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Profesor Claes Goran Frostell

30 marca 2011 r. odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora 
honoris causa profesorowi Claesowi Frostellowi

Claes Goran Frostell urodził się 

3 maja 1952 r. w Sollentuna w Szwe-

cji. Studia medyczne ukończył w In-

stytucie Karolińskim w Sztokhol-

mie w 1977 r. Po studiach odbywał 

szkolenie specjalistyczne z zakresu 

anestezjo logii i intensywnej terapii 

oraz zajmował się pracą naukową 

w szpitalach uniwersyteckich w Sztok-

holmie. W 1987 r. uzyskał specjalizację 

z anestezjologii i intensywnej terapii. 

W 1989 r. otrzymał stanowisko do-

centa w Klinice Anestezjologii i Inten-

sywnej Terapii Instytutu Karolińskie-

go. W latach 1989–1991 przebywał 

na stypendium w Szkole Medycznej 

Harvard w Bostonie. Tam pod kierun-

kiem Warrena M. Zapola prowadził 

pionierskie badania nad terapeutycz-

nym wykorzystaniem tlenku azotu. 

Po powrocie do Szwecji zorganizował 

i objął kierownictwo Oddziału Inten-

sywnej Terapii Dziecięcej w nowym 

Szpitalu Dziecięcym Astrid Lindgren. 

W 2001 r. uzyskał tytuł profesora 

anestezjologii w Instytucie Karoliń-

skim. Kierował ośrodkiem badań 

eksperymentalnych w anestezjologii 

i intensywnej terapii. W 2005 r. zos-

tał mianowany kierownikiem Kliniki 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Instytutu Karolińskiego w Sztokhol-

mie w Szpitalu Solna – głównym cen-

trum klinicznym Instytutu. 

Profesor Claes Frostell jest autorem 

i współautorem 70 oryginalnych prac 

opublikowanych w renomowanych 

światowych czasopismach medycz-

nych z zakresu anestezjologii, inten-

sywnej terapii, kardiologii, pulmono-

logii, pediatrii i patofi zjologii. 

Jest również autorem 20 publikacji 

przeglądowych, artykułów redakcyj-

nych, listów do redakcji, rozdziałów 

w 14 specjalistycznych podręcznikach. 

Prof. Frostell był opiekunem 4 roz-

praw habilitacyjnych. Jest recenzentem 

grantów badawczych z dziedziny me-

dycyny w Szwedzkiej Akademii Nauk. 

Reprezentuje region Sztokholmu 

w zespole zajmującym się reformowa-

niem szkolenia podyplomowego i spe-

cjalizacyjnego z zakresu anestezjologii 

i intensywnej terapii. Jest członkiem 

wielu prestiżowych towarzystw na-

ukowych i międzynarodowych grup 

ekspertów i zespołów doradczych zaj-

mujących się intensywną terapią. 

Laureat wielu nagród, a wśród nich 

nagrody „Odkrywca Roku”, którą 

uzyskał wraz z Warrenem M. Zapo-

lem (2003 r. w Waszyngtonie DC) za 

wprowadzenie innowacyjnej terapii 

wziewnym tlenkiem azotu. Prof. Cla-

es Frostell jest jednym z największych 

na świecie autorytetów z zakresu bio-

logii tlenku azotu i jego wykorzysta-

nia w praktyce klinicznej. 

Prof. Andrzej Kübler, kierownik 

Katedry Anestezjologii i Intensyw-

nej Terapii Akademii Medycznej we 

Wrocławiu, nawiązał kontakt nauko-

wy z prof. Frostellem w pierwszej 

połowie lat 90. XX w., co umożliwiło 

realizację we wrocławskiej klinice 

grantu KBN (KBN Nr 4P05B 018 12) 

poświęconego zastosowaniu wziew-

nego tlenku azotu w leczeniu ostrej 

niewydolności oddechowej. 

Od 1999 r. rozpoczęto regularną 

współpracę szkoleniową i nauko-

wo-badawczą między obydwoma 

ośrodkami. Asystenci Katedry i Klini-

ki Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

uczestniczyli w cyklicznych szkole-

niach w Klinikach Instytutu Karo-

lińskiego. Również Katedra i Klinika 

Medycyny Ratunkowej AM we Wro-

cławiu prowadzi wymianę asystentów 

z ośrodkiem szwedzkim. Prof. Frostell 

osobiście nadzorował proces szkolenia 

i załatwiał wszelkie formalności orga-

nizacyjne i bytowe, niezbędne do re-

alizowania tych staży. W 2004 r. z jego 

inicjatywy zorganizowano we Wro-

cławiu ośrodek badań eksperymen-

talnych z zakresu intensywnej terapii, 

określony jako „oddział intensywnej 

terapii dla zwierząt”. Dzięki stworzeniu 

takiego warsztatu badawczego można 

było realizować projekty dotyczące 

wstrząsu endotoksycznego, a następ-

nie wstrząsu septycznego w przebiegu 

zapalenia otrzewnej u świń. Oceniano 

charakter zmian hemodynamicznych 

i biochemicznych, a następnie wpływ 

wziewnego tlenku azotu, kortykoste-

roidów oraz syntetycznych nośników 

tlenku azotu na czynność organizmu 

i przebieg wstrząsu. Badania te były 

realizowane przez zespoły anestezjo-

logów z Instytutu Karolińskiego i Ka-

tedry Anestezjologii AM we Wrocła-

wiu przy pomocy zespołu Zakładu 

Chirurgii Eksperymentalnej i Badania 

Biomateriałów AM we Wrocławiu. 

Od 2007 r. badania są prowadzone na 

bazie i we współpracy z Wydziałem 

Weterynarii Uniwersytetu Przyrod-

niczego we Wrocławiu. W badaniach 

organizowanych dwa razy w roku ak-

tywnie uczestniczy Zakład Histologii 

i Embriologii AM we Wrocławiu. Wy-

niki zostały przedstawione w 3 opubli-

kowanych pracach oryginalnych oraz 

7 doniesieniach zjazdowych. Następne 

4 prace przyjęto do publikacji w pre-

stiżowych czasopismach medycznych. 
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Prowadzone wspólnie z Kliniką Karo-

lińską badania eksperymentalne są 

podstawą jednej zrealizowanej habili-

tacji w Sztokholmie i są istotną częścią 

dorobku przygotowywanych w Polsce 

dwu rozpraw habilitacyjnych. Prof. 

Frostell jest głównym pomysłodawcą 

tematów badań i pozyskuje fundusze 

do ich realizacji. 

W 2006 r. Rektorzy Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu oraz Karo-

lińskiego Instytutu w Sztokholmie 

podpisali umowę o wzajemnej współ-

pracy naukowej i szkoleniowej, która 

została przedłużona w 2009 r. 

Karoliński Instytut Medycyny jest 

uczelnią znajdującą się na czołowym 

miejscu w rankingu europejskich 

uniwersytetów medycznych i bardzo 

wysoko w rankingach światowych. 

Bezpośrednie umowy o współpracy 

tej uczelni z innymi ważnymi szkoła-

mi medycznymi są rzadkością i tym 

bardziej cenne jest porozumienie 

z Akademią Medyczną we Wrocła-

wiu stwarzające szerokie możliwości 

współpracy. Inicjatorem podpisania 

tej umowy i reprezentantem strony 

szwedzkiej jest prof. Claes Frostell. 

Claes Goran Frostell was born in 

Sollentuna (Sweden) on May 3, 1952. 

He completed his medical studies at 

Karolinska Institutet in Stockholm 

in 1977. After completion of his stu-

dies he made a specialist training in 

anaesthesiology and intensive care, 

and continued his research at univer-

sity clinical hospitals in Stockholm. 

In 1987 he fi nished the fi rst step of 

his training in anaesthesiology and 

intensive care. In 1989 he was nomi-

nated for assistant professorship in 

the Department of Anaesthesia and 

Intensive Care. Th en he obtained a fel-

lowship to spend a study period at the 

Harvard Medical School in Boston in 

1989–1991. During his stay there he 

carried out a pioneering investigation 

on therapeutic application of nitrogen 

oxide under supervision of Warren M. 

Zapol. After having returned to Swe-

den he organized and took over a po-

sition of the Head of the Department 

of Intensive Children Care in the new 

Astrid Lindgren Children’s Hospital. 

He was appointed a professor in ana-

esthesiology at Karolinska Institutet 

in 2001 and then headed a centre of 

experimental research. In 2005 he was 

nominated the Head of the Clinic of 

Anaesthesiology and Intensive Care of 

the Karolinska Institutet in Solna, the 

main clinical centre of the Institutet. 

Professor Claes Frostell is author 

or co-author of 70 original works 

which were published in world’s le-

ading medical periodicals devoted to 

anaesthesiology, intensive care, car-

diology, pulmonology, paediatrics 

and pathophysiology. He wrote also 

20 reviews, editorial articles and 14 

publications which were included as 

chapters in various books. 

Professor Frostell was a supervisor 

of 4 habilitation processes. He acts as a 

reviewer of research grants in the fi eld 

of medicine for the Swedish Academy 

of Sciences. He represents Stockholm 

region in the team engaged in the re-

forming of post-diploma and specialist 

education in anaesthesiology and in-

tensive care. He is a member of many 

prestigious scientifi c societies and in-

ternational groups of experts and advi-

sory teams dealing with intensive care. 

Professor Frostell is generally 

acknowledged as one of the worl-

d’s highest authorities in the fi eld of 

biology of nitrogen oxide and its ap-

plication in clinical practice. 

Th e scientifi c contacts and co-ope-

ration between Professor Frostell and 

Professor Andrzej Kübler, Head of the 

Department of Anaesthesiology and 

Intensive Care of the Wroclaw Me-

dical University, were initiated in the 

fi rst half of nineties and resulted in re-

alization of a research grant from the 

Polish Ministry of Science and Higher 

Education which dealt with applica-

tion of nitrogen oxide in treatment of 

acute respiratory malfunction. 

Since 1999 both institutions carry 

out regular scientifi c and educational 

co-operation. Young scientists from 

the Department of Anaesthesiology 

and Intensive Care of the Wroclaw 

Medical University took part in va-

rious practical trainings in diff erent 

clinical hospitals of the Karolinska In-

stitutet. In addition, the Department 

of Emergency Medicine of the Wroc-

law Medical University also started an 

exchange of scientifi c assistants with 

the Swedish Center. Professor Frostell 

has personally supervised the training 

sessions and was involved in the mana-

ging formal and organizational issues. 

In 2004 on the initiative of Professor 

Frostell a center of experimental re-

search in intensive care, described as 

“division of intensive care for animals”, 

was organized in Wroclaw. Th e rese-

arch was carried out by teams of ana-

esthesiologists from the Karolinska 

Institutet and from the Department of 

Anaesthesiology of the Wroclaw Me-

dical University, with additional par-

ticipation of a team from the Division 

of Experimental Surgery and Biomate-

rials of the WMU. Since 2007 this re-

search has been carried out in co-ope-

ration with the Faculty of Veterinary 

Medicine of the Wroclaw University of 

Environmental and Life Sciences. Th e 

research carried out commonly with 

the Karolinska Institutet was a basis 

for one habilitation thesis in Stoc-

kholm and provided a substantial part 

of material for two habilitation theses 

in Poland. Professor Frostell was the 

main originator of the research topics 

and thanks to his eff orts the funds for 

their realization could be ensured. 

In 2006 the Rectors of the Wroclaw 

Medical University and the Karolin-

ska Institutet in Stockholm signed the 

agreement on bilateral co-operation 

in the fi eld of science and education 

which was prolonged in 2009. Th e Ka-

rolinska Institute of Medicine is regu-

larly ranked at leading positions among 

European medical universities and 

very high in the worldwide rankings. 

Th e Karolinska Institute of Medicine 

rarely signs an agreement on direct 

co-operation with other universities, 

so the agreement with the Wroclaw 

Medical University must be highly 

evaluated as it opens a wide range of 

mutual activities. Th e initiator and re-

presentative from the Swedish part of 

this agreement was Professor Frostell. 

Taking into account the scientifi c 

and didactic achievements of Profes-

sor Frostell and acknowledging his 

merits in the cooperation with the 

Wroclaw Medical University, the de-

cision was taken to bestow upon him 

the title of honoris causa doctor of 

the Wroclaw Medical University. 



Gazeta Uczelniana   marzec 2011  3 

Trudno myśleć, 

co stanie się z torakochirurgią 

Adam Zadrzywilski

W roku obchodów 200-lecia na-
uczania medycyny we Wrocławiu 
o wrocławskiej torakochirurgii 
rozmawiam z prof. dr. hab. Jerzym 
Kołodziejem kierownikiem Kate-
dry i Kliniki Chirurgii Klatki Pier-
siowej przy ulicy Grabiszyńskiej;

– W czasie 200 lat nauczania 
medycyny we Wrocławiu pierwszą 
operację torakochirurgiczną prze-
prowadzono dopiero na początku 
ubiegłego wieku.

– Dokładnie było to w 1904 roku. 

Wtedy po raz pierwszy na świecie 

wykonano planową operację tora-

kochirurgiczną. W Klinice Chirurgii 

Wydziału Lekarskiego Uniwersyte-

tu Wrocławskiego przeprowadził ją 

prof. Jan Mikulicz-Radecki. Wcześniej 

wszelkie próby otwarcia klatki pier-

siowej kończyły się niepowodzeniem. 

Przyczyna tkwi w fi zycznych właści-

wościach płuc. Gdy otwiera się klatkę 

piersiową, panujące w jamie opłucnej 

ujemne ciśnienie wyrównuje się z ciś-

nieniem zewnętrznym przez zasysanie 

z otoczenia. Na skutek tego płuco się 

zapada, a niemożność jego rozpręże-

nia, a tym samym oddychania prowa-

dzi do śmierci. Dodam, że asystentowi 

prof. Mikulicza-Radeckiego, Ferdy-

nandowi Sauer bruchowi, zawdzięcza-

my opracowanie bezpiecznej metody 

otwarcia klatki piersiowej.

– Możemy więc szczycić się tym, 
że twórcą światowej torakochirur-
gii byli wrocławscy medycy.

– To nie wszystko. Nasza historia 

jest ściśle związana z Uniwersytetem 

Jana Kazimierza we Lwowie. Tam 

właśnie w 1936 roku prof. Tadeusz 

Ostrowski wspólnie ze swoim asy-

stentem, którym był jeszcze młody 

Wiktor Bross, dokonali pierwszego 

wycięcia płata płuca z powodu raka, 

a rok wcześniej wycięto płat płucny 

z powodu rozstrzeni oskrzeli. Prof. 

W. Bross wspólnie z prof. S. Koczo-

rowskim byli autorami pierwszego 

podręcznika torakochirurgii, który 

został wydany w 1952 roku.

– Dopiero od lat 70. XX w. moż-
na mówić o klinicznej torakochi-
rurgii.

– Istotnie, w sensie organizacyj-

nym, dopiero w 1972 roku, kiedy 

w wyniku reorganizacji w Akademii 

Medycznej powstał Instytut Chirur-

gii, II Klinika Chirurgii kierowana 
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przez prof. Brossa została podzie-

lona na Klinikę Chirurgii Ogólnej, 

Klinikę Chirurgii Serca i właśnie 

Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej. 

Jej kierownikiem został prof. Euge-

niusz Rogalski. W tym czasie jako 

młodzi lekarze mieliśmy możliwość 

wybrania kliniki, w której chcieliśmy 

pracować. Większość kolegów zde-

cydowała się na pracę u prof. Brossa 

lub na chirurgii ogólnej. Torakochi-

rurgia była na końcu. Wtedy było 

nas dwóch asystentów i mieliśmy 

w klinice 13 łóżek. Po pięciu latach 

prof. Rogalski miał już siedmiu asy-

stentów, a dzięki rozbudowie liczba 

łóżek zwiększyła się do 54. W tym 

czasie poszerzono zakres operacji 

o chirurgię przełyku, głównie raka, 

chirurgię tchawicy i dużych oskrzeli. 

To był istotny postęp nie tylko w Pol-

sce, ale i na świecie.

– Dziesięć lat później klinika 
została przeniesiona do Szpitala 
Chorób Płuc i Gruźlicy przy ulicy 
Grabiszyńskiej.

– W ten sposób rozpoczął się nowy 

rozdział w historii wrocławskiej to-

rakochirurgii. Powstały wtedy dwie 

kliniki pulmonologiczne – jedna 

z nich została przeniesiona na Gra-

biszyńską. W ślad za tymi klinikami, 

co jest logiczne, przeniesiono Klinikę 

Chirurgii Klatki Piersiowej. W paź-

dzierniku 1984 roku w nowej siedzi-

bie wykonaliśmy pierwszy zabieg. 

Pamiętam, było to wole zamostkowe. 

W niedługim czasie powstał tu od-

dzielny 30-łóżkowy oddział torako-

chirurgii. W 1986 roku po konkursie 

na ordynatora, obok kierowania kate-

drą i kliniką, zostałem kierownikiem 

tego oddziału. Wtedy też na podsta-

wie porozumienia rektora Akademii 

Medycznej z dyrekcją szpitala został 

powołany Wrocławski Ośrodek To-

rakochirurgii, który z powodzeniem 

działa do dzisiaj.

– Jakim jesteśmy ośrodkiem to-
rakochirurgii w Polsce? 

– Jeszcze w połowie lat 80. XX w. 

wprowadziliśmy leczenie skojarzo-

ne raka płuca wraz z oceną indywi-

dualnej wrażliwości na cytostatyki. 

Zaczęliśmy stosować nowoczesne 

leczenie urazów klatki piersiowej, 

a także rozwinęliśmy chirurgię tcha-

wicy oraz przełyku wraz z ich pro-

tezowaniem. Tu też rozpoczęliśmy 

badania węzłów chłonnych śród-

piersia, które obecnie stanowią stan-

dard w diagnostyce raka płuc. Sto-

sowaliśmy autologiczne przeszczepy 

szpiku w leczeniu raka płuca. Dziś 

dysponujemy jedną z największych 

w Polsce liczbą łóżek, mamy ich 72. 

Staramy się pracować dynamicznie. 

Pozwala na to doskonały zespół leka-

rzy i bardzo dobre wyposażenie sal 

zabiegowych. Na trzech salach ope-

racyjnych wykonujemy po kilka ope-

racji dziennie. W skali roku jest ich 

około 2 tysiace. Pod tym względem 

zajmujemy czołową pozycję w kra-

ju. Praktycznie, co świadczy o naszej 

dużej skuteczności, nie mamy zbyt 

wielu powikłań. Mimo starej bazy 

lokalowej, stwierdza się stosunkowo 

małą liczbę zakażeń. Z ekonomicz-

nego punktu widzenia, co nie jest 

obecnie bez znaczenia, bilansujemy 

się w kosztach. Istotne jest i to, że tu 

w jednym miejscu znajduje się sześć 

oddziałów pulmonologicznych, któ-

re ściśle ze sobą współpracują. Dzię-

ki temu udaje się nam w kilka dni 

zdiagnozować pacjenta, szybko go 

leczyć, także operacyjnie. Średnia 

pobytu pacjenta na torakochirurgii 

wynosi około 8 dni. 

– Aż trudno uwierzyć, że w tych 
starych murach robi się takie 
rzeczy.

– Jakoś udaje się nam być wiodącym 

ośrodkiem w kraju. Przez lata stara-

liśmy się pozyskiwać nowy sprzęt. 
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Dziś mamy wszystko, dzięki czemu  

współczesna torakochirurgia może 

być tak skuteczna. Istotnie jesteśmy 

w starym, bo liczącym 115 lat, bu-

dynku. Powoli, acz skutecznie, stale 

jest przebudowywany. Zrobiono od-

dział „R”. Zawsze mieliśmy trzy sale 

operacyjne. Obecnie blok operacyjny 

jest przebudowywany. Wykończony 

zgodnie ze standardami europejski-

mi zacznie niebawem służyć nam 

i pacjentom. Na oddziale torako-

chirurgii sale są dwułóżkowe, część 

z węzłami sanitarnymi. Bardzo nam 

zależy na tym, aby wszyscy pacjen-

ci trafi ający na Grabiszyńską mogli 

się leczyć w godziwych warunkach. 

Jesteśmy w XXI wieku. Jako lekarze 

możemy pacjenta nie wyleczyć, wo-

bec niektórych przypadków bywa-

my niestety bezsilni, ale pacjent po-

winien leżeć w dobrych warunkach, 

nie może czekać w kolejce do oczka 

sanitarnego. Takie warunki możemy 

stworzyć i to robimy w głównej mie-

rze dzięki środkom pozyskiwanym 

z Unii Europejskiej. 

Nasze wielogodzinne zabiegi wy-

magają nie tylko doskonałego przy-

gotowania chirurgów, ale także ane-

stezjologów, którzy na co dzień mają 

do czynienia z nieco inną chirurgią 

od tej, którą powszechnie znamy. 

Operujemy na bezpowietrznym płu-

cu, oddychanie drugim, jest nie lada 

wyzwaniem dla anestezjologa. Nasi 

koledzy stale podnoszą swoje kwa-

lifi kacje, często uczestniczą w zjaz-

dach, sympozjach i szkoleniach 

specjalistycznych. Mamy nawiąza-

ną współpracę z renomowanymi na 

świecie ośrodkami torakochirurgii. 

Nasi asystenci, nawet po kilka razy, 

gościli w ośrodku torakochirurgicz-

nym w Hanowerze. Współpracuje-

my z ośrodkiem we Lwowie.

Przed nami są kolejne wyzwania. 

Myślę o nowej metodzie leczenia 

rozedmy płuc. W drzewie oskrze-

lowym endoskopowo umieszcza się 

specjalne milimetrowe zastawki. 

Dzięki nim rozedmowy miąższ płuc-

ny się zapada, a zdrowy rozpręża. Ja-

kość życia pacjenta się poprawia.

– Niewątpliwym wyzwaniem 
i kolejnym przełomem w historii 
kliniki będzie kolejna przepro-
wadzka…

– Myśli pan o Borowskiej? 

– Drażliwa materia?
– Dziś mówi się o konieczności 

otwarcia w Centrum Klinicznym 

przy Borowskiej jedynie pododdziału 

torakochirurgii – pytam. Cisza. Mam 

wrażenie, że zapomniano o tym, co 

leżało u podstaw wielkiej przepro-

wadzki do nowego Centrum Klinicz-

nego, o przeniesieniu tam w pierwszej 

kolejności klinik z bazy obcej. W mo-

jej ocenie, z pulmonologią tworzymy 

nierozerwalną całość. A co z klinika-

mi prof. Jankowskiej i prof. Kornafe-

la, onkologią, której leczenie stanowi 

60% naszej działalności? Pozostaną na 

Grabiszyńskiej czy w DCO, a ich pa-

cjenci będą dowożeni na Borowską? 

Co ze sprzętem? Tu mamy doskona-

łe wyposażenie zakupione z grantów 

i różnych dotacji. Formalnie jednak 

należy ono do szpitala. Tylko odtwo-

rzenie tych urządzeń na Borowskiej 

to wydatek rzędu 10 mln zł. 

Na Borowskiej powstaje centrum 

urazowe, w którego standardach 

jest torakochirurgia. Mam wrażenie, 

że na siłę chce się nas „przykleić” 

do kliniki prof. Kustrzyckiego. Jako 

mały oddział będziemy konkurować 

z tym, co tu pozostanie na Grabi-

szyńskiej? Nawet Szpital Wojskowy, 

który stać na własną torakochirurgię 

tego nie robi.

Pomijam specyfi kę torakochirur-

gii. Takich jak nasz oddział w kraju 

jest tylko 29, a chirurgicznych kil-

kaset. Torakochirurgia jest bowiem 

dziedziną wymagającą zupełnie in-

nego podejścia do pacjenta nie tylko 

przy znieczulaniu, ale i po zabiegu. 

Każdy nasz pacjent jest drenowa-

ny systemem ssącym, który pracuje 

24 godziny na dobę, którą to proce-

durę każda pielęgniarka musi opa-

nować. Czy wreszcie anestezjolodzy 

z Centrum Klinicznego na Borow-

skiej znieczulą nam pacjentów do 

pięciu zabiegów dziennie? A co z sa-

lami operacyjnymi?

W dwa tygodnie nie da się prze-

nieść kliniki torakochirurgii. Zanim 

się to zrobi, trzeba przygotować 

personel, który zapewni sprawne 

działanie jako kliniki. Stąd z Gra-

biszyńskiej mało kto chce się prze-

nieść do Centrum Klinicznego przy 

Borowskiej. Etaty WOT przebijają 

te akademickie. Na 18 asystentów 

jest tylko 4 akademickich. W takim 

małym składzie nawet nie zdołamy 

obsadzić dyżurów. Potrzeba 2 lat, 

żeby młody lekarz mógł samodziel-

nie dyżurować, a niestety chętnych 

do nauki torakochirurgii nie ma zbyt 

wielu. Trudno więc myśleć o szyb-

kim zwiększeniu personelu. Potrze-

bujemy co najmniej 7 etatów w dzia-

łalności zabiegowej. Pamiętajmy 

jeszcze o pielęgniarkach.

Niestety, zanosi się na to, że po-

psuje się kierowana przez prof. Ku-

strzyckiego kardiochirurgia. Trudno 

mi myśleć, co w tej sytuacji stanie się 

z torakochirurgią. 
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XVII Wrocławskie Targi Książki Naukowej

Anna Gemza

W dniach 16–18 marca br. w Cen-

trum Kongresowym Politechniki 

odbyły się XVII Wrocławskie Targi 

Książki Naukowej. Organizatorem 

targów była Ofi cyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Forum 

Akademickie (Lublin) oraz AIESEC 

Polska Komitet Lokalny Politechnika 

Wrocławska. Patronat nad targami 

pełnił rektor Politechniki Wrocław-

skiej prof. Tadeusz Więckowski. Pro-

tektorat nad spotkaniem wydawców 

we Wrocławiu sprawowała Minister 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 

prof. Barbara Kudrycka oraz Polska 

Akademia Nauk – Oddział we Wro-

cławiu.

Swoją ofertę wydawniczą podczas 

trzech dni targów zaprezentowało 

ponad 50 wystawców z całej Polski. 

Dział Wydawnictw i Promocji Uczel-

ni już po raz kolejny uczestniczył 

w Targach Książki na Politechnice, 

a nasze książki cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. 

Doktor honoris causa Akademii 

Medycznej we Wrocławiu prof. dr 

hab. Andrzej Górski – wiceprezes 

PAN, były dyrektor Instytutu Immu-

nologii i Terapii Doświadczalnej PAN 

we Wrocławiu został członkiem Eu-

ropejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce 

i Nowych Technologiach (European 

Group on Ethics in Science and New 

Technologies –EGE).

EGE doradza Komisji Europejskiej 

– zarówno na jej żądanie, jak i z włas-

nej inicjatywy – w problematyce 

etycznej dotyczącej nauki i nowych 

technologii. Parlament Europejski 

i Rada Unii Europejskiej również  

mogą zwrócić się do EGE o wyrażenie 

opinii. Członkowie EGE (w liczbie do 

15) są nominowani przez Przewod-

niczącego Komisji Europejskiej.

Obecnie swoich przedstawicie-

li w EGE mają następujące kraje: 

Austria, Belgia, Dania, Francja, 

Finlandia, Hiszpania, Holandia, 

Irlandia, Malta, Polska, Portu-

galia, Niemcy, Włochy i Wielka 

Brytania.

Informacja 
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DECISION OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION 

of 10 January 2011 

on the appointment of the members of the European Group on Ethics in Science and New 
Technologies for its fourth mandate 

(2011/C 12/04) 

THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION, 

Having regard to the Commission Decision dated 16 December 
1997 (SEC(97) 2404) creating the European Group on Ethics in 
Science and New Technologies (EGE) and authorising the 
President of the European Commission to appoint the members; 

Having regard to the Commission Decision dated 26 March 
2001 (C(2001) 691) concerning the amendment to the remit 
of the European Group on Ethics in Science and New 
Technologies; 

Having regard to the Commission Decision dated 11 May 2005 
(2005/383/EC) concerning the renewal of the remit of the 
European Group on Ethics in Science and New Technologies, 
and extended by Commission Decision 2009/757/EC ( 1 ); 

Having regard to the Commission Decision 2010/1/EU of 
23 December 2009 on the renewal of the mandate of the 
European Group on Ethics in Science and New Technologies ( 2 ), 

Whereas: 

(1) The EGE is an independent and multidisciplinary 
consultative body to the European Commission, 
composed of up to 15 members; 

(2) One hundred and fifty-two applications were received 
following the call for expressions of interest ( 3 ). 
Fourteen of the previous EGE members are eligible for 
re-election ( 4 ) and 12 of these wish to be considered; 

(3) It is necessary to ensure an appropriate range of 
professional skills and experience in the EGE 
membership; 

(4) Members are appointed ad personam for their personal 
competences and qualities, 

HAS DECIDED AS FOLLOWS: 

Article 1 

The mandate of the following outgoing EGE members is 
renewed for a period of five years: 

1. Emmanuel Agius 

2. Inez de Beaufort 

3. Hille Haker 

4. Julian Kinderlerer 

5. Linda Nielsen 

6. Paula Martinho da Silva 

7. Pere Puigdoménech Rosell 

8. Günter Virt 

Article 2 

The following individuals are appointed as EGE members for a 
period of five years: 

1. Peter Dabrock 

2. Andrzej Górski 

3. Ritva Tuulikki Halila 

4. Herman Nys 

5. Siobhán Marie O'Sullivan 

6. Laura Palazzani 

7. Marie-Jo Thiel 

Article 3 

This Decision will be published in the Official Journal of the 
European Union. 

Done at Brussels, 10 January 2011. 

For the Commission 
The President 

José Manuel BARROSO

EN 15.1.2011 Official Journal of the European Union C 12/9 

( 1 ) OJ L 270, 15.10.2009, p. 18. 
( 2 ) OJ L 1, 5.1.2010, p. 8. 
( 3 ) See the fourth bullet of Article 3(2) of Decision 2010/1/EU: ‘The 

identification and selection of the EGE members will be made on the 
basis of an open call for expressions of interest.’ 

( 4 ) See the third bullet of Article 3(2) of Decision 2010/1/EU: ‘Each 
member of the EGE shall be appointed for a term of five years. Such 
appointment may be renewable for a maximum of two further 
terms.’
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Ibuk.pl  – czytelnia on-line 

w subskrypcji Biblioteki AM

Renata Sławińska

Serwis ibuk.pl – czytelnia on-li-
ne (Wydawnictwo Naukowe PWN 

SA) gromadzi podręczniki akade-

mickie, książki naukowe i poradni-

ki w języku polskim z zakresu nauk 

ekonomicznych, matematyczno-

-przyrodnicznych, humanistycznych,

medycznych, opublikowane przez 

czołowych wydawców, jak: Academi-

ca Wydawnictwo SWPS, Wydawnic-

two Lekarskie PZWL, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, Wolters 

Kluwer Polska. Lista tytułów w czy-

telni ibuk.pl jest systematycznie roz-

budowywana. 

Aktualnie Biblioteka AM za-
kupiła dostęp do 22 podręczni-
ków z zakresu medycyny, biologii 

i chemii. Większość tytułów zo-

stała wydana w latach 2007–2010. 

Dodatkowo Wydawnictwo umoż-

liwia darmowy dostęp do 21 wy-

branych publikacji z możliwością 

przeglądania i wydruku. 

Baza jest dostępna ze wszystkich 

komputerów pracujących w sieci 

Uczelni oraz Biblioteki Głównej 

i bibliotek wydziałowych. Auto-

ryzowani użytkownicy Akademii 

Medycznej mają prawo do prze-

glądania i przeszukiwania udo-

stępnionych publikacji (bez opcji 

wydruku). Do każdego tytułu za-

gwarantowanych jest 5 jednoczes-

nych dostępów. 

Zdalny dostęp z komputerów do-

mowych jest możliwy na hasło, po 

zarejestrowaniu się w ogólnouczel-

nianym systemie csa (http://csa.

am.wroc.pl).

Treść publikacji w serwisie ibuk.pl

 dostępna jest w wersji on-line za 

pomocą specjalnych czytników: 

Itelix iLibrary Reader EE oraz 

iPaper.

Program iPaper, umożliwia wej-

ście do wykupionych tytułów ksią-

żek przez przeglądarkę WWW, 

niezależnie od posiadanego syste-

mu operacyjnego i bez konieczno-

ści instalowania czytnika iPaper. 

Jest on ustawiony jako domyślny 

dla sieci AM. Program wymaga 

włączonej obsługi Javascript.

Czytnik Itelix iLibrary Reader 
EE, dostępny dla komputerów za-

opatrzonych w system operacyjny 

Windows, zwiększa funkcjonal-

ność serwisu i komfort czytania. 

Instrukcja korzystania z czytelni 

on-line znajduje się pod linkiem 

http://korpo.ibuk.pl/jak_korzy-
stac.php.

Przejście do czytania odbywa się 

bezpośrednio ze strony Katalog – 
dostępne książki. Przy pozycjach, 

do których Uczelnia ma dostęp, 

pojawia się przycisk „Czytaj”. Treść 

książki w programie iPaper otwie-

ra się na nowej karcie lub w nowym 

oknie (zależnie od przeglądarki 

WWW). Po wybraniu podręczni-

ka w panelu informacyjnym moż-

na znaleźć dane bibliograficzne 

i opis publikacji, spis treści, listę 

zagadnień przypisanych do książ-

ki. Menu przeglądarki umożliwia 

różne warianty pracy z tekstem – 

przesuwanie stron, powiększanie, 

zbliżanie, dostosowywanie wyso-

kości i szerokości strony itp.

Zapraszamy do korzystania 

i przesyłania uwag oraz propozycji 

zakupu nowych tytułów pod ad-

res mailowy: informacja@bg.am.
wroc.pl.

(Opracowano na podstawie mate-

riałów informacyjnych otrzymanych 

od Anny Radoszewskiej z Wydaw-

nictwa Naukowego PWN SA).
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logii, który startując po raz pierwszy, 

wygrał zawody, otrzymując Puchar 

Prezesa Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego. Wyprzedził 

dr. Marcina Rudnika z Wejherowa 

(+0,090 s) i dr. Pawła Brzewskiego 

z Krakowa (+1,220 s).

Serdeczne gratulacje!

Już po raz dziewiąty, w Kryni-

cy-Zdroju w dniach 6–9 stycznia 

2011 r. odbyły się Mistrzostwa Pol-

ski Lekarzy Dermatologów w Nar-

ciarstwie Alpejskim. Mistrzostwa 

zostały połączone z IX Zimową 

Konferencją Dermatologiczną pt. 

„Postępy dermatologii laboratoryj-

nej i praktycznej”.

W zimowym spotkaniu, które 

stało się już tradycją uczestniczyło 

280 osób – lekarzy dermatologów 

z dziećmi oraz osobami towarzy-

szącymi. Wielu uczestników zawo-

dów, to starzy bywalcy mistrzostw, 

od wielu lat przyjeżdżający nawet 

z najbardziej oddalonych regionów 

Polski: Gdańska, Gdyni, Białej Pod-

laskiej, Poznania, Bydgoszczy, Wro-

cławia, Katowic, Lublina, Rzeszowa, 

Krakowa i wielu innych ośrodków 

dermatologicznych z całej Polski. 

Mistrzostwa rozegrano przy pięk-

nej pogodzie na stokach Jaworzyny 

Krynickiej. Poziom umiejętności 

narciarskich w obecnych Mistrzo-

stwach był wysoki i wyrównany. 

Uczestnicy wykazywali się dobrym 

przygotowaniem i dużymi umiejęt-

nościami, a zwycięzcy stoczyli ostrą 

walkę o czołowe miejsca. Wszyscy 

wykazywali ambitną postawę uzy-

skania jak najlepszych wyników. 

Zawodom towarzyszyła znakomita, 

wesoła atmosfera, bardzo dobre wa-

runki narciarskie, świetnie przygo-

towany stok i profesjonalna obsługa 

instruktorów.

Tegoroczne Mistrzostwa zakoń-

czyły się ogromnym sukcesem na-

szego kolegi dr. n. med. Łukasza 

Matusiaka z wrocławskiej Kliniki 

Dermatologii, Wenerologii i Alergo-

Wrocławianin – dr n. med. Łukasz Matusiak 

najlepszym narciarzem wśród dermatologów

Jacek Szepietowski
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Wzorem poprzednich publikacji 

pragnę w tym krótkim opracowaniu 

odnieść się do dzieła Zofi i Kossak: 

„Rok polski – obyczaj i wiara”, In-

stytut Wydawniczy PAX, Warsza-

wa 1958, 41–52 oraz wydawnictwa 

„Nowa księga przysłów polskich”, 

tom II, Warszawa 1970, 396–400.

W monografi i Zofi i Kossak czy-

tamy m.in.: „W marcu Polska sła-

wi zwycięstwo wiosny nad boginią 

śmierci i zimy – Marzanną. (...) To-

pienie Marzanny znaczy koniec pa-

nowania okrutnego bóstwa, przed 

którym drży wszelkie stworzenie. 

(...) Uwięzione rzeki puszczają i po 

nocy budzi śpiących huk pękającej 

pokrywy lodowej. (...) Nad szumiącą 

wodą pochylają się łozny, usiane bia-

łymi pączkami. Zależnie od okolicy 

zwą je baźkami, kolkami, kocankami. 

Lśni srebrnie delikatniejszy od mi-

mozy symbol polskiego przedwioś-

nia. (...) Marcowa siejba nie zawsze 

dochodzi do skutku. (...) Każdy rol-

nik jednak pragnie marcowego za-

siewu. «Kto sieje w marcu, ten zbie-

ra w garncu – kto sieje w maju, ten 

zbiera w jaju» – powiada przysłowie. 

«Suchy (czyli odpowiedni do siewu) 

marzec, mokry maj, będzie żyto jako 

gaj.» (...) U progu polskiego marca 

stoi ciemnowłose chłopię z liliami 

w dłoni, święty Kazimierz królewicz, 

jaśniejący blaskiem średniowieczne-

go witrażu. (...) Dzień świętego Kazi-

mierza, 4 marca, to otwarcie wileń-

skiego «Kaziuka», znanego w całej 

Polsce. Zjazd z najdalszych i bliskich 

okolic; urocza lokalna gwara, barw-

ne palmy wileńskie niby nieznane 

egzotyczne kwiaty, wieńce obarzan-

ków smorgońskich, kolorowe serca 

Marzec w tradycji ludowej 

i przysłowiach

Zbigniew Domosławski

piernikowe z miłosnymi sentencja-

mi. Opodal rząd staruszek, zielarek, 

chyli się nad ułożonymi na płachtach 

ziołami. (...) Orędownikiem marca 

dla całej ziemi jest święty Józef, naj-

większy, najcichszy ze świętych. Tak 

potężny, że chrześcijaństwo uczyniło 

go patronem spraw «za niepodobne 

uznanych». Spraw beznadziejnych. 

(...) Bóg go wybrał i przeznaczył na 

opiekuna Jezusa i Maryi”.

Na marginesie warto dodać, 

że w Polsce kult świętego Józefa 

pielęgnuje szczególnie Sanktu-

arium  jemu poświęcone w Kaliszu, 

a w pobożności ludowej wiele jest 

modlitw ku czci św. Józefa. Przy-

kładowo „Na święty Józek czasem 

śniegu, czasem trawy wózek”.

Marzec jest też bogaty w przysło-

wia; oto niektóre z nich:

„Kiedy twa ma rodzić rola, to wóź 

w marcu gnój na pola”.

„Marzec dziwne broi fochy, zamia-

ta starce i janochy”.

„Marzec zielony – niedobre plony”. 

„Suchy marzec, maj zaś chłodny, 

kwiecień mokry – rok niegłodny”.

„W marcu, kto siać nie zaczyna, 

dobra swego zapomina”.

„W marcu słońce grzeje, czasem 

śnieżek sieje”.

„Źle w marcu się urodzić, bo trud-

no takiemu dogodzić”.

Warto na koniec nadmienić, że 

jeszcze do dziś w niektórych szko-

łach jest organizowany dzień po-

witania wiosny – 21 marca. Nie-

kiedy zaś katecheci nadają temu 

dniowi chrześcijański wymiar, 

proponując dzieciom, aby złe 

uczynki, a szczególnie złe zacho-

wania wypisywać na kartce i przy-

pinać je do kukły, która następnie 

bywa topiona bądź spalona. Jest to 

w jakimś stopniu symbolizowanie 

nie tylko wiosny w przyrodzie, ale 

też wiosny duchowej.

W krótkim artykule trudno 

napisać o wszystkich, ale warto 

zwrócić uwagę, że mimo zawiro-

wań historii tradycje staropolskie 

nie zaginęły.
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Prof. dr hab. Zygmunt Szydłowski (1929–2011)

– wspomnienie pośmiertne 

Prof. dr hab. Zygmunt Szydłow-

ski urodził się 16 stycznia 1929 r. 

w Siedliskach koło Tarnowa. 

W 1954 r. ukończył studia na Wy-

dziale Lekarskim Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu. Większość 

swojej działalności chirurgicznej 

realizował w I Klinice Chirurgicz-

nej Akademii Medycznej, kiero-

wanej przez prof. dr. hab. Kazi-

mierza Czyżewskiego, a następnie 

prof. Tadeusza Dorobisza i prof. 

Klemensa Skórę. Tam przeszedł 

wszystkie szczeble kariery zawo-

dowej i naukowej – od asystenta, 

adiunkta, docenta do profesora. 

W 1995 r. objął kierownictwo I Ka-

tedry i Kliniki Chirurgii Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu, pełniąc tę funkcję 

przez 4 lata do czasu przejścia na 

emeryturę. 

W 1963 r. uzyskał stopień nauko-

wy doktora medycyny na podstawie 

pracy Wpływ eteru dwumetylowego 
i halotanu fluotanu na przemianę 
tkankową wątroby królika. 

Rozprawa Niedokrwienie je-
lit w klinice i doświadczeniu była 

podstawą otrzymania w 1974 r. 

stopnia naukowego doktora habi-

litowanego. Tytuł profesora nad-

zwyczajnego Zygmunt Szydłowski 

uzyskał w 1984 r., a profesora zwy-

czajnego w 1996 r. 

Dorobek naukowy Profesora 

to ponad 230 publikacji. Wśród 

nich przeważają prace dotyczące 

chirurgii naczyniowej i chirurgii 

ogólnej. 

Był promotorem ośmiu doktora-

tów i opiekunem jednej habilitacji.

W czasie pobytu naukowego w 

klinice prof. Mallet-Guy zajmował 

się pogłębieniem studiów klinicz-

nych z zakresu patologii i leczenia 

chirurgicznego chorób wątroby, 

dróg żółciowych i trzustki. W swo-

ich badaniach potwierdził, że od-

nerwienie tętnicy wątrobowej ma 

wyraźny wpływ na stan zapalny 

wątroby. Zajmował się leczeniem 

chirurgicznym nadciśnienia tętni-

czego pochodzenia endokrynne-

go (guzy nadnercza) i nerkowego. 

Dużą grupę prac stanowią publi-

kacje dotyczące niedokrwienia je-

lit (zespół podkradania trzewnego, 

ostre niedokrwienie lewej połowy 

okrężnicy, niewydolność tętnicy 

krezkowej górnej) i prace na temat 

chirurgicznego leczenia niedo-

krwienia kończyn z powodu nie-

drożności miażdżycowych oraz le-

czenia fibrynolitycznego zatorów 

tętnic i zakrzepicy dużych żył.

Prof. dr hab. Zygmunt Szydłowski 

został odznaczony m.in. Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Prof. dr hab. Zygmunt Szydłow-

ski zmarł 28 lutego 2011 r.
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Oświadczenie

11 marca br. pojawiło się na stronie 

internetowej oświadczenie Rektora 

AM Ryszarda Andrzejaka dotyczące 

zarzutów pod moim adresem zwią-

zanych z pełnieniem obowiązków 

Rektora przez ostatnie 4 miesiące. 

Uważam, że przenoszenie dyskusji 

dotyczącej różnic w spojrzeniu na 

funkcjonowanie Uczelni niekoniecz-

nie musi odbywać się w Internecie. 

Pomijam tutaj kwestie zachowań 

Rektora wobec mojej osoby. Zaska-

kujący wydaje się natomiast fakt od-

mówienia mi przez Rektora możli-

wości zamieszczenia odpowiedzi na 

przedstawione zarzuty. Jest to swo-

iste pojmowanie swobody wypowie-

dzi i prawa prasowego. 

Od dłuższego czasu sprzeciwiam 

się niektórym działaniom Rektora 

Ryszarda Andrzejaka, nieprzyjętym 

w dobrych obyczajach społeczności 

akademickiej i jego swoistemu pojmo-

waniu prawa. Taki stan rzeczy wywo-

ływał i wywołuje negatywne reakcje 

wobec mojej osoby ze strony Rekto-

ra, poczynając od niedopuszczalnych 

form zachowania, konsekwencjach 

fi nansowych, a na łamaniu Statutu 

Akademii Medycznej kończąc. 

Sytuacja w naszej Uczelni pozo-

stającej w głębokim kryzysie jest 

szczególnie napięta i związana 

personalnie z Rektorem Ryszar-

dem Andrzejakiem, Prorektorem 

ds. Dydaktyki Mariuszem Zimme-

rem i konfl iktem ginekologicznym. 

Dlatego wywoływanie kolejnego, 

ogłaszanie na ofi cjalnej stronie Aka-

demii Medycznej nieprawdziwych 

i niesprawdzonych informacji pod 

moim adresem jest działaniem na 

szkodę Uczelni, dawaniem pożywki 

mediom i antagonizowaniem pra-

cowników Uczelni. 

Odnoszę się więc na łamach „Ga-

zety Uczelnianej” do postawionych 

mi zarzutów w przesłanym do Mini-

ster Zdrowia piśmie.

1. Nieprzestrzeganie wewnątrzu-

czelnianych procedur przy powoły-

waniu Komisji.

Powołanie Komisji Rektorskiej 

należy do kompetencji Rektora lub 

osoby pełniącej Jego obowiązki. Nie 

ma innego trybu powoływania. Wy-

daje się, że Autor oświadczenia nie 

odróżnił trybu powoływania Komi-

sji Senackiej od Komisji Rektorskiej.

2. Zamieszczenie na stronie inter-

netowej listu trzech pracowników 

klinik ginekologicznych dot. Prorek-

tora Mariusza Zimmera. 

Zamieszczenie na stronie interne-

towej listu było całkowicie zasadne, 

albowiem jego Autorzy chcieli roz-

począć wewnątrzuczelnianą dys-

kusję na temat ginekologii. Dalsze 

ukrywanie tego listu (niedopusz-

czonego do publikacji przez Rekto-

ra Ryszarda Andrzejaka od 2009 r.) 

godziło w wolność słowa i wypowie-

dzi oraz przeniosłoby się do mediów 

i na salę sądową. W mojej ocenie 

Autorzy listu mieli prawo do jego 

publikacji, o czym świadczą wnio-

ski dwóch rzeczników dyscyplinar-

nych oraz kontrole przeprowadzone 

przez NIK, a dotyczące zagadnień 

formalnych.

3. Wniosek o nadanie odznaczenia 

dr. Zbigniewowi Półtorakowi. 

Wniosek nie był składany przeze 

mnie, ale przez Przewodniczącego 

Uczelnianej Organizacji Związku 

Zawodowego Solidarność’80. Jako 

pełniący obowiązki Rektora skiero-

wałem ten wniosek do rozpatrzenia 

do Senackiej Komisji ds. Odznaczeń. 

Dalsza procedura wygląda następu-

jąco: komisja dyskutuje i głosuje nad 

wnioskiem i przy ewentualnej pozy-

tywnej opinii komisji, odznaczenie 

przyznawane jest przez Senat AM. 

Dlatego też informację o naruszeniu 

powagi Uczelni przez moją osobę 

uważam za niezgodną z prawdą i go-

dzącą w moje dobre imię. 

4. Niezachowanie zasad bezstron-

ności przy załatwianiu spraw perso-

nalnych.

Nie znam przypadku ani zarzu-

tów merytorycznych w tej sprawie. 

Gdyby jednak problem ten miał do-

tyczyć awansowania jednego z pro-

fesorów ze stanowiska adiunkta na 

stanowisko profesora zwyczajnego 

z pominięciem stanowiska profeso-

ra nadzwyczajnego, zatrudnionego 

w katedrze kierowanej przez prof. 

Ryszarda Andrzejaka, to informu-

ję, że nie zdarzył się taki przypadek 

w całej historii Akademii Medycz-

nej. Dlatego też, wyraziłem zgodę na 

awansowanie „tylko” do stanowiska 

profesora nadzwyczajnego. 

Drugi przypadek, który mógłby 

być brany pod uwagę, to wstrzy-

manie przeze mnie zatrudnienia na 

etacie profesora nadzwyczajnego 

kolejnego pracownika zatrudnione-

go w kierowanej przez Rektora ka-

tedrze. Otrzymałem bowiem infor-

mację o toczącym się postępowaniu 

karnym. Uważam więc, że obydwie 

decyzje były podjęte słusznie. 

5. Sprawa mojej rezygnacji w przy-

padku nieodwołania Rektora. 

Na spotkaniu ze studentami poin-

formowałem, że w przypadku dalsze-

go kierowania Uczelnią przez Rek-

tora Andrzejaka, moja współpraca 

z Nim nie będzie możliwa. Obecnie 

sytuacja jest taka, że Rektor przeby-

wa na urlopie i nie kieruje Uczelnią. 



28 lutego 2011 r. odbyło się ko-

lejne posiedzenie Senatu Akademii 

Medycznej we Wrocławiu.

Senat podjął uchwały:

w sprawie nadania tytułu dok-• 

tora honoris causa Akademii 

Medycznej we Wrocławiu prof. 

dr. hab. Claesowi Frostellowi 

z Instytutu Karolinska w Sztok-

holmie,

w sprawie zatrudnienia prof. dr. • 

hab. Andrzeja Szuby na stano-

wisku profesora nadzwyczajne-

go w Katedrze i Klinice Chorób 

Wewnętrznych, Zawodowych 

i Nadciśnienia Tętniczego,

w sprawie zatrudnienia prof. • 

dr. hab. Tomasza Gedrange 

w Katedrze i Zakładzie Chirur-

gii Stomatologicznej Akademii 

Medycznej we Wrocławiu na 

stanowisku profesora nadzwy-

czajnego na umowę o pracę do 

wykonania określonych zadań,

w sprawie zatrudnienia prof. dr • 

hab. Haliny Milnerowicz na sta-

nowisku profesora zwyczajnego 

w Zakładzie Biomedycznych 

Z prac Senatu

6. Zarzut niepełnej informacji 

przekazywanej Senatorom AM. 

Zarzut jest bezpodstawny i nie 

zawiera żadnych szczegółów. Ocenę 

tego zarzutu pozostawiam Senato-

rom Naszej Uczelni. 

7. Zarzut dotyczący mojego funk-

cjonowania w spółce STEM CELL 

SPIN Sp. z o.o. 

Jako przewodniczący Rady Nad-

zorczej Spółki (desygnowany tam 

byłem przez Rektora Ryszarda An-

drzejaka i nie pobierałem z tego 

tytułu żadnego wynagrodzenia), 

pomogłem rozwinąć spółkę. Patent 

Uczelni został sprzedany spółce 

w 2009 r., ponieważ Uczelnia nie po-

siadała środków na międzynarodową 

ochronę patentową. W międzyczasie 

spółka się rozrastała i uległa dokapi-

talizowaniu. Uczelnia ze względu na 

brak środków nie podnosiła swojego 

udziału i tym samym jej procentowy 

udział sukcesywnie spadał. Odby-

wało się to w okresie zarządzania 

Uczelnią przez Rektora Andrzejaka 

(2009 r.). W okresie pełnienia przeze 

mnie obowiązków Rektora zbyłem 

udziały Uczelni (40 000 zł) z 500% 

zyskiem. Uzasadnienie tej decyzji 

mogę przedstawić w oddzielnym ob-

szernym wyjaśnieniu. Jednocześnie 

informuję, że ani ja, ani nikt z mo-

jej rodziny nie nabył zbytych przez 

Uczelnię udziałów. 

Sądzę, że odniosłem się do 

wszystkich rzekomych przewinień, 

zamieszczonych nie tylko w piśmie 

do Pani Minister Zdrowia, ale i na 

ofi cjalnej stronie AM we Wrocławiu. 

Uważam, że zupełnie niepotrzebne 

było rozpoczynanie tej dyskusji na 

forum publikatorów, przy narusza-

niu jednak moich dóbr osobistych 

czułem się w obowiązku poinformo-

wać społeczność akademicką. 

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Marek Ziętek

Uprzejmie informuję, że zgodnie z paragrafem 79 ust. 5 Statutu Akademii Medycznej oraz pismem Podsekretarza Stanu  

w Ministerstwie Zdrowia z dn. 14.03.2011 w razie nieobecności Rektora stałym Jego zastępcą jest Prorektor ds. Nauki 

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Marek Ziętek

Analiz Środowiskowych Wy-

działu Farmaceutycznego z Od-

działem Analityki Medycznej 

Akademii Medycznej we Wro-

cławiu,

w sprawie zatrudnienia prof. dr. • 

hab. Stanisława Rynga na sta-

nowisku profesora zwyczajnego 

w Katedrze i Zakładzie Chemii 

Organicznej Wydziału Farma-

ceutycznego z Oddziałem Ana-

lityki Medycznej Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu,

w sprawie ponownego zatrud-• 

nienia dr. Grzegorza Sawickiego 

na stanowisko profesora wizy-

tującego w Zakładzie Chemii 

Klinicznej Katedry Analityki 

Medycznej Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu,

w sprawie wniosku o przyzna-• 

nie nagrody Ministra Zdrowia 

za całokształt dorobku oraz 

o przyznanie nagród indywidu-

alnych i zespołowych, 

w sprawie wyrażenia zgody na • 

realizację projektu pn. „Zinte-

growany System Zarządzania 

Akademią Medyczną we Wro-

cławiu” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

w sprawie sprzedaży nierucho-• 

mości przy ul. Wrońskiego 13c,

w sprawie sprzedaży nierucho-• 

mości przy ul. Dyrekcyjnej 5–7,

w sprawie zmian w Statucie • 

Akademickiego Szpitala Kli-

nicznego oraz przyjęcia jednoli-

tego tekstu Statutu,

w sprawie przyjęcia darowizny • 

przez Akademicki Szpital Kli-

niczny,

w sprawie zakupu środka trwa-• 

łego przez Akademicki Szpital 

Kliniczny im. J. Mikulicza-Ra-

deckiego we Wrocławiu,

w sprawie przekształcenia szpi-• 

tali klinicznych, dla których 

Akademia Medyczna we Wro-

cławiu jest organem założyciel-

skim,

w sprawie zabezpieczenia przej-• 

ściowego źródła fi nansowania 

projektu pn. „Program rozwoju 

Akademii Medycznej we Wro-

cławiu”.
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