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Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 
Uczelni Medycznych



Drodzy Czytelnicy,

W tym numerze skupiliśmy się na najważniej-

szych wydarzeniach z życia Uczelni. Centralna In-

auguracja Roku Akademickiego 2013/2014 Uczelni 

Medycznych, której gospodarzem był Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu była uroczystością koń-

czącą trzydniową Konferencję Rektorów Akade-

mickich Uczelni Medycznych, w ramach której 

odbyły się obrady KRAUM. Zachęcamy do za-

poznania się z przemówieniem inauguracyjnym 

JM Rektora UMW oraz wykładem inauguracyjnym 

zatytułowanym „O pewnej ułomności ludzkiej, 

która bywa cnotą” autorstwa prof. dr. hab. Leszka 

Paradowskiego.

W tym roku odbyła się także we Wrocła-

wiu pierwsza inauguracja środowiskowa, w któ-

rej uczestniczyło dziesięć wrocławskich uczelni 

wspólnie rozpoczynających nowy rok akademicki. 

Głęboko wierzymy, że zorganizowane uroczysto-

ści przyczynią się do integracji UMW z innymi 

uczelniami medycznymi i wrocławskimi.

Życzymy miłej lektury!
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11 października 2013 roku Uni-

wersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu był go-

spodarzem Centralnej Inauguracji 

Roku Akademickiego 2013/2014 

Uczelni Medycznych. W nowocze-

snych wnętrzach Wrocławskiego 

Centrum Kongresowego, wybudo-

wanego obok obchodzącej w tym 

roku jubileusz 100-lecia istnienia 

Hali Stulecia, najważniejsze uczel-

niane święto obchodziły uczelnie 

medyczne z całej Polski.

Swoją obecnością UMW zaszczy-

ciło wielu znakomitych gości, na-

ukowców, polityków, nauczycieli 

akademickich, a także licznie przy-

byłych studentów. Inauguracja była 

uroczystością kończącą trzydniową 

Konferencję Rektorów Akademic-

kich Uczelni Medycznych, w ramach 

której odbyły się obrady KRAUM.

Podsekretarz Stanu w Minister-

stwie Zdrowia Aleksander Sopliński 

odczytał list Bartosza Arłukowicza, 

w którym Minister Zdrowia skierował 

do rektorów uczelni medycznych sło-

Centralna Inauguracja 
Roku Akademickiego 2013/2014 

Uczelni Medycznych

wa uznania za trud i podejmowanie 

odważnych decyzji dydaktycznych 

i organizacyjnych kształtujących pol-

ską naukę: „Jesteście odpowiedzialni 

za naukę, innowacyjność, talent or-

ganizacyjny, którym dzielicie się ze 

swoimi studentami, aby byli waszymi 

godnymi następcami” – odczytano 

słowa listu.

Wojewoda dolnośląski Aleksander 

Marek Skorupa wręczył odznaczenia 

państwowe nadane przez Prezydenta 

RP. Medale Komisji Edukacji Naro-

dowej wręczała Danuta Leśniewska, 

Dolnośląski Wicekurator Oświaty, 

a honorowe odznaczenia, medale, 

nagrody i wyróżnienia uczelniane 

JM Rektor, profesor Marek Ziętek.

Aktu immatrykulacji podczas 

uroczystości dokonali rektorzy po-

szczególnych uczelni medycznych, 

którzy w poczet studentów przyjęli 

reprezentantów studentów ze swo-

ich uczelni. Wykład inauguracyjny 

pt. „O pewnej ułomności ludzkiej, 

która bywa cnotą” wygłosił były rek-

tor UMW, prof. Leszek Paradowski.

W tym roku akademickim Uni-

wersytet Medyczny we Wrocławiu 

przyjął ponad 1400 studentów na 

wszystkie cztery wydziały. Naj-

większą popularnością cieszyły się 

kierunki: lekarski, lekarsko-denty-

styczny, analityka medyczna, a także 

fi zjoterapia. Występ Chóru Uniwer-

sytetu Medycznego we Wrocławiu 

uświetnił uroczystość.
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Podczas Centralnej Inauguracji Roku 
Akademickiego 2013/2014 Uczelni 
Medycznych Wręczono nagrody i wy-
różnienia dla zasłużonych pracowni-
ków Uniwersytetu Medycznego im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski: prof. dr hab. Marek 
Bolanowski.

Złoty Medal za Długoletnią Służ-
bę: Krzysztof Szczepaniak, dr Halina 
Wojnowska-Dawiskiba, prof. dr hab. 
Zygmunt Zdrojewicz.

Medale Komisji Edukacji Narodo-
wej: dr hab. Wojciech Baran, dr Ade-
la Bartczuk, dr Joanna Salomon, prof. 
dr hab. Krzysztof Simon.

Medal Uczelni wybity w srebrze: 
Maria Elżbieta Surowiec, Fundacja 
Polska Miedź.

Medal Uczelni wybity w brązie: dr 
hab. Halina Panek, dr Zofi a Sozań-
ska.

Złota Odznaka Honorowa Uczelni: 
mgr Teresa Bęć, mgr Maria Kisiel-
nicka, mgr Marta Szot-Masłowska, 
dr Marek Ścieszka.

Srebrna Odznaka Honorowa 
Uczelni: mgr Jacek Czajka, mgr 
Anna Piotrowska, mgr Marzenna 
Wroczyńska.

Medal im. Hirszfelda dla najlep-
szego absolwenta Uczelni w 2012 r. 
otrzymała Ewa Joanna Szeląg, absol-
wentka Wydziału Lekarsko-Stoma-
tologicznego.

Nagroda Ministra Zdrowia za ca-
łokształt dorobku: prof. dr hab. An-
drzej Milewicz.

Zespołowa nagroda dydaktyczna 
Ministra Zdrowia: zespół pod prze-
wodnictwem prof. dr. hab. Krzyszto-
fa Simona.

Nagroda specjalna Rektora za pu-
blikację z najwyższym współczyn-
nikiem Impact Factor za 2012 r.: 
prof. dr hab. Romuald Zdrojowy.

Nagroda specjalna Rektora dla 
pracowników UMW za publikację 
z najwyższym współczynnikiem 
Impact Factor powstała wspólnie 
z Instytutem Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej Polskiej Akademii 
Nauk za rok 2012: prof. dr hab. Ma-
rian Klinger, dr Maria Magott-Pro-
celewska. 

(fot. A. Zadrzywilski)
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Życzenia dla społeczności akade-

mickiej naszej Uczelni przekazali:

• Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego – prof. dr hab. Barbara 

Kudrycka,

• Wiceminister Zdrowia Krzysztof 

Chlebus,

• Prezes Polskiej Akademii Nauk 

prof. dr hab. Michał Kleiber,

• Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk 

prof. dr hab. dr h. c. Andrzej Górski,

• Przewodniczący KRASP prof. dr 

hab. Wiesław Banyś,

• Lidia Geringer de Oedenberg (Po-

seł do Parlamentu Europejskiego, 

Kwestor w Prezydium Parlamentu 

Europejskiego),

• Senator Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiesław Kilian,

• Rektorzy Uczelni Medycznych 

i Rektorzy Wyższych Uczelni 

Państwowych: Rektor Pomor-

skiego Uniwersytetu Medyczne-

go w Szczecinie – prof. dr hab. 

Andrzej Ciechanowicz, Rektor 

Uniwersytetu Zielonogórskiego – 

prof. Tadeusz Kuczyński,

• Doktorzy honoris causa naszej 

Uczelni: prof. dr hab. Tadeusz Po-

piela, prof. dr hab. Jerzy Leppert, 

prof. dr hab. Andrzej Obrębowski,

• Posłowie na Sejm: Andrzej Dą-

browski, Marzena Machałek, Iza-

bela Mrzygłocka, Agnieszka Ko-

łacz-Leszczyńska, Ewa Wolak,

• Jego Ekscelencja ksiądz prof. dr 

hab. Marian Gołębiewski,

• Jego Ekscelencja Włodzimierz 

Juszczak, Biskup Diecezji Wro-

cławsko-Gdańskiej Kościoła Grec-

kokatolickiego w Polsce,

• Konsul Honorowy Republiki Buł-

garii Jan Chorostkowski, 

• Konsul Honorowy Republiki Sło-

wacji Maciej Kaczmarski,

• Prokurator Okręgowy Katarzyna 

Boć-Orzechowska.
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Magnifi cencje Rektorzy, Wysoki 
Senacie, Wysokie Rady Wydzia-
łów, Drodzy Studenci, Szanowni 
Goście, 

mam przyjemność powitać Pań-

stwa na Centralnej Inauguracji Roku 

Akademickiego Uczelni Medycz-

nych. W historii naszej Uczelni jest 

to już 64. inauguracja, druga, którą 

organizujemy pod szyldem Uniwer-

sytetu Medycznego.

Uroczystość odbywa się w nowo-

czesnych wnętrzach Wrocławskiego 

Centrum Kongresowego, wybudo-

wanego obok obchodzącej w tym 

roku jubileusz 100-lecia istnienia 

Hali Stulecia.

Cieszę się, że naszą uczelnianą 

uroczystość zaszczyciło swoją obec-

nością tak wielu znamienitych gości.

Wszystkim Państwu gorąco dzię-

kuję za przyjęcie mojego zaproszenia 

i przybycie na spotkanie ze społecz-

nością akademicką Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu.

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora UMW, 
wygłoszone podczas Centralnej Inauguracji 

Roku Akademickiego 2013/2014 Uczelni Medycznych

Dzisiejsze święto jest – jak sądzę 

– dobrą okazją do podziękowania za 

docenienie roli i znaczenia Uczelni 

w życiu miasta i regionu, za wsparcie 

udzielone przez władze samorządo-

we i administracyjne Uniwersyteto-

wi Medycznemu.

Statutową powinnością każdej wyż-

szej uczelni jest jej działalność w sfe-

rze naukowej i dydaktycznej. Specyfi -

ką uczelni medycznych jest ponadto 

ich działalność usługowa prowadzo-

na na bazie szpitali klinicznych.

Pozwólcie Państwo, że w dalszej 

części mojego wystąpienia pokrót-

ce przedstawię te trzy obszary na-

szej działalności w wymienionej 

kolejności.

Uniwersytet Medyczny we Wro-

cławiu zatrudnia łącznie 1948 osób, 

jest więc znaczącym w skali miasta 

Wrocławia i województwa dolnoślą-

skiego pracodawcą.

W tym gronie znajduje się 1096 

nauczycieli akademickich, w tym 

234 samodzielnych pracowników 

naukowych.

W roku akademickim 2012/2013 

tytuł naukowy profesora uzyskało 

6 nauczycieli akademickich.

Stopień naukowy doktora habilito-

wanego otrzymało 13 osób, przepro-

wadzono 89 postępowań na stopień 

naukowy doktora.

Stały rozwój kadry naukowo-dydak-

tycznej ma kluczowe znaczenie dla 

przyszłości Uczelni, zwłaszcza, że co 

roku na emeryturę odchodzą doświad-

czeni i cenieni w świecie nauki nauczy-

ciele akademiccy, często sprawujący 

przez lata funkcje kierownicze.

Z końcem minionego roku na eme-

ryturę przeszło 14 pracowników na-

ukowo-dydaktycznych oraz dydak-

tycznych. Są to: prof. dr hab. Adam 

Jankowski, prof. dr hab. Juliusz Ja-

kubaszko, prof. dr hab. Andrzej 

Karmowski, prof. dr hab. Andrzej 

Milewicz, prof. dr hab. Zdzisława 

Wrzosek, dr hab. Jolanta Antonowi-
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P.P.F. „HASCO LEK” SA, Quintiles 

Eastern Holdings GmbH Wiedeń.

W ubiegłym roku Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu prowadził 

46 prac w ramach zawartych umów 

z kontrahentami i wypracował bud-

żet na poziomie ponad 3 mln zło-

tych. Realizowane są 3 projekty mię-

dzynarodowe w ramach 7. programu 

ramowego na sumę 5 ml zł.

Realizujemy ponad dwadzieścia 

międzynarodowych umów między-

uczelnianych z uniwersytetami me-

dycznymi w: Niemczech, Szwecji, 

Szwajcarii, Czechach, Rosji, Chi-

nach, Ukrainie, Białorusi. Obecnie 

przygotowywane są kolejne umowy 

dotyczące współpracy z Uniwersyte-

tami z Australii i Szwecji.

Rozwijamy oraz unowocześnia-

my swą bazę naukowo-dydaktyczną 

oraz dokonujemy zakupów sprzętu 

i aparatury dzięki pozyskiwanym 

funduszom unijnym. Zważywszy na 

ich wielkość można zaryzykować 

stwierdzenie, że w tych działaniach 

należymy do liderów.

1. W 2012 r. podpisano umowę o do-

fi nansowanie dla projektu pn. „Zinte-

growane Centrum Dydaktyczne Wro-

cławskiej Akademickiej Stomatologii”.

2. 28.12.2012 r. podpisano umowę 

o dofi nansowanie dla projektu pn. 

„Ponadregionalne Centrum Onko-

logii Dziecięcej we Wrocławiu – 

„Przylądek Nadziei”. Wartość całko-

wita inwestycji: 100 000 000,00 PLN, 

objęta 100% dofi nansowaniem UE 

i budżetu państwa.

cz-Juchniewicz, dr hab. Andrzej Po-

zowski, dr Adela Bartczuk, dr Olaf 

Gubrynowicz, dr Teresa Kaiser, dr 

Ewa Kossowska, dr Zofi a Sozańska, 

dr Barbara Wojewoda, dr Ryszarda 

Żabska.

Składam gorące podziękowania za 

wiele lat ofi arnej, wzorowej pracy 

wykonywanej w Uczelni, za poświę-

cenie i zaangażowanie w wypełnianiu 

szczytnej misji nauczyciela akade-

mickiego i wychowawcy młodzieży.

Niestety – nie uniknęliśmy bole-

snych strat. Społeczność akademic-

ką na zawsze opuścili: prof. dr hab. 

Włodzimierz Fal, prof. dr hab. Sta-

nisław Iwankiewicz – były rektor 

naszej Uczelni, prof. dr hab. Jerzy 

Jodkowski, prof. dr hab. Stanisław 

Potoczek – były prorektor, prof. dr 

hab. Roman Rutowski, prof. dr hab. 

Andrzej Steciwko – były prorektor, 

prof. dr hab. Zenon Szewczyk – były 

prorektor, prof. dr hab. Marian Wi-

limowski – były rektor, dr Alicja 

Kuszej, mgr inż. Jerzy Charytono-

wicz, mgr Maria Zagrodnik, Marta 

Bacławska-Gries, Ryszard Cabaj, 

Czesław Chorzępa, Józef Dzierżak, 

Aniela Kardela, Donata Klińska, 

Mieczysława Kondziela, Henryka 

Łazaruk, Stanisława Noga, Maria 

Pawlaczyk, Maria Prostak.

Non omnis moriar. Proszę o po-

wstanie i uczczenie Ich chwilą sku-

pienia.

Szanowni Państwo, 
omawiając działalność naukową, 

skupię się tylko na najważniejszych 

dokonaniach. W 2012 r. w Uczelni 

realizowano ogółem 549 projektów 

o łącznej wartości ponad 34 mln 

złotych.

Wyróżnić tu chciałbym zwłasz-

cza współpracę badawczą w ramach 

Klastra Nutribiomed.

W ramach innowacji i transfe-

ru technologii Uczelnia w 2012 r. 

uzyskała 7 patentów, zgłoszono 

10 wynalazków do objęcia ochroną 

patentową. W 2012 r. dwa spośród 

wynalazków zostały nagrodzone 

złotym i srebrnym medalem na Mię-

dzynarodowych Targach BRUSSELS 

INNOVA (Bruksela) oraz dyploma-

mi otrzymanymi od Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego.

Kwartalnik Urzędu Patentowe-

go nr 2/2013 drukuje ranking Szkół 

Wyższych 2013 INNOWACYJNOŚĆ 

PRZEDE WSZYSTKIM. Nasza 

Uczelnia uplasowała się wśród uni-

wersytetów medycznych na 2 miej-

scu pod względem innowacyjności, 

za Uniwersytetem Jagiellońskim.

Mamy 9 laureatów Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej.

W ramach fi nansowania przez 

Narodowe Centrum Badań i Roz-

woju badacze z Uniwersytetu Me-

dycznego we Wrocławiu uczestniczą 

w Programie INNOTECH, LIDER, 

INNOMED oraz 4 programach szcze-

gółowych. W ramach programów 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego uczestniczymy w programie 

IUVENTUS PLUS. Mamy w swo-

im gronie laureatów Diamentowego 

Grantu i stypendium MNiSW.

Uniwersytet Medyczny realizuje 

w chwili obecnej 71 projektów fi nan-

sowanych przez Narodowe Centrum 

Nauki. Według statystyk prowa-

dzonych w latach 2011–2012 przez 

NCN nasza Uczelnia znajduje się na 

28 miejscu pod względem fi nanso-

wania spośród 257 jednostek.

Powadzimy również umowy ko-

mercyjne. Naszymi partnerami są 

między innymi: KGHM, Instytut 

Metali Nieżelaznych w Gliwicach, 

Instytut Ceramiki i Materiałów Bu-

dowlanych w Warszawie, Instytut 

Włókiennictwa w Łodzi, Wrocław-

skie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., 

PCC Rokita w Brzegu Dolnym, 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie po-

lega na rozbudowie Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o 

nowy blok szpitalny Kliniki Transplan-

tacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej (prof. dr hab. Alicji Chybic-

kiej) w celu stworzenia odpowiednich 

warunków do prowadzonej działalno-

ści medycznej, naukowo-badawczej 

i dydaktycznej oraz do zapewnienia 

większego dostępu do świadczeń oraz 

wyższej jakości usług medycznych 

w skali ponadregionalnej.

3. Pod koniec 2012 r. Stowarzy-

szenie Konserwatorów Zabytków 

uznało kamieniczkę znajdującą się 

przy ul. Kurzy Targ 4, zrewitalizo-

waną w ramach projektu pn. „Dom 

Śląskiego Aptekarza” (obecnie Mu-

zeum Farmacji), za najlepiej zrewita-

lizowany w 2012 r. obiekt zabytkowy 

we Wrocławiu. 

4. Również w 2012 r. zakończono 

też realizację projektu pn. „Rewita-

lizacja Zespołu Zabytkowej Archi-

tektury Budynków Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu”. Całkowita 

wartość projektu wynosiła ponad 

12 mln PLN, natomiast wkład Unii 

Europejskiej około 8,5 ml PLN.

5. 26.02.2013 r. podpisano umowę 

o dofi nansowanie dla projektu pn. 

„Zintegrowany System Zarządza-

nia Uniwersytetem Medycznym we 

Wrocławiu”. Wartość całkowita pro-

jektu ponad 5 mln PLN, objęta 100% 

dofi nansowaniem UE i budżetu 

państwa. Okres realizacji projektu: 

2013–2015.

Głównym celem projektu jest 

zwiększenie jakości i efektywności 

zarządzania Uczelnią poprzez wdro-

żenie założeń Strategii Rozwoju 

Uczelni na lata 2009–2020.

W roku akademickim Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu realizował 

następujące zadania inwestycyjne ze 

środków własnych oraz MZ:

1. „Centrum Naukowej Informa-

cji Medycznej Akademii Medycznej 

we Wrocławiu przy ul. Marcinkow-

skiego” – Biblioteka UMW, wartość 

wykonania w ww. okresie wyniosła: 

11 334 tys. zł.

2. „Przebudowa i remont budyn-

ków Akademii Medycznej, DS Ju-

bilatka, DS Bliźniak i stołówki stu-

denckiej, 1897 tys. zł.

3. „Przebudowa i rozbudowa bu-

dynku Zakładu Technik Molekular-

nych Katedry Medycyny Sądowej 

i budowa łącznika pomiędzy istnie-

jącym budynkiem przy ul. M. Skło-

dowskiej-Curie 50/52 we Wrocławiu 

a Katedrą i Zakładem Mikrobiologii”. 

Przykładem sprawnie zrealizowa-

nego, istotnego dla rozwoju i przy-

szłości Uczelni zadania inwesty-

cyjnego było zakończenie budowy 

i oddanie do eksploatacji nowej sie-

dziby Wydziału Farmaceutycznego 

przy ulicy Borowskiej 211.

Zasiedlanie i zagospodarowywanie 

nowo oddanych obiektów Nowej Far-

macji było bardzo złożonym, trudnym 

organizacyjnie przedsięwzięciem, re-

alizowanym zgodnie z opracowanym 

wcześniej harmonogramem. Pozwo-

liło to rozpocząć ubiegły rok akade-

micki w części, a semestr letni w ca-

łości w nowym obiekcie.

O jakości prowadzonej przez 

Uczelnię działalności naukowo-ba-

dawczej decyduje nie tylko dobrze 

wykształcona, wysoko wykwalifi ko-

wana kadra, ale także nowoczesna 

aparatura naukowa wykorzystywana 

w katedrach, zakładach i klinikach 

Uczelni. W okresie sprawozdawczym 

zrealizowano łącznie 2934 zakupy 

sprzętu o ogólnej wartości 50 mln 

440 tysięcy złotych.

2 października 2012 r. minęło 20 lat 

działalności gospodarczo-statutowej 

Fundacji Akademii Medycznej we 

Wrocławiu. W ciągu 20 lat Fundacja 

zarobiła na realizację celów statuto-

wych prawie 19 mln złotych. Niecałe 

10% tej kwoty stanowiły darowizny. 

Ponad 17 mln złotych na realizację 

celów statutowych Fundacja zarobiła 

prowadząc działalność gospodarczą, 

polegającą głównie na organizacji 

i sprzedaży usług medycznych i edu-

kacyjnych.

Szanowni Państwo, 
kolejnym – obok działalności na-

ukowej – statutowym zadaniem 

Uniwersytetu Medycznego we Wro-

cławiu jest działalność dydaktyczna.

Uczelnia obecnie kształci studen-

tów na 4 Wydziałach i realizuje to na 

10 kierunkach studiów. Studia są pro-

wadzone w formie stacjonarnej oraz 

niestacjonarnej, na poziomie jedno-

litych studiów magisterskich (kieru-

nek lekarski, lekarsko-dentystyczny, 

farmaceutyczny, analityki medycznej) 

oraz pierwszego i drugiego stopnia 

(wszystkie kierunki prowadzone przez 

Wydział Nauk o Zdrowiu).

Prowadzone są także studia w ję-

zyku angielskim na kierunkach: le-

karskim i lekarsko-dentystycznym.

Uniwersytet prowadzi także stacjo-

narne studia doktoranckie z zakresu 

dziedzin medycznych i farmaceu-

tycznych, kursy obowiązkowe do spe-

cjalizacji oraz studia podyplomowe.
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Obecnie w naszej Uczelni kształci 

się 5386 studentów. W roku akade-

mickim 2012/2013 na pierwszy rok 

studiów stacjonarnych, na kieru-

nek lekarski, o 1 miejsce starało się 

9 kandydatów, na kierunek lekar-

sko-dentystyczny – 16 kandydatów, 

natomiast o 1 miejsce na kierunku 

farmacja oraz analityka medyczna 

starało się ok. 8 kandydatów.

W tegorocznej rekrutacji o przy-

jęcie na Wydział Lekarsko-Stoma-

tologiczny ubiegało się 17 kandy-

datów (to rekord wśród wszystkich 

wrocławskich uczelni), na Wydział 

Lekarski było 9,11 kandydata na jed-

no miejsce, na analityce medycznej 

8,52 osoby, na farmacji 7,09 osoby 

(Wydział Farmaceutyczny), na fi zjo-

terapii – studia stacjonarne I stopnia 

– 7 osób na miejsce (Wydział Nauk 

o Zdrowiu).

Na Uczelni działa aktywnie 90 Kół 

Naukowych. W roku akademickim 

2012/2013 Studenckie Towarzystwo 

Naukowe zorganizowało między 

innymi: III Międzynarodową Stu-

dencką Konferencję Młodych Na-

ukowców oraz XVIII Ogólnopolską 

Konferencję Naukowo-Szkoleniową 

Studenckich Kół Naukowych Uczel-

ni Medycznych.

Samorząd Studentów, jak co roku 

zorganizował wiele imprez studenc-

kich, w tym: Medikalia 2013, Campus 

Akademicki – Biały Dunajec 2013.

W Uczelni aktywnie działają tak-

że takie organizacje studenckie, jak: 

Młoda Farmacja, IFMSA – Oddział 

Wrocław, Forum Dolnośląskich 

Analityków, Polskie Towarzystwo 

Studentów Stomatologii, Zespół 

„Klub Żeglarski Wodniak”, Koło Na-

ukowe „Biomed” zrzeszające dokto-

rantów Uniwersytetu Medycznego, 

Akademicki Związek Sportowy. 

Przy Uczelni działa również Chór 

Kameralny.

Uczelnia posiada 2 Domy Studenc-

kie: „Bliźniak” i „Jubilatka”, gdzie 

może zamieszkać 923 studentów.

Studenci aktywnie uczestniczą 

w wymianie międzynarodowej.

Pragnę poinformować, że w ran-

kingach przeprowadzonych przez 

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

(National Agency for LLP-Erasmus) 

uwzględniających wszystkie uczelnie 

biorące udział w Programie Erasmus 

Uniwersytet Medyczny został skla-

syfi kowany:

• wyjazdy studentów na prakty-

kę w ramach programu Erasmus na 

miejscu 10 na 169 uczelni biorących 

udział w programie (1 miejsce ze 

wszystkich uczelni medycznych),

• wyjazdy na studia w ramach pro-

gramu Erasmus na miejscu 42 na 

203 uczelnie (2 miejsce ze wszyst-

kich uczelni medycznych).

Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Medyczny we Wro-

cławiu łączy badania naukowe i za-

dania dydaktyczne z działalnością 

diagnostyczno-leczniczą, realizowa-

ną w szpitalach klinicznych, które 

stanowią jednocześnie bazę dydak-

tyczną do kształcenia przeddyplo-

mowego i podyplomowego.

Baza kliniczna Uniwersytetu to 

dwa szpitale kliniczne: Uniwersytecki 

Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-

-Radeckiego, Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny Nr 1, a także Ośro-

dek Badawczo-Naukowo-Dydaktycz-

ny Chorób Otępiennych w Ścina-

wie oraz Stomatologiczne Centrum 

Transferu Technologii, Akademicka 

Poliklinika Stomatologiczna.

Rok 2012 był dla Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego rokiem szcze-

gólnym z uwagi na jubileusz 10-lecia 

istnienia. 

W minionym roku USK (ówczesny 

ASK) zakończył proces restruktury-

zacji zadłużenia, w czasie którego 

blisko 200-milionowy dług został 

praktycznie zlikwidowany, obecnie 

Szpital nie ma zobowiązań wyma-

galnych. A zysk sięgnął ok. 9 mln zł.

USK kontynuował także działania 

na rzecz poprawy funkcjonalności 

organizacyjnej i podnoszenia jako-

ści udzielanych świadczeń. Potwier-

dziliśmy uzyskany certyfi kat jakości 

ISO 9001:2008, dodatkowo w 2012 r. 

zainicjowano, a obecnie zakończo-

no procedurę uzyskania międzyna-

rodowej akredytacji DIAS wg norm 

najbardziej wymagających stan-

dardów amerykańskich. Aktualnie 

oczekujemy na ostateczną decyzję 

fi rmy DNV, w przypadku uzyskania 

akredytacji będziemy pierwszą jed-

nostką w Polsce legitymującą się 

tym renomowanym certyfi katem.

Przygotowując się do akredytacji 

międzynarodowej oraz realizując 

zalecenia audytorów z oceny wstęp-

nej, USK wprowadził wiele procedur 

zgodnych z zasadami zarządzania 

procesowego, unikatowych w wa-

runkach krajowych. 

Niewątpliwie obecna sytuacja 

fi nansowa USK prezentowałaby 

dużo lepsze oblicze w momencie 

sfi nansowania przez NFZ wykona-

nych świadczeń nielimitowanych, 

nadlimitowych oraz ratujących ży-
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cie, które od 2010 r. wynoszą ogó-

łem 30 258 987 zł, w tym za 2012 r. 

w kwocie 10 611 873 zł, a za okres 

od stycznia do lipca 2013 r. w kwo-

cie prawie 13 mln zł.

W przypadku Samodzielnego Pu-

blicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 

we Wrocławiu 2013 r. kończy się 

jego restrukturyzacją, którą prze-

prowadzono zgodnie z Planem Re-

strukturyzacyjnym z dnia 29 maja 

2012 r.

Efektem procesu restrukturyza-

cji było zredukowanie straty netto 

o 29 mln zł w stosunku do 2011 r. 

z poziomu 32 mln i osiągnięcie na 

koniec 2012 r. ujemnego wyniku 

netto w wysokości 3,2 mln zł oraz 

zatrzymanie skokowego przyrostu 

zobowiązań wymagalnych.

Uniwersytet Medyczny im. Pia-

stów Śląskich we Wrocławiu nie bę-

dzie więc zobowiązany do pokrycia 

ujemnego wyniku fi nansowego za 

2012 r. zgodnie z art. 59 ust. 2 usta-

wy o działalności leczniczej.

W styczniu 2013 r. wprowadzono 

działania zawarte w Planie strate-

gicznym na 2013 r. i lata następne, 

których kluczowym efektem ma być 

zbilansowanie działalności na ko-

niec 2013 r. wraz z obsługą zadłuże-

nia.

W tym miejscu godzi się wspo-

mnieć, że nasze szpitale w ostatnim 

okresie wykonały gigantyczną pracę, 

która kosztowała personel i Uczelnię 

wiele wyrzeczeń. Niestety wiązało 

się to z utratą zatrudnienia przez 

dużą rzeszę pracowników. Przykład 

szpitali dowodzi, że nawet w okresie 

recesji i spowolnienia gospodarcze-

go można odnosić sukcesy. Restruk-

turyzacji nie można jednakże pro-

wadzić bez końca. Zwłaszcza SPSK 

Nr 1 znalazł się już „pod ścianą” re-

formatorskich działań. Bez pomocy 

Państwa, bez wsparcia fi nansowego 

z zewnątrz nie ma mowy o dalszym 

oddłużaniu, gdyż może to zagrażać 

bezpieczeństwu leczonych pacjen-

tów. 

Owszem, istnieje możliwość połą-

czenia obu szpitali klinicznych w je-

den organizm, ale wówczas cofnie-

my Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

do stanu z 2006 r., czekamy więc 

na realizację słów Premiera RP wy-

głoszonych w orędziu: wspieramy 

dobrych, likwidujemy słabe. Wspie-

rajmy szpitale dobre, zlikwidujmy 

te złe, ale nie może się to odbywać 

kosztem uczelni medycznych, które 

musiałyby przejąć zobowiązania fi -

nansowe swoich szpitali.

Z utęsknieniem czekamy na nowe-

lizację ustawy o działalności leczni-

czej w sferze szpitali klinicznych, ale 

chodzi nam o ustawę, która pozwoli 

jeszcze lepiej leczyć chorych i uczyć 

studentów, a nie o ustawę, która na-

łożyłaby na nas jeszcze większy gor-

set fi nansowy. A prognozy w tym 

względzie nie są optymistyczne. 

Nowelizacja ustawy o fi nansach pu-

blicznych przyczyni się do ograni-

czenia autonomii uczelni w gospo-

darowaniu środkami pieniężnymi.

Ograniczenia dla uczelni to:

– lokowanie środków w formie 

depozytu u Ministra Finansów,

– prowadzenie rachunków ban-

kowych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego.

Powyższe zmiany ograniczą przy-

chody uczelni i spowodują dodatko-

we koszty oraz być może wstrzyma-

ją bieżące fi nansowanie z uwagi na 

stan środków na rachunkach banko-

wych.

Szanowni Państwo, 
władze Uczelni nieustannie dążą 

do tego, aby Uniwersytet Medycz-

ny był coraz sprawniej zarządzany, 

a jego funkcjonowanie we wszyst-

kich sferach statutowej działalności 

odpowiadało możliwie najpełniej 

społecznemu zapotrzebowaniu.

1. Podjęto działania w celu prze-

kształcenia Ośrodka Alzheimerow-

skiego w Ścinawie w spółkę kapita-

łową;

2. Powołano Zespół do Obsługi 

(wprowadzanie danych) Systemu 

Informacji o Szkolnictwie Wyższym 

POL-on;

3. Przeprowadzono pierwszy etap 

audytu struktury organizacyjnej 

i procesów zarządzania personelem;

4. Rozpoczęto realizację Projektu 

„Zintegrowany System Zarządza-

nia Uniwersytetem Medycznym we 

Wrocławiu”.

5. Powołano Zespół ds. Jakości 

Kształcenia. Uniwersytet Medycz-

ny im. Piastów Śląskich we Wrocła-

wiu jest ważną, stale rozwijającą się 

uczelnią wyższą. Jest ośrodkiem na-

ukowo-dydaktycznym wyróżniają-

cym się nie tylko na Dolnym Śląsku, 

ale także wśród wszystkich uczelni 

medycznych w Polsce.

Z dniem 15 maja 2013 r. została wy-

dana nowa, siódma już edycja „Księ-

gi Jakości”, opracowana na podstawie 

nowej normy EN ISO 9001:2008.

Te wszystkie sukcesy, rozwiązy-

wanie problemów nie byłyby moż-

liwe bez ciężkiej pracy ludzi, którzy 

w pełni identyfi kują się z macierzy-

stą Uczelnią.

Pracownicy Uniwersytetu Me-

dycznego we Wrocławiu, zarówno 

nauczyciele akademiccy, jak i admi-

nistracja, są coraz lepiej i wszech-
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stronniej wykształceni, co pozwala 

z powodzeniem realizować trudne 

zadania, obracać się w gąszczu prze-

pisów prawa polskiego i unijnego.

Zaangażowanie społeczności akade-

mickiej na rzecz Uczelni, troska o jej 

dobre imię, o wzrost rangi i prestiżu 

nie mogą pozostać niedocenione.

Uczelnie wyższe otrzymały środki 

na podwyżki dla pracowników. Dru-

gi etap – uznaniowy, jest obecnie re-

alizowany. Nie ma jednak gwarancji 

ze strony MNiSW dalszych podwy-

żek w kolejnych latach i dotacji po-

zwalającej na utrzymanie podwyżki 

tegorocznej. Ze zmian na lepsze nie 

wszyscy są zadowoleni. Czasami od-

zywają się głosy krytyczne, wręcz 

szkalujące Uczelnię. Niestety, mają 

one wymiar medialny. Jednak są to 

głosy marginalne i we właściwy spo-

sób odbierane przez ogół społeczno-

ści akademickiej. Wszyscy powinni-

śmy pamiętać, że nasza Uczelnia jest 

naszym wspólnym dobrem.

Drodzy Studenci, 
dzisiejsza uroczystość jest Wa-

szym wielkim świętem. Z własnego 

doświadczenia wiem i jeszcze pa-

miętam, że jest to ogromne przeży-

cie, zwłaszcza dla studentów I roku, 

którzy z tą chwilą stają się pełno-

prawnymi członkami akademickiej 

społeczności.

Okres studiów to radosny czas 

zdobywania wiedzy, poznawania na-

uczycieli, zawiązywania przyjaźni, 

często na całe życie.

Jako kadra naukowo-dydaktyczna 

będziemy starali się przekazać całą 

wiedzę niezbędną do podjęcia pra-

cy w wybranym zawodzie. Wierzę, 

że decydując się na wybór tak trud-

nych studiów kierowaliście się szla-

chetnym pragnieniem niesienia ulgi 

w cierpieniu chorym i potrzebują-

cym pomocy.

Lata studiów to najpiękniejszy 

okres w życiu człowieka. Jesteście 

młodzi, chłonni wiedzy, pełni za-

pału, chęci zmieniania świata. Każ-

de pokolenie sądzi, że będzie tym 

pierwszym, któremu uda się stwo-

rzyć idealnie funkcjonujące społe-

czeństwo, któremu obce będą wojny 

i wszelkie konfl ikty. Nie odbieram 

Wam marzeń, wręcz zachęcam do 

ulepszania świata i niepowielania 

błędów poprzedników.

Lata spędzone w Uczelni to nie 

tylko żmudna nauka, to także zaba-

wa i sport, do uprawiania którego 

zachęcają liczne, dobrze funkcjonu-

jące na Uniwersytecie Medycznym 

sekcje. Nie można żyć samą nauką, 

ale trzeba zachować właściwe pro-

porcje. Otrzymując elitarny indeks 

Uniwersytetu Medycznego we Wro-

cławiu osiągnęliście już duży sukces, 

ale musicie mieć świadomość, że to 

dopiero początek ważnego etapu w 

Waszym dorosłym życiu.

Pamiętajcie, że rodzice i bliscy wią-

żą z Wami duże nadzieje i oczekiwa-

nia okupione jakże często ogrom-

nym wysiłkiem fi nansowym, gdyż 

bezpłatne studia są niestety mitem.

Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Medyczny we Wro-

cławiu ma wspaniale wykształconą, 

oddaną swej pracy kadrę naukowo-

-dydaktyczną, sumiennych, dobrze 

wypełniających codzienne obowiąz-

ki pracowników administracji i ob-

sługi, chłonnych wiedzy studentów, 

ludzi identyfi kujących się z macie-

rzystą Uczelnią, autentycznie radu-

jących się jej sukcesami i boleśnie 

przeżywających porażki.

W minionym roku akademickim – 

jak w życiu – nie brakowało zarówno 

jednych, jak i drugich.

Żałuję, że osiągnięcia naszych 

pracowników były często pomijane 

przez media milczeniem, w sposób 

wyolbrzymiony natomiast ekspono-

wano pewne naganne zachowania, 

co prowadzi często do wypaczania 

rzeczywistego obrazu Uczelni.

Wszyscy, którym nie jest obojętna 

przyszłość Uczelni, powinni odrzu-

cić animozje, wygasić konfl ikty i sku-

pić się na pracy, na rzetelnym wy-

pełnianiu służbowych obowiązków, 

a nie wykorzystywać czas, za który 

pobierają z Uczelni wynagrodzenie, 

do podsycania waśni i szerzenia in-

formacji, które na pewno nie służą 

dobru Uniwersytetu Medycznego.

Dziękuję wszystkim tym, którzy 

w minionym roku akademickim 

ciężko, uczciwie i ofi arnie pracowali 

nad poprawą wizerunku Uczelni.

Dziękuję za dobre rady, słowa 

wsparcia i otuchy, za życzliwość, 

utwierdzanie mnie w słuszności po-

dejmowania, być może bolesnych dla 

niektórych, ale koniecznych decyzji.

Pragnę zapewnić, że wszystkie 

działania były podejmowane z myślą 

o dobru Uczelni i jej akademickiej 

społeczności, gdyż tak postrzegam 

rolę rektora, funkcję, jaką przyszło 

mi z Państwa woli sprawować.

Tak też będę pracował w nowym 

roku akademickim – mam nadzieję 

– z poparciem i pomocą wszystkich 

grup akademickiej społeczności, 

przy konstruktywnej współpracy 

z działającymi na Uniwersytecie 

Medycznym we Wrocławiu organi-

zacjami związkowymi.

Rok akademicki 2013/2014 ogła-
szam za otwarty.

Quod felix faustum fortunatu-
mque sit! 

(fot. A. Zadrzywilski)
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Szanowni Przedstawiciele Senatu 

i Rządu Rzeczypospolitej oraz władz 

państwowych i samorządowych, 

Ekscelencjo, Szanowne Panie i Do-

stojni Panowie, Magnifi cencje, Sza-

nowni Członkowie Senatu i Rad Wy-

działów Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu, Droga Młodzieży!

Praca w zawodach medycznych 

dostarcza wielu dylematów etycz-

nych. Byłem wychowywany na tej 

uczelni m.in. wg zasady, że przed 

pacjentem dotkniętym chorobą 

nowotworową w terminalnym jej 

okresie należy zatajać prawdę o jego 

beznadziejnym stanie i szybko zbli-

żającej się śmierci. Starałem się tej 

zasady po studiach przez wiele lat 

przestrzegać. Dzisiaj taka postawa 

jest nie do zaakceptowania, jest już 

archaiczna. Jak na przykład wytłu-

maczyć choremu konsultację i na-

stępnie leczenie w ośrodku onko-

logicznym lub skierowanie go do 

hospicjum.1 W takich sytuacjach 

umiejętne przekazanie prawdy 

bywa częściej większym proble-

mem dla lekarza niż przyjęcie jej 

przez chorego i jego najbliższych. 

W tych przypadkach nie ma sza-

blonów. Nieraz mamy problem, jak 

zareagować, kiedy kłamie pacjent, 

fałszując swoją historię choroby lub 

realizację zaleconej terapii. Pacjent 

kłamiąc zamazuje nieraz faktyczną 

przyczynę i przebieg choroby, a więc 

traci. Czy lekarz zyskuje cokolwiek 

akceptując w takiej sytuacji kłam-

stwo pacjenta? Na szczęście jeszcze 

nikt nie wpadł na pomysł, żeby le-

O pewnej ułomności ludzkiej, która bywa cnotą
(wykład inauguracyjny)

Leszek Paradowski

karza lub pacjenta w czasie rozmo-

wy podłączyć do wariografu. Są jed-

nak działania medyczne, w których 

może być problem z kwalifi kacją 

prawdy i kłamstwa. Lekarz podając 

choremu placebo, niestety kłamie. 

W tym procederze w przypadku ba-

dań klinicznych leków udział biorą 

liczne międzynarodowe gremia i 

nie ogarnia je wstyd. Usprawiedli-

wieniem ma być prawdziwa infor-

macja dla chorego, „ja nie wiem, czy 

podaję ci lek, czy bezwartościową 

substancję, ale proszę zaakceptuj to, 

ostatecznie w każdym momencie 

możesz przerwać udział w badaniu”. 

Dążenie do obiektywnej prawdy nie 

może przesłaniać świadomości, że 

jest to gra w tym przypadku nie do 

końca uczciwa. Ale przecież bez tej 

gry nie byłoby postępu w diagno-

styce i leczeniu. Na razie nie wymy-

ślono lepszych metod.

Prawda i jej pielęgnowanie należy 

do podstawowych zasad etycznych. 

Zajmowali się tą problematyką m.in. 

tacy giganci myśli, jak Arystote-

les (384–430 p.n.e.) i św. Augustyn 

(354–430 r.)2. Do dziś obowiązuje, 

krótka i uważana za najlepszą, de-

fi nicja prawdy sformułowana w XIII 

wieku przez św. Tomasza z Akwinu 

(1225–1274), wg niej „Prawdziwe 

jest to, co istnieje”. 

Biblijna historia człowieka zaczy-

na się między innymi od krótkiego 

dialogu w raju między bezimienną 

jeszcze kobietą i wężem. Wąż, uoso-

1 Po wykładzie Pan dr hab. Jacek Daroszewski przypomniał, że w tym czasie po zakończeniu hospitalizacji były wydawane dwie 

wersje karty informacyjnej. Nieprawdziwą wersję otrzymywał chory.
2 Św. Augustyn z Hippony jest autorem m.in. dwóch traktatów: „O kłamstwie” i „Przeciw kłamaniu”
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bienie zła, wypowiada takie zdanie: 

na pewno nie umrzecie. Konsekwen-

cje wiary w nieprawdziwą jego treść 

ponosimy podobno wszyscy. Wąż, 

z wysuniętym językiem, który jest 

źródłem śmiertelnego jadu stał się 

symbolem kłamstwa w malarstwie 

i rzeźbie. Kłamstwo w wielu krajach 

od średniowiecza, a w Polsce od 

XVI wieku, ma swój dzień. Współ-

cześnie zaś w środkach masowego 

przekazu, w domach, w miejscu 

pracy, szkołach – drukowane, czy 

wypowiadane 1 kwietnia każdego 

roku kłamstwa nazywa się żartami 

primaaprilisowymi. Niektóre z tych 

żartów trafi ają jednak na wokandy 

sądowe. Ale najczęściej jednak nas 

bawią.

Kłamiemy najczęściej na dwa 

sposoby: ukrywając rzeczywistość 

lub ją fałszując, mając w perspek-

tywie osiągnięcie jakiegoś celu lub 

korzyści, np. politycznej, zawodo-

wej czy materialnej. Do kłamstwa 

popycha nas nieraz nadmierna am-

bicja i niemożność osiągnięcia sta-

nowiska lub celu, które powinniśmy 

osiągnąć uczciwą pracą, w zgodzie 

z prawem, kodeksami branżowymi 

i zwyczajami. Niemoralną pobudką 

może też być chęć zapanowania nad 

innymi, obawa przed karą, wyelimi-

nowaniem z tak zwanego układu, 

pragnienie zdobycia odpowiedniej 

pozycji lub na odwrót – chęć wy-

brnięcia z niezręcznej sytuacji to-

warzyskiej. Kłamiemy, żeby uzyskać 

ważne informacje, wejść do grup 

decydenckich lub ważnych teamów 

zawodowych. Kłamstwo często jest 

połączone z manipulacją, intrygą 

i fałszem. Połączone zaś z pochleb-

stwem, skierowane do decydenta 

jest obliczone najczęściej na zy-

skanie przychylności przełożonego 

w sprawach awansu lub nagród dla 

osoby kłamiącej lub jego bliskich. 

Tolerowanie kłamstw i kłamców 

powoduje dezorganizację w zespo-

łach pracowników i dezorientację 

pojedynczych ludzi. Podobno prze-

ciętnie człowiek kłamie średnio dwa 

razy dziennie. Najczęściej kłamiemy 

w sprawach przestrzegania diety, za-

robków, wydatków, kobiety częściej 

celowo mylą się z podaniem daty 

urodzenia. Szczególnym rodzajem 

kłamstwa jest zatajanie przed naj-

bliższymi ważnych zdarzeń z nasze-

go życia, czy podejmowanych waż-

nych decyzji. Ten rodzaj kłamstwa 

polega na zatajaniu rzeczywistości, 

a nie jej fałszowaniu. 

Fenomenem jest, że pomimo de-

klarowanego indywidualnie i po-

wszechnie braku akceptacji dla 

kłamstwa, znajduje ono nieraz 

obrońców w korporacjach zawodo-

wych lub z grupach interesu. Obro-

na ta bez względu na to, czy jest, czy 

nie jest skuteczna, jest niemoralna.

Człowiek okłamany może stać się 

ofi arą. Przyjmując kłamstwo jako 

prawdę może on podjąć wiele błęd-

nych, w tym ważnych w jego życiu 

decyzji rodzinnych, zawodowych 

lub fi nansowych. Następstwa, nie-

raz bardzo poważne, mogą być nie 

do naprawienia. Szczególnie bole-

sne są kłamstwa osób, które kocha-

my i szanujemy.

W kształtowaniu właściwych po-

staw uczelnie wyższe są postrzega-

ne jako miejsca szczególne. Prawda 

w murach każdego uniwersytetu 

powinna być stałym rezydentem. 

I dotyczy to nie tylko uczciwości 

w badaniach naukowych. Powinno 

to być również miejsce, w którym 

przekazuje się nie tylko najnowo-

cześniejszą wiedzę oraz uczy zasad 

etycznych, ale i praktycznie się ich 

przestrzega. Nauczyciel akademicki 

powinien pamiętać, że część mło-

dzieży akademickiej w swoim życiu 

zawodowym będzie go naśladować, 

inni zaś odrzucą zachowanie na-

uczyciela jako im nieprzydatne.

Lekceważący stosunek do innych 

ludzi, w tym do podwładnych z jed-

nej strony, nierealizowanie poleceń 

przełożonych z drugiej strony, fał-

szowanie dokumentacji, spóźnia-

nie się na zajęcia, nienależyte przy-

gotowanie się do nich, ukrywanie 

prawdy, celowe niedotrzymywanie 

obietnic, sprzeczność głoszonych 

poglądów z zachowaniem nie tyl-

ko w uczelni – to niestety też jest 

oszukiwanie, to też jest kłamstwo 

i takie postawy mogą znaleźć na-

śladowców. Młodzież w większości 

jest jednak krytyczna i odrzuca ta-

kie postawy. Autorytet zdobywa się 

długo, traci się go znacznie łatwiej 

i szybciej. Utrata autorytetu jest 

najczęściej trwała.

Czy kłamstwo można nieraz uspra-

wiedliwiać? Wyobraźmy sobie kłam-

stwo, które ma nas lub kogoś uchro-

nić przed utratą życia lub zdrowia. 

Postawmy drastyczne pytanie „czy 

ukrywanie ludzi pochodzenia ży-

dowskiego lub partyzantów w czasie 

ostatniej okupacji, mimo że stano-

wiło naruszenie prawa ustawionego 

przez okupanta i było kłamstwem, 

ale czy było złem, które należy potę-

piać? A kłamstwo w celu uzyskania 

przewagi w działaniach wojennych 
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nazywane jest elegancko – dezin-

formacją. Dzisiaj na szczęście nie 

musimy rozstrzygać takich poważ-

nych dylematów moralnych. Na co 

dzień spotykamy się jednak często 

z kłamstwami lżejszego lub drob-

nego kalibru. Występują najczęściej 

w relacjach z osobami, które darzy-

my gorącym uczuciem lub których 

uważamy za swoich przyjaciół. Ten 

rodzaj kłamstwa ma na celu utrzy-

manie dobrostanu psychicznego 

osób, które kochamy, cenimy lub lu-

bimy. Jesteśmy przekonani, że pełna 

prawda mogłaby być dla nich przy-

czyną cierpienia. Ten rodzaj kłam-

stwa może występować w relacjach 

między rodzicami i dziećmi, szcze-

gólnie chorymi. Zarówno miłość ro-

dzinna, jak i obawa przed wyrządze-

niem przykrości powstrzymują nas 

przed wzajemnym przekazywaniem 

pełnej prawdy. Wzruszający przy-

kład takiego okłamywania w litera-

turze polskiej stanowi „Kamizelka” 

Bolesława Prusa. Ludzi, których ko-

chamy lub lubimy nie chcemy zranić 

wygłaszaną opinią na temat ich wad 

charakteru, niedoskonałości w wy-

glądzie i ubiorze lub przekazując 

informację, która może być dla nich 

przykra. Mowa jest wtedy o prawdzie 

emocjonalnej, a mijanie się z prawdą 

w takich okolicznościach określa się 

jako „białe kłamstwo”. „Białe kłam-

stwo” nie może nikomu zaszkodzić. 

Ten rodzaj nieprawdy z reguły jest 

uważany jako nieszkodliwy, a wręcz 

pożyteczny, w życiu zawodowym 

może występować w kontaktach 

z ludźmi chorymi. Mówimy pacjen-

towi „wyniki badań nie są najlepsze”, 

„wyniki badań wskazują, że cierpisz 

na przewlekłą, poważną chorobę”, 

pomimo że dysponujemy wynikami 

i wiedzą, które wskazują, że chore-

mu możemy złagodzić już tylko do-

legliwości, a informacja przekazana 

jest niepełna i pozostaje w niezgo-

dzie z faktami, poglądami i wiedzą 

przedstawiającego. 

Kłamstwo, niestety częściej niż 

prawda, jest tematem poważnych 

badań naukowych, m.in. etyków, fi -

lozofów, kryminologów, socjologów 

i fi zjologów. Badane są takie zjawi-

ska w czasie kłamania, jak: sygnały 

niewerbalne (ruch mięśni w szcze-

gólności twarzy, wilgotność rąk, 

zachowanie oczu, brzmienie głosu 

itd.). Problematyka kłamstwa jest 

obecna często w literaturze, malar-

stwie, rzeźbie i fi lmie. Przejmujący 

i destrukcyjny wpływ kłamstwa na 

życie rodzinne i społeczne znajduje-

my w „Dzikiej kaczce” Henryka Ib-

sena. Niedawno mogliśmy oglądać 

na wystawie arcydzieł malarstwa 

fl amandzkiego obraz „Pochlebcy” 

autorstwa Petera Brueghela Młod-

szego z inskrypcją fl amandzką „Po-

nieważ dużo pieniędzy przechodzi 

przez mą sakiewkę, zawsze otacza-

ją mnie pochlebcy”. Autor wysta-

wowego przewodnika przypomina 

w tym miejscu odpowiednie polskie 

przysłowie: „Pochlebstwo jest to 

przestrzeń między nikczemnością 

a fortuną”. Należy strzec się po-

chlebców w otoczeniu, oni prawie 

zawsze kłamią. W katedrze wro-

cławskiej podziwiamy zaś węża jako 

symbol kłamstwa. 

Prawda i kłamstwo są również te-

matem wielu dowcipów oraz aforyz-

mów. Przytoczmy w tym miejscu 

te, które o kłamstwie i prawdzie 

mówią jednocześnie, np. „Niewiele 

jest powodów żeby mówić prawdę, 

za to jest ich bez liku, żeby kłamać” 

(C. R. Zafon); „Prawda ma tylko jed-

ną twarz, a kłamstwo ma ich wiele” 

(Monteskiusz); „Czasem kłamstwo 

tak przystaje do prawdy, że trudno 

żyć w tej szparze” (S. J. Lec); czy 

„Bez kłamstwa prawda skonałaby 

z nudów i rozpaczy” (A. France). 

Wykład ten nie wyczerpuje 

wszystkich problemów związanych 

z kłamstwem. Na przykład, jak za-

chować się w przypadku powzięcia 

informacji, które przekazano nam 

w sekrecie lub wręcz w tajemnicy? 

Dylematów może dostarczać prze-

strzeganie tajemnicy zawodowej, 

np. lekarskiej i niedzielenie się wie-

dzą z osobami nam najbliższymi. 

Zaprzeczenie, odmowa udzielenia 

informacji w takiej sytuacji mogą 

naruszyć więzi uczuciowe. Innymi 

problemami, które tylko sygnalizu-

ję, jest samookłamywanie się i jego 

skutki oraz postępujące uzależnie-

nie psychiczne od kłamstwa osób, 

które często się nim posługują. Po-

zostawmy teologom różnych religii 

problem rozstrzygania zależności 

między kłamstwem a grzechem.

Pieter Brueeghel Młodszy „Pochlebcy” 

(źródło: Katalog wystawy 

Rodzina Brueghlów. 

Wrocław, Pałac Królewski, 2013)

Prawda (Veritas) depcze Kłamstwo 

(Mendacium) – fi gura w kaplicy 

św. Elżbiety katedry wrocławskiej 

(fot. A. Zadrzywilski)
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Magnifi cencje!

To niewątpliwy zaszczyt gościć 

Państwa na Centralnej Inauguracji 

Roku Akademickiego Uniwersyte-

tów Medycznych. Funkcja rektora to 

zaszczytne wyniesienie przez auto-

nomiczną społeczność akademicką 

połączone z odpowiedzialnością, 

oczekiwanymi: bezstronnością, pra-

cowitością i sprawiedliwością. Mam 

wątpliwość, czy te wielkie obowiąz-

ki i poważne oczekiwania są dzisiaj 

należycie wynagradzane. Wojciech 

Chądzyński w „Wędrówkach po Dol-

nym Śląsku i jego stolicy” pisze o uni-

wersytecie wrocławskim: „(…) naj-

ważniejszą osobą był rektor. Oprócz 

zajęć dydaktycznych nadzorował 

funkcjonowanie szkoły, dbał o panu-

jącą w niej dyscyplinę i odpowiadał 

za poziom oraz realizację programu 

nauczania. On też układał rozkład 

zajęć, a także wymierzał uczniom 

kary za wykroczenia popełnione za-

równo w szkole, jak i w kościele. (…) 

Źródłem jego dochodów były liczne 

darowizny, zapisy pochodzące od 

mieszczan, procent od czesnego, 

wpłacanego przez rodziców na rzecz 

szkoły oraz honoraria z kasy miej-

skiej. (…). Otrzymywał też z okazji 

świąt i licznych uroczystości poda-

runki w postaci różnych produktów 

spożywczych, takich jak: drób, dzi-

czyzna i wino. Zarabiał również na 

wypożyczaniu podręczników i ksią-

żek. Oprócz tego przysługiwało mu 

mieszkanie służbowe oraz określone 

kwoty na zakup odzieży”. Podobno 

historia lubi się powtarzać. Życzę 

Państwu dostatku na poziomie ów-

czesnego rektora.

Droga Młodzieży, drodzy studenci 

pierwszego roku studiów medycz-

nych, którzy licznie przybyli na tę 

uroczystość!

Rozpoczynacie prawdopodobnie 

najciekawszy okres w swoim życiu. 

Nie wątpię, że wśród Was są przyszli 

wybitni lekarze, dentyści, farmaceu-

ci, pielęgniarki i położne oraz mene-

dżerowie i organizatorzy życia spo-

łecznego. Izaak Newton powiedział: 

„Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że 

stoję na barkach olbrzymów”. Czerp-

cie z mądrości i doświadczenia swo-

ich nauczycieli. Historia medycy-

ny zna wielkie odkrycia dokonane 

również przez młodych ludzi, m.in. 

studentów. Takim był m.in. Ruggero 

Oddi (1864–1913), który na czwar-

tym roku studiów lekarskich w Peru-

gii opisał zwieracz dróg żółciowych 

nazwany jego nazwiskiem, a w wieku 

29 lat objął katedrę fi zjologii na Uni-

wersytecie w Genewie. Wspomnijmy 

też Charlesa Besta (1899–1978), któ-

ry w wieku 23 lat wspólnie z Bantin-

giem odkrył insulinę. To było nie tak 

dawno, bo niespełna 90 lat wstecz. 

Dzięki odkryciu w 1983 r. Helico-

bacter pylori przez liczącego 31 lat 

Barry Marshalla (ur. 1951 r.) choro-

ba wrzodowa stała się uleczalna. To 

odkrycie zostało wyróżnione Na-

grodą Nobla. Najmłodszy laureat tej 

nagrody w momencie jej wręczenia 

miał 25 lat. Wielkie odkrycia i do-

konania są zatem możliwe zarówno 

przez doświadczonych naukowców, 

jak i tych, którzy w medycynie sta-

wiają pierwsze kroki. Wśród Was 

jest wiele ambitnych i utalentowa-

nych umysłów. Nie zmarnujcie tych 

darów. Wybierając studia medycz-

ne, kierowaliście się też szlachetny-

mi marzeniami. Życzę Wam, żeby 

te marzenia się spełniły, a sukcesy, 

które odniesiecie były powodem 

Waszej dumy, dumy Waszych naj-

bliższych oraz uczelni, którą ukoń-

czycie. A po latach, kiedy spotkacie 

się na tradycyjnych zjazdach absol-

wentów będziecie się z pewnością 

zastanawiali, kto był najważniejszym 

rzeźbiarzem Waszej osobowości za-

wodowej w czasie studiów? Niech 

Wam się szczęści nie tylko w tym 

roku akademickim, a „Szermierz” 

przed Uniwersytetem Wrocławskim 

niech Wam przypomina, że w czasie, 

który spędzacie poza murami uczel-

ni należy zachować umiar.

Autor korzystał m.in. 
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Uroczysta środowiskowa inaugu-

racja odbyła się we wtorek 1 paź-

dziernika o godz. 14.00 w Auli Le-

opoldyńskiej w gmachu głównym 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzie-

sięć wrocławskich uczelni wspólnie 

rozpoczęło nowy rok akademicki 

2013/2014.  Orszakowi rektorów, 

prorektorów i dziekanów towarzy-

szyły poczty sztandarowe.

Zaproszonych gości przywitał prof. 

dr hab. Roman Kołacz, rektor Uni-

wersytetu Przyrodniczego we Wro-

cławiu, a zarazem przewodniczący 

Kolegium Rektorów Uczelni Wro-

cławia, Opola i Zielonej Góry oraz 

pomysłodawca wspólnego rozpoczę-

cia roku akademickiego 2013/2014. 

To radosne i ważne wydarzenie, mo-

żemy bowiem pokazać, jak ogromny 

potencjał ma nasze środowisko aka-

demickie, jakim znaczącym ośrod-

kiem naukowym i edukacyjnym jest 

Wrocław i jak wielonurtowe są upra-

wiane tu dyscypliny badawcze i kie-

runki kształcenia – podkreślił inicja-

tor środowiskowej inauguracji. 

Podczas uroczystości głos zabrał 

sekretarz stanu Kancelarii Prezy-

denta RP Olgierd Dziekoński, któ-

ry wręczył odznaczenia państwowe 

i odczytał list wystosowany przez 

prezydenta Rzeczypospolitej Polski 

Bronisława Komorowskiego do wro-

cławskiego środowiska akademic-

kiego. Krzyż Kawalerski Odrodze-

nia Polski otrzymali dr Kazimierz 

Witkowski z Akademii Wychowa-

nia Fizycznego oraz prof. Jerzy We-

ber z Uniwersytetu Przyrodnicze-

go we Wrocławiu.  Wiceminister 

Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik 

apelowała w swoim przemówieniu 

Środowiskowa inauguracja

Katarzyna Kozłowska

o szerszą współpracę środowisk na-

ukowych z gospodarczymi. Z kolei 

wiceminister nauki i szkolnictwa 

wyższego Daria Nałęcz zaznaczyła, 

że potencjał wrocławskich uczel-

ni jest ogromny, są jednak obszary, 

które jeszcze nie do końca zostały 

wykorzystane. 

Kluczowym momentem wyda-

rzenia była immatrykulacja, której 

dokonał prof. dr hab. Marek Ziętek, 

rektor Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu. Życzę byście w uczelniach 

znaleźli swoje miejsce, byście nauczy-

li się uczyć i zbierać doświadczenia 

– powiedział JM Rektor UMW, kie-

rując te słowa do 20 pierwszaków (po 

dwóch studentów z każdej uczelni) 

przystępujących do immatrykulacji. 

Zaproszeni goście z dużym zain-

teresowaniem wysłuchali wykładu 

inauguracyjnego pt. „Paradoksy kar-

diologii – czego nas nauczyły”, który 

wygłosił prof. dr hab. Piotr Ponikow-

ski z naszej Uczelni. 

Podczas święta akademickiego 

wielokrotnie podkreślano, jak waż-

na jest integracja wrocławskich 

uczelni oraz wspólna realizacja pro-

jektów dydaktycznych, badawczych 

oraz infrastrukturalnych. Mówiono 

o odważnych krokach prowadzą-

cych do konsolidacji uczelni.  Nowy 

rok rozpoczęły wspólnie następu-

jące uczelnie: Uniwersytet Wro-

cławski, Uniwersytet Ekonomiczny, 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, Uniwersy-

tet Przyrodniczy, Akademia Wy-

chowania Fizycznego, Akademia 

Sztuk Pięknych, Akademia Mu-

zyczna im. Karola Lipińskiego, Pań-

stwowa Wyższa Szkoła Teatralna 

im. Ludwika Solskiego (wydział za-

miejscowy we Wrocławiu), Wyższa 

Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych 

oraz Papieski Wydział Teologiczny 

we Wrocławiu.

Wśród gości znaleźli się m.in.: pre-

zydent Rafał Dutkiewicz, marszałek 

Rafał Jurkowlaniec oraz wojewoda 

Marek Skorupa. Nie zabrakło arcy-

biskupa metropolity wrocławskiego 

Józefa Kupnego, kard. Henryka Gul-

binowicza oraz biskupa świdnickie-

go Ignacego Deca. Swoją obecnością 

inaugurację zaszczycili przedstawi-

ciele wojska, wymiaru sprawiedli-

wości, świata nauki oraz dyrektorzy 

najważniejszych wrocławskich in-

stytucji.

Uroczystość uświetnił występ chó-

rów Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu. Na za-

kończenie zabrzmiała na wrocław-

skim rynku pieśń pt. „Gaudeamus 

igitur” („Radujmy się więc”), czyli 

akademicki hymn.
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W dniach 9–11 października 

2013 r. Uniwersytet Medyczny im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu był 

gospodarzem Konferencji Rekto-

rów Akademickich Uczelni Me-

dycznych. Przybyli goście zwiedzili 

nową siedzibę Wydziału Farmaceu-

tycznego przy ul. Borowskiej.

Konferencja 
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 

Podczas posiedzenia w dniu 

10 października odbyła się dysku-

sja na temat budowy i fi nansowania 

Centrum Symulacji Medycznych. 

Rektorzy zgodnie stwierdzili, że 

deklarowana przez Ministerstwo 

Zdrowia kwota 20 mln zł jest zdecy-

dowanie niewystarczająca na stwo-

rzenie tak nowoczesnego centrum 

kształcenia dla jednej uczelni, a tym 

bardziej dla wszystkich uczelni me-

dycznych w Polsce.

Rektorzy wyrazili ubolewanie nad 

brakiem informacji na temat zaawan-

sowania prac nad nowelizacją ustawy 

o działalności leczniczej w odniesie-

niu do szpitali klinicznych – podjęto 

uchwałę i skierowano list do Premiera 

RP. Dyskutowano również na temat 

zatrudnienia nauczycieli akademic-

kich/lekarzy w uczelni i podmiocie 

leczniczym, wobec którego uczelnia 

medyczna nie jest podmiotem two-

rzącym (baza obca) – nie została jed-

nak podjęta uchwała w tym zakresie.

Rozstrzygnięto konkurs „Samo 

Rządź”. Zwycięzcą został Gdański 

Uniwersytet Medyczny za projekt 

„Dotknij piersi”.

Wieczorem goście obejrzeli spek-

takl Teatru Polskiego zatytułowany  

„20 najśmieszniejszych piosenek”.

(fot. P. Golusik)
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W dniach 22–23 październi-

ka 2013 r. odbyło się spotkanie 

władz uniwersytetów medycznych 

z Polski z władzami Uniwersytetu 

w Edynburgu oraz koordynato-

rem Funduszu „The Polish School 

of Medicine at The University of 

Edinburgh”. 

Naszą uczelnię reprezentowa-

li: Dziekan Wydziału Lekarskiego 

Kształcenia Podyplomowego prof. 

dr hab. Joanna Rymaszewska oraz 

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. 

dr hab. Jacek Szepietowski, który 

w 1996 r. był stypendystą powyż-

szego Funduszu. Ideą spotkania 

było przybliżenie historii Polskiego 

Wizyta delegacji naszego Uniwersytetu 
na Uniwersytecie w Edynburgu 

Wydziału Lekarskiego na Uniwer-

sytecie w Edynburgu oraz omówie-

nie przyszłej współpracy pomiędzy 

medycznymi szkołami wyższymi 

w naszym kraju a Uniwersytetem 

w Edynburgu. 

Polski Wydział 

Lekarski utwo-

rzono w Edyn-

burgu w 1941 r. 

Było to wyjątko-

we wydarzenie, 

nigdy wcześniej 

ani później su-

werenny kraj nie 

utworzył swojego własnego wy-

działu w ramach uniwersytetu in-

nego kraju. Polski Wydział Lekar-

ski umożliwił ukończenie studiów 

medycznych rozpoczętych w Polsce 

przed wybuchem wojny, rekruto-

wał też nowych studentów z grona 

wojskowych i cywili, którzy przy-

byli w czasie wojny do Edynburga. 

Pierwszym Dziekanem Wydziału 

był profesor Antonii Jurasz, który 

przed wojną pełnił funkcję profeso-

ra chirurgii na Uniwersytecie w Po-

znaniu. Większość zajęć odbywała 

się w języku polskim, tylko cześć 

realizowana była po angielsku. Zaję-

cia z medycyny klinicznej odbywały 

się w szpitalach w Edynburgu i jego 

okolicach, w tym również w Szpitalu 

im. Paderewskiego, którego dyrekto-

rem był profesor Jurasz. Wydział ten 

ukończyło 336 studentów. Zakoń-

czył swoją działalność w 1949 r. 

W 1986 r. utworzono Fundusz 

Polskiego Wydziału Lekarskiego. 

W ramach tego Funduszu liczni 

młodzi naukowcy z Polski mieli 

i nadal mają możliwość odbywania 

co najmniej 6-miesięcznego stażu 

naukowego w placówkach medycz-

nych Uniwersytetu w Edynburgu. 

Rezultatem wizyty było podpisanie 

tzw. „Memorandum of Understan-

ding” pomiędzy Uniwersytetem 

Medycznym we Wrocławiu a Uni-

wersytetem w Edynburgu, poro-

zumienia dającego podstawy do 

przyszłej współpracy między pla-

cówkami. 
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Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

im. Jana Mikulicza-Radeckiego został 

laureatem jubileuszowej – X edycji 

konkursu „Dolnośląski Gryf - Nagro-

da Gospodarcza 2013”. 

Kapituła „Dolnośląskiego Gryfa” 

przyznała szpitalowi klinicznemu to 

wyróżnienie za szczególne osiągnię-

cia w działaniach na rzecz rozwoju 

Dolnego Śląska.

Statuetkę „Gryf 2013” osobiście 

odebrał w poniedziałek (21 paździer-

nika) na uroczystej gali w Teatrze 

Muzycznym Capitol – Piotr Pobro-

tyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpi-

tala Klinicznego, największego na 

Dolnym Śląsku ośrodka medycznego. 

Dyrektor Pobrotyn przyjmując wy-

różnienie podkreślał, że to nagroda 

przede wszystkim dla pracowników 

szpitala, którym kieruje. 

– To wyraz uznania dla 2,5 tysiąca 

pracowników USK, którzy każdego 

dnia dbają o zdrowie naszych pacjen-

tów. Dzięki ich zaangażowaniu wciąż 

podnosimy jakość świadczonych 

„Osobowość Dolnego Śląska” 
oraz kolejne wyróżnienie dla 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Agnieszka Czajkowska-Masternak

usług i sprawowanej opieki medycz-

nej – mówił Piotr Pobrotyn. – Poza 

tym ciężka praca załogi USK pozwo-

liła nam wyjść z fi nansowego dołka, 

dzięki czemu możemy inwestować 

w najnowsze technologie ratujące ży-

cie i leczące schorzenia, które jeszcze 

kilka lat temu były nieuleczalne.

W tegorocznej edycji konkursu 

„Dolnośląski Gryf” szpital konkuro-

wał z ponad setką przedsiębiorstw, 

organizacji oraz jednostek samorzą-

du terytorialnego z całego wojewódz-

twa. W fi nale znalazło się 18 z nich. 

Podczas gali w Teatrze Muzycznym 

Capitol, wręczono także dwie „Na-

grody Specjalne”. Jedną z nich, tytuł 

„Osobowość Dolnego Śląska otrzy-

mała prof. dr hab. Alicja Chybicka, 

senator RP, kierownik Katedry i Kli-

niki Transplantacji Szpiku, Onkologii 

i Hematologii Dziecięcej Uniwersyte-

tu Medycznego. 

„Dolnośląski Gryf” od 10 lat pro-

muje dynamiczny rozwój dolno-

śląskich fi rm i nagradza największe 

osiągnięcia gospodarcze w regionie. 

Popiera inowacyjność, zaangażowa-

nie inwestycyjne oraz działania na 

rzecz lokalnych społeczności. Plebi-

scyt organizuje Zachodnia Izba Go-

spodarcza przy współpracy Związ-

ku Pracodawców Polska Miedź oraz 

Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 
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Dr hab. Jolanta Saczko z Katedry 

i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW 

otrzymała wyjątkową nagrodę za wy-

bitne osiągnięcia na kongresie onko-

logicznym, który odbył się w dniach 

10–12 października 2013 r., w Her-

sonissos na Krecie w Grecji. Orga-

nizatorzy 18. Międzynarodowego 

Kongresiu Postępów Onkologicznych 

i 16. Międzynarodowego Sympozjum 

Medycyny Molekularnej poprosili 

Nagroda w dziedzinie 
onkologicznych badań podstawowych

dr hab. Saczko o wygłoszenie wykła-

du oraz poprowadzenie jednej z sesji. 

Wykład pt: „Modifi cation of photody-

namic therapy induced in cancer cells” 

autorstwa: J. Saczko, J. Wezgowiec, 

A. Choromanska, N. Rembialkowska, 

M. Dubinska-Magiera, M. Kotulska, 

K. Biezunska-Kusiak, J. Kulbacka 

spotkał się zogromnym zaintereso-

waniem. Z uznaniem komentowano 

przedstawione w nim wyniki. 

W dniach 11–13 października 2013 r. 

na zaproszenie Katedry i Zakładu Ge-

netyki Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu i Poradni Genetycznej Fun-

dacji UMW wizytę naukowo-klinicz-

ną odbył profesor Raoul Hennekam 

z Uniwersytetu Medycznego w Am-

sterdamie oraz Great Ormond Street 

Hospital w Londynie. 

Profesor Hennekam jest światowej 

sławy specjalistą pediatrii i genetyki 

klinicznej. Jego praca naukowa i kli-

niczna koncentruje się wokół chorób 

rzadkich uwarunkowanych genetycz-

nie oraz dysmorfologii. Przez dwa dni 

jego pobytu we Wrocławiu odbywały 

się konsultacje blisko 40 pacjentów 

– dzieci z zaburzeniem rozwoju, nie-

pełnosprawnością intelektualną, wa-

dami rozwojowymi i cechami dysmor-

fi i. Konsultacje odbyły się w gabinetach 

Przychodni Fundacji Uniwersytetu 

Medycznego dzięki wsparciu i zaan-

gażowaniu Prezesa Fundacji UM, Pana 

Wiesława Zawady. W sobotę rano prof. 

Hennekam przeprowadził wykład pt. 

Wizyta profesora Hennekama

Robert Śmigiel, Maria Małgorzata Sąsiadek

“Help! A dysmorphic child in clinic!”, 

którego słuchaczami byli nie tylko ge-

netycy kliniczni, ale także pediatrzy, 

neonatolodzy i studenci naszego Uni-

wersytetu. 

Dysmorfologia i diagnostyka chorób 

rzadkich uwarunkowanych genetycz-

nie jest bardzo trudną dziedziną medy-

cyny. Zespoły dysmorfi czne obejmują 

unikatowy, patogenetycznie powiązany 

ze sobą zestaw objawów/wad (odrębno-

ści w budowie i wyglądzie ciała, często 

z towarzyszącym opóźnieniem rozwo-

ju psychoruchowego i rozwoju intelek-

tualnego oraz wadami różnych narzą-

dów). Obecnie znanych jest kilkanaście 

tysięcy zespołów dysmorfi cznych. Ich 

rozpoznanie i co za tym idzie – wiedza 

o przebiegu naturalnym choroby są 

niezwykle istotne dla optymalizacji 

opieki lekarskiej (m.in. profi laktyki 

mającej na celu zapobieganie poten-

cjalnym powikłaniom charakterystycz-

nym dla danego zespołu, określenia 

rokowania oraz odpowiedniego postę-

powania terapeutycznego), wiarygod-

nego poradnictwa genetycznego w ro-

dzinach osób chorych oraz do celów 

poznawczych określających przyczyny 

i mechanizmy powstawania wrodzo-

nych zespołów dysmorfi cznych.
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Tradycją stały się spotkania absol-

wentów Akademii Medycznej we 

Wrocławiu. Po 50 latach od uzyska-

nia dyplomu lekarza, w barokowej 

scenerii Auli Leopoldyna, swoje dy-

plomy odnowili absolwenci Wydzia-

łu Lekarskiego, Oddziału Pediatrycz-

nego i Stomatologicznego z 1963 r. 

Uroczyste wręczenie dyplomów 

odbyło się 12 października 2013 r. 

Poprzedziła je msza święta w ko-

Odnowienie dyplomów 
rocznika 1963

ściele Najświętszego Imienia Jezus 

przy pl. Uniwersyteckim. Otwarcia 

uroczystości dokonała prof. Ludwi-

ka Sadowska, która powitała przy-

byłych gości oraz swoich kolegów 

i koleżanki, którzy 50 lat temu stali 

się lekarzami.

Uroczystego wręczenia dyplomów 

w towarzystwie prodziekan ds. nauki 

Wydziału Lekarskiego, dr hab. Ma-

rzenny Podhorskiej-Okołów, prof. 

nadzw. oraz prodziekana ds. stu-

denckich Wydziału Lekarsko-Stoma-

tologicznego dr. hab. Wiesława Kur-

leja, prof. nadzw. dokonał prorektor 

ds. nauki Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu prof. dr hab. Zygmunt 

Grzebieniak. Uroczystość odno-

wienia dyplomów uświetnił występ 

Chóru Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki 

Franków-Żelazny.

Przedstawiony przez J. Saczko 

wykład podejmował najnowszą 

tematykę dotyczącą strategii prze-

ciwnowotworowych takich jak 

terapia fotodynamiczna czy elek-

trochemioterapia (ECT) oraz ich 

modyfikacje. ECT stanowi połą-

czenie standardowej chemiotera-

pii i elektroporacji (EP), a więc od-

działywania na błonę komórkową 

odpowiednio dopasowanym po-

lem elektromagnetycznym. Dzięki 

temu można zaindukować w bło-

nie komórkowej hydrofilowe prze-

strzenie – nanopory, które stano-

wią dodatkową drogę wnikania 

leków cytostatycznych do wnętrza 

komórek nowotworowych. 

W praktyce klinicznej elektroche-

mioterapia jest od niedawna z po-

wodzeniem stosowna przez nielicz-

ne ośrodki w Europie głównie do 

leczenia czerniaka. W odniesieniu 

do innych typów nowotworów wy-

maga szczegółowych i zaawansowa-

nych badań. Dr hab. Jolanta Saczko 

na Krecie zaprezentowała najnowsze 

wyniki dotyczące skuteczności tej 

terapii w przypadku gruczolakora-

ka gruczołu sutkowego, jajnika oraz 

gruczolakoraka okrężnicy.

Nagrodzenie pracy naukowców 

Uniwersytetu Medycznego we Wro-

cławiu jest dla naszej Alma Mater 

ogromnym wyróżnieniem w onkolo-

gicznych badaniach podstawowych.
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30 września studenci przyjeżdżają-

cy na studia i praktyki w ramach pro-

gramu Erasmus w roku akademickim 

2013/14 rozpoczęli swój pobyt w na-

szej Uczelni. W spotkaniu informa-

cyjnym, podczas którego zapozna-

li się z zasadami studiowania oraz 

odbywania praktyk, wzięło udział 

50 studentów z uczelni partnerskich 

z następujących krajów: Hiszpanii, 

Portugalii, Włoszech, Francji, Nie-

miec, Turcji, Litwy, Łotwy. 

Po spotkaniu studenci obcokra-

jowcy, wraz z polskimi opiekunami 

(byłymi uczestnikami Programu 

Erasmus z naszej Uczelni) uczest-

niczyli w wycieczce po Wrocławiu. 

Rozpoczął się nowy rok akademicki 
dla studentów programu Erasmus

Dorota Turkiewicz

Zwiedzili m.in. Panoramę Racławic-

ką, mieli również okazję spróbować 

typowej polskiej kuchni. Wycieczkę 

zakończył rejs statkiem po Odrze. 

Wszyscy studenci otrzymali ka-

lendarze na nowy rok akademicki 

oraz pamiątkowe koszulki i tor-

by. Zakup materiałów promocyj-

nych oraz wycieczka zostały sfi-

nansowane ze środków programu 

Erasmus.

W roku akademickim 2013/2014 

w naszej Uczelni studiować będzie 

70 studentów.

Uczestnik studiów doktoranckich 

w Katedrze i Klinice Dermatologii, 

Wenerologii i Alergologii UMW 

lek. Dominik Samotij zajął 1. miej-

sce w XII Mistrzostwach Polski Le-

karzy w Maratonie, które odbyły się 

13.10.2013 r. w ramach 14 Poznań 

Maraton. 

Reprezentant naszej Uczelni ukoń-

czył bieg na wyjątkowo wysokiej 

25 pozycji w klasyfi kacji generalnej 

z czasem 2 godzin, 40 minut i 37 se-

kund.

Na mecie tegorocznej edycji poz-

nańskiego maratonu zameldowało się 

5678 zawodników, w tym 137 lekarzy. 

Zdjęcia z archiwum D. Samotija

Dr Dominik Samotij 
Mistrzem Polski Lekarzy w Maratonie
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Zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej, prof. 

J. Kostrzewskiego, rektor Akademii 

Medycznej prof. Leonard Kuczyń-

ski powołał Instytut Chirurgii, któ-

ry rozpoczął działalność 1 stycz-

nia 1972 r. Dyrektorem Instytutu 

i jednocześnie przewodniczącym 

Rady został profesor Wiktor Bross, 

a po jego przejściu na emeryturę 

(1.10.1973 r.) stanowisko to objął 

prof. Eugeniusz Rogalski. Radę In-

stytutu tworzyli kierownicy 9 klinik 

i 1 zakładu wraz z samodzielnymi 

pracownikami nauki oraz 4 docen-

ci detaszowani do nieakademickich 

oddziałów chirurgicznych. Wice-

dyrektorami Instytutu zostali: prof. 

Stefan Koczorowski – przewodni-

czący Sekcji Naukowej i prof. Jan 

Doliński – przewodniczący Sekcji 

Dydaktycznej. 

Wprowadzenie struktury insty-

tutowej w Uczelni było na wyraź-

ne zapotrzebowanie czynników 

politycznych w ramach sterowania 

centralnego – divide et impera, 

dziel i rządź. Likwidując katedry, 

zwiększono liczbę klinik i tym sa-

mym można było obdzielić stano-

wiskami kierowniczymi niektóre 

nowo powstałe kliniki. 

I Klinikę Chirurgiczną podzie-

lono na Klinikę Chirurgii Ogólnej 

I – kierownik prof. Jan Doliński 

i Klinikę Chirurgii Naczyniowej 

– kierownik prof. Tadeusz Doro-

bisz, a od 1973 r. prof. Klemens 

Skóra. 

Instytut Chirurgii – profesor Wiktor Bross 
przechodzi na emeryturę 

Moja Akademia
cz. 18

Bogdan Łazarkiewicz

Pismo rektora prof. L. Kuczyńskiego o utworzeniu instytutów 

na Wydziale Lekarskim AM (skan przetworzony komputerowo)
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II Klinikę Chirurgiczną podzie-

lono na Klinikę Chirurgii Serca 

– kierownik prof. Wiktor Bross, 

a od 1973 r. prof. Anatol Kustrzyc-

ki i Klinikę Chirurgii Ogólnej II 

– kierownik prof. Stefan Koczo-

rowski, a od 1980 r. doc. Bogdan 

Łazarkiewicz oraz Klinikę Chirur-

gii Klatki Piersiowej – kierownik 

prof. Eugeniusz Rogalski. 

III Klinikę Chirurgii podzielo-

no na Klinikę Chirurgii Przewodu 

Pokarmowego – kierownik prof. 

Zdzisław Jezioro, a od 1978 r. prof. 

Otton Bader i Klinikę Chirurgii 

Urazowej – kierownik prof. Wła-

dysław Wrężlewicz, a od 1977 r. 

doc. Włodzimierz Kowalski. 

Do Instytutu Chirurgii włączo-

no: Klinikę Urologiczną, którą kie-

rował prof. Tadeusz Lorenz, a od 

1976 r. doc. Jarowit Stolarczyk, 

Klinikę Ortopedyczną, kierowa-

ną przez doc. Jana Jastrzębskiego, 

a od 1973 r. prof. Gerwazego Świ-

derskiego oraz Zakład Chirurgii 

Doświadczalnej i Badań Tworzyw 

Sztucznych – kierownik doc. Hen-

ryk Kuś. 

W 1974 r. w ramach Instytutu po-

wstały jeszcze: Sekcja ds. Sprzętu 

i Aparatury, której przewodniczą-

cym został prof. Anatol Kustrzyc-

ki, Sekcja ds. Współpracy z Prze-

mysłem, której przewodniczył 

prof. Władysław Wrężlewicz i Sek-

cja Współpracy z Zagranicą z doc. 

Henrykiem Kusiem na czele.

Realizowano wspólne programy 

naukowe, ale nadal przeważała 

tematyka własna poszczególnych 

klinik. Nastąpiła integracja badań 

z zakresu urazowości związanej 

z przemysłem (współpraca z Zagłę-

biem Miedziowym). W chirurgicz-

nym leczeniu choroby wrzodowej 

żołądka i dwunastnicy preferowa-

no wagotomię z pyloroplastyką, 

pozostawiając resekcję żołądka dla 

powikłań i nowotworów. 

Klinika Chirurgii Klatki Piersio-

wej prowadziła badania nad sko-

jarzonym leczeniem raka płuc, 

Klinika Chirurgii Przewodu Pokar-

mowego kontynuowała prace doty-

czące chirurgii przełyku i wpustu, 

Klinika Chirurgii Serca – rewasku-
Pismo – „świstek” informujący profesora Brossa o przejściu na emeryturę

(skan przetworzony komputerowo)

Prof. Eugeniusz Rogalski 

dyrektor Instytutu (1973–1981)

Prof. Wiktor Bross 

dyrektor Instytutu (1972–1973)
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laryzacje w chorobie wieńcowej, 

zawały zagrażające, tętniaki po-

zawałowe serca. Klinika Chirur-

gii Naczyniowej – rekonstrukcje 

naczyń tętniczych w miażdżycy, 

Klinika Chirurgii Ogólnej I – prze-

łomy tarczycowe, Klinika Chirur-

gii Ogólnej II – wysoce wybiórcza 

wagotomia, operacje przepuklin 

rozworu przełykowego przepony 

drogą torakotomii, sonda Fogarty 

w kamicy dróg żółciowych. Klinika 

Urologiczna – nowotwory złośliwe 

nerek, Klinika Chirurgii Urazowej 

– endoprotezoplastyki, Klinika Or-

topedyczna – choroby kręgosłupa. 

Koordynowano zajęcia dydak-

tyczne. Instytut organizował kur-

sy dokształcające dla chirurgów 

z terenu, przeprowadzał egzami-

ny specjalizacyjne. W czasie po-

siedzeń Rady Instytutu omawiano 

prace doktorskie, habilitacyjne 

oraz wnioski w sprawie tytułów 

naukowych. W okresie 10 lat opu-

blikowano drukiem około 300 prac 

naukowych. Dużym utrudnieniem 

był fakt, że Instytut nie mieścił się 

w jednym budynku, a poszczegól-

ne kliniki i zakłady były oddalone 

od siebie w promieniu kilku kilo-

metrów, działając w ramach trzech 

szpitali klinicznych (PSK nr 1 przy 

ul. Skłodowskiej-Curie, PSK nr 3 

przy ul. Poniatowskiego i PSK nr 5 

przy ul. Traugutta). Jeżeli do tego 

dodamy, że powstanie Instytutu 

narzucone było z góry, pracownicy 

naukowi z zadowoleniem przyjęli 

zarządzenie Rektora AM we Wro-

cławiu, prof. Mariana Wilimow-

skiego z dnia 1.12.1981 r. o znie-

sieniu instytutów w Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich.

Drugim wydarzeniem tego okre-

su, zapamiętanym przez chirur-

gów naszej Uczelni było odejście 

prof. Wiktora Brossa na emeryturę 

(1.10.1973 r.). Przez 27 lat był kie-

rownikiem II Kliniki Chirurgicznej 

i przez dwa lata pierwszym dyrek-

torem Instytutu Chirurgii. Wielo-

letni konsultant wojewódzki ds. 

chirurgii, założyciel i przez 23 lata 

przewodniczący Dolnośląskiego 

Oddziału TChP, pionier i współ-

twórca kardiochirurgii polskiej. 

List profesora W. Brossa do mnie z 12 kwietnia 1987 r. 

(skan przetworzony komputerowo) wyróżniono kolorem czerwonym tekst: 

„(...) niestety to wyklęcie mnie przez (…) z kliniki było dla mnie okropnym 

i niezapomnianym przeżyciem i krzywdą. Chciałem służyć radą, 

byłbym może kryzysowi kliniki zapobiegł. Niestety nie było mi danym 

tego dokonać. Boleję nad losem kliniki, w której stworzyłem z tak wielkim trudem 

kardiochirurgię, o której nie wszędzie się wspomina, że właśnie tam miała miejsce 

pierwsza w Polsce operacja na otwartym sercu (...)”

Profesor przyjął decyzję o eme-

ryturze jako największe nieszczę-

ście, jakie mogło go spotkać w ży-

ciu. Obraził się na wszystkich i na 

cały świat. Pokazywał „świstek”, 

bo tak nazywał pismo, które zna-

lazł, jak twierdził, pod rogóżką 

(wycieraczka przed drzwiami wej-

ściowymi – po lwowsku). Władze 

uczelni nie pożegnały profesora, 

a gabinet bez jego obecności prze-

niesiono w inne miejsce Kliniki. 

Jeszcze w 1987 r., będąc 14 lat na 

emeryturze, przesyłając mi życze-

nia świąteczne, pisał: „to wyklęcie 

mnie przez (…) z kliniki było dla 

mnie okropnym i niezapomnia-

nym przeżyciem i krzywdą”. 
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Wambierzyce położone u podnóża 

Gór Stołowych, na zachodnim brzegu 

Kotliny Kłodzkiej, w malowniczej do-

linie rzeki Prosny nad potokiem zwa-

nym Cedron, zasługują na odwiedze-

nie i poznanie.

Na wycieczkę warto wybrać się teraz, 

bo późną jesienią w wyższych partiach 

Karkonoszy aura jest niepewna, a do 

wyjazdów na narty jeszcze za wcze-

śnie. Wambierzyce są otoczone góra-

mi, których nazwy zapożyczono z Je-

rozolimy. Również same Wambierzyce 

nazywane bywają Śląską Jerozolimą, 

gdyż do rynku prowadzi 17 bram po-

dobnie jak w Jerozolimie. W centrum 

znajduje się bazylika, do której prowa-

dzą monumentalne schody. Szeroka 

dwukondygnacyjna fasada jest bogato 

iluminowana; a szczególnie wieczorem 

stwarza niepowtarzalny widok.

Z inicjatywy dawnego właściciela 

Wambierzyc Daniela Paschazjusza 

von Ostenberga na okolicznych wzgó-

rzach powstała Kalwaria ze 130 kapli-

cami i kapliczkami nawiązującymi do 

Starego i Nowego Testamentu. Płyną-

cy przez Wambierzyce strumień nosi 

nazwę Cedron, a okoliczne wzgórza 

też mają nazwy biblijne: Tabor, Syjon, 

Synaj, Golgota itp.

Do rejestru Dziedzictwa Narodowe-

go Zabytków są wpisane obok bazyli-

ki: zespół Kalwarii i kaplice. Zajmiemy 

się krótko wnętrzem monumentalnej 

bazyliki, w której centralną pamiątką 

jest maleńka (28 cm) gotycka statu-

etka Matki Bożej, wykonana około 

1380 r. w lipowym drewnie. Przedsta-

wia Maryję z Dzieciątkiem na prawej 

ręce. Maryję okrywa czerwona suknia 

i spięty biały płaszcz. Opisy wnętrza 

można znaleźć w przewodnikach, na-

Wambierzyce – Śląska Jerozolima

Zbigniew Domosławski

tomiast sama historia sanktuarium za-

sługuje na przybliżenie. Jak w innych 

podobnych przypadkach początki 

giną tu w mroku legendarnych dzie-

jów. W 1218 r. Jan z Raszewa, wskutek 

nieznanych okoliczności, które uznał 

za cudowne, odzyskał wzrok i jako wy-

raz wdzięczności wystawił kamienny 

ołtarz, a już w II połowie XIII w. zbu-

dowano mały drewniany kościółek 

z cudownym wizerunkiem Matki Bo-

żej. Istniejącą do dziś bazylikę zbudo-

wano w latach 1715–1720. W latach 

1681–1706 powstała tu jedna z najbar-

dziej znanych Kalwarii. Jest to właści-

wie małe miasteczko. Stąd Wambierzy-

ce z czasem zyskały miano „Jerozolimy 

dolnośląskiej”.

Po zmianie granic po zakończeniu 

II wojny światowej, ruch pielgrzymko-

wy i turystyczny nie tylko nie ustał, lecz 

stale się rozwijał. Dlatego dnia 17 sierp-

nia 1980 r. mogła odbyć się uroczysta 

koronacja fi gury. Aktu koronacji doko-

nał w imieniu Ojca św. Stefan Kardynał 

Wyszyński – ówczesny prymas Polski, 

wraz z kardynałem S. Baggio z Rzymu, 

kardynałem Tomaszkiem z Pragi, ar-

cybiskupem późniejszym kardynałem 

H. G. Gulbinowiczem – gos podarzem 

ówczesnej archidiecezji wrocławskiej, 

w obecności 30 biskupów. Warto 

wspomnieć (a uczestniczyłem biernie 

w tej uroczystości) słowa kardynała 

Wyszyńskiego, że „Matka Boska Kró-

lowa Rodzin od tylu wieków czczona 

na pograniczu tych ziem, jednoczy 

braci Polaków, zwłaszcza Dolnego 

Śląska, ale też naszych pobratymców 

Czecho-Słowaków-Łużyczan i Mora-

wian, również Niemców, Austryjaków, 

Węgrów i wielu innych”. Ciepłe słowa 

w dłuższym liście skierował też do 

uczestników dorocznej uroczystości 

Jan Paweł II, że miłość do Matki Naj-

świętszej odziedziczona po tylu stule-

ciach nadal kwitnie i się poszerza.

Na koniec trudno oprzeć się refl eksji, 

że w Wambierzycach tradycje religij-

ne są tak żywo splecione z tradycjami 

zarówno narodowymi, jak i o zasięgu 

międzynarodowym.

Wambierzyce. Fronton monumentalnej bazyliki zbudowanej 

na zboczu wzgórza zwanego Syjonem (fot. Z. Domosławski)
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Elektroniczna 
legitymacja pracownicza
Wprowadzona niedawno w naszej 

Uczelni elektroniczna legitymacja 

pracownicza w niedługim czasie 

zastąpi wydawaną do tej pory kartę 

biblioteczną z kodem kreskowym. 

Do końca 2013 r. będzie można ko-

rzystać z usług Biblioteki okazując 

zarówno dotychczasową kartę bi-

blioteczną, jak i nową legitymację. 

Z początkiem 2014 r. dotychczasowe 

karty biblioteczne zostaną wycofane 

z użycia, dlatego już teraz zachęca-

my do aktywowania swojego kon-

ta bibliotecznego na elektronicznej 

legitymacji pracowniczej. Aktywa-

cji konta bibliotecznego dokonuje 

się w Oddziale Obsługi Użytkow-

nika w budynku głównym Biblio-

teki UMW przy ul. Parkowej 1/3 

w pok. 41. 

Przy aktywacji dotychczasowego 

konta należy mieć ze sobą kartę bi-

blioteczną.

Elektroniczną legitymację pracow-

niczą można zamówić pod adresem: 

http://elp.umed.wroc.pl

Warsztaty z Wiley
Wydawnictwo naukowe Wiley za-

prasza na bezpłatne warsztaty „Pu-

blikuj z Wiley w uznanych czasopi-

smach naukowych”. 

Spotkanie skierowane jest do pra-

cowników naukowych chcących za-

poznać się z zasadami pisania prac 

naukowych oraz procesem ich pu-

blikowania w renomowanych cza-

sopismach o wysokim impact factor 

(IF) oraz w systemie Open Access.

Serwis informacyjny Biblioteki UMW

Data i miejsce: 27 listopada 2013 r., 

Biblioteka Główna Uniwersytetu 

Wrocławskiego, godz.10:00–13:00

Liczba miejsc jest ograniczona 

– decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy 

z uczestników otrzyma certyfi kat po-

twierdzający udział w warsztatach.

Plan spotkania oraz link do formu-

larza zgłoszeniowego dostępny jest 

na stronie Biblioteki UMW.

Utrudnienia w dostępie 
do e-źródeł

Pragniemy przeprosić użytkowni-

ków zbiorów elektronicznych Uczel-

ni za utrudnienia związane z do-

stępem, które występowały przez 

ostatnie kilka tygodni. Były one spo-

wodowane zmianą sprzętową i aktu-

alizacją programu administrującego 

dostępem zdalnym - HAN. Obecnie, 

w występujących czasami proble-

mach z dostępem, pomocne jest wy-

czyszczenie „ciasteczek” („cookies”) 

z przeglądarki. 

Podajemy, jak zrobić to w przypad-

ku przeglądarki Firefox: wybrać Na-

rzędzia – Opcje – Prywatność – Pro-

gram Firefox: będzie używał ustawień 

użytkownika – wyświetl ciasteczka 

– usuń ciasteczka. Następnie należy 

zamknąć przeglądarkę i spróbować 

ponownie. W razie wystąpienia dal-

szych trudności z dostępem prosimy 

o kontakt mailowy pod adresem: 

andrzej.wozniak@umed.wroc.pl

Zdalny dostęp 
do e-źródeł

Przypominamy, że Biblioteka 

UMW oferuje pracownikom na-

ukowym, doktorantom i studentom 

naszej Uczelni dostęp do licencjo-

nowanych źródeł elektronicznych 

z komputerów domowych za po-

średnictwem serwera HAN. Wa-

runkiem korzystania z usługi jest 

zarejestrowanie się w uczelnianym 

Centralnym Systemie Autoryzacji 

(CSA), który umożliwia rozpozna-

wanie uprawnionych osób. 

Link do systemu rejestracji: 

http://csa.umed.wroc.pl 

Wykorzystując linki poda-

ne na stronie Biblioteki UMW 

(http://bg.umed.wroc.pl), można 

przejść do konkretnych zasobów 

(np. e-czasopisma, bazy, e-booki). 

Korzystanie z komputerów domo-

wych wymaga podania w oknie 

logowania (z wizerunkiem kłódki) 

następujących danych: 

Name: imię i nazwisko oddzielone 

kropką, bez polskich znaków (np. 

jan.dabrowski) 

Password: hasło nadane samo-

dzielnie przez użytkownika w syste-

mie CSA. 

Dane są identyczne jak przy logo-

waniu do służbowej poczty z tą róż-

nicą, że ograniczamy się jedynie do 

niepełnego adresu mailowego (imię.

nazwisko).

Niektóre zasoby, jak np. SciFinder 

– Chemical Abstracts, wymagają 

dodatkowej indywidualnej rejestra-

cji w serwisie. 

Pytania prosimy kierować pod adre-

sem: andrzej.wozniak@umed.wroc.pl
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Pierwsze powakacyjne posiedze-

nie Senatu odbyło się 25 września 

2013 r. Rozpoczęło się od wręczenia 

nominacji. Nominacje profesorskie 

odebrali prof. dr hab. Jerzy Lew-

czuk, dr hab. Dorota Zyśko, prof. 

nadzw., dr hab. Jerzy Garcarek, 

prof. nadzw. 

Powołanie na kierowników jed-

nostek otrzymali: dr hab. Robert 

Śmigiel – kierownik Zakładu Pe-

diatrii Społecznej w Katedrze Pie-

lęgniarstwa Pediatrycznego, prof 

dr hab. Marek Bolanowski – kie-

rownik Katedry i Kliniki Endokry-

nologii, Diabetologii i Leczenia 

Izotopami, dr hab. Witold Musiał 

– kierownik Katedry i Zakłdu Che-

mii Fizycznej

Senat przyjął następujące uchwały:

• w sprawie zatrudnienia prof. dr 

hab. Ireny Majerz na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Ka-

tedrze i Zakładzie Chemii Anali-

tycznej Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu. 

• w sprawie powołania Nadzwyczaj-

nej Komisji Senackiej ds. oceny 

bieżącej sytuacji w szpitalach kli-

nicznych.

• w sprawie wprowadzenia zmian 

oraz ogłoszenia tekstu jednoli-

tego statutu Uniwersytetu Me-

dycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu.

• w sprawie ustalenia kalendarza 

wyborów uzupełniających na 

funkcję dziekana Wydziału Far-

maceutycznego z Oddziałem Ana-

lityki Medycznej Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu

Informacja z posiedzenia Senatu 
25 września 2013 r.

• w sprawie ustalenia kalendarza wy-

borów uzupełniających na funkcję 

dziekana Wydziału Nauk o Zdro-

wiu Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

• w sprawie zmiany uchwały nr 1194 

Senatu Uniwersytetu Medycznego 

w sprawie zasad pobierania opłat za 

usługi edukacyjne oraz trybu i wa-

runków zwalniania w części z tych 

opłat studentów, cudzoziemców 

i doktorantów. 

• w sprawie zmiany w załączniku do 

uchwały nr 1188 Senatu Uniwersyte-

tu Medycznego Regulaminu Studiów 

Podyplomowych. 

• w sprawie zgodności Regulaminu 

Samorządu Doktorantów z usta-

wą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz Sta-

tutem Uczelni.

• w sprawie zatwierdzenia programów 

kształcenia z efektami kształcenia 

studiów podyplomowych na Wy-

dziale Nauk o Zdrowiu od roku aka-

demickiego 2013/2014.

• w sprawie nadania nowego statu-

tu Samodzielnemu Publicznemu 

Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 we 

Wrocławiu. 

• w sprawie wyrażenia zgody na przy-

jęcie darowizny nowej aparatury 

i sprzętu medycznego przez SPSK 

Nr 1 we Wrocławiu.

• w sprawie przekształcenia Ośrodka 

Badawczo-Naukowo-Dydaktycz-

nego Chorób Otępiennych SPZOZ 

w Ścinawie w spółkę kapitałową 

oraz ustanowienia prawa użyt-

kowania nieruchomości wraz 

z środkami trwałymi na rzecz 

Ośrodka.

• w sprawie sprzedaży nieruchomo-

ści położonej we Wrocławiu przy 

ul. Wrońskiego 13c. 

• w sprawie upoważnienia JM Rek-

tora do wyboru podmiotu upraw-

nionego do badania sprawozdania 

fi nansowego Uniwersytetu Me-

dycznego we Wrocławiu.

• w sprawie zmian w planie rzeczo-

wo-fi nansowym na rok 2012. 

• w sprawie zmiany zapisów regu-

laminu nadawania Medalu im. 

Hirszfelda najlepszemu absolwen-

towi naszej Uczelni.

• w sprawie nadania medali i odznak 

naszej Uczelni.

• w sprawie przesunięcia o jeden 

miesiąc terminu przeniesienia 

I Katedry i Kliniki Pediatrii, Aler-

gologii i Kardiologii Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu.

Senat zajął stanowisko wobec ar-

tykułu szkalującego pamięć prof. 

Ludwika Hirszfelda w niemieckim 

tygodniku Spiegel.

Senat wysłuchał informacji:

• w sprawie restrukturyzacji katedr 

i klinik.

• na temat sprzedaży udziałów Uczel-

ni we Wrocławskim Medycznym 

Parku Naukowo-Technologicznym.

• na temat powołania osób pełnią-

cych obowiązki kierowników ka-

tedr, klinik i zakładów.

• na temat bieżącej sytuacji Uczelni 

przed rozpoczęciem nowego roku 

akademickiego.

Rektor zwrócił się do członków Se-

natu oraz całej społeczności akademic-

kiej z prośbą o gremialny udział w Cen-

tralnej Inauguracji 11 października.
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Podczas uroczystej, Centralnej 

Inauguracji Roku Akademickiego 

2013/2014 Uczelni Medycznych, 

wręczono dyplomy doktora habilito-

wanego. Rada Wydziału Lekarskiego 

Kształcenia Podyplomowego UMW 

nadała stopień doktora habilitowa-

nego sześciu pracownikom nauko-

wym naszej uczelni. Z rąk JM Rekto-

ra prof. Marka Ziętka odebrali je: 

1. Dr hab. Grażyna Wróbel, adiunkt 

Katedry i Kliniki Transplantacji 

Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej UMW z zakresu me-

dycyny w specjalności – onkolo-

gia i hematologia dziecięca. Tytuł 

rozprawy habilitacyjnej Postęp 

w diagnostyce i leczeniu nieziar-

niczych chłoniaków złośliwych 

u dzieci w Polsce.

2. Dr hab. Kinga Musiał, adiunkt 

Katedry i Kliniki Nefrologii Pedia-

trycznej UMW z zakresu medy-

cyny w specjalności – nefrologia. 

Nominacje

Tytuł rozprawy habilitacyjnej Ple-

jotropowe działania metalopro-

teinaz macierzy zewnątrzkomór-

kowej (MMP) i ich tkankowych 

inhibitorów (TIMP) u dzieci 

z przewlekłą chorobą nerek.

3. Dr hab. Magdalna Koszewicz, 

adiunkt Katedry i Kliniki Neuro-

logii UMW z zakresu medycy-

ny w specjalności – neurologia. 

Tytuł rozprawy habilitacyjnej 

Neuroelektrofi zjologiczne aspekty 

zaburzeń czynności obwodowych 

włókien nerwowych i układu auto-

nomicznego w schorzeniach neuro-

logicznych i pozaneurologicznych 

o niejasnej etiopatogenezie.

4. Dr hab. Dorota Polak-Jonkisz, 

adiunkt Katedry i Kliniki Nefrologii 

Pediatrycznej UMW z zakresu 

medycyny w specjalności – nefro-

logia. Tytuł osiągnięć naukowych 

Erytrocytarna homeostaza jonów 

wapnia u dzieci z przewlekłą cho-

robą nerek leczonych zachowaw-

czo oraz nerkozastępczo.

5. Dr hab. Mariusz Kusztal, adiunkt 

Katedry i Kliniki Nefrologii i Me-

dycyny Transplantacyjnej UMW 

z zakresu medycyny w specjalno-

ści – nefrologia, transplantologia 

kliniczna. Tytuł osiągnięć nauko-

wych Badanie odpowiedzi immu-

nologicznej na aloprzeszczep nerki 

oraz próba oddziaływania na tą 

odpowiedź poprzez zabiegi fotofe-

rezy pozaustrojowej.

6. Dr hab. Oktawia Zofi a Mazanow-

ska, adiunkt Katedry i Kliniki Ne-

frologii i Medycyny Transplanta-

cyjnej UMW z zakresu medycyny 

w specjalności – nefrologia. Tytuł 

rozprawy habilitacyjnej Przy-

datność wskaźników immunolo-

gicznego zapalenia i przemiany 

macierzy pozakomórkowej w mo-

nitorowaniu i prognozowaniu 

czynności przeszczepionej nerki.



Medal 
dla prof. Ireny Frydeckiej 

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów przy-

znało prof. dr hab. n. med. Irenie Frydeckiej Medal Polskiego 

Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów za szczególne 

zasługi na polu nauk medycznych i badawcze dokonania, które 

przyczyniły się do rozwoju polskiej hematologii.

Wystąpienie 
na Europejskiej Konferencji AIDS w Brukseli 

Praca pt. „May epidemiologic data be complete and reliable? Comparison of Polish and German HIV/AIDS 

reporting”, powstała pod kierunkiem dr hab.  Brygidy Knysz, prof. nadzw. została wyróżniona możliwością za-

prezentowania podczas sesji plakatowej na Europejskiej Konferencji AIDS organizowanej w Brukseli w dniach 

16–19.10.2013 r.

Honorowy Ambasador 
Kongresów Polskich 2013

10 września w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasa-

dorów Kongresów Polskich. Zadaniem kapituły programu było wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Pol-

skich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach będą rozpowszechniać wiedzę o atutach naszego 

kraju, przyczyniając się do jego rozwoju. Z nadesłanych przez regionalne convention bureaux, uczelnie wyższe 

oraz branżę ankiet, kapituła większością głosów wybrała 20 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich, wśród 

nich znalazł się prof. dr hab. Jacek Szepietowski.

Dyplomy uznania zostały wręczone podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbyła 

się 24 października we wrocławskiej Hali Stulecia. 

Wybory dziekanów
Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej 10 października 2013 r. wybrała na 

urząd dziekana dr hab. Halinę Grajetę, prof. nadzw., kierownika Katedry Bromatologii i Dietetyki.

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 15 października 2013 r. na urząd dziekana wybrała dr hab. Joannę Rosińczuk, 
kierownika Zakładu Chorób Układu Nerwowego w Katedrze Pielęgniarstwa Klinicznego. 

Aktualności



Informujemy, że po raz drugi zor-

ganizowaliśmy konkurs fotografi cz-

ny „Mój pobyt na studiach/prakty-

kach w ramach programu Erasmus”. 

Ocenialiśmy 79 zdjęć nadesłanych 

przez 27 studentów.

Nagrodziliśmy 4 zdjęcia:

I – Maciej Bryl „Pociąg”

II – Paulina Mydlowska „Mewa”

III – ex aequo: Marek Czajkowski 

„Feria de Noche” , Mateusz Spę-

tany „Serce Dubrownika”

Wyróżniliśmy 9 zdjęć (kolejność 

nazwisk przypadkowa):

1. Anna Gawdzik „Porto”

2. Magdalena Kiciak „Flamenco”

3. Anna Hajduk „Alpy”

4. Anna Wiatr „Split”

5. Izabela Wachowiak „La Concepción” 

6. Karolina Rajewicz „Ibiza”

7. Marta Jakubik „Kawa”

8. Marta Śleboda „Jeden Erasmus”

9. Piotr Sokołowski „Krab”

Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia 

umieścimy w kalendarzu na 2014 r.

Nagrodzeni studenci otrzymają 

książki. Wszyscy studenci, którzy 

wzięli udział w konkursie dostaną 

kalendarze. 

Gratulujemy zwycięzcom i dzięku-

jemy wszystkim za udział w konkursie. 

Zespół programu Erasmus

Erasmus: 
konkurs 

fotografi czny 
2012/2013

 Maciej Bryl „Pociąg”

Paulina Mydlowska „Mewa”

Mateusz Spętany „Serce Dubrownika”Marek Czajkowski „Feria de Noche”


