muzyka Polska, Najwybitniejszy Album – Muzyka Kameralna, 
Najwybitniejszy Album – Recital Solowy.

 Brał udział w kilkudziesięciu konkursach gitarowych w kra-
ju i za granicą. W 2004 otrzymał dwie nagrody: „Primus In-
ter Pares” dla najlepszego absolwenta Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu oraz „Eurotalent” w dziedzinie kultury, przyznawa-
ną przez Telewizję Polską. W 2005 z rąk rektora uczelni w Balti-
more odebrał nagrodę Peabody Career Development Grant dla 
najlepiej rokującego studenta. Był także dwukrotnie nomino-
wany do nagrody „Paszport Polityki”.
 Łukasz Kuropaczewski dokonał wielu premier polskich 
i  światowych takich kompozytorów jak: A. Tansman (Hom-
mage a de Falla – z orkiestrą Amadeus w 2010 roku w Łodzi, 
Petit Concerto w 2015 roku w Poznaniu), K. Meyer (Concerto – 
z orkiestrą Amadeus w 2010 roku w Gnieźnie i Poznaniu, Trip-
tych Sonata w 2015 roku – Caramoor Festival w Nowym Jorku, 
USA), A. Gilardino (Jerusalem Concerto, wraz z A. Avitalem 
w 2014 roku w Gnieźnie i Poznaniu), M. Neikrug (Acequias 
Quintet z Orion String Quartet w 2015 roku podczas Santa Fe 
Chamber Music Festival w Santa Fe, USA), Mikołaj Górecki 
(Arioso e Furioso – z orkiestrą Aukso w 2014 roku podczas Ślą-
skiej Jesieni Gitarowej w Tychach).
 W sezonie artystycznym 2015/2016 artysta wystąpił w Pol-
sce, Rosji, Niemczech, Belgii, Chorwacji, USA, Kanadzie, Mek-
syku, Panamie oraz w Chinach. Dokonał premier światowych 
kompozycji A. Gilardino (Letters to Fryderyk Sonata), oraz M. 
Neikruga (Three Pieces for Guitar).
 W 2018 r. podczas Akademii Gitary swoim fanom zapre-
zentował się w repertuarze muzyki barokowej oraz podczas ple-
nerowego koncertu muzyki hiszpańskiej.
 Dla gitarowych pasjonatów zdradzimy, iż Pan Łukasz gra 
na gitarach Rossa Gutmeiera (USA) i Leszka Gajdzika. Używa 
strun Savarez Alliance Corum. 

Agata Michalak

(przygotowano na podstawie materiału Małgorzaty Kosińskiej opubliko-
wanego w internecie: https://culture.pl/pl/tworca/lukasz-kuropaczewski)

gwiazda Wieczoru 
św. Łukasza

Łukasz 
Kuropaczewski

  Poznajmy  go  bliżej Fo
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miło nam jest poinformować, że 
JM  Rektor prof. dr hab. Andrzej 
Tykarski w dniu 25 września, z rąk 

Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go Marka Woźniaka, odebrał Odznakę 
Honorową „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego”.
 Odznaka Honorowa „Za Zasługi 
dla Województwa Wielkopolskiego” to 
wyróżnienie, nadawane osobom, insty-
tucjom i organizacjom, które poprzez 
swoją działalność wnoszą wybitny wkład 

za zasługi 
dla Województwa Wielkopolskiego

w rozwój gospodarczy, nau kowy, kultu-
ralny i społeczny regionu, ustanowiona 
uchwałą Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego w 2000 r. Decyzję o nadaniu 
odznaczenia podejmuje Kapituła, któ-
rej przewodzi Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego.
 Więcej informacji na stronie interne-
towej:
www.umww.pl/wielkopolska-ma-szcze 
scie-do-ludzi-marszalek-uhonorowal-
wybitne-postacie-zycia-publicznego

Projekt ECMO dla Wielkopolski roz-
wija się w kierunku edukacji. Od 
dawna naszą wiedzą chcieliśmy się 

dzielić i poznawać nowe rozwiązania – 
siłą tego projektu od początku do końca 
zawsze będą ludzie. 
 Po dwóch konferencjach połączo-
nych ze szkoleniami idziemy dalej... 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak 
oraz JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski
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edukacja
W  ramach programu Wiedza Edukacja 
Rozwój – Mateusz Puślecki i Marcin 
Ligowski – autorzy programu, odbiera-
ją zapewnienie finansowania dla celów 
edukacyjnych na szkolenie ponad 200 
profesjonalnych pracowników służby 
zdrowia przez nasz zespół dla Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu. 

W dniu 22 września br. odbyła się druga 
edycja warsztatów pt. „Elektrofizjologia i 
ablacja serca bez tajemnic” organizowa-
nych przez zespół Pracowni Elektrofi-
zjologii Serca naszego Szpitala. Jak mówi 
dr A. Gwizdała, jeden z organizatorów, 
warsztaty kierowane są do wszystkich le-
karzy zajmujących się pacjentami z zabu-
rzeniami rytmu serca, a więc lekarzy ro-
dzinnych, kardiologów i internistów. W 
czytelny i schematyczny sposób przed-
stawiamy zasady leczenia najczęstszych 

arytmii i wskazania do ablacji. Wspólnie 
z prof. K. Błaszykiem i dr M. Waśniew-
skim obalamy też wiele mitów na temat 
tej formy terapii, które pokutują nie tylko 
wśród pacjentów. Uczestnicy cenią sobie 
spotkania w mniejszych grupach, co daje 

możliwość swobodnej dyskusji na temat 
różnych problemów klinicznych. Gra-
tulujemy pomysłu i życzymy kolejnych 
owocnych obrad.

Tekst i zdjęcie: dr Adrian Gwizdała

elektrofizjologia 
i ablacja serca 
bez tajemnic
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nowe projekty lecznicze
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Jak wskazuje nazwa i logo pro-
jektu jego głównym zadaniem 
jest poprawa warunków lecze-

nia osób borykających się 
z chorobami układu odde-
chowego. Szczególną uwagę 
zwracamy na dorosłych pa-
cjentów chorych na muko-
wiscydozę. Z  przyjemnością 
prezentujemy identyfikację 
wizualną projektu, która po-
jawi się na wszystkich ma-
teriałach informacyjnych 
i promocyjnych. Na kory-
tarzach szpitala można już 
zau ważyć plakaty (zdjęcie z 
tyłu na okładce) oraz tablice 
informujące o realizacji pro-
jektu i zakresie działań jakie 
podejmowaliśmy w ostatnich 
miesiącach. Znakiem rozpo-
znawczy projektu jest jego logotyp. 
Widoczna w nim tarcza symbolizuje 

ochronę płuc i drzewa oskrzelowego 
przed alergenami z zewnątrz. 
 Aby na bieżąco przekazywać in-
formacje o projekcie, postępie prac 

budowlanych i aktualnych wydarze-
niach z nim związanych stworzyli-

śmy również stronę internetową, do-
stępną pod adresem: www.propulmo.
skpp.edu.pl, do której odwiedzenia 
serdecznie zachęcamy.

 Szpital na realizację pro-
jektu otrzymał dofinan-
sowanie ze środków UE 
w  ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Program Infra-
struktura i Środowisko na 
lata 2014-2020. Uzyskane 
dofinansowanie pozwoli 
na remont i  zwiększenie 
powierzchni oddziału pul-
monologii, zakup nowego 
sprzętu i wyposażenia oraz 
dostosowanie infrastruktu-
ry do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Zakończenie 
projektu planowane jest na 
maj 2019 r.

Karolina Moszyńska

Bono Serviamus oraz Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu zapraszają na 
bezpłatne praktyczne szkolenia dla opiekunów osób chorych będących pod opieką rodziny

1-dniowe (8 godz. z lunchem) sobotnie szkolenie
Miejsce szkolenia: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 82/84

Terminy szkoleń (dwie edycje w 2018 r.): 
24 listopada, 1 grudnia 2018 r. (sobota)

W programie: zajęcia teoretyczne z pielęgniarką, psychologiem, pracownikiem socjalnym oaz zajęcia praktyczne.
Podczas części praktycznej uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu pielęgnacji chorego (słanie łóżka, mycie 

włosów w łóżku, pielęgnacja jamy ustnej), karmienia, w tym podawania pokarmów do gastrostomii/sondy, 
pielęgnacji chorych z przetokami, opróżniania worka z moczem.

Zapisy: marketing@skpp.edu.pl
W treści maila prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz wybranej daty szkolenia 

(24.11 lub 1.12.)
Uwaga liczba miejsc ograniczona

Tel. 61 854 92 18
Szkolenie finansowane przez Urząd Miasta Poznania

Więcej informacji na: www.bonoserviamus.pl
Z a p r a s z a m y  d o  u d z i a ł u !

Propulmo – to projekt, który realizujemy w Szpitalu Klinicznym 
Przemienienia Pańskiego od początku lutego 2018 r. 
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W dniu 29 września 2018   r. pro-
fesor Katarzyna Wieczorowska-
-Tobis, kierownik Katedry i Kli-

niki Medycyny Paliatywnej UM w Poz-
naniu, odebrała z rąk przedstawicieli 
Centrum Inicjatyw Senioralnych wyróż-

miejsce 
Przyjazne Seniorom nienie przyznane Poradni Geriatrycznej 

mieszczącej się na terenie Hospicjum 
Palium. 
 Nasza Poradnia Geriatryczna zdo-
była Certyfikat: Miejsce Przyjazne Senio-
rom, który przyznawany jest w ramach 
promowania miejsc działających na 
terenie Poznania takich jak kawiarnie, 

sklepy, instytucje kulturalne, użyteczno-
ści publicznej i inne, odpowiadających 
na potrzeby starszych mieszkańców 
poprzez dostosowanie swoje oferty, czy 
architektury. Poradnia Geriatryczna 
dedykowana jest osobom dotkniętym 
problemami wieku podeszłego i oferuje 
świadczenia w zakresie diagnozowania 
i leczenia złożonych problemów zdro-
wotnych osób starszych, diagnozowania 
i leczenie zaburzeń poznawczych, po-
stępowania w problemach związanych 
z wielolekowością. 

Karolina Moszyńska

giovanni Bellini, zwany Giambel-
lino, inicjator weneckiej szkoły 
kolorystycznej, nauczyciel m.in. 

Giorgiona i Tycjana, swojemu Przemie-
nieniu (druga połowa XV w.) nadał nie-
co inny charakter wskutek „wzbogace-
nia” nowymi motywami. 
 Zbawiciela wraz z ukazanymi ze 
zwojami Mojżeszem i  Eliaszem przed-
stawił już nie w światłości, ale pod ciem-
nymi, wieszczącymi deszcz chmurami. 
W  zboczu przypominającej wzgórze 
góry umieścił czeluść, być może wio-

ikonografia Przemienienia Pańskiego
Na łamach naszego periodyku rozpoczynamy krótki cykl nawiązujący do ikono-
grafii Przemienienia Pańskiego na wybranych przykładach dzieł sztuki zachodu 
i wschodu. tekst poniżej zaczerpnięty jest z inspirującego wykładu Pani dr Justyny 
Sprutty, dr historii sztuki, dr nauk teologicznych, polonistki, która wygłosiła swą 
prelekcję w dniu 3 sierpnia br. w naszym Szpitalu. 

Giovanni Bellini, Przemienienie 1480 r

Fo
t. 

Ro
m

an
 S

zy
m

ań
sk

i

Przemienienie u Belliniego
dącą do piekła, do którego nie dociera 
nadprzyrodzona światłość. Także dwa 
drzewa, jedno obumarłe a  drugie obfi-
tujące w listowie, znalazły się – i to nie 
przypadkowo – na obrazie Belliniego. 
Uschnięte drzewo jest symbolem Stare-
go Testamentu, a bogate w liście Nowego 
Przymierza.
 Przesłanie staje się jasne: symboli-
zowane przez pierwsze z drzew Prawo 
straciło swoją moc w obliczu Ewangelii 
symbolizowanej przez drugie drzewo. 
Uschnięte drzewo odnosi nas także do 
Mojżesza, jako reprezentanta zmarłych, 

a pełne liści do Eliasza, jako przedstawi-
ciela żywych. Chcąc ponadto uwydatnić 
ponadwymiarowość misterium, włoski 
artysta usytuował je w rodzimym, wiej-
skim pejzażu, dlatego widzimy – na dal-
szym planie – pędzącego bydło pasterza, 
górujące nad okolicą mury zamku, rzekę 
z mostem, miasto i  rozmawiających ze 
sobą wędrowców.

Dr Justyna Sprutta
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opieka paliatywna

motyli wolontariat, koordynowany przez Polskie Towa-
rzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu (PTO-
POP), działający na rzecz Hospicjum Palium skupia 

bardzo wiele osób, które dzielą się swoimi talentami i nietuzin-
kowymi pomysłami. 
Jednym z nich było 
wymyślenie sposo-
bu, który pozwoliłby 
znaleźć wymierne 
zastosowanie ofia-
rowanych wcześniej 
darów. Tak narodził 
się pomysł Aukcje 
na wakacje. Po speł-
nieniu formalności, 
PTOPOP podpisało 
umowę z Allegro 
i  mogliśmy urucho-
mić nasze konto na 
stronie charytatyw-
ni.allegro.pl
 Pierwsze au-
kcje rozpoczęliśmy 
4 sier pnia 2017 r. Od 
tamtej pory zostało 
wylicytowanych 46 
przedmiotów. Łączna kwota wpływów to ponad 4400 złotych.
 Przedmioty, które wystawiamy pochodzą od Przyjaciół Ho-
spicjum Palium. Wiele osób przyłącza się do naszych działań 
tworząc przepiękne rękodzieła i przekazując je na nasze aukcje.

Aukcje charytatywne 
dla Hospicjum Palium

 Można wylicytować prawdziwe rarytasy. Dużą popularno-
ścią cieszą się unikatowe własnoręcznie wykonane spinki, kol-
czyki, bransoletki i zakładki do książek. Także miłośnicy sportu 
mogą znaleźć tu prawdziwe perełki: piłkę nożną z podpisami 

piłkarzy z druży-
ny Lecha Poznań, 
strój piłkarski Karo-
la Linetty, koszulkę 
z podpisem Dariusza 
Tigera Michalczew-
skiego. Pojawiają się 
przedmioty z podpi-
sami sławnych osób: 
Anny Dymnej, Ewy 
Błaszczyk, Cezare-
go Żaka, Maryli Ro-
dowicz czy Pascala 
Brodnickiego. Zda-
rzają się również 
cenne numizmaty 
ofiarowane przez 
hojnych Dobroczyń-
ców.
 Serdecznie za-
praszamy do odwie-
dzenia naszej strony 

www.hospicjum-palium.pl/aukcje-charytatywne, włączając się 
do aukcji wspieramy Hospicjum Palium. 

Aleksandra Skotarczak

Stowarzyszenie Bono Serviamus wraz ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia 
Pańskiego ogłaszają konkurs fotograficzny pt.

Szpital znany i nieznany
Konkurs adresowany jest do Pracowników oraz Sympatyków Szpitala. Każdy 

z uczestników może zgłosić od 1 do 6 zdjęć (może to być reportaż) 

do dnia 31 marca 2019 roku. 

Zdjęcia, wyłącznie w formie elektronicznej, należy przesyłać na adres: 
bartosz.sobanski@skpp.edu.pl

Fotografie powinny być wykonane w formacie jpg, w rozdzielczości 
minimum 3024 x 2016.

Serdecznie zachęcamy do przesyłania zdjęć. 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Szpitala. 

konkurS fotograficzny




