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23 listopada 2019 roku w sala wykładowa im. Ry-
dygiera w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wielopłasz-
czyznowe ujęcie estetyki twarzy” w ramach ob-
chodów 100-lecia akademickich studiów me-
dycznych. Moderatorzy spotkania dr hab. Justyna 
Gornowicz-Porowska i lek. dent. Oskar Komisarek 
bardzo gorąco i serdecznie przywitali wszystkich 
zebranych. Konferencję otworzył Jego Magnificen-
cja Rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski, który 
objął konferencję swoim patronatem. Patronat nad 
konferencją miał również prof. dr hab. Zbigniew 
Krasiński jako Dziekan Wydziału Lekarskiego II — 
obecnie Prorektor ds. Kadr i Kształcenia Podyplo-
mowego UMP oraz Dziekan Wydziału Medyczne-
go prof. dr hab. Maria Iskra. 

Wykład inauguracyjny — Melanoma skin can-
cer: current state of diagnosis and treatment. 
Czerniak skóry: obecne poglądy diagnostyczne 
i lecznicze wygłosił prof. dr J.G.A.M. de Visscher 
z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie. Wykład 
inaugurujący konferencję profesora z Holandii, 
poprzedził występ Zespołu Trębaczy Myśliwskich 
„Venator” — wspaniały mini koncert. Łącznie wy-
głoszono 16 referatów, w tym 4 prezentacje go-
ści zagranicznych. Konferencja miała także swoją 
część studencką, postery przez cały dzień wypeł-
niały przestrzeń holu szpitala, skupiając uwagę nie 
tylko uczestników konferencji, ale także intrygując 

Rycina 1. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Orga-
nizacyjnego profesorowie Teresa Matthews-Brzozowska 
i Zygmunt Adamski
Figure 1. Chairman of the Scientifi c and Organizing Com-
mittee Professors Teresa Matthews-Brzozowska and Zyg-
munt Adamski

Rycina 2. Wnętrze Centrum Stomatologii, profesorowie 
Jan de Visscher i Myroslava Drohomyretska
Figure 2. Interior of the Dentistry Center, professors Jan de 
Visscher and Myroslava Drohomyretska
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Rycina 3. Kameralne spotkanie z wykładowcami zagranicznymi w restauracji 
hotelu Bazar
Figure 3. Intimate meeting with foreign lecturers in the Bazar Hotel restaurant

swoją treścią pacjentów i odwiedzające ich rodziny 
i znajomych.

Była także możliwość pokazania uczestnikom 
z zagranicy i spoza miasta Poznania urokliwych 
wnętrz Centrum Stomatologii, no i wieczorem na 

zakończenie pobytu w Poznaniu ugościć ich w ka-
meralnym gronie. Mam nadzieję, że dla wszystkich 
uczestników konferencja była interesująca i pozo-
stawiła niezapomniane wrażenia, do zobaczenia 
na kolejnym spotkaniu za rok.


