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Promocje doktorskie, 
wręczenie dyplomów doktora habilitowanego 

i nadanie tytułu doktora honoris causa

Ewa Śnieżyk-Milczyńska 

30 marca 2011 r. w Auli Leopol-

dyńskiej Uniwersytetu Wrocławskie-

go odbyła się uroczysta promocja 

doktorów nauk medycznych i farma-

ceutycznych połączona z nadaniem 

tytułu doktora honoris causa prof. dr. 

med. Claesowi G. Frostellowi. Pod-

czas uroczystości wręczono także 

7 dyplomów doktora habilitowane-

go, a 12 pracownikom i naukowcom 

naszej uczelni wręczono przyznane 

przez Prezydenta RP złote i srebrne 

Medale za Długoletnią Służbę.

Przy dźwiękach Poloneza Fryde-

ryka Chopina do Auli wkroczył po-

czet sztandarowy i orszak znamie-

nitych uczestników uroczystości. 

Po zajęciu miejsc przez uczestników 

Chór Kameralny Akademii Medycz-

nej wykonał Hymn Państwowy. Prof. 

dr hab. Marek Ziętek – Prorektor 

ds. Nauki dokonał otwarcia uro-

czystości i powitał jej uczestników. 

Z dumą podkreślił, że mimo trudno-

ści pracownicy naszej Uczelni mają 

najwięcej publikacji wśród innych 

krajowych uczelni medycznych oraz 

zaapelował o podniesienie ich jako-

ści. Następnie ogłosił, że na wniosek 

Rady Wydziału Lekarskiego Kształ-

cenia Podyplomowego Senat Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu 

w dniu 28 lutego 2011 r. podjął 

uchwałę o nadaniu prof. dr. med. 

Claesowi Goranowi Frostellowi 

z Instytutu Karolinska w Sztokhol-

mie tytułu doktora honoris causa. 

Prodziekan Wydziału Lekarskiego 

Kształcenia Podyplomowego prof. 

dr hab. Joanna Rymaszewska przed-

stawiła życiorys naukowy kandydata, 

a następnie promotor prof. dr hab. 

Andrzej Kübler dokonał aktu pro-

mocji i wręczył dyplom oraz przy-

znany doktorowi honoris causa Me-

dal Uczelni wybity w srebrze.

Chór Kameralny Akademii Me-

dycznej wykonał dwa utwory, a na-

stępnie profesor Frostell wygłosił 

podziękowanie za otrzymane wy-

różnienie. Krótko przypomniał dzie-

je współpracy między Akademią 

Medyczną im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu a Instytutem Karolinska 

w Sztokholmie, która rozpoczęła się 

w latach 80. XX w. i trwa do dziś. 
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Wymiana doświadczeń i szkole-

nia miały na celu dobro pacjentów 

z chorobami przewlekłymi.

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. 

Marek Ziętek poinformował, że Rada 

Wydziału Lekarskiego Kształcenia 

Podyplomowego podjęła uchwały 

o nadaniu stopni naukowych dok-

tora habilitowanego dla: dr. n. med. 

Jacka Daroszewskiego, dr. n. med. 

Jacka Gajka, dr n. med. Iwony Giste-

rek, dr. n. med. Rafała Matkowskie-

go, dr. n. med. Tomasza Szydełko 

i dr. n. med. Michała Tenderendy, 

którym wręczono dyplomy dokto-

ra habilitowanego. Rada Wydziału 

Farmaceutycznego podjęła uchwa-

łę o nadaniu dr Agnieszce Piwowar 

stopnia naukowego doktora habili-

towanego nauk farmaceutycznych. 

Dyplomy wręczał prof. dr hab. Ma-

rek Ziętek.

Następnie Dziekan Wydziału 

Lekarskiego dr hab. Jolanta Anto-

nowicz-Juchniewicz, prof. nadzw. 

przeprowadziła akt promocji dok-

tora nauk medycznych i farmaceu-

tycznych. Doktoranci złożyli ślubo-

wanie, a promotorzy dokonali aktu 

promocji.

Po zakończeniu promocji dr Karo-

lina Wójcicka z Wydziału Lekarsko-

-Stomatologicznego złożyła podzię-

kowanie w imieniu promowanych 

i zapewniła, że nie zawiodą pokłada-

nego w nich zaufania.

Prorektor ds. Nauki prof. dr 

hab. Marek Ziętek poinformował, 

że pracownikom naszej Uczelni 

zostały przyznane odznaczenia 

państwowe. Postanowieniem Pre-

zydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę 

otrzymali: Halina Biszto, dr hab. 

Halina Grajeta, prof. nadzw., dr 

Ewa Gwiazda-Chojak, mgr Marta 

Litwa, dr hab. Piotr Milejski i dr 

Małgorzata Rusiecka. Odznacze-

nia wręczył Wojewoda Dolnośląski 

Aleksander Marek Skorupa.

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. 

Marek Ziętek poinformował, że po-

stanowieniem Prezydenta Rzecz-

pospolitej Polskiej Srebrny Medal 

za Długoletnią Służbę otrzymali: 

dr Iwona Bednarz, mgr Wiesła-

wa Bogdan, mgr Teresa Brodziak, 

dr hab. Iwona Gisterek, dr Małgo-

rzata Kobusiak-Prokopowicz, mgr 

Ewa Kuriata. Odznaczenia wręczył 

Wojewoda Dolnośląski Aleksander 

Marek Skorupa.

Na zakończenie Chór Kameralny 

Akademii Medycznej wykonał Gau-
de Mater Polonia.

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. 

Marek Ziętek podziękował uczest-

nikom i gospodarzowi obiektu 

JM Rektorowi Uniwersytetu Wro-

cławskiego prof. dr. hab. Markowi 

Bojarskiemu, zaprosił wszystkich 

na poczęstunek do Oratorium Ma-

rianum i ogłosił zamknięcie uro-

czystości.
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Szanowni Państwo!

Spotykamy się dzisiaj na jednej 

z największych uroczystości, jaka co-

rocznie odbywa się w naszej Uczelni, 

na wręczeniu dyplomów doktora ha-

bilitowanego oraz dyplomów doktora 

nauk medycznych i nauk farmaceu-

tycznych. Uroczystość ta jest dla 

Państwa zakończeniem wieloletniej 

pracy. Jest zwieńczeniem waszych 

dokonań, trudu i osiągnięcia kolej-

nego, pierwszego lub drugiego, stop-

nia w karierze naukowej. Dzisiejsza 

uroczystość jest jednocześnie inau-

guracją 200 lat nauczania medycyny 

we Wrocławiu.

Uczelnia nasza, choć ma wiele 

problemów na co dzień, jest uczel-

nią dobrą. We wszystkich klasyfika-

cjach i w rankingach, które ukazują 

się w fachowej literaturze, jesteśmy 

czołową uczelnią medyczną w kra-

ju. Jesteśmy czołową uczelnią me-

dyczną w rejonie Europy Środko-

wo-Wschodniej. 

Publikujemy bardzo dużo. Spo-

śród uczelni medycznych mamy naj-

więcej publikacji w Polsce. Niestety, 

nie zawsze publikujemy najlepiej. 

W rankingu cytowań znajdujemy 

się dopiero na 50 miejscu w kraju. 

Przy tej imponującej liczbie prac 

naukowych, rozpraw doktorskich 

i habilitacyjnych nadszedł czas na 

podniesienie jakości powstających 

w naszej Uczelni prac. Pora, abyśmy 

również i w rankingach wartości 

prac naukowych znajdowali się na 

czołowych miejscach. 

(Zdjęcia Adam Zadrzywilski)

Wystąpienie Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. Marka Ziętka 
na uroczystości wręczenia dyplomów doktora i doktora habilitowanego
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I Konferencja 
PrzypadkiMedyczne.pl. 

Mateusz Palczewski

Dnia 26 marca 2011 roku w Auli 

Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrod-

niczego we Wrocławiu odbyła się 

I Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl. 

To innowacyjne wydarzenie w ca-

łości zostało poświęcone omówieniu 

trudnych diagnostycznie i terapeu-

tycznie przypadków medycznych. 

Wykład inauguracyjny wygłosiła 

prof. Maria Siemionow z Cleveland 

Clinic w stanie Ohio, która w grud-

niu 2008 roku przeprowadziła udany 

przeszczep twarzy. 

Organizatorami konferencji był 

portal PrzypadkiMedyczne.pl oraz 

Studenckie Towarzystwo Naukowe 

Akademii Medycznej im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu.

Wydarzenie nie doczekałoby się 

jednak realizacji, gdyby nie inicjaty-

wa z października 2009 roku. Studen-

ci medycyny i lekarze z wrocławskiej 

i zabrzańskiej uczelni medycznej 

postawili na naukę poprzez studium 

przypadków medycznych, zakładając 

portal PrzypadkiMedyczne.pl.

Od tamtego czasu we współpracy 

z portalem przeprowadzono liczne 

akcje, które zawsze były ściśle zwią-

zane i oparte na analizie konkretnych 

sytuacji klinicznych. Zainteresowa-

nym medykom z całego kraju, jak 

i ze świata (istnieje również angloję-

zyczna wersja: medicalcases.eu) za-

proponowaliśmy przede wszystkim 

udział w rozwiązywaniu hipotetycz-

nych przypadków medycznych za 

pośrednictwem quizów i testów, ale 

także lekturę pełnych opisów. Prze-

prowadziliśmy również 8 konkur-

sów z wartościowymi nagrodami dla 

zwycięzców – 7 maja br. odbędzie 

się fi nałowy etap II Ogólnopolskie-

go Konkursu Przypadki Medyczne, 

którego patronem honorowym jest 

m.in. Ministerstwo Zdrowia.

Już od pierwszych tygodni pra-

cy portalu mogliśmy się przekonać, 

że zainteresowanie tą formą nauki 

jest duże – odwiedzali nas i czynny 

udział brali lekarze i studenci z całej 

Polski. Obecnie przypadki są rów-

nież publikowane za pośrednictwem 

ofi cjalnych kont klinik.

Zachęceni pomyślnym startem 

i przekonaniem o zasadności propa-

gowania właśnie tej gałęzi medycyny 

opartej na faktach, w październiku 

2010 roku zdecydowaliśmy się na zor-Prof. Maria Siemionow
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ganizowanie konferencji. My studenci, 

wierzymy, że tego rodzaju inicjatywy, 

m.in. dzięki ciekawej formule i dobrej 

organizacji, nie tylko są potrzebne 

środowisku akademickiemu, ale także 

pozytywnie wpływają na wizerunek 

uczelni – w naszym przypadku Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu.

Na nasze zaproszenie do wygłosze-

nia wykładu inauguracyjnego pozy-

tywnie odpowiedziała profesor Ma-

ria Siemionow, która zapowiedziała 

dokładne omówienie przygotowań 

i przebiegu operacji transplantacji 

twarzy z 2008 roku.

Z pokorą podchodząc do rysujące-

go się już wtedy na dużą skalę wy-

darzenia o przewodniczenie komi-

tetowi programowemu poprosiliśmy 

prof. dr. hab. Adama Szeląga, który 

przez cały czas – do soboty 26 marca 

wspierał nas swoim doświadczeniem 

i życzliwością. Funkcję wiceprze-

wodniczącego komitetu programo-

wego zgodził się objąć prof. dr hab. 

Romuald Zdrojowy.

Grono prelegentów stanowili do-

świadczeni specjaliści różnych dzie-

dzin medycyny: prof. dr hab. Kazimierz 

Kobus, dr hab. Jerzy Jabłecki, prof. 

nadzw., prof. dr hab. Andrzej Gładysz 

z lek. Anną Szymanek, dr Michał Zem-

bala, dr hab. Dariusz Patkowski, prof. 

nadzw., prof. dr hab. Zygmunt Grze-

bieniak z lek. Eweliną Kurkiewicz, prof. 

dr hab. Andrzej Karmowski, dr Jakub 

Trnka, prof. dr hab. Michał Jeleń, prof. 

dr hab. Tadeusz Dobosz, prof. dr hab. 

Leszek Paradowski.

Zainteresowanie konferencją od 

samego początku jej ogłoszenia było 

bardzo duże. Po rozpoczęciu reje-

stracji, już pierwszego dnia odebra-

liśmy 650 zgłoszeń. Ograniczona 

liczba miejsc wszystkich sal konfe-

rencyjnych w połączeniu z nieusta-

jąco napływającymi zgłoszeniami, 

skłoniły nas do transmitowania kon-

ferencji także w internecie. Jak się 

później miało okazać, fi rma obsługu-

jąca transmisję nigdy nie widziała tak 

żywo zainteresowanych internautów, 

którzy podczas transmisji wykładów 

komentowali wydarzenia z sali obrad 

i zadawali pytania prelegentom.

Po kilku miesiącach starannych 

przygotowań nadeszła oczekiwana 

sobota. Pierwszym wyzwaniem dla 

organizatorów było przeprowadzenie 

sprawnej rejestracji tak dużej liczby 

uczestników. Dzięki 9 stanowiskom 

rejestracyjnym i odpowiednio wczes-

nemu rozpoczęciu i zakończeniu re-

jestracji przebiegła ona szybko i bez 

opóźnień. Punktualnie o godzinie 

9:00 rozpoczęła się konferencja i kil-

ka minut później prof. Maria Siemio-

now wygłosiła inauguracyjny wykład: 

„Transplantacja twarzy – wyzwania 

dla chirurga”. W swoim wystąpieniu 

Profesor opowiedziała słuchaczom 

z wielką precyzją o wszelkich aspek-

tach przeprowadzonego przeszcze-

pu – od szczegółów dotyczących lat 

przygotowań i weekendów przepra-

cowanych na symulacjach w prosek-

torium, przez kwestie etyczne, aż po 

szczegóły dotyczące samej operacji. 

Kiedy pod koniec wykładu padło zło-

żone pytanie dotyczące motywacji do 

tak długiej i żmudnej pracy, prof. Sie-

mionow krótko odparła: motywację 

dawali mi ludzie, z którymi pracowa-

łam. Wystąpienie zakończyło się dłu-

gimi owacjami na stojąco.

Profesor Kazimierz Kobus przed-

stawił wiele przypadków pacjentów 

Dr hab. Jerzy Jabłecki, prof. nadzw. Prof. dr hab. Kazimierz Kobus

Prof. dr hab. Leszek Paradowski i prof. dr hab. Adama Szeląg 
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z rozszczepami twarzowo-czaszko-

wymi i stosowane dawniej i obecnie 

metody chirurgii tych wad. Profesor 

Jerzy Jabłecki omówił m.in. wyniki 

przeprowadzanych w trzebnickim 

ośrodku przeszczepów kończyn. 

Po krótkiej przerwie profesor An-

drzej Gładysz wraz z Anną Szymanek 

przedstawili przypadek kiły naczynio-

wo-mózgowej u chorego zakażone-

go HIV. Doktor Michał Zembala po 

ciekawym merytorycznie i wizualnie 

wstępie dotyczącym nowoczesnych 

metod leczenia migotania przedsion-

ków, wprowadzanych w Śląskim Cen-

trum Chorób Serca, przedstawił dwa 

powiązane tematycznie przypadki. 

Profesor Dariusz Patkowski omó-

wił przypadek pacjenta z całkowitym 

rozszczepem tchawiczo-przełyko-

wym oraz przypadek chorego z cia-

łem obcym w przełyku i żołądku. 

Po godzinnej przerwie, w której 

poza chwilą na poczęstunek, można 

było wziąć udział w warsztatach mi-

kroskopowania, kolejne dwa kazusy 

przedstawił profesor Zygmunt Grze-

bieniak wraz z Eweliną Kurkiewicz. 

Tym razem była mowa o przypadku 

zaawansowanego nowotworu żo-

łądka z powikłaniami i niedrożności 

spowodowanej zapominaną i rzadką 

gruźlicą jelit. 

Następnie przypadki ginekolo-

giczne przedstawił profesor Andrzej 

Karmowski, który opowiedział m.in. 

o prawie 39 kg mięśniaku macicy. 

Dr Jakub Trnka poddał głębokiej 

analizie przypadek pacjentki, u której 

w jamie brzusznej znaleziono chustę 

– mimo starań wykładowcy oraz do-

ciekań uczestników, pytanie „Jak zna-

lazła się ona w jelicie?” pozostało bez 

odpowiedzi. Doktor i organizatorzy 

otrzymują prośby, aby w kolejnej edycji 

przedstawić zakończenie tej sprawy. 

Profesor Michał Jeleń przedsta-

wił przypadek narkolepsji u 37-let-

niej kobiety z naciekiem czerniaka 

w oponach miękkich. 

Profesor Tadeusz Dobosz opowie-

dział o spornych sprawach ustalenia 

ojcostwa. Ostatni wykład pt. „Kie-

dy postęp, a kiedy niewyjaśnione 

uzdrowienia?” poprowadził profesor 

Leszek Paradowski.

Wszystkie wystąpienia budziły 

wśród słuchaczy żywe zainteresowa-

nie, zastanowienie i skłaniały do dłu-

gich dyskusji wszystkich uczestników. 

Udział w konferencji wzięli studenci 

medycyny, młodzi lekarze i wielu 

doświadczonych specjalistów, którzy 

otwarcie poparli ideę spotkania. 

Szczególnie motywujące i wręcz 

zaskakujące dla nas, młodych me-

dyków-organizatorów były słowa 

prelegentów, którzy mówili: „ta kon-

ferencja stoi 4 poziomy wyżej niż 

inne” oraz „w tak ciekawej konferen-

cji jeszcze nie brałem udziału”. Duża 

część uczestników uznała konferen-

cję za motywację i inspirację do dal-

szej pracy, rozwijania zainteresowań, 

a także wyboru specjalizacji.

W I Konferencji PrzypadkiMe-

dyczne.pl wzięło udział ponad 1150 

uczestników (850 na sali i 300 za 

pośrednictwem transmisji interne-

towej). Ogromne zainteresowanie 

konferencją skłoniło organizatorów 

do tego, aby na stałe wpisać ją do 

kalendarza wydarzeń naukowych 

– kolejna edycja już w przyszłym 

roku. Prawdopodobnie konwencja 

konferencji zostanie zachowana, tj. 

przypadki będą prezentowane przez 

uznane autorytety ze świata medy-

cyny i autorów najciekawszych prac 

zgłoszonych przez stronę www.pu-

blikuj.przypadkimedyczne.pl. 

Portal wydaje również czasopismo  

– zachęcamy  do zgłaszania przy-

padków do kolejnych numerów (tak-

że za pośrednictwem www.publikuj.

przypadkimedyczne.pl).

Mimo że prezentowane podczas 

I edycji przypadki dotyczyły wielu 

dziedzin medycyny, bezsprzecznie 

był wyczuwalny jeden ton – potrzeba 

całościowego spojrzenia na pacjenta 

i zachowania pokory przy każdym, 

nawet wydawałoby się najbardziej 

codziennym przypadku. 

Zdarzyło się to u nas, we Wrocła-

wiu – zapraszamy na kolejne edycje 

i zachęcamy do współpracy.

(Zdjęcia Adam Zadrzywilski)

Prof. dr hab. Andrzej Gładysz Prof. Maria Siemionow

Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak 
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Th e First International Student Conference 
of Young Medical Researchers

Anna Kańtoch, Jędrzej Grzegrzółka

W tym roku w dniach 1–2 kwiet-

nia w Akademickim Szpitalu Kli-

nicznym odbyła się po raz pierwszy 

Międzynarodowa Studencka Kon-

ferencja dla Młodych Naukowców 

(Th e First International Student 
Conference of Young Medical Rese-
archers). 

Wydarzenie zostało objęte hono-

rowym patronatem Jego Magnifi -

cencji Rektora Akademii Medycznej 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

Prezydenta Wrocławia oraz Pre-

zesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. 

Głównym organizatorem przedsię-

wzięcia był prof. dr hab. Romuald 

Zdrojowy, pełnomocnik JM Rek-

tora ds. STN i ITS oraz Studenckie 

Towarzystwo Naukowe w składzie: 

przewodniczący – Jędrzej Grze-

grzółka, wiceprzewodnicząca ds. 

organizacyjnych – Anna Kańtoch, 

wiceprzewodniczący ds. marketin-

gowych – Maciej Ostrowski oraz 

członkowie zarządu: Katarzyna 

Świątko, Aleksandra Turek, Tomasz 

Ciba, Maciej Jakubowski, Jakub 

Kunkiewicz, Rafał Wedlarski, Mar-

cin Walków. W pracę komitetu or-

ganizacyjnego włączyli się również: 

Michał Biały, Anna Gładka, Kata-

rzyna Jawna, Wioleta Kaczmarek, 

Christopher Kobierzycki, Michał 

Napierała, Paweł Popecki, Julita 

Por wolik oraz Olga Radomska.

Zmiana statusu konferencji 

z ogólnopolskiej na międzynarodo-

wą niewątpliwie wiązała się z ko-

niecznością zapewnienia uczest-

nikom i przybyłym gościom wielu 

atrakcji. Chętni mogli wziąć udział 

m.in. w warsztatach z marketingu 

Inauguracja – na zdjęciu członkowie komitetu organizacyjnego
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Członkowie komitetu naukowego oraz zaproszeni goście

farmaceutycznego Pharmaceutical 
Marketing, jak również w nieco-

dziennych zajęciach praktycznych 

z ratownictwa wodnego – warsz-

taty Water Rescue Workshop, które 

odbyły się pod bacznym okiem ra-

towników WOPR i fi rmy „Poznaj 

wodę” na basenie w hotelu Quali-

ty we Wrocławiu. Każdy uczestnik 

otrzymał ponadto zaproszenie na 

wieczorny program rozrywkowy 

w klubach wrocławskiej starówki. 

Wykład inauguracyjny wygłosił 

gość honorowy komitetu naukowe-

go międzynarodowej sławy badacz 

nowotworów dziedzicznych prof. dr 

hab. Jan Lubiński z Pomorskiej Aka-

demii Medycznej, który przedstawił 

wyniki swojej pracy w Międzyna-

rodowym Centrum Nowotworów 

Dziedzicznych. Następnie uczestni-

cy mogli przystąpić do prezentacji 

efektów swojej działalności w ko-

łach naukowych na poszczególnych 

sesjach plenarnych: internistycznej, 

zabiegowej, podstawowych nauk 

medycznych i genetyki, hematolo-

giczno-onkologicznej, neurologicz-

no-radiologicznej, pediatrycznej, 

chorób zakaźnych, farmaceutycznej, 

stomatologicznej, interdyscyplinar-

nej oraz w zorganizowanej po raz 

pierwszy sesji zdrowia publicznego 

i medycyny społecznej. W tym roku 

największym zainteresowaniem 

wśród studentów cieszyły się sesje: 

internistyczna i zabiegowa, w któ-

rych odnotowano największą liczbę 

autorów i prac zarówno oryginal-

nych, jak i kazuistycznych. W każ-

dej sesji komisja wyłoniła w wyniku 

konkursu trzy najlepsze prace, któ-

re nagrodzono podarunkami ufun-

dowanymi przez sponsorów. Każdy 

uczestnik otrzymał ponadto zbiór 

wszystkich wygłoszonych prezen-

tacji, opublikowanych przez Dział 

Wydawnictw i Promocji Uczelni 

w formie książki streszczeń.

Rok 2011 można uznać za wy-

jątkowy nie tylko dlatego, że XVI 

Ogólnopolska Konferencja Stu-

denckich Kół Naukowych Uczel-

ni Medycznych uzyskała status 

konferencji międzynarodowej, ale 

również dlatego, że w tym roku ob-

chodzimy dwusetną rocznicę me-

dycyny uniwersyteckiej we Wrocła-

wiu. Te dwa niezwykłe wydarzenia 

zapisały się już na kartach historii 

naszej Alma Mater, ale czy zbieg 

tych dwóch zdarzeń można uznać 

za zwykły przypadek…? 

(Zdjęcia Adam Zadrzywilski)

Prof. dr hab. Jan Lubiński

Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy

Dr hab. Jerzy Rudnicki, prof. nadzw.
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Wystawa „Szlachetne zdrowie” 
otwarta

Anna Gemza

4 kwietnia br. w Muzeum Narodo-

wym odbyło się uroczyste otwarcie 

Wystawy „Szlachetne zdrowie” towa-

rzyszącej obchodom 200-lecia medy-

cyny uniwersyteckiej we Wrocławiu. 

Otwarcia Wystawy dokonali dy-

rektor Muzeum Narodowego Ma-

riusz Hermansdorfer wraz z prof. dr. 

hab. Markiem Ziętkiem – Prorekto-

rem ds. Nauki. Dyrektor Muzeum 

Narodowego w swoim przemó-

wieniu zaznaczył, że wystawa jest 

takim zbliżeniem dwóch odmien-

nych instytucji, jakimi są Akademia 

Medyczna i Muzeum Narodowe. 

Podziękował także kuratorom wy-

stawy, tj.: Tadeuszowi Fercowiczo-

wi i Magdalenie Karnickiej, którzy 

przygotowali ekspozycję. Profesor 

Marek Ziętek przypomniał nato-

miast w skrócie historię Akademii 

Medycznej i podziękował Muzeum 

za zorganizowanie wystawy.
Ekspozycja prezentuje wiele cieka-

wych muzealiów, m.in.: ceramiczne 

naczynia apteczne, które wyglądają 

jak małe dzieła sztuki, mulaży, sta-

rodruki medyczne, kolekcję medali, 

pomoce naukowe i historyczne oraz 

wiele, wiele innych, do których obej-

rzenia gorąco zachęcam.

Prezentowane eksponaty pochodzą 

głównie ze zbiorów Muzeum Na-

rodowego we Wrocławiu, ale także 

z naszej Uczelni, Biblioteki Uniwer-

syteckiej we Wrocławiu, Muzeum 

Tkactwa Dolnośląskiego w Kamien-

nej Górze, Muzeum Dawnego Ku-

piectwa w Świdnicy oraz ze zbiorów 

prywatnych dr. Jana Nienartowicza. 

Mimo ulewnego deszczu, w uro-

czystości wzięło udział bardzo dużo 

osób – nie tylko związanych z naszą 

Uczelnią.  

Ekspozycję będzie można zwie-

dzać do 12 czerwca.

(Zdjęcia Adam Zadrzywilski)

Prof. Marek Ziętek i Mariusz Hermansdorfer 
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i Sztuki, członek: komitetu nomina-

cyjnego World Organisation of Ga-

stroenterology (2005–2009), Europe-

an Crohn’s and Colitis Organisation, 

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 

Towarzystwa Internistów Polskich 

i Wrocławskiego Towarzystwa Nauko-

wego, Komisji Patofi zjologii Układu 

Trawienia Polskiej Akademii Nauk (od 

2004 r.). W latach 1997–1999 i 2005–

–2008 redaktor naczelny „Advances in 

Clinical and Experimental Medicine”. 

Od 2009 r. redaktor naczelny „Gastro-

enterologii Polskiej”, w latach 2005–

–2006 członek kolegium redakcyjne-

go „World Journal of Gastroenterolo-

gy”; obecnie członek kolegiów redak-

cyjnych wielu czasopism. Organizator 

konferencji naukowych o zasięgu mię-

dzynarodowym, ogólnopolskim i re-

gionalnym z udziałem światowej 

sławy naukowców. Redaktor podręcz-

nika i wielu tłumaczeń podręczni-

ków zagranicznych oraz współautor 

podręczników medycznych. Inicjator 

i realizator międzynarodowego, przy-

znawanego corocznie, wyróżnienia – 

medalu „Marshalla i Warrena”.

W latach 1999–2005 przez dwie 

kadencje rektor Akademii Medycznej 

we Wrocławiu. W Uczelni nastąpił 

wówczas dynamiczny rozwój, szcze-

gólnie dotyczyło to kadry naukowo-

-dydaktycznej oraz działalności na-

ukowej i dydaktycznej, co zaowocowa-

ło zakwalifi kowaniem w 2006 r. trzech 

wydziałów do grupy najlepszych wy-

działów uczelni medycznych w Pol-

sce. W tym okresie został utworzony 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

i działający na jego rzecz niepubliczny 

zakład opieki medycznej. Nastąpiło 

też, decydujące o losach inwestycji, 

przyspieszenie budowy i rozpoczę-

cie wyposażania Centrum Klinicz-

nego Akademii Medycznej (Nowej 

Akademii Medycznej), pozyskanie 

nowych siedzib dla Wydziału Lekar-

sko-Stomatologicznego i Wydziału 

Nauk o Zdrowiu, utworzenie nowych 

kierunków studiów, powstanie Zakła-

du Technik Molekularnych, przepro-

wadzenie głębokiej restrukturyzacji 

lecznictwa klinicznego, podjęcie ini-

cjatywy utworzenia Ośrodka Chorób 

Otępiennych w Ścinawie i zabezpie-

czenie środków unijnych na realizację 

tego projektu, modernizacja Zakładu 

Medycyny Sądowej oraz kontynuacja 

rewitalizacji kompleksu przy ulicach 

T. Chałubińskiego, K. Marcinkow-

skiego, L. Pasteura, M. Curie-Skło-

dowskiej, powołanie Wrocławskiego 

Medycznego Parku Naukowo-Tech-

nologicznego. Dla najlepszego absol-

wenta Uczelni ustanowiono medal 

Ludwika Hirszfelda. Skomponowano 

hymn Akademii Medycznej. W 2005 r. 

w Centrum Klinicznym przy ulicy 

Borowskiej odsłonięto popiersie Jana 

Mikulicza-Radeckiego oraz ustano-

wiono pamiątkowe miejsce z urną 

zawierającą ziemię ze Wzgórz Wulec-

kich we Lwowie i otwarto audytorium 

Jana Pawła II. 

Rozpoczęto kształcenie w języku 

angielskim na kierunku ogólnolekar-

skim oraz lekarsko-stomatologicz-

nym. Ze szczególną troską pielęgno-

wano tradycje i wartości akademickie 

oraz tworzono nowe jej elementy.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Po-

lonia Restituta, Medal Komisji Edu-

kacji Narodowej oraz wiele innych. 

5-krotnie wyróżniony nagrodami in-

dywidualnymi Ministra Zdrowia. 

1 kwietnia 2011 r. Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 

Komorowski wręczył akty nomina-

cyjne nauczycielom akademickim 

oraz pracownikom nauki i sztuki. 

Wśród nominowanych  jest prof. 

dr hab. Leszek Paradowski – były 

rektor naszej Uczelni. 

Wydział Lekarski Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu ukończył 

w 1970 r. W okresie studiów prze-

wodniczący uczelnianej organi-

zacji Zrzeszenia Studentów Pol-

skich. Współinicjator odsłonięcia 

w kampusie studenckim obelisku 

dla uczczenia 50-lecia Odzyskania 

Niepodległości i utworzenia II Rze-

czypospolitej (1968 r.). Od 1970 r. 

zatrudniony w Katedrze i Klinice 

Gastroenterologii Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu, którą kieruje 

od 1996 r. Stopień doktora uzyskał 

w 1978 r., habilitował się w 1990 r. 

W latach 1999–2005 wiceprze-

wodniczący Konferencji Rektorów 

Uczelni Medycznych. Od 2001 r. do 

2005 r. członek Prezydium Rady Na-

ukowej przy Ministrze Zdrowia. Od 

2002 r. prezydent Fundacji Alzhei-

merowskiej. W 2005 r. powołany 

przez Ministra Zdrowia jako ekspert 

unijny ds. programów nauczania na 

kierunku ogólnolekarskim. 

Doktor honoris causa Uniwersytetu 

Medycznego w Grodnie oraz Ambasa-

dor Honorowy Kongresów Polskich.

W latach 2001–2005 prezes, 

a w 1989–1993 sekretarz Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa 

Gastroenterologii, przez 4 kadencje 

przewodniczący Oddziału Dolnoślą-

skiego PTG-E, członek-korespondent 

Paryskiej Akademii Nauki Literatury 

Nominacje profesorskie 
Prof. dr hab. Leszek Paradowski
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W „Roku Polskim” Zofii Kossak 

Szczuckiej czytamy m.in.: „Na łą-

kach zielonawe gąsięta szczypią 

trawę. Rowy pełne są wody, żabie-

go skrzeku i kęp kwitnących ka-

czeńców... Święto, co przeobraziło 

dolę ludzką nie mieści się w ra-

mach jednej doby”. 

Uroczystym okresem przygoto-

wań jest Wielki Post, zwłaszcza 

Wielki Tydzień rozpoczęty Nie-

dzielą Palmową:

„W Niedzielę Palmową każdy ko-

ściół polski zakwita wiązankami 

wierzbiny, modrzewiu, borówek, 

barwinku, jak gdyby całe gaje ze-

szły do świątyni oddać hołd Zba-

wicielowi... Wychodząc po nabo-

żeństwie z kościoła należy połknąć 

parę poświęconych baziek... Począ-

tek Wielkiego Tygodnia wypełnia 

gospodyniom wielkanocne ochę-

dóstwo, sprzątanie, szorowanie, 

bielenie. Błyszczą czystością męt-

ne zwykle szybki okien, połyskują 

stoły i ławy. Zwijają się gospodynie 

i córki, bo na Wielkanoc nie śmie 

pozostać w domu stare śmiecie.

W Wielki Czwartek milkną 

dzwony, a służba kościelna ogołaca 

ołtarze. W Wielki Piątek wszystko 

wszystkim leci z rąk. I do kościo-

ła trzeba choćby na moment za-

lecieć. Dzwony milczą. Chrystus 

Pan – na którego wszelkie kolano 

upada, niebieskie, ziemskie i pie-

kielne – leży zmarły w grobie.

Wielka Sobota to już całkiem inny 

dzień. Na cmentarzu kościelnym, 

pod bezlistnymi lipami, rozsiadły 

się wieńcem gospodynie trzyma-

jąc przed sobą odkryte koszyki 

z jadłem. Na spodzie bieluchne 

Kwiecień w staropolskiej tradycji

Zbigniew Domosławski

płótno, na nim chleb – podsta-

wa życia, masło, ser krągły jak 

miesiąc, sól, kołacze, kiełbasa – 

wszystko przybrane cudnie pisan-

kami, kwitnącym modro barwin-

kiem i liśćmi bukszpanu. Pisanki 

owoc długiego mozołu, są dziś po 

raz pierwszy ukazane światu i każ-

da z kobiet obiega ciekawie wzro-

kiem koszyki sąsiadek, by spraw-

dzić, gdzie najładniejsze jajka. 

Milknie babska gromada, bo z ko-

ścioła wychodzą ministranci, za 

nimi ksiądz w komży, z kropidłem 

w dłoni. W imieniu Pana, z które-

go ręki pochodzą rozłożone dary, 

błogosławi je, by poszły ludziom 

na siłę, na zdrowie. „Święcone” to 

piękna tradycja.

Ksiądz święcił rano wodę 

w chrzcielnicy, rozgarniając ją na 

krzyż, teraz święci ogień, wier-

nego przyjaciela człowieka, bez 

którego skapiałoby życie na zie-

mi. Z żadnego komina nie snuje 

się dym, wygaszone paleniska, bo 

ogień trzeba rozpalić na nowo.

Wielka noc, święta noc, któ-

ra grzechów ciemności blaskiem 

ognistego słupa rozproszyła. Bło-

gosławiona noc, beta nox, co zmy-

wa winy, przywraca niewinność 

upadłym, radość smutnym, otwiera 

groby i jasność zsyła w przepaście. 

O nocy, w której sprawy niebie-

skie łączą się z ziemskimi a boskie 

z ludzkimi”.

Stara tradycja chrześcijańska, 

zachowana dotąd w wielu regio-

nach Polski, nakazuje witać w tym 

dniu każdego napotkanego słowa-

mi „Chrystus zmartwychwstał”, 

„Zmartwychwstał prawdziwie” – 

odpowiada pozdrowiony i wymie-

niają pocałunek.

W Poniedziałek Wielkanocny obo-

wiązuje zwyczaj pławienia dziew-

cząt, zwany dyngusem, śmingusem, 

śmiergusem – trwa w pełni.

Z przebogatych przysłów wymie-

nię niektóre:

– Gdy kwiecień chmurny, a maj 

z wiatrami, rok żyzny przed nami;

– Grzmot w kwietniu – dobra nowi-

na, już szron roślin nie pościna;

– W kwietniu nasienie miej, oraj, 

bronuj i siej;

– Pogodny dzień wielkanocny gro-

chowi wielce pomocny;

– W Wielką Niedzielę pogoda duża 

w polu uroda.

To tylko fragmenty bogatej tradycji 

Wielkanocy i kwietnia. Na szczęście 

wiele obchodów się zachowało, nie-

kiedy mimo niepogody czasów.

Przygotowano na podstawie: Zofi a 

Kossak-Szczucka „Rok Polski obyczaj 

i wiara”, Warszawa 1958. „Nowa księga 

przysłów polskich” tom II. Państwowy 

Instytut Wydawniczy Warszawa 1970.
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28 marca 2011 r. w Pałacu Lu-

xemburskim odbyło się ofi cjalne 

posiedzenie Academie Nationale de 

Chirurgie Dentaire pod patronatem 

Senatora Republiki Francuskiej Mr. 

Gerarda Cesara. Podczas tego posie-

dzenia przyjęto do grona jej człon-

ków Barbarę Bruziewicz-Mikłaszew-

ską jako pierwszą osobę z Polski.

Informacje 



28 marca br. dr hab. Ewa Anita Jankow-
ska, prof. nadzw. odebrała nagrodę Prezesa 
Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną 
pt.: „Znaczenie Kliniczne i prognostycz-
ne niedoboru hormonów anabolicznych 
u mężczyzn z niewydolnością serca”.
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