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Nowe władze Uczelni 

24 maja 2011 r. odbyło się posie-

dzenie UKE. Rektorem wrocławskiej 

Akademii Medycznej został prof. dr. 

hab. Marek Ziętek. Były Prorektor 

ds. Nauki już w pierwszej turze do-

stał poparcie 51 z 97 elektorów. 

25 maja 2011 r. Prorektor ds. 

Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Hali-

na Milnerowicz na ręce JM Rektora 

prof. dr. hab. Marka Ziętka złożyła 

rezygnację z pełnienia funkcji. Rezy-

gnacja została przyjęta. Jednocześnie 

Rektor poprosił prof. Milnerowicz 

o pełnienie funkcji do 30.05.2011 r.

25 maja 2011 r., na posiedzeniu 

Kolegium Rektorskiego JM Rektor 

zwrócił się do Prorektora ds. Kli-

nicznych i Prorektora ds. Dydaktyki 

o złożenie rezygnacji z pełnionych 

funkcji. Prośba nie została przyjęta. 

W związku z powyższym JM Rektor 

zwrócił się do Senatu AM z wnio-

skiem o odwołanie ww. prorektorów 

i zwołanie Uczelnianego Kolegium 

Elektorów w tej sprawie.

31 maja 2011 r. odbyło się posie-

dzenie UKE, na którym prof. dr hab. 

Zygmunt Grzebieniak został wybra-

ny na Prorektora ds. Nauki (liczba 

głosujących – 88, ważnych głosów – 

87, TAK – 79).

Jednocześnie odbyły się głoso-

wania nad odwołaniem z funkcji 

Prorektora ds. Dydaktyki dr. hab. 

M. Zimmera, prof. nadzw. (liczba 

głosujących – 88, ważnych głosów 

– 88, za odwołaniem – 73, przeciw 

– 13, wstrzymujących się – 2) oraz 

Prorektora ds. Klinicznych dr. hab. 

J. Rudnickiego, prof. nadzw. (liczba 

głosujących – 88, ważnych głosów – 

87, za odwołaniem – 70, przeciw – 

17, wstrzymujących się – 1).

13 czerwca 2011 r. odbyło się 

posiedzenie UKE, na którym zo-

stali wybrani: Prorektor ds. Roz-

woju Uczelni – prof. dr hab. Jacek 

Szepietowski (otrzymał 75 głosów 

na 77 osób głosujących), Prorektor 

ds. Dydaktyki – prof. dr hab. Mi-

chał Jeleń (otrzymał 71 głosów na 

77 osób głosujących), Prorektor ds. 

Klinicznych – prof. dr hab. Romuald 

Zdrojowy (otrzymał 71 głosów na77 

osób głosujących).
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Szanowni Państwo 

Koleżanki i Koledzy 

W dniu wczorajszym spo-

łeczność akademicka obdarzyła 

mnie ogromnym zaufaniem po-

wierzając funkcję Rektora Na-

szej Uczelni. Chciałbym tą drogą 

podziękować wszystkim, którzy 

wspierali mnie w kampanii wy-

borczej, wspomagali pomysłami 

obdarzyli zaufaniem. Jedno co 

mogę dzisiaj obiecać, to pełne 

poświęcenie sprawom Akademii 

Medycznej. Liczę, że wszyscy 

pracownicy mi pomogą, od ob-

sługi technicznej i administracji 

poczynając, na najbardziej utytu-

łowanych pracownikach nauko-

wych kończąc.

Skończył się w Uczelni pewien 

etap. Powinniśmy zakończyć dys-

kusje, spekulacje i rozgrywki per-

sonalne, a zabrać się do pracy, 

której jest bardzo dużo. Nie będę 

powtarzał swojego programu wy-

borczego, ale to co czeka każdego 

z nas, to przygotowanie Akademii 

do wejścia w życie nowej ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, 

Ustawy o Stopniach i Tytule Na-

ukowym oraz ustaw zdrowotnych.

Bardzo ważny jest wizerunek 

Akademii Medycznej. Pozycje 

i prestiż budować możemy tylko 

rzetelną pracą. Władze Uczelni 

powinny tę pracę należycie do-

ceniać i promować na zewnątrz. 

Akademia Medyczna jest dobrą 

Uczelnią, kształcimy dobrych 

absolwentów, publikujemy dobre 

prace naukowe. Potrzebny jest 

nam spokój i wsparcie wszyst-

kich, którzy nam dobrze życzą.

Sądzę, że moje działania orga-

nizacyjne, porządkujące życie 

w Uczelni spotkają się ze zrozu-

mieniem i poparciem ogółu pra-

cowników.

Życzmy więc sobie wzajemnie 

powodzenia w tym bardzo trud-

nym okresie.

Marek Ziętek fot. Adam Zadrzywilski
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Rektor 

prof. dr hab. Marek Ziętek

Urodził się w 1951 r. w Kłodzku. 

Studiował na Akademii Medycznej 

we Wrocławiu w latach 1969–1974 

(dyplom lekarza otrzymał z tytułem 

„Prymus inter pares”). Stopień na-

ukowy doktora nauk medycznych 

uzyskał w 1980 r., doktora habili-

towanego w 1991 r., tytuł naukowy 

profesora w 1999 r., stanowisko pro-

fesora zwyczajnego w 2004 r. Spe-

cjalista drugiego stopnia z protety-

ki stomatologicznej od 1979 r. oraz 

drugiego stopnia z periodontologii 

od 1995 r.

Pełnione funkcje: twórca i kie-

rownik od 1995 r. Zakładu Chorób 

Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy 

Ustnej, przekształconego w 2000 r. 

w Katedrę i Zakład Periodontologii 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu, konsultant krajowy z zakresu 

periodontologii w latach 1996–2008, 

organizator i pierwszy dziekan Wy-

działu Lekarsko-Stomatologicznego 

w okresie 2000–2005, członek Ko-

misji Akredytacyjnej Uczelni Me-

dycznych (2001–2003), członek Sek-

cji Medycyny Wieku Rozwojowego 

KBN w latach 2001–2004, prezydent 

Polskiego Towarzystwa Stomatolo-

gicznego 2002–2010, od 2005 r. pro-

rektor ds. nauki AM we Wrocławiu, 

przewodniczący komitetu organiza-

cyjnego i naukowego 18 ogólnopol-

skich zjazdów stomatologicznych 

oraz 3 zjazdów międzynarodowych, 

organizator X oraz XI Kongresu Sto-

matologów Polskich.

Członkostwo w towarzystwach 

naukowych: członek z wyboru Mię-

dzynarodowej Akademii Pierre Fau-

charda – członek zarządu, European 

Federation of Periodontology, Euro-

pean Academy of Periodontology, 

Groupement International pour la 

Recherche Scientifi que en Stomato-

logie et Odontologie, członek hono-

rowy i prezydent honorowy Polskie-

go Towarzystwa Stomatologicznego.

Stypendia, staże i szkolenia: 

Węgry (Debreczyn), Rosja (Mo-

skwa), Niemcy (Erfurt, Drezno, Co-

burg, Bensheim), Holandia (Amster-

dam), Lichtenstein (Schan), Austria 

(Wiedeń).

Dorobek naukowy: autor ponad 

260 opracowań i prac naukowych, 

autor rozdziałów w 5 podręcznikach 

medycznych. Promotor 12 ukoń-

czonych i 1 wszczętego przewodu 

doktorskiego, opiekun 2 habilita-

cji, recenzent dorobku naukowego 

8 profesorów, 7  doktorów habili-

towanych i 25 przewodów doktor-

skich. Członek komitetu redakcyj-

nego 5 czasopism medycznych.

Główne kierunki badawcze: ba-

dania nieswoistej odporności w cho-

robach przyzębia, mechanizmy 

immunopatologiczne w chorobach 

przyzębia, ocena biomateriałów sto-

sowanych w periodontologii, stan 

przyzębia po przeszczepach nerek, 

choroby błony śluzowej jamy ustnej, 

wpływ środowiska na tkanki przyzę-

bia, chirurgiczne leczenie periodon-

topatii.

Program
1.  Reforma administracji i fi nansów.

2.  Regulacje zatrudnienia i wzrostu 

płac.

3.  Intensyfi kacja działań na rzecz 

powołania Uniwersytetu Medycz-

nego.

4.  Zmiany w Statucie Akademii Me-

dycznej.

5.  Zarządzanie konfl iktami w Uczelni.

6.  Poprawa wizerunku Uczelni 

i miejsca w rankingach.

7.  Nauka:

–  działania na rzecz odzyskania 

uprawnień przez Wydział Lekar-

ski,

–  polityka wobec Centralnej Komi-

sji ds. Stopni i Tytułów Nauko-

wych,

–  promowanie i wszechstronne 

wspieranie wieloośrodkowych 

badań i projektów naukowych 

z udziałem placówek polskich i za-

granicznych,

–  specjalistyczna pomoc w przygoto-

wywaniu obcojęzycznych progra-

mów naukowych (profesjonalne 

doradztwo, wiedza pracowników 

naukowych odchodzących na 

emeryturę),

–  analiza badań klinicznych w szpi-

talach pod względem ich koszto-

chłonności i organizacji,

–  większy udział jednostek badaw-

czych w pracach Medycznego Par-

ku Naukowo-Technologicznego,

–  udział w projektach EIT+,

–  analiza studiów wykonalności dla 

gotowych patentów i wykorzysty-

wanie prac CTT,

–  przygotowanie Uczelni do wej-

ścia w życie nowych ustaw z dnia 

18.03.2011.

prof. dr hab. Marek Ziętek
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8.  Dydaktyka:

–  rozpoczęcie prac dostosowaw-

czych do nowego, zmienionego 

programu studiów lekarskich i le-

karsko-dentystycznych,

–  analiza kosztów zmienionych pro-

gramów,

–  praca nad przyjaznym dla studen-

tów regulaminem studiów,

–  analiza bazy dydaktycznej,

–  analiza warunków bytowych i za-
gospodarowania wolnego czasu 
studentów.

9.  Działalność kliniczna i usługowa:

–  analiza kosztów dydaktyki w szpita-
lach klinicznych i na bazie obcej,

–  powiązanie działalności szpita-
li klinicznych z wprowadzanymi 
w życie „ustawami zdrowotnymi”,

–  nadzór nad dokończeniem re-
strukturyzacji szpitali klinicznych,

–  rozpoczęcie prac nad wprowadze-
niem w Uczelni Intranetu,

–  środki na bazę kliniczną w starym 
kampusie oraz zakłady teoretyczne,

–  nowa baza dydaktyczna i kliniczna 
WNoZ,

–  wprowadzenie w życie wyników 
kontroli zarządczej, UKS oraz 
NIK,

–  intensyfi kacja sprzedaży nierucho-
mości AM.

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak

Urodził się w 1949 r. Wydział Le-

karski Akademii Medycznej ukończył 

w 1974 r. i rozpoczął pracę w II Kli-

nice Chirurgii Ogólnej. Specjalizację 

z chirurgii ogólnej uzyskał w 1979 r. 

Pracę doktorską obronił w 1979 r., 

habilitował się w 1990 r. Tytuł profe-

sora otrzymał w 1998 r., a w 2002 r. 

został profesorem zwyczajnym.

Pełnione funkcje: od 2000 r. 

jest kierownikiem II Katedry i Kli-

niki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii 

Onkologicznej. Dziekan Wydzia-

łu Pielęgniarskiego (obecnie Wy-

działu Nauk o Zdrowiu) w  latach 

1996–1999. Przez dwie kadencje 

(1999–2005) pełnił funkcję prorek-

tora ds. dydaktyki Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu.

Członkostwo w towarzystwach 

naukowych: w latach 1998–2007 

był członkiem zarządu European 

Association for Endoscopic Sur-

gery. W okresie 1999–2003 pełnił 

funkcję przewodniczącego Dolno-

śląskiego Od działu Towarzystwa 

Chirurgów Polskich, od 1999 r. 

do dzisiaj jest członkiem Zarządu 

Głównego i członkiem honorowym 

tego Towarzystwa. Był konsultan-

tem wojewódzkim ds. chirurgii 

w woj. legnickim.

Dorobek naukowy: 320 publi-

kacji, w tym 197 prac oryginalnych, 

ogłoszonych w czasopismach pol-

skich i zagranicznych oraz redakcja 

2 podręczników dla studentów. Jest 

promotorem 15 doktoratów i po-

nad 40 prac magisterskich. Należy 

bądź należał do kolegiów redakcyj-

nych czasopism: „Polskiego Prze-

glądu Chirurgicznego”, „Proktologii” 

i „Advances in Clinical and Experi-

mental Medicine”.

Główne kierunki badawcze: chi-

rurgia zapalenia otrzewnej, chirurgia 

onkologiczna, zwłaszcza przewodu 

pokarmowego oraz chirurgia endo-

skopowa.

Odznaczenia: Krzyż Ofi cerski 

Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-

ski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, 

Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Program
1.  Działalność nowych władz Uczelni 

będzie dotyczyć bardzo krótkiego 

okresu – należy odliczyć miesiące 

wakacyjne – w maju 2012 r. od-

będą się już nowe wybory. Mamy 

niewątpliwy zapał zarówno do 

twórczej, jak i codziennej pracy, 

liczymy na zrozumienie i pomoc 

społeczności Uczelni.

2.  Priorytet działania to odzyskanie 

prestiżu Uczelni, w tym szczegól-

nie przywrócenie przez Centralną 

Komisję ds. Stopni i Tytułów Na-

ukowych prawa przeprowadzania 

habilitacji i nadawania tytułów 

naukowych dla Wydziału Lekar-

skiego:

–  dyskusja i wypracowanie kierun-

ków działania na najbliższym po-

siedzeniu Senatu AM (27 czerwiec 

2011 r.),

–  prestiż Uczelni to również pra-

ca na wszystkich wydziałach nad 

uzyskaniem lepszego wyniku w: 

a)  kategoryzacji wydziałów, 

b)  rankingach medialnych, które są 

niezwykle opiniotwórcze.

prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
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3.  Zdobywanie dodatkowych fundu-

szy na:

–  rozpoczęte inwestycje (np. ukoń-

czenie budowy Wydziału Farma-

ceutycznego, rewitalizacja zespo-

łu kliniczno-teoretycznego przy 

ul. T. Chałubińskiego, M. Curie-

Skłodowskiej, L. Pasteura),

–  budowę od podstaw nowej biblio-

teki – Centrum Naukowej Infor-

macji Medycznej,

–  zakończenie renowacji „Domu 

Śląskiego Aptekarza”,

–  oczekiwane od lat podwyżki płac 

dla społeczności Uczelni.

4.  Współpraca z urzędami central-

nymi, władzami miejscowymi, 

aplikowanie o środki unijne:

–  zwiększenie liczby projektów ba-

dawczych, w tym: z Narodowego 

Centrum Nauki,

–  umowy z podmiotami gospodar-

czymi, projekty ramowe – unijne 

(istnieje realna możliwość inten-

syfi kacji badań naukowych m.in. 

przez zmodyfi kowanie pracy ko-

mórki uczelnianej odpowiedzialnej 

za zdobywanie funduszy unijnych),

–  precyzyjna informacja o możliwości 

fi nansowania niektórych badań we 

współpracy z Senacką Komisją Ba-

dań Naukowych oraz Rektorską Ko-

misją ds. Współpracy z Zagranicą.

Regionalne i niepodważalne 

znaczenie Akademii Medycznej 

– kształcenie pełnowartościowej 

kadry służby zdrowia dla całego re-

gionu, wysokospecjalistyczna dzia-

łalność lecznicza (dysponujemy no-

woczesnym szpitalem klinicznym) 

oraz wysokie miejsca naszej Uczel-

ni w rankingach, badań naukowych 

będą podstawą działań zmierzają-

cych do większego fi nansowania 

Uczelni przez urzędy centralne.

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Jacek Szepietowski

Urodził się w 1966 r. we Wro-
cławiu. Po ukończeniu studiów 
(dyplom lekarza z wyróżnieniem) 
w  1991 r. podjął pracę w Katedrze 
i Klinice Dermatologii, Wenerolo-
gii i Alergologii AM we Wrocławiu, 
zajmując kolejno stanowiska: asy-
stenta, adiunkta, profesora nadzwy-
czajnego i profesora zwyczajnego. 
W 1994 r. uzyskał I stopień specja-
lizacji, a w 1997 r. z wyróżnieniem 
II stopień specjalizacji z dermato-
logii i wenerologii. W 1996 r. otrzy-
mał tytuł doktora nauk medycznych, 
w  1999 r. doktora habilitowanego, 
a w 2004 r. nominację profesorską.

Pełnione funkcje: od 2001 r. za-

stępca kierownika Kliniki Dermato-

logii, Wenerologii i Alergologii AM 

we Wrocławiu, współorganizator 

i pierwszy rektor Wyższej Szkoły 

Medycznej w Legnicy (2004–2005), 

w latach 2007–2011 dyrektor In-

stytutu Immunologii i Terapii Do-

świadczalnej im. Ludwika Hirsz-

felda PAN we Wrocławiu oraz 

kierownik Zakładu Immunologii 

Lekarskiej tegoż Instytutu, członek 

Zespołu Medycznego Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwo w towarzystwach 
naukowych:  prezes Polskiego To-
warzystwa Dermatologicznego, wi-
ceprezydent International Society 
of Dermatology, członek z wyboru 
Scientifi c Programming Committee 
European Academy of Dermatolo-
gy and Venereology oraz zarządu 
International Forum for the Stu-
dy of Itch i European Society for 
Dermatology and Psychiatry. Do 
2008 r. członek z wyboru zarządu 
European Confederation of Medical 
Mycology. W 2004 r. był wicepre-
zydentem 10th Congress of the Eu-
ropean Confederation of Medical 
Mycology (Wrocław), a w 2007 r. 

prof. dr hab. Jacek Szepietowski

prezydentem 12th Congress of the 
European Society for Dermatology 
and Psychiatry (Wrocław). Pro-
fesorowi powierzono organizację 
10th Spring Symposium of the Eu-
ropean Academy of Dermatology 
and Venereology (2013 r.). Członek 
Komitetu Immunologii i Etiologii 
Zakażeń Człowieka PAN. Członek 
honorowy: Research Xi Scientific 
Society (USA), Italian Society of 
Dermatology and Sexually Trans-
mitted Diseases, Georgian Asso-
ciation of Dermatovenereologists, 
Serbian Associaton of Dermato-
logists and Venereologists, Slovak 
Society of Aesthetic and Cosmetic 
Dermatology i Cosmetic Dermato-
logy Society of India.

Staże naukowe: Utrecht (1993 r.), 
Edynburg (1996 r. i 1998 r.), Nagoja 
(2000 r.). 

Dorobek naukowy: ponad 400 

publikacji naukowych, autor i/lub 

redaktor 8 książek, ponad 60 roz-

działów w książkach krajowych 

i zagranicznych oraz ponad 250 ko-

munikatów zjazdowych. Łączny Im-
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pact Factor (IF) za publikacje pełno-

tekstowe – 171,17, liczba punktów 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego – 2639, liczba cytowań wg 

bazy SCOPUS – 1265, inteks h – 17.  

Promotor 17 rozpraw doktorskich, 

opiekun 2 habilitacji. Recenzował 

34 rozprawy doktorskie, w tym dwie 

poza granicami Polski (Sztokholm, 

Moskwa), 12 rozpraw habilitacyj-

nych, 7 wniosków o nadanie tytułu 

profesora oraz jeden na stanowisko 

profesora w Izraelu. Redaktor na-

czelny czasopism: „Dermatologia 

Kliniczna” i „Dermatologia po Dy-

plomie”, pełni funkcję Deputy Edi-

tor czasopisma „Mycoses”, Section 

Editor czasopisma „Acta Dermato-

Venereologica”, członek komitetów 

redakcyjnych: „International Journal 

for Biomedical Scence”, „Acta Der-

matovenerologica Alpina Pannoni-

ca Adriatica”, „Acta Dermatovene-

rologica Croatica”, „Serbian Journal 

of Dermatology and Venereology”, 

„Russian Journal of Skin and Sexual-

ly Transmitted Diseases”, „Ukrainian 

Journal of Dermatology, Venereology 

and Cosmetology”, „South Caucasian 

Dermatology News”, „Derma”, „Den-

tal and Medical Problems”, „Sepsis”, 

„Mikologia Lekarska”, „Postępy Hi-

gieny i Medycyny Doświadczalnej”, 

„Polska Medycyna Paliatywna”, „Po-

stępy Dermatologii i Alergologii”, 

„Dermatologia Estetyczna”,  „Ars 

Medica Aesthetica”.

Główne kierunki badawcze: 

świąd skóry, psychodermatologia, 

immunodermatologia przewlekłe-

go stanu zapalnego oraz mikologia 

dermatologiczna. 

Odznaczenia: Srebrny Krzyż 

Zasługi, Medal Komisji Edukacji 

Narodowej i Medal „Za Zasługi dla 

Turystyki”.

Program
1.  Analiza aktualnej strategii 

Uczelni:

a)  skonkretyzowanie i sprecyzowa-

nie celów strategicznych,

b)  wybór priorytetów z uwzględ-

nieniem silnych i słabszych cech 

Uczelni.

2.  Poprawa wizerunku Akademii 

Medycznej:

a)  współpraca z władzami państwo-

wymi i samorządowymi,

b)  współpraca z dolnośląskim śro-

dowiskiem akademickim i nauko-

wym.

3.  Dążenie do utworzenia Uniwersy-

tetu Medycznego.

4.   Dążenie do odzyskania przez 

Wydział Lekarski uprawnień do 

nadawania stopnia doktora habili-

towanego oraz możliwości wnios-

kowania o nadanie tytułu nauko-

wego profesora.

5.  Koordynacja prac nad realizacją 

toczących się programów rozwoju 

Uczelni:

a)  „Nowa Farmacja I i II”,

b)  „Dom Śląskiego Aptekarza”,

c)  program rewitalizacji starego 

kampusu.

6.  Dokończenie realizacji inwestycji 

Akademickiego Szpitala Klinicz-

nego.

7.   Analiza i przygotowanie się do apli-

kacji o środki pozabudżetowe ko-

nieczne do pełnej rewitalizacji bazy 

klinicznej Samodzielnego Publicz-

nego Szpitala Klinicznego Nr 1.

8.  Pozyskiwanie środków na rozwój 

bazy dydaktycznej:

a)  zakłady teoretyczne Wydziału Le-

karskiego,

b)  Wydział Nauk o Zdrowiu.

9.  Dążenie do poszerzenia zakresu 

kierunków nauczania.

10.  Koordynacja i nadzór nad pro-

wadzeniem działań promocyj-

nych Uczelni:

a)  przeanalizowanie aktualnej sytu-

acji i ścisła współpraca z Działem 

Promocji i nowym Rzecznikiem 

Prasowym Uczelni, 

b)  otwarcie Forum Dyskusyjnego na 

stronie internetowej,

c)  zapewnienie możliwości umiesz-

czania informacji na stronie inter-

netowej,

d)  stworzenie intranetu na Uczelni.

Prorektor ds. Dydaktyki

prof. dr hab. Michał Jeleń

Urodził się w 1948 r. w Ryb-

niku. Jest absolwentem Wydziału 

Lekarskiego Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu. Stopień dok-

tora nauk medycznych otrzymał 

w 1981 r., doktora habilitowanego 

w 1999 r., tytuł naukowy profeso-

ra w 2004 r. Specjalizację drugiego 

stopnia z patomorfologii uzyskał 

w 1979 r.

prof. dr hab. Michał Jeleń
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Stypendia, staże i szkolenia: 

stypendysta Fundacji im. Jakuba 

hr. Potockiego Institut für Patho-

logie Universität Würzburg, Insty-

tut Curie w Paryżu, Centrum On-

kologii w Warszawie.

Dorobek naukowy: autor lub 

współautor 412 opracowań i prac 

naukowych, dwóch rozdziałów 

w podręczniku oraz współautor 

jednego podręcznika.

Promotor 6 zakończonych prze-

wodów doktorskich, recenzent 

12 prac doktorskich, recenzent do-

robku naukowego 3 profesorów 

i 1 doktora habilitowanego. Członek 

komitetu redakcyjnego 2 czasopism 

medycznych.

Główne kierunki badaw-

cze: badania nad morfologiczny-

mi czynnikami prognostycznymi 

i predykcyjnymi w rakach pier-

si, przewodu pokarmowego oraz 

układu krwiotwórczego. Badania 

nad wykorzystaniem sieci neuro-

nowych (tzw. neurokomputerów) 

w ocenie stopnia złośliwości, oce-

nie ekspresji receptorów steroido-

wych i białka Her-2/neu w raku 

gruczołu piersiowego.

Program
1.  Przygotowanie Akademii Medycz-

nej do wejścia w życie nowelizacji 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-

szym. Ustawa ta wprowadza nowe 

standardy kształcenia na kierunkach 

lekarskim, lekarsko-dentystycznym, 

farmacji oraz nauk o zdrowiu.

2.  Przygotowanie zmodyfi kowanych 

programów nauczania ukierunko-

wanych na umiejętności praktycz-

ne absolwentów.

3.  Pilne opracowanie dydaktycznych 

potrzeb materialnych (fantomy, sta-

nowiska laboratoryjne, kliniczne), 

by sprostać ustawowym wymogom 

nowego programu studiów.

4.  W związku ze skróceniem studiów 

na Wydziale Lekarskim i Lekarsko-

-Stomatologicznym oraz wprowa-

dzeniem praktycznego nauczania 

klinicznego na V roku stomatolo-

gii i VI roku Wydziału Lekarskiego 

opracowanie programu nauczania 

oraz  symulacja potrzeb dydaktycz-

nych na obu tych wydziałach.

5.  Wypracowanie sposobów oce-

ny efektów kształcenia w obszarze 

umiejętności praktycznych.

6.  Uzupełnienie bazy socjalnej dla 

studentów (klub, barek na terenie 

domów akademickich).

Prorektor ds. Klinicznych

prof. dr hab. Romuald Zdrojowy

W Katedrze i Klinice Urologii 

i Onkologii Urologicznej Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu jest 

zatrudniony od 1981 r. Absolwent 

III LO we Wrocławiu, klasy o profi -

lu matematycznym (pierwsza lokata 

w szkole). W 1981 r. ukończył z wy-

różnieniem („czerwony dyplom”) 

Wydział Lekarski Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu. W 1984 r. uzys-

kał specjalizację I stopnia z chirur-

gii ogólnej, a w 1987 r. specjalizację 

II stopnia z urologii. W 1990 r. otrzy-

mał tytuł doktora nauk medycznych, 

a w 2001 r. stopień naukowy doktora 

habilitowanego. Od 2004 r. jest pro-

fesorem nadzwyczajnym Akademii 

Medycznej we Wrocławiu. Tytuł 

profesora, nadany przez Prezydenta 

RP, otrzymał w 2009 r.

prof. dr hab. Romuald Zdrojowy

Pełnione funkcje: twórca 

i obecny kierownik Zakładu Pa-

tomorfologii i Cytologii Klinicz-

nej Katedry Patomorfologii. Przez 

dwie kadencje prodziekan ds. so-

cjalnych i jedną kadencję pro-

dziekan ds. studenckich Wydziału 

Lekarskiego. Od 2008 r. członek 

Senatu Akademii Medycznej 

we Wrocławiu. Przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

Przewodniczący i członek komite-

tów naukowych wielu konferencji 

krajowych i międzynarodowych. 

Przez dwie kadencje wiceprze-

wodniczący Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Patolo-

gów, obecnie członek Zarządu 

Głównego tego towarzystwa. 

Przewodniczący Oddziału Wro-

cławskiego Polskiego Towarzy-

stwa Patologów. Przez dwie ka-

dencje przewodniczący Polskiego 

Stowarzyszenia Obrony Godności 

Lekarskiej, wiceprzewodniczący 

Komisji Etyki DIL.

Członkostwo w towarzystwach 

naukowych: Deutsche Pathologi-

sche Gesellschaft, Polskie Towa-

rzystwo Patologów, Wrocławskie 

Towarzystwo Naukowe, European 

Society of Pathology.
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Pełnione funkcje: od 2005 r. 

kieruje Katedrą i Kliniką Urologii 

i Onkologii Urologicznej Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu. Od 

2005 r. jest pełnomocnikiem rektora 

ds. studenckiego ruchu naukowe-

go i indywidualnego toku studiów. 

W latach 2000–2008 był opiekunem 

naukowym Sekcji Adeptów Urologii 

Polskiego Towarzystwa Urologicz-

nego, członek Komisji Urologii Ko-

mitetu Patofi zjologii Klinicznej przy 

IV Wydziale Nauk Medycznych Pol-

skiej Akademii Nauk (od 2005 r.).

Członkostwo w towarzystwach 

naukowych: w latach 2004–2008 

był sekretarzem Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Urologicz-

nego. Członek Polskiego Towarzy-

stwa Urologicznego, European As-

sociation of Urology, Endourological 

Society, Polskiego Towarzystwa Le-

karskiego.

Dorobek naukowy: autor 139 

prac oryginalnych, 59 rozdzia-

łów w książkach i podręcznikach, 

162 doniesień zjazdowych, 21 razy 

uczestniczył w redakcji naukowej 

monografi i, podręczników lub cza-

sopism.

Liczba punktów za publikacje wg 

kryteriów GBL: 800,5. Impact Fac-

tor: 78,163, za prace pełnotekstowe 

– 44,305.

Redaktor naczelny czasopisma 

„Th e Central European Journal of 

Urology”, członek komitetu redak-

cyjnego „Advances in Clinical and 

Experimental Medicine” w latach 

2005–2008.

Główne kierunki badawcze: 

leczenie raka stercza miejscowo za-

awansowanego, ekspresja p-53, Ki-67, 

Bcl-2 i badanie ploidii DNA jako 

czynników prognostycznych w raku 

stercza, badania endoskopowe.

Program

Cele ogólne:

1.  Dbałość i kontrola nad działalno-

ścią fi nansową szpitali klinicznych.

2.  Efektywne wykorzystanie środków 

fi nansowych.

3.  Stworzenie szpitali przyjaznych 

dla pacjentów oraz zatrudnionych 

pracowników.

4.  Dbałość o właściwą bazę i atmos-

ferę dla działalności klinicznej 

i naukowej.

5.  Dbałość o najwyższą jakość usług 

medycznych świadczonych w szpi-

talach klinicznych.

Cele 

szczegółowe:

I.  Akademicki Szpital Kliniczny.

1.  Dokończenie restrukturyzacji 

ASK:

•  zakończenie działań rozpoczętych 

w 2007 r.,

–  restrukturyzacja zadłużenia,

–  uruchomienie nowych działalno-

ści medycznych,

–  alokacje między szpitalami klinicz-

nymi oraz bazą obcą,

–  zakres infrastruktury technicz-

nej – przeniesienie całej bazy szpi-

talnej do Centrum Klinicznego 

przy ulicy Borowskiej oraz wypo-

sażenie w sprzęt adekwatnie do re-

alizacji świadczonych usług.

Przewiduje się następujące działania:

•  dokończenie inwestycji centralnej,

•  zakończenie alokacji klinik i opusz-

czenie obiektów przy ulicy Trau-

gutta,

•  zakończenie restrukturyzacji za-

dłużenia z lat poprzednich przez 

pożyczkę z ARP oraz kredytowanie 

długoterminowe,

•  przeniesienie Kliniki Nefrologii 

i Medycyny Transplantacyjnej oraz 

centralnej kuchni szpitalnej,

•  uruchomienie nowych oddziałów,

•  uruchomienie Centrum Urazowe-

go wraz z pełną, wymaganą infra-

strukturą techniczną. 

2.  Problem przekształcenia szpitala 

w spółkę prawa handlowego:

•  przekształcenie w spółkę akcyjną 

na podstawie ustawy o działalności 

leczniczej, co pozwoli na uelastycz-

nienie zarządzania, możliwość po-

zyskiwania środków fi nansowych 

z rynku komercyjnego oraz zwięk-

szenie przewagi konkurencyjnej 

nad innymi podmiotami na me-

dycznym rynku Dolnego Śląska.

3.  Rozbudowa obiektu przy ulicy Bo-

rowskiej.

4.  Działania poprawiające aspekty 

organizacyjno-funkcjonalne:

•  poprawa organizacji szpitala,

•  poprawa funkcjonalności szpitala 

dla pacjentów, studentów i pra-

cowników.

W ramach tego kierunku przewi-

duje się następujące działania:

•  zinformatyzowanie całego szpitala,

•  rozbudowa infrastruktury usługo-

wej dla pacjentów,

•  usprawnienie infrastruktury oko-

łoszpitalnej (m.in. parking),

•  pozyskiwanie inwestycyjnych środ-

ków fi nansowych.

5.  Doposażenie jednostek medycznych:

•  zakup nowoczesnego sprzętu i apa-

ratury na wyposażenie szpitala:

–  zakup drugiego rezonansu magne-

tycznego,

–  zakup infrastruktury do usług z za-

kresu telemedycyny,

–  roboty operacyjne,

–  pozyskanie środków na realizację 

celu ze środków Ministerstwa Zdro-

wia, Ministerstwa Nauki, leasing.

6.  Akredytowanie szpitala oraz certy-

fi kacje wszystkich funkcji szpitala:

•  uzyskanie akredytacji CJM,

•  uzyskanie certyfi katów ISO.

7.  Tworzenie organizacyjnych, mul-

tidyscyplinarnych centrów do re-

alizacji zadań leczniczych, nauko-

wych i dydaktycznych.

Przewiduje się następujące dzia-

łania: 

•  usprawnienie przepływu informa-

cji między szpitalem a Uczelnią,

•  uwzględnienie w procesie leczenia 

standardów koniecznych do pro-

wadzenia badań naukowych,

•  utworzenie Centrum Badań Kli-

nicznych,

•  utworzenie Ośrodka Pozyskiwania 

i Wdrażania Nowych Technologii,

•  utworzenie multidyscyplinarnych 

centrów medycznych.

II.  SPSK1

1.  Naprawa fi nansów Szpitala.

2.  Restrukturyzacja zatrudnienia.

3.  Przeprowadzenie remontu budynków.

4.  Decyzja dotycząca wykorzystania 

opuszczonych obiektów.

5.  Alokacja klinik.
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Dyplomy dla farmaceutów 

i analityków medycznych

Adam Zadrzywilski

18 maja 2011 roku w barokowej 

scenerii Auli Leopoldyna, z rąk pro-

rektor prof. dr hab. Haliny Milne-

rowicz i dziekana dr hab. Kazimie-

rza Gąsiorowskiego, prof. nadzw. 

120 absolwentów Wydziału Farma-

ceutycznego i 35 Oddziału Anality-

ki Medycznej otrzymało dyplomy 

ukończenia studiów. 25 tegorocz-

nych absolwentów uzyskało certy-

fi katy ukończenia bloku farmacji 

przemysłowej, które wręczył kierow-

nik tego zakładu dr Stanisław Han. 

Wręczenie dyplomów poprzedziło 

złożenie przez absolwentów przy-

rzeczenia.

Tradycyjnie podczas uroczystości 

wręczenia dyplomów ukończenia 

studiów nagrodzono najlepszych 

absolwentów Wydziału. Odznakę 

wzorowego studenta wraz z listem 

gratulacyjnym otrzymało aż 40 osób, 

któe uzyskały średnią ocen powyżej 

4,5. Najlepszą absolwentką Wydzia-

łu w roku akademickim 2010/2011 

ze średnią ocen 4,93 została Anna 

Strażyńska z farmacji. Nagrodę ufun-

dował JM Rektor Akademii Medycz-

nej. Mgr Strażyńska otrzymała także 

nagrodę, którą ufundowała Dolno-

śląska Izba Aptekarska we Wrocła-

wiu. Nagrodę tę wręczył Prezes DIA 

mgr Piotr Bohater.

Nagrody sponsorowane wręczono 

trzem najlepszym absolwentom far-

macji. Mgr Anna Winnicka (śr. ocen 

4,80) otrzymała nagrodę ufundowa-

ną przez Fundację Farmacji Dolno-

śląskiej, którą wręczył prezes tej fun-

dacji prof. Janusz Pluta. Mgr Iwona 

Cierniak (śr. ocen 4,77) otrzymała 

nagrodę ufundowaną przez Funda-

cję Hasco-Lek, nagrodę wręczyła 

mgr Katarzyna Karłowicz-Bodalska, 

wiceprezes tej fundacji. Mgr Anna 

Hojka (śr. ocen 4,77) otrzymała na-

grodę ufundowaną przez Polskie To-

warzystwo Farmaceutyczne Oddział 

we Wrocławiu. Wręczył ją Prezes 

PTF prof. Aleksander A. Kubis.

Nagrody otrzymali także najlepsi 

absolwenci kierunku analityka me-

dyczna.
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Prezes Krajowej Izby Diagnostów 

Laboratoryjnych dr Elżbieta Puacz 

wręczyła nagrodę Izby mgr. Patry-

kowi Nowakowi (śr. ocen 4,92). Pre-

zes Fundacji Akademii Medycznej 

inż. Wiesław Zawada wręczył dwie 

nagrody. Otrzymały je: mgr Anna 

Duda (śr. ocen 4,81) i mgr Justyna 

Daum (śr. ocen 4,81).

Władze Dziekańskie Wydzia-

łu Farmaceutycznego z Oddzia-

łem Analityki Medycznej wraz ze 

studentami z sekcji studenckiej 

Polskiego Towarzystwa Farma-

ceutycznego Młoda Farmacja prze-

prowadziły konkurs na najlepszą 

pracę magisterską na kierunku far-

macja. Nagrodę za najlepszą pracę 

w kategorii prac doświadczalnych 

uzyskała (I miejsce) mgr Tere-

sa Kowalska – nagrodę pieniężną 

ufundowała Fundacja Hasco-Lek. 

Wyróżniono prace mgr Anny Stra-

żyńskiej i mgr. Macieja Danielew-

skiego. W kategorii prac teore-

tycznych nagrody otrzymali: mgr 

Joanna Celmer (I miejsce), nagro-

dę pieniężną ufundowała Fundacja 

Hasco-Lek. Wyróżniono pracę mgr. 

Mateusza Piątkowskiego.

Taki sam konkurs na najlepszą 

pracę magisterską odbył się dla kie-

runku studiów analityka medyczna. 

Wyróżniono najlepsze prace do-

świadczalne. Mgr Agnieszka Wor-

ska otrzymała nagrodę pieniężną 

ufundowaną przez Ogólnopolskie 

Centrum Genetyki REX we Wrocła-

wiu. Mgr Anna Duda i mgr Patryk 

Nowak otrzymali nagrody, które 

ufundowała Krajowa Izba Diagno-

stów Laboratoryjnych. Wyróżnienie 

za najlepszą pracę magisterską na 

kierunku analityka medyczna w ka-

tegorii prac teoretycznych uzyskała 

mgr Ewa Grzebyk, która otrzyma-

ła nagrodę pieniężną ufundowaną 

przez Polskie Towarzystwo Diagno-

styki Laboratoryjnej. 

Poniżej zamieszczamy wystąpie-

nia prorektor prof. dr hab. Haliny 

Milnerowicz, Dziekana Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem 

Analityki Medycznej dr. hab. Ka-

zimierza Gąsiorowskiego, prof. 

nadzw. oraz przedstawiciela absol-

wentów mgr. Karola Nartowskiego.



Gazeta Uczelniana   czerwiec 2011 10 

Przemówienie wygłoszone 

podczas uroczystości wręczenia dyplomów

Halina Milnerowicz

Szanowni Państwo, Drodzy Ab-

solwenci!

W pięknych, barokowych wnętrzach 

Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego mam przyjemność 

powitać Państwa na uroczystości wrę-

czenia dyplomów magistrom farmacji 

i magistrom analityki medycznej Wy-

działu Farmaceutycznego z Oddzia-

łem Analityki Medycznej Akademii 

Medycznej we Wrocławiu. 

Cieszę się, że naszą uczelnianą 

uroczystość zaszczyciło tak wielu 

z zaproszonych gości. 

Dzień 18 maja 2011 r. stanowi 

ważne wydarzenie w życiu 129 ab-

solwentów Wydziału Farmaceutycz-

nego i 35 absolwentów Oddziału 

Analityki Medycznej. 

25 absolwentów Wydziału Farma-

ceutycznego otrzyma dziś dodatko-

wo certyfi kat ukończenia bloku zajęć 

farmacji przemysłowej. W ten sposób 

Uczelnia wychodzi naprzeciw oczeki-

waniom stawianym przez rynek pracy.

Wydział Farmaceutyczny od wielu 

lat prowadzi ścisłą współpracę z prze-

mysłem. Wzorcowym przykładem tej 

działalności jest współpraca z przed-

siębiorstwem Farmaceutycznym Ha-

sco-Lek we Wrocławiu – założonym 

i prowadzonym od początku przez 

pana doktora Stanisława Hana.

Uczelnia współpracuje także 

z przedsiębiorstwem farmaceutycz-

nym „Jelfa” w Jeleniej Górze. 

Drodzy absolwenci, 

na rynku pracy, który stawia kan-

dydatom coraz większe wymagania 

istotną rzeczą jest dyplom uczelni 

świadczący o nabytych kwalifi ka-

cjach i przydatności do pracy speł-

niającej oczekiwania pracodawcy. 

Po ponad 5 latach intensywnych, 

trudnych studiów otrzymujecie Pań-

stwo dyplom, który jest przepustką 

do podjęcia pracy w wybranym za-

wodzie. 

W tak uroczystym dniu warto 

podkreślić, że ukończyliście Pań-

stwo studia na Wydziale, który ma 

długą i wspaniałą tradycję. 

Wydział Farmaceutyczny został 

powołany 12 stycznia 1946 r. na mocy 

dekretu Rady Ministrów, początkowo 

jako Oddział Farmaceutyczny przy 

Wydziale Lekarskim Uniwersyte-

tu i Politechniki Wrocławskiej, a od 

1 stycznia 1950 r. jako Wydział Far-

maceutyczny Akademii Medycznej.

Dokonania Wydziału, jego wkład 

w rozwój naukowy, kształcenie 

kadr na potrzeby przemysłu farma-

ceutycznego oraz rozwoju aptek są 

ogromne i niepodważalne. Są po-

wodem do uzasadnionej dumy i sa-

tysfakcji i cieszą, tym bardziej że zo-

stały osiągnięte w bardzo trudnych 

warunkach lokalowych i często przy 

braku nowoczesnego sprzętu nie-

zbędnego do prowadzenia działal-

ności naukowej i dydaktyki. 

Aktywność naukowa nauczycieli 

akademickich pozwoliła na uzyskanie 

przez Wydział Farmaceutyczny pierw-

szej kategorii zaszeregowania wśród 

jednostek naukowo-badawczych. 

W 2006 r. w przygotowanym przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego rankingu Wydział Farma-

ceutyczny Akademii Medycznej we 

Wrocławiu został sklasyfi kowany na 

4. miejscu w kraju w grupie 61 oce-

nianych jednostek z dziedziny Nauki 

Medyczne, co – zważywszy na trud-

ne warunki działalności w zdeka-

pitalizowanej bazie lokalowej i po-

wszechnie odczuwalne niedostatki 

warsztatu dydaktycznego naukowo-

-badawczego – należy uznać za duży 

sukces kadry naukowo-dydaktycz-

nej i jej ogromnego zaangażowania 

w pracy zawodowej. 
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Nie byłyby one możliwe bez wspa-

niałej kadry Wydziału, bez autentycz-

nych entuzjastów, ludzi, którzy na 

przekór wszelkim trudnościom, na 

przekór fi nansowym niedostatkom 

tworzyli naukę, kształcili akademicką 

młodzież na potrzeby kraju, głęboko 

wierząc w sens i celowość swojej mi-

sji, która była ich powołaniem. 

Nasi nauczyciele akademiccy starali 

się zaszczepić u Państwa zamiłowanie 

i pragnienie do poznawania wiedzy, 

do poszerzania kwalifi kacji, tak aby-

ście na coraz bardziej wymagającym 

rynku pracy mogli z powodzeniem 

rozpocząć zawodową karierę. 

W osiągnięciu sukcesów winna 

Wam pomóc świadomość, że ukoń-

czyliście dobrą Uczelnię o znaczą-

cych i uznanych w kraju dokona-

niach. 

W naukach farmaceutycznych, po-

dobnie jak i w innych dziedzinach 

ludzkiej aktywności, liczy się pewna 

ciągłość, tradycja, dorobek i doko-

nania poprzedników, mistrzów two-

rzących określone szkoły, które są na-

stępnie podstawą do dalszego rozwoju 

inicjowanego przez ich uczniów.

W naukach farmaceutycznych 

w Polsce można wyróżnić kilka wro-

cławskich szkół. Są to: szkoła chemii 

leków, której twórcą był Bogusław 

Bobrański, szkoła syntezy i techno-

logii chemicznych środków leczni-

czych – Leonard Ignacy Kuczyński, 

szkoła biochemii farmaceutycznej 

– Wanda Dobryszycka, szkoła biał-

kowych inhibitorów proteinaz se-

rynowych – Wanda Mejbaum-Kat-

zenellenbogen, szkoła farmakologii 

klinicznej – Józef Hano, szkoła tech-

nologii postaci leku – Stanisław Raj-

kowski. 

Wrocławska farmacja to olbrzy-

mia tradycja i wymierne sukcesy – 

w Polsce przez minione 60 lat opra-

cowano, opatentowano i wdrożono 

do produkcji oraz do sprzedaży ap-

tecznej 4 leki, z tego 2 powstały we 

Wrocławiu.

Profesor Zdzisław Machoń jest 

twórcą wratizolinu, a profesor Bo-

gusław Bobrański – ipronalu.

Są to dwa leki z czterech oryginal-

nie zsyntetyzowanych w Polsce po 

II wojnie światowej. 

Praca naukowa i dydaktyczna 

Wydziału jest realizowana w trud-

nych warunkach lokalowych. Sale 

wykładowe i laboratoria Wydziału 

mieszczą się w większości w zabyt-

kowych budynkach mających starą 

infrastrukturę, której modernizacja 

zgodnie z obowiązującymi obecnie 

normami mogłaby pochłonąć duże 

nakłady finansowe, bez zapewnie-

nia jakości ostatecznego rezultatu 

tych prac. 

Mając powyższe na uwadze, Senat 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

podjął uchwałę o potrzebie budowy 

nowej siedziby Wydziału Farmaceu-

tycznego przy ul. Borowskiej, obok 

Centrum Klinicznego Akademii 

Medycznej we Wrocławiu. 

Wybudowanie i wyposażenie no-

wych obiektów na potrzeby Wydzia-

łu Farmaceutycznego jest jednym 

z głównych celów inwestycyjnych 

naszej Uczelni. 

To przedsięwzięcie wymaga ogrom-

nych nakładów fi nansowych. 

Powstanie Nowej Farmacji opiera 

się na inwestycjach: 

• „Budowa i wyposażenie Ośrodka 

Badawczo-Naukowo-Dydaktycz-

nego Dolnośląskiej Farmacji we 

Wrocławiu”, 

• „Budowa i wyposażenie Zinte-

growanego Centrum Edukacji 

i Innowacji Wydziału Farmaceu-

tycznego Akademii Medycznej 

we Wrocławiu”. 

Wydział Farmaceutyczny Akade-

mii Medycznej im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu jest jedynym ośrod-

kiem akademickim farmacji na Dol-

nym Śląsku.

Dzięki realizacji ww. inwestycji 

Wydział Farmaceutyczny Akademii 

Medycznej we Wrocławiu będzie 

miał nowoczesną, zaplanowaną i od 

podstaw wybudowaną siedzibę speł-

niającą wszelkie normy i zalecenia 

bezpieczeństwa zgodnie ze standar-

dami obowiązującymi w krajach Unii 

Europejskiej. Pomyślne ukończenie 

tej kluczowej inwestycji z pewnością 

zwiększy wydajność pracy, pozwoli 

w pełni ujawnić potencjał naukowy 

i rozwinąć możliwości dydaktyczne 

pracowników Wydziału Farmaceu-

tycznego. 

Warto podkreślić, że zespół na-

ukowców z Wydziału Farmaceu-

tycznego jako jeden z nielicznych 

zespołów farmaceutycznych w Pol-

sce uzyskał certyfi kat Centrum 

Doskonałości przyznany przez Mi-

nisterstwo Nauki i potwierdzający 

wysoką jakoś warsztatu badawcze-

go w poszukiwaniu nowych leków 

przeciwnowotworowych i immu-

nomodulujących. 

Drodzy absolwenci, 

zawód, który będziecie wyko-

nywać ma do spełnienia coraz 

większą rolę. Obserwujemy coraz 

częściej, jak Polacy z braku czasu, 

pieniędzy, a także z powodu rosną-

cych wymagań pracodawcy, któ-

ry niechętnie patrzy na absencje 

chorobowe, nie idą do lekarza, lecz 

leczą się sami, korzystając z szero-

kiej oferty leków, które są dostępne 

w aptekach bez recepty.

Stajemy się społeczeństwem le-

komanów, w Europie i w świecie je-

steśmy w czołówce pod względem 

ilości zażywanych leków, w tym 

zwłaszcza silnych leków przeciw-

bólowych opartych na bazie pa-

racetamolu i kofeiny, które są po-

wszechnie dostępne.

Na Was drodzy absolwenci Wy-

działu Farmaceutycznego – a nie 

tylko na lekarzach – spoczywa od-

powiedzialność za zdrowie społe-

czeństwa. Warto o tym pamiętać. 

Ogromny postęp w nowoczesnej 

diagnostyce laboratoryjnej umoż-

liwia szybką diagnostykę chorób, 

a rola diagnosty laboratoryjnego co-

raz lepiej wykształconego jest nie do 

przecenienia w tym procesie. 

Jestem przekonana, że naby-

ta przez Was w trakcie studiów na 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu wiedza pozwoli z powodzeniem 

i z sukcesami pracować w wybranym 

zawodzie, z zadowoleniem dla Was 

samych, dla pracodawców i dla całe-

go społeczeństwa. 

Życzę Państwu tego z całego serca. 

Pamiętajcie o Waszej Alma Mater.

Wierzę, że Uczelnia będzie z Was 

dumna, tak jak Wy będziecie z dumą 

podkreślać, że jesteście absolwenta-

mi i wychowankami Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu.
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Wystąpienie dziekana

Wydziału Farmaceutycznego

Kzimierz Gąsiorowski

Pani Rektor, Wysoka Rado Wy-

działu Farmaceutycznego, szanowni 

goście, panie i panowie, magistro-

wie farmacji i magistrowie analityki 

medycznej – drodzy absolwenci!

Dzisiaj otrzymacie dyplomy ukoń-

czenia Wydziału Farmaceutycznego 

Akademii Medycznej im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, Wydziału 

o wielkich tradycjach naukowych 

i dydaktycznych oraz pięknej 65-let-

niej historii. 

Wydział nasz dał polskiej farmacji 

uczonych chemików, twórców szkół 

naukowych, profesorów: Bogusława 

Bobrańskiego, Leonarda Kuczyń-

skiego i Zdzisława Machonia. Tutaj 

pracowali profesorowie: Halina Bo-

dalska i Tadeusz Bodalski – znani 

specjaliści w dziedzinie farmako-

gnozji, prof. Wanda Dobryszycka – 

znakomity biochemik. Oni stworzyli 

szkoły naukowe, budowali tradycję 

wrocławskiej farmacji, z którą iden-

tyfi kuje się wielu uczniów, ich obec-

nych następców. 

Z dokonań wielkich poprzedników 

powinniśmy czerpać wszyscy, to na-

sza wspólna, także Wasza, drodzy 

absolwenci, tradycja. 

Wydział dobrze wykonywał i wyko-

nuje zadania dydaktyczne. Potwier-

dzają to m.in. certyfi katy Państwowej 

Komisji Akredytacyjnej, która wizy-

towała nas dwukrotnie i dobrze oce-

niła realizację programów nauczania, 

udzielając akredytacji na nauczanie 

farmacji i na nauczanie analityki me-

dycznej na 5 lat, tj. na maksymalny 

czas, na jaki udziela się akredyta-

cji. Aktualnie mamy za sobą kolejną 

akredytację nauczania na kierunku 

farmacja, oczekujemy na wyniki tej 

kontroli, ale w odczuciu władz Wy-

działu kontrola wypadła dobrze. Za-

tem dyplomy, które za chwilę Państwo 

otrzymacie, są świadectwem dobrego 

poziomu przygotowania zawodowe-

go, są uznawane we wszystkich kra-

jach Unii Europejskiej. 

Także w działalności naukowo-ba-

dawczej Wydział ma się czym szczy-

cić. W ocenie potencjału naukowego 

przez Ministerstwo Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego nasz Wydział oka-

zał się najbardziej innowacyjnym 

wydziałem farmaceutycznym w kra-

ju, jeśli mierzyć to liczbą uzyskanych 

patentów/wdrożeń przypadających 

na 1 pracownika naukowego – zde-

cydowanie wyprzedzamy wszystkie 

wydziały farmaceutyczne i znajduje-

my się na czołowym miejscu w kraju 

w grupie nauk medycznych. 

Zespół badawczy z naszego Wy-

działu jako jeden z nielicznych ze-

społów farmaceutycznych w Polsce 

ma certyfi kat Centrum Doskonało-

ści, potwierdzający wysoką jakość 

warsztatu badawczego z zakresu po-

szukiwania nowych leków przeciw-

nowotworowych i immunomodulu-

jących. Kilka z syntezowanych przez 

pracowników Wydziału nowych 

związków przeciwnowotworowych 

i związków immunomodulujących 

ma za sobą pomyślne wyniki wstęp-

nych badań biologicznych, co rokuje 

wprowadzenie nowych obiecujących 

leków. 

Ważnym kierunkiem nauk farma-

ceutycznych rozwijanym na naszym 

Wydziale są opracowania nowych 

postaci leków, korzystnie zmienia-

jących ich właściwości i farmako-

kinetykę. Jest nadzieja, że wrocław-

ska akademicka farmacja niebawem 

wprowadzi do aptek kolejne leki 

i/lub nowe postaci leków.

Rozpoczęliśmy wydawanie unika-

towej monografi cznej serii „Studia 

Humanistyczne Wydziału Farma-

ceutycznego”, której ważną częścią 

jest „farmacja społeczna”. Na łamach 

tych publikacji dyskutujemy na te-

maty miejsca farmacji w polskim 

systemie ochrony zdrowia, rozma-

wiamy o modelu studiów i przyszłej 

pracy farmaceutów, proponujemy 

nowe, lepsze rozwiązania z zakresu 

produkcji i dystrybucji leków, aby 

leki mogły być tańsze i dostępne dla 

wszystkich potrzebujących, także dla 

ludzi ubogich. Aktualnie w końcowej 

fazie redakcyjnej jest 4. i 5. numer 

tej monografi i i niebawem ukaże się 

drukiem. Humanistyczna dyskusja 

na tematy farmacji społecznej w tej 

serii monografi cznej podkreśla uni-

wersytecki charakter i poziom na-

szego Wydziału Farmaceutycznego. 
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Sukcesem nie do przecenienia było 

pozyskanie środków fi nansowych na 

budowę nowej siedziby Wydziału 

Farmaceutycznego przy ul. Borow-

skiej, w bezpośrednim sąsiedztwie 

Centrum Klinicznego AM. Można 

powiedzieć, że dla dolnośląskiej far-

macji był to sukces na miarę stulecia, 

bo przecież Nową Farmację buduje 

się raz na 100 lat! Całkowity pla-

nowany koszt inwestycji to ponad 

196 mln zł, w tym dofi nansowanie 

z programów EU wyniesie prawie 

30 mln euro, pozostała część to 

wkład własny naszej Uczelni. Środ-

ki na pokrycie wkładu własnego 

mamy zamiar pozyskać w znacznej 

części z dotacji budżetowej i w czę-

ści ze sprzedaży niektórych do-

tychczasowych obiektów Wydzia-

łu. Do tej pory pozyskaliśmy już 

blisko 35 mln zł z rezerwy celowej 

Ministerstwa Zdrowia na pokrycie 

wkładu własnego. Czynimy starania 

o pozyskanie kolejnych dotacji cen-

tralnych. Ważne jest upowszechnie-

nie informacji wśród społeczności 

akademickiej naszej Uczelni, że ze 

źródeł zewnętrznych zostanie pozy-

skana całość kwoty na pokrycie wkła-

du własnego Uczelni w tę inwestycję, 

a nowy Wydział Farmaceutyczny bę-

dzie w całości wybudowany ze środ-

ków zewnętrznych, poza budżetem 

Akademii Medycznej (z dofi nanso-

wania EU i dotacji celowej z rezerwy 

budżetowej państwa). Nikt zatem nie 

ma prawa mówić, że Nowa Farmacja 

powstaje kosztem innych Wydziałów 

i innych potrzeb naszej Uczelni.

Na sukces, jakim było pozyskanie 

tych wielkich środków fi nansowych, 

złożyły się miesiące naszych inten-

sywnych prac przygotowawczych, 

rozmów i uzgodnień w Urzędzie 

Marszałkowskim, w Ministerstwie 

Nauki, Ministerstwie Zdrowia, Mi-

nisterstwie Rozwoju Regionalnego. 

W tych działaniach mieliśmy i na-

dal mamy wsparcie i wielką pomoc 

ze strony władz rektorskich i służb 

administracyjnych Uczelni, co nie-

wątpliwie było kluczem do naszego 

sukcesu. 

Z szacunkiem i wdzięcznością 

podkreślam wielkie zaangażowanie 

zespołu młodych pracowników Wy-

działu Farmaceutycznego, którzy 

żmudną pracą nad planami, kon-

cepcjami i niezliczonymi załączni-

kami do urzędowych dokumentów, 

harmonogramów, planów płatności, 

faktur, zagwarantowali ciągłość stru-

mienia środków fi nansowych prze-

kazywanych z instytucji centralnych, 

nadzorowali i nadal nadzorują z ra-

mienia Uczelni planową realizację 

naszej inwestycji. 

Inwestycja będzie ukończona i roz-

liczona do końca bieżącego roku, 

z ewentualną tolerancją nie dłuższą 

niż pół roku. Teraz szczególnie waż-

ne jest sprawne bieżące realizowanie 

końcowych prac budowlanych i wy-

posażanie wielkiej budowy, a więc 

zarówno uzgodnienia z wykonaw-

cami, jak i prowadzenie przeogrom-

nej sprawozdawczości i planowania/

rozliczania fi nansowego. Pomoc 

ze strony władz administracyjnych 

Uczelni, kanclerza, kwestury i do-

bra współpraca z Działem Projektów 

Europejskich Akademii Medycznej 

są czynnikiem decydującym o po-

wodzeniu inwestycji.

Niewątpliwy sukces naszej inwe-

stycji jawi się wyraźnie i codziennie, 

gdy patrzymy, w jakim tempie rosną 

budynki Nowej Farmacji, a postron-
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ni obserwatorzy przecierają ze zdu-

mieniem oczy, widząc, że w naszym 

kraju, w naszej rzeczywistości moż-

na w takim tempie realizować tak 

wielką inwestycję... 

Jest realna szansa, że już za rok 

Wy, tegoroczni absolwenci, będzie-

cie uczestniczyć w kursach i szko-

leniach podyplomowych z zakresu 

nauk farmaceutycznych i analityki 

medycznej w nowoczesnych po-

mieszczeniach i laboratoriach Wy-

działu przy ul. Borowskiej. 

Aby przygotować Wydział i stu-

dentów (w przyszłości naszych mło-

dych kolegów w pracy) do pełnego 

wykorzystania szansy, jaką otworzy 

nowa, dobrze wyposażona siedzi-

ba, musimy stale unowocześniać 

programy dydaktyczne. Celem nad-

rzędnym jest dobre przygotowanie 

absolwentów do bieżących potrzeb 

społecznych. 

Obecnie w polskim systemie 

ochrony zdrowia farmaceuta jest 

postrzegany jako osoba pierwszego 

(przedlekarskiego) kontaktu chore-

go ze służbą zdrowia. Naturalne jest, 

iż pacjent, gdy go coś boli, najpierw 

przychodzi do apteki, jeszcze zanim 

pójdzie do lekarza. W aptekach co-

raz większa grupa leków (ponad 

30%) należy do grupy leków OTC, 

czyli takich, które są wydawane bez 

recepty, a więc de facto są wydawane 

na zalecenie farmaceuty. Zatem far-

maceuta musi wiedzieć, co choremu 

można zaproponować, aby mu nie 

zaszkodzić, lecz pomóc, musi oce-

nić, czy dolegliwości, o których mówi 

przychodzący do apteki wymagają 

wizyty u lekarza, czy też można mu 

zaproponować któryś z leków wyda-

wanych bez recepty. 

Niezbędne jest także rozszerzenie 

programu dydaktycznego przygoto-

wania przyszłych farmaceutów do 

wykrywania działań ubocznych le-

ków i eliminowania interakcji leków. 

Będziemy rozwijać kształcenie stu-

dentów m.in. z zakresu farmakologii 

klinicznej i opieki farmaceutycznej. 

Zakłady produkcji farmaceutycznej 

deklarują chęć przyjęcia absolwen-

tów farmacji posiadających podsta-

wową wiedzę z farmacji przemysło-

wej. W odpowiedzi na te oczekiwania 

uruchomiliśmy blok przedmiotów 

fakultatywnych: wykładów, ćwiczeń 

i seminariów z farmacji przemysło-

wej. Na Wydziale Farmaceutycz-

nym powołaliśmy Zakład Farmacji 

Przemysłowej, Akademia Medycz-

na podpisała umowę o współpracy 

dydaktycznej z zakresu kształcenia 

studentów z farmacji przemysłowej 

z przodującym w regionie przedsię-

biorstwem przemysłu farmaceutycz-

nego Hasco-Lek.

Hasco-Lek udostępnia swoje hale 

produkcyjne do ćwiczeń dla na-

szych studentów, wspiera organiza-

cję i przeprowadzenie zajęć farmacji 

przemysłowej. 

Dziś absolwenci, którzy ukończyli 

program bloku zajęć fakultatywnych 

farmacji przemysłowej razem z peł-

nym programem studiów na kie-

runku farmacja, otrzymają dyplom 

magistra farmacji uprawniający do 

pracy w aptece, a także certyfi katy 

ukończenia zajęć z farmacji prze-

mysłowej. Certyfi katy z pewnością 

ułatwią starania o pracę w zakładach 

przemysłu farmaceutycznego. 

Obecnie zmienia się również 

postrzeganie roli analityków me-

dycznych w opiece nad chorym. 

W ogromnym tempie rośnie liczba 

nowych metod i nowoczesnej apara-

tury diagnostycznej, szybko zwiększa 

się dostępność nowoczesnej aparatu-

ry już będącej na wyposażeniu wielu 

laboratoriów. Analityk medyczny, 

który zna tajniki nowych metod 

i możliwości nowoczesnej aparatury, 

w sposób naturalny staje się oczeki-

wanym i rzeczywistym partnerem 

lekarza w procesie decyzyjnym do-

tyczącym wyboru badań laborato-

ryjnych. Wydział udoskonala własną 

bazę dydaktyczną z zakresu diagno-

styki laboratoryjnej. Dzięki pomo-

cy Fundacji Akademii Medycznej 

i wspólnie z Fundacją doposażyliśmy 

w nowoczesną aparaturę Laborato-

rium Diagnostyczno-Szkoleniowe 

„LaboFam”. Obecnie laboratorium 

jest wyposażone w analizatory i apa-

raturę do diagnostyki laboratoryjnej 

dobrej europejskiej klasy. W celu 

udostępnienia bazy laboratorium 

na potrzeby dydaktyki na kierunku 

analityka medyczna utworzyliśmy 

statutową jednostkę dydaktyczno-

-szkoleniową: Diagnostyczne Labo-

ratorium Dydaktyczne. W tym labo-

ratorium studenci analityki medycz-

nej mogą pracować bezpośrednio 

z pacjentem, pod okiem doświad-

czonych analityków medycznych po-

bierać krew i materiał diagnostyczny 

od pacjentów, wykonywać analizy 

zalecone przez lekarza, uczestniczyć 

w interpretacji wyniku przed jego 

wydaniem pacjentowi. Dzięki ta-

kiej niekonwencjonalnej organizacji 

szkolenia nasi analitycy z pewnością 

lepiej poradzą sobie w pracy z pa-

cjentem w przyszłym miejscu pracy, 

a pobranie materiału diagnostycz-
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nego, w tym krwi żylnej i płynów 

ustrojowych do badań laboratoryj-

nych, będzie się odbywać sprawnie 

i bez stresów zarówno dla pacjenta, 

jak i dla analityka wykonującego ta-

kie pobranie. 

Szybki postęp w wprowadzaniu 

nowych leków/postaci leków i no-

wych strategii terapeutycznych wie-

lu chorób oraz nowoczesnych metod 

diagnostyki laboratoryjnej wymusza 

konieczność ciągłego, ustawiczne-

go kształcenia po dyplomie, przez 

cały czas aktywności zawodowej. 

Studium Szkolenia Podyplomowe-

go Wydziału Farmaceutycznego ma 

akredytację na prowadzenie specja-

lizacji z farmacji aptecznej, a także 

z farmacji klinicznej. Prowadzimy 

również kursy specjalizacyjne ana-

lityków medycznych, a także 3-se-

mestralne studia podyplomowe ana-

lityki medycznej; środki na studia 

podyplomowe pozyskaliśmy z Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Jestem przekonany, że z większością 

z Państwa, dzisiejszych absolwen-

tów, spotkamy się już niebawem 

w nowej roli – uczestników kursów 

szkolenia podyplomowego, kursów 

szkolenia ustawicznego i szkolenia 

specjalizacyjnego. 

Tu w naszej Akademii Medycznej 

możecie i powinniście doskonalić 

swoją wiedzę i nabywać nowe umie-

jętności zawodowe. Korzystajcie 

z tego w jak najszerszym zakresie. 

Wasza Uczelnia – Akademia Me-

dyczna jest i będzie dla Was zawsze 

otwarta i przyjazna. 

Obecnie nasza Akademia Me-

dyczna przeżywa trudne chwile na 

najwyższych szczeblach uczelnianej 

władzy. Niektórzy przyrównują tę 

sytuację do stanu solidnej w pod-

stawach budowli, w której zawaliła 

się wieża. Niemniej potężne fun-

damenty, które tworzy dobra praca 

wszystkich wydziałów, administra-

cji i służb uczelnianych gwaran-

tują szybką odbudowę i wzmoc-

nienie konstrukcji całej budowli. 

Dowodem stabilnej, dobrej pracy 

wydziałów Akademii Medycznej 

i jej administracji jest także nasza 

dzisiejsza uroczystość wręczenia 

dyplomów absolwentom kierun-

ku farmacja i analityka medyczna. 

Dyplomy, które za chwilę Państwo 

otrzymacie były podpisywane przez 

Rektora oraz przez Prorektorów, 

w zależności od tego, który z Panów 

Prorektorów miał upoważnienie do 

podpisywania dyplomu w dniu jego 

wystawienia. Osobiście z optymi-

zmem patrzę w przyszłość: oto już 

w najbliższych dniach 24 maja, od-

będą się wybory nowego Rektora 

Akademii Medycznej i także na naj-

wyższe szczeble uczelnianej władzy 

powróci stabilność. 

Przyszło Wam studiować w latach 

wielkiego przyspieszenia inwesty-

cyjnego w naszej Uczelni – trwa 

budowa Akademickiego Szpitala 

Klinicznego, budowa Nowej Farma-

cji, bliskie sfi nalizowania jest jesz-

cze kilka dużych projektów–gran-

tów inwestycyjnych, w tym budowa 

Domu Śląskiego Aptekarza z Mu-

zeum Farmacji, rewitalizacja starej 

bazy klinicznej Akademii Medycz-

nej, budowa nowoczesnej Biblioteki 

Głównej Akademii Medycznej. Pod 

względem absorpcji środków inwe-

stycyjnych nasza Uczelnia znajduje 

się na drugim miejscu w akademic-

kim Wrocławiu, tuż za Politechniką 

Wrocławską, wyprzedzając pozosta-

łe znacznie większe od nas uczelnie 

w regionie. 

W najbliższym czasie, prawdopo-

dobnie jeszcze w tym roku, nasza 

Akademia Medyczna uzyska status 

i zostanie przemianowana na Wro-

cławski Uniwersytet Medyczny. 

Spełniliśmy wszystkie obowiązujące 

kryteria, a nasz wniosek po pozy-

tywnej ocenie przez Ministerstwo 

Zdrowia, będzie skierowany do Sej-

mu Rzeczpospolitej. 

Pragnę, abyście podobnie jak ja 

odczuwali dumę i satysfakcję z szyb-

kiego rozwoju naszej Akademii, nie-

bawem Uniwersytetu Medycznego. 

Nasz polski/wrocławski wyścig ku 

nowoczesności dopiero się rozpo-

czął, a nasza Uczelnia z pewnością 

jest i będzie w czołówce tego współ-

zawodnictwa. Mamy już obecnie naj-

większy szpital akademicki w Polsce 

i jeden z trzech największych w Eu-

ropie, niebawem oddajemy Nową 

Farmację, największą inwestycję 

farmaceutyczną wśród wszystkich 

uczelni medycznych w kraju. Czy 

nie jest to powód do dumy i solidny 

fundament dla dalszego szybkiego 

rozwoju naukowego i dydaktyczne-

go naszej Uczelni? 

Życzę Wam wiele radości i satys-

fakcji z uzyskanego dyplomu. Okaż-

cie należną wdzięczność Waszym 

bliskim, którzy towarzyszyli Wam 

i Was wspierali w trudnych studiach, 

w drodze do dyplomu. Dziś to Wa-

sze, ale także ich święto.

Nie żegnam się z Wami, mówię: 

do zobaczenia niebawem. Do zoba-

czenia na kursach specjalizacyjnych 

i szkolenia podyplomowego. 
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Wystąpienie przedstawiciela absolwentów

Karol Nartowski

Szanowny Panie Rektorze, Panie 

Dziekanie, Wysoka Rado, Drodzy 

Rodzice, Koleżanki i Koledzy!

Kiedy trzy lata temu przygotowując 

się do egzaminu z chemii leków, za-

stanawiałem się, jak będzie wyglądał 

dzień wręczenia dyplomów, nawet 

przez myśl mi nie przeszło, że nadej-

dzie on tak szybko. 18 maja 2011 r. 

jest dniem szczególnym i to nie tylko 

dla nas wchodzących w nowy etap 

życia, podejmujących piękną i odpo-

wiedzialną pracę w służbie drugiemu 

człowiekowi. Ten dzień jest wyjątko-

wy również dla naszych rodziców, 

którzy widzą owoc swoich wielo-

letnich starań i wyrzeczeń, a także 

spełnienie marzeń. Nasi nauczyciele 

akademiccy oraz ze szkół podstawo-

wych, gimnazjów i liceów obserwują 

dzisiaj wyniki swojej ciężkiej pracy, 

mając świadomość, że każdy z nich 

w pewnym stopniu przyczynił się do 

naszego sukcesu. Tak, bez wątpienia 

dzisiaj jest dniem sukcesu. To szczę-

śliwe zakończenie kilkunastu lat 

ciężkiej pracy, która rozpoczęła się 

znacznie wcześniej niż 1 październi-

ka 2005 r. 

Gdy spojrzycie przez okno, za-

uważycie, że znów kwitną kaszta-

ny jak wówczas, gdy stojąc u pro-

gu dorosłości, przystępowaliśmy 

do egzaminu maturalnego. Część 

z nas od razu wiedziała, że chce, 

tak jak mama lub tata, zostać far-

maceutą. Nie dla wszystkich jednak 

wybór był tak prosty i oczywisty. 

Ja na przykład jeszcze dwa mie-

siące przed rozpoczęciem studiów 

na naszej Alma Mater twierdzi-

łem uparcie, że będę psychologiem 

i gdyby nie tato, być może nie prze-

żyłbym tych wszystkich pięknych 

i trudnych chwil razem z Wami. 

Dziś znowu stajemy na rozdrożu, 

zastanawiając się nad swoją przy-

szłością, nad tym, którą drogę wy-

brać. I choć jesteśmy dojrzalsi o to 

wszystko, co wydarzyło się w ostat-

nich 5 latach, wybór wciąż nie jest 

prosty. Zwłaszcza teraz w dobie 

silnie narastającej konkurencji na 

rynku farmaceutycznym. Wierzę 

jednak, że nie pogubimy się w tym 

współzawodnictwie, nie pozwolimy 

sobie na patrzenie wyłącznie przez 

pryzmat korzyści materialnych, pa-

miętając o kodeksie etyki aptekarza 

i słowach profesora Bartoszewskie-

go, że warto być przyzwoitym czło-

wiekiem. Wierzę, że swoim postę-

powaniem i autorytetem będziemy 

dawać przykład naszym młodszym 

kolegom i otoczeniu, bo tylko od 

nas zależy, czy słowo farmaceuta 

będzie wzbudzało społeczne zaufa-

nie i szacunek.

Koleżanki i koledzy, namawiam 

Was gorąco, abyście powrócili do 

swoich zainteresowań sprzed stu-

diów, bo jak doskonale wiemy, w cią-

gu ostatnich 5 lat nie zawsze był 

czas, aby przeczytać książkę, która 

traktowała o czymś innym niż che-

mia leków. Mam nadzieję, że nie 

zawładnie nami tylko świat pracy, 

gdyż w natłoku nowych obowiązków 

bardzo szybko popadniemy w ruty-

nę i nudę. Carpe diem! Korzystajcie 

z życia i weźcie z niego tyle, ile zdo-

łacie, sprawiając, aby każdy dzień był 

wyjątkowy. 

Szanowni Nauczyciele! Serdecznie 

dziękujemy za to, że przez 5 lat prze-

kazywaliście nam swoją wiedzę, za 

waszą cierpliwość, zaangażowanie 

i poświęcenie. Dzięki Wam nie tylko 

zdobyliśmy fachową wiedzę potrzeb-
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ną do wykonywania zawodu far-

maceuty, lecz także nauczyliśmy się 

postawy godnej powierzonych nam 

zadań i odpowiedzialności. Zawsze 

będziemy Wam za to wdzięczni. 

Serdecznie dziękujemy panu dzie-

kanowi profesorowi Kazimierzowi 

Gąsiorowskiemu i całemu Kolegium 

Dziekańskiemu za szczególną tro-

skę i zaufanie, jakim nas obdarzali 

przez te wszystkie lata. Dziękujemy 

za spotkania w Katedrze i Zakładzie 

Podstaw Nauk Medycznych, gdzie 

mogliśmy przyjść z każdym nurtują-

cym nas problemem i o każdej porze 

dnia i nocy.

Szczególnie dziękujemy naszym 

drogim rodzicom, bo gdyby nie ich 

codzienne wyrzeczenia i poświę-

cenie (trwające znacznie dłużej niż 

ostatnie 5 lat), nie mielibyśmy okazji 

poznania smaku studenckiego życia. 

To dzięki Wam jesteśmy tu i teraz, 

to Wy prowadziliście nas przez życie 

i kształtowaliście nasze spojrzenie 

na otaczającą nas rzeczywistość od 

najmłodszych lat, to Wy wpajaliście 

nam podstawowe wartości, uczyli-

ście, co jest dobre, a co złe. W chwi-

lach zwątpienia służyliście dobrym 

słowem i ocieraliście łzy, gdy pewne 

sprawy zaczynały nas przytłaczać. 

Dziękujemy Wam, drodzy rodzice.

Dziękujemy opiekunom lat: dr 

Aleksandrze Osadzie, za to, że trosz-

czyła się o nas, gdy pełni obaw roz-

poczynaliśmy studia, dr Urszuli 

Lipnickiej za serce, które zawsze dla 

nas miała i oczywiście przepyszne 

wypieki, dr Ryszardzie Żabskiej za 

wszystkie dobre rady i lekcję pokory, 

która każdemu z nas wyszła na dobre, 

mgr Arturowi Owczarkowi za jego 

partnerskie podejście do studentów, 

dr Krystynie Małeckiej za to, że plan 

ćwiczeń na technologii postaci leku 

jest zawsze dobrze ułożony.

Wyrażamy wdzięczność paniom 

z Dziekanatu: Annie Jakubiec, An-

nie Wojciechowskiej, Krystynie Ki-

jewskiej, Dominice Zając, Marzenie 

Wiśniewskiej, Magdalenie Kwaśniak 

a zwłaszcza Bożenie Kazubek – któ-

ra zawsze miała dla nas czas i wielką 

cierpliwość, której życzliwości i za-

angażowania w nasze sprawy nigdy 

nie zapomnimy. Dziękujemy paniom 

z Biblioteki, technikom laboratoryj-

nym i wszystkim tym, bez których 

nasze studiowanie byłoby znacznie 

trudniejsze.

Na koniec pragnę podziękować 

Wam koleżanki i koledzy za wspól-

nie spędzone pięć lat studiów, za 

pożyczane notatki, niezapomniane 

imprezy przy ul. Prusa. Szczególnie 

chciałbym podziękować starostom 

grup – Andrzejowi Herbusiowi oraz 

Łukaszowi Stokwiszowi za pomoc 

w sprawach organizacyjnych oraz 

osobom, na które mogłem zawsze li-

czyć – Ani Th annhauser, Asi Jędrzej-

czyk, Teresie Kowalskiej, Ani Hojce, 

Agnieszce Han, Jackowi Stańczako-

wi – to dzięki Wam praca starosty 

nie była aż tak obciążająca. 

Życzę Wam Koleżanki i Kole-

dzy szczęścia, radości i osiągnięcia 

wszystkich zamierzonych celów. 

Wierzę, że każdemu z nas się powie-

dzie i nikt nigdy nie pożałuje obranej 

w życiu drogi. Powodzenia!

(wszystkie zdjęcia z uroczystości

Adam Zadrzywilski)
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Nowa siedziba Kliniki Chirurgii Serca

Aleksandra Raczkowska

Klinika Chirurgii Serca formalnie istnieje od 1972 r., czyli od podziele-

nia II Kliniki Chirurgicznej na trzy niezależne jednostki w ramach utwo-

rzonego Instytutu Chirurgii, ale historia wrocławskiej kardiochirurgii jest 

znacznie dłuższa. Pierwszy zabieg na sercu we Wrocławiu – komisuroto-

mię mitralną – zespół kierowany przez prof. Wiktora Brossa przeprowa-

dził 31 marca 1955 r. 

Gdy w 1973 r. profesor Wiktor Bross odszedł na emeryturę, kierow-

nictwo kliniki przejął profesor Anatol Kustrzycki. W latach 70. wykona-

no tu m.in. pierwszą koronarografi ę oraz rewaskularyzację wieńcową. 

W 1987 r. kierownictwo kliniki powierzono prof. Tadeuszowi Brossowi, 

a w 2001 r. prof. Wojciechowi Kustrzyckiemu.

Od 2003 r. wykonuje się również rewaskularyzację mięśnia sercowego 

na bijącym sercu bez krążenia pozaustrojowego. Przeprowadza się po-

nadto różnego rodzaju zabiegi zastawkowe, zabiegi na aorcie wstępującej, 

operacje skojarzone oraz chirurgiczną rekonstrukcję lewej komory.

Od maja 2011 r. Klinika Kardiochirurgii zgodnie z uchwałą Senatu Aka-

demii Medycznej nr 961 z dnia 24.01.2011 r. została włączona w struktu-

rę Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213.

– Jestem tu pacjentem o najdłuż-

szym stażu – żartuje pan Henryk 

Adamczyk, dla którego zabieg rewas-

kularyzacji wieńcowej (założenia by-

passów) 11 maja 2011 r. był z pewno-

ścią jednym z ważniejszych wydarzeń 

w życiu. Szczęśliwy chętnie pozuje do 

zdjęć razem z profesorem Wojciechem 

Kustrzyckim i innymi pacjentami. „Już 

prawie zdrowy” może mówić o podwój-

nym szczęściu, bo był także pierwszym 

pacjentem, który operację przechodził 

w nowo otwartej siedzibie Kliniki Chi-

rurgii Serca przy ul. Borowskiej. 

Praca oddziału sprawnie ruszyła na 

początku maja. Profesor Kustrzycki 

podkreśla, że zawdzięcza to ogrom-

nemu zaangażowaniu całego zespołu 

i dyrekcji oraz administracji szpitala. 

Doskonałe warunki lokalowe, wyso-

kiej klasy aparatura i sprzęt techniczny, 

unikatowe wyposażenie w polskich wa-

runkach sprawia, że zmienił się zupeł-

nie charakter pracy personelu. Przede 

wszystkim możliwości praktycznego 

funkcjonowania są o wiele lepsze niż 

w starej siedzibie. Także obecność „pod 

jednym dachem” specjalistów z innych 

dziedzin medycyny jest bardzo ważna, 

zwłaszcza w przypadku potrzeby pil-

nych konsultacji. Sami pacjenci zwra-

cają na to uwagę – czują się bezpieczni, 

gdy mają świadomość, że czuwa nad 

nimi interdyscyplinarny zespół wybit-

nych specjalistów, nie tylko kardiochi-

rurgów. Wdzięczni za okazaną im po-

moc, doceniają fachowość i sprawność 

opieki, a także po prostu zwykłą życz-

liwość. „Personel jest cudowny, nieza-

leżnie od zmiany” – mówi pan Arka-

diusz, który przyjechał tu na operację 

aż z Włocławka. Nasz ośrodek wybrał 

spośród Bydgoszczy, Łodzi i Olsztyna. 
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fot. Anna Gemza

Pacjenci są także zadowoleni z no-

woczesnych pomieszczeń. „Warunki są 

naprawdę jak w XXI wieku. Komforto-

wo wyposażone i przestronne sale. 

Szybko dochodzi się tu do zdrowia. Już 

po 3–4 dobach od operacji czujemy się 

bardzo dobrze. Wraca dobry nastrój. 

Chce się rozmawiać” – mówią.

Wdzięczni za opiekę i wyleczenie, 

zadowoleni z pobytu żartują: – Mimo 

iż jest nam w klinice bardzo dobrze, nie 

chcielibyśmy znów tu wrócić. Chętnie 

jednak poprosimy Pana Profesora, 

żeby jeszcze tylko nas odmłodził. 

Pracującym w nowej siedzibie Kli-

niki Chirurgii Serca wypada życzyć, 

aby kontynuowali świetną tradycję za-

początkowaną ponad pół wieku temu 

pionierską operacją na otwartym sercu 

przeprowadzoną przez zespół chirur-

gów z profesorem Wiktorem Brossem 

na czele. Nowoczesne warunki tech-

niczne z pewnością stworzą inspirację 

i klimat do dalszego rozwoju.

Za 3 miesiące otwarcie

„Domu Śląskiego Aptekarza”

Adam Zadrzywilski

1 października zostanie uroczy-

ście otwarty „Dom Śląskiego Ap-

tekarza”. Zanim to jednak nastąpi 

trzeba zakończyć prace budowla-

ne. Nieopodal wrocławskiego Ryn-

ku, przy ul. Kurzy Targ 4, ekipy 

budowlane i konserwatorzy pracu-

ją pełną parą. Stało się to możliwe 

dzięki środkom unijnym. Projekt 

pn. „Dom Śląskiego Aptekarza” 

uzyskał ponad 4-milionowe wspar-

cie na rewitalizację wewnętrznej 

tkanki architektonicznej pocho-

dzącej z XIII wieku kamieniczki. 

W sumie na dokończenie tej in-

westycji zostanie przeznaczonych 

blisko 6 mln złotych.
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Wizyta delegacji ze Szwecji

Rafał Dobek

W dniach 24–25.05.2011 r. nasza 

Uczelnia gościła delegację Uniwer-

sytetu z Uppsali oraz sejmiku wo-

jewództwa Vastmanland w Szwecji. 

Od wielu lat są utrzymywane ścisłe 

kontakty regionów Dolnego Śląska 

i Vastmanland na podstawie umo-

wy partnerskiej. W ostatnich latach 

liczni pracownicy i studenci Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu odbyli 

staże naukowe i szkoleniowe w szpi-

talu w Vasteras. W skład delegacji 

szwedzkiej wchodzili: Bo Setterlind, 

kierownik wydziału w sejmiku woje-

wództwa Vastmanland oraz profesor 

Jerzy Leppert – kierownik Clinical 

Research Department w Vasteras. 

W czasie wizyty odbyły się spotka-

nia z marszałkiem województwa 

dolnośląskiego Rafałem Jurkowlań-

cem oraz JM Rektorem profesorem 

Markiem Ziętkiem. Bardzo ważnym 

punktem programu  było spotka-

nie ze studentami English Division 

pochodzącymi ze Szwecji. Władze 

szpitala w Vasteras umożliwią od-

bywanie praktyk studentom ED 

i zapewnią nie tylko miejsca szko-

leniowe, ale także ponoszą koszty 

zakwaterowania. Już w tym roku na 

praktykę do Vasteras wyjedzie 4 stu-

dentów ED, ale w kolejnych latach 

liczba miejsc będzie zwiększana. 

fot. Paweł Golusik
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Sprawozdanie z udziału w Konferencji 

„Forum Młodych” 

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Karolina Kaaz, Adam Reich

W dniach 11–12 marca 2011 r. 

w Łodzi odbyła się Konferencja 

Sekcji „Forum Młodych” Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego, 

zorganizowana przez Zakład Psy-

chodermatologii Uniwersytetu Me-

dycznego w Łodzi we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Rozwoju Psy-

chodermatologii oraz Zarządem 

Głównym Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego. Przewodniczą-

cą Komitetu Organizacyjnego była 

prof. dr hab. med. Anna Zalewska-

-Janowska. Konferencja „Forum 

Młodych” jest konferencją cyklicz-

ną, adresowaną przede wszystkim 

do młodych lekarzy interesujących 

się dermatologią. Główną ideą Sekcji 

„Forum Młodych” PTD jest integra-

cja środowiska młodych dermatolo-

gów w Polsce oraz umożliwienie im 

zaprezentowania na arenie ogólno-

polskiej wyników własnych prac na-

ukowo-badawczych. 

W tym roku po raz pierwszy w kon-

ferencji aktywnie uczestniczyli także 

członkowie Studenckiego Koła Na-

ukowego Dermatologii Eksperymen-

talnej, działającego przy Katedrze 

i Klinice Dermatologii, Wenerologii 

i Alergologii Akademii Medycznej 

we Wrocławiu. Łącznie członkowie 

Koła zaprezentowali dziesięć prac, 

które zostały wysoko ocenione przez  

profesorskie jury. W sesji prac eks-

perymentalnych została wyróżniona 

praca pt.: „Ocena wpływu środków 

myjących na barierę naskórkową” 

autorstwa Katarzyny Postrzech, Ewe-

liny Pióro, Joanny Kopyry i Karoliny 

Korfanty. Z kolei w sesji przypadków 

klinicznych III miejsce zajęła praca 

zaprezentowana przez Annę Karpiń-

ską pt.: „Chłoniak z komórek T typu 

zapalenia tkanki podskórnej u cho-

rego z nerwiakowłókniakowatością 

typu 1 – opis przypadku”. Najwięcej 

nagród przyznano naszym studen-

tom w sesji prac klinicznych. Prace 

autorstwa Mai Rutki, Agnieszki Za-

lewskiej i Justyny Szczęch pt.: „Zabu-

rzenia immunologiczne w skórnych 

postaciach tocznia rumieniowatego” 

oraz Karoliny Kaaz i Kaliny Welz-

-Kubiak pt.: „Różnice w obrazie kli-

nicznym świądu pomiędzy pacjen-

tami z liszajem płaskim a łuszczycą” 

zdobyły ex aequo I nagrodę spośród 

wszystkich prezentowanych prac 

klinicznych. W tej sesji zostały wy-

różnione ponadto prace autorstwa 

Jowity Halupczok i Małgorzaty Ra-

mus pt.: „Określenie zalecanej czę-

stotliwości stosowania wizualnej 

skali analogowej w ocenie nasilenia 

świądu” oraz Katarzyny Marcinów 

i Justyny Garbowskiej pt.: „Analiza 

zmian paznokciowych u pacjentów 

z łysieniem plackowatym”. Warte 

podkreślenia jest, że prace studenc-

kie powstałe w naszej Uczelni były 

niejednokrotnie oceniane lepiej, 

niż wyniki projektów badawczych 

prowadzonych przez lekarzy z wie-

loletnim doświadczeniem z innych 

ośrodków w Polsce. Podczas oma-

wiania swoich prezentacji nasi stu-

denci nawiązali również równorzęd-

ną dyskusję z gronem profesorskim 

czuwającym nad przebiegiem Kon-

ferencji. Dla członków naszego 

Koła udział w „Forum Młodych” był 

niezapomnianym doświadczeniem 

i okazją do zdobycia wiedzy oraz do-

skonalenia swoich umiejętności. 
Nagrodzeni studenci wraz z opiekunem Koła; od lewej: Justyna Szczęch, 

Maja Rutka, dr Adam Reich, Karolina Kaaz oraz Anna Karpińska
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Dyrektorzy Biblioteki 1946–2010

Mgr inż. Stanisław Leczycki 

dyrektor Biblioteki Głównej AM w latach 1992–1994

Ryszard Żmuda 

Stanisław Leczycki urodził się 

5 stycznia 1938 r. w Nowym Poho-

ście (pow. brasławski, woj. wileń-

skie) w rodzinie urzędnika i rolnika 

Wincentego Leczyckiego i Broni-

sławy z domu Mońska. Ojciec był 

pracownikiem PZUW w Brasławiu 

i właścicielem gospodarstwa rolnego 

w Zajnowie i Dziegciarach, a matka 

zajmowała się prowadzeniem domu 

i wychowywaniem syna jedynaka.

W czasie II wojny światowej ro-

dzina Leczyckich wraz z pięcio-

letnim synem została wywieziona 

w 1943 r. przez Niemców do obozu 

pracy przymusowej w Gross Angerd 

(Sudettenland), gdzie pracowali do 

1945 r. W maju 1945 r. powrócili do 

Polski. Nie mając możliwości po-

wrotu w rodzinne strony, które zo-

stały zajęte przez ZSRR, osiedlili się 

w Zgorzelicach, które później zmie-

niły nazwę na Zgorzelec, gdzie ojciec 

– początkowo jako wolontariusz – 

został zatrudniony w Państwowym 

Urzędzie Repatriacyjnym.

Do szkoły podstawowej (1 IX 1945), 

następnie liceum ogólnokształcą-

cego uczęszczał w Zgorzelcu, gdzie 

w 1955 r. uzyskał świadectwo doj-

rzałości. Zaraz po maturze rozpoczął 

studia na Wydziale Łączności Poli-

techniki Wrocławskiej. 1 III 1962 r. 

uzyskał dyplom magistra inżyniera 

łączności. Napisał pracę magister-

ską na temat generatorów pola ma-

gnetycznego, której promotorem był 

prof. Wilhelm Rodkiewicz. Podwyż-

szał kwalifi kacje z zakresu dokumen-

tacji i informacji naukowej na Kursie 

Doskonalącym z Informacji Nauko-

wej PAN w Warszawie (1974–1975). 

Ukończył studium podyplomowe 

prognozowania technicznego przy 

Instytucie Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Wrocławskiej (1976). 

Zdał egzamin 31 III 1976 r. przed Ko-

misją Egzaminacyjną dla Dyplomo-

wanych Pracowników Dokumentacji 

Naukowej, działającej przy Polskiej 

Akademii Nauk. Jest żonaty, ma cór-

kę Agatę (ur. 10 VII 1970 r.). 

Pracą zawodową związał się dwu-

krotnie z Politechniką Wrocławską 

(1962–1992, 1995–2004) i Akade-

mią Medyczną im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu (1992–1995). Na Po-

litechnice Wrocławskiej pracował 

w Katedrze Techniki Odbiorczej 

jako asystent stażysta (1 X 1962) oraz 

starszy inżynier i specjalista kon-

struktor. Brał czynny udział w tech-

nicznym przygotowaniu laborato-

riów. Prowadził zajęcia dydaktyczne 

z układów elektronicznych, techniki 

telewizyjnej i przeciwzakłóceniowej. 

Uprawnienia rzeczoznawcy ds. jako-

ści tele- i radioodbiorników, sprzętu 

elektroakustycznego i osprzętu ra-

diotechnicznego uzyskane w 1966 r., 

pozwoliły mu na prace zlecone przez 

PZU i Sądy Rejonowe. Uczestniczył 

w zleceniach przemysłu i instytutów 

naukowych, prowadzonych przez 

ww. Katedrę, a następnie Zakład 

Radiotechniki. Od 1 IX 1975 r. był 

kierownikiem Ośrodka Informa-

cji Naukowo-Technicznej Instytutu 

Telekomunikacji i Akustyki, który 

zorganizował w 1971 r., następnie 

Biblioteki i Ośrodka ww. Instytutu 

(1 II 1991–31 I 1992). W Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu był zatrudniony jako 

starszy dokumentalista dyplomowa-

ny (15 I 1992–15 I 1995) oraz dyrek-

tor Biblioteki Głównej (1 II 1992–

–31 III 1994). Po urlopie zdrowot-

nym powrócił „na tarczy” do uczelni, 
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której był absolwentem – Politech-

niki Wrocławskiej. Pracował tam 

na stanowisku starszego dokumen-

talisty dyplomowanego (16 I 1995), 

zastępcy dyrektora ds. administra-

cyjno-ekonomicznych (16 I 1995–

–28 II 2004). Kolejnym miejscem 

pracy Stanisława Leczyckiego było 

Wrocławskie Centrum Sieciowo-

-Superkomputerowe, gdzie praco-

wał jako zastępca kierownika ds. ad-

ministracyjnych. Od 1 III 2004 roku 

przebywa na emeryturze.

Dyrektor S. Leczycki będąc z wy-

kształcenia inżynierem i mając wie-

loletnie doświadczenie dydaktyczne 

i praktyczne, rozumiał perspekty-

wicznie potrzeby komputeryzacji 

biblioteki uczelnianej. W Akademii 

Medycznej pragnął uruchomić we-

wnętrzną sieć komputerową. Mając 

do dyspozycji minimalne środki fi -

nansowe i problemy osobowe, nie 

znalazł zrozumienia dla przeprowa-

dzenia zmian. W czasie pełnienia 

przez krótki czas funkcji dyrektora 

Biblioteki Głównej AM informo-

wał JM Rektora na piśmie o sytuacji 

w książnicy i osiągnięciach. Dzięki 

niemu uzupełniono sprzęt informa-

tyczny, położono część okablowania, 

usprawniono funkcjonowanie wy-

korzystująć techniki komputerowe 

Oddziałów: Czasopism, Informacji 

Naukowej, Bibliotek Zakładowych 

i Gromadzenia Zbiorów – Sekcji Da-

rów. Pokonywanie przeszkód tech-

nicznych i ekonomicznych zajmowa-

ło dużo czasu, ale były również efekty 

informatyzacji, która w późniejszych 

latach zaowocowała widocznymi ko-

rzyściami dla użytkowników infor-

macji naukowej oraz wewnętrznej 

organizacji pracy w poszczególnych 

oddziałach książnicy.

Ogłosił drukiem 10 publikacji. Był 

członkiem: ZSP (1955–1965), PTTK 

(1964–), ZNP (1965–1980; 1982–

–1991), NSZZ „Solidarność” (1980–

–1981), Polskiego Towarzystwa Elek-

troniki Teoretycznej i Stosowanej 

(1966–). Otrzymał Złotą Odznakę 

Politechniki Wrocławskiej i Srebrny 

Krzyż Zasługi.

Komisja Bioetyczna 

przy Akademii Medycznej

we Wrocławiu

INFORMACJA

W związku ze składanymi aktualnie wnioskami o fi nansowanie projektów badawczych 

przez Narodowe Centrum Nauki uprzejmie informuję, że wnioski o opinie do Komisji 

Bioetycznej należy składać po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków fi nansowych na 

realizację projektu. dołączając kopię tej decyzji.

Przewodniczący

Komisji Bioetycznej

Prof. dr hab. Jan Kornafel
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Ogród Botaniczny Uniwersytetu 

Wrocławskiego położony w pobliżu 

Katedry jest powszechnie znany i na-

wiedzany. Warto przypomnieć, że 

o jego przeszłości i teraźniejszości była 

już mowa na łamach naszej Gazety 

(prof. Z. Domosławski: „W Ogrodzie 

Botanicznym Uniwersytetu Wro-

cławskiego. Spacer wiosenny i refl ek-

sja historyczno-medyczna”, „Gazeta 

Uczelniana” 2006, r. XII, nr 8(110), 

s. 23–24).

Arboretum w Wojsławicach koło 

Niemczy jest fi lią Ogrodu Botanicz-

nego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Obecnie systematycznie zwiększa 

się teren Arboretum, rekonstruuje 

cieki wodne, wytycza nowe alejki, 

sadzi wiele roślin.

Warto przytoczyć kilka faktów z hi-

storii Wojsławic. Nazwa osady po-

chodzi od rycerza Wojsława, praw-

dopodobnie członka książęcej załogi 

zamkowej w Niemczy oraz wycho-

wawcy i opiekuna księcia Bolesława 

III Krzywoustego. W późniejszych 

czasach używano także innych nazw, 

m.in.: Wojsłowic, Weislitz-Eibendorf. 

Obok dworu, który istniał już w la-

tach 20. XIX w., był tu park.

Ważny dla dalszej historii parku był 

1880 r., kiedy właścicielem majątku 

został Fritz von Oheim (1850–1928). 

Ten wybitny znawca roślin, ze świet-

nym wyczuciem miejscowych warun-

ków glebowych, rozpoczął prace od 

powiększenia terenu. Posadził nowe 

drzewa wśród starego drzewostanu, 

gromadził olbrzymie kolekcje roślin. 

Na przykład w 1920 r. uprawiał już 

ponad 4 000 krzewów różaneczników 

(Rhododendronów) w 300 odmianach. 

Park w Wojsławicach w czasach Frit-

W Arboretum w Wojsławicach

Zbigniew Domosławski

za von Oheima zyskał szeroką sławę 

i uznanie. Druga wojna światowa po-

myślnie ominęła park, w późniejszych 

latach miewał jednak różnych właści-

cieli. Od 1988 r. Arboretum w Wojsła-

wicach jest fi lią Ogrodu Botanicznego 

Uniwersytetu Wrocławskiego – teren 

Arboretum został powiększony, re-

konstruuje się stawy, zakłada systemy 

nawadniające, wytycza nowe alejki, 

sadzi wiele roślin. Kolekcje roślinne 

to przede wszystkim drzewa i krze-

wy, rozmieszczone w krajobrazowym 

układzie ekologicznym, zgodnie z ich 

siedliskowymi wymaganiami i dlatego 

są rozproszone po całym terenie.

W końcu 2000 r. kolekcja roślin 

drzewiastych obejmowała 1490 róż-

nych gatunków i odmian, które re-

prezentowały 71 rodzin i 204 rodzaje. 

Szczególnie wyróżniają się najstarsze, 

prawie stuletnie okazy różaneczników, 

które nadają swoisty charakter Wojsła-

wicom. W tej kolekcji rododendronów 

znajduje się obecnie około 470 gatun-

ków i odmian. Jest najstarsza oraz naj-

większa w Polsce. Rodzaj rododendro-

nów należy do rodziny wrzosowatych 

i jest jednym z najbogatszych w świe-

cie – obejmuje prawie 800 gatunków 

i 12 000 odmian ogrodowych.

Największą ozdobą są oczywiście 

różaneczniki i azalie, ale pozwolę 

sobie zwrócić uwagę jeszcze na inne 

rośliny, np. sośnicę japońską (Sciado-

pitys verticillata) o długich płaskich 

równoległych igłach, zrośniętych po 

dwie w jedną całość. W Wojsławicach 

można zobaczyć jedną z najwyższych 

i najstarszych sośnic w Polsce. Szydli-

ca japońska (Cryptomeria japonica) 

jest drzewem, którego prastare oka-

zy, osiągające 50 m wysokości i 10 m 

obwodu pnia, rosną przy chińskich 

pałacach i świątyniach. W Polsce jest 

bardzo rzadko spotykana.

Jedna z największych grup kwitnących różaneczników. W centrum różanecznik 

fi oletowy (Rhododendron catawbiense). Fot. Z. Domosławski
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Do osobliwości dendrologicznych 

Arboretum wojsławickiego należy 

zaliczyć tulipanowca amerykańskie-

go (Liriodendron tulipifera), który 

charakteryzuje się przepięknym ulist-

nieniem o niespotykanym kształcie 

i intensywnym jesiennym złotopo-

marańczowym ulistnieniem.

Winorośl japońska (Vitis coignetiae) 

wspina się za pomocą wąsów czep-

nych, sercowate duże liście mienią się 

jesienią intensywnymi barwami czer-

wieni, purpury i pomarańczy. Okaz 

wojsławicki  osiąga 30 m wysokości 

i należy do najwyższych w Europie.

Wymienię jeszcze niektóre drzewa: 

cedr libański (Cedrus libani) – naj-

większy i najstarszy w Polsce, jesion 

wyniosły (Fraxinus excelsior) – bar-

dzo rzadko spotykana odmiana je-

siona, kasztan jadalny (Castanea sa-

tiva) – okazałe, do 20–35 m wysokie, 

długowieczne drzewo, pochodzące 

z Azji Mniejszej o owocach, zwanych 

kasztanami jadalnymi, spożywanymi 

na surowo lub pieczonymi.

To tylko przykładowo wymienione 

osobliwości, które warto zobaczyć w po-

zostałych miesiącach poza majem, gdy 

kwitną różaneczniki. Zachęcam do od-

wiedzenia Arboretum w Wojsławicach, 

jednego z niewielu dawnych parków 

podworskich na Dolnym Śląsku, które 

udało się ocalić z powojennej zawieru-

chy i zachować do naszych czasów.

W opracowaniu tego artykułu ko-

rzystałem z „Przewodnika po Arbore-

tum w Wojsławicach” pióra pp. Hanny 

i Tomasza Nowaków, który ukazał się 

nakładem Ogrodu Botanicznego Uni-

Azalia Złoty Orzeł (Rhododendron Golden Eagle). Fot. Z. Domosławski

wersytetu Wrocławskiego w 2003 r., 

wyd. 1, oraz własnych skromnych 

zapisków. Arboretum jest otwarte 

od 1.05. do 30.09. w godzinach 9–18, 

w soboty i niedziele – godz. 8–20. 

Można dojechać przede wszystkim 

własnym środkiem lokomocji, a także 

autobusem PKS lub z Niemczy auto-

busem miejskim. Adres: Wojsławice 

58-230 Niemcza.

30 maja 2011 r. odbyło się nad-

zwyczajne posiedzenie Senatu Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu.

Senat podjął uchwały:

•  w sprawie utrzymania w mocy 

Regulaminu studiów,

•   w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji kandydatów na stu-

dia na Akademię Medyczną we 

Wrocławiu na rok akademicki 

2012/2013,

Z prac Senatu

•  w sprawie liczby studentów do 

przyjęcia na I rok studiów oraz 

składu Uczelnianej Komisji Re-

krutacyjnej na rok akademicki 

2011/2012,

•  w sprawie rozwiązania stosunku 

pracy z mianowanymi adiunkta-

mi i asystentami,

•  w sprawie wyrażenia zgody na 

prowadzenie działalności gospo-

darczej przez rektora.

6 czerwca 2011 r. odbyło się nad-

zwyczajne posiedzenie Senatu Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu.

Senat podjął uchwały:

•  w sprawie kalendarza wyborów uzu-

pełniających na funkcje prorektora 

ds. rozwoju uczelni, prorektora ds. 

dydaktyki, prorektora ds. klinicznych,

•  w sprawie: powołania przedstawi-

cieli Senatu Akademii Medycznej 

do Rady Społecznej Akademickie-

go Szpitala Klinicznego.
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Z okazji wyboru prof. dr. hab. Marka 

Ziętka na stanowisko Rektora Akademii 

Medycznej gratulacje przesłali m.in.: 

prof. dr hab. Teresa Bachanek – kie-

rownik Katedry Stomatologii Zacho-

wawczej Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie, prof. dr hab. Marek Bojarski 

– rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr 
Igor Chęciński – prezes DIL, Rafał Dut-

kiewicz – Prezydent Wrocławia, Tomasz 

Gadowski – Okręgowy Inspektor Pracy, 

prof. dr hab. Romuald Gelles – prezes 

Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej 

AZS, Lidia Geringer de Oedenberg – po-

seł do Parlamentu Europejskiego, kwestor 

w Prezydium Parlamentu Europejskiego, 

Michał Hajtko – dyrektor Ośrodka Ba-

dawczo-Naukowo-Dydaktycznego Cho-

rób Otępiennych w Ścinawie, prof. dr 
hab. Stanisław Iwankiewicz – były rektor 
AM, prof. dr hab. Adam Jankowski – 

kierownik III Katedry i Kliniki Pediatrii, 

Immunologii i Reumatologii Wieku Roz-

wojowego AM we Wrocławiu, Mieczy-
sław Jedoń – były poseł na Sejm RP, Adam 

Józefowicz – prezes Zarządu Spółki z o.o. 

Creator, prof. dr hab. n. med. Marek 

Krawczyk – rektor Warszawskiego Uniwer-

sytetu Medycznego, prof. dr hab. Barbara 
Kudrycka – minister nauki i szkol-
nictwa wyższego, Anna Lella – wice-
prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr 

Maciej Lis – pełnomocnik terenowy 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Zbi-
gniew Ładziński – prezes Dolnoślą-
skiej Izby Rzemieślniczej, Stanisław 

K. Manulik – dyrektor ds. medycznych 

NZOZ „Przychodnia Kosmonautów” 

sp. z o.o., Alicja Marczyk-Felba – wi-

ceprezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, 

prof. dr hab. Mirosław Miller – prezes 

Zarządu Wrocławskiego Centrum Ba-

dań EIT+ sp. z o.o., Jadwiga i Zbigniew 

Nowiccy, prof. dr hab. Wojciech Plu-

skiewicz – ŚUM w Katowicach, dr hab. 
Lidia Postek-Stefańska – prezes Oddzia-
łu Śląskiego PTS, Małgorzata Ryniak 

– konsul honorowy Królestwa Szwecji, 

gen. bryg. Zbigniew Smok – dowód-

ca Śląskiego Okręgu Wojskowego, prof. 

dr hab. Marian Sygit – były pracownik 

Akademii Medycznej, prof. dr hab. Jacek 

Szechiński – emerytowany profesor AM 

we Wrocławiu, prof. dr hab. Jacek Szew-

czyk – rektor Akademii Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu, prof. dr hab. Małgorza-

ta Tafi l-Klawe – prorektor Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Andrzej 

Tatuśko – dyrektor Dolnośląskiego Cen-

trum Onkologii we Wrocławiu, Krzysztof 

Trembecki – konsul honorowy Federa-

cyjnej Republiki Brazylii we Wrocławiu, 

płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr wraz z 

całą społecznością akademicką WSOWL 

– rektor-komendant Wyższej Szkoły Ofi -

cerskiej Wojsk Lądowych, dr hab. Piotr 

Wiland, prof. nadzw. ze współpracowni-

kami – kierownik Katedry i Kliniki Reu-

matologii i Chorób Wewnętrznych AM 

we Wrocławiu, Łukasz Wojnowski – pre-
zes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady 
Lekarskiej, Marek Woron – kanclerz Loży 

Dolnośląskiej, wiceprezes Zarządu BCC, 

Jacek Wszendybył – Hotel Mercure, Pa-

norama Wrocław, dr Janusz Zierkiewicz 
– rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły 
Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

GRATULACJE
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Wspomnienie pośmiertne

14 maja 2011 r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Pawela. 
Urodził się 17 maja 1920 r. w Przeciszowie w powiecie 
wadowickim. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał 
w 1963 r., habilitował się w 1964 r. Nominację profesorską 
otrzymał w 1973 r.

W latach 1964–1971 był kierownikiem Katedry i Kliniki 
Chirurgii Stomatologicznej Collegium Medicum UJ w Kra-
kowie. W okresie 1971–1990 pełnił funkcję kierownika Ka-
tedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, którą znacznie unowocześnił 
i rozbudował jej zaplecze zabiegowo-diagnostyczne.

Główne kierunki badań naukowych: leczenie pro-
mienicy szyjno-twarzowej, chirurgiczne leczenie złamań 
kośćca części twarzowej czaszki, leczenie chirurgiczne rwy 
nerwu trójdzielnego.

Dorobek naukowy 
Był promotorem 17 doktorów i patronem 1 przewodu 

habilitacyjnego. Jest autorem 130 publikacji i 1 książ ki 
oraz 5 patentów.

Był cenionym naukowcem o uznanym dorobku, wspa-
niałym lekarzem, nauczycielem, wychowawcą i przyjacie-
lem studenckiej młodzieży, prawym i szlachetnym czło-
wiekiem.

Odznaczenia
Za zasługi dla Uczelni i wieloletnią, wzorową pracę 

Profesor został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia, 30-lecia 
i 40-lecia Polski Ludowej, Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej, Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Odz-
nakami: „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” i „Racjona-
lizatora Produkcji”, Medalem Uczelni.

10 czerwca 2011 r. zmarła prof. zw. dr hab. Ludmiła Hirnle. 
Urodziła się w Kościerzynie 25 marca 1922 r. Tam uczęszcza-
ła do Gimnazjum Sióstr Urszulanek. W 1941 r. zdała maturę 
w tajnym nauczaniu w Lublinie. W latach 1942–1944 zaliczyła 
I i II rok studiów również w tajnym nauczaniu w szkole dokto-
ra Zaorskiego w Warszawie. W okresie 1945–1947 studiowała 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom 
lekarza uzyskała w 1948 r.

W styczniu 1949 r. rozpoczęła pracę jako asystent Kliniki 
Chirurgii i Ortopedii Szczękowej Akademii Medycznej we 
Wrocławiu. W latach 1952–1968 była starszym asystentem, 
następnie adiunktem III Kliniki Chorób Wewnętrznych kiero-
wanej przez profesora Edwarda Szczeklika. W 1960 r. uzyskała 
stopień naukowy doktora medycyny na podstawie pracy „Bak-
teryjne zapalenie wsierdzia”. W 1963 r. przebywała na stażu 
w klinikach kardiologicznych w Paryżu i Marsylii, w 1968 r.
zdała kolokwium habilitacyjne. W 1969 r. otrzymała stopień 
naukowy docenta, a w 1971 r. tytuł naukowy docenta. Od 
1979 r. profesor nadzwyczajny i od 1988 r. tytularny.

Ordynator Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego 
Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (wcześniej Oddział 
Chorób Wewnętrznych) w okresie 1968–1992, tzn. do czasu 
przejścia na emeryturę, jednocześnie docent detaszowany 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1977–1998 
kierowała Kardiologicznym Ośrodkiem Naukowo-Badaw-
czym w Dusznikach Zdroju. Na zlecenie Centrum Medycz-
nego Kształcenia Podyplomowego w 1978 r. prowadziła pod-
specjalizację z kardiologii. W latach 80. XX w. przez dwie 
kadencje była specjalistą wojewódzkim ds. kardiologii.

W okresie prawie 25-letniej działalności w Szpitalu Specja-
listycznym dzięki wysiłkom i działaniom prof. Hirnle powstał: 
10-łóżkowy w pełni wyposażony Pododdział Intensywnej 
Terapii Kardiologicznej i Ośrodek Wszczepiania i Kontroli 
Stymulatorów (1985 r.) oraz pracownie: usg serca, usg jamy 
brzusznej, polikardiografi czna. 

Dorobek naukowy: około 160 publikacji. Kierownik spe-
cjalizacji 60 lekarzy z chorób wewnętrznych, 8 z kardiologii. 
Promotor 7 doktorantów, opiekun jednej pracy habilitacyjnej. 
Recenzent 24 prac doktorskich, 8 habilitacyjnych, 6 wniosków 
na tytuł profesora.

Główne kierunki zainteresowań naukowych: fonokardio-
grafi a, stereokardiografi a, wektokardiografi a, polikardiogra-
fi a, apeksokardiografi a.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie To-
warzystwo Lekarskie, Towarzystwo Internistów Polskich, Pol-
skie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocławskie Towarzystwo 
Naukowe, American Society of Echocardiography, Internatio-
nal Doppler Society.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa „Academia 
Medica Wratislaviensis”, Medal 50-lecia Akademii Medycznej 
we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Tadeusz Pawela Prof. dr hab. Ludmiła Hirnle 
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Władze Uczelni serdecznie zapraszają wszystkich pracowników na wystawę 

„ARCHITEKTURA INSTYTUTÓW 
I KLINIK MEDYCZNYCH 

Dwustulecie medycyny uniwersyteckiej 
we Wrocławiu 1811–2011”, 

który będzie otwarta od 16 czerwca do 27 listopada 2011 r.
w Muzeum Architektury we Wrocławiu przy ul. Bernardyńskiej 5




